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Za

i przeciw.

narada gabinetu liteoskiego.

Cudzoziemisc o eSłowie».
Pewien

cudzoziemiec

przeczytął

Według

w Sło-

Spraw

wiadomości

zagranicznych

z Kowna

imponował

tu kurjer m nisterstwa

p. Adam Tarnowski.
Urzędowy
komunikat
t j sprawie do podania
wiacomości
o

wie w art. „Cień Opperputa lub Wieczor=, litewski: ogranicza się w
kiewicza* takie zdanie: «We Włoszech od przybyciu Tarnowskiego
wieków

przybył

W

i dodaje,

iż

tego

s mego

dnia

nota

Pil ki wręczona zost la prem erowi Voldemarasow.. P. Tarnowski
nożem, a ten zabasvić ma w Kownie dni klka.

ten,

kto kogoś

wrzucał

do kanału, trafiał pokryjomu
kto do kanału wiatywał,
[ub noża nie spo:
W dniu dzsiejszym odbyła się narada
członków
gabinetu
strzegł był uważany za człowieka bez przy* lłewskiego z ndzałem pewnych
osób
ze sfer wojskowych
w
szłości i taleniów».—Cudzcziemiec zdecydo- sprawie propozycji polsk. ch, Rezultat narad ne jest znany.
wał, że Słowo jest antywłosko nastrojone,
Jest to pogląd najniesłuszniejszy. Już w tym
artykule zdanie to znalazło s'ę dlatego, aby
WARSZAWA. 13.1. (£eł. wł, Słowa), Tygodnik paryski „Paix“ ргораzajaskrawić naszę Ślamazarność ogėlnonarodową, Lecz Słowo pisze zawsze z entuzjaz« gujący ideję Ligi Naaredów zamieszcza
artykuł poświęcony daiwacznej
mem o Mussolintm tym
cezarze z wielsich polityce Voldemarasa. Pismo twierdzi że Voldemiaras ulega wpływom
80dziejów Rzymu przeniesionym do współczewieckim i nawołuje Ligę Narodów do wykluczenia Litwy z zespołu człon:
sności, Pisaliśmy także o kolejneści w świe(z)
cie łacińskim. Pierwszeńsiwo niegdyś misła ków Ligi i do egłoszenia blokady Kowna.
Hiszpanja, potem Francja, teraz do pierw
szeństwa wśród rasy łacińskiej dąży italja.
Gdy jest się we Włoszech, zwyczajem turyKOWNO, 13 |. Pat. Organ ludowców
„Lietuvas Zinios“ zamiesty zwiedza się muzea, ruiny, pałace, ko- szcza dzisiaj artykuł p. t: „Rokowania za pomecą prasy*..W tych dniach—
Ścioły. Czuje się wiedy Włochów
mówlą- pisze „Lietuvos Ż'nios* czytaliśmy, że w
edpowiedzi
па
oświadczenie
cych: <ogiądacie. tylso nasze cmentarze, nie Woldemarasa wobec przedstawiciela PAT p. Oryrga rząd polski zamierza

Prasa francuska

wzywa

do blokady Kowna

Głosy litewskie przeciw rokowaniom.

patrzycie

ua nas, żywych.

To

źle».

Istotnie

wkrótce

zaproponować

miejsce i termin rokowań

przewidzianychw

młoda lialja jak śliczny zielony bluszcz ob- Rady Ligi z dnia 10 grudnia r. ub.
wija stare marmury, Nietylko akcenty śpiżoRokowania nieurzędowe, jak łatwo się można przekonać
we, starorzymskie Mussoliniego, które tak są przez cały czas i przy każdej sposobności. U<łady te toczą

decyzji

prowadzone

się przędeWarszawskiego”.

zechwycają nas, zwłaszcza gdy są zwiócone
do pewnej instytucji z nad Lemanu,—lecz

wszystkiem

wszystko co się dziś we Włoszech
dzieja,
probiemy polityczne i hasła śródziemnomar=
skiego impe jum, prądy ożywiające wszystkie dzłedziny nauki, młoda Sztuka i przemysł włosk. łączący praktyczną .nowocze50066 z pięknym artyzmem tchnącym ze
wszystkiego co włoskie—interesuje, pociąga,
olśniewa.

mach polskich. Pisma polskie szeroko omówiły to stanowisko
i wyciągręły swoje wnioski. Następnie przybył
do Kowna
przedstawiciel
PAT.
Odwiedził on członków rządu i miał specjalny wywiad z premjerem Woldemarasem. Zrozumiałem jest, że oświadczenia osób urzędowych
interesują tak bardze dyplomatów warszawskich;

Afganistanu

w prasie. Był w Kownie

je

w

pis-

"Qd decyzji genewskiej minął już miesiąc i należy wyjaśnić, jak decyzja ta została na Litwie przyjęta i przetrawiona. Dlatego nie maležy <się
dziwić, że Polska Agencja Telegreficzna szczegółowo podała oświadczenie
Woldemarasa

Piotr Wisik

p. Kodź z „Kurjera

Zebrał on informacje o stanowisku sfer kowieńskich i ogłosił

w prasie polskiej.

Rozpoczęło

się

oświadczenia i omawianie te trwa dotąd,

żywe

omawianie

tego

Ktoś nazwał Kemala Paszę RobespierDo krytyki stanowiska premiera Voldemarasa uważała za potrzebne
rem świata Islamu, В1га Pahlavi, szacha przyłączyć się także prasa francuska. Urzędowy paryski „Temps* umieścił
perskiego,—świata tego Bonapartem, a Emi- w Nr. 10 artykuł wstępny poświęcony sprawie sporu
litewsko-polskiego,
ra Afganistanu Amanvila—Pictrem Bliskiego W dalszymi ciągu «Lietuvos Żinios» streszcza powyższy artykuł «Tempi»
Wschodu.
у
i oświadcza: jak widać urządówka francuska nieźlejbroni interesów polskich,
Król Afganistanu przybył niedawno do To też wyraźną się staje sytuacja, w jakiej znalazla się kwestja
wileńska
Rzymu. Jaskrawy jego mundur odbijał wspa” po decyzji genewskiej.
Jeżeli stanowisko urzędówki francuskiej uważać
niale od polowego uniformu króla Wiktora meżna za stanowisko naszego kontrahenta, to rozpoczęte w prasie układy
Emanuela. Król Amannila zaimponował ро- nie powinny zmienić się w rokowania urzędowe.
Jitykom rzymskim szerokością. swoich horyzontów i bystrością umysłu. Kraj jego wciŚntęty jest pomiędzy posiadłości Drytańskie

i Sowdepję.gPrzodkowie jego prowadzili woj:
ny i z wojskami anglo-indyjskiemi i z ces"
Aleksandrem II-im i Aleksandrem il. Król
Afganistanu oświadczył, że się wybiera z

wizytą do Moskwy.

