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ROK VI. Nr 293 (1606) 

BARAEOWIGZE — ui, $zosowa 172 
BRASŁAW — ul. $-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Osa, Berbeckiego 16 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska : 

ODDEIALŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek - 19 

SŁOWC 
Wilno. Piątek 23 grudnia 1927 r. 

  

Rodnkeja I Admiwietracja ul. Ad. Mickiewicza 4, stwaria od 9 do 3 Yeiefony: redukcji 243, ańmimistracji 738, drukarni 262 

INa Kresach przed wyborami, 

Od jednego z poważnych zite 
misn, doskon' łego znaewoy nastrojów 
naszej wsi, otrzymujemy następujące 
nader aktualne uwagi. 

Nie należy niedeceniać znaczenia 

aktywnego udziału ziemiaństwa przy 

wyborach. Zem'afistwo ma to prze” 
desszystkiema znaczenie, że stanowi 

sieć. Jest rozpylone po całym kraju, 
w każdem miejscu, w każdej okolicy 

odczuwa się wgływ zizmianina. Oczy» 

wiście w okolicach gdzie walka 80- 
ejalna jest zaostrzona, do stanowiska 
ziemianina ogół wyberców Odnosi się 
czasem nieufuie. Tak jest w niektó” 
rych miejscach, iecz wcale nie wszę- 

' dzie. Zupełnie możliwe są wypadki 
odwrotne. * 

Od zielonego stolika konferencyj 
partyjnych decyduje się czasami, że 

uazwisko ziemianina „psuja* listę 

Jest to stanowisko nader ególnikowe. 
Zdaje się, że dużo też zależy ed na- 

zwiska. Nie można się zasłaniać idą- 

cą jakoby w nieskończoność nie- 

  

Za i przeciw. 
Ostatni wywiad Voldemarasa. 

Po zspadłej decyzji Rady Ligi w spra” 
wie konfliktu polsko-litewskiego nic pewne” 
go dotychczas niewiemy co do dalszych za* 
miarów Kowna i jego polityki w kierunku 
wypełnienia przyjętych na siebie zobowiązań. 
Przeciwnie z Kowna dochcdzą wiadomości 
sprzeczne, Wywiady Voldemarąsa udzielane 
prasie zagranicznej są mętne. 

Opozycja kowień ka dąży do uniemożii. 
wienia rokowzń z Polsią, przez wysunięcie 
przedewszystkiem «Sprawy Wilna», o Co ze 
względów zrozumiałych rozbiją się wszelkie 
dalsze debaty, Zdaje sę, że nieco innego 
zdania jest sam Voldemaras, 

W tym kierunku nieco Światła rzuca 
ostatni wywiad udziejony już prasie ko- 
wieńskiej: 

— Czy we wszystkich spraw:ch Litwa 
będzie wysuwała kwestję wileńską za pod- 
stawę rokowań? 

— Jeżelł nie zajdzie tego poirzebz, to 
jest jeżeli dana sprawa nie będzie dotyczyła 
tej kwestji, nie. Nsprzykład uznając miesz* 
Кайсбе Wileńszczyzny za obywateli Litwy, 
rząd nie może pozwolić na wjazd do Litwy 
mieszkańców tego kraju, uchylających się 
od obowiązku służby wojskowej w Litwie. 

— A czy możliwe jest nawiązanie ko- 
munikacji pomiędzy Litwą i niespornemi 
okręgami Polski, np. pomiędzy Kownem i 
Waiszawa? 

— Owszem. Zajeżeć to będzie od prze- 
biegu rokowań. 

— Cry podsiawą do rokowań będzie 
ufnością włościan do ziemian, DO pwestja Wilna i granic, czy sprawy drugo- 

gdyby Istotaie taki eksklurywizm 
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przeszliby u mas ci ziemianie, którzy 

przeszli na listach lewicowych, Zdaje 
się, że przeciwnie, czasami ziemianin 

mie wzbudza tych padejrzeń, jakie 
wzbudza przybysz-agitator, o którym 

włościanie w naiwneści swej ducha 
sądzą, że w końcu końców napewno 
coś ukradnie. 

W każdym razie nazwisko ziemia- 

mina na liście nie budzi nawet ze 
względu oportunizmu wyborczego 1/10 
tych obaw, które budzi postawienie 

na liście osadnika, lub kegoś z ozad- 

nictwem związanego. Piszący te słowa 

   WOW pelais) Za 
osadn ‚ — Ą G nien 

й 

w jaktajlepszych stosunkach, uważa 
"ich za tęgich patrjotów, a po de- 
konanem edzypaniu jednostek niepc- 
żądanych, za żywioł pożyteczny. Lecz 
właśnie ten oportunizm wyborczy 
skłania go do przestrogi: na liście 

polskiej, rządowej żadnego osadnika» 
Byłoby to bezwzględnie położeniem 
listy, pogrzebem jej klasy pierwszej. 

Na listę z „osadnikiem* głosować 
nie będzie nie tylko Białorusin, ani 

chłop — katolik, lecz nawet żaden 
* szlachcie drobny. Osadnik ma liście 
) to katastrofa pewna i kompletna. 
+ Nie mależy niedoceniać też zua- 
! czenia szlachty drobnej. Dziś ci lu: 

dzie dość często wyszli z orbity 

wpływów ziemiańskich. Lecz w wielu 

miejscach j.szcze pozostali, a nawet 

rzędne? 
— Zależy to od uprzedniego porozumie- 

-„ zjemianina był regułą żelazną, to NIE nia wzajemnego. Sądzę jednak, iż nasam- 
uo przód wypadnie uregulować stosunki, które 

już dziś faktycznie istnieją. Pelimy wszak 
węgiel polski, mamy polski cukier i manu- 
fakturę, chociaż w bilansie nie figurvje po- 
zycja handlu z Polską. Wagony litewskie 
przechodzą pr»ez teryiorjum polskie (kury: 
tarz), a ra.hunek za to musimy załatwiać 
za prśrednictwem niemieckiej dyrekcji ko- 
lejowej, * 

Natomiast doskorały jest ustęp w spra 
wie przymusowejsłużby w armji litewskiej 
mieszkańców Wilna. 

Należałoby przypomnieć panu Voldema- 
raaowi, iż gdybyśmy „poczuwali się do tego 
obowiązku” w r. 1919—20, k'edy to litew- 
skie organizacje uciekaly do Kowna, — 
Wiinem dziś grządziłby Mickiewicz , Kapsu: 
kas albo inny dygnitarz Komiaternu. 

    

е in, socjalista, ofi "62 
wy, powołany zcstanie w dniach 
szych na kilkutygodniowe ćwiczenia. 

A] 
Sesja komisji do spraw mniej: 

Szości, 
WARSZAWA, 22 XII, PAT. Dwu- 

dniowa sesja komieji rzeczoznawców 
do spraw mniejszości narodowych i 
województw wschodnich zakończyła 
swe obrady. dnia 22 go grudna r.b. 
Po wysłuchaniu. sprawozdania przed- 
łożonego przez naczelnika wydziału 
nerodowościowege _M-stwa Spraw 
Wewnętrznych pg. Suchenką Suchec- 

klego, komisja przystąpiła do załat- 
wienia szeregu kwestyj aktualnych. W 
sesji wzigli udział przedstawiciele 
M-stwa Spraw Zagranicznych i M stwa 
Spraw Wewiiętrznych. Następna sesia 
komisji odbędzie się w styczniu r. p- 

Min. Prokope. 

PRMIWIKSRATA miesięczna x edniezieniem do domu [ub z prreny'ką pamtową 4 zł | W 
į zagranicę 7 zł. Konta czckowe w P. K. 0. Nz. 80259, 

    
"najbliż- arganizator zamachu stanu w Taurogach miał się zgłosić do 

poczucie wspólnoty stanowej z zie = RVGA. 22 XII. Pat, Przybsł tu 
mianiaem nie wszędzie zagiugło. W wczoraj wieczorem Z Warszawy fin- 

każdym razie jest to żywioł licznyiszcze |gNdzki minister spraw zogranicenych 
Prokope. Na dworcu witali go ło- 

rze polski, do którego dobrym przewod- šonais minister spraw zagranicznych 
mikiena jest ziemieństwo. W każdym Zeejens wraz z wyższymi urzędnika 

wiz okręgów kresowych Swięciany, Li- mi miaisterstwa i poseł polski w Ry- 
da, Nowogródek, Polesie — stana- dze Łukasiewicz „W dniu dzisiejszym 
wisko ziemiaństwa decyduje © tem* P: Prokope odbył naradę z łotew= 

: ministrem spraw zagranicznych 

a oddane kilkanaście tysięcy Talas i był azyielę = audjencji 
głosów: przez prezydenta państwą. Dziś wie 

asis TTT TRS ST IN SE ST P ATEITIS 

Po požarze w Dzikowie. 
WARSZAWA 22XII, (tei. w4 Słowa). Nawiedzony strasziiwym ge- 

żarem zamek w Dzikowie postradał bezcenne zbiory zgromadzone od wie- 

ków wrzez ród hrabiów Tarnowskich. Oibrzymia biblioteka liczyła około 

30000 temów. W skład jej wchodziła część bibljoteki QO. Cystersów w 
Oliwie, księgozbiór po ks. H.eronimie Juszyńskim, księgozo:ór senatora Wa- 

. letjana i Bskupa Hieronima Stroynowskich, część bibijoteki Jezutów z 

dr Sandomierza i większa część bibijoteki po Królu Stefanie Batorym. Mię- 
° фгу imitemi znajdowały sią tam statuty Ławskiego z r. 1506 pierwsze dru- 

(3 ki w języku polskim pieśni Bogurodzica na pergaminie, dzieła Mikołaja 
„Reya i Orzechowskiego, pierwsze druki krakowskie z wieku XV. których 
wartość każdego z osobna wynosiłą z górą tysiąc doierów, 250 druków 
ukikatów, 80 dyplomów pergaminowych i 40 dokumentów oryginzłnych. 

Cenna galerja, która spłonęła doszczętnie obcjmowała słynnych mi- 
strzów średniowiecza jak Rubens, Van Dyck oraz szereg portretów ro- 
dzinnych a wśród mich , portret Stanisława Tarnowskiego, pędzia Jana 
Matejki. SR 

0 па zamku znajdowały się bezcenne zbiory porcelany, minia* 
tur, rzeźb w marmurze, znaczna ilość szkiców i rysunków, „ buława hetma- 
na jana Tarnowskiego Oraz zbiory myśliwskie. : Ч 

Szczęśliwyns zbiegiem okoliczności i dzięki odwadze mieszkańców 
pałacu duża część tych zbierów została uratowana. 

Uratowano połowę zbiorów w Dzikowie. 
KRAKÓW, 22 XJi PAT. Z Tarnobrzegu donoszą, że zdołano 

uratować około 50 proc. zbiorów, które znajdos:ły 56  palscu 
w Dzikowie N.raze złożono je Pod gołym nebem w. parku 

zamkowym. Właściciel Dzikowa hr. Zdzistaw Tarnowski mimo 
niedomag nia sercowego przybył już na miejsce wypadku i kieru- 

ję sam akcją ratownic.ą. Dochod:eria pri cyjne majsce na celu 
ustalenia pr yczyny pozacu, nedały dotychczas dodatnich reznita- 

tów. Zdaje się jednak nie uieg.ć wąt,l wości, źe przyczyną pożaru 
było jakieś zaniedban.e slużby obsiugującej centralne ogrzewane, 

Opłata posztowa uiszasona rytzaułiom. 
Redakcia rękopisów niczamówionysh qie zwraca. 

i TB 

Traktat poiskoslotewski zawarty. 
RYGA, 22 XII. PAT ZWedług doniesi: fi dzieaników, dzisiejszej necy 

lub jutro oczekiwane jest w Rydze podpisanie tymczasowego traktatu 
pols ©: łotewsk ego. 

Nieudane referendum na Łotwie. 
RYGA, 22—12. Pat. Ogólna ilość głosów oddanych w toku referen- 

dum w sprawie żądania zniesienia nowej ustawy © naturalizecji, wynosi 
263822, w czem 16826 głssów przeciwko zniesieniu tej ustawy. Wobec 
powyższego, nowa ustawa pozostaje w mocy, jakoże ilość głosów jest 

mniejsza niż połowa liczby uprawnionych do głosowania. > 

RYGA, 22—12. Pat. Sesja sejmu została zamknięta. Sejm zbierze się 
dopiero 20 stycznia 4. b. 

: EERRBEANEEUZĄ 

Sprawa plakatu obrażającego. 
BERLIN, 22 XI. PAT. Ambasador v, Hósch, który pe kilkudniowym 

pobycie w Berlinie przedwczoraj po *rócił do Paryża, złożył w. dniu wczn- 
rajszym dłuższą wizytę ministrowi Briandowi, z którym — fak twierdzi 
komunikat wydany przez ambasadę niewiecką w Paryżu — odbył dłuższą 
rozmowę w sprawach wi lokrotnie już poruszanych między ambasadorem 
niemieckim w Paryżu a francuskim ministrem spraw zagranicznych, a sta- 
nowiących również treść rozmów gerewskich min. Biianda i Streszmana. 
Vossiche Zeitung podając ten komunikat utrzymuje, jakoby Briand poru- 
'szył również sprawą protestu niemieckiege złożonego z powodu francu- 
skiego płakatu wyborczego, który w sposób ośrnieszający wyobrażał Hin- 
denburga. Briand miał przyrzec, że uczyni wszystko ażeby nie dopuścić 
do powtórzenia się tego rodzaju incydentu, miał jednak w sposób przy- 
jazny stwierdzić, że w czasie kampaaji wyborczej w Niemczech przed wy- 
borammi prezydenta Rzeszy Briand i Poincare byli również przedstawiani 
na plakatach w sposób niezbyt pochlebny. ; 

Ofiarowanie kapeluszy nowym kardynałom. 
RZYM, 22XIl PAT. Dziś rano papież zwcłał konsystorz publiczny 

celem ofiarowania . kapeluszy nowym kardynałom: Biretowi, Hlondowi, Le- 

picier, Reukau i S:rediemu. Na konsystorzu obecni byli obecni człokowie 
św. kolegjum, ksrpus dy,lomatyczny, arystokracja rzymska i wiele innych 
zaproszonych osób. 

Zaraza komunistyczna w Chinach. 
SZANGHAJ 22XII PAT, W związku z wystosowanym niedawne do 

rządu nactonelistycznego w Naukinie protestem komisarza ludowego do 
spraw zagranicznych Cziczerina, oświadczają fu, iż w konsulacie Sowiec- 
kim znaleziono odezwy wydane za aprobatą międzynarodówki komanis- 
tycznej i zachęcające ch'ńską partję komunistyczną do rozbrojenia milicji i 
m. konstytucyjnych sił zbrejnych oraz do utwerzenia armfi proletar- 
ckieį. s 

Kapitan Maius zgłosił się przed sąd litewski, 

poselstwa 
liiewskiego w Berlinie i wyrazić gotowość stawienia się przed sądem 
litewskim, Kapitan Maius jakoby żałuje swego czynu. ; Narazie przebywa 
оп w poselstwie litewskiem jako aresztowany i w najbliższych dniach ma 
pić odstawiony do Kowna. 

Szalona epidemia odry w Mińsku 
. Z Mńska donoszą: Na Białorusi Sowieckiej szerzy się miebywała 

epidemja odry. Esidemja ta w okręgach M ńskim, Orszeńskim i Połockim 
przybrała rozmiary zasiraszające. Komisarjat żdrowia buduja ua poczeka. 
niu baraki dla dorosłych, którzy nie mieszczą się już w szpitalach. Nie- 
które gmachy rządowe zamienione zostały na tymczasowe szpitale. 

Wydobywanie łodzi podwodnej 
. PRINCETOWN, 22-12. Pat, Władze zajmujące sią akcją ratowniczą 

łodzi podwećnej S. 4 oznajmiły wczoraj późnym wieczorem, że lina przy 
pomocy której starano się wydobyć łócź na powierzchnię, zerwała się z 
powodu gwałtownej fali i łódź spadła z powrotem na dno. Dziś reno 
odnaleziono łócź podwodną znowu i założono rurę przez którę w ciągu 
5clu godzin wpompowano powietrze do kamery torpedowej. Nurkowie, 
którzy dotarli w dniu dzisiejszym do łodzi, nie zdołali zauważyć jakich- 
kolwiek ebjawów życia wewnątrz, 

Niezwykła zima w Zakopanem. 
KRAKÓW, 22 XIl. PAT. W Zakopanem warstwa Śniegu doszła do nienoto: 

już dawno o tej'porze grubości półtora metra. Temperatura dochodziła do 2 30 z 1 
KRAKÓW, 22 XII. PAT. Dziś temperatura wynosiła o godz. 9-tej rano—220 С. 

