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W dużej oszklonej werandzie ze- 

brał się tłum dz'ennikarzy i dyploma* 

tów. Za szybami wielki:j werandy 

bawiła się Ganewa, kto żył śpieszył w 

jaskrawym kostjumie i brzydkiej masce 

ma płać pełen huśtawek i karuzeli. W 

4 snobistycznych hotelach  poustawia- 

nych nad brzegiem Lemanu tańczono 

także. Dźwięki orkiestr falawały nad 

miastem... Eskałada. | w zebranym 

tłumie tak dużo białych gersów fra- 

kewych, trochą pań w balawych (ua 

letach, w niektórych źrenicąch znać 

pierwszy wieczorny kieliszek szampa- 

na, p. Chambsrlain we fraku, Chiń- 

| czyk Czeng Lo ws fraku, p. Siresse- 

man w smokingu. Pan Voldemaras w 

marynarce podobny do podkarmione- 

go wikarego ż poważnym wyglądem 

i poważnem suupionem wejrzeniem. 

Nadchodzi Piłsudski otoczony tłu- 

mem naszych dyplomatów, z których 

każdy chce być jaknajbliżej esoby   
| 

marszałka, tak czczonego przez wszyst 

kich w Gznewie zebranych ministrów 

z całego Świata, Piłsudski mówił tego 

„dnia do wszystkich: „Jestem Litwi- 

(erem, jestem z Litwy*. Gdy siadł w 

pierwszym rzędzie krzestł, zarezerwo* 

wanych dla dziennikarzy, podbiega do 

niego przewodniczący p. Creng-Lo i 

koniecznie zaprasza do stsłu. Potem 

o to samo prosi Chamberlain. Przed 

sobą ma Piłsudski brutalnem elzktry- 

cznem światłem zalany stół Rady. | 

od tego stołu uśmiechnięta twarz 

Chińczyka, który wzywa dwa narody 

polski i litewski do pogodzenia się 

w myśl ideałów i statutów Ligi. W 

tej chwili Eskalada, lampy elektry* 

czne, wersnda, gorsy frakowe, Angli 

cy, Francuzi, dypłomaei biali i żółci 

mieszają się trochę w oczach. Chiń- 

czyk mówi dalej swoim chińskim 

akcenłem francuskie ligowe  frazesy. 

Zjawia się myśl tęskna i smutna: 

„Skąd przyszło do tego, że Chińczyk, 

nam Polakom i Litwinom prawi mo- 

rały o zgodzie i pokoju. Skąd przy- 

thodzi de tego, że człowiek z kraju 

świata nas godzi". I myśl ta, która 

przyszła do głowy jakgdyby z za szyb 

tej werandy staje się natrętną i mie- 

znośną, nieprzyjemną. Im słodsze są. 

słowa Chińczyka temm bardziej upo- 

karzają. Jest ccś niezwykłe drażliwe- 

go, piekącego w kłótni rodzinnej, 

tak boli gdy ktoś e miej publicznie 

rozpowiada. «Na miłość Boską» szep- 

cze coś, «przecież ten Piłsudski mó- 

wił „Jestem Litwinem*, jak Chodkie- 

wiez, jak Kościuszko, jak Mickiewicz, 

jak Rejtan, a ten podkarmieny wika- 

ry, ten Woldemaras jeszcze przed: 

wczoraj powiedział do swego mini- 

stra p. Klimasa: „proszę podać 

akta" — temi słowy, po polsku, Skąd 

doszliśmy do tej upokarzającej sceny 

pojednania w cudzoziemskim hotelu?» 

I późciej to wrażenie nie pryska, pie 

przechodzi. Gdy Piłsudskiego zatrzy- 

muje p. Chamberlain i poznaje go 

ze swoją żoną, wysoką blondynką o 

nieobciętych włosach i gdy słychać 

głos Marszałka mówiącego z udanym 

"komicznie  przestrachum «pendant 

Escalade» a potem po francusku: jak 

przyjedzie Pani do Warszawy po 

witam jako Marszałek, tutaj jestem 

człowiekiem cywilnym, io w ukłonie 

Piłsudskiego, w sposebis pocałowania 

ręki, w jego tonie głosu, tak plastycz- 

nie występują te wszystkie cechy ułe- 

żenia | wychowania naszego, fużejsze- 
go szlachcica, wychowania sizroświece 

ką modą, przy którem język francuski 

szedł na równi z nauką pacierza i któ- 

re miało cechy, właściwości, tak silnie 

wchodzące w człowieka, że. później 

nie wytrze į mie zamaże ich ani wię- 
ziemie, ani salony cesarskie. I widzi 
sią nam coś bardzo Swojskiego w 
Piłsudskim, za którym biegną i pod- 

biegają cudzoziemscy ministrowie, i w 

tym małym Voldemarasie także. I ta 

cicha spokojna scena, która się właś- 
mie rozegrała pod Elektrycznemi lam- 

pami w oszklonej werandzie, ze spo* 

kojnemi przemówieniami Ch ńczyka i 

Holendra wydaje się jakimś niezwykle 
przykrym redzinnym skandalem, któ- niejszych  dzięnnikarzy angielskich przypisujemy znaczenia grozie, która złem W.Ka, Litewskiego przyslugują 

PMEMUMERATA miczizczna z sdaiesieniem do domu inb s przesyłkę pomiową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konia czękowe w P. K. 0. Kr 80250, 

ry ktoś z uissmaczną, brutalną nie- 

dyskrecją wykrzyczał ma dziedziec 

przed zebraną publiczność. 

Ostatnia sesja Rady Ligi byla nie 
wątpliwym polskim sukcesem. Jak- 

że charakterystyczną jest teza ga“ 

zet niemieckich; «Sukces polski nie 
jest tak duży, jakby się zdawałc» 
Francuska, szwajcarska prasa uważa 
sukces polski za rzecz niewątpliwą, 

Należy jednak zrozumieć na czem ten 

sukces polegał, Nie ujawnił się on w 
rezclucji uchwalonej przez Radę Ligi 
w soboię 10 grudnia. Głos Prawdy 
myli się gdy pisze, a potem powta- 

rza jeszcze tłustym drukiem, „że sło- 

wo Wilno nie padło podczas obrad", 
Nal-ży slę dziwić dlaczego Głos Praw. 
dy jest tak źla poinformowany. Prze- 

ciwnie, słowo Wilne zostało przyto- 

czone w raporcie p. Blucklanda, 
który to raport stanowi autentyczny 

komentarz do rezslucji. Należy zro- 

zumieć 2е rezolucja nie jest termo« 
metrem sukcesu polskiego, i że go” 
miano go, że p. ŚSipiczyński się 
myli, sukces polski był duży. Nia 
należy go jednak sądzić według osią: 

gniętych w. Genewie rezultatów, lecz 
według ujawnionych w Genewie mo- 

źliwości, 
Na sukces ten składały się oferty, 

które niedwuznacznie składały nam 

wszystkie delegacje. Na sukces ten 

składało sig całkowite opuszczenie 

p. Voldemarasa przez wszystkich jego 

sojuszników. Polską w każdej chwili 
mogła się porozumieć z Niemcami w 
w „sprawie litewskiej i załatwić sprawę ' 

litewską w sposób dla państwa ko- 
wieńskiego zupełnie katastrofalny. 

Ujawnił to p. Załęski sweją uwagą o 
Kłajpedzie. Rzucenie tych słów o 
Kłajpedzie przez delegata Polski było 
tym Mane Tekel-Fares które wciąż 
wisi nad samą nicpodleglišcią pań- 

stwa kowieńskiego w postaci możli: 

wości polsko-niemieckiego w sprawie 

kowieńskiej porozumienia. Temi słowa: 

mi e Kłajpedzie p. Zaleski powiedział: 
«Panie Voldemaras, a co będzie z 

Panem, gdy my zechcemy w tej spra- 
wie mów.ć z Niemcami». Zaintereso- 
wanie, które wzbudziły u niemieckich 
dziennikarzy słowa Zaleskiego wska- 
zywały Litwinom, że nie są to stra- 
chy na Lachy, Jeśli cytujemy ten 

szczegół, to nie dlatego, że sądzimy 

że w Genewie radykalne załatwienie 
sprawy litewskiej prowadziło. przez 

porozumienie z Niemcami. Było nie- 
wątpliwie wiele innych sposobów po- 

pchnięcia tej sprawy o wiele dałej, a- 

niżeli to miało miejsce. — Nie zro- 
biono tego, poprzestano na rezulta- 

tach nikłych, lecz mimo tego prawdą 

jest, że w Genewie był sukces pol- 

ski i kłamstwem jest, że w Genewia 

sukcesu polskiego nie było. 

Chwilą, która ujawniała najplastycz- 

niej jak wielki jest nasz sukces, była 

chwila przyjazdu Pana Marszałka. 

Publiczność polska mie zawsze wie- 

rzy temu co pisze prasa „Sanacyjna* 

i często ma rację. Tutaj jednak wia* 

demości pism sanacyjnych © 080- 

bistym sukcesie marsz. Piłsudskiego 

nietylko nie były przesadzone, lecz 

raczej miedomalowane, nleuplastycze 

niene. Traktowano marsz. Piłsudskie- 

go zupełnie inaczej aniżeli zawsze 

traktowano w Genewie ministrów i 

premjerów, którzy dotychczas tam 

przebywali. Zaniedbano, zmieniono dla 

niego zwykły protokuł towarzyski, 
wszyscy pierwsi przychodzili do nie- 

go, wszyscy byli w Bergach gdzie 

mieszkał, — w. Genewie całej abso- 

lutnie mówiono tylko e Piłsudskim, 
w wilrynach księgarni umieszczano 

jego portrety i książki © nim 
wszyscy biegli go spotykać i odpro- 
wadzać, fotografować, 
Nikt w Gznewie nie miał tak wielkie- 

go osobistego sukcesu, „Przyjazd 
Piłsudskiego, to podniesienie presti- 

żu Ligi Narodów*—to zdanie wypo- 

więdziane przez jednego z najwybit 

filmować. wym 
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„Polityka wspaniałomyślności*. 
może  odmaluje destatecznie czem 
był marsz, Piłsudski w G:newie. 

Z tego nastroju Piłsudski nie sko- 
rzystał, aby do ostateczności już й- 

pokorzonego i ośmieszonego w dniu. 

7 grudnia p. Voldemarasa — osta- 
tecznie powalić przed sobąna kolana 

Naiczy własaie z tego „dać sObie 

sprawę. Należy zrozumieć, że nikłość 

rezolucji Ligi jest tylko wyrazem po 

lityki Marsz. Piłsudskiego. Marsz. 

Piłsudski nie chciał forsować tej spra- 

wy przez Ligę. Dlaczego? — Piszemy 
nasz artykuł opłerajac się oczywiście 

na domysłach, które powstają wobee 

tego faktu, że Marsz. Piłsudski nie 

wykorzystał żadnej z niezwykle dla 

niego pomyślnych konjunktur,które w 

chwili jego przyjazdu do G:newy by- 

ły do wykorzystania. Przypuszczać 

możemy, opierając Się na własnem 

w:wnętrznem przekonaniu, że Piłsud- 

ski wiedział, że samej instytucji Ligi 

Narodów przeceniać nie należy i że 

wyrok Ligi Nirodów jest najwyżej 

"tym staro polskim wyrokiem trybuna- 

łu, który dopiere © własnych siłach 

dochodzić trzeba, lecz któremu prze- 

ciwnik pokonany w rozprawie sąde- 

wej, zawsze jeszcze opierać się bę- 

dzie: Ku utrapieniu maszych demo- 
kratów powiemy, że nie wydaje Się 

nam,.aby Piłsudski zbytnią do Ligi 

pałał atencją. Piłsudski wolał wrócić 

z Genewy z wróblem w ręku, ani- 

żeli z kanarkiem w papierowym 

werdykcie. 

Po drugie cała polityka Piłaud- 

skiego była tą tradycyjną jego poli- 

tyką «wyciągania ręki przez kordon». 

W QG:newie marsz. Piłsudski odrzu: 

cit wszystkie kombinacje,  któreby 

prowadziły do upokorzenia Litwy, 
przez czynniki cudzeziemskie. Wobec 

Litwy marsz. Piłsudski raz jeszcze 

zastosował politykę wspaniałomyślno- 

ści. Powiedział raz jeszcze wyraźcie: 

„nie pójdę za temi, którzy dążą do 

rozbioru państwa kowieńskiego po- 

między Niemcy a Polską, lub Bałtyki 

pomiędzy Rosją, aPolską. Przeciwnie 

pozostanę gwarantem niepodległości 

państw bałtyckich”. 
Dlatego też marsz. Piłsudski 

chciał jednego: „żniesienia stanu woj- 

ny“. Pierwiej sami ten stan wojny 

pedkrešlilišmy, bo już p. Voldema* 

ras o nim zapominał estatniemi czasy, 

jak te wynikało choćby z jego ze 

mną wywiadu, Lecz oto zademen- 

strowal śmy w Genewie, że wojny z 

nami p. Voldemarasowi proklamowač 

nie wolno i w ten sposób wypchnę- 

liśmy na rynek polityki bałtyckiej 
czynnik Polski jako czynnik pokoju 

i gwarancji niepodległości państw 

bałtyckich. 

* 

To była linja marsz, Piłsudskiego. 
W powyższym artykule chodziło nam 
o odsianie prawdy od kłamstw, o za- 
protestowanie przeciw antypolskiej, 

antypafństwowej, antypatrjotycznej, 

skandalicznej propagandzie p. Stroń- 
skiege,  przedstawiającego sprawę 

tak, jak żadna z gazet niemieckich 

przedstawić jej się nie  ośmie- 

liła. Natomiast nie znaczy to jeszcze» 

abyśmy realizację celów marsz. Pił- 
sudskiege widzieli tak blisko. Zwra- 
camy się do endeków i mówimy „je- 

śli twierdzicie, że Piłsudski poniósł 
klęskę w Genewie to się mylicie, bo 

otaczał go tam sukces i zrobił to 

właśnie co chciał”, potem odwracamy 

się do Litwinów i mówimy: „jeśli 

twierdzicie, ża Piłsudski chce z wami 
wojny, to. się mylicie, en właśnie tego 
nie chce, en chce tylko rozmawiać z 

Litwinami, jak z całą Bałtyką bezpo- 

średnio, bez pośredników. J:go pow- 
ściągliwy stosunek do Rady Ligi w 
Genewie jest tego dowedem jaskra 

J 

1 tutaj, jeśli nasze własne zapatły- 
wania rozchedzą się z tą polityką, to 
wcale nie dlatego, abyśmy byli gor- 
szymi Litwinami od Rymszy Oiniato- 
wicza Piłsudskiego. My tylko więcej 
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W przededniu spławu na Niemnie. 
Gdańskie firmy oglądają las Białorusi Sowieckiej. 
Załatwienie ko-fliktu polsko litevxskego i możliwość nawią: 

zania normalnych stosun:ów z Ltwą, odb ło się głośnem echem 
w sferach przemysłowych leśnych. 

Powszechnie mówią o znacznym ożywienu hand'u drzewem, 
w związku z ewentualnem otwarciem Niemna i spławem do 
Kłajpedy. 