Będzie to pierwszy mo:

narcha koronowąny jako gość bolszewicki.
Korespondentowi Daily Mail na pytanie
o stosunku Afganistanu do Avglji król Amge
nulla wyraził zachwyt dla osoby ks, Waljł
i niepokój o-zdrowie wice-króla Indji. Na
konkretne pytanie, czy można napisać, że
Afganistan

jest państwem

zaprzyjaźnionem z

Szef Reichswehry min, Gessler zgłosił dymisję,
BERLIN,

13] PAT.

<8 Uhr

Abendblatt»

donosi,

że minister Gzasler

wręczył już dziś karclerzowi Marxowi podanie z prośbą © dymisję. Wciągu ostatnich dni, jak zaznacza dziennik toczyły sią między ministrem Reich*
swebry a kanclerzem i osobistościami 'bliżonemi do rządu pertraktacje ce*
lem

których było wpłynięcie na Gessle.

aby odwołał swoją

dymisję.

W

rokowaniach tych miał również pośredni. /ć prezydent Hindenburg. Rokowania mie doprowadziły do celu tak, że w ciągu dnia jutrzejszego należy
oczekiwać oflejalnego potwierdzenia dymisji.

Nowe propozycje Kelloga,
PARYŻ, 13.1. PAT. Odpowiedź Kelloga

na estatnią notę

Brianda w

Asgiją, król Amanulia odpowiedział, że wo-

sprawie potępienia wojny stwierdza, że pomiędzy Francjąa Stanami Zjedn.

ll odpowiedź tę odłożyć,
aż do zakończenia
swych rozmów z ang. ministerstwem spraw
zagranicznych.
W ten sposób króla Amanullę zaliczyć
należy do tych sąsiadów Sowdepji, którzy
nie chcą się wprządz w tydwan
angielskiej
polityki anty-sowieckiej, lecz przeciwnie, goto-

osiągnięta została zgoda co do

wi są wygrać Sowdepję

wielostrannege

charakteru

propenowane-

go traktatu. Zauważa jednak, że procedura zaproponowana przez Brianda,
a polegająca na tema, że Francja i Stany Zjedn. podpiszą naprzód traktat,
który byłby mastępnie przedstawiony do zaakceptewania przez inne peństwa stawiałaby te państwa wobec traktatu
ostatecznego,
który mógłby

okazać się dla nich niemożliwym do przyjęcia.
W. konsekwencji Kellog proponuje, aby oryginalna formuła Brianda
Anglji. Z wysunięta w czerwcu ub. roku, a przewidująca bezwarunkowe potępienie

przeciw

stała się
różnemi stopniami "i różnemi odchylaniami wszelkiego rodzaju wojny, jako instrumentu polityki naredowej
wstępnej dyskusji z innemi
wielkiemi mocarstwami celem'
do rzędu tych państw zaliczyć należy także przędmiotem
zawarcia paktu i układu
na warunkach zaproponowanych przez traktat.
Turcję i Persję, a nawet może Japonię.
i Stany
Zasługi króla Amanulia jako reformatora Jay Francja zgodziła się ma to Kelleg preponuje, aby Francja
jedn. przeszła do Angtji, Niemiec, Włąch i Japenji tekst propozycji orysą ogromne. Jest on kierownikiem całego
rozpocząć
szeregu robót przekształcających Afganistan ginalnej Brianda, podkreślając, iż dyskusje wstępne należałoby
w pafistwo nowoczesne.
Buduje potężną między wspomnianemi państwami do czasu zawarcia ostatecznego układu
armję afgańską. Jest wreszcie wynalazcą między Francją a Stanami Zjedneczonemi,
także na polu pedagogji. Opowiadał w

Narady nowej koalicji na Łotwie.

Rzymie, że wynalazł

taką

metodę

dzieci alfabetu, że każde dziecko

uczenia

uczy

zzytąć w ciągu jednego miesiąca:

Bankructwo p. Thugutta.

RYGA, 13, I. Pat, Nowy rząd obejmie urzędowanie pe wypowiedzesię
niu sią sejmu ,w sprawie jego stosunku de rządu. Sejm zbiera sig na zwy»

kłą sesję 20 b. m. W dnin dzisiejszym o godz. 1 ppoł, odbyła

Pan Thugult umieścił w Robofniku
tykuł przeciw obiorowi prezydenta przęz

plebiscyt. Dawniej mierzyło się
hasłami

mie należałeby zwołać natychmiast nadzwyczajną sesję parlamentu.

demokrację

Pogrzeb mecenasa

Judo“

Referendum

bezpośredniości.

się

ferencja przedstawicieli wszystkich grup wchodzących w skład nowej
ar“ alicjj w celu epracowania oświadczenia rządowego oraz zdecydowania

we uważało się! za formę bardziej demokratyczną od ustawy uchwałanej przez ciało
reprezentacji ludowej. Demokracja nie chcia:
ła elekcji, chciała bezpośtedniości, kaźde
пеciało reprezentacji uważała za majum

WARSZAWA,

kom-

keczy

St. Osuchowskiego.

13. 1. (żel. wł. Słowa).