Plaga wiików w Kowieńszczyźnie. 
Ż Kowna donoszą: W lasach koło Poniemunia ukazały się wielkie stada wilków. 

Plaga wilków przybrała rozmiary tak wielkie, iż stanowi niebezpieczeństwo- nietylko dia 
bydła, ale i ludzi. Władze przedsięwzięły odpowiednie kroki celem tępienia szkodników: 

Siekiera narzędziem zbrodni. 
LWÓW, 21 XI. — W ubiegłą soboię w Kolomyi dokenane zostało 

niszwykłe mordgistwo rabunkowe, a mianowicie bandyci wtargnęli de 
domu stojącego na uboczu, vłasności Lelby i Szałgli Zorgerów w wieku 
63 i 67 lat, którzy kilka tygodni temu zawarli związek małżeński, On zaj- 
mował sią handlem koni, ona zaś ofrzymywzła co parę miesięcy dolary 
z Ametykl. Bandyci w bestjalski sposób zamordowali siekierą oboje sta: 
ruszków ł zabrali 20 dglarów eraz kosztowności i zbiegli. 

W związku z tem morderstwem aresztowana M kołaja Szwedkawa, 
„wyrobnika i Stanisława Szwedkowa, trębacza, Głównym dowodem ich winy 
są Ślady krwi na odzieży oraz włosy okręcone dokoła gszików  ubrenia, 
która są podobne do włosów zamordowanych, Śledztwo trwa. 

Ahsowent Instytytu Pedus*gibi Specjanej, 
rutynowany psdagog podejmie się lekcyi dla dziecka ociemnialego. 

ul Chocimska 31 m. 1. Od g. 3.ej—5-ej. 

ЕЦЕОЕПЕОЕЯЕОЕЕЕ ЕТЕПЕЛЕЛЕТЕТЕТЕ 
0d Administracji. 

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 
uregułowanie zaległych prenumerat za rok 1927 

  

  

oraz wnoszenie przedpłaty za m-c STYCZEŃ. 

Konto Czekówe Słowa PKO 

Nr. 80259 
KEKEACN KC SAEEKEDZZEA 

GŁĘBOKIE — ai, Zamkowa 80 
GRODNO — Piae Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Zwisszk Ziemiss 
ŁIDA — mi, Majora Mackiewicza 63 

pa Strossmajera złośliwe słowa AN > 

m-ch šwigtecznych Oraz z prowi 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek © 
SWIR — uł *-go MajaB ° 
WILEJKA POWIATOWA—u! Miekiemiczs 24 

spizedazy delatiiznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | CENY OGŁOSZEŃ: Wierez miilmetro fjedmoszpaltowy na stronie a 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłsne 40 gr. о 
50 proc, drožej. Ogloszenia cyirowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr | 

oji o 25 proc drožej. Zagraniczne 

APPONYI. 
„W październiku r. b. odbył się w 

Budapeszcie doroczny Kongres Kato- 

licki. Z każdym rokiem jest on licz- 
niejszy i uroczysiszy. Tyma razem 
przeszło 100000 osób brało udział w 
wielkiej procesfi od kościoła korona- 
cyjnego w! Budzie do placu przed 
parlamentem w Peszcie, gdzie wice- 
premjer, X Prałat Vasz, wygłosił ka 
zanie. W kongresie uczęstu czył du- 
chowy wódz katolików węgierskich 
a wielki mówca Hr. Albert Apponyi, 
który pemimo swoich 82 lat wieku 
zachował młodość fizyczną i umysło- 
wą, a corocznie reprezentuje Węgry 
na obradach Ligi Narodów w Gzne- 
wie. W przemówieniu swojem zazna- 
czył, że przed 20 laty nikt sgodz'e- 
wać się nie mógł tąkiego rozkwitu 
życia katolickiego. A zawdzięczają to 
„Węgry głównie duchowieństwu świec- 
kiemu i zakonnemu, w które zmarły 
w kwietniu b, r. wielki kazuodzieja i 
pisarz, x. biskup Probaszka umiał 
wleć zapał swego Serca i matchnąć 
duchem apostolstwa. Tymże duchem 
był ożywiony niedawno zmarły Pry- 
mas Kardynał Ccernoch. Nie dorów- 
nał on wszechstronnością wiedzy i 
talentem krasomówczym X, ProhA szce, 
ale na wysokiem stanowisku swojeca 
faśniał gorącym patrjotyzmem, rozu: 
met politycznym i gorliwością kap- 
łeńską, Minister Oświaty, hr. Klebels- 
berg, w mowie, w której na Kongre- 
sie pamięć Kardynała wysławiał, przy” 
toczył sweją ostatnią z nim rozmowę 
kilka godzin przed śmiercią: „Przyja” 
tielu kochany — mówił um erający— 
opowiadaj, gdy mnie już nie będzie, 

wszystkim, komu tylko możesz, że 
kłamstwem jest, iż stare Węgry ucis- 
kały narodowości w skład peństwa 
wchodzące; gdyby tak było czyżby 
mógł syn ubogiego chłopa słowac- 
kiego zasiąść na stolicy prymasów". *) 

Gdybyśmy, chcąc poznać  katoli- 
cyżm węgierski, wzięli, jako pochod- 
nę, wyrzeczone niegdyś przez bisku- 

że 
"tytko"swajegoneró- 

dowego Węgierskiego Boga, to po: 
twierdzenia ich musielibyśmy szukać 
przedewszystkiem w katolicyzmie po- 
litycznym, w mowach i pismach te- 
go, który największą jest w owym 
obozie powagą moralną t. į. Hr. 
Apponyi'ego. Daremnem jednak by- 
łoby szukanie maszt. 

Przed trzema |ity miesięcznik fran- 
cuski „Les Lettres* wystąpił z inicja= 
tywą ankiety o macjonalizmie. O ipo- 
wiedzi mamy zebrane w  pekcž'ym 
temie, **) Z Węgrów wzięli udział w 
ankiecig znany tam historyk i praw” 
mik, Juljan Szekfii į Hr. Apponyi, 
Pierwszy słusznie zwrócił uwagę ta 
to, że traktat w Trianom był ciosem 
nietylko dla Węgier, ale i dla kato- 
licyzmu i kultury zachodniej, o ile 
Ją z katolicyzmem  wiążemy; dzieki 
bowiem traktatowi, ateizm, który cechu- 
je ludy bałkańskie, występując tam w 
najgorszej, jaka może być formie, bo 
pod pastacią fanatyzmu prawosław- 
nego, dotarł przez Węgry aż niemal 
do granicy Wióch, Czechy zaś, aby 
zaszachować nowych obywateli swo- 
ich, katolików węgierskich i słowac- 
kich, rziiciły się pośpiesznie do two- 
rzenia jakiegoś Kościoła narodowego 
i w tym celu sprowadziły z Serbji 
biskupa Daosyteusza. Hr. Apponyi 
kwestji węgierskiej, choć się sama tu 
narzucała, w odpowiedzi swej srawie 
nie dotknął Stanął on wyłącznie na 
stanowisku nauki kstalickiej, która j st 
ponad narodową (qui esź de tous les 
temps et de toutes les latitudes). 
Niemniej jednak świadomość odręb- 
ności swojej, którą posiada Każdy 
naród, fest zjawiskiem stałem, należy 
do tych zasadniczych czynników, czy 
praw, kierujących historją, o których 
trudno. przypuścić, ażeby mogły kie- 
dykolwiek przestać istnieć. Ale dziś 
nastąpił przerost nacjonalizmu, żyje- 
my w epece i pad grozą jego spa- 
czeń, które zwalczać trzeba, jak - się 
welczy z chorobą, z nędzą, z występ= 
kiem, choć się wie z góry, że żadne 
usiłowania nie zniszczą złego, a tyle 
ko mogą tbjawy jego cokolwiek zła” 
godzić. Nacjenalizmowi należy prze: 
ciwstawiać internacjonalizm Chrześci- 
jański, „Wznieśmy warek masz ku 
zasadom wiecznyw, które zobowią- 
zują nas, jako Chrześcijan do wysił- 
ków; tarujmy drogę wzajemnemu «bii- 
żeniu się ludzi dobie) woli ze wszy- 
stkich krajów i uarodów; to będzie 
pierwszyma krokiem do zgody naro: 
dów”. ч 

Hr. Apponyi nie jest ani teolC- 
giem, ani flezofem, więć z matury 
rzeczy bierze w nim górę  tradycjo- 

*) Por, Addalb. Byngha S. J. «Das neue 
Leben des Ungariscben Kathoiicismus» w 
<Schónere Zukunft» (1927 r. Nr 6). 

**) M. Vaussard: <Enquote sur je Natilo- 
nalisme> (Paris, ed. spėc.). 

nalistyczny pierwiastek przywiązania 
do relgji przodków, ale niezmiernie 
pogłębi. ny „świadomością, 26 religija 
ta, oświetlaha ideą bożoczłowieczeń- 
stwa, zawkta w sebie moc nadprzy- 
rodzoną i jedyną przeto jast cźwignią 
ładu | postępu, 

Z chrześcijaństwem  zachodniem 
spoił Węgry Św. Stefan Król Wę- 
gierski, wcielił je do Zachodu i to 
stanowi ich znaczenie dziejowe, gdyż 
ztąd wypływa ich pgosłannictwe; że 
zaś umieli być godaymi jego, więc 
na tem ich wartość polega i godność 
i ta wiara w powstanie z dzisiejszego 
poniżenia, którą Hr. Apponyi niedaw- 
no, brzy odsłonęciu pomnika Ko- 
ssutha z taką macą podkreślił. 

Należy te u nas co najnudniej- 
szych komunałów pompatycznie przy 
każdej sposobności podkreślać, że 
reprezentujemy cywilizację Zachodu. 
Пе razy zapewnienia takie słyszą, 
chciałbym głoszących to zasytać, co 
pod cywilizacją zachodnią rozumieją. 
Sądzę, że niejeden bylby w kłopocie. 
Dumne bowiem, nieraz z tupnięciem 
"hogą stanie przy Zachodze nie prze- 
szkodziła miegodnemu  wasalizmowi 
wobec Sowietów, który od początku 
cechował  maszą politykę agrarną, 
a zaraził w ostatnich czasach poli- 
tykę zagraniczną; dość przypomnieć, 
że postł Rzeczynospelitej, w dniu 
ureczystego obchodu dziesięciolecia 
merdów, rzezi i niesłychanych w 
historji okrucieństw, które pozbawiły 
życia przeszło 10 m ljonów Rosjan, 
składał powinszowania p. Cziczerino- 
wi, tem samem ż,cząc międzynarodo- 
wej zgrai szubrawców, panu 
obecnie nad Rosją, dalszych na tej : 
drodze powodzeń, 

W przeciwieństwie do nas przy» 
wiązanie do Zachodu nie jest u Hr. 
Apsonyi'ege i wogóle u Węgrów 
bezmyśl ym fraz. s:m, lecz przemyśla- 
ną filezofją, 

„Każdemu wiadomo — pisze hr. 
Apponyi *) — jak drobne są różnice 
dogmatyczna między - katulicyzusi, 
a prawosławiem i jak są _- wiele 
kie „między katelcyzmem a wy- 
zuaniami  protestanckiemi, _ Pomi- 
mo to, jak łatwo mogą się zrozumieć 
i porozumieć Swiat katolicki i Świat 
protestancki i jak trudno przerzucić 
most sd katolicyzmu do prawosla- 
wia”. Czemże to wytłumaczyć? Tylko 
tem, że  chrześcijeństwo wschodnie 
zmarniało, nie umiejąc stawiać oporu 
absolutystycznym uroszczeniom cesa- 
rzy. „Wiedz, ŻE cesarzem jestem i 
arcykasłanem w jednej osobie” , pisał 
Leon lzanryk do pagieża Grzegorza 
li. Czy papież odpowiedział, że do 
niego należeć powinna także władzą 
świećka nad całem Chrześcij: ństwem? 
nie; obie sfery władzy są odrębne i 
od siebie odgraniczene więc „pozo- 
stańmy każdy przy urzędzie. do któ. 
rego Bóg go powołał”... „W tej wy- 
mianie zdań —słówa Apponyi'ego — 
znalazł szczególaie dobitny wyraz 
kontrast mędzy duchem Wschodu i 
Zachodu", Później Czar Rosyjski, 
uwaź-jąc siebie za spaakobiercę Ce- 
sarza Bizantyńskiego, czuł się i był 
rzeczyw.$.ie władcą sumień swoich 
poddanych. Zakresem władzy prze- 
wyższył _ wszystkich _ monarchów 
chrześcijańskich.  Wynikający z tąd 
brak treści wewnętrznej w życiu na- 
rodu rosyjskiego, 
energja jego skierowywala na zew- 
nątrz, ku zagarnianiu coraz większych 
obszarów. Można to nazwzć, zdaniem | 
'Apponyie'go, prawem matury, czy 
prawem  histotj, które kierowało 
dziejami narodów wschodnich i prze- 
<iw prawu temu bezsilni byli ci na- 
wet z Carów, którzy jak Mikołaj Il 
odznaczali się usposobieniem poko- 
jowem. ; 

Gdy państwa Europy, nie zdając 
sobie sprawy z grozy nizbezpieczeń- 
stwa idącego od Wschodu, od Tata- 
rów, ed Turków, wreszcić od Rosji, 
spierały sią między sobą, nieraz ów 
Wschód do pomocy wzywając, Wę. 
grzy wiernie na stanowisku przedmu- 
rza trwali. Siłę i stanowczość, której 
naród ten składał zawsze dowedy, 
Agponyi (emu przypisuje, że. wro- 
dzone Węgróm zdolności orgabiza- 
cyjne szły w parze ze zmysłem pra- 
wa i zamiłowaniem do wolności. 
Konstytucja węgierska j'st obok an- 
gielskiej najstarszą w Europie. Wy- 
mienione włeściwości narodu zlały 
się i uosobiły w kulcie korony Św. 
Stefana *). Jest te kuit młstyczny, nie 
mający podobnego sobie w inaych 
narodach. Korona Św. Stefana świętą 

(Dokończenie na stronie drugiej). 