, „Jednocześnie wzrasta zainteresowanie losem Białorusi Sowiec- 
kiej skąd również tranzytem przez Polskę, może b;ć spławiany 
las do Kłajpedy. Z Mińska donoszą że przybyli tu przedstawiciele 
gdańskiej firmy leśnej Gray i Heiner, którzy w towarzystwie se- 
kretarzą zarzącu lasów państwowych Bałorusi, zaznajamiali sę z 
tamtejszemi obszarsmi leśnemi i moż iwością splawiania go Niem- 
nem do Kłajpedy. : ' 

Prasą sowiecka przeciwko porozumieniu 
Polski z Litwą. : 

MOSKWA, 16 XII. PAT. Prasa sowiecka nie przestaje zajmować się kwe- 
stją polsko litewską. W sprawie tej Izwiestja piszą, że ostrze polityki polskiej 
fest nadal skierowane przeciwxo Litwie, a niebezpieczeństwo jest tem grož- 
niejsze, że wpływowe sfery europejskie popierają politykę polską. Polemizując 
z świadczeniem zawariem w komunikacie biura Wolffa, iż delegaci niemieccy 
zadowoleni są z genewskiego rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego lzwie- 
stja dają do zrozumienia, iż Niemcy mogą być zadowolone gdyż im chodzi 
© załatwienie sprawy tylko na pewien czas£ isłowa: <na pewien Czas> redzkcja 
mami daje rozstrzełonym drukiem). Rosji sowieckiej chodzi o rozstrzygnięcie 

awsze. 
E TT TNS TOS TEST K 

O przyszły gabinet na Łotwie 
RYGA, 16 -XlI. Pat, Przywódcy związku chłopskiega pro- 

wadzą w. dalszym ciągu rokowania w sprawie utworzenia noe 
wego gabinetu bez udziału socjalistów. Komitet centralny stron: 
nictwa centrum demokratycznego miał podobno powziąć uchwa: 
łę w myśl której stronnictwo to nie wstąpi do prawicowej ko: 
alicji rządowej, |ecz zachowa w stosunku do wyłonionego przez 
nią rządu życzłwą neutralność. Zajęcie takiego stanowiska uzas 
leżnia centrum demokratyczne od, pewnych Warunków co do 
których partje prawicowe udzieią dziś odpowiedzi 

Francusko-litewski traktat handlowy. 
PARYŻ. 16 Xii, PAT. Petit Journalidowaduje s'ę 2е traktathan- 

dłowy francusko-ltewski podpisany będzie na początku przyszie- 
go tygodni: i zostanie oparty na tych samych zasadach jakie sta- 
nowią podstawę traktatu handlowego pomiędzy Francją a Poi- 
ską Dziennik dodaje, że rozwój francusko litewsk'ch stosunków 
handlowych leży pod każdym względem w interese Francji z 
tem tylko zastrzeteniem aby nie naruszył on w czemkolwiek sto- 
sunków handlowych pomędzy Francją a Poiską; | 

Konferencja socjalistyczna w Berlinie 
* BERLIN, 16—XH, Pat, Według doniesień Vorwaćrtsu biuro 

międzynarodówki socjalistycznej zwołało na przyszłą niedzielę 
do Berina konterencjęqgólną przedstawicieli stronnictw następu - 
jących krajów: Niemiec, w m. Gdańska, Polski, Litwy, Estonii, 
Finlandji i Łotwy oraz Szwecji i socjalistów rosyjskich, przebys 
wających na emigracji. Konferencja ta ma się zająć omówieniem 
obecnej sytuacji politycznej na północnym wschodzie Europy. | 

Rozbudowa floty wojennej niemieckiej. 
BERLIN, 16XII, PAT. Opracowany przez kierownictwo mary- 

narki niemieckiej program rozbudowy floty wojennej, obejmują- 
cy okres od 12 do 15 iat przewiduje oprócz wykończena znajdu- 
jąc:ch się obecnie w budowie 4:ch mniejszych krążowników oraz 
łodzi torpedowych również budowę czterech lub pięciu większych 
aaa Malone Kaźdy z e aa” w mysl postanowie- 
nia traktatu wersalskego posiadać będzie, jak inform. 
pojemność najwyżej do 10 000 tonn: i Ls В 

Rząd Bratianu pozostaje 
BUKARESZT, 16—XII, Pat. Oficjalny Adveru! zaprzecza 

doniesieniu dzienników opozycyjnych jakoby gabinet miał się 
podać do dymisji lub też jakoby miały nastąpić zmiany w rząz 
dzie, Gabinet Bratiznu pozostanie w obecnym składzie do czasu 
przeprowadzenia programu swych prac, › 
SR 2 is AI TNS RTN PORT ATENIENKE IDO 
wieje ze słów p. Voldemarasa wypo- n:m na równi z p. Voldemarasem. 
wiedzianych w wywiadzie ze Słowem Sapieha, Radziwiłł są to niewątgliwie 
„Czas pracuje przeciw polsko-litew- nie gorsi lecz lepsi, autentyczniejsi 
skiemu zbližeaniu“. W Berlinie widzia* Litwini od p, Voldemarasa — dlacze- 
łem chłopca— Litwina. Rodzice jego go się o. tem zapomina, konfiskuješsię 
swobodnie mówią językiem polskimi Słowo gdy sę na te prawa powołuje? 
więcej, są to ludzie wychowani w Sireszezając naszą opinię o Gzie- 
kulturze polskiej, język polski dźwię- wie powiedzmy: Był te niewątgliwy 
czał mad ich kolebką taksamo jak polski sukces, lecz nie szedł poJlinji 
język litewski. Mały mówi tylko po naszych oczekiwań, bo dowiódł, że po: 
litewsku. Ale przestrasza mię to, że ;ityka polskafnia pójdzie na radykalne 
będzie sią on uczył po-niemiecku, pa rozstrzygnięcie sprawy kewieńskiej, Cat 
francusku, po angielsku. Język polski 
nie wchodzi w program jego nauk. 
Czas pracuje mad rozsunięciem, rez- 
biciem tradycji polsko - litewskich. 
Dlatego tak boimy się tego czasu 
i tak broninsy radykalnej (polityki w 
w tej sprawie. 

Pozatem nie rezumiemy jeszcze 

jednego w polityce polskiej: Oto Li- 
twini praw etnograficznych do Wilna 
nie mają oczywiście żadnych, Oni sa- 
mi z tego doskonale sobie zdają 

sprawę i dlatego mówią o Wilnie 

tylko na mocy praw historycznych, 
jako spadkobiercy W. Ks. Litewskie- 
go. Dlaczegoż wtedy nie mówimy, 
2s Wilno a nie Kowno jest spadko- 
biercą tych praw, 

= 

WEEZZRZZE EZR OWECZEPCZTON EW OBY ASA 

Pan Nowaczyński w Gazecie Warszatw- 

ałowy: 
Pierwsze kłamstwo zdemaskował w wi- 

leńskiem „Słowie” zawsze kropki nad i sta- 
wiający monarchista-Piłsudczyk p. Mackie- 
wicz: 

„Protest 28 nauczycieli polskich, uwię* 
zionych rzekomo w obozie koncentracyjnym 
w Worniach, ten protest, który tak wzburżył 
i rozdrażnił eałą opinję polską był podrobio- 
ny. był fałszem. To miała być tych „safan- 
„dałów imperjalizmą” (określenie Daszyńskie* 
gó), depesza Emska  Wymyślone po pruska, 
zrobione po głupiemu. s 8 

Czuję się w obowiązku zwrócić autoro: 
wi «Fryderyka Wielkiego> uwagę, że to co 
napisał nie jest zgodne z prawdą i wypły- 
nęło chyba z jego artystycznej fantazji. Nic 
podobnego nie napisałem ani w Słowie, ani 

dlaczego mie gdzieindziej, żaden też ze współpracowni- 
odparowujemy żądań  kowieńskich ków Słowa tego nie napisał ani u ns, ani 
do posiadania Wilna, żądania. Zdzieludziej. 
mi  wileriskiemi posiadania Kew- 
na. Prawa histozyczne do całości 

St. M. 

a stra 

я tednoszpalto na stronie -2-ej i 3-ej 30 gr. 
nika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincii o 25 Proc drożej, Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabetowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr 

skiej zaszczyca mnie swoją uwagą i temi 

NIEŚWIEŻ — ul; Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK -— ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 26 

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
S$WIR — ul *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA-—ul Miekiewicza 24 

Za tekstem 10 groszy 

„2a i przeciw. 
Chamberla mn o stosunkach z So- 

wietami. 

Zabiegi p. Finkelszteina Litwinowa w 
Genewie nie dały rezujtatu. Rok 1927 to nie 
rok 1922 kledy wszystkiem zapew.ieniom 
sowieckim ufano. Jakby pięknie nie mówił 
p- Ltwinow na temat, że ZSSR i Komin- 
tern nic wspólnego ze sobą nie mają nikt 
temu mie wierzy. To też p. Chamberlain 
oświadczył ostatnio w wywiadzie z współ. 
pracownikiem <Dailly Telegraph». że bardzo 
mało jest danych na to aby stosunki pomię- 
dzy Anglją a Sowietami mogłyby być na 
nowo podjęte. Oczywistą — mówił angiel- 
$ki mąż stacu — nie wykluczam możliwo- 
ści wznowienia stosunków ale mogę oświad- 
czyć, że od chwili mojego spotkania z p- 
Litwiaowem nie zaszło nic co by mogło 
służyć powodem do przypuszczeń, że zerwa- 
ne stosunki mogą być wzuowione, Naszym 
warunkiem jest usunięcie tych nadużyć ze 
strony Sowietów na które się tkarżymy. 
Wtenczas kledy będziemy posiadali dowo- 
dy, że istotnie to zło zostało usunięte — 
mówię tu o propagandzie — wienczas do- 
piero będziemy mogli podjąć nanowo sto- 
sunki. Dalej Chamberlain ośwladczył, że 
wskutek zerwania stosunków dyplomatycz- 
nych handel angiel:ki zbyt wiele nie postra- 
dał, gdyż bolszewicy mimo to zmuszeni są 
Czynić wiele zakupów w Anglji: 

Niepowodzenia rewolucji komu- 
nistycznej w Chinach. 

Depesze doniosły o powodzeniu jakie 
osiągnęły bandy czerwonych chłopów w 

hinąch. Prasa sowiecka triumiuje twier- 
dząć, iż jest to wybuch pierwszej iskry po- 
żaru rewolucyjnego, jaki ogarnie niebawem 
Chiny. T; mczasem tak nie jest. Sądząc & 
innych źródeł zajęcie Kantonu przez czerwo- 
ne bandy ma znaczenie lokalne i doszło da 
skutku wobec niesnasek wśród przywód- 
ców Kuo. Ming Tangu. Z zamieszania 
skorzystali komuniści, ;kiórzy pod kierow- 
nictwem agentów sowieckich zbuntowawszy 
ledrą dywizję armji Czan-Fat.Kwa zajęli 
anion, Natychmiast po zajęciu miasta zbune 

towani żołnierze rozpoczęji rabunek miasta, 
wypuszczając z więzień przestępców krymi« 
nalnych, W wieju punktach miasta wybu- 
chły pożary, 

Początek rewolucji odbył się nie po 
<wsiem prawiłam isktstwa», mimo to jednak 
prawowiiy rząd kanioński po kilku dniach 
opanowsł sytuację i przywrócił porządek. 

Konferencje marsz. Piłsud- 
skiego. 

WARSZAWA, 16XI1 PAT. Dziś 
° © godz. 11 min. 30 przed południem 
przybył do pałacu Rady Ministrów p. 
marszałek Piłsudski i odbył kolejno 
konferencje z pp. ministrami Romsc- 
kim, Moraczewskim, Jurkiewiczem i 
Meysztowiczem, a nastęgnie dłuższy 
czas do godz. 15 konferował z 
wiceprezesem Rady Ministrów Bart- 
lem. 

Kard. Hlond na pos:nchaniū u 
Papieža 

RZYM, 16 XII PAT. Pzpiež przyją! 
dziś na posłuchaniu ks. kardynała 
Hienda. 

Posiedzenie Rady zawiadow- 
czej P, K. O. 

WARSZAWA, 16 Xll. PAT. W 
dniu 14 i 15 b. m. odbyło sie posie- 
dzenie rady zawiadowczej P.K.O.. ua 
którem w ciągu dwudniowych obrad 
uchwalono plari gospodarczy i bud- 
żet administracyjny tej instytucji na 
rok 1928, Zatwierdzeno również spra- 
wozdanie ze stanu portfelu papierów 
wartościowych na dzień 1 grudnia r; 
b. i udzielonych kredytów względnie 
prolongat w ciągu miesiąca listopa- 
da r. b. 

Konfiskata «Natio». 

WARSZAWA, 16 XI. (żel wł. Słowa) 
Z polecenia władz zostały skonfisko- 
wane w dniu dzisiejszym czasopismo | 
«Naiio» organ mieszczańskich moiej- 
szości narodowych. Konfiskata za- 
rządzona została na skutek zespołu 
op" godzących w interesy pań- 
stwa. 

Koszty utrzymania, 

WARSZAWA, 16. XIL. Pat. Komi- 
sja główna do badania zmian kesztów 
utrzymania na posiedzeniu w dniu 14 
grudmia r. b. skasowała uchwałę ko» 
misji krakowskiej z dnia 5 listopada 
r. b., określającą wzrost kosztów 
utrzymania w październiku dla Kra- 
kowa w wysokości 8,13 proc, i do- 
konała nowego cbliczenia według 
którego ustaliła dla Krakowa wzrost 
kesztów utrzymania w październiku 
w perównaniu z wrześniem 1927 ro- 
ku na 3 proc. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ludem wst 
i miasteczek, oświecając ten lad 
utrwala granice Ziem Wschodnich 
Rzeczypospolitej. 

Czy jesteś jej członkiem? (%ilno, 
Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
do 8 ej).



ECHA KRAJOWE 
O akcji Obrządku 

Wschodniego. 
W nmutnerze 278 br., dziennika 

„Sioso“ zamieszczono artvkuł dy» 
skusyjay ma temat |pracy OO. Jezui- 
tów obrządku wschodniego w Ailber- 
tynis pad Slonimem i w Synkowl- 
czach. Artykuł ten owiany jest uzna- 
mietn dla pracy OO, Jezuitów obrz. 
wsch. i całkiem bezkrytycznie ją 
©cenia, Nie należy przypuszczać, że 
praca jest pożądaną, celową j owócną, 
jeżeli tylko ludzie ją prowadzący z 
wielkiem pracują poświęceniem, gdyż 
znać trzeba i środowisko, w którem 
pracują, i teren. Mam tu na myśli 
Svnkawicze pod Słonimem. Dłaczego 
OO. Jezuici obrz. wsch. uważają sta- 
ry gotycki kościół łaciński w Synko- 
wiezach, budowany w XV wieku, a 
znajdujący się pom'ędzy dwoma fol- 
warkami e ludności przeważnie kato- 
lickiej łacińskiej, blisko wioski pol- 
skiej liczącej kilkastt esób, niedaleko 
osad wojskowych i folwarków, za 
Odpowiednie miejsce dla swej pracy? 
Nie przeczę, że o. Wysokiński, o 
Którym mowa we wspomnianym na 
wstępie artykule, prowadzi pracę mi- 
syjną pełną poświęcenia (przerywaną 
zgrzytami wywołanemi z jego własnej 
winy), ale powodzenia akcja ta w 
Synkowiczach nie ma. Gdy na пабо- 
żeństwie jest, jak to nieraz bywa, 
szęść osób katolków  łacinników, a 
trzy osoby prawosławne, powstaje py- 
tanie, czy akcja ta z punktu widzenia 
kościelaego nie powoduje orjentali- 
zacji łacinników, a z punktu widzenia 
narodowego ruszczenia i bialorusz- 
czenia Polaków? Wybór miejsca dla 
akcji OO. Jezuitów abrz. wschodn. 
jest zasadniczą kwestją, o ile akcja 
ta ma przynieść zgodne z zamierze- 
miami jej twórców rezultaty, 

; Cętki stan  przeżywany / przez 
Cerkiew prawosławną w Polsce wo- 
bec niskiego poziomu kleru prawo- 
sławnego, zwalczania kierunku lojal- 
nego w stosunku do Państwa Pol- 
skiego przez żywioły bardziej rosyj- 
skie niż prawasławne, ułatwiają akcję 
nawracania prawosławnych, szczegól- 
nie, że takowi są potomkami unitów, 
których „pierewiernuli* na mocy zna: 
nych rozporządzeń cara Mikołaja I-go. 
Moment tem jest wykorzystywany 
przez sypiących pieniędzmi zagranicz- 
nemi metodystów, zakładających swe 
exgozytury też w małych nawet mia. 
steczkach Polski, jak Slonim lub 
Stolpce. 