Dziś

o

godzinie

10-ej rano

odbył się pogrzeb znakomitego działacza mecenasa Osuchowskiege, w którym wzięli udział przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu. Na-

bożeństwo żałobne odprawił kardynał Kakowski.

oessariuń, Pau Thugutt występuje do wałki KS

® hasłem wyboru prezydenta przez piebiscyt

dlatego, że jest demokratą bojącym się bultu jednostki. Artykuł jego jest przeładowa:

ny złośliwościami pod adresem
marsz, Piłsudskiego, którego naźwiska nie wymienia
aresztą w swoim artykule. Uważa obiór pre
zydenta przez plębiscyt
za <awanturę», Pisze

także <że republika

Oferty

miejsce

znaleść

musi

ai i
L
S ak
di]
mieci*. Człowiek wystawiający dziś jako gorę, Persję, Afganistan, Tybet, Chiny, Japrogram Sejmowładztwo. które potępiał i z ponję. Wiemy, że takiego pierścienia nie ma.
ist- W Chinach wre ciągie walka wpływów, wła:
wczoraj
któremu nie mógł się zżyć gdy
miało — nie może chyba Imponować rozieg- dcy Bliskiego Wschodu ani nawet myślą
łością swego ideowo-politycznego horyzontu. spełniać rofl <marchji angielskiej»
i t. dh
1 & d. Nasze etosuuki znamy również.

tem
dla swoich genjuszów ale miejscem
nie powinna być prezydentura, gdyż tu gewszy
njusz by rozpoczął od wywtócenia
Pozaiem broni
stkiego do góry nogami».
1 parłamentu,
i
* zawzięcie
parlamentaryzmu
przypominając tu artykuły pism ' endeckich.
P. Thugutt miał swego czasu wielką

powagę na jewicy, lecz sam nic zrobić

węgierskie a Kmicicewski
aforyzm.

o swoich

tarne wskazuje

przyczynek
uczciwego,
ludziach w
drożu», lecz

jako na

cel.

do bankructwa
Można napisać
Polsce i nazwać
«na bezdrożu»,

To

także

idei u człowieka
książkę o takich
ją nie <na roz.
lub „wśród za”

Rozbicie wśród

Dobroć
mniejszości

naro-

}

dowych.
U nas na północy
„blok, mnejszości” nie jest straszny. Idą na nie-

go tylko nierozsądni

tyjny blok
współpracy z rządem cani przez zacietrzewionych polityków
list swych nie wysunie. Tam
teren i część Białorusinów, Wśród ludności
został obięty przez katolicko narodową unię gospodarczą.
Została unja

białoruskiej

zerganizowana przez konserwatystów.

nie może

Przyjęli cni- różne żywioły,
wprowadzono
cechy,
rzemieślników,
stan

dzenie.
Hromada

współdziałanie

z żydami

jast nisgopularne i „blok mniejszości”
liczyć

ma

cząło

osiągnięcie

celów,

sukces

zupełny:

ekspan- a staniemy się pierwsorzędnym

powaleuiem na kolaną Niemiec w Wersalu
w. 1919 r. po długich niepowodzeniach zwią:
zangch z sukcesami
polityki Niemiec.

morskiej

i

kolonjalnej

czynnikiem
do zwalczania Sowietów.
Takie uczucia są dia Słowa sympatyczne.
Ale objektywizm każe nam dodać, že (en
węgierski anty-sowietyzm może być trakto:
wany jako sukcesja po antyrosyjskości węgierskiej. A siła tej antyrosyjskości zawiodła

Dziś pierścień anty.sowiecki mógłby się trochę w 1914 r. w armjach Daukla i Auerzaczynać w Rewlu iść przez Rygę, Wilno, sperga. I jak mówił Kmicic <Kurpie sami
Warszawę, Bukareszt,

Konstantynopol,

An-

Szwedów

nie zwojują>:

serca

P.

Prezydenta.

WARSZAWĄ, 131. (żel. wł. Słowa)
Dziś o 10 tej wieczór zajechało
na
tmost Peniatowskiego auto p. Prezydeuta Rżeczypospolitej, który przybył
w towarzystwie adjutanta por. Zale-

skiego. Pan Prezydent wyszedł z auta

podnie i odbył spacer na moście.

Żydzi,

większe

gowo-

zostanie napewno rozbi-

średni. Przyjęto także do współpracy tą. Część pójdzie za wskazówkami
ugrupowaoie
raczej
lewicowe
jak Komioternu, część za sen, Własowem
Młodą
Polskę i N.P.R. (Młoda i p. Janko Stankiewiczem (Sielanskaja
Polska to poznański Zw. Napr. Rze: Pattja), wreszcie sporo głosów edcią*
сгувовройН!е]).
Gospodarzami
we- guą takie ugrupowania jak Pawlukiewnątrz tej Uaji są konserwatyści z wicza „Rada Narodowa“ lub Ros,

Ch. N. i Klubu Pracy Zachowawczeł. Zjedn. Narodowe.
"Unja chce współgracy z rządem,
Za malo się rebi aby zorganiżegłosi hasła gospodarcze, Endecja tak wać poważną listę żydowską, stojącą
zawszę
wygrywała
Poznańskie, że na gruncie
państwowości polskiej:
takie gromienie endecji razpoczęte
«od Natomiast z Mał. Wschodniej dochoPoznańskiego może się nawet wydać dzą wiadomeści pocieszające.
Część
dziwnem. Toteż, jak donosi oczywiś- Ukraińców będzie głosowała ma listy
cie Warszawianka, enudecja wyciąga bloku rządawego, część głosów paddziś obie ręce do poznańskiej unji nie znów na to Ros. Zjedn. Narodoi powiada „półdź z nami“; Įednakte we, (dawni
starorusini) część wre”
konserwatyści z Poznańskiego 8ą za szcie Ukraińców wysunie
samodziel
samedzielną akcją Uni.
ne listy. Współdziałanie
z żydami
W innych okręgach Rzeczypospo- jest absolutnie
niepopularne, Blok
litej ludzi zadowolonych
z rządu re- mniejszości, w którym rej wódzą tak

prezentować bądzie Bezpartyjny ko: zgrans figury jak p. Griinbaum, Niemitet współpracy z rządem, Będą tu miec— Hasbach i p. Jaremicz, białorusię skupiać różne żywioły, poglądy i ski bankrut polityczny, nie będzie
organizacje partyjno-polityczne.
mieł w Galicji Wschodniej zbyt wie»
le„głosów. Stąd zmara. starej 16-stki
mie staje nam już przed oczami;

W pewnej
chwili zbliżyła się jakaś pani, kobieta
w średnim wieku, przeprosiła i zwró»

ciła uwagę Pana Prezydenta

że

pod

wiaduktem mieści
się klka
rodzin
bezdomaych prosząc
o zaopiekowanie się nieszczęśliwemi,
Prezydent Mościcki udał się ped
wiadukt i oświedczył bezdomnym, że

jeszcze dziś etrzymają dch nad głową. Jednej matce kilkorga dzieci Pan

Prezydent ofizrował datek
pieniężny
poczem odjechał.
Po dłuższej chwili bzzdemni
z0stali z połecenia
Pana
Prezydenta
ulokowani w miejskim przytułku przy
ulicy Leszno.