*) W «Die naturgemisse Steilangsnahme 
Ungerns in dex Wejtpolitik> Budapest 1915 

*) Doktrynę o koronie Św. Stefana hr. 
Apponyi wyłożył w Li'Evoiution constitu- 
tionelie de ła Hongrie. Trois Conferences 
(Budapest 1927), , 

powodował to, że 
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(Początek na stronie pierwszej). du mojege*—maw ał do niego Ces. 
i Franciszek Józef podrażniony jego est nie dla tego tylko, że ją nosił : 

,}:ты, którego + ROA zą. hardą zaczepnością w sprawach woj- 
liczone i który od papieża otrzymał Skowych, w których cesarz na żadne 
tyiuł króla apestolskiego. Korona ta, Ustępstwa nie szedł, mówiąc, że na- 
choć zdobi czoła królewskie, nie jest 1644 one wyłącznie do jego kotmpe- 
oznaką tylko prerogatyw związanych tencji. Pomimo to ebej przeciwnicy 
z tytułem i stanowi:k em monarchy; szanowali się wzajemnie i hr. Axpo- 
obejmuje ena wszystkie urzędy, bę nyi pisze dziś © cesarzu Jake o wiel- 

dące wyrazem  udzizłu wszystkich Kim monarsze i przy t*m uczciwym, 
wolnych obywateli we władzy; król gobryn człowieku (und grand souue: 
jest głową, przedstawiciele narod — 7air doublć dun homme honnćte et 
członkami; jak w organizmie ludzkim 70%) *). O mieszczęśliwym Cesarzu 
głowa nie może istaeć i żyć bez Karolu utarło się u nas mniemanie, 
członków, a członki bez—głowy, tak ŻE był człowiekiem ograniczonym i w 
władza królewska mie może być wy- dodatku nałogowym pijakiem, Giy 
konywana bez współdziałania przed- W r. 1919 wróciłem do Krakowa, je- 
stawicielstwa, a przedstawicielstwo nie den z dobrze poinformowanych jak 
mołe się ob;ć bez głowy śwojej i Mnie się zdawało, kolegów moich 
działać samodzielnie chyba tylko, jak zapewniał mnie, że Cesarz codzien- 
w chwili obecnej wskutek zbegu wy. Nie od samego rana był pijany. ] К- 
jatkowych okoliczności. „Nie zą: ŻE odmienny, j k sympatyczny sąd o 
„dzę — mówi hr. Appenyi—aby ge- Mim usłyszałem wkrótce potem z ust 
„niusz jakiegokolwiek narodu stwe: Prut Fr. W. Forstera, który z nim 
„tzył — coś równie piękaego i trwa- miewał długie, poważne konferencje. 
„łego, jak doktryna świętej korony Hr. Apponyi zaliczył go do ludzi „z 
„węgiersk ej: prawo raonarsze i wol- sercem wie kiem, otwartem na wielkie 

„ność noltyczna zlały sig tu w orga- ides“. „Miał on — pisze hr. Apponyi 
„ticzntj jedności z pierwiastkiem mis — intuicje męża stanu i- poglądy, 
„stycznym, który potrzebą jest duszy Cbsjmujące widnokrąg tak rozległy, 
„każdego narodu zawsze i wszędzie”. Że w warunkach normalnych mógł 

Przywiązanie do tej, jak ją hr. Steć Się inicjaterem odrodzenia mo« 
Appooyi nazwał, doklryny, miedostę- tarchji austro-węgierskiej; czy można 
pne rozutnieniu naszej moralnej i po- SIę dziwić, że wstąpiwszy na tron 
litycznej płytkeści, a mocnym węzłem bez należytego przygotowania, wśród 
łączące teraźiejszość Węgier z przę- chaosu komplikacyj bsz wyjścia, w 

szłością, sianowi źródło tej mocy du- Warunxach rozpaczliwych, popełniał 

cha, co tak szybko dźwignęła Węgry błędy. Któżby ich zdołał unikoąć?" 
2 upadku, z beznadziejnej, jak sią _ Wojna, której naród węgierski 
zdawało sytuacji, w której znalazły wcale nie chciał, a jego premjei, hr. 

się po wojnie. Zmysł zaś prawa i wy: Tis$a, Czynił wszystko, co w mocy 
pływałący z niego legitymizm każe jego leżało, aby do wybuchu nie do: 
uarodowi węgierskiemu stać przy puścić — wojna to gprowadziła na 
prawowitym nmastępcy Św. Stefana, Węgry klęskę, jedną z najstraszniej- 
młodym arcyksięciu Ottonie. szych, przez jakie maród ten kiedy- 

H bsburgowie byli prawowitymi kolwiek przechodził; „Straciliśmy— 
królami Węgier, my zaś patrzaliėmy pisze hr. Apponyi *)—niemal wszystko, 
ma mich» fako na uczestaków rozbio- co materję potęgi stanowi, ale zacho- 
ru Polski i zaborców. S'osunsk prze- waliśmy wszystko, co do porządku 
to Węgier i nasz do H.bsburgów moralaego należy”. Zachowały Węgry 
nie nadawalby sie do porównania, <integralność duszy narodowej, moc 
gdyby nie te, że Habsburgowie poli- Oporu, wyrobioną w dziesięciowieko- 
tyką swoją sami porównanie to nasu- wych walkach, świadomość posłan- 

wali. Zajgci swojemi interesami dyna- Nictwa swojego, wielką fradvcją ciąg 
słycznemi oraz sprawamni niemiec o- łości legalnej (continaitė Iėgale), któ- 
austryjackiemi, mzło dbali w przesz- ra Sakazuje uznać chwilowe prowizo- 
łości o dobro Węgier, popularnymi rjum, zanim nie zasiądzie ma tronie 
nie byli tam nigdy, w roku 1849 tem, któremu korona Św. Stefana na- 
Stjm Węgierski z inicjatywy Kossut. leży się z prawa». 
h-. ich deironizował i „dopiero w r. _ Wykłady swoje zamknął dostojny 
1867 nastąciło uroczyste pojednanie autor aktem wiary, niemal radości, 
króla z narodem. W tymże czasie w iż danem mu zostało dożyć do chwili 

Galicji, po stuletaim prawie ucisku, takiego napięcia  energji в 
cesarz Franciszek Józef radykalnie że pewność zwycięskiego odparcia 
"zmieniał politykę  poprzedaików i Sił wrogich Węgrom już nie ulega 

swoją i dawał szeroką antonomję; lo- Watpieniu, <W moim wieku, podesz- 
jalnie odłąd przy niej stojąc, — robił łym— kończył—słabą mam nadzieję, 

dla nas wszystko, co w jego mocy sbym mógł ujrzeć urzeczywistnienie 

było. Czyż możaa było jeszcze od mej myśli, ale może Bóg łaskawy da 

miego żądać, aby w imię sprawy na- Mi oglądać z jakiejś świętej góry 

szej wypowiedział wejnę Rosjii Niem. Horeb ziemię obiecaną: odbudowane 
«om? | Cóż; czcimy pamęć N polec- Węgry w zreorganizowanej Europie». 

na, który stanowczo mniej nam dał, Rekojmią zaś tego, że nad Węgrami 
niż mógł, a łudził nadziejami, do zaświeci blask dawnej świetności jest 

"dobrego zaś tenu watrjotycinego na. Zrośnieta z duszą narodu doktryna ko- 

leży lżyć pamięć Fr. Józefa i jego Tony Św. Stefana, która w osobie kr. 

następcy, ces. Kasola. Po upadku Apponyi'ego znalazła dziś swego naj: 
H :bsburgów niet;lko wyrzucono por. Wymowniejszego wyznawcę, 1 эбео» 

trety ich z urzędów, co była w po: dzone życie katolickie, które obudził 

rządku rzeczy, ale deptano js i nisz. biskup Prohaszka. a 
czone. 3 ce? s» drwi. M Zdziechowskt. 

r2 Isce zostali, miedzy inny- ————— 
3. € opodozgo dóleacn śch iais NALE aan de ia 

mji Umiejętności, Arcyks. Karola Ste- — 8 ПНЕ 

fana prześladowano, d>bra jego ZA ns ————575———————52 
szkwestrowano i dopóki sekwestr & = 

trwał w niegodny sprsób poniżano Niezwykła karjera bankiera 
Rubinszteina. go i spór o PI kreku, 

w jego własnej rezydencji. Pierwszym » 
w Ua.wersytetu | :giellońskie. WIEDEŃ, 22 XIl. Pat. W. spra- 

go w niepodległej Polsce bsło nada- wie areszto « ania „bankiera Dymitra 

mie doktoratu konoris causa Wilso- Rubinsteina dzienniki wiedeńskie: ds- 

mowi. Mogły to, powiedzmy mawet, noszą, że Rubinstein bawił w pierw- 

powinny były zrob'ć - Usiwersytety szych latach po wojnie w Wiedniu 

Warszawski i Pezneński, ale nigdy i był tam wmieszany w skandal wie. 
Kraków; było w tem coś gorszego, deūskiego banku centralnego, Rubin- 

niż brak dobrego smaku. Dwadzieš- steia odegrał również wieiką rals w 

cia lat wykładałem w Krakowie i co- Rosji i pozostawał w ścisły ch stosun= 

rocznie na uroczystości otwarcia ro- kach z Rasputinem. © 

ku skademickiego każdy rekier pięt- Kilka razy udała się mu otrzymać 

nował w przemówieniu swojem nisz- pozwolenie na przyjazd do Szwajca- 

czycielskie w stosunku do kuliury cji i Szwecji. Prawdopodobnem jest, 

polskiej dążenia rządów rosyjskiego i że w owym czasie bawił on także w 

niemieckiego, a skład.ł hołd wdzięcz- Niemczech pod przybranem nazwie 

mości „wspaniałomyślnemu monarszes skiem. Po powrocie do Rosji Rubine 

który nauce i kulturze pelskiej w ob- stein został aresztowany pod zarzu- 

rębię państwa swojego dał możność tem porozumienia się z państwami 

wspaniałego rozwoju, a prastarą nieprzyjacielskiemi, przyczem między 

wszechnicę wskrzesił do tuowego ży- innemi mówiono, iż z polecenia ca- 

cia i otacza troskliwą opieką, | zaw- rowej wręczył on jej bratu wielkiemu 

sze miałem wrażenie, że złowa te bys księciu Ernestowi Ludwikowi Heskie- 
«ły szczere. i oto „wspaniałomyślnego mu znaczniejszą sumę pieniężną. Dzię: 

monarchę” — ściślej. mówiąc, jego ki wsływom swych przyjaciół udało 

rasiępcę — powalono i temu, który się Rubinsteinowi uzyskać zwolnie: 
go powalił, uniwersytet tejże chwili nie k 
nadawal doktorat honorswy; takt m9- W czasie wybuchu rewolucji zdo- 
ralny nakazywał w tym wypadku za- lai Rubiastein większą część swego 
pomnieć, że powalony był cesarzem majątku uratować. Przyjechał on naj- 

ausiryjackim, a natemiast pamiętać, pierw do Stokhoimu a stamtąd udał 

że następcą był odnowiciela i Opieku- się do niemieckiej Austrji. W Wie- 

ma uniwersytetu. Ale atmosfera była dniu był początkowo jednym z dyre- 

taka, że stejąca na tem stanowisku ktorów banku „Merkury”. Aby się 
mniejszość nie miała odwagi protesto- oczyścić z zarzutów korupcji wpadł 
wać. Pod wrażeniem tego napisałema on na pomysł wniesienia przeciwko 
list otwarty de ówczesnego rektora, sobie samemu doniesienia karnego. 
w którym prosiłem, aby mnie wykre: Na podstawie tego doniesienia został 
ślono z listy profesorów. Ale listu tego aresztowany, udało mu się jednak 

redakcja, do której sią zwróciłem, u- udowodnić swoją niewinność. 
miešciė nie chciala, przyjaciele 248 Mol ss 3 Ka 
„ubiagali mnie, abym postanowienis +, - "PS 
sa cofnąl, w oco bowiem $ Kup książzę na Gwiazdkę $ 

narodowej, . 

PRZYGOTOWANIA 
O iście bezpartyjnych, 

Ufermował się w Warszawie ko- 
mmitet, który obejmie wszystkie ugru- re mają ludność skłaniającą się ku gtycznia zw. 
powanla -sanacyjue. Komitet ten ma 
doprowadzić do wystawienia listy, któ- 
ra ma się podobno nazwać «Bezpar- 

tyjna lista popierania rządu», Lista 

ma się starać według jednych pogło- 
sek o Nr 1. według innych o Nr 13 
Kierownikami akcji wyborczej nazewe 
nątrz są płk. Ścieżyński i p. Zabie- 
rzowski. Zadaniem komitetu jest do- 

prowadzenie do zgody ze wszystkie- 

mi imnensi ugrupowaniami, które u- 

awniają chęć poparcia Marsz. Piłsud: 
skiego, Różnice w poglądach spo- 
łecznych mie mają tu odegrywać 

SŁOW U 

PRZEDWYBORCZE. 

większej reli, gdyż w okręgach, któ- 

społecznemu konserwatyzmowi mają 

b'ć na pierwszych miejscach wysu- 

nięci konserwatyści, w innych о- 

kręgach na pierwszych miejscach wysu- 
nięte będą elementa radykalne. Spra- 
wy dotyczące listy bezpartyjnych czy» 
nią w Warszawie egrotitie wrażenie, 
zwłaszcza, że uzgadnianie nazwisk na 

tychelistach odbywa się nie według 
przynależności partyjnej kandydatów, 
łecz według kwalfikacyj osebistych 
kandydatów. Duży wpływ na układa- 

nie personaiji na liście posiada płk. 
Sławek; s 

Wołyński Zjednoczony Komitet Wyborczy. 
W dn, 20 b. m. odbyło się w 

Łucku konstytuujące zebranie przed- 
stawicieli wszystkich ważaiejszych pol- 
skich grup i qrganizacyj społecznych 
oraz działaczy społecznych i politycz- 
mych. Zebrani postanowili utworzyć 
wspólny blok wyborczy pod nazwą 
Wołyński Zjednoczony Komitet Wy 
borczy. Blek przedst:wia marazie 
ziadnoczenie polskie, które ma we- 

zwać da współpracy wyborczej orga- 
mizacje i działaczy wszystkich innych = 
narodowości zamieszkujących Wołyń. 
Zebranie wybrało prezydjum w skla- 
dzis 11 tu osób, którego przewodni- 
czącym został mec. Chuskowski Pro- 
gram nowej partji stoj na gruncie 
popierania polityki marszałka Piłsude 
skiego. 

Blok Pracy w Wielkopolsce: 
POZNAŃ 22X1 Pat. Komitet pe- 

rozumiewawczy trzech oerganizrcyj: 
NPR lewicy, Związku Naprawy Rze- 
czygospolitej i Partji Pracy po uzgod- 
niem'u platformy politycznej z szere- 
giem organizacyj społecznych i zawee 

dowych, na posiedzeniu w du. 21 bm, 
postanowił powołać do życia blok 
wyborczy na Wielkooolskę ». n. Na- 
rodowo-P-ństwowy Blok Pracy. Per- 
traktację z innemi ugrupowaniami i 
oganizacjami są w. toku. 

PodpisyĮniemleckie na qdezwie kół ziemiańskich i prze- 
' 

BERLIN. 22 XII. Pat. Frankfurter 
Zeituog twierdzi w depeszy zi B;to- 
mia, że w kołach mniejszości nie- 

mysłowych, 
znanej odezwy polskiej kół ziemiań- 
skich i przemysłowych.  D'iennik 
podkreśla, że ta przyłączenie się 

mie:kiej na Sląsku panuie niezado- przemysłowców niemieckich do wy: 
wolenie z powodu modbisania przez 

wybitnych przedstawicieli niemieckich 

instytucyj gospodarczych na Sląsku 

polskim, mianowicie przez Osisen- 

hemera,  Willigera i Wachsmanna 

stąpienia polskich kół przemysło- 
wych posiada elbrzymie zaaczenie 
dla dalszego rozwoju konsolidacji pe- 
litycznej na Górnym Sląsku. 

Socjajišci przeciwko p. Carowi, 
Na posiedzeniu C, K. W. P. P. S. 

który okradował w S:]mie, postano- 
wione m. in. ogłosić stanowczy pra- 
test przeciw powołaniu na stanowisko 

Jeneralnego Komisarza Wyborczego 

Narady Ch.-D, P. 
Przerwane od pewnego czasu na- 

rady między przedstawicielami Chrz. 
D:m. i P. S, L.-Piastą o e 
wspólnego bloku wyborczego, podję: 

RE ub, poniedziałek. Dotych- 

p. Stanisława C ra, gdyž nis znajdo- 
wał się on pośród trzech kandydatów, 
przedstawionych p. Prezesowi R. M. 
przez Prezesów Sądu Najwyższego. 

S. L. i Piasta. 
czas narady te nie dały wyników» 
gdyż „układającć się strony nie mogą 
dojść do porozumienia w sprawie 
podziału miajsc na wspólnej liście. 

— ; с к 

Wywiad z senatorem Bolidanowičzem. 
Wobec najróżnorodniejszych wer- 

sji £ propos składu tworzącego Się 

bloku mniejszości narodowych, Uda- 

liśmy się do p. W. Bohdanowicza z 
prośbą o wypowiedzenie się w tej 

kwestji. Rzucamy pierwsze pytanie. 

— Jakie ugrupowania działające na 
naszym terenie weszły do bloku mniej- 
sześci narodowych? й 

— Zacznę od Bialorusiuow: «Sie- 

lanskij Sojuz» (Rogula, Jaremiez), 
Chrzešcjsūska Damokraeja (ks. Stan 

kiewicz, Karuzo), grupa bezpartyjnych 

radykałów, utworzena z b. hroma- 

dowców z Sobolewskim na czele oraz 
reprezentowane przezemnie „Prawo- 

sławas białoruskie  demukratyczne 

zjednoczenie". 
Pozatem idą żydzi: sjoniści z dr. 