Akcja obrządku wschodniego mo* 
głaby więc miejscami mieć widoki 
powodzenia, lecz nie zależy to tylko 
od poświęcenia sę tej akcji fej krze« 
wicieli, ale i od prowadzenia jej na 
odpowiednim terenie, odaowiednia|- 
szym niż n.p Synkowicze. 

Wielki upadek religijności pomię- 
dzy katolikami łacinn kami, spowode- 
wany przejściami wojennemi, odległo- 
ścią kościełów, brakiem księży i t. p. 
każe przypuszczać, iż gdyby OO. j:- 
zuici z poświęceniem, o którem mo- 
wa wyżej, pracowaliby w tych okoli- 
cach w duchu łacńskim — pożylek 
ich akcji byłby stokrotnie większy. 
Włościanin decydujący się na opusz- 
czenie łona Cerkwi prawosławnej de- 
cyduje na zrywanie ze Wschodem, a 
zbliżenie z Zachodim, i tu już wiel- 
kiej dla niego nie stanowi róznicy, 
czy przejdzie na obrządek wschodn, 
czy też wprost na łono Kości.ła Ka- 
tolickiego 6brządku łacińskiego. Licz- 
ne rzesze Rosjaa w Moskwie i Piotre- 

odzie przechodziłyna wiarę katolic- 
a ob. łacińskiego, a mieli oni z nim 
znacznie mniej wspólnego niż miesz- 
kańcy dzisiaj prawosławni, kiedyś u* 
nicl, tych stron. Dlatego przygusz- 
czamy, iż praca O.O. Jezuitów w du- 
chu łacińskina o wiele większe rczul- 

taty by przyniosła. 
Tm Słonimszczanin. 

Niech żyje Piąty Pułki 

Nie trzeba aby wojsko stanowiło 

wśród społeczeństwa jakby jaką wy- 

wdęrbnioną kastę. Ma ono niewątpli- 

wie własny sać generis ustrój, własny 

światopogląd, wiasną  psychelogję a 

bywa, że i usiłuje mieć własną ety- 

kę. Lecz to wszystko bynajmniej nie 

powinno odgrsczać wojska jakby ja- 

ką «przepaścią» Od. Od «reszty» 

narodu. Czemże bo jest wojsko? To 
przecie poprzebierane w mundury tę 

same, co i my cymile powyčwiczane i 

zaprawione do wledania bronią, PO- 
wiadają: Aonores mutant mores .. ale 
przecie wcjsks Nie powinao stano- 
wić wśród: narodu jakiejś wyższej 
kategorji abywateli? A przedew szyst- 

kiem—o ile tylko to możliwe — po- 
winno samo szukać jaknajściślejszego 

kontaktu z „cywilną” ludnością, Wów* 

czas, w jaknajobfitszem obcowanu z 
ludnością nie noszącą broni, niejzdna 

wojskowa kanciastość oszlifuje się 

lub przystosuje do utoczenia—a lud- 
ność cywilna (która w dzisiejszych 
czasach bierze przecie tak ogromny 
udział w akcji wojennej) zżyje się 
iście bratersko z wojskiem, 

Oto—niedaleko szukając przykła- 
du—obchodzi dziś i jutro, właściwie 
i ściśle, jutro, w niedzielę 18 go 
grudnia, święto swoje Piąty Pułk Pierw 
Piechoty Legjonowej, Ca to znaczy 
«święto» pułaowe? To, nieprzymierzas 
yc, rocznica urodzią pułku, to pułe 

BARANOWICZE. 

— Zebranie Rady Nowogródz- 
klej Wojewódzkiego Towarzy- 
stwa Rolnicz go Pod przewodci:+ 
twem prezesa Rdultewskiego 8 ego 
odbyło się posiedzenie Rady Woje- 
wódzkiege Towarzystwa Rolniczego. 

Pierwszym bardzo ważnym punke 
tem porządku dzienuego było «©mó- 
wienie stanowiska, jakie powinny za- 
jąć Kresowe Okręgowe Towarzystwa 
Rolnicze z nowodu zatargu między 
Rządem a Centralaem Towarzystwem 
Rolniczem, wynikłym z powodu cof- 
nięcia subwencji rządowej. — Dysku- 
sja trwała bardzo długo; ostatecznie 
zdecydowano, ża konkretnej uchwały 
Rada powziąć marazie nie może, bę- 
dąc za mało uświadom'ona o całem 
zajć iu — Wobec teg > powinni jechać 
do Warszawy na ególny zjazd Tw. Rol- 
niczego delegaci wszystkich OTR. i 
tam pe szczegółowem zbadaniu za- 
targu odbyć wspólną konferencje pod 
przewodnictwem prezesa  Rdułtowe 
sklego i obrać odpowiednią taktykę. 
Jako ogólaą wytyczną uchwalono 
zasadę, że naleły dążyć nis do za- 
ogniania, a do możliwego załagodze- 
nia konfliktu, bardze szkodliwego dla 
całokształłu działalności Towarzystwa 
i zusełnie niezrozumiałego dla ogółu 
członków. : 

Następnie Rada przeszia do oma- 
wiania spraw bieżących. 

Z inicjatywy Towarzystwa Rolni- 
czego powstaje teraz szereg spół- 
dzielni mleczarskich; przystępują one 
do dwóch niestety konkurujących z 
sobą związków rewizyjnych. Jest to 
anomalją, gdyż powinaa być utrzy- 
mana jedaslitość. Na przyszłość wszyst. 
kie spółdzielnie mleczarskie stworzo- 
ne przez Towarzysiwo powinny na- 
leżeć [do Związku Rewizyjnego, z 
którym Tawarzystwo kontakt ulrzy- 
muje. 

W. dziedzinie hodowli panowal 
chwilowy zastój z powodu braku 
inspektera hodowlanego. Chwilową 
obowią?ki jego pełnił iastruktgr O, 
T. R. Nieświeskiego, p. Ni:krasz— 
od 1 stycznia zaangażowany już jest 
stałv iaspektor hodowlany, 

Duże, średnis, a nawet mala war- 
sztaty rolne odczuwają poważne bra- 
ki w swej rachunkowości, co też 
edbija się szkodliwie przy sprawach 
pedatkowych, zwłaszcza przy wymia- 
rze podatku dochodowego. —Niezbęd- 
nem więc fest założenie Biura Ra- 
chunkowości Rolnej.—Sprawa ta by- 
ła jut kilkakrotnie omawiana w ło- 
nie Towarzystwa i obecnie wchodzi 
w fazę realizacji, т 

-W dziedzinie pokazów i wystaw 
ustalono cały plan. I tak w końcu 
lutego w Baranowiczach odbędzie się 
pokaz nasienny. W drugiej połowie 
września również w Baranowiczach 
wystawa-jarnsark jako przygetswanie 
do wielkich wystaw. Wreszcie udział 
w kresowej wystawie w Wise i w 
wielkiej krajowej wystawie 1919 r. w 
Poznaniu. 

Na wystawie w Poznaniu za- 
ptwne Towarzystwo obeSzie G:i:ł na. 
sienny, leśny, przemysłu ludowego i 
wykazy z organizacji. 

Dalej zdecydowano termin zimo- 
wego welnego Zjazdu Towarzystwa 
na 22 i 23 stycznia w Baranowiczach, 
Pirrwszy dzień Świącony będzie 
zebraniom sexcyjnym, drugi: ogólne- 
mu zebran'u, aa którem k lku zapro- 
szonych mroftsorów uniwersytetów 
wypowie odczyty. 

Ox'atnim, ale bardzo gruntownie 
omówienym punktem była sprawa 
serowarstwa. Ponieważ dział ten pro- 
dukcji rolnej ma bardzo duże znacze- 
nie. poświęcimy mu następną obszer- 
nejszą korespozdenčię. 
Po omewi:nu kilku drobnych spraw, 

prezes Rdultowski zamknął posiedze- 
nie Rady. Dom. 

kowe „urodziny” (o msło, że sę nam 
nie wyrwały z pod pióra: imieniny), 
To dzień kiedy się składa: życzenia 
i powinszowania/ 

Piąty pułk, to wyjątkowo świstny 
pułk. Zamało my, cywile, coś o tem 
wiemy; a jeśi wiemy, to zamało pa- 
miętamy © tem, 

Owóż—rsz do roku, wilją 18-g0 
grudnia—obudziwszy się zrana miej- 
my odtąd zwyczaj krzyknąć: „Niech 
żyje Pąty Pułk,” 

Uirze się, przyjmie 
wejdzie. c 

A jeśli by się komu miała dziwną 
wydać propozycja taka, miech łaska: 
wis posłuchać raczy. 

Nie ja będę mówił. Zapożyczę 
slę bez ceremonji u kapitana dra 
Wacława Lipińskiego i, często jego 
własnemi prostemi, żołnierskiem: sła- 
wem, przypomnę główne etapy hi- 
storji Pułku Piątego Wystarczy, 

A właściwie: Pierwszego pułku, 
Bo jak to wyliumaczył wam marsza- 
łek Piłsudski, nie jest Pułk Piąty ani 
© jeden włos „miodszym“ w forma- 
cji od Pułku Pierwszego. Było tylko 
tak, że dzięki chzotycznemu i po: 
Śpiesznamu formowaniu się jeszeza 
w Kielcach w 1914 tym bataijonów, 
którym nadawato porządkowe nume- 
ry, Pułk Piąty nazywał się przez 
dłuższy czas 2-gim pułkiem strzelców 

iw zwyczaj 

szej Brygady, Numer Bity 
otrzymał znacznie później, ;gdy się 
ustalała t zw. austrjacka numeracja 
pułków legjonowych Był przeto Pułk 

$ © wo & 

16-ka w zmniejszonem wydaniu. 
Sfinalizowanie bloku mniejszości. 

WARSZAWA, 16XII, (żel. wź. 
wych narad przedstaw cieli i stronnictw, 

Słowa), W rezultacie dwudnio- 
które weldą w skład 

bloku mniejszości. dzłść wydany został komunikat z ktirego do- 
wiedujemy się, iż blok mu ejszości 
t> całko ite porozumienie. 

doszed! do skutku i o iągnię: 
W terminie przepisanym przedstawi- ciele bloku złożą Generalnemu Komisarzowi : Wyborczemu sistę 

kandydat6v bloku, Obecnie prowadzone Są prace organ'zacyjne. 
Należy za'naczyć że bl-k ten 

nieniem propozycyj posła Grunbauma, 
nych organizacyj mających za sobą 
ulicy 
czynniki antyp:ństwowe. Do bl 

opowiedziało się przeciwko b okowi 

jest tylko częicowem вре!- 
albowiem szereg poważ- 
znaczną część żydowskiej 

do którego wchodzą 
oku więc nie wstąpły organizacie 

Żydowskich kupców zarówno dutych jak drobnycn, nie wes:ty 
równ eż ugrupowania socal styczne oraz potętna orzani acja or- 
todoksów Aguda. 
parodją szesnastki z rosu 1922 

W tem sposób blok p. Grunbauma jest raczej 

Rozłam w Chadecji na Górnym Sląsku 
WARSZAWA, 16—XIi (żel. wł Słowa!. 

iż na tle taktyki władz partyjnych Chadecji n 
w ostatnich dniach doszło do 
stronnictwa zażądała wyraźnego 
pracą z rządem Marszałka Piłsudskiego i zajęcia 
nowiska w zbliżeniu partyjnem 

Dowiadujemy  się, 
a Górnym  Sląsku 

rozłamu Większość członków 
opowiedzenia się partji za współ: 

wyrażnego sta: 
W związku z tem rozeszły się 

dzisiaj w Warszawie pogłoski że pertraktacje prowadzone przez 
endeków na temat utworzenia bloku jednocząceg” t zw. strona 
nictwa prawicy zostały przerwane z powodu trudności na jakie 
natrafiają wobec stanowiską 
ctwa Ch. D. 

organizacyj lokalnych stronni 

Dalsze wyłomy w twierdzy posła Witosa. 
TARNÓW, I6 XII PĄT. Wczoraj odbyło się, 

nie wójtów powiatu tarnowskiego, w którem wzięło 
Na zebrenie przybył cenator Bejko, ażeby podsięko: 
zaufanie jakiem go darzyli powierzając mu g 
poselską. Przy tej sposobności senator Bojko 
z Pizota. Naczelnicy gmin zgotowali senaterowi Bojce serdeczn 

w sali rady powi:towej zebra- 
udział 80 naczelników gmin. 
wać  t:mtejszym chłopom za 

sdność senatorstą oraz wielokrotnie wyjaśnił powody wego wystą sienia 
e przyjęcie. Zebra- mie wójtów zakończyło się entuszjestyczną owacją na cześć p. Prezydenta Rzeczy- pospolitej i Marszałka Piłsudekiego. 

ВАЛАЬ 

Nominacje przewodniczących Kom.Okręgowych. 
WARSZAWA, 16XII (żel wź Słowa) jutro G 

borczy ogłosi w Monitorze Polskim nominacje na 
gowych Komisyj Wyborczych i ich zastępców, 

:neralny Komisarz Wy- 
przewodniczących okrę-. 

Wojewodowie zaś ogłoszą w dziennikach wojswódzkich nominację na członków okręgowych komi- syj wyborczych, W dniu jutrzejszym poszczególne samorządy a więc sej- miki I rady miejskie dokonają wyboru członków. 

ATI DE TIT 

Trudności w stworzeń u senatu gdąńskiego 
GDAŃSK 16 XII PAT. Rokowatia prowadzone od kilku tygodni po- mlgdzy prawicą i centrowemi stronnictwami gdańskiemi w sprawie utwa- rzenia nowego senatu mieszczańskiego, ponownie „się rozbiły. Mimo ta nacjonaliści gdańscy zaprosili wszystkie partja mieszczańskie na poniedzia- łek na dalsze obrady w sprawie powyższej, ° 

Wysiedlenie Rosjan z Hankou. 
HANKOU, 16 XII. PAT. Z rozkazu włzdz nankińskich 600 tołni chińs skich dokonało szereg rewizyj w dawnych koncesjach rosyjskiej i niemieckiej. Przedewszystkiem poddano rewizji gmach konsul atu rosyjskiego, gdzie wszyscy znajdojący sę w gmachu zostali arępztowanmi. Pozstem ares towano setki chif- Czyków i Rosjan podejrzanych o komunizm lecz 

ich prawomyś ności przez mieszkańców zost; ła 
dze chińskie zrewidowały również konce:ję francuską gdzie uwigzio osób. Prawdopodrbnie wszyscy funkcjom :rjus:e t 
tymczasowo w głównej kwaterze wojskowej zostaną wysiedieni. 

większość ich po stw erdzeniu 
zwolniona. Pozatem cyw lne wła- 

no szereg. 
konsulatu rosyjskiego uwięzieni 

2000 zabitych komunistów 
LONDYN 16 X | PAT. Agencja R:utera dowiaduje się z Kantonu, że 

władze tamtejsze straciły wczoraj dalszych pięciu k omunistów. W chwili 
obecneł liczba zabitych komunistów wynosi dwa tysią.e. Obraz zniszcze- 
mia w mieście jest wprost przerażający. 