Rokowania handlowe

polsko-

niemieckie;
WARSZAWA.
Rozmowy między

13.1 (el.wł Słowa)
szefami delegacyj

polskiej i niemieckiej Min.

skim i Mim, Hermesem

Twzrdow-

(rwały

w dniu dzisiejszym przyczem

także

uzgod-

niono ogólne metody rokowań. Jutro
nastąpić

ma podział delegacyj na ko-

misje i jeżeli nie zajdą trudności obrady tych komisyj rozpoczną
przyszłym tygodniu.

=Sprawozdanie

stę

w

Rady Banku

Polskiego.

WARSZAWA. 13 Pat. Na posie«
dzeniu w dn. 12 b. m, Rada Banku
Polskiego zatwierdziła jednomyślnie
rozpatrzone uprzednio przez ponzczególne
komisje
Rady
sprawozdanie

Banku za rok 1927 wraz

z

ostatecze

nym bilansem i rachunkiem
zysków
i
strat.
Z
czystego
zysku
Banku
wymowej.
neszącego 24.000 000 zł, akcjenarjute
Cecha, która dgbrze wróży
akcji
otrzymają 14000000 zi.
Specjalne miejsce w plejadzie list sze Banku
czyni
14 proc. cd kapitału
rządowej jest to, że idzie ona jedna wyborczych zajmuje M. O, W. (Mo- co
100000000
zł.
zaś 10000.000 рггуi niepodzielna.
narchistyczna Organizacja Wszechsta- padnie skarbowi
Państwa. SprawoIstnieje rozgramiczenie
terenowe, nowa). Na naszych terenach
się nie zdanie zostanie przedstawione do Zaistnieje granica sfzry
wpływów
po- pojawiała, nie chcąc rozbijać, głosów twierdzenia
walnemu zgromadzeniu
między Bezpartyjną listą a poznańską polskich, Obliczają fachowcy, żę M. akcjonarjuszów, które będzie zwołaunją. Oto
i wszystko.
Natomiast O. W.
zdobędzie
od 5 do 15.stu no na dzień 10 lutego o godz. 10 tej
przeciwnicy rządu idą w całkowitem mandatów. Wczoraj wypowiedzielišmy rano. Wypłata dywidendy nastąpi nazajutrz po waltem zebraniu.
rozbiciu, Rozbici
są a) przeciwn'cy na łamach Słowa swoje zastrzeżenia
rządu z prawicy sejmowej,
b) prze” z tego powodu, że prof. Estreicher na Przypomnienie płatnikom po.

Rozbicie dawnej

„prawicy”

sej-

ciwnicy rządu z lewiey, 'c) przeciwnicy rządu z mniejszości
narodowych.
Rozbicie tego co się zowie samozwańczo prawicą, jak się zdaje jest

łamach

Czasu

hasła

monarchicznego.

Uważaliśmy

takie wystąpienie prof, Estreichera za
sprzeczne z zasadą solidarności pistn

wywołane

tarciami personalnemi,
о* konserwatywnych podczas wyborów.
sobistą polityką p, Rataja i t. d. Fak- Lecz jesteśmy także przeciwnikami
tem jest, że w Królestwie i w Ma- wysuwania hasła monarchicznego jałopolsce Zachodniej Polski Blok Ką- ko „wabia* wyborczego. Cat.
tolicki (Ch.D. i Piast)
i Katolicko-Na" STPWRKERT REWTTR FEP ZZO RAEC
rodowy Komitet (osamotniona endecja z p. Strońskim na pociechę) będą
sebie nawzajem szkodzić |nięsłycha-

datkowym.

wystąpił z potępieniem

Meksykańska afera w Stanach

WARSZAWA, 131 PAT. Ministerstwo

Skarbu

przypomina

płatnikom

Dodatku przemysłowego od obrotu,
że termin płatności zaliczki na poczet

tegoż podatku za IV

kwartał

1927

roku upływa z dniem 15 stycznia rb.
ł że termin ter w żadnym razie nie

zostanie przedłużeny ani
czony.

Zjazd prezesów

też

Odro-

Okręgowych

Urzędów Ziemskich.

Zjednoczonych.

WARSZAWA, 13. i. PAT.
Pod
WASZYNGTON
131 PAT. Sazprzewodnictwem
p. ministra
reform
ejalna kemisja sgnaiu, kt6ra przeprowięcej zdobędzie Piast z chadecją, czy wadziła dochodzenie w sprawie oglo- rolnych dr. Witolda Staniewicza odnie. Nawet

nie da się przewidzieć kto

endecja. Ta ostatnia ma przynajmniej
okręgi, które niepodzielnie do niej na-

szonych niedawno przez posla Hearet'a
dokumentów meksykańskich,
złożyła
oblicza:. senatowi sprawozdanie stwierdzające,

leżały. Doświadczeni prorocy
ją nawet, że Piast z całega państwa
nię zdobędzie

więcej niź

14

manda-

będzie dnia

161

17 stycznia

w

Mini-

sterstwie Reform Rolnych zjazd prezesów Okręgowych Urzędów Ziemże w wyniku dochodzenia uznała po- skich z udziałem prezesa Rady Nad:
wyższe dokumenty za fałszywe. Prze» zorczej oraz dyrektorów centrali i ode
działów Państwowego
Banku Rolwodniczący
wzmiankowanej
komisji
nego.

tów. W Poznańskiem walka rozegra z naciskiem stwierdził, że niema jao zapobiegasię pomiędzy endecją a unją. Sym- kichkolwiek podstaw do twierdzenia Rozporządzenie
niu upadiošciom.
patje tamtejszego duchowieństwa ka- jakoby niektórzy senatorowie Stanów
tolickiego

są raczej po

strenie

unii.