Wygodzkim i ortedaksi z dr. Szaba* 
dem na czele. | 

Litwini wszystkich kierunków, a 

więc: Ch, D. (ks.ks. Kraujalis, Ci- 
biras) i ludowcy (Olsejko, Szłapelis, 
Welecki) oraz Niemcy. й 

— A Rosjanie, zapviujamy dalej. 

— Co do udziału Rosjan w bloku 
mniejszości narodowych nic jeszcze 
konkrentnego powiedzieć nie można. 
Pomiędzy ugrupowaniami rosyjskiemi 
nie doszło do porozumienia, zwła- 

szcza, że zasguiony spór z Ukraińca- 

mi jest tu powaźną przeszkodą, Są 

wersje o tworzeniu się bloku prawo- 

sławiiego, w skład którego wesałyby: 
umiarkowane stronnietwa białoruskie 

i ukraińskie, a z drugiej strony nie- 
liczna garstka osób pod wodzą Archi- 
mandryty Filipa Morczowa, b. hro- 
madowca ks Kowsza, oraz ks. Tu- 
czewskiego, Mam pewne podstawy 
aby przypuszczać, że pewna część 
Rosjan będzie głosować za blokiem. 

— Panie Ssmatorze, a czy jest pan 
pewien, że ortodoksi wstąpią de bloku? 

— Tak, początkowo była mowa 
o samodzielnem wystąpieniu do wy- 
borów ortodoksów, jednak abgcnie 
weszli oni do bioku. 

— A Bund? 
— Trudno powiedzieć czy Bund 

nie wstąpi do jakiegoś bloku, ds bloku 
mniejszości narodowych stanowczo nie, 
a obecnie mówi się u nich tylko o sa- 
modzielnej akcji. 

— Czy należy przypuszczać, że 

duchowieństwo prawosławne głoso- 
wać będzie za blokiem i jaki j'st jego 
stosunek wo ec zatargu p. Senatora z 
Cerkwią prawosławną, a szczęgólnie 
biskusem Teodozjuszem? 

— Duchowieństwo nasze nie jest 
w tym względzie niczem krępowane i 
pos'qoi według przekonań własnych, 
ce zaś do stosunku duchowieństwa 
do mnie tó jest on  jjaknajlepszy. 
Do dzisiejszego dnia większość uspo- 
sobiona jest do mnie b. dobrze cze- 
go oczywistym dowodem, że w wielu 
wypadkach udzielać muszę rad fachoe 
wych. Nie matm tu, rzecz jasna, na 
myśli Arch maniryty Merozowa, 

Ojłączenie mnie od cerkwi pra- 
wosławnej w Polsce powstało z roz- 
porządzenia Metropolity Dyonizego, 
a rola Arcybiskupa Teodozjusza spro- 
wadza sę do samego wykonania te" 
go. Ja myślę, że Arcybiskup Teodo- 
zjusz wykonał to wbrew swemu prze- 
konaciu. Bezwolby i idący zawsze 
po linji najsłabszego oporu, nie umiał 
zająć zdecydowanego stanowiska i 
rozporządzenie wykonał. 

Ojłączenie mnie od cerkwi uwa- 
žam za niepriwne kanoniczne, po- 
nieważ M:tropelita Dyonizy w prze- 
komaniu meim, a zresztę i w przeko- 
naniu ogółu, co mddkreślone zostało 
na zjeździe w 1923 r., nie jest rzeczy- 
wistym zwierzchnikiem kanonicznym 
jakim jest faktycznie Metropolita Elen- 

terjusz. * 
Pan Senator Bohdanowicz żegna 

nas slowami: 
«Zawsze byłem zdania, że «Słowo» 

jest jednem z nielicznych pism pol- 
skich orjeniujących się zusełnie do- 
brze w sprawach Cerkwi prawosław- 
nej. W jednym ze swoich artykułów, 
umieszczonym w «Słowie», w 1925 r. 
mówiłem już o tem.» 3 

Prypisek redakcji, 
Wyjaśnienia p. Bohdanowicza do- 

tyczące udziału ortodoksów w bloku 
mesiejszości marodowych mie wydają 
się nam słuszne, gdyż wiemy, že or- 
todoksi wystąpią z własną listą po- 
ciągając za sobą ogół religijny. Wia- 
domem też jest, że Buna wszedł w 
porozumienie z socjalistami. 

Hromada i jej kontakty, 
Dotychczas we wszystkich kombi 

razie narażę się nie na same tylko я i + nacjach wyborczych w odniesieniu do 
wytnyślania czy kpiny; zrobią mnie 3 Gebethner į Wolff I Sp. 2 mmnieszośći narodowych zwolennicy b 
renegatem, zaprzedeńcem, szpiegiem. © Księgarnia 4 Hromady udziału nie brali. Nie wesz- 

łotrem e c, t. Usłuchałem.gich rady, Wilno. ul. Miekiewicza 7 % li więc byli Hromadowcy ani do blo- 
list pozostał w biurku. NY 49 ku mniejszościowego zorganizowane: ! ь + Jakże szlachetnie, wobie wkral“ „50564 
jącego się do nas chamstwa, wyglą- 
dają Węgrzy! ta są gentlemen! Hr. į <aklad Poiožniczo Ginekologiczny 

D.ktorów Karnickiego, Lobrzsńskiego, 
Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg 
M. Fohulanki, tel. 1404 (w lecznicy 
Рча Dembowskiego) przyjmuje chore 

na operscje i porody. 

A»punyi był w ciągu prawie całej 
działalności swojej polityczacj jednym 
z wodzów opozycji. „Jesteś Pen moim 
osobistym przzciwalikiem, nie zaś rzą- 

  

go przez posła Grunbauma, gdyż dla 
nich blok ten jest zbyt umiarkowa- 
nyma społecznie, ani też nie zgodzili 
się na udział w bloku mniejszości 
socjalistycznych pod egidą PPS. Du 
zabiegów organizatorów tych dwóch 
grup hromadowcy ustosunkowali się 

negatywnie zamierzając rozpocząć 
akcję ma własną rękę. Zamierzenia te 
ująte teraz zostały już w formę orga- 
mizacyjną pod mazwą Komtetu Wy- 
borczego Włości:ńsko-Robetniczego 
Zjednoczenia Białorusinów. Na czele 
Komitetu stoją: przewodniczący Pie- 
kacz Artemiusz, sekretarz Berent Jan 
i skarbnik Juchno Justyn. Organem 
prasowym komitetu jest gazeta «Pra 
wa Pracy» bezpośrednia sukcesorka 
„Naszej Pracy" zamkniętej w swoim 
czasię przez władze. 

Komitet wyborczy, jak zapewniają 
łego organizatorzy, ma obsjmować 
swą dz złalnością Białoruś Zachsdnią. 
Obecnie prowadzona jest robota na 
Browiačji, a w pierwszych dniach 

ołany będzie do Wilna 
złazd, na którzm uchwalony zostanie 
program wyborczy. 

Nazwiska kierowników Komitetu 
Wyborczeze bądącego nową frmą 
legalną „Hromady* nie mówią nic. 
Nie są to ludzie znani dotychczas z 
bracy politycznej wśród B .ałousinów. 
Zi ich plecami kryje się konspiracja 
byłej Hromady która mimo uznania 
łej za nielegalaą i rozwiązania, dzia- 
łalności swej nie zaprzestała. Mówiąc 
© nadziejach Hromady należy wymie- 
nć kilka organizacyį bialorūskich na 
które Hromada liczy. Są to T-wo 
Szkoły Białoruskiej, Sielanski Sojuz 
ma czele z p. Janko Stankiewiczem, 
który podobno po aresztowanu An- 
toniego Łuckiewicza uzyskał wielki 
autorytet wś.ód młodszych Białorusi- 

w. 
Likwidacja Hromady całkowicie 

je] uie zniszczyła. Powstała jaczejki 
hromadowskie teraz pod tchnieniem 
wyborów i demagogji powszechnego 
głosowania zaczynają przejawiać oży- 
wioną działalność. 

D» pogłosek, które w dniu wczo- 
raįszem krątyły w związku z akcją b. 
Hromady należy zanotować pogłoskę 
mejącą pewne cechy prawdogodub:eń- 
stwa o porozumieniu jakie nastąp ło 
z radykalną grupą R »sjan. J:ko czo- 
lowych kandydatów gruga ta wysu- 
wa arch m.ndrytę F.lipa Morozowa, 
nauczyciela szkoły rosyjskiej Tuma- 
czewskiego mo i znanego hromadow* 
са popa IKowszę, zamieszanego |ik 
wiadomo w sprawę «Hurtków», a 
gbeenie przebywającego za kaucją na 
wolności, 
TTD TATSIA NS TIT REKE ETA CZEKA 
Rozporządzenie o wykonaniu 

wyroków Śmierci. 

W «Dzienniku U:taw» ogłoszono 
rozporządzenie Pre.ydenta Rzeczypos- 
politej o wykonaniu wy.oków śmierci, 
wydanych przez Sądy powszechne, 
R:zporządzenie wprowadza ua całym 
ebszarze Państwa wykonanie wyto- 
ków śmierci przez pewieszenie, 

W. postępowaniu doraźiem па 
Obszarze stanu wojennege lub s'anu © 
wyjątkowego minister spr wiedliw. 
może zarządzić wykonanie kary Śmier- 
ci także przez rozstrzelanie. 

Kara śmierci ma być wykonana 
w ciągu dwudziestu czterech godzin 
pe dnu ogłoszenia wyreku. 

Jednocześn e rozporządzenie usta: 
mawia, że w postępowaniu doraźnaem, 
—najdłuższy czas trwania postępowa- 
nia przeciw poszczególnemu obwi- 
uionemu ustanawia sę na dni (rzy, 
liczące ten termin gd chwili stawi*nia 
obwinionego przed sąd doreźay do 
chw li oznajmienia przez przewodni- 
czącego. że postępowanie dowodowe 
jsst zamknięte. ]:śli rozprawa odby. 
wa się łącznie przeciw więcej niż 
jednemu obwinienemu, najdłuższy 
powyższy czas jej trwania przedłuła 
Się o tyle dni, ilu fest dalszych ob: 
winionych, w żadnym jednak razie 
nie ponad dni osiem“, 

Na gwiazdkę! 
wielki wybór pluszu, aksamitu, jedwa- 
bi, wyrobów wełnianych, sukiennych, 
biawatnych, Przy zakupach Świętecz- 
nych udzielamy od 10—35 proc, rabatu 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 24 

Т 

Potrzebny 
niezwlocznie lekarz młody energiczny 
z ogólną praktyką do miasteczka 
Miory, pow. Brasławski. Potrzebnych 
informacji udzieli miejscowa apteka 
Mag, Farm. A. Wiśniewskiego. 
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Najlepsze 

PŁYTY 
gramofonowe 

to płyty słynnej matki 

cfuelle 
z kogutkiem, z etykleią -19 ką tną. 

Żądać w każdym lepszym 
składzie gramofonowym. 

    
Kolendy i wszystkie nowości aktualue, 
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Złoto we Włoszech. 

RZYM, 22—XII. PAT. (Stefani) 
Rada ministrów prz: jąła dekret z mo- 
cą ustawy wchodzący natychmiast w 
życie, który nakłada na Banca d'ltalia 
obowiązek wymiany biletów banka-- 
wych па kruszec na mastępujących 
podstawach: 19 |rów. równa się 1 
dolarowi, 92 Iry 40 ctm =1 fuat. stel. 
przvczem parytet złota ustałono na 
7919 gram czystego złota za 100 
lrów, co równa mię 3,65 lirów papie- 
rowych za 1 Ir złsty. Ooow'ąqzek wy- | 
miany benknotów na złote był zawie- 
szony w r. 1894 i od tego czasu aż 
po dzień dzisiejszy istniał we Wło- 
szech kurs przymusowy. Banca 
d ltalia w związku z ńowtem zarzą. 
d:em zawarł w Londynie układ w 
w Sprawie uzyskania kredytów na 
cele pokrycia kruszcowego w wygo- 
kości 125 milj. dol. 

Snieg na Rivierze. 

RZYM, —W miejscowości Portog. 
heze, ma włoskiej Riwerze, snad 
śni g moraz pierwszy ad r. 1887, 
Plantacje kwiatów południowych za 
mar.ły. Straty wynoszą kilka miljo- 
mów lirów. W całych Włoszech pa 
nują silne mrzy. W Genui spadł 
siiny śnieg. Wi Trjemcie temseratura 
spadła de 10 stosni poniżej zera. 
Wszystkie jeziora górskie i wodo» 
spady w Alpach włoskich zamarzly. 

Kryształ 
Zytniówka 
Starka 
Sliwowica 
Wišniowa 
Nektar Łańcucki 
Kawowy czarny 
Morelówka 

i innewódki 

  

i likiery 

$ Fabryki A. hr. Potockiego. 
w Łańcucie 

Żądać wszędzie. 

5
4
4
7
4
4
 

  

MA-ŁO deserowe kilo 860, SER z m. 
Raków w. p Zdziechowskiego kilo 4.40 

poleca J. ZWIEDRYŃS%KI. 
Wileństa 28, tel. 12—24 

(intelig,) 5 osób 
Rodz na gu 4374, lo. 18 
410) w ostatecznej nędzy, bez Ка- 
wałka chieba, niemsjąca nic do sprze- 
dania, uprasza o jarąkolwiek pracę 
chcóby za cenę wyżycia. Dla ojca i 
syna rodzaj pracy obojętny (zarówno 
umysiowa jak ciężka), córka ekspe- 
djentka (przyjmie z mat+ą posługi). 
Chętni na wyjazd ułatwiony, Wilno, 
Zwierzyniec, Sołtaniszska 23 m. 13. 

  

  

    

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ludem wsi 
i miasteczek, oświecając ten lud 
utrwala granice Ziem  % schodnick 
Rzeczypospolitej. 

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

  

    
Dac zabawek. 

daj mi ksiażkę ! 

МАЛЕРЯММ. UPOMINKIEA 
NA GWIAZDKĘ JEST 

KSIAZKA 

MR 
  

wystawa obrazów Art Mai. Marjana GRUŻEWSAIEGU 
w lokalu przy ul. Wielkiej 25. 

Eksponstow 47, ogłądanych z powodzeniem w Paryżu na wy» 
stawie w lipcu r. b. Godziny zwiedzenia wystawy od 11 do 18, 
Wstęp 1 zł, dla młodzieży 50 gr. 

szkół md oenhv 25 gr. 
Zwiedzanie zbiorowe dla 

  

OLBRZYMI WY 

na Gwiazdkę 
oraz KALENDARZE 

Paleca 

Księgarnia Wacława 

BÓR KSIĄŻEK 

książkowe i ściennę. 

MIKULSKIEGO 
Wileńska 25 Tesief 664 
  

  

Na nadehodząece święta polecamy 

Biwo Dubelfowe 
Two Hke. browaru „„SBZODEN* 

Tel. 5-44. "Tel. 6-72 
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KURIER GOSPODARCZY 
WOLNA TRYBUNA. 

W odpowiedzi p. Kor- 
czakowi. 

Czy zbudowanie ednogi kolejo- 

wej do Trok opłaci się, Czy też się 

wie opłaci, czy budowa tejże bydzie 

dziś wogóle do pomyślenia i czy 

ze się na tę budowę środki, za- 

4 › 

dują czynniki powołane, tį. w 

a rzędzie t. zw. rada kolejo- 

wa naszege okręgu i ma decyzję w 

tej sprawie nie mogą wpłynąć arty- 

kuły praso € podpisane bądź przez 

para Korczaka, odnoszącego 816 do 

życzeń tysięcy ludności ironicznie— 

eg-tvunie, bądź tet padpisane przez 

B *, traktującego Sprawę z punk- 

P, widzenia żywotnych interesów m. 