Komunistów nie wpuszczono dó New Yerku. 
WASZYNGTON, 16 XII PAT. United Press. 

spodarczej sządu sowieckiego, którzy z Makarowe. 
dzie stutku Bereng:ria do Nowego jorku zostało 
Odstawiono ich marazie do Ellis Island, ginie też 

Jedenastu członkom rady go 
m ne Czele przybyli na pokła- 
odmówione prawo wjazdu.— 
ich internowano sż do osta- tecznej decyzji. Makarow jest nełnomoenikiem rosyjskiego trustu metalowego. Delegacja zamierzała zakupić w Ameryce maszyn 

dolarów. 
rolniczych ma 10 miljonėw 

Skutki straszliwego pożaru 
QUEBEC, 16 XII, PAT. Według ostatnich obliczeń Hcz ba zabitych w czasie 

pożaru w zakładzie dziecinnym sięga 37 osób, Dotychczas brak wiadomości 
o 17 dzieciach poszukiwania których trwają nadal. ; 

Sprawa studentów rumuńskich, 
BUKARESZT 16 Xli PAT: W dniu wczoraj. 

Jassach, skazujący studenta Bordeano na szelć miesię 
chach w Oradea Mare. Rozprawa w stosunku do studentów winnych 
w Cmj rozpocznie się 19 bm. w Bukareszcie. 
do ukarania w zakresie swych kompeteńcyj tych z pośród studentów 

których wins okazała się mniej 
w Oradea Mare wyraziii ubolewanie obywatelowi powodu doznanych przez niego LS 

zsjściach w Ciuj i w Oradea Mare, 
okregu Bichor oraz prefekt policji 
Stanów Zjednoczonych Kelierowi z 

Piąty—jak wyraża się p. marazałsk— 
«właścwie pierwszym w. cał j atmji 
polskiej, bo jako plsrwszy pułk sta- 
nął do boju...» 

Lecz mniejsza o «ntarszeństwo»l 
Wymowniejsze o wiele bedą czyny, 
będzie to, co zdziałał Pułk Fąty, 
czem s'ę ma zawsze we wdzięcznej 
zapisał rodaków pamięci! 

«w 

Historja Piątego Pułku jest kartą 
wyjętą z dziejów Pierwszej Brygady 
Legjonów Józefa Piłsudskiego. Pierw» 
sza Brygada utworzona została w 
Nowym Sączu 18 grudnia 1914 r. i 
dzitń ten był ież chwilą marodzia i 
organizacji Piątego Pułku. 

W kilka już dal po swej organi- 
zacji bił sią od Łęwczówkiem w sa- 
me Święto Bożego - Narodzenia. W 
krwawej tej bitwie dowodził Pierwszą 
Brygadą, zastępując nieobscnego ko- 
meadanta, jaj szef sztabu gen, Kazl- 
mierz Sosnkowski, Rychło potem 
objął dowództwo pulku kpt. Leon 
Berbacki. Pułk rychło mabiera niepo- 
spolitej tęgości i uporu w walkach, 
specjalnie owej zapalczywej zuchwa” 
łości i rozmachu w akeji, kióre zjed- 
nały mu przydomek <Zuchowaty». 

Następuje słynna bitwa pod Gor- 
licami, po której front rosyjski łamie 
się i kruszy, wreszcie pęka by cofać 
się ma całej linji. Rozpoczyna się 
pościg przerywany krwawemi walka- 
mi. Brygada zdobywa redutę Tarlow= 
ską otwierając przejście przez Wisłę. 

szym zapadł wyrok trybunału w 
cy więzienia za udział w rozru- 

wywołania zajść 
wezwane będą 
zamieszanych w 

poważną. Prefeht 

Senaty wyższych uczelni 

obrażeń, 

  

Pułk, pomime ustawicznych strat w 
oficerach i szeregowych, mie traci 
impetu bojowego: walczy za Bugiem, 
forsownelmi marszami dociera do 
Kowla i mad Styr by jako jedyna 
piechota wesprzeć walczące ;tama dy- 
wizje kawalerji. Następuje okres walk 
pod Koszczvcami trwający do 20-g0 
grudnia 1915, 

Jedną z najbardziej krwawych 
bitew steczył Piąty Pułk na słynnej 
Polsk ej Górze—pod Kośtluchnówką. 
Wówczes to, w nocy z 6 na 7 lip- 
ca, padł zabity major Wyrwa*Furgal- 
ski i ciężko rauny był komendant 
pułku ppłk. Leon Berbecki. W roze 
kazie komendanta zaliczone są te bo- 
je do najsławniejszych, jakie Pierw- 
sza Brygada stoczyła. 

Dowództws pułku obejmuje ma- 
for Burhard Bukacki. Długie tygod- 
nie walk, koatrataków, wypadów... 
W październiku, po dwóch latach 
nieustannej pracy bojowej, pułk „„Zu- 
chowaty* opuścił pole walki by wró- 
cić mań już jako Piąty Pułk armji 
polskiej. 

W lipcu nastęznego 1917 roku 
pułk odmawia, wśród znanych ©ko- 
liczngści, złożenia przysięgi, w rezul- 
tacie czego jedaj „piątacy* znalezli 
się za drutami Szczypiorna, drudzy 
wysłani zostali ua front włoski. 

Upływa półłora roku, Zaledwie 
skrawek ziemi polskiej został z pod 
przemocy wroga uwolniony, natych- 
miast staje do apelu Piąty Pułk i idzie 
w bój śpiesząc na ratuaek zdradziec- 

P..Fadakowski — prezesem 
C. T. R; 

WARSZAWA, 16.XII. (fei.wł Słowa) 
Na dzisiejszem posiedzemu C. T, R. 
obrano oonownie prezesem p. Kazi- 
mierza Fudakowskiego. 

Odczyty polskie w Berlinie. 

BERLIN 16,XII. 
6 po połudnu w t zw. salach ce- 
sarskich przy ogrodzie zool. giczaym 
odbyła się wspólna prelekcja przed- 
stawicieli Penkłubu polskiego prof, 
Tadeusza Zielińskiego i-Juljusza Ka: 
den-Bandrowskiego zorganizowana 
przez Penklub niemiecki j.ko wstęp 
do uroczystości związanych z poby* 
tem pisarzy polskich w  Bzrlinie. 
Przybyło okoła 200 osób. Po króte 
kiem zagajeniu zebramia przez preze- 
sa akademji iiteratury Scholtza i po 
odęgraniu przez p. Weissa preludjum 
Szopena prof, Tadeusz Zieliński wy- 

i literaturze 
polskiej. Wykład prof. Zielińskiego, 
który wywołał wielkie wrażenie słu- 
chaczy przyjęty został długo nie- 
miiknącemi oklaskami, Pa prof. Zie- 
lńskim zabrał głos Juljusz Kadan 
Baadrowski, który wobec słuchaczy 
reprezeniujących elilię kulturalną Nie: 
miec zabrazawał współczesną litera- 

głosił odczyt © chłopie 

  

a 

PAT. D:lś o g. 

  

Zamiast drożdży.        
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Бшсашюдщ e się znakomicie kie 

Odrzucenie zmian w kościele 
anglikańskim. у 

LONDYN, 16XIi PAT. Okazuje 
się że większość, która odrzucła w | 
lzbie Gmin uchwałę izby Lordów o 
przesładiu do aprobaty królewskiej | 
projektu ustawy O zmianach w po- 
rządku liturgicznym kościoła angli- 
kańskiego wvnosiła 238 przeciwko 
205, a nie 247. W związku z odrzu- 
ceniem nrojektu arcybiskusi  Canter- 
bury i Yorku wydają w porozumie 
niu z innymi biskupami odezwę wzyć 
wającą wiernych do cierpliweści i 
wyrozumiałości. Arcybiskup Canter 
bury uważa, że odrzucenie projektu 
stwarza dła kościoła anglikeńskiego 
sytuację poważną i podkreśla dwu- 
dziestopięcioleni wysiłek kongregacji 

    

turg polską, kościoła okóło wprowadzenia reform ! 
a w przestarzałych ebrządkach litur- 

= gicznych. 
5 Na gwiazdkę! & — | 

m 
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: ma i - K.IŁŁAKO WICZÓWNY 
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KAPELUSZE: 
к— myšiiv. velur, | Najlepsze 

АЛЕ с imo' 

BERETY feanc. bez stwu P Ł Y T y 

E. Mieszkowski gramofonowe 
22 Mickiewicza 22, 
  

i intelig) 5 esób 
Rodzina (at 43741, 19. 18 
i 10) w ostatecznej nędzy, bez ka- 
wałka chleba, niemsjąca nic do sprze- 
dania, uprasza o jarąkolwiek pracę 
chcėby za cenę wyżycia. Dla ojca I 
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno 
umyslowa jak ciężka), córka ekspe- 
djentta (przyjmie z matcą posługi). 

hętni na wyjazd ułatwiony, Wilno, 
Zwierzyniec, Sołtaniszska 23 m. 13. 
  

noo to płyty słynnej marki 

Achuelle 
z kogutkiemm, z etykietą 8-io kątną. ! 

Żądać w każdym lepszym | 
składzie gramofonowym. i 

Koiendy { wszystkie nowości aktualne 

  

rutynowany pedagog podejmie się 
* ” ul Checimsta 31 m. 

Absolwent Instytutu Pedagogibi Specjalnej, 
‚ 
› 

lekcyj dla dziecka ociemniałega 
1. Ole. 3ei—5-ef. 

  

„Lignopi 
„Na šolęta   
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0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. Sz. 
uregulowanie zaległych prenumerat za rok 1927 

oraz wnoszenie przedpłaty za m-c STYCZEŃ. 

Konto Czekowe „Slowa“ P. K, O. 

Nr. 80259 
„KE 

‚ 

ko napadniętego Lwowa, Sfersowuje 
mosty ma Sanie, odbiera Przemyśl — 
odbja Lwów, wynędzniały, znękany 
rozpaczliwą walką, bohaterski Lwów! 
l rozpoczyna obronę Lwowa—po za- 
jęciu samego miasta w dniu 22 li- 
stopada—graz. oczyszczanie Iwowskie- 
go przedpcla, a gdy obrana i utrzy- 
manie Lwowa były już zabezpieczone 
przez ceraz to wzrastające siły polskie, 
opuszcza Lwów w pierwszych dniach 
marca 1919 roku. 

W połowie kwietnia tegoż roku 
jest już pułk, sod wodzą majora Dąb: 
Biernackiego, w marszu na Wiino. 
Da. 17 kwietnia zdobywa Lidę a 20 
jest już w wirze walk ulicznych w 
zdobytem Wilnie. Wspomaga walczą- 
cą tam kawalerję Beliny | wyrzuca 
bolszewików z miasta, Wilno wolne. 
Wyzwalając kraj dalej, zdobywa Piąty 
Pułk Podbrodzie, Ś więciany, Lyntupy, 
Smorgonie, Zalesie i dochodzi do 
samej Dźwicy—przemierzywszy sto- 
pami swemi nasz kraj ed Wilna do 
Dynaburga, znacząc obficie krwią 
pola bitewne i szlaki niezliczonych 
wypadów, Z końcem września pułk 
bierze udział w ciężkim ataku na przy- 
czółek mostowy Dyneburga, w cięż- 
kiej zimowej kampanji mającej na celu 
oswobadzenie Letgalji wespół ze 
sprzymierzpnemi  eddziałami wojsk 
łotewskich. Dochodzi w ciągłych wal- 
kach aż do jeziora Oświej, na najdalsze 
krańce dawnej Rzeczypospolitej Pole 
skiej, 

W chlubnej historji pułku nie brzk 

66 Fabryka szczotek, pędzii i wyrobów drzewnych 
Fabryka—ui. Wilkemierska 105, 

Sklep detaliczay — ul. 

poleca wielki w.bėr szczotek, pędzii 

= 
w
”
 

tel. 741 

Ś-to J:ūska 2 

drzewoej wyrobów  gal.nterji 

Najlepszy podarunek gwiazdkowy: 
Sanetzki sgortowe 1, 2,3 i 4 ozobowe zagranicznego typu Dawosa— 

мукепапе we własnej fbryce. 

Sprzedaż po cenach najniższych. 

KIZIEAKIEIEA 

Abonentów o łaskawe 
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też i—Kijowa. ! 
O iznaczył się najbardziej osłania- 

jąc Kijów od pełudnia, a podczas | 
odwrotu staczając ciężkie walki z į 
atakującemi oddzialami konaeį armji | 
Budiennego. A 

Zajmuje Równo, broni linji Styrad 
odchodzi sad Bug, a biorąc udział w 
ogólnej kontr -ofenzywiej dokonywa | 
niesłychanych w _ dziejach piechsty 
marszów tak gwaliownych i błyska- | 
wicznych, że dochodzących de 70 
klm. dziennie. Pulk Piąty, do cna 
wycitńczony, prawie bogy, prawie bsz 
mundurów, jest wciąż w pierwszej 
linji ofenzywy polskiej; walczy z Li- 
twinami ma Suwalszczyźnie, odrywa 
się od nich aby przez Druskieniki, | 
Raduń, Żyrmuny uderzyć na Lidę i 
po raz drugi ją zdobyć. 1 

Zawieszenie broni zastaje Puli 
Piąty pod samym prawie Mińskiem. ' 

gry doplero — odpoczął z bronią u я 
nogi. 
ts i Wilno zdobył Pułk Piąty, | 

utrzymał i Ojczyźnie wrócił! Takim 
stanem  aiużby jak Pułk Piąty m ) 
która jednostka bojowa poszczycić Są , 
może. Najświetniejsze rycerskis tra | 
dycje naredu—jak wyraża się słusz- | 
nie i sprawiedliwie kpt. Lipiński—go- | 
dzien jest reprezentować. | 

Na cześć i chwałą Piątego Pułku 
Piechoty Legionów wznieśmy okrzyk 4 
głębi wdzięcznega serca: | 

Niech żyje Piąty Pułk, 3 

Ee. J. 
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Pertraktacje o wymianę więźniów Eryminal= 
nych z Litwą 

Władze wojewódzkie upoważniły zastępcę starosty Wilefńs 

ŁO w O 

Prace przygotowawcze do wyborów. 
Posiedzenie komisji wyborczej. 

W dniu wczorajszym odbyło Ss refarentow wyborczych csiem omówie- 
KRONIKA 

SOBOTA 5 — (x) Adres nowej ochrony zwslane nrzez Przewodalczącego Okre- nia systemu przeprowadzania akcji spi- sko Trockiego p. Michała Łukaszewicza do nawiązania pertrak- 
17 owi ach, w. ę gi 7 m, gg ZW: PTACY społecznej kobiet. Pro: gowej Komisji Wyborczej Nr. 63, sowej i ustaledia kaadydatur na prze- tacyj z władzami litewskimi o wymianę więźniów kryminalnych. Dziś zch, 8. s gi 7 m szą mas © zaznaczenie, że mowa p. sędziego Darowskiego, posiedzenie wodniczących obwodowych komisji. Dotychczas nie została ustalona lista osób, które ewentualnie 

„| ‚ na aa bob sę Aaa pa e mogłyby być wymienione natomiast wiadomem jest, że Litwini 
Grecjana Nr. 82 wprost ul. Zana. W celu podniesienia wydajności te do szybszego zakończenia prac gotowi są oddać władzam polskim zbiegłych swego czasu inż. 

Niedziałkowskiego i komendanta oddziału konnego P. P. w 
Wilnie Jankowskiego. 

Plaga wilków w Kowieńszczyźnie 

prac biur spisowych etaty ich zostały przygotowawczych. 
zwiększone znacznie. Przyczyni się 

Wybór przedstawicieli pow. Wil. Trockiego do komisji 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt prof dr. ]. Szymań- 
sklego. Przypominamy, że odczyt 

Spontrzeienia metecroiogiczne Zakład 

Metsorologji U. 5. B. 
z dain 16 —AII, 1827 +. 