Zjednoczonych
otrzymywali
pewne
sumy .z tajnego funduszu rządu mek-

sią

Węgrzech.

WARSZAWA, 13 | (żel, wł. Słowa)
W.
Wilnie £katolicko-narodowy sykańskiego lub chociażby byli w ja= < Ukazało się rozporządzenie Prezykomitet pełączy zapewne endecję. i kikolwiek sposóh wmieszani w po- denta Rzeczypospolitej o zapebiegadobną aferę,
niu upadłościom i obowiązuje na te.
całkowicie na wileńskim gruncie podrenach
objętych
okręgami
Sądów
Komisja
inwestygacyjna
na
porządkowaną jeį ehadecję. W Didzie
Apelacyjnych w Wilnie,
Warszawie
zapewne

lista

endecko'chadecka

GENEWA, 13. |, Pat.
nie pojawi, gdyż jej dla każdego оdonoszą,
że Mała
Ententa
czywiścia beznadziejna akcja wybstcza wywałałaby

tylko oburzenie wszy-

stkich naredowców
bijanie głosów. ^

-Polaków za roz-

Rozbicie na lewicy
Rozbicie na lewity jest jeszcze silniejsze.

W/yzwolenia

idzie

osobno,

stronnictwo chłopskie

nuje utworzenię

przez

Dzienniki

zapropoLigę Narodów

Bryla, Stapińskich i innych polityków
umorusanych,
Stronnictwo chłopskie
i Stapiński zdecydowali się na akcję
samodzielną. P. P. S$. i Wyzwolenie

i
Lublinie.
Rozprrządzenie
wchodzi
w życie w dniu ,24 stycznia br.
(z)

Wygrane

komisji inwestygacyjnej na Węgrzech.

Dzcyzja

Ligi * Narodów

zapadnie

Państwowej
klasowej.

Loterji

.

WARSZA WA 131 (żel, wł, Słowa)
prawdepadobnie, według tychże Źró:
ciągnienie Państwowej Lodeł, w czasie kęmisji rozbrojeniowej. Dzisiejsze
terji Klasowej przyniosła następujące
wygrane
: 75.000 zł, padło na nr. 78.989,
tutej15
000 zł.—30 916.
idczyla siĘ

Ciekawy protest.
W.EDEN, 13. I. Pat. Przed
szym

sądem

dziś rozprawa
w wysokości

handlowym

© koszta . adwokackie

wytoStapińiskiego osobno.
czona
ks.
Cyrylowi
bułg:
rskiemu
Te dwa
ostatnie ugrupowania pierprzez pewnego adwokata węgierskiejest
prosty.
Węgry
powiadają:
Chcemy
tłuc
są
częste
wotnie
miały
iść z listą rządową. Lecz
Tak
ice.
glelska mą swoje tajemn
go.
Koszta liczy sobie adwokat
za
bolszewików
ile
się
zmieści.
Ale
jesteśmy:
ma tle wysuwania kandydatur nie do interwencją
niępowodzenia tej polityki, i tak często szew
sprawie
posiadłości
teraz państwem małem i bezsiiuem. Zwróć:
Sgrareg ciągłych rokrocznych niepowodzeń zakań: cie nam naszą siłę militarną, nasze granice przyjęcia ze względów etycznych, jak ks. Cyryla w Czechosłowacji.

zwątpie-

jest

cych rząd wyraża się w tem, że
w
Poznańskiem i na Pomorzu
„Bezpar-

Sowdepji pier- peszcie napisały /zwiestja artykuł ogromny,
dąży do stworzenia naokało
Zdaniem pisma bolszewickiego plan Węgrów
šcienia państw antysowieckich. Polityka an-

nie Tak było z osłabieniem azjatyckiej

rzył w Stjm i wyrażał się o Sejmie z naj.
większą pogardą, Teraz na rządy parlamen-

Uzupełnianie się list popierają:
cych rząd.
Uzupełnianie się list popierają-

objawom antysowieckich nastrojów w Buda- P.PS. osobno,
Widoczne jest dla nas, że rząd angielski
osobno, grupa

sji Rosjł: przez wojnę z Japonją i układ. w
niach i rozwalił swój własny klub. Nie wie- sprawie Persji 1905 i 1907, r, tak było z
potrafił. Ogłaszał tylko

Natomiast z oferiami aztywizmu .antyso»
wiecziemi zgłaszają się stale Węgry. Przeciw

rozbiciu.

150.000 dolarėw

wa została odroczońa z powodu przy-

wołania

ianych świadków.

Przymus kanalizacyjny
wodociągowy

WARSZAWA, 131 (żel. wł, Słowa).
Nowy projtki ustawy w zakresie wodociągów przewiduje przymus kasalizacyjay i wodociągowy
we wszyst
kich miastach Rzeczypospolitej.
zł

Wielki wybór 3

Tragiczny skutek zabawy.
FILADELFJĄ, 13, L PAT.
Pod:

głosi ts same ideały lecz do połącze: czas paźżaru, który wybuchł w jednia nia doszło. Poważną dywtrsję nym z budynków ma przedmieściu

Germentown spłonęło 5 dzieci. Ogień

PPS. czynić będą komuniści, „drob- powstał ed zapałki, którą dzieci banerowcy*, <czumowcy>
i wszelkie wiąc się rzuciły do komody z zabawkami;
tego rodzaju organizacje.

i

pluszu, aksamitu, jedwabi, wyrobów
wełnianych, sukiennych, bławatnych.
Przy zakupach świątecznych udzielamy

od 10—35 proc, rabatu

„Manafaktura Łódzka”
3—1

WIELKA

2,

sAUNNRENNANNNKAP

»

|
2

Na

na zbliżonej platformie politycznej

akcję tak u rzą lu jak i występujących

Wyzwolenia

przywódcami

a p. Thuguttem

Poczt, Telegrafów i Telefonów (Koło

rezultatu (z).