Trek i okolc. 
Artykuly te nie mogą welytąč na 

decyzję tejże rady kolejowej z tego 

chociażby powodu, że nie Są uložo- 

ne prztz znawców kołejnictwa, a zre: 

sztą nie są adresowane według ” wła- 

ściwcści, będącii tylko odbiciem — с^ 

pinji osób prywatoych. 4 

Z tego też względu do obliczeń 

naprz. kesztów budowy, będącej w 

cnowie odnogi kolelowej, opłacalno- 

ści eksploatacji tejże i spos bów wy- 

malezienia środków na budowę i tp. 

ce szczególnie obszernie, a nawet 

deść szcegółowo po u:za p. Korczak, 

maležy się odnieść, rzecz jasna, z 

wielką rezerwą, jak do kalkulacji do- 

wolnej. 
Odpowiadając po raz wtóry pani 

Korczakowi zmuszony jestem nadmie- 

mić że do obliczeń związanych z bu- 

dową kolei, kosztów eksploatacji i 

td., jako do sprawy wylątkowo wy 

magającej specjaluej wiedzy i wy- 

kształcenia, odniosłem się w Swym 

artykule, jako nirfachowiec, Z najda- 

dącą ostrežuošcią, właśnie unika- 

jąc danych liczbowych, jako wprost 

materjału bezwartościowege i sprawę 

tychże kosztów, Oraz eksploatacji 

brzłem w szerokich ramach ogólaych 

bez twierdzeń kategorycznych Zabie- 

rając głos w tej sprawie mi.łem na 

celu jedynie podanie do władomości 

ogółu przy pomocy prasy potrzeby 

odczuwanej przez tysiące ludności 

trockiej i okolic, Oraz tysięcy tury: 

stów, uważając, że do skalkulawania 

powołane są: 1) władze samorządo- 

we trockie, względn e komitet obywa- 

tels i miejscowy, które wskażą spraw- 

| dzałag dane odnoszące sę do obe- 

cuego ruchu towarowego i osobowe: 

go, oraz wszełkie realne możliwości 

rozwoju tego ruchu w _ przyszłości, 

zarówno sposoóy ułatwiające budo- 

wę; 2) władze peństwowe, a W SZCZE- 

gólaości а) administracyjne, które 

stwierdzą, że budowa odnogi rzeczy- 

wiście odpowiada potrzebom ludności 

ib) olejowe, które mając materjał 

przedłożony przez władze samorządo- 

we lub organizacje jak w p. 1, prze- 

prowadzą Ocenę ze SwEgO, ściśle fa- 

chowrgo punkiu widzenia, mogącego 

być, lub też nis być po myśli lud- 

ności. 
В огде powyższe pod uwagę, jako 

jedyny sposób załatwienia po sobnych 

spraw (sprawa z odnogę do Trok tak 

„, się też i załatwia), uważać należy, że 

4), podawanie w prasie dznych Iczbowe- 

wych i kalkulacji przez nafachowców 

jest balasterme obciążającym szpalty 

gazety, podawanie zaś wiadomości 
bez znajomości stosunków lokalnych 

raz jeszcze gowtarzam,—balamuctwa. 

Rela prasy codziennej przy poru- 

szaniu podobnych spraw polegać po: 

winna albo na gruntownem i Źródło” 

wem wyświetlen.u całokształiu kwestji 

czy też jej części (naprz. druk me- 

morjału), lub też na podaniu opinji 

rzeczoznawców, względnie możliwą 
też jest dyskusja i nafachowców, lecz 
takich tylko, co debrze znają stosun- 

ki miejscowe, odnoszących się przy» 

tem do zagadnienia może i krytycz- 

nie, lecz bez pasji i uprzedzenia, © 

Ba» cóż można naprz. odpowie- 
dzieć p. Korczakowi, który jak to sam 
twierdzi, łamie sobie głowę w Bpra- 

wie dla jakiego sportu potrzebne są 
Troki? 8 

+ Cry uwierzy naprz., że dla Ligi 

żeglugi morskij i gzecznej, która 

zbudowała w Troka.h przystań, po- 
siada jacht i łodzie i jachtem ewym 
wozila nawet Pana Prezydenta Rze- 

cżypospolitej? 
U:zczyp! wie traktując sprawę prze 

mysłu ogrodowego p. Korczak jakby 
mie słysz ł o takiej naprz. miejscowo- 
ści jak Niężyn na Usra nie, gdzie wła- 
śnie ogórki kiszone są źÓdłem 7 da- 
мй dawna bogactwa ekol.cy. 

Wreszcie co by sią dało odpo: 
wiedzieć na twierdzenie p. Korczaka, 

że potrzebne są uam  <Arbeitsorty>, 
nie zaś „Lustoriy*? Może to, że po* 

drzebne są i jedne i drugłe, pierwsze 
do pracy, drugie do wypoczynku, 
zdrowia i rozrywki? 

LB. 

INFORMACJE 
"Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Ustaw Bz. P.» Nr 110, z dnia 
z <Dziennika | ааО1 1a ы 

я orząizenie Ргегубепба Вгестууо- 

Spolitej S grudnia 1927 r. o prawie 

iec 0303 
PE ky dzenie Ministra Komunikacji 

z dnia 5 grudoia 1927 r. wydane w porozu: 

mieniu z Ministremi: Skarbu, Przemysłu i 

Handlu oraz Rulniciwa © zmianach i kotka 

mieniach taryfy towarowej polskich kolei 

DT WEŻZZEN Oz. 

«Dziennika Ustaw Rz P.» Nr 111 z<dnia 
15 grudnia 1927 r: 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z daia 9 listopada 1927 r. wydane w 
porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 
w Sprawie ustalania wartości drzewostanów 
przy znoszeniu służebności w trybie przy- 
musowym (poz. 940); а 

— Rozporzadzenie Ministra Przemyslu i 
Handlu z dnia 7 grudnia 1927 r. wydane w 
porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz- 
nych, Robót Pubilcznych oraz Pracy i Ovie- 
ki Sp łecznej, a zawierające przepisy wyko- 
nawcze do rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o 
prawie przemysłowem (poz 942); 

— Rozporządzenie Ministra Przemysłu i 
Handlu z dnia 9 grudnia 1927 r. wydane w 
porozumieniu z binistrami: Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego, Spraw we- 
wnętrznych, Robót Publicznych, Spraw Woi- 

skowych oraz Komunikacji w sprawie umie- 
jętności zawodowej do prowadzenia  prze- 
mysłu koncesjone wsnego (poz. 913); я 

— Rozporządzenie Ministra Praemyslu i 
Handlu z dnia 28 listopada 1927 r. w spra- 
wie wykonywania czynności komiwojażerów 
sara ajentów handlowych (poz. 

1); 5 
— Rozporządzerie Ministta Przemysłu i 

Handiu z dnia 30 listopada 1927 r. o utwo- 
rzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyzna- 
czenia ich siedzib i okręgów (poz. 945); 

— Rozporządzenie Nr 4 Ministra Robót 
Publicznych z dnia 30 Hstooada 1927 r. w 
porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz- 
nych i Sprawiedliwości w sorawie wykona- 
mia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy 
„państwowej na odbudowę budynków zni: 
szczonych iub uszkodzonych wskuiek dzia* 
ań woj:nnych (poz. 946). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 112, z dnia 
19 grudnia 1927 r.: 

— Rozporządzenie Ministrów: Robót Pu- 

"KRO 
  

PIĄTEK 
Э8 о: Wach, sł. © gi 7 ma, 43 

Wiktorji P. Zach. sł. o g. 15 m, 28 
futro 

+ Wigilja. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 
2 dmis 22 —XII. 1027 <. 

Gińmienóa j 764 
średnie 

fempezatara I _. 
średnia zę 

kó za do. bę w mm, 
Wiatr Południ. 
przeważający iż 

D wa g l: Pogodnie. 
Minimum zą dobę — 9?C 3 6 
Tendencja barometryczn;: spadek cišnienia, 

KOŚCIELNA. 

— = (c) Rozporządzenie 
rjusza w sprawie ko:end, Dzi:kani 
będą obali, by wszystkie wyznaczone 
przez ordynatjusza kolikty w keścio* 
łach były dokonywane, inaczej bo- 
wiem spaduie na księży ciężar w po- 
staci seminaristx um 
Zebrane piemądze mają być przesyła- 
ne do Kurji wyłącznie przez księży 
Dziekanów. 

— (c) Sprawa Misyj wewnętrz- 
nych. Dziekani mają się troszczyć, by 
duchowieństwe parafjalne wzięło głę” 
boko do serca sprawę Misyį we- 
wnętrznych. W/ eciu wzbudzenia za: 
interesowania wśród wiernych, dobrą 
byłoby rzeczą urządzić w całej Archi. 
diecezji tygodnie misyjne. Projekt ta- 
kiego tygodnia przedstawiony przez 
x x Dziekanów Bobicza i Zienkie- 
wicza zostanie rozesłany przez Kurję 

Duch.wieństwu. S»rawa ta zostanie 
szczegółowiej omówiona na przyszłym 
Kongresie Misyjnym, w kiórym we- 
zimą udział delegaci duchowni i świ:ccy, 

URZĘDOWA. 

— Nowy system stosowania 
sankcji karnych. P. wojewoda wi- 
leński przesłał ostatajo pp. staro- 

stem instrukcję w sprawie stosowa- 

nia upomnień i kar za drobne prze- 
kroczenia administracyjae.  Wycha- 
dząc założenia, że kara jest śroakiem 

ostatecznem i powinna być stosowa- 

na do opornych lub świadomie prze- 
kraczających odnośne, przepisy po- 

licyjne - administracyjne polecił pan 

wojewoda wprowadzić system uprzed- 

niego upominania winnych © konie- 

czności przestrzegania  ebowiązują- 
cych przepisów prawnych. W prowa: 

dzenie instytucji upominań ma na 

czego czynić nie wolno i co stano- 
-wi przekroczenie. Dopiero w razie 
stwierdzonych ponownych przekro- 
czeń po otrzymanym upomnieniu stó” 

sowane będą kary w trybie doraźao- 
mandatowym lub spisywane protoku- 
ły w celu pociągnięcia opornych do 
odpowiedzialności  karna-administra- 
cyjnej. Zaznaczyć jednak należy, że 
stosowanie trybu upomnienia nie 

jest bezwzglądnym obowiązkiem i 

stalą zasadą i nie wyłącza możl wości 

bezpośredniego ukarania ,w trybie 

mandatowym lub też natychmiastowe: 

blicznych, Skarbu, 
oraz Rolnictwa z dnia 21 listopad: 1 
statutsch 

(po.. 950). 
— Rozporządzenie Ministra Komunika- 

cji z dnia 6 grudnia 1927 r. wydane w po- 
Skarbu, Handlu i 

Przemysłu oraz Rolnictwa 0 zmianie taryfy 
towarowej polskich kolei normalnotorowych 

rozumieniu z ministrami: 

(poz. 953). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

22 grudnia 1947 ; 
Dewizy i waluty: 

Trans. Sprz. Kupn 
Londyn 4353 4364 43,42 
Nowy-Yark 8,90 8,92 88 
Paryž 35,10 3519 35,01 
Praga 26,415 26,48 26,35 
Szwajcarja 172,40 172 83 171 97 
Wiedeń 12598 12679 125,67 
8Siokhoim 240,95 241,55 240,35 

Pzylery Procentowe 

Dolarówka 6325 63,50 
kolejowa 102.50 103,25 
5 proc. konwers. 64,25 — — 
konwers. kolejowa 61,50 
listy i obli: B-ku Gosp. Kraj.92— 33— 
Listy Banku Roln. 93 
oblig. Banku Komunalnego 92,—, 
8 proc. ziemskie dolarowe 92,— 
8 proc. ziemskie złotowe 83, — 
4 5 proc. ziemskie 5775 57,50 
8 proc. warszawskie 81.99 81,50 81,75 
45 proc. warsz. rubl. 34,— 
5 proc. warsz. złot. 66,50 
4 5 proc. warsz, złat. 62 — 
8 proc. łódzkie 76— 75,— 
M. Piotrkowa 86 

NIKA 

Spraw W 
27 r. 0 

i rozporządzeniach, dotyczących 
publicznych przedsiębiorstw meljoracyjaych 

  

о мо 

Poniedziałek o godz. 12ej przedsta- 
wienie dia dzieci «Noc $w. Mikołaja» na ce 
le kulturalno-oświatowe N. O. K; 

© godz. 16 ej <Zemsta» Fredry; 
o godz. 20ej 

bramsk e». 

łaja>; 

Bilety w cenie od 4. 

od godz. 14-ej. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dzi- 

siejsza premjera. Pełna bajecznie zabaw 
nych scen i komicznych sytuacji farsa Lauf- 
sa «Dom warjatów» ma w teatrach swoją 
ustaloną świetną tradycję; wznowiona obe- 
Cnie w Teatrze Letnim w Warszawie wytrzy- 
mała najwiętszą ilość przedstawień. Zachę 
cony powodzen em warszawskie „ Teatr Pol 
ski w Wilnie daje dziś premjerę tej dosko- 
nałej farsy. 

— Repertuar świąteczny Teatru Pol- 
skiego zapowiada się nast,pująco: W 
niedzielę 2-go grudnia o g. 12 m. 30 pp. — 
poranek dla dzieci i młodz eży Maryli Gremo; 

og. 4 m. 3U pp.—«<Fara słomy» — Ka- 
weckiego; 

o g. S-ej wiecz.a— <Dom warjatów» — 
Laufsa. 

W poniedziałek 26 go 
m. 30 pp. — poranek dla d. 
Магуй Огето; 

o g. 3iej pp.—<Ulani ksiecia Jūzela»— 
Mazura; 

o g. 6-ej pp—cHiszpańska mucha»—Ar- 
nolda i Bacha, uzupełniona baletem moder- 
nistycznymm Roveny Łaszkiewiczowej i Oa: 
stona; 

o g. 8 m. 30 wiecz.—<Dom warjstów»— 
Laufsa; 

o g. 10-ej wiecz.—ostatni występ tanecze 
ny Maryi Oka uż? 

e wiorek 27 go grudnia — «<Kredowe 
koło» —Klabunda. Aż A 

W przygotowaniu angielska krotochwila 
Brandena Thomasa «Ciotka Karola». Premje- 
rę wyzn Czono na piątek 30 go grudnia, 

— Występy Maryli Gremo w Teatrze 
Polskim. Zaakomita tancerka Maryla Gre- 
mo wystąpi w Teatrze Polskim na dwuch 
Śmiątecznych porantach 25 i 26 grudnia o 
g. 12 m. 30 pp. ze specjalnym programem 
przeznaczonym dla dzieci i młodzieży. 

Program obejm:je tańce nie prodūko- 
wane jeszcze w Wilnie, Ze wzglętu na ol- 
brzymie zainteresowanie, kasa sprzedaje bi- 

dnia o g. 12 

miejsce z mostu Bzrnardyńskiego do 16% codziennie од 11 — 9 wiecz. bez przer- 

Wilenki. 
Wobec powyższego wolno zwozić 

tenże śnieg do Wilji na Aatekolu za 
więzieniem, oraz na Zwierzyniec przy 
wylocie ulic Kraszewssiego i Giedy- 
minowskiej. 

Brudny zaś śnieg dozwoleny jeSt 
zwozić na działki miejskie ma wojen- 

nego właściciela. 
— Konsulat Łotewski w Wilnie 

komuni-uje, że Kansulat będzie nie- 
czynny 25, 26 i 27 grudnia r. b. 

wy. Ceny biletów od 50 gr: 

RADJO—WILNO. 
Fala 435 m. 

Piątek, 23 grudnia 1927 r. 

Trocki. 
1 Uacertura z opery <Ruy Blas 

Mendeisohn—wyk. aka y 

Korsak-Tarzowska. 
III, Sta II <Ar'ć;jenne» — G, Bizet— 

— (x; Opracow nie przepisów WYk. orkiesira, 
wykonawczych o przymusie ka- 
nalic.ac jan m. W zwązku z za- 

Kors: k Targowska. 

twierdzeną ustawą o przymusie ka- forencki—J. Fucik—wykona orkiestra, 
nalizacyjnym, Magistrat m. Wilna e- 
pracował ostatnie przepisy wyko 

chomości. Przemisy te ogłoszone. 
przez Magistrat jeszcze w bm. 