  
           

  
  

©uenents | 260 prof. dr. |. paai at. „Brze- wyborczej. Ż Kówia dsnoszę Środzie gami morza Śródziemnego* odbędzie Na wezorajszem posiedzeniu Sej- _ Wybrani zostali: p. Bolesław Węc- : jtwy Ostatnio ukazały się wilki: Sta- Temperetnea | ac. się dziś, tj. w sobotę dn. 17-XII © miku Wileńsko-Trockiego dokonano kewicz i jako zastępca jego p. An- d ao a za żrbobi Bi i Šai iirdja sztuki bydła. ееа { godz. T-el wieczór w s-li im, Sala wyborów dwóch przedstawicieli swo- toni O viazda oraz p. Jaa Bohdano- w w iecie Rakiskim w kilku wsłach wilki wyrznęly wszystkie psy. Wilki Oki a do 3 deckich USB. Szanowny prelegent įch do komisji wyborczych ma teremie wicz z Pietkieniszek i jako zastępca 5 powi "IEEE Gg w went, 1 m. waż z o, Pa powiatu_oraz ich zastępców. p. Michał Krukowski. ukazują się po 2 ь y a lotecz] udowe & Р Ž В Blut Zackodni P. M. Sz. in E Dmrchowskiej, Be- 1 zystości w Uniwersytecie. a wiefkim wyborze ma! adyktygika 2-3 UFĆ należy że  „ WCZORAJSZE aa y 7 B o y = Nabożeństwo żałobne | „my gotowe ine obstalanek Uwagi SE wszyscy, którym oświata ludu leży na _ W dniu wczorajszym w Auli Ko- medyków reprezentował vice-prezes : W. BORKOWSKI 
e", W m 18 stały wzrost StTCU, zapełnią salę odczytową lumuowej U. S. B. odbyły się dwa p. Fjas. za duszę śp Gabrjela Narutowicza. Mickiewicza 5. Fiłja „to Įafiska 1. weg 107 Bilety w cenie od 2 zł. do 20 gr. Uroczyste akty. ` Plerwszy zablera głos b, dziekan wy gaju wosorajszym jako w piątą rocz. wcześniej do nabycia w księgarni = O godz. 1 po poł. promowani kursu prof Januszkiewicz w gorących uicę gmierci Pierwszego Prezydenta Rzeczy. PROWEOROHMHMGROGYG KOŚCIELNA. 
— Roraty grona pracowników 

Kasy Chorych m, Wilna, W nie- 
dzielę dnia 18 bm, o godz 7 rano w 
košciele św. Trójcy przy ul Domini- 
kańskiej odbędą się roraty grona prze 
cowników Kasy Chorych me. Wilna 

URZĘDOWA. 
— (0) Z posiedzenia Okręgowej Ko» 

misji Ziemskiej w Wilnie. Dnia 15 gru- 
dni», pod przewodnictwem prezesa O. U Z. 

W. Makowskiego, Oi 
ściu na salę. 

— Związek oficerów rezerwy 
wzywa wszystkich kolegów na zebra- 
mie informacyjne w dniu 18 grudnia 
b.r. o godz. 
ku, Sprawy pierwszorzędnej wagi. 

— Odczyt o zabawkach. Dzisiaj, 17 
bm. o 0 pp. od USB“ Siem“ Duos 
wiczowej pt. Ža 

jdzie się w szli Nr5 

bawzi», 
żą się nas pujące punity: 

7:e] przy wej- 

12 w sekretarjacie związe 

Matji Weryko Radziwiłło- 
Na tretć jego zło- 

i. Znaczenie za- 

zastali na doktorów praw p.p. Witold słowach żegaając swoich wychowan- 
Świda i Stanisław Świeniewicz. Nad- ków, z którymi pracował przez sześć 
zwyczaj podniosła i niecodzienna lat i którym był pierwszym dzleka- 
uraczystość ta miała przebieg nastę- nem. Następnie dziekan obzcny prof, 
pujący. Do zapełajonej kr wnymi i S.murło w przemówieniu swym mó- 
znajomymi promowanych sali wcho- wił o potrzebie zamiłowania do wie- 
dzi JM. Rzktor prof. St. Pigoń w dzy. Ukcńczenie uniwersytetu nie po- 
otoczeniu profęserów: Wł. Zawadz- winno przerwać dalszych studjów, 
kiego, Bronisława Wróblewskiego i które lekarz musi prowadzić do koń. 
W. Bossowskiego, wszyscy w ura- ca życia chcąc debrze zdać swój 
czystych togach i beretach grofesor- epzamin przed życiem, 

pospolitej śp. Gabrjela Narutowicza, odpra- 
wione zostały w Świątyniach wszystkich wy* 
znań w Wilnie uroczyste nabożeństwa ża- 
łobne. 

W bazylice Archikatedrajnej nabożeń- 
stwo celebrował J. B. Ks: Biskup Kazimierz 
Michalkiewicz w obecności J. E. Arcybisku- 
pa Metropolity Jaibrzykowskiego i w asy- 
stencji licznego duchowieństwa. Na nabo- 
żeństwie obecni byli przedstawiciele władz 
cywilnych, wojszowych, sądowych 1 samo- 

Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф — л.а. 5УВК!МА, Wielka 14. 
© Książki w jęz.: polskim, rosyjskim, 
© francuskim, angielskim i niemieckim. Ć 
© WSZYSTKIE Nowości. — ® 
0990990998 

tibijoekt: 
  . St. Łączyńskiego, odbyło się posiedzenie bawek 2. Wartość sabawek, 8. Rodzaj saba Skich. Za chwilą starszy pedel fuai- J. M. Rektor prof. Pigoi żegna- NA "=. z Okręgowej Komisji Zemukiej w Wilnie. wet, 4. Zabawti L zw. «pedagogiczał», %. wersytecki wprowadza p. St. Świa- jąc opuszczających mury uniWENSY- wagon go M ano Racakiewiaiem LDo 2 SWiĘTA W Wielkim wyborze 3 omisja zatwierdziła urojekty scalenia Zabawki szkodliwe, 6. Porządek w za- uiewicza, też w togę i biret przybra- tetu zaznaczył, że uroczystość ta jest a S Wi z wina, likiery, koniaki, wódki najprzed- © zęomtów: 1) na obszarze 193 ha, należących bawkach: mego. Wstaje prof. Zawadzki i czyta ureczystością smutną, gdyż żegna na czele. Przybył również bawiący w Wil- 4 niejszych firm krajowych i zagranicz- m lo gospodarzy wsi Jawciewory, gm. Niemen- Bilety w cenie 50 gr. przy wejściu. W : J * : a g nie Vice-Minister Poczt i Telegrafów P. Do- m nych oraz inne towary spożywcze B Gzyfiskiej, pow. Wileńsko-Trockiego; 2) na okresie przedświątecznym, kiedy rodzice i akt promocji. W momencie, kiedy się ludzi wspólnej kilkuletniej PTACY. prowolski. Katafalk przybrany był w żywe & poleca z obszarze 490 ha, należących do wospodarzy krewni nierzz aługo mainyślają się nad wy promowany składa ślubowanie berło Przysięgę złożyli następujący ab- kwiaty i zieleń 1 rzęsiście oświetlony. Wo- 5 F. ŁAWRYNOWICZOWA : už Beko Akai M To ka kus wice bag  Kainduęp, oe wą. (Zymane przez pedla skłania się w solwenci: kół katafalku warię honorową pełnili żołnie- = Wilno, Zawalna 21 : :{‹›'‚‚ wiasnoš6 Kosletio Pokiewstiego, za. pliwie niejedną pożyteczną i cenną Z stronę ciała profesorskiego. Wszyscy Abramowicz Arnold, Adsch Juljan, Aro- rze z 4 pułku ułanów: u (Pasaż  Banimowiczs), z Za chwilę ceremonja koń nowics Jakób, Bergman Henryk, Berecki > * ! Wilhelm, Berlinerbiaa Leopold, "Balm Nach- Wcsoraj też odbyły się nabożeństwa: w man, Brokman Henryk, Buszówna Walerją, Soborze prawosławnym, celebrowane przez & 

  

przedanych pospodarzom wsi Daw.dki, pm. usłyszą zebrani Od prelegentki, xióra gd WStają. 
Kościeniowickiej, pow. Wilejskiego, łącznie wielu łat jest gorliwą opiekunką | szczerą CZy Się. 

21 hs; 3) na obszarze 312 h>; przyjaciółką dzieci, z ma OGR 0222; ja Wł Eine alei "RÓŻNA, Promoter podaje rękę promowa Cuyier Józef Czyżewska Anta, Deli See JE Arcybiskupa Wileńskiego Teodozjusza, ® mzieżących do gospodarzy wsi Suchodoły, nemu kolei chodzi d E kiej, . Osrmlafskiego; $) na „ poczem z Kolei przechodzi GO dziul Józef; Dembińska Zotja, Dmochowska r ле 190 ba" walą ospodź — Potrafimy sąmi.. Przed paru dnią. Wszystkich uczestniczących przy akcie Anna, Dobkiewicz Aleksander, Dubiaską 72 > Śrem władze reprezentował p. Woje- 

  

- obszarze 136 ha, należących do gospodarzy 
łolwarku 1 wsl Niwje, gminy Pliskiej, pow. 
Dziśn eńsklego; 5) na obszarze 278 ka, nale- 
žących do wsi Puzyry, gm. Dokszyckiej, 
pow. Daiśnieńskiego; 6) na obszarze 245 ha, 
mależącycu do wsi i folwarku Krupieni, gm. 
Dokszyckiej, pow. Dziśnieńskiego. 

Poza em zatwierdzono kilza spraw wy- 
kazu stanu posiadania, planów kl:syfikacyj- 
nych, tejestrów pomiarowo szacunkowych 
it. d. 

Wreszcie Komisja ustaliła rozciągłość i 
z WA A SAS 

С. mają'ek sampcj, gm. faźmiń siej, 
ua w os współ własność Marii 
aisiais 1 35 ną rzecz wsi Maź- 

miewo i Saproficzyki. pz 
Nasiępie posiedzenie odbędzie się dnia 

ia. 
KMIZZEKA. 

-— Uchwala Z "kys 4 
rzymusie kan-lizącyjnym zosta- 
L tinionons, Talas Rady 
Miejskiej dotycząca przymusu kana- 
lizacyjazgo przesłana została, trybem 
zwykłym, do Urzędu Wojewódzkiego 
celem zatwierdzenia, Sprawa ta jest 
obecnie w opracowaniu i jak mas ia- 
formują najprawdopodobniej będzie 
załatwiana w sensie zatwierdzenia 
uchwały oraz przepisów wykonaw- 
czych specjalaie ozracowanych. 

— (x) Straganiarze proszą o 
umorzenie zaległych podatków. 
Dzierżawcy straganów  miejsk.ch na 
rynku drzewnym zwrócili się ostatn'o 
do Magistratu z prośbą o zwolnienie 
ich od opłaty zaległych , podatków 
miejskich. Dowiadujemy się, iż Ma- 
gistrat biorąc pod uwagę obzcny za: 
stój w handlu, prośbie pomienionej 
prawdopodobnie zadośćuczyni. 

— (x) Obiady „świąteczne” w 
kuchni miejskiej. W związku z 
naachodzącemi świętami,  Mzgistrat 

na wczorzjszem posiędzeniu postano- 
wił w pierwsze święte Bożego Na- 
rodzenia i w dzień Nowego Raku 
urządzić w bezpłatacj kuchni miej 
skiej t zw. ćwąteczne obiady. Dotą i 
jak wiadomo wydawał Magistrat co* 
focznie w dni świąteczne zamiast 
obiadów w naturze pieniądze—bezro- 
botnym korzystającym z tej kuchai. 
System ten okazał się jednak nia 
zadawalnisjący, gdyż pewna część 
bezrobotnych zużywa te pieniądze 
mie ma pożywienie, lecz na wódkę. 

— (x) Realizacja projektu bu- 
dowy nowego mostu przez 
Wilję. Magistrat m. Wilna na wczo: 
rajszem posiedzeniu między inaemi 
postanowił przystąpić do zrealizowa- 
nia projcktu budowy nowego mostu 
żelaznego przez Wiljg naprzeciw 
ul. Kanonicznej kołe kościołą Św. 
Piotra i Pawła. Po zatwierdzeniu 
projektu przez Radę Miejską Magi- 
stret przystąpi niezwłocznie do robót 
budowlanych. Most ten jak w swoim 
czasie donozil śmy łączyć będzie dzicl- 
micę Łosiówkę z Antokolem. 

UNIWERSYTECKA, 

— Zjazd rektorów w Wilnie. 
Jak się dowiadujemy z Uaiwersytetu, 
w dniu dzisiejszym przybywają do 
Wilna j. M. rektorzy wszystkich szkół 
akademickich w Polsce na zjazd, któ- 
ry ma obradować Mad zasadniczemi 
Kwestjami organizacji Szkół akade- 
amickich. | 

PRACA 1 OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Dodatek świątececy dla 
robotników przy kanal zacji miej- 
skiej. Magistrat m. Wilna mając ca 

względzie ciężką pracę robotników 
zatrudnionych przy kaasiizacji mieje 

skiej, oraz ich zły sten materjalūy, 
postanowł na posiedzeniu w dniu 

wczorejszytm udzielić wszystkim ro- 

botnikom dziennym pracującym przy 

kanejizacji nie mniej niż 6 miesięcy 

jednorazowy dodatek Świąteczny w 

wysokości 20 zł. 

ini zgłosiła się do p. vice-prezydenta Czyża 
delegacja pracowniłów miejskich z £ zw. 
zwiątków socjalistycznych z prośbą o udzie- 
lenie 13-tej pensji. Przebieg rozmowy po- 
dobno był następujący: 

— Prosimy © 13-tę pensję — mówili 
delegaci. — Zbliżają. się święta, każdy po- 

> ui melt. to — Magistrat nic nie ma, kas LU 
odpowiedział ma to p. Czyż. Ar 

Delegaci nie dali jednak za wygraną 
i zaczęli napomyksć o tem, że przecież zbli- 
żają się wybory... rzecz więc zdaje się jasna. 

P vice-prezydeat Cz'ż miał na to 
„łaa dwa zieć: 

— Арйа! w nie potrze. my, 
tować potrafimy sami... ; Sz = 

TEATR | MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance: Noc Ii- 

stopadowa i Sędziowie. W sobotę 17.g0 
b.m. o godz. 20ej Stonistawa Wyspiańskie - 
go <Noc listopadowa» (w szkole podchorą- 
zych) i «Sędziowie». : 

— <Zemsta». W niedzielę 18g0 bm. 
© gods, 20e; <Zemsta» Aj, Fredry po ce- 
nach zniżonych. 