żadnego

Rokowania te nie dały dotąd

jego do stronnictwa.

psawrót

0

pocztowców w Wilnie, Te.hnicy pacz*
to -i i bezpartyjni członkowie
związ

Dalsze listy państwowea

ków pocztowców), Redakcji

WARSZAWA 13. |. (£el wł Słowa). W zgłoszeniu list wyborczych na-

su Kolejowego”

stąpiło dziś dalsze posunię. e. N. P. R. od szeregu dni pilnie *<czuwał nad
lokalem Głównej Komisji W.borczej, aby w chwili kiedy lista Nr. 6 zosta-

Partja Robotnicza).

Dzisiaj rano na godzinę przed otwarciem biura Głównej Komisji Wyborczej przedstawiciel N, P. R. oczekiwał już otwarcia biura i natychmiast
wniósł

Pozatem złożona została lista Ukrainskawo

Narodnawo

ców

Kapituła odrzuciła tę prośbę

księży.

kilku

na Pomorzu donoszą
w celu rozpatrzenia

osłami

Prądzyńskiemu.

i

Stychlowi, Klinkemu

Księża

listy Związku

z

w poprzednim Ssjmie

w

odbył się

ll-go b. m.

w

ziemian

zjazd

Nowogródku

zreferowal

z powiatu Nowogródzkiego, na którym p. Stanisław Brochocki

P. dyskusji wyłoniono ścisły komitet dia kiestan akcji przedwyborczej.
Karpotowania akcją wyborczą w składzie pp. Stanisława Brochackiego,
wicza, Zmigrodzkiego, Brzozowskiego, Oleszy i p. Wierzbowskiej.

Bezpartyjny Komitet Polaków Zakordonowych
Wilnie

w

zawiązał się

Przed paru dniami

Wy-

Komitet

B:zpartyjny

Młodzieży

wyborach,

do wszystkich Stowarzyszeń młodzieznajdujemy

ekólniku

ustępy:

esencjonalne

następujące

prawicowej, czy

lewicowej,

centrowej nigdy

nie

czy

pójdziemy!

mależeć, pod żadną odezwą
ną nie mogą się podpisywać.
Ruch

pow.

powyższy

przedwyborczy

przedwyborc'y

Wileńsko Trockiego

pow;

w

terenie

na

nęli

Wileńsko-Trockim,
terenem

gm.

Niemenczyńskiej.

wszystkie

ma terenie gmin Solecznickiej

i Tur-

działalność.
Z ramienia Zw.

jaki Winiarz występuje
w imieniu
bloku
PPS, z «Wy.wo.leniem»,
Eadecja ograniczyła Się dotąd da roz-

rozwijają

ugrupowań

kreso-

rolników

wych akcję prowadzi na terenie gm. dawania odbitek lisu pasterskiego.
Podbrzeskiej i Mejszagolskiej p. H. Ludność niezbyt gorące przyjmuje
Jasiński.

rolników

Secesjoniści

Zw.

drebnych

wszystkie obietnice i zapowiedzi,

zawład- bowiem z praktyki ich wartość.

(dawniej H lman)

o

ile

ich

wyborca

praw

w tym

gowa

makłada

100—200

na

winnych

kary

zł. grzywny.

ATASKAITA
T DOKA
Zwracamy uwagę, że komitet wyborczy
tworzony przez mecenasa Szyszkowskiego

w Wilnie pod

czym

(Senat)

4 grudnia

lub

w

1927 r.

obwodziew dniu

(Ssim).

Od

decy-

nązwą

capartyjny

komitet

watystami.

131, PAT. . Według doniesień * z

malarzach

poszczegól-

nych.

Niema dziedziny w życiu bardziej pachu. Prawda—Fornarina

zna

Waldenburga

rodzaju
stan oblężenia w
a strajkującymi górnikami.
przez ulice miasta udało się

WARSZAWA
13,1 (tel, wł. Słowa). Z Berlina donoszą, że dziś o 7.mej
rano stracono przez ścięcie toporem
mordercę
seksualnego Bekchera, Wobec
tego, że lekarze stwierdzili u niego w ostatnich
czasich
objawy obłąkania
obrona trzy razy prosiła o wstrzymanie
wyroku.
Prezydent Rzeszy odmówił
wobec czego obrońcy demonstracyjnie
opuścili dziedziniec więzienny przed
wykonaniem wyroku. (z).

Miasto zalane wodą.
RIO DE JENEIRO. 13,1 PAT. Wskutek
nie Minasgeraes zostało niemal całkowicie

zgórą 1000 domów zostało
głową.

zniszczonych

była leńskich, w szczególności zaś o

nie

16 15).

Ą

i

'

stusa

ma

ziemi,

i Zastęgcą

którym

jest

św. Piotra, Papież rzymski.
Pra; nieniu

tej

jedności

Chrymastępea

daje

też

jest

Wi

Duch

katolicki na Kresach

Wywiad z J. E. ks.
W

Biskupem

— Jiki jest teraz stosunek

związku z otwarciem Chrześci-

jańskiego Damu

Ludowego,

do Unji

i Uaitow?

któremu

Żidne zmiany w stosunkach z

opinja publiczna przypisuje poważne
znaczenie, pośpieszyliśmy do J.E ks.
biskupa Michaikiewicza, by u źródła

Unitami nie zaszły.
—

na pra-

to głośne przejścia

А

wosławie czterdziestu tysięcy Uditów?

zaczerpnąć trochę informacyj w związsię

Wschodnich,

Michalkiewiczem.

działalności

katoliekiej na Kresach,

— Przedewszystkiem liczba ta jest
znacznie przesadzona, powody i szcze-

lił żądanych

cezji.

ożywieniem

z

ku

J. Excelencja przyjął nas jak zwy- góły nie są mi bliżej znane,
kle nader serdecznie i chętnie udzie- miało to miejsce nie w naszej
informacji.