— (x) Udzał m. Wilna w wy- 
stawe Pozn ńskej. W zwązu 
mającą się edbyć w r. 1929 wystawą 
krajową w Poznaniu Magistrat m. Wil- 

i cathedraticum, Ba na ostainiem posiedzeniu posta- 

siawie. Wobec powyższego 

19,35 -20,00: «Wczesne przejawy giruźli- 
cy», odczyt z działu <Higjena», wygłosi Kie- 

<Betleem Ostrobramskies. 
Wtorek o godz. 20-ej «Betleem Osiro: 

Środa © godz, 16-ej «Noc św. Miko- 

o godz. 20ej <Beileem Ostrobramskies, 
gr. (na przedsta- 

wienie dla dzieci od 20 gr) sprzedaje biuro 
<O bis» i kasa teątru w dniu przedstawienia 

„ 17,45—19,00: Koncert popoł. Orkiestry 
Wil. Polskiego Radja pod dyr. prof. Ale- 

: ksandra Kontorowicza —Solistka: Janina Kor- 
nem poiu Oraz postsja prywałae Za sak-Targowską (sopran) — przy fortepianie 
uprzedniem zezwoleniem poszczegól- Wł. 7 

V. Walc wiedeński — J. Strauss. Marsz 

19,10—19,35: «Skrzynka pocztową» —to- 
Rad respondencję omó sł Kierownik Programowy kFe$ionego 

В Polskiego Radja Wilno, Wiktor Hulewicz. 
cze do tej ustawy, które obowiąty- 
wać będą każdego obywatela nieru- 

Po długich i ciężcich cierpieniach w 

Eksportacja zwłok odbędzie się 

  

nocy # 21-ро na 22-go grudnia zmarł 

Lejba Zatkind 
O czem zawiadamia krewnych i znajomych pozostała w głęb skim snutku 

RODZINA. 
DZIŚ 23-:g0 grudnia o godzinie 10,30 

rano z mieszk»nia przy ul. Wielkiej 2Ł. 

£ powodu śmierci a naszego chiebodawcy b. p. 

Lejby Załkinda 
składamy RODZINIE wyrazy najzłębszsgo współcrucia 

SŁUŻ3A H TELU „PALACE“. 

Projekt wystawy Targów Północnych w Wilnie, 
Onegdaj odbyło się w Magistra- wane przekazać komitetowi do dys- 

ku turalao.oświatowej, ogrodowej 
techn czno-fiaansowej. 

Tematem posiedzenia była sprawa 
realizacji projektu wystawy Targów 

być w r. 1928, : 
Po dłuższych debatach zdecydo- 

eci i młodzieży cję posiedzenie połączonych komisji p zycji tereny agrocu B-raardyńskiego 
i wraz z przyl'głsmi płacami, 

cem do podnoża Góry .Trzykrzyskiej. 
sięgają. 

Pozatem ustalono, iż etwarcie wysta- 
wy mastąpi majprawdopodobniej w 

* Północoych w Wilnie, mającej się od- koń:u sierpnis ewant, w początkach 
września r. 1928, 

Rozdawnietwo kaszy bezrobotnym m, Wilna, 
Webec tego iż zamierzana w swo- 

im czasie akcja rozdawnictwa ziemie 
miaków dla bezrobotnych m. Wilna 
nie doszła do skutku, a to ze wzglę- 
du na mrozy, które uniemsźliwiają 
zakup i przewóz takowych, Magistrot 
m. Wilna, pragnąc jednakowoż przyjść 
z inną pomocą pomiecionej ludności 
postanowił na osiatniem posiedzeniu 
dokznać podziału kaszy wśród tej 
ludności. 

Na podstawie danych, zaczerpnię- 
tych z Pańtyw. Urzędu Pośr. Pracy, z 
god 'iału tego korzystać bądzie około 
2200 osób rodzin bezrobotnych za- 
rejzstrowanych w tym urzędzie do 
dnia 1 grudnia r. b. i nis pobierają: 

cych żainych zasiłków. 
Podział kaszy odbywać się będzie 

według dwóch kategorji, a mianowi- 
cie: rodziny małe, składające s'ę z 4 
osób otrzymywać będą po 12 kg. 
na rodzinę, zaś ponad 4 osoby po 18 
Ši samotnym powyższe nie przysłu- 
guje. 

Ozółem będzie wvdane 22 100 kg. 
kaszy na sumę 17167 zł. W celu 
tym też zainteresowani winni składać 
do Magistratu (wydział ©pieki spo- 
łecznej) podania na blankiecie, które 
bezpłatnie można otrzymać w pomie- 
nionym wydziale. 

O dnu wydawania kaszy:i kolej. 
ności będą oddzielns ogłaszenia. 

W sprawie rejestracji bydła na terenie m. Wilna, 
Według spisów urzędowych, do- 

konanych ostatnio przez Magistrat 
zarejestrowano dotąd ma terenie m. 

Ii. Arje i pieśni — odśpiewa p. Janina Wilna 1273 koni, z czego ogierów 
141, klaczy 231 i wałechów 857, 

Bydła rogalego 1334, z czego 
IV. Arje i pieśni odópiewa p. Janina 1202 krowy, 5 bubai i dwa wuly. 

N -rogacizny zarelestrowano ogółem 
873 szt. i owiec 48. 

Z powyższego wynika, że do о- 
terminu zarejestrowano 

  

r la Kronika radjowa, | rownik Przychodni przeciwgruźliczej Dr. An- 

20,00—20,15: Przerwa. в 
20,15: Transm sja koncertu symfoniczne 

z F.lharmonji Warszawskiej. 
Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

Sobota 24 grudnia 1927 r. 

z 80 

arszaw) ). 
17,15: «Baśń wigilijna» słuchowisko dla 

młodzieży (transmisja z Warszawy): 
Nas'ępnie: Koncert popoł. Orkiestry Pol- 

nansowej, które się odbyło w dnu skiego Radja pod dyr. prof, Aleksandra Kon- 
wczorajszym uchwalono jeden i pół 
proc. całego budżetu miejskiego prze- 

torowicza—p'święcony muzyce polskiej. . 
1910—19,35: «0 Bożem Narodzeniu» — 

odczyt, wygł. prof, U. S. B, Mieczysław Li- 
znaczyć па zasłsk wystawowy OTaZ manowski. 
jeden i pół proc, — złeżyć jako gwa- 
rancję komitetowi wystawy. 

Szczegółowy plan projektu miej- 
skiego, co da wystawy będzie w naj- 
bliższym czasie opracowany przez 
Magistrat i przedłożony Radzie Miej- 
skiej do zatwierdzenia. 

PRACA I OPEKA SPOŁECZNA. 

20,00: Wieczór kolend (transtn. z War: 
em 

3,30: Transm. pasterki z Poznania. 

WYPADKI I KRADZIEZE 

— Tragedja malłonka гаКоп- 
czona śm ercią dwojgaj niewin- 
nych. Przed kilkoma datami poda- 
śmy telefoniczną wiadomość ze Świę- 

— (x) Klasowy związek pieka- Cian Oo morderstwie rabunkowym jw 
karzy żąda podwyżki płac jak Miegielanach. Wiadomość ta wywo- 

nas foformują robotnicy płekarniani łała ogromne wrażenie. Władze bez- 

ze związków klasowych poczynili os- piEczeństwa zaalarmowane też zarzą- 
tataio starania © podwyższenie 
dotychczasowych płac. 

im dziły energiczne kroki: 
W wyniku kilkadniowych decho- 

W związku z powyższem mająwię dzeń prowadzonych pod osobistym 
w najbliższych dnach odbyć pertrak- kierownictwem p. kom. 
tacje między pomienionymi a właści- 
cielami odnośnych zakładów piskarnia- 
nych. 

RÓŻNE, 

— W sprawie budowy schro- 
niska w Naroczu. W dniu 21 b.m: 
o godz, 18 w U:zędzie Wojewódzkim 
odbyło się pod przewodnictwem P. 
Wojewody Raczkiewicza posiedzenie 
przedstawicieli zainieresowanych ine 

względzie tę okoliczność, że znaczna stytucyj społecznych w Sprawie bu- 

ileść różnych ustaw, rozporządzeń, dowy schroniska turystycznego nad 

okólników i t. p. utruduia szerszym jeziorem Narocz. Zdecydowano przy- 
zwłaszc'a sferom ludności orjentowa: jąć działkę ziemi na łen cel z daro- 

nia się w nich wobec czego Upomi- wizny właściciela majątku Uzły p. Pio- 

nanie będzie uświadamiało obywateli trowskie o, następnie omawiano spra- 
wę proj ktu budowii oraz wyleniono 
komisję do przestudjowania i zrefero> 
wania na następnem zebraniu projek- 

które prze- tu Statutu Towarzystwa, 

prowadzi akcję budowy. 

ZABAWY. 

— Bal Rodziny Wojskowej. będzie 
adbędzi 

się dnia 7 stycznia 28 > w Salonach Domu dejrzany komunikują Bal Rodziny Wojskowej 

Oficera (ui. Mickiewicza 13): 

TEATR I MUZYKA. 

— Osobiste. Dyt. Juijnsz Osterwa po: 
wrócił wczorj po dłuższej niepbacności do 
Wilna 1 objął kierownictwo przygotowafi 

D.sterheffa 
Sprawa została wyświetlona. M rder- 
stwo, ofiarą którego padła Etla Gintel 
ne mi.ło zapodłoże chęci rabunku, a 
tragecję małżeńską. 

Mordercą okazał się mąż G ntelo- 
wej, a wersja o rabunku była awykłą 
symulacją mającą ma celu odwrócić 
uwagę. 

Gintelowie żyli z sobą od kilku 
lat. 3a, jako kawałer jeszcze starał 
się o rękę sąsiadki swojej — Edki 
Cejk ńskiej, lecz jako biedny kanku- 
rent nie został przyjęty. 

Dzięki posagowi Gintel stał się dość 
zamożnym, co zaimpenowało Cej- 
kińskiej. Uczucia zapłonęły z nową 
siłą i w tych warunkach pożycie z 
żoną stało się nie do zniesienia. Chęć 
pozbycia się jej pchnęła do zbrodni. 
Zašlepiany w swojej młości de Cej- 
kinskicį myślał Gntel że przy pomo- 
cy mikczemnej symulacji zdobędzie 
wolność i majątek żony. Plan opra: 
cowany był doskonale jednak w re- 
zultacie zawiódł. Sąsiedzi słyszeli p9- 

ruch w 'mieszkanu Giatlów, 
a cały szereg drobnych faktów Spra* 
wił, że zbrodnia została wyjaśniona. 

Zdeterminowany i porzucony, na- 
wet przez Csjkińską przyznał się da 
winy wyznająccałą prawdę. 

W ten sposób za mieszczęśliwą 

"Onegdai przed mikrofonem Polskiego 
R:dja w Wilnie odbył się pierwszy, inaugu- 
racyjry «Kwadrans akademicki», 

Orkiestra radjowa odegrała bymn aka* 
demicki <Gaudeamusl», poczem słowo wstęp: 
ne wygłosił redaktor «Kwadrąnsa» koi. Jur. 

Na za- 
kończenie odczytano kromkę akademicką. 

Całość odbyła się nader interesująco. 

Ankieta „Słowa*: O sygnał wileń- 
skiej radjostacj: 

Do redakcji napływają w dalszym ciągu 
listy z projektami sygn:łu wileńskiego. 

Niepodobna nam drukować ich in exten- 
so, gdyż zawieje zabrałoby to miejsca. Po- 
dajemy więc tylko bardziej charakterystycz- 
ne projekty. 

Pan Z. uwsża, że stacja wileńska win- 
ma mieć sygnał, któryby podkreślał polskość 

noz i, któryby się skład.ł z dźwię- 
ków powszechnie znanych u nas. 

an Z. wypowi:da się przeciwko nada: 
waniu głosu kukułki ze siarego zegaru, 

gdyż zegary takie pochodzą z Pras Wscho: 
nich i z Gdańska, gdzie były silnie rozpo- 

wszechnione. Również róg myśliwski uży” 
wany jest powszędy więc inie stąnowi cze- 
goś oryginalnego. 

Za najpoważniejszą melodję "uważa p. 
Z. nutę jakiejś piosenki patrjotycznej np. nue 
tę <Warszzwianki», znanej u nas i popuiir- 
nej od czasów powstaniowych. Jako stały i 
doświadczony radjoodbtorca p. Ź. zszniCza, 
iż melodja sygnału powinna być bardzo 

wadzi prof. Srebrny. 
własną 1ętę 

Ё į 
niespełaa 50 proc. zwierząt, gdyż na 
terenie m. Wlina znajduje się według 
zestawienia 1376 gospodarstw, utrzy: 
mujących zwierzęta. 

Termin rejestracji zakończony zo- 
stał z dniem 13 bm. wobtc czego 
też opieszali pociągnięci będą, w 
myśl ustawy do odpowiedziałaoś"i 
karnej, która przewiduje. karę do 500 
zł. grzywny. 

"Nowości! wydawnicze, 
— «Źródła Mocy». Czasopismo kra- 

= Z Pa 
. Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

З а. Wilno. 1928. ае 
Spory, liczący 67 stronic, p'ęknie i sta- 

° 17,00: Krótkie przemówienie do żołnie- Leżefiski. W dalszyni ciągu kol. Bujaicki wy- rannie wydany zeszyt czasopisma redagowa- 
nowił wziąć udział czynny w tej wy- rzy, wygłosi gen. brygady Wróblewski (ans. głosił srtykuł p. t. <Radjo a my». , е 

tež па ® 
posiedzeniu pełączenych komisji kul- 
turalno-oświatowej, technicznej i f- 

nego przez p. Charkiewicza, Limanowskiego, 
Łopa'ewskiego, Matusiaka i Piotrowicza, za” 
wiera między innemi fragment eBetleem 
Ostrobramskiego> Tad. Lopalewskiego, na- 
der interesujące i pożądane avanf gouf Świą- 
tecznego przedstawienia w Reducie; rozpra- 
wę rektora Pigonia o filomatach w pierw- 
szej części «Dziadów», bardzo ciekawe, pra- 
wie wyrazić się wolno odkrycie. b oszury 
Jobna ot Dycaip (Placyda Jankowskiego) 
godzącej w postać sędziego z <Pana T.deu- 
Sza» Oraz w idealizowanie p'zez Mickiewi- 
cza <boga wojny». P. W. Charkiewicz z pod 
którego póra wyszedł ten pikantny przy» 
Czynek do dziejów <Pana Tadeusza» zestąa- 
wia słuszne wystąpienie Plasyda Jankow: 
skiego z kampanją prowadzoną przeciwko 
«Panu Tadeuszowi» przez p. I. N. Millera. 
idą dalej notatzi, wcals spore, np* o duksz- 
tańskiej Madonnie Mickiewicza, w wystawie 
konserwatorskiej, o otwarciu kanału Ogiń- 
sviego 1 t. p. oraz dzisł sprawozdawczy. 
<Źródła Mocy» są bodej jedynem czasopi 
smem pod słońcem, w którem krytyki (ete- 
rackie pisane są.. zbiorowo, przez pięclooso- 
bową redakcję. Dział krytyki teatralnej pro- 

Żałować należy, że na 

— Stefan Krzywoszewski: <Z prze- 
żyć i wrażeń myśliwskich». Z 24 rysunta- 
mi Kamlia Mackiewicza, Duży format, Str. 

przyciszona, żeby robiła wrażenie, że płynie 125. Warszawa: Gebethner i Wolft. 
coś па wzór dzwonów warszaw- 

* 

Pan Koan proponuje znowu użyć jako 
sygnału głosów naszych ptaków krajowych. 
RE Plata on: Czy nie pięknie brzmiałby 

z daleka, 
skich. 

$ d. rozgrywa sę sygneł złożony z dźwięków wydawanych poszczy Białowieskiej, na Pińszczyś ie, w 
przez wil.ę (Oriolus galbula), zielonego dzię. 
cioła (Gecinius vel prieus viridis) i czajkę 
(Vanellus vanellus). Ze strony technicznej 
Co prawda nasuwalyby się pewne trudności 
przy realizacji tego projektu. . 

Ząpewne, zapewne, 

Koan. Skądże wziąć ową czajkę czy zieló- 
nego dzięcioła:..? 

A oto jeszcze jeden projekt sygnału 
dla naszej radjostacji. Wielce oryginałny 
skomplikowany. 

m R. Sołowiejczyk pisze nam:., a 
a mianowicie bardzo oryginalny jest dzwięk, 
wydawany p'zez trzęiocą blachę, którą się 
trzyma w ręuu, Blacha zdaniem p. Ś. ро- 
winna być cienka, taka, jakiej używa się 
do pokrywania dachów. 3 

„ Dalej ю. 5. opisuje dźwięk owego 0S0- 
bliwego instrumentu. „Dzwięk ten podo- 
bny jest do grzmotów o najróżnorodniej- 
szych tonach", 

(Panie Sołowiejczyk, na miłość Boską! 
Czy aby huk piorunów z A blaszki nie 
porazi strachem radjosłuchaczy!) 