— Najbliższy Koncert Symfoniczny 
odbędzie się w Reducie w niedzielę da. 18 
m, © godz. 5 pop. Jako solsta wystąpi 

Świetny pianista Jócef Turczyński, który od. 
tworzy po raz pierwszy w Wilnie piękay 
kcncort fortepianowy Ludomira Różyckiego. 
Ponadto orkiestra odegra uwerturę Wagnera 
do op, Holender Tołacz, Tasso, poemat symf. 
Liszta 1 % d. Bilety do nabycia Mickiewi- 
cza 11 w biurze «Qrbis> w niedzielę od 3 
m w kasie Teatru Reduta ul. W. Pohu- 

az 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Dziś 

po raz druzi <Kredowe kolo, 
Jutrzejsze widowiska. Jutro, w 

niedzielę o g. 4 m 30 po. Testc Polski wy: 
stawia * raz ostatni <Hiszpańską muchę, 
z dodaikiem baletowym R.veny-Łaszkiewi- 
Czowej ! Gastona z ich świetnym zespołem 
tanecznym; 

og. Sej wiecz. (punktualnie) — «Kre- 
dowe koło»; 

— Koncert poraoek Roveny i Gasto- 
na. W niedzielę v g, 12 m. 30 pp. świetna 
para tancerzy Rovena-Łaszkiewiczowa i Ga- 
sion dają własny poraaek koncert wraxr ze 
swoim ansamoliem. Bogaty program zswiera 
nieprodukowane jeszcze w Wilnie tąńce. 
Zaznaczyć należy iż tak lubiana i popularaz 
para tancerzy opuszcza Wilno. Bilety w ce. 
nie od 50 gr. tą do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego 11—9 w. 

RADJO—WILNO 
Sobota 16 grudnia 1927 r. 

17.20—17.45: <Warūnki uzaležniające 
organizację gespodarstwa» — odczyt z dzia: 
ła «Organizacja gosp. wiejskich» — wygłosi 

, Edward nga, insp. rolnictwa Zw. 
k. i Org. Rol. z. W. 

1745-18.15; Pogadanka dla młodzieży 
(transm. z Warszawy). 

18 15—19.00, Koncert popołudniowy or- 
klestry Wileńskiej Polskiego Radja pod dy- 
rekcją prot Aleksandra Kontorowicza. 

1. Uwertura z opery «Rosamunde» — 
Fr, Schubert, Walc z baletu «Švigca krójew- 
na» — P, Czajkowski, Serenada — R. Qrieg. 

li. <W stepach» — A. Borodin, Modli- 
twa i taniec w świątyni (op. 5.) — B. 
Grieg, Czardasz z opery <Duch wojewody» — 

Grosmann. 
19.10—19.35, «Przysięga jako czynnik 

obywatelski» — odczyt z okazji złożenia 
przysięgi przez.rekrutów wygłosi Ks. kape- 
łan Piow Śledziewski. 

19.35—20.00. Radjokronika, wygłosi dr. 
M. Siępowski (transmisja z Warszawy). 

20,10—20,30: Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny poświęcony 

muzyce a (transmisja z Warszawy). 
Wykonawcy: Ork, P. R. pod dys: Zdzieława 
Górzyńskiego, W. Dobosz-Markowska ($piew) 
i St. Nawrocki (akompąnjament;, 

22.30—23 30. Tranamisją muzyki tanecz- 
nej z Warszawy: 

Na zakończenie: Gzzetka radjowa: 

WYPADKI I KRADZIEZE 
— Ucieczka z Litwy do Polski. One- 

gdaj ua odcinku pogranicynym, koto Nie. 
menczyna przekroczyży granicę z Litwy do 
Polski miejaka Jakubiniec Melanja i Marjanna 

we w celu zamieszkania na stałe w 
olace. 

  

MA5LO deserowe kilo 860, SER z 
Raków w. p Zdziechowskiego kilo 4. 

poleca J. ZWIEDRYŃSGŁ. 
Wilefisva 28, tel. 12—24, 

m. 
40 

i . Marja, Du ki Abraham, Dźwij Gai po Witold  Suidz Powiunza się Eule, Eaglówna Maja, Elmontosa Ne 
ta sama procedura, przyczem tym ra- Grabifski Bolesta Geri, Pokikotų Leon, Grabiński Bolesław, Grygiel6 Zotja, Gu- 
zem promotorem jest prof Br. Wrób- cewicz Władysław, Grali * Bernard, e 
lawski. Zaów padają słowa aktu i Na TSA Aja B 22 
znów berło chyli się przed majesta: Hryniewiei RaZ JA kę cia, 
tam nauki w chwili kiedy p. Świda jbłośska Zotją Janota ay ówna Mata. 
głośno i wyreźnie wygłasza Ślubowa- wicz Bole Tumo A Aga 
nie, Nieme ušciski dłoni i uroczystość Ža ios Zygmunt, Jarmolifuka Anna, Je- zakończona AE EC „Panowie W, Świda i S. Świanie- Kotek Pinchus, Konorówai Helena, Kada: wicz uzyskzii stopień doktora praw na Marje, Korybut Daszkiewicz Czesław, na zasadzie prać: p, Świda — «Poje- a Prancnze, Kozłowski Kazimlers, 

ь zef, Krusryfiai a, Kusznie pie Am Same "ad kb: Andrzej, Eukaszewics Jutjan, Makówer Adolf, 
, Malesjń:ki Wincenty, Moleszek Stefan, Ma- ue podłoże predukcji w ujęciu Jerzee. rjan-Sztras Madjasz, Molcbjas Samiel, | Min- go Lorela“, cówną Tolls, Nasutto Henryk, Niewiński 

Adam, Nowakowski Edward, Nowicka Jadwi- 
ga, Nowicka Marja, Obrębowski Stanisław, 
Okołowówna Zofija, Olechnowicz Witold, 
Olszewski Leov, Ostrowska Irena, Paszkie wi- 
Czówna Zotja, Pawłowicz Feliks, Pieńzowski 
Jan, Pietkiewicz Józef, Pumpicka Genowefa, 
Piotrowski Adam, 

Wieczerem o godz. 8ej w tej że 
Auli Kolumnowej odbyło się uroczy- 
ste zł>żenie przysięgi lekarskiej przez 
stu dwóch absolwentów Wydziału chowski Boleiay nzysuski Salomon, Pu- ; s borski Jan, t Lekarskiego. Aleksander, Ralko nai Ši, ost 

Akt złożenia przysięgi wstępują 
cych w świat lekarzy wygadł niezwy- 
kie uroczyście. Salę zapełnili krewni 
i blzcy absolwentów oraz przedsta- 
wiciele władz. w pierwszym rzędzie 

mierz, Sawiczówna Janina, Sielicki Bch- 
dan, Sielicki Józef, Siemaszkiewicz Edward, 
Steckiewicz Zygmunt, Stobiecka Marja, Stre- 
bejko Władysław, Taczanowski Tadeusz, 
Taub Chil, Tomaszewicz Edward, Tombak 
Jakób, Weis Michał, Wołejko Kazimierz, 

zasiedli A duchowieństwa zk ooo JA o poa 
wszystkich wyznań. Na podjum JįM. Wysromireki Plik * 2 yszomtrski Feliks, Zauerman, Mejlich, Za- 
Rzktar prof. Pigań w otoczeniu ar0- wądzki Kazimierz, Ža Józef, Visente 
fesorów wydziału Iekarskiego. Koło Mendel: ` 

Niemal katastrofa kolejowa, 
Ontegdaj pociąg osobowy wycho- pierwszym wagonie za lokomotywą. 

dzący z Wilna 6 godz. 11 rano do Dzięki jedaak uwadze służby wa- 
Ś więcian zatrzymany został nagls na gonowe| katastrofy uniknięto. 
3 klm, za Wilazm. . Pociąg został cofaięty do Wilna 

Zatrzymanie to, które wywołała skąd z fednogodzinnem  opóźnie- 
wśród pasażerów konsternację, po- niem wyruszył w wyznaczonym kie- 
wstało skutkiem pęknięcia osi w runku. 

Tragiczne zabójstwo w pociągu: 
„ Pasażerowie na dworcu wileńskim za- Czasu podnieconym, złorzeczył swej żonie i 

niepokojeni byli wczorej wieczorem oOpóź- szwagierce i groził im zemstą. 
nieniem się pociązu, idącego z Zemgzle. Zanim pociąg dotarł do Podbrodzia, Kle« 

Po pewnej zwłoce ав nadszedł. Z meński uniesiony sprzeczką, wyrwał rewol- 

woda Raczkiewicz, w Zborse ewangelicko- 
reformowanym i ewangelicko-augsburskim, 
w głównej Synagodze żydowskiej, w Mo- 4 
lelni staroobrzędowców, w Meczecie muzuł- 
mańskim i w Kienesie karaimskiej. 

Na wszystkich tych nabożeństwach obe- ; 
cni byli w charakterze przedstawicieli władz 
delegowani przez Pana Wojewodę wyżci 
urzędnicy Województwa. 

BERTPWACOGA 
KRONIKA MIEJSCOWA. 

(n) Ceny w Wilnie z dnia 16 
grudnia r. b. : 

Ziemiopłody: tyto loco Wilno 41—42 zł. 
za 100 kig., owies 40 — 42 — 43 (zależ. 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 44 — 45, na kaszę 41 — 42, żytnie 30 
—31, pezenne 31—32, słoma żytnia 9—10, 
siano 11-12, ziemniaki 12—15, Tendencja 
spokojna, Dowóz średni. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 gr. 
„za 1 kg,, krajowa I gat: 95—100, II gat. 
—90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 4 

52, razowa 38—40, kartofiana 85—95, gry- 
czana 75—85, A 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 35— 

Kasza manna am 
1 kg, krajowa 110—120, gryczana cała 95— 
105, przecierana 95—105, perłowa 80—05, 

ro 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jagiana 

200—220, baranie 200 — 

zka Gosi ża 350-380 wędzon: : leża | a 
400—420. 

Tłuszeze: słonina krajowa I gai: 400 — 
420, 11 gat. 350— 380, amerykańska 430—460, 
szmalec amerykański | gat. 450 — 480, Ii 
400 — 440, „eadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mteko 55—60 gr. za 1 litr, śmie 
ana 230--250, twaróg 120 — 140 za 1 kg,, 

cielęce 
we 

twarogo' 180 — masło nieso: 
Jose 650 = ada, solone rj — 650, desczo' 
we 700—800 

Jaja: 220—250 za 1 dziestątek, 
Warzywa: kartotie 15—17 gr. za 1 kg., 

cebnia 60 — 80, marchew 15 — 20, 
truszka 5 — 10 ), buraki 15 — 20, 
brukiew 15-20, og 50—80 gr. za 1 dzie- 
siątek, groch 55 — 60 gr. za 1 kg, 
fasola 60 — 70 gr. za 1 kg., kalafiory 75— 
100 gr. за @16 kapusta świeża 15—20 za 
1 kg., kwaszona 25—30, pomłdorv 120 — 
150 grzyby suszone 8.00—1200 za : ug. wagotów wybiegii zaniepokojeni konduk- we: i począł strzelać. Jedną kulą trupem Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztuk Ь torzy, : s położył swoją szwagierkę, panią Ś, drugą kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, — Co się stało? — dopytywali się pa- Cężko ranił swą żonę. Następnie strzelił do bite —600, тёойе 3.00—.400, сев! żywe sążerowie. siebie. Dwie kule utkwiły mu w głowie, 8,00—12,00, bite 7.00—10.00, fdyki ży- — Stać! Stać! Wejścia niema — wołali 

konduktorzy — w pociągu popełniono za” 
bójstwo — wynosimy ofiary... 

Po chwili wyniesiono z wagonu ocieka- 
ja we krwi kobietę. Dwuch ludz! niosło 
ą na noszach. Za niemi kolejarze wedli 
słaniającego się rarnego policjanta. 

iwo przenikającego mrozu, na peronie 
uczynił się tłok i zgiełk. 

Oto szczegóły wypadku, W Swięcianach 
wsiadł do pecągu, dążącego do Wilna, SZ0* 
ter policyjny starostwa Święciańskiego, nie- 
aki Klemański wraz z żoną I szwagierką. 
ówczas już s Kiemańskiego wo* 

łała do otaczających ją ludzi: odgrażał się. ‹ : — Weźcie mu rewolwer, on nas zabije! Tem też tłumaczy się znaczne opóźnie- 
Klemański bowiem, będąc od diuższego nie się pociągu. (es) 

L m CADY TE SODY WET RERSOZ OKT WEZSSZ. AG a TA 

Kronika rad jowa. Również w Warszawie wychodzi Czaso- 
pismo R: t, «Antena Polakas, wzorojąca się 

obnych pismach skici Fancu* 
Wydawnictwa radjowe. ną podobnych pismach angie - 

Znaczny rozwój radjofouji w Polsce 

skich. Biektowny wygląd zewnętrzny <Ante- 

spowodował też powstanie u nas szeregu 

ny Polskiej» konkuruje z jej bogatą treścią. 
«Tydzień sm eż aa” al- 

1 nym organem ezydjum Radjoklubu Za: czasopism radjowych, poświęconych wyją: chodnie-Polskiego, "Wychodai e Poznaniu cznie sprawie radjcfonii. Jakież tedy mamy nod redakcją Bolesława Basiakiew icza. cyz? aids ia nes aku- ywimy nadzieję, że i w Wilnie oe“ 
‹ niejsze cza- to 

sop'smo radjowe, tygodnik «RA», TEA niEia e a Z zresztą nmlo wspólnego z popularnym boż: 
kiem egipskim), Jest to półoficjalny organ 

wyda niebawem własne pismo radjowe, po- 
st „agadnienia radjofonji Ziem Wachod- 

4 nich.. ema. Polskiego Radja. Wychodzi pod redakcją A $ znanego poety, ZE pisarza, Zdzi- 
sława Kleszczyńskiego. «RA» oprócz artyku- 
łów wsiępnych, nowel, feljetonów i poezji 
(radjowej), daje systematyczne koresponden- 
cje z radjostacyj: poznańskiej, krakowskiej, 
a zapewne niebawem otworzy również dział 
stałych korespondencji z Wilna i z Katowic, 

Dalej <RA» pomieszczą tygodniowe pro 
gramy radjostacyj, zarówno polskich jak i 
zagranicznych. Nakoniec mamy tam artyku- 
ły techniczne, informujące czytelników o 
rozwoju i ulepszeniu radjofonji. Dział ten ao najwybitniejsi inżynierowie, radjo- 
technice 

W/ Podbrodziu niezwłocznie wyniesiono 

go wraz z żoną 
przewieziono do 

Tutaj oboje rannych wyprowadzono i 

M dokonaniu, opatrunku 
ilna, 

i opatrzono ich, 

bardzo ciężki, Kiemański, 
kul w głowie, czuje się lepiej. 

Jak dowiadujemy się, tragiczny ten wy- 
adek wynikł skutkiem rodzinnych animozyj. 
lemafiski już od dłuższego czasu był w 

złych stosunkach z rodziną ł nieustannie 

  

Ofiary. 
— Władysław Hołownia Noterjusz przy” 

Wydziale Hipotecznym w Wilnie ku uczcze* 
miu pamięci 6. p. Mieczysława Ciemaołof+ 
skiego Prez. Dyr. Poczt i Telegrafów składa 
ofiatę 10 zł. na rzecz najbiedniejszych wśród 
inteligencji. 

— Ą, K. dla inteligentnej rodziny z 4:ech 
osób zł. 3. 

— |. Pohoska na Dar Cholnkowy zł: 5, 

zwłoki szwagierki Klemańskiego. Jego same- młode 8,00—12.00 zł. za 

Stan zdrowia żony Klemafskiego jest za 1 
pomimo dwuch 250—; 

we 15.00—17.00, bite 12.00 — 15.00 
sztukę. 

Owoce. jabłka 60—100, gruszki 120 — 

* Cakier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
zawieziono ich do szpitala miejskiego, gdzie detalu), kostka I t, 170 — 180, il 162 niezwłocznie dokonano Delas Wyjedź kul pat p" ЧЕ . 

    
. za 1 kig. 4 

a 130-150 gr. za | 

   

  

LALKI 
Ozdoby choinkowe, 

Świeczki, 

ZABAWKI 
Saneczki, Rowerki, Drezynki 

Wielki wybór. 