jedynie,

Wiem

że

gdyż

dyegłównym

— lIstetnie otwarcie Chrześcijańe działaczem z ramienia K-śsoła praskiego Domu Ludowego. ma ogrom- wosławnego jest niejaki Życki.
ne znaczenie dla życia katolickiego w
— J:ki jest wogóle stosunek do
Wilnie i rokuje jak najlepsze madzie- Kościoła prawosławnego
na terenie
je na przyszłość. jest to znów nowy, Wileńszczyzny?
a znaczny krok naprzód, znamionują— Krótko mówiąc — żaden.
cy ceraz potężniejszy rozrost idei
i
— W jakim kierunku idzie akcja
myśli chrześcijańskiej. Nie mogę nie- społeczna?
z
tej chwili
w
— Głównie w kierunku charytastety służyć panom
ścisł mi danemi, gdyż Są ONE W rĘ- tywnym i jest bardzo ożywiona.

kach ks. prałata
którego

Ofszańskiego,

też najlepiej

cić.

się o nie zwró-

°
W

tej
— Czy nie należałoby nadać
akcji odmiennego charakteru?
— Uważam, że nie, gdyż dziś

jakim kierunku wogóle idzie

liczne rzesze biedaych najbardziej na
ten kierunek wskazują.
Trudno w tej sprawie powie72
Na tem niestety musieliśmy
coś nowego. Od samege bo” kończyć naszą rozmowę, gdyż nawał
początku swego istnienia Ko- pracy, który ciąży na barkach J. Ekskatolicki zawsze szedł w jednym celencji, jako na Biskupie — sufraga-

akcja katolicka ma Kresach?

Kara śmierci przez ścięcie toporem.

książka ze złotemi brzegami w największym tłumie stanowią gru„Louvre“
są upiększeniem saloniku, pę nieliczną—o artystów malarzy, a
ale w tymże saloniku słyszałem
jak jake
wilnianin,
kochający „Wilno i
tłumaczono komuś, że Fornarina jest tych co sławy temu miastu przysgato sy że mydła o specjalnym — га° rzają—mówić będę o malarzach wi-

wogóle

byłby
po-

wyraz Pius X! w swej Eacyklice, zwraz założenia,
że cała ta cając się z gorącym apelem do dysyzamachem na jedność i deatów, by wrócili do jedności z Ko-

wychedząc

akcja

—

do głównej siedziby związku robotniczego, gdzie byli oblegani
przez policję, W związku z tem doszło między górnikami i po.
licją do walki, która trwała godzinę.
Wbrew poprzednim wia
domościom zabity został tyiso jeden ze strajkujących, kilku zaś
odniosło rany.

į mia
malarstwie

ze strony tego,
Chrystus powierw ch ” rg
PR
a na
tej
poce zbuduję
m.
ościół*
(Mat.

ft (© Namiestnikiem

‚

powodzi, miasto Diamantina w st.
zniesione
z powierzchni ziemi

9.000 osób pozostało bez dachu nad.
:

R

0

ogór

eo de Kongresów zjednoczenia
wyzmań chrześcijańskich, zabraniając katolikom brania w nich
udziału i na-

bloku

pracy państwowej» nic prócz podobnej nazwy
nie ma wspólnego z <Organizacją
Zachowawczej Pracy Pafistwowej» to jest konser<

programy

ności, o czem świadczy np. niespraw- gielskiej. Wreszcie b. prezes Zw. pradzanie list wyborczych, agitatorzy po- cowników baudlowych w Wilnie, nieszczególnych

wyborczej

stwierdzających dostatecznis zamieszkiwanie całoroczne w okręgu wybor-

przez U£tą p, Wł. Sien-

kiewicza gromi

się systematycznie. Pomimo zupełnie
znikomego zainterzsowania się lud-

te kalkulacje.

rozsiewa

„Wyzwelenie*

wzmaga

Okólnik

Chadecji.

stanis po stronie

na stanowczy

z do którego jedynie

leżenia do stowarzyszeń, które miały
na celu stworzenie takich związków,

wypadku nie przedstawi dokumentów,

DENVER,

agitacyj-

znań chrześcijańskich musiały natrafić

„|edną ewczarnię”, według znanych
ale taką, która bęStąd Kongregacja św. Officium słów Chrystusa,
kilkakrotnie już wyraziła swą opinję dzie z jednym Pasterzem na czele,

m iejszóści narodowych. Dotychczas
w kj się już 14'lu kandydatów,

u- cijańskiej Demokracji ma terenie woj.
został tam wprowadzony pewnego
Wileńskiego liczyła na pomoc Stow.
następstwie starcia pomiędzy policją
wyborcze” Mł. Polskiej. Czyaniki rządowe także
700 górników przedefilowawszy
nie mogą liczyły ma to, że Stow. Mł. Polskiej

Do żadnego bloku
go Stowarzyszenia nasze

Ruch

wyborczych,

w naszych

zasadnienie znajdziemy
stawach naczelnych.

bloku

listy

a

Kościół katolicki

W trosce ojcowskiej o tych, co
oderwali się od swej macierzy i żyją
w błędzie, Kościół katolicki stale mo@! się O nawrócenie
heretyków,
©

to znaczenie zco do rezultatów pracyw HT
ST ITS STAI
IO
ISSN
Nie tajae
też nadchodzących wyborach.
Krwawe starcie policji z robotnikami.
U: było dla nikogo, že Partija Chrzeš

czy

partjii

Na służbę żadnej

temu

prawdziwej

religii

tolerancji religijnej.

tolicki, jako jedynie prawdziwy,
nie
może iść ma żadne ustępstwa i kompromisy z fałszem, chociażby za ich
cenę pozyskał detychczasowych swych
wregów.

kiem WŁ Piasecki pułk. Prezes Rady EEE
TAIKINIO
E IATA
SIS VRSPS KNITAS
Zwłązkowej i ks. Fr. Kafarski, SekreTERMIN SRAWDZANIĄ SPISOW WYBORCOW UPLYWA 15 go
tarz generalny.
STYCZNIA
- NIECH NIKT NIE
ZANIEDBĄ OBO %IĄŻZKU PRZEJ.Oświadczenie niniejsze ma „duże RZENIA SPISÓW!

stanowiska
ży polskiej w sprawie
w. W
wybsró
się
ących
wobec zbliżaj

dłuższym tym

nie o zakwestjonowaniu

nie mamy
W _ Stowarzyszeniu
za żadną
prawa prowadzić agitacji
partją. Podpisani pod
tym
okėlai-