Ale p. $. w dalszym ciąpu swego listu 
rozwiewa nasze obawy. «Dźwięk tariej bla- 
chy jest bardzo efestowny, dosyć głośny (ia 
myślę — skoro ma przypominać grzmoty i 
pioruny!) i ładny. 

A dalej czytelnik nasz podaje szczegóło ‹ 

wy opis i sposób wykonania swego instru- go spisania prołokułu, za powaźniej- 

około premiery nowej Sztuki na Wieczór pujłyść zbrodniarza zapłaciła życiem mentu. 
RC: 

«Bierze się blachę dachową (cynkowaną 
sza przekroczegia. MAJSKA 

a: 
% + s 

ы — «Веби Pohulance: Betleem SWYM ŻONa i żyjące już w jej łonie " : Р i 

— 6) „Nowo, zarządzenie w osropiazesie. Środę Bye 8 2,5 disc, savi) k Ь 
sprawie miejsc zwożenia śniegu. godz. 20ej + Reduty we Po re пн оч — ее 

agistr< Ипа ё ierwszy Sztu| ego w nie autora к 214 Ы Sis 5 

Naa ym zarządzenie mocą które: P, pedeusza Łopalewskiogo p. L. «Вецесо GPRzeoniE Ksążki UŻyWaNe nw Šv A 
go wzbronione zostało zwożenie Czy+ PM OSRICH Swiąteczne. Niedziela Kslepšrnias NS ręką lvb zlekka uderzać drewnianym młot. 

stego śniegu na dotąd dozwolone o godz. Zirej <Betleem Ostrobramskie>.* -   | kiem». ems. 

Prześliczna książka. Napisana tak, że 
nawet byoajmniej nie myśliwe) zachwyci 
żywością naracji, dratratyczn' ścią Só, 
pełzażami, anegdotami. 
«Świata», znany komedjopisarz, jest sam za- 
palonym myśliwym. Większa część przeżyć 
1 wrażeń myśliwskich, zawartych w książce, 

Autor, redaktor 

<w naszych stronach», w 

awogródzkiem, w Woropsjewie, zaś ucze- 
stniczy w opisywanych przez Krzywoszew- 
skiego polowaniach mnóstwo . «wysoko po: 
stawiongch» osób. A gdy się doda prawdzi- 

Szanowny Panie "4 rozgosz oglądania ilustracyj Kamila Mac- 
kiewicza — zosiaje tylko gorąco z chęcić do 
= tak wysoce 
siątki, Oto, co się zowie iazd- 1 kowy! 0, lę zowie prczent gwiazd: 

powabnej i ciekawej 

Ofiary. 
— Waldek P. choin! i . оао па kę biednym dzie: 

— Zamiast wieńca na grób 6. p. Stani- 
sława br. Mohla składają Waolawowie Mo- 
one na Sa Zd 9 rozporządzenia Za- 
rządu Zwiąg! olaków z Kresó - 
skich zakordonowych 30 zł. ZE 

OWA RSIĄŻK 
pod tytułem 

„Zwierciadło Nocy” 
K.IEEAKOWICZO YNY 
CEU ITETIST ESET 
  

MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie | 
wiekszą ich ilość, za cekawsze Okazy | 
100 i więcej sztuk za „Įeina. Micxie- | 
wiczą 42 m. 11 w niedzieie i święta į 
mięizy ll a 1 oraz telefonicznie 704 
——————— 

Kto zbiera MARKI POCZTOWĘ DLA |



  

  

    Wilnie p. Hulewiczem etc, Nas'epnie 
znajdujemy interesujące artykuły p.t. | 
«Radjo w polskiej służbie presoweje, | 

i 

Pd Mięso wołowe 240 — 260 gr. za 1 
była jedynie winą Farmana. S»molot, cielęce 200—220, baranie 200 57 240 = 

p 300—350, schab 350—380, boczek 
e, szynka świeża 350—380, wędzona 

  О r TB. ST Pi Е i 
na którym Corbu się zebił był starą czek Miejski Kinematograf | "będą wyświetlane Mimy:  zAarszałek Piłsudski w Genewie" 

SŁOW. © 

bu: 0 ja : 

— Skandal lotniczy we Francji. — (0) Ceny w Wilnie z dnia 0 — Nr 51 ilustrowznego tygo- : й 
Dzienoik francuski „Quolidien* za- srmdRiA Tobio g dnika <Radjo» ukazzl OKA R: s : Cudo-Film “ 2 
mieszcza obszerny artykuł, krytyku- go; c Proc. 60—65, 60 proo. klem radjostacji wileńskiej przynosząc gaz mo Helios“ „ UWAGA, Cały film w naturalnych kolorach. LAN M 
łący w najostrzelszych stūwschb fabry- "00977 55-60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. jekawych artykuł В ва »› 3) ® гсу E. ycn sięwach tabry Kasza manna amerykańska 130-150 gr.za Szereg ciekawych artykułów, wywiady Największa atrakcja wszechświatowa. W roli głównej najsiększy bohater wszystkich 

4 samololėw Farmana zarzucając jej, 1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 95— z wojewodą wileńskim p. Władysła- SR ui. Wileńska 3. czasów DOUGLAS FAIRBANKS i przepękna Billie Dove ® 
że cooziennie naraża pasażerów i pi: 105, przecierana 95—105, pertowa 80—05, wem Rsczkiewiczem, z kierownikiem = : p $ 
lotów na wypadki śmiertelne. „Quo- a 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jaglana programowum Polskiego Radja w 38 Dla młodzieży dozwolony, — — Szansy od godz. 4tej. © 

tidien" twierdzi, iż śmierć pilota Corbu s 

maszyną, zniszczoną, letałącą od kilku «Powiększenie zasięgu  radjostacji | Kulturaino-Oświatow przyjazd i pobyt Marszałka na posiedzleniu Rady Ligi Narodów, w 1 akcie. «AŻ DO SKUTKU» 

la, © przegniłych spojeniach skrzydeł, Tłusztze; stonina krajowa 1 gat: 400 — warszawskiej», «Radja w polskiem | Sala Miejska 7 GH =" Betty ©. sa Nad o 0 zróla jktóry: miał valas semi asa 
p je py gryzą 420, p gat. RAE 430-460, lotnictwi: komunikacyjnem», «Ksrze- 

miała wmontowany silnk 400-konny, szmalec amer; kańs gat. 450 — 480, Ii łek i olbrzym». Dział literacki poza 
za cieżki dla samolotu. y 400 — 440, „sadio 400 — 420, olej roślinny aktualiami w razawskieni. abw м BX 0: > : niais 

«Quotidien» zaznacza, iż nie jest Nabiał: mieko 55—60 gr. za 1 litr, śmię skiemi i poznańskiemi zswiera jntere- 

| (ai. Ostrobramska 5) złote» komedja w 3-ch aktach. Początek Orkiestra podł dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. |. 
P czątek seansów o godz. 4. Ostatni seans o godz. 10. Ceny llerów: parter 80 gr., balkon 40 gr. 
WW poczekalni koncert radjo. Program Świąteczny: <Bestja morska». 24 orudnia kino nieczynne, 

  

: ; NAZW i Kino- ją 8 Dzi i dzi z „ś6' wielki dramat Фус!О t. ie (a wypadek: spotadyczny mieporząd: tani 23-26, twaróg 130-140 „za 1 ke, sulącą nowele p. Zcfjj Dromlewiczo- BR Tesi „„POlonja” Dziś ostatni dzień Najaowsa a WCYZANECJA powieści Mirzcya I opiery Puceiniega R 
gzńizacji, panujących w Pona GSO 700, оЕСО _тщ (LŽ wej p. t. «Daleka podróż», artvkui BA ul. A. Mickiewicza 22. 2 W rojach glėwnych: Lijana Gish, John Gilbert, Rence Adoree i Kaioi Dane. 

fabryce Farmana. Ftzed kilkoma \у- 
gedniami rozbił się samolot koruni- 
kacyjny Farmana w Bukseli, Cho- 
ciaż samolot był w fatalnym stanie, 

S SO p. t. «Radja a sztuka». etc, Cześć 
Jaja: 220—250 za 1 dziestątek, techniczna przynosi ceb'zerny mate. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztuke, rłał specjalny między in.: <Lampowe 

kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,06, uklady madawcze o, małj mscy», 
piloci Reuye i Landry otrzymsli po. pig 00,600 młode 3.00-—-.400, gęst żywe aKrytą instalacja radłowa», «P 3 00—1200, bite 7.00—10. - a», <Prostow- 
Iecenie od Zarządu :fabryki zmenio- = 1500—1700, bite Bać AUE ŻE „nk anodowys, <Pracewnia redjoama- 
wania maszyny i przywiezienia dregą młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. tora» W «Skrzynce pocztowe» znej- 

Początek seansów: o godz. 4, 6, 815, 10.20, Jutro—sobota Kino zamknięte. 

m
a
m
 

p
a
 

  

Dziś! Wielki niebywały program! 
Pierwszy raz w Wilnie / 

fascynujący erotyczny dramat w 16 akiach. W rolach głównych urocza uwadzicieika Betty Comp- 

son, brawurowy duelista Jack Holt. 

  

    
    

„VW księżycową noc* Gwiazią pmowąc 8   Nowy Kino-teatr 

44 Wielka „Wanda“ Vi: 
  Pagituja d Paryża. Nie wykenew» Owoce. Jabłka 60—100, gruszki 120 — dujemu p tezee Wacei odpowiedzi w NĄ ŚWIĘTA po cenach fabrycznych НН | LOKAL 

zy | 208141 га karą 2w0l- || sprawach (echnicznych. Dział progra» . у w centrum miasta, 
mieni z fabryki Szmolot «Niebieski detalu), kostka I gat, 170 (- 180, ib cuż 160 mowy zawiera szczegółowe noe) poleca firma W. NOWICKI Dnia 10 stycznia 1928 roku o godz. 10€j | ze  wszystkiemi 

| wygodami, nadają: 
cy się na Diuto 

{ lub mieszkanie, 
i odnajmiemy na- 

tychm'ast 
D. H.-K. <Zachęta» 
Gdańska 6, tet. 9-05 

plak», który Farmam wypuścił ze —170. 
swych zakładów, jeko Sanecy swój 
platowiec, mający służyć do przelotu 
Oceanu, był tak partacko skorisiruo- 

| wany, že zaraz pė próbnym locie 
musiał powrócić do fabryki, gdzie 

odbędzie się w Rejonowem Kierownictwie 

moc podarunków ma Gwiazdkę orz Intendentury Wilno (ul. Legjonów 2) nie- 

W DZIALE DAMSKIM: MODNE suknie bałowe i P ograniczony przetarg na srendacyjną dosta- | 

wizytowe, swetry, pończochy, rękawiczki. |Ą wę siana i słomy dla Oddziałów Garnizonu | 

śniegowce, torebki, szale i t. p. N. Wilejka na czas od 151: do 15 lipca ! 

Ва оан еа boki zj jęk stacji melskich i ważnieł- 
„yby: liny żywe | śnięte 300320 szych zagranicznych, Numer bardzi 

2а 1 kg. szczupaki żywe 350—380, Śnięte Gbficje IR: = 

Wilno, uł. Wielka 30, tej. 908 

250—280, okonie żywe 350—400, śnięte 280 
—300, karasie żywe (brak), śŚnięte (brak), 
karpie żywe 350-370, śnięte 250-260, leszcze 
Żywe 350-380, śnięte 260-280, sielawa 150— 

  

  

Potrzebny Rolnik   

    

i 180, żywe 350—380, snięte 250—260, W DZIALE MĘSKIM: MODNE koszule frakowe, 

w AC sozeycai ny. : ппд;:?:?;ошо. sumy 050.260; miętuzy | ze średniem lub wyższem wvykształce- aafied de, krawaty, ; kołnierze, swetry ; Р i L E K A RZ E > At Pi oi zak przytacza* (brak), jazie żywe 380—400, śnięte 250— | niem, energiczny, znający mleczarstwo poulowery, skarpetki, kalosze i t. p. Bliższych informacyj zasięgnąć można * 

władze lotnicze gzwalcarskie za: 280, stynka (brak) płocie 120—150, drobne OR A CN Gwarantewane modne damskie. męskie i dziecinne |] w Rej. Kier: Intendentury Wilno. m 
kazały lądowania samolotom typu 40—80. y yłać p esem: i DOKTÓR 
Farmana na wszystkich swych i Len: włókno I gat. 35—40 zł. za pud, II Zygmunt Naarodzki : OBUWIE SPACERO ^ Е 1 ВАО ® Е. Rejonowe Kierownictwo 

miskach, gdyż  uważeją ta maszy. gal 0 unię mo 9.50—10,00 zł. za ygn 9 4К Największy wybór kort kcj, goa oraz towarów Int. Wilno. D, ZELDOWIEŻ 

ny za niebezpieczne dla życia, a ein a iii Wilno, Zawalna 11-a, || uwaca: 56 Urzedałk A S A kredyt. Ł. dz, 4056/żywn. chor. ne, 
dotychczas w porcie zurychskim gu, dwie w Zurychu kilka w Веги- Skład maszyn i narzędzi rolniczych, PW RA RY ym $ A sylilis, narz 

leżą jeszcze dwa rozbite aparaty nie. "BL SERA ю ФФФФ + od Gi, ad 5-8 w 

«F.rman Jabiru», które gniłą i nik Na zakończenie TQuotidien" de- s ICÓ t ich zabreć mie chce, bo  przedt gaje, że właścicici f.bryki Farman LIST SYNA DO RODZ W. T. i B. Balinsey Kobieta-Lekarz 

stawiają zupeiny szmelc. Kataslrc- również niadowierza swoim aparatom | 2а MARKI POCZTOWE Tim Pań ‚ Wilno, Mickiewicza 15. Drzeldowiczowa 

fy z sumoletammi Farmana zdarzo- j nie posługuje się nimi a mając Gd- | we wszelkich ilościach sowieckie, Ii- Dzia оВО ас ееа Koronki, hafty, pończochy, chusiki, | | KOBIECE, WFNE. 
ja się nadzwyczaj często. <Qusli- być podróże, „robi studja" na apara- | ttwskie, łotewskie, estońskie, gdań Rednykztm całą różę wstążki, rękawiczki i wszelką drobna RYCZ* ENARZĄ- 
dicn» netuje 3 katastrofy w Straabur- tech jnnych wytwórni. fety dale Aaa arai enas Co na „Gwiazdke" dostać moge. galanterj». DÓW MOÓCzOW: 

o ВЕЛИ Zaehodaej, Kolonjalne i pafisty poza“ Wybierając ze wszystkiego Sprzedaje się [Młode 
7 aa Wa Bio ŚR dzi A o wet 7 i fo to właśnie zupełnie nowe palto solidne małżeństwo 

‘ 

Maszyny 
Dostarczamy w bliskich terminach 

  

  

GAZOWE 

    

wicza 42 m. 1l w niedzieje i Świętą 
między 11 a lą, oraz telefonicznie 794 
  

  

Systemu Kortinga 

o mocy od 12 do 1000 KM. 

na gaz ssany, šwietlny i ziemny. 

Zakiad 
Fryzjerski „M I ( h 0 і“ 

b. pracownik «Teodora> 
nowootworzony przy ul. Tatarskiej 6, 
poleca Sz Klijenteff: salon damski, 
męski, manicure, oraz białe peruczki 
do wynejęcia, Dla p. p. studeniek i 
studentów 20 proc. zniżki, dla uczni      A

K
     40 proc, zniżki. Zakład urządzony     

  

  

  

tronad wszelkie wolę baśnie 

Również „Maciek na biegunie" 
То ciąg dziejów bohatera, 
Co nad chmury śmiało Sunie 
1 łodowych sfer dociera . 

Lub «Michałek» z wojny Szwedzkiej 
Za Kaźmierza — Bukowieckiej, 
Albo książka 6 tych <> ziecćia ch» 
Co w niewoli jak na śmieciach 

Biedne piaszki żądne chleba 
W yglądały łaski nieba, | 
Wszystko piękne to są rzeczy, 
Tego nikt mi nie zaprzeczy. 