Geny niskież 

(0. Borkowski: 
) Wilna, Mickiewicza 5, tel. 372. ® 

Fiła Mickiewicza 1, tel. 371. 4 

+
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N $ I | Wiaa n įlspszych 
1 g ę i gatunków  krajo- 

wych t zagranicznych firm, Ko- 
niaki, likiery, miody staropolskie 
oraz wódki gatunkowe w wiel. 
kim wyborze. a także wszelkie 
przedświąteczne towary kolonjal- 
no:gpożywcze po cenach zni- 

żonych. 
Wielki transport jabłek wybsro- 
wych, kiie gr. Sprzedaż 

hurtowa i detaliczna, Poleca 
HURTOWNIA KRESOWA 

ul Wilęńska 16 
  Ryby: liny żywe 400 450, śnięte 300-320 

kg, szczupaki żywe 350—380, śŚnięte 
okonie żywe 350—400, śnięte 280 

—300, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe 350-370, śnięte 250-260, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 260-280, sielawą 150— 
180, wąsacze żywe 350—380, snięte 250—260, 
sandacze 350—400, sumy 250—260, miętuzy 
(brak), jazie żywe 380—400, śnięte 250— 280, stynka (brak) płocie 120—150, drobne 

Len: włóśno I gat. 35—40 zł. za pud, M 
gat. 20—25, siemię lniane 9,50—10,00 zł. za 
pud. Tendencją spokojna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 grudnia 1887 › 

Dewizy i waluty: 

ł Tram. Sprz,  Kupro 
Dolary 8.88 8,90 8,86 
Holsndja 360,40 361,— _ 359,80 

Londyn 43,52 43,63 43,41 
Nowy-Yaik 8,90 8,92 8,88 
Paryż 35,10 35.19 35,01 
Praga 26,415 26,48 26,35 
Szwajcarja 172,15 172,58 171,72 
Wiedeń 125,76 126,07 125,45 

Fagierz Pręcentowe 

Dolarówka 63,50 64— 
ż. dolarowa 83,— 83,25 

olejowa 102.50 103,2 
5 proc. konwers. 66,— 
konwers. kolejowa 62,50 
listy i obi: B-kv Gosp. Kraj. 92— 33— 
Listy Banku Roln. 93 
8 proc. ziemskie 82,50 
4 5 proc. ziemskie 57,75 —,— 
8 proc. warsz. — 80,50 80,90 
5 proc. warszaw. 63,50 63,75 — — 
45 proc. warszawskie  61— 
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WIELAINEI ZŁOTYMI AIEDA* 
ЛЫ/ МА MIĘDZYWARO -    

я i 

gi 

   

    
olcha, brzeza i dąb 
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'oOrównane arcydzieło potężnego ? 246 

pal ak twojego D. Ww Ghffitha „Męczennica miłości dramat w 12 aktach. 

W tol“ gl. uroczo boski anioł kinematografji LILJĄNA GISH, Rzadko się zdarza, by dzieło sztuki 

było pełnym wyrezem takiej poezji i piękna. Tyle waruszeń i namiętne ści nie zawiera jeszcze żaden 

film: Uwaga: Powiadamiamy Sz. Publiczność, iż wszystkie najlepsze i znany szlagiery będa wzna- 

wiane po <Feliosie» i <Polonji» w naszem kinie. 

Nowy Kinoteatr 

66 Wielka „Wanda“ Vis! | 
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i powirlacz angielski ELLAMS'A 

  

UPES RNISESETMOTSREETTOSSRSTSEI IST 

: W KAŻDEM BIURZE powinna się znzjde- в 
wać najlepsza maszyna do pisania 

00 D* 
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BEE Wam ЗЕЛЕ ОНО LAC Edo pał BEDEPepEDEDEDEBEP | | TAŚMY, KALKI, PAPIERY, WOSKOWCE, 
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a Do pierwszego ' 
5 ® | 0 MUINMESNI 90 t“ ki Przedst G, GERLACH. —: Warszawa — Oserl ńskich Bi 

L ETO I ISDN S VAIKAS BI PIENO TIE NET, 

“ ilg E3 Znany stroiciel 
i WII ( : 99 9 e | Zigrunicziy paszport miepotrzehny | rortepianów 
B który ukaże się dnia 18 grudnia b. r. 5 temu, kto nabędzie dobry sparat redjo w sklepie mija Aon, id 

Н £ iai ® racje lowieni. 

s przyjmuję ogłoszenia Administracja „Słowa* w dniu dzisiejszym do 3 g. p. p. Wileńskiej „Pomocy Szkolnej fonspinów, plain 
Е 1 E Wileiska 38. A 

IEEYEESNEZEZEAKAZNAKA MABEEBUSEZEBECEME FEE Prowadzimy wyłącznie  pierworzędny towar, naszą szan. 

klienteję obsługujemy fachowo, uprzejmie i po przystępnych 
cenach. Wszystkie części i przynależności zawsze na składzie 
  

instrumento w 
ul. Portowa Nr 14. 

MEBLE 
  

  

о a ‚ 7369, 1. A. <Milucin Samuel> w Brastawiu, ul, Piłsud- 

Rejeste Handlomy. 
skiego 42, eksploatacja przewozowa. Firma istnieje od 1923 r. 
Włeściciel Milncin Samuej, zam. tamże. 2246—VI 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wiinie wciąg” 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

7370. 1. A. <Mirman Elja» w Brasławiu, ul, Piłsudskiego 
115, sklep skór—sprzedaż drobna bez wyrobów wytwormniej- 
szych. Firma istnieje cd 1900 roku. Właściciel Mirman Kija, 

YDział A — dodstkowy w dniu 24—XI. 1927 r. zam. temże. 2241—VI 
3 Przedsiębiorstwo „zostało 

2220—V 

  

7371. 1. A. «Perewoznik Chaim » w Hoduciszkach, pow. 
Swięciańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
ściciel Perewoznik Chaim, zam. tamże. 22:8—VI 

23. lil. A. <Nosch Trocki>. 

zilkwidowane i wykreśla się z rejestru. 

Dział A — dodatkowy w dniu 18—XI. 1927 r: 

Czas najwyzszy dawać ogłoszenia świąteczne. 
Og łoszenia tylka umiejętnie ułożone i w odpowiednichwy- 

dawnictwach umieszczone mogą przynieść ogłaszejącym ko- 
rzyści Z ogłoszeniami neleży zwrącać się bezwarunkowo do 
ludzi fachowych w tym zawodzie, 

WILNO, Biuro Reklamowe St. GrzboWSKiegO carowoa 1: tei. 82 
Pod kierownictwem sił wykwalifikowanych, 

Poleca sweje usługi.   1312. 1. A. <Rajchel Majer. Aron» w Hoduciszkach, pow, 
Swięciańskim, skup zawodowy |nu i zboża w celu odsprzeda- 
ży. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Rajchel Mejer-Aron, 
zam. tamże: 2249—VI 

Dział B — dodatkowy: w dniu 28—XI.*1927 r, 
w" 227. М. B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią pod firmą: <POLFOT» Polska spółka fotograficzna, 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» została prze- 

972. ll. A. <Jan Kalita» Siedziba przedsiębiorstwa 20- 

stała oka 4 ul; Adama Mickiewicza pod Nr. 4 w 

Wilnie. с 2221—VI 

Dział A — w dniu 26—XI. 1927 r. 

13251 1. A. «Gordon 'Henias w Hoduciszkach, pow. 
ańskim, sklep Dakalejno-galanteryjny. Firma istnieje od 

192 roku, Właściciel Gordon Henia, zam. tamże. 2222—Vi 19 

Warunki bardza dogodne, Wykonanie solidne. 

  

ię PIANINO 
lub FORTEPIAN 

Całą należność zapłacę gotówką. Oferty z wakaza» 
7326. |. A. «Gordon Josel» w Hoduciszkach, pow. Świ 

vikis sklep mięsa. aż istnieje od 1926 roku. Właścicie 

Gordon Josel, zam. tamże. 2223—V1 | 

7327. 1. A. «Jochelman Icyk> w Hoducieškach, pow. 

Swięcia ńiskim, skup zawodowy lnu i siemienia w Celu od: 

sprzedaży. Firma istnieje od 1907 roku. Właściciel Jochelman 

lcyk, zam, tamże, 2224—VI 

J . A: «Jotfe Ester> w Hoducisżkach, pow. Swię- 

ASS Aa galanteryjay, obuwia i wyrobów že- 

laznych, Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Jofte Ester, 

zam. tamże. 2225 —VI 

7329. |. A. «joffe Mendel» w Hoduciszkach, pow. Swię- 

ciańśkim, skup zawodowy lnu i siemienia w celu odsprzedaży. 

* Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel . Joffe Mendej, zam. 

tamże. 2226—VI 

77380. 14 A; <Karlin Czek w: Mpsosiakach, ię 

izństim, sprzedaż towarów bławatnych, półwełnianyci 
Aesadnych siege wyrobu. Firma istnieje od 1926 roku. 

Wł: ściciei Karlin Owsiei, zam. tamże. 2227—VI 

7331. 1. A. «Lewin z z Brasławiu, . uł: ae 
ji 85, sklep spożywczy, bakalejny i owocowy, Firma 

idazje od 1925 scans Właściciel Lewin Chasia, Z > 

1332. |. A, <Mackin EE r tu, a 
ńskim, sklep bakalejno-galanteryjny. Firma istnieje o 

rj a: Włeśoiciel Maeia Rach' l, zam. tamże. 2229—V] 

1333. 1. А. <Mikszta Nikodem» w Duksztach, pow. 

Swięciańskim, sklep kolonjalno galanieryjny i resztek  bławat- 

mych, Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Mikszto Nikodem, 

zam. tamże, 2230— VI 

7334. 1. A. <Milncin Sora» w Brasławiu, ul. Piłsudskie- 
go 35, drobna sprzedaż towarów bakalejnych i galanteryjnych 

bez wyrobów wytworniejszych. Pirma istnieje od 1924 roku, 

Właściciel Milucin Sora, zam. tamże. 2231—VI 

w dnia 29—Xi. 1927. 

7361. 1. A. <Kuszlin Lejba» w Hoduciszkach, pow. 

jefiskim, sklep bąkalejno-galanteryjny i fajansu. Firma 

Šuo cd 1623 roku. Właś.iciel Kuszlin Lejba, sz ZA 2 

  

7368. p A. <Łapko Stanisław» we wsi Łapkach, gminy 

kształcona na firmę jednoosobową i przeniesiona do działu A 
pod Nr. 7355. «Włodzimierz Grewcew—POLFOT». Sklep foto- 
graficzny i optyczny. Siedziba w Wilnie, przy ul, Mickiewicza 
23. Firma istnieje od 9 listopada 1927 r, Właściciej "Wžodsi- 
mierz Oriewcew, zam. w Wilnie, przy ul. Portowej 19. Każdy 
s poszczególnych wspólników zbył swe udziały na rzecz po- 
„zostającego wspólnika Griewcewa Włodzimierza i wystąpił ze 
spółki, za wyjątkiem Hermana Hsnsena, który z posiadanych 
16 udzisłów 15 zbył na rzecz wspólnika Francisa Aaaa i 
1 na rzecz Włodzimierza Griewcewa i wystąpił ze spółki, na- 
stępnie pomienione 15 udziałów Franciszek Tyman zbył na 
rzecz wspólnika Griewcewa Włodzimierza. Wpisano na mocy 
aktów, zeznanych przed Janem Buyko, Notarjuszem przy Kan- 
selarji Hipotecznej a Okręgowego w Wilnie w dn. 27 paź: 
dziernika 1925 r. za Nr. 9642, w dn. 10 miarca 1027 r. za Nr. 
1201 i w dn, 5 listopada 1927 r. za Nr.Nr. 4980. 4998, 5007 i 
5009. 1 2250—VI 

. й. В <lowarzystwo IRYKOl—spóika z 
niczoną odpowiedzialnością». Siedziba przedsi bloretwa ża 

stała. przeniesiona na ul. Ostrobramską > Nr. 16 w Wilnie. 
Zarząd spółki stanowią zamieszkaji w Wiinie: Cha'm  Bekier 
przy ul. Ostrobramskiej 16 i Chana Drabkin—przy ul. Ludwi- 
sarskiej 4. Wpisano na mocy akiu, zeznanego przed Sewery- 
nem Bobuszewiczem, Notarjuszem w Wilnie w dniu 11 paź- 
dziernika 1927 roku za Nr. 6208, 2251—VI 

233. 11. 5, <M. Galant i S ka spółka x ograni. 
odpowiedzialnością». Przedsiębiorstwo zostało siawidcwaso 
i wykreśla się z rejestru, 2252—VI 

Dział A — dodatkowy. 
1478. II, A, «Szlozbęrg Mozes». Przedsiębiorst = 

ło zlikwidowane i R i z rejestru, » 2258: 2V1 > 

W sprawie świadectw przemysłowych 
(patenty) na 1928 r. 

Biuro <RACHUBA> Wilno, W. Pohulanka 1 3 Nr 3—67 podaje do wiadomości, że na mocy seal 
Wileńskiej lzby Skarbowej z dnia 14 grudnia 1927 r. L, 17221, 
przystąpiło do przyjmowania opłat za świadectwa przemysło- 
we (patenty) na rok 1928-y, { 

wiadectwa przemysłowe na rok 1928:y, stosownie do 
ppsepisjų (art. 30 Ustawy o pod. przem) winny byė wyku“ 
pion 

                

е najpóźniej do dnia 30-go grudeia 1927 r. po tym zaś 
terminie Dędą doliczane kary za zwłokę. : E > = 

Celem uniknięcia natłoku w ostatnich dniach, prosimy o 
wcześniejsze zgłaszanie się do naszego biura. 

nism ctny i firmy instrumentu adresowzć: ulica 
Mickiewicza 15 m. 18 dla В. К. 

E 

  

Żecznicze Antyki 
Wina Wyborowe Sz. BOŁTUPSKI 

lecają Wileńska 3, tel, 11—18 Łudwiszrska 7, m, 
B-cia KGołę iowscy Kupno i sprzedaż 
ul. Trocka 3. Tel. 757, meble stylowe, bronzy, Mito de 

žūterje, srebro, złoto golidne 
“ESI porcelany, obrazy, bi- 

  

  

    

  

    
  

| Potrzebnó wsłE DYWANY, 
Е 2 pokoje umeblowane 

z kuchną, Wiadomość: 

  

  

  

najtaniej 
nabyć można 

w 

Domu Hzndiow 

. Sikorski $-ka 
ul. Zawalna 30 

BiURO 
podań, Tłumaczeń | 

Przepisywań 
«REKORD» przy ul. 
3 Maja 1 załitwia 
szybko akuratnie, ceny 
konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie 

Skiep „Okazja* 
Wilno, ul. Św. Jańskz ” 

mo i sprzedaż 

  
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity I rozmaite 

1.rzeczy. Szacunek rze. 
*czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
rzeczy wyjeżdzam na 

prowinc 
małżeństwo Zawiadamiać listownie 

  

  

  

wach sądowych, 
podatkowych, вег- 

Ś$witutowych, poży- 
czek długotermi. 
nowych w Bankach 

©zZiemskim i Gosp. 
©QKrsj. Wszelkiego 

rodzaju informacje 
$ BEZPŁATNIE. 

płotowa, skórne, 
Przyjmuje: 

ой 9—12 1 4—7, 
ni. Mickiewicza 30 

М. 2В 

Doktór Medycyny 
A. CYMBLER 

„ choroby skórne, 
weneryczne | mo 

czopłciowe, Eiektrote- 
rapja, słońce górskie. I 
Mickiewicza 12, róż | 
Tatarskiej 9—2 i 5 - ci 

W..Z. P43. | 

| KOBIETA LEKARZ „| 

  

K O 
niaki, wina, wódki 
rajowe i zagra- 

nierne poleca 
F. GIESAJTIS 
Mickiewiėza 37. 