Wileński Związek Młodzieży Pol:
okólnik
skiej wydał w tych dniach

w skład

wych w pewnych
gedzinach
panuje
peprostu oblężenia ze strony osób,
którym komisje przesłały zawiadomie-

udziału w

nie bierze

Polskiej

która

wyparłby
się swego
goslannictwa,
gdyby w Jakikolwiek spasób aprobował tolerancję religijną, czyli jednakie
prawa przyznał fałszewi
i prawdzie.
To też zabiegi kościołów heretyckich
do zjednoczenia
się wszystkich wy-

wtóre z tego względu, że Kościół ka:

Iicytacji.

polityczne scu przyszłej

W niektórych komisjach obwodo-

borczy Polaków Zakordonowych, na czele którego stanęli p. p. Michał
Dbiezierski, Bronisław Iżycki- Herman, Józef Macijewski, Aatoniglwanowski,
Kazimierz Leėzycki, Marjan Obiezierski i Ludwik Uaiech owski.

Stowarzyszenie

Wilnie, wchydzące

że nią warta robić

ostatniemu reklamy.

dyskusję

odszczepieństwami
różnemi
stwierdzeniem jej wątpliwości,

wnosić
mależy na ręce kab. r. Po tym dniu komisje obwodo- żalenie
we żadnych
reklamacji
uwzględniać ai
obwodowej, która przesyła je
alej,
nie będą, należy
przeto
eszcze raz
W związku z brakiem
wyjaśnień
zwrócić uwagę,
iż pomiaięcie nawielu . komisjach
zwiska czyjegoś w spisach wyborców w kwestji djei, w
lekceważenia
powoduje: 1) całkowitą
utratę prawa zdarzają się wypadki
głosowania do Szjmu i Senatu, 2) obowiązków swych przez członków
lokali już e godz. 8
niemożaość
zwołania
przez
daną np. zamykanie
osobę, jako niewyboreę, zgromadzeń wieczór.
© wypadkach
lekceważenia oboprzedwyborczych i 3) utratę prawa
wiązków obywatelskich komisja okręzgłaszania list kandydackich.

Zebranie Ziemian w Nowogródku.
czwartek

z założenia,

pod

przysługuje w ciągu dni 3
nazwisk w spisach wyborców przy« z listy
pada na niedzielę, dnia 15 stycznia odwołanie do komisji okręgowej. Za-

PH

W

jak tej,

organizację prawdziwego Kościoła, jak ściołem katolickim, który zawsze gouchwaliły
( mniejszości narodowych,
to zreszą dosadnie wykazała
kenfe- tów jest z ojcowską miłością przyjąć
taksę w wysokości 3000 zł, jaką wi- ofiarujących po 6000 zł., ala wobec
ich ma swe łono, byle tylko wyrzekli
rencja
lozańska,
w
której
zgoda
nien płacić każdy kandydat żydow- tak licznych zgłoszeń cena mandatu stąpiła tylko w jednym kierunku, na«a się błędu.
ski, wystawiony na pierwszem mi:į- jeszcza pójdzie w górę.
mianowicie w nieprzejednanem stanoNową Eacyklikę papieską podamy
Z komisji wyborczych.
w najbliższym czasie w dosłownem
wisku do rzynsskiego katolicyzmu.Kościół katolicki życzy sobie je- brzmieniu. (K. A. P.)
O:tatni termin dla sprawdzania zji komisji obwodowej o skreśleniu

ks.

Narodowego

Ludowo

tej kombinacji
wy(Rosyjskie
Zjedno-

Żydowskie organizacje

Stychel i Prądzyński byli

Klinke z listy Bloku Mniejszości wybrany przez Niemców poznańskich.

państwo.

Mandaty na

księżom

Sejmu

do

zabraniająca kandydowania

Hlonda

kardynała

pracowników

miał być dusrą
berczej, R.N.O.

tylko

księża powinni trzymać się zdala od polityki. Wyjątek uczyniono
dla ks, Bolta.
Wiadomość ta łączy się z oświadczeniem wojewody Iwowskiego hr.
Dunin Borkowskiego, który po powrocie ze zjazdu wojewodów oświadczył w wywiadzie, iż prawdopodobnie będzie wydany zakaz władz kościelnych dotyczący kandydowania ksęży. (z)
WARSZAWA, 131. (żel. wł Słowa). Z Poznania donoszą: Do generalaego Wikarjatu w Poznaniu nadeszła dziś depesza z Rzymu od ргуmasa

i innych

ry zawiązał się pod egidą Metrapoli- zaniechało dalszej walki z Blskiem
ty Dyonizego.
Duchowny
Kowsz prawosławnym wychodząc podobno

iż

tem,

to

motywując

Kolejowego”).
Po ukonstytuowaniu

Aresztowanie Kowsza w związku czenie
Ludowe)
dła którego Blok
z procesem Hromady pókierzszowa- Prawosławny
był
majgreźaiejszym
ło plany Bloku prawosławnego, któ- konkurentem
po ataku
prasowym

pozwolenia wysunięcia na Pomorzu kandy-

©

prośby partji prawicowych

datur

„Expres-

Blok Prawosławnyi RNO.

Sajuza,

Zakaz kandydowania księdzom na posłów.
WARSZAWA, 13.1. (tel wł. Słowa). Ż Pelplina
posiedzenie Kapituły Bskupiej
że odbyło się tam

ala nie inanej,

wym Kościołem jst Kościół katolicki
jedność ta dokonać
się maże (tylko
przez nawrócenie heretyków i powrót
na łono Kościeła katalickiego.
Słusznie tedy potępia Papież falszywe zabiegi unjonistyczne i t, zw.

skie niekatelickie, by wszystkie wyznania chrześcijańskie, łącznie z kaiolikami, zfedneczyć
w t. zw. panchrześcijanizm, czyli oprzeć na wspólberczego powyższych organizacyj pra: nej podstawie, przy pozostawieniu każcowniczych i podając
bilans
pracy demu z nich własnej odrębności, nieobecnego Rządu
pomajowego w ze. tylko