  

      

karakułowe, 

szenia 
  

  

2 u 3 pokojowe , 
mieszkanie 

na Antokolu wynajmę. 
Oferty w  Administr, 

Každą 

rozmiar poszukuje mieszkania 
wielki, ul. Mickiewi- 2—3 pokoje z kuchnią 
сга 24m. 5. Dowie z wygodam, Czynsz 
dzieć się od g. 1 do 4.według umowy. Zgło: 

do adminis r. 
«Słowa» pond T. D. 

<Słowa» sub. W. T. sumę 
gotówki ulokujemy 

dogodnie 
na oprocentowanie 
D. H.E. <Zach z 

5 

    

LEŠNIK 
kresowisk zdolny, 

energiczny, uczciwy, 
Gdańska 6. tel. 

  

    

  

——— 
w. Zar, Nr, 152/ 

Dr Wolodžko 
ordynator szpitala Sa- 
wicz: Choroby skórne 
i weneryczne. Przyj” 
muje: od g. 2 do 2 

i od g. 5 do 6. 
Zawalna ul. 22. 

W. Z. P. 20. 

Dr R. Kozłowski 
ul. Wiwulskiego 24. 

| Choroby wewnętrzne: 

  

  

  

   
    

   

  

    

    

     

   

   
   

  

     

   

    
   

  

    
     

   

      

        

     

    

     
    

  

  

  

        

  

wię najnowszych wymagań hygieny, Wy się fakże przekonacie kawaler lat 30 Kom- dziect. Przyjmuje: 
° a { Że nie można mówić $ > —13 1 15—19 

Maszyny dla napędu zmiennego || s ЕНЕИ A AL U : = cie, idźcie do @М ° likwidacji serwitutów, Leśn ch —. 

у \ | z WSZYSTKO JEST! : Adres Księgarni Polskiej Macierzy Szkolnej USE Salai y L Ginsbe г 
ropą względnie gazem. jj 2 Nowość! Ciaste Strudlowe. * Benedyktyńska 2 m. 3. ua Si pm „paseno ‚ @турега 

М = Słodycze! Cukierki, Pierniczki, £ й ) samodaiein' m stanos| „| ч «погобу _ weneryczne 
"Kompletne Е z M ladki, Orzechy. © Posiadzmy duży wybór KSIĄŻEK dla DZIECI wiska poszukuje po- | D; Ti: cZachęta> sytilis i skórne, 

T armelaGki, OrZECNY. m iM 7 t „uwary, teczki, farb. add: W. po-|| Gdsństa 6, tel. 9 05 | Wilno, uł. Wiłeńska 3, 
; z Wina! Lecznicze, Słołowe, Wi- = ŁODZIEŻY. Notesy, biu «ary, › y > Vymsgana o —————— | telefon 567 

urządzenia generatorów gazowych z wina e ozowe l Owozowe. z | kwarelowe seyzoryki 1 t m. Artykuy ma. | gore, Świadacte — I jęinę join od 5.0 1 
: 2 - ® OWE. : iod 4 do 8, 

do zgazowania, koksu, drzewa i odpadków drzewnych : Wódki! Ro E Šajo im P S = L Majqiek a 
+ ° » й I8Ty, m y : , z) a Н 

z wydobywaniem smoły i bez. : Zagraaiczne i Krajowe. Ž › j m. 1 «Leśhikowi>, "| ziemski. pod. ri. | |gkarze-DentyŚci. 
® Dostawa do domu bezpłatna. = 2 " Kalendarze keis Lekarz-Dentysta 
® - 

1 = e = P 

Zalety: Wysoki stopień sprawności, : „Dom Handlowy * Baczność sportowcy ** ‘ше';‚%?;ц:‚:'е'?“' . Н‘Ёё‹%б‹яаёнёъгз‹ M SE 

Małe zużycie paliwa, : aa Golębiówscy * E | Nadszedł wielki Z sportowych zi. | | MATERAŁY it н Ožynska- Smolska 
* Możliwość użycia galiwa taniego : neka 3. Telef. 707. Š | mowveh, jak to: narty kraiowe I zagran , oras e M zanie Charob: jstnej. 

1 way wszelki sprzęt do nich buty, wi zania, wiatrów» Pocztówki Mieszkanie Ponia A 6 ą   

Pewn: w ruchu i ekonomiczne w pracy. świąteczne i nowo- |o 6 dużych pokojach wanie zębów bez bóln. 
roczne w attystycz: (może. być i 8) w Porcelanowe ł złote 

nej reprodukcji pierwszorzędnym 
poleca Księgarnia | punkcie: nadsjące się 

Zakłady Przemysłowa « yrzel> ki, rękawce, kjki smary narciarske, kje 

B. Kozłowski hockey'owe, sineczki sportowe, łyżwy i wszyst 
ke «rt kułv sportu zimowego. | pirata Ša Wojskowym, urzędni. Źądać bezpłatnych porad naszych inżynierów, 

w Wilnie, Kurhany 9. DOM WIELKA 15. K Rutskego |na biuro zamienię lub gom 1 uczącym si 
Poleca na nadchodzące święta: SPORTOWY Gh. DI N CES TEL. 10 46 Wileńska 38. iu odstąpię  Dowiedzieś mnjżka, Ofiarna 4 Be } 
Musztardę Sarepską mocną w nej: UWAGA! P.P, wojskowyru, urzędnikom ganstw. i się: Wileńska 37—54, Przyjmuje; od. si   
  

    

  

    

®— ” 

lepszym gatunku, Estroganową na ® а 4 i у w godz. 5—6 w. z 

Stocznia GIAŃSKU. sposób francuski oraz Cynamon i klubom poeta A = oraz kredyt na 0 eo L anksiau O Wydz. Zdr, Nr 8.3 

s Pieprz AJ Earuejo tę” nai Na osładh Si we S Sa © i oeetzywać į 7a 1300 ——— 

c. gwarantowaną, So: o picia ! ze . : 

° — «БАЙ5 К, EO 2 «Administrato | DoLaów || AKUSZERK. | | 
Do ora we bist sklepach ej as 56. I ia GO tai —— ы 

wędlin, spožywczyc astronomicz- ) nai otarjuszem | z plac £ . AKUSGE| оВ 

e Warszawa, Jasna 11, m. 5 Tzl 99 18 u p we wpońkał składach р © Bohuszewiczam) | kwsdr. sprzedamy | W. Smiałowska | 

Riura 0 ane: PACH hurtowych. załatwia  iachowo, zaraz p'zyjmuje od godz. 3 
Łódź, ul. Ewangiel'cka 14/16. Tel. 41-83- -—————7— temu, kto nabędzie dobry aparat radjo w skiepie © a 1 tanio: R; nk ez do 19, Aa 1 

х 5 1 Pa SĘ : е podania w  spra- ańska 6, tel. 5 m, 3 
Kraków, ul. Wiślna 12 Tal. 30 69. Perimuttera Ultramaryna Wileńskiej Pomocy Szkolnej © wach sądowych, BT W_Z.P. Nró3 

Lwów, ul. Podlewskiego 7, Tel. 48 88 est bezwzględnie  najle! nar: у podatkowych, ser- Pžggubione tymcza- - 3 
& » i względnie najlepszą i 1 

z datniejszą farbą do _ bielizny Wileńska 38. witutowych, poży: sowe zaświadcze- AKUSZERKA | 3 

Poznan, Pla: Wolneści 9, Tel. 37 85. m: kich i i czek  długotermi: nie wojskowe O u : 
: ' : Г i celów p I kiai Prowadzimy wyłącznie pierworzgdny towar, naszą szan. nowych w bankach wydane a imię Sta- K SZKO 5 

Lublin, Krakowskie Przedmieścia 55, m. 8. ” 0 edia Rat łata: klientelę obsługujemy fachowc, uprzejmie i po przystępnych ©QZiemskim i Gosp.nisława Hlułuba zam, powróciła i wznowła         T-1. 962, cenach. Wszystkie części i przynałeżności zawsze na sk adzie Ki. „Wszelkiego w m. Wasznatyszki, 
rodzaju informacje „pow. Oszmiańskim, 

e unieważnia się. 

rzyjęcia chorych. 
RZ 23 m. 6 8 

W. Z. P. 24, 
  Wszędze do nabycia. 
  BEZPŁATNIE. Ч 

4 
#    ZEBY: A AE 

*'W: MASSON 

-%Dom śmierci. 
Anno na progu odwrócił się jesz- koiku w prefekturze. Auno. wskazał bieramy pewności, że zbrodala miała a obawiam się, że każda zwłoka jest dzo ciekawym okazem; Jutro będę 

cze i rzekł; Jimowi krzesło, zapraszając by spe- miejsce, a nawet znamy sposób i na- zahójcza.. — Anno wzdrygnął się, wiedzieć o niej © wield więcejł 

'— Nie chcę się mieszać, ale mo- czął i zapalił papierosa, rzędzie jakiem została dokonana. Ma- jekby uczuł chłód. Jestem bardzo zde- Jm nie mógł sobie w żaden spo- 

2liwem jest, że na okienicach, lub ra- _ Dotektyw był tak przygnębiony, my nawet pewne dane, dotyczące mo- nerwowanył Jestema... przestraszony! sób przygomnieć, skąd mogła się 
mie okiennej są edc ski palców mor- że Jim dopiero teraz mógł zrozumieć, tywów zbrodni... a jednak nie mamy Strach detektywa udzielił się Jimo- wziąć ta mała, biała tabletka: nie mio- 

dercy. Chociaż, zapewne, łor ten za- jak bardzo musiało mu zależeć na żadnych decydujących poszlak, co do wi, który nie mógł jednak zrozumieć gła pochodzić z donu jana Claudel, 

chował wszelkie ostrożności. Lecz w świadeetwie zamordowanego. osoby mordercy. Nis mogą uwierzyć powodów tego niepokoju. A przecież, skoro już znajdowała sią tutaj w sza« 

pośpiechu... я Anno wyjął z szaty klka rozmai- by Ślepy los tak umiejętnie osłaniał siedząc w tym jasnympekoju w wiel- fle. Wygląd jej świadczył, iż była 

Komisarz wyraził swą wdzięczność tych rozmiarów konert, kopię traktatu zbrodniarza! Nie, to jakiś wybilny ro- kim ciemnym budynku, czuł, zdawa- podniesiona z ziemi, — zieloną pla- 

— Oczywiście skorzystamy z pań- j zielową teczkę, Usiadł przy stole, zum i żelazue nerwy stają do walki ło się, obecność złych duchów. mę zostawiła na niej trawa. ' 

skich rad, zakończył, : naprzeciw Jima i zaczął wyjmować z nami! Zbrodniarz drwi ze mnie! — Przeglądnijmy to, co mamył— _ Jm wyprostował Się nagle, przy- 

— Jeśli odciski będą, prosiłbym papiery z kopart. W tej chwili do _ Zapalił papierosa i zamilkł. rzekł Anno. Wyjął dwie części skłae pomaiał sobie, że dziś rano siedzieli 
o ich kopję — dodał Anno. pokoji wszedł policjant i podał jakiś Jim eróbował go pocieszyć. dowe strzały, znalezione w dwuch, nię wszyscy czworo w ogrodzie. Lecz 

— Będzie ona wręczona panu W papier. — Tak, ale rozum, odwaga i mer: wspólnego nie mających ze cabą skąd mogła zię tam wziąć ta tabletka? 

jaknajkrótszym czasie, e — Dziś wisczór © dziewiątel go- wy nie jednej ossby, lecz kilku. miejscach; złożył je: pasowały do sie: A jednak pewnem było, że Auno 

Anno i Jim wyszli razem na ulicę. dzinie dane znać telefonicznie z Pary.  Ańno spojrzał nań badawczo. bie doskonale. przypisuje jej wielkie znaczenie: pod- 

Dokoła panowała cisza, widocznie ża, że mogła to być hazwa firmy o  — Co pan ma na myśl? — za- = Anno położył sitzalg na stole i czas, gdy Jm przyglądał się jej, de- 
wieść o chydnej zbrodni nie doszła którą pan pyta. Była ona w Paryżu, pytał. otworzył zieloną tekę. tektyw nie spuszczał zeń badawczego 

jeszcze do sąsiadów. Dwvch palicjaa- lecz przed siedmiu laty przestała _ — Myślałem otem przez całą dro” Uwagę | ma zwróciła mała kwas spolrzenia, 

tów stało „przy. drzwiach, Wszystkie istnieć, gę z ulicy Gambetty, — odrzekł jim. dratowa koperta podobna do tych, Jim roześmiał się dobrodusznie: 

domy były ciemne i śpiące. © — Tak, spodziewałem się tego — — Teraz nie mam wąłpliwości, że p. jakich używają zazwyczaj chemicy, zaczynał on rozumieć usposobienie 

- — Pójdę do prefeklury gdzie mara mruknął ponuro Anno, biorąc papier Harlow została gtruta. Lecz śmierć Otworzył ją, na stół wypadła mała swego mistrza. Nie zadawał więc py” 
oddzielny pokój, specjalnie dla mnie j czytając go. — Tak, tak, właśnie jej musiała być dziełem całej szajki. prostokątna biała tabletka, widniała na tań, cie chcąc usłyszeć w odoowie- 
"zarezerwowany, mam tam ogniofrwałą tak myślałem, niema żadnych wątpli- W przeciwnym razie któż mógłby za- miej zielona plama z jednej strony, z wiedzi. królkitgo: „Aiha* lub «Ocho>. 

szefę; Muszę schować strzałę, zanim wości, bić dzisiaj Jana Claudel? drugiej zaś tabletka była pęknięta, To też wziął ze stołu papier, na któ- 
gowrócę do hotelu, Srhował papier do jednej z kopźrt. Na chwilę uśmiech pokazał się na — Jakie znaczenie może mieć ta rym były spisane jego uwagi i pyta- 

— Pėjdę z.panem, — rzekł Jim, Jim widzieł, jak dstekityw mapisał ustach Auno. tabletka? — zapytał Jim. nia poprzednie i dopisał: 

Z przyjemn: ścią pospacezwję, by Za- na keperćie jedno tylko słowo: — Tak, pan już spędził plętnaście Anno podniósł oczy, wyciągnął 1. Co znaczył telefonogram z Pa- 

trzzć wrażenie tego S'rasznego gokoju. „adrez* minut wa arenie, — rzekł, rękę, jakby chcąc wyrwać ją z rąk ryża? 

Wielkiemi krokami ruszyli naprzód 
po przez miasto. Mieli“ 
około mili drogi. ь 

Wkrótce znaleźli się w małym po- go! — zawołał, — Coraz większejna- żemy złapać tej szajki. Tracimy czas, poważnie, — Ale tabletka ta jest bar- dętektywowi. 

— Więc pan się ze mną zgadza? Jima, lecz powstrzymał się. 2. Gdzie i kiedy znalezioną zosta- 
. — Tak. — Ponury wyraz znów — Może berdzo duže, a MOŻE ją tabletka? | 

Jest w tej sprawie ceś fatalne- ściągnął rysy detektywa. — I nie mo» niema żadnego znaczenial — rzekł jm śmiejąc się podsunał pmapięr | 
* 

Anno spojrzał nań zgasłemi aczy- 
przed sobą ma. 

Aono jednak przeczytał pytania w dh 
milczeniu i zamyślił się. 4 

— Miałem nadzieję, że edpowiem 4 
panu na wszystkie pytania jeszcze | 
dzś wieczór, — rzekł zniechęconym 
głoszm.—Ale tak nam się niepowo= 
dzi, musimy więc czekać! A 

Anne zabrał, pismo Jima i chtiaż | 
je odłożyć do ziąłonej teczki, gdy | 
ten zatrzymał go, zdnmionym geste: | 
wskazując na teczkę. 

— W jaki sposób depesza ta zna” 
lazła się tutaj? —zawołał, 

D:pesza była przypięta do trzech 
anonimowych listów, była ona skląj 
jona na krzyż dwoma paskami z b= 

bułki. ` 
— Ależ to nasza Чёревга) Овре- 

szą, wysłana przez panłą Harlow do 
naszej firmy w poniedziałek. 

Wzruszenie zatamowało Oddec| 
Jimowi. Nie mogło mu się pomių 
ścić w głowie to wszystko, €o prze- 
mkoęło przed nim w ciągu perz @м, @ 
Nie mógł wierzyć, że We środę nis J) 
znał jeszcze Betty Harlow, a dzi 
był dspiero piątek. 

   | 

|! 
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