      

Dr Janina 
| ZOZ: Piotrowicz- 

aksimile ote 1 

srebrne najsolidniej Jurczenkowa 
i nejtaniej wyko- | ordynator Szpiłają 
nywuje pracownia Sawicz. 

jubiiersko — Choroby skórne 1 we- 
grawerska neryczne kobiece. 

W. Mączyńskiego pzzinuje od 4—5 pp 
i O. Wecewicza arzecze 5, m. 2. 

ul. Królewska 7, W.Z,P. 

i 1 weneryozne, mocz0+ 

podań ak z i_ skórne. ut. 

szych poleca Wileńska 7, tei. 1067 
J. Hauryłkiewicz 4 i 

Mickiewicza 33. |LgKarze-Dentyści. | 

tanio I solidnie wyko- p Gordona | n olidnie - 
nuje zuana Bracownjć R. Gordonowa 
koszykarska Franciszka Zamkowa 20, tel, 10.80 

RAPP
 

O
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a 
EN
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Meble plecione! 

Iwanowskiego przyjmuje: 
Wielka Nr 7 od g. 10—12 i 5—7. 

daw  iej Kijowska W Zdr. 54, 

ГАВ ОЕ Lekars-Dentysta + JA: GIEL | „ANA KKIEŻ: GÓRNOSLĄZKI " „„asterjały budow. | AQdrZejKOWICZOWA 
ch orob; bów, plotme 

gatunkach po Ce- | bowan 7 oduwzaie nach konkurencyj- |ich bez bólu. Porcela- 

  

    

        

  

nych poleca 

K. ZDANOWSKI |"wkłędki, | Śzaczee A. Mickiewicza 34 |. y, złote korony. 
Tel: Nr 370. ekiewicza n e 

a 
od 1012 pół. 
od 4 do 7 w. 

LEKARZE. ini 
: . Z. Nr 97,     

„n, 24 VI 192 r. awk 5 
DOKTÓR 

  

  

        
Biankiety deklaracji na Świadectwa przemysłówe można 

otrzymeć w naszem biurze. iatu Brasławskiego, €ksploalacja jezior. Firma istnieje od 

i 26 roku. Wł ściciel Łópko Send zam. tamże. 2245—VI 

) 

  

W. MASSON. 

% pom śmierci 
Znów Betty wnsieszała się do ro- 

rozmowy. $ : 
— Przed miesiącem naradzałyśmy 

się co do tego kosijumu, — rzekła. 

— Miała to być lilja wodna: 

| — $iczny kostjum, — przyznał 
Anno, nie przestając rozpakowywač 

— Panie Annc! — zawołał więc, się dowiedzieć, co on tu zauważył, — 
— Muszę panu powiedzieć coś, co zawołał do siebie Jim. — Albo co 
dotyczy pudełeczek od zapałek! widział z wieży? Dlaczego on zawsze 

— A to ciekawe, — zdziwił się coś widzi innego, niż ja? 
Anno i zatrzymał się. — Pudełeczka Frobischer z gniewem nacisnął 
od zapałck? Wyjdźmy razem i pan kapelusz na oczy i wybiegł z domu. 
opowie mi to pe drodze. 
и P. Becs Śpiesznie schwycił za ROZDZIAŁ XVI. 

U Jana Ciaudel. kapelusz i laskę, rzucając įednoczeš- 
nie tryumfujące spojrzenie w stronę O dziewiątej wieczór Jim wchodził 
swrgo angielskiego kolegi, jakby do „Wielkiej Jaskini”. Sala była po- 

chwili. 

pudełko. mówiąc: «Pański pomysł dotyczący grążona w ciemnościach, tylko biały — 
Frobischer był oburzeny. sali skarbów nie odniósł rezuiłatu, ekran kinematografu odcinał się wy» | «Czyż możno było,  Okazać mój będzie lepsz) !» Sx raźnie w mroku. ‚ 

wyraźniej, że Anno podejrzewał p. — 2а tchuilę obaj znaleźli sią na _ Przez chwilę Jim mie mógł nic deszła, wówczas rzekł zniżając głos: 
ulicy i p, Becs z ożywieniem zaczął dostrzedz, prócz tego ekranu, lecz 
opowiadać swój genjalny plan. zwolna oczy jego przyzwyczaiły sią 

To wszystko wydawało się Betty zwróciła się do Jima: do ciemności. Ujrzał postacie siedzą- 

Jimowi nie jasnem i strasznem. — jutro chciałabym przejechać się cych gości i szerokie przejście po- 
Anno otworzył pudło i rozwinął z panem samochodem, pokazać panu między stolikami, gdzie migały białe 

apier, okrywałący sukaię. Oczom je- okolice naszego miasta. Muszę sko- fariuszki kelnerek. Jim przeszedł przez 

s ukazała się króciutka sukienka rzystaė z tego, że pozwolono mi salę i szedł wzdłuż ściany aż do 

zielona ze złotym paskiem i dużym znowu używać samochodu. Dzisiej- wgłębienia, w którem grano w bilard. 

złotym kwiatem u boku. Dół spód- szy dzień spędzimy z Anną, pan W pobliżu ujrzał młedzieńca, wpa: 
niczki sbszyty był blalemi atłasowemi mnie rezumie? 8 ` trzonego w ekran, zdawało mu _ się, 

Jiljami ze złoconemi środkami. Panienki objęły się i wybiegły do że poznał w nim Maurycego Tava- 

Anno obejrzał dno pudła, poczeny ogrodu. neł. Ukłonił się mu, mijając go. 

zamknął je i zwrócił się do Betty Jim stanął na tem samem  miej- Nieco dalej siedział tęgi mężczyzna 

Harlow: scu, na którem stejąc Anno wydał w miękkim flcewym kapeluszu. Jim 
— Bardze mi przykro, że zrobi- okrzyk zdumienia. «Co mogło gotak odrazu poznał w nim detektywa An- 

łem pani tyle przykrości i zająłem tak zdziwić» —— myślał Jim. . mo. Przed nim stał kufel piwa. 
dużo czasu, — rzekł serdecznie. Po- _ Doprawdy nie było tam nic zdu+ © Jim usiadł koło niego. 

czem skłonił się nisko, Sęqgnął po miewającego: stół, kilka krzeseł, ba. _ — A pan tu skąd? — 

kapelusz i laskę i skierował się ku romętr i wiszące naprzeciw lustro i detektyw. ' 

drzwiom. nic więcej! — Wszakże pan sam mówił mi, 
Widocznie.nie go już nie zatrzy- Jm zdecydował, że Anno miał że o tej godzinie można pana tutaj 

mywsło w domu Grenelle. pewne cechy szarlatana: mógł odegrać zawsze spoikač, — Jim mówił gło- 
Jednak p. Becs nie był zadowo- tę scenę tylko dlatego, by zainirygo- sem tak przygnębionym, że Anno zo- 

jlony. Od kilkudziesięciu minut obmy- wać i zaniepokoić p. Becsa i jego, stał wzruszony. 

ślał on swój płan i chciał się nim Jima. 

Apccii? — myślał. — Co chciał zna- 

leźć w tem pudle?» 

tej prawdy? 

prawę. 

powie? 

zdziwił się 

kiego. 

— Przeciwnie, — odrzekł Jim, — 
pragneły gozosteć same. 

Chciał dodać coś jeszcze, lecz 
rozmyślił się i zawołał kelnerkę, 

— Proszę o, dwa kufle pisa. 
Gdy podano piwo, Anno rzekł: 
— Lepiej jest zapłacić natychmiast 

za piwo, byśmy mogli wyjść każdej 

— Czy mamy dziś jeszcz coś 
PE — zapytał Jim, 

Anno nie dodał nic więcej, dopó- 
ki Jim nie zapłacił. Gdy kelnerka о- 

— Cieszę się że pan tu przyszedł: 
mam  madzieję, że dzisiaj dowiemy 
się całej prawdy, chciałbym by pan 
był przy tem obecny. 

Jim zapalił cygaro. 
—W jaki sposób chce pan dojść do 

— Dowiemy się od Jana Claudel, 
—2abrzmiał cichy szept. — Gdy cale 
miasto zaśnie, wybierzemy się na wy- 

— Pan sądzi, że on nam coś о- 

Anno skinął głową, 
— Jan Claudel nie będzie zamiąszany 

w tej sprawie. Przyrządzanie roztworu 
z substancji trującej nie jest przestęp- 
stwem. A wszakże mając tyle grze- 
chów na sumieniu będzie wolał sta- 
nąć po naszej stronie. Pewien jestem, 
że ©d niego dowiemy się 

Więc dziś miało się zakończyć 
i šiedztwo! Jim przyjął tę wiadomość ze 

— Nie sądziłem, że panienki wy- szczerą radością. Olo 

SZLEJA i brylanty poszakuje, miesztania D, ZELDOWIGZ L. FRYDMAN 
—3 pokoje z kuchn е 

ANGIELSKA ma 0 l N k z wygodami. Czynsz : śyllie, * wacądze: |, Zawalna 24 m, 8. 1 jednego konia mało| „nowe i owaco- według umowy. Zgło: | VERMOUTH moczowych gabinecia spe- 
używana do sprzeda- | Ge" wóśyi, komiaki | zę i% do adminisir, od 0-1, ód 5-8 w, | lale laboratorjnm nia, Qarbarska 3 m_12 | firm, "krajowych i <Słowa> pod T. D, Musa к Prajaake cd UOR 

ai zagranicznych po › Ek Kobieta-Lekarz 
Chcę. Pianino cesich adjniżezych JEDYNE CEE 

okty: Biuro Ogłoszeń poleca i najtańsze Polskie | I ZBIQOWICZOWA 
S. Jutana ul. Niemiec- J. KALITĄ żródło przędzy wełnia- sz r NS AKUSZERKI. ka 4, telef. 222, | Mickiewicza 4, „nej,  bawełniinej, i Siang 

įedwabnej, poleca do MOC 0W: 
i ROE EEB CG ręcznych i iai od 1321 gd 4-6 5 Akusserka 

—- «MIE. /w1. z; 
2 3 mieszkanie Piece żelazne cej rz i tei, 277, : жйз,?:'зопэіі 24 Antotolu vymajos.|| szamotowe || my fbrtzne "—W. Żan Nir187_ 'd6/19. Michiówicza 

* naftowe : * > 46 m, 6. sSłowa> sub. W. T. IK YŽWY pojee| Wilno, Wilešska 22. De: w aa W. Z. P. Nr 63 
Sa”: 1) do S anodę ai weneryczne. AKUSZBRKA 

w osobis 10 
wyd. przez Sta. aznych naczyńj|j DO DAE des = 5-37 Be OKUSZKO tostyo „Raide HI MŁODY JE a" 3 róg powróciła i wznowłą 

Wr. , , 2) książka JĄ * „ul. awalnej. 12 rzyjęcia chorych, 
ren sn a Nr. 3. BULDOG =. mowa 23 m. 6 

. w Święcianach, , m. 16. + W. Z P. 
3) ą Pozwolenie uż FM z Lit szopie... L Gabi: = 

roń psluą wyd. przez |" wy w sile wieku г 
Starostwo Świąciańe znajdujący | sig OBIADY choroby k ių g AKUSZERKA, 
skle w r. 1927 naobecnie bez żadnych], 3 ga 1 zł. 50 syłlis i skórne. * Malja Brzezina 
Imię Izaaka Swirsklego środków do _ życia,| * „ Restauracji - Wilno, ul Wileńska 3, jmujes *Plezzari , Wiakiej, pracę, eb zasił ma: | <KRISTAL> kialon 307, © | odo ano do f wiec. 
ga. Terenrekio), pow. terjalny. Z RO kalkės“ wieć Belinrdi © Co dążąc PY a rozne więc : . у . ' к eta, 7! pod kM o o 1 TANIE, Torino. NORSE       

  

  

łożyć swe życie tak, by módz uży- 
wać szczęścia i młodości. 

— Jednak wierzę i mam nadzieję, 
że Anna Agcoff nie jest zamieszana 
w tej sprawie! — rzekł poważnie i z 
naciskiem powtórzył to raz jeszcze, 
jakby chcąc wmówić to w siebie. 

Anno trącił ge zlekka. 
— Niech pan nie mówi głośno, — 

rzekł—Zdaje się, że ktośprzy sąsied- 
nim stoliku zaszczyca nas swoją u- 
wagą. 

Jim skinął głową przecząco: 
— J:st to Maurycy Tavsnet! 
— Ach tak, = westchnął z ulgą 

Аппо.--Миз:в wyznać, że byłem tro- 
chę niespokojny: wciąż mi się zdaje, 
że ktoś nas śledzii — Anno dodał 
po chwili: — 

— Ja również miałem nadzieję, w 
głębi duszy, że nie mam racji. Lecz jak 
wytłómaczy pan ten fakt, że strzała 
została zamieniona na obsadkę? 

Chwilę siedzieli w jmilczeniu pa- 
grążeni w swych ponurych myślach. 

— Tak, tak, mamy mnóstwo PY” 
tań, na które odpowiedzi nie możemy 
"a @ 

im nie widział jeszcze nigdy b 
Anno był tak wzruszony, jak "jego 
a akimi miał zaciśnięte i 
rw arszCzone surowo, a gios 

drżał. й „Emo 
— Jan Claudel pomoże nam, — 

uspakajał Jim, 
— Tak, liczę na niego! 

milczenia wpatrywali się w 
ekran. Anno niecierpliwie spoglądał 
na zegarek, 

— Czy jeszcze jest za wcześnie? — 

wszyst= 

Belty będzie 

   

    

   

   

   
   
   
   

  

   
     

   
    
    

  
  

    

    

— Tak. Claudel nie ma służącej, 
więc je obiad na mieście. Nie wrócił 
eszcze do domu. 1 

Była już blisko dziesiąta, gdy 
ktoś wszedł do sali i usiadłszy przy 
sąsiednim stoliku, zapalił dwa razy | 
zapałkę, Anno nie ruszając się z 
miejsca rzekł: 

— Już jest w domu, Та chwilę | 
wyjdę. Pan wyjdzie trochę później. 3 

Jim skinął głową. ' 
ш — Gdzie się spotkamy? — zapy- ^ 

— Proszę iść przęd siebie, już i 
wszystk6 urządzę, R 

Anno wyjął papierosa i zapalił | 
bez pośpiechu. Poczem wstał, lecz w 
tej chwili poznał go Maurycy Tavęs 
net i zbliżył się doń, 

— Gdy Frebischer ukłonił mi się 
i usiadł tutaj domyśliłem się, 26 to 
pan siedzi, ale. nieśmiałam panom 
dokuczsć,.. — rzekł sekretarz komi- 
sarza. a 

— Cóż znowu, — przerwał uprzej- | 
mie Anno.. jesteśmy kolegami! — Hi 
To mówiąc zwrócił się ku wyjściu. 1 

— Jakto, pan odchodzi, panis An!) 
no?... z rozpaczą w głosie zapytał 
młodzieniec. Przykro mi, że pana za- 
trzymuję! S 

— Bynajmniej, — edrzekł Aano, 
a Jim podziwiał jego cierpliwość i 
bezczelaość Taveneta. Znudził nog | 
ten film. a 

— Jeśli pan niema nie pilnego, | 
to poproszę o chwilę rozmowy. Będę 
się mógł pochwalić potem przed ko- 
legami, że rozmawiałem z wielkine | 
Auno i ośmieliłem się prosić go ©. 

    

      

    

        

    podzielić ze wszystkimi. — Dużo bym dał, gdybym mógły uszczą pana. mogłarozporządzać swym losem i u- zapytał Jim. radę. 
  

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz Redaktor w z Czesław Karwowski Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23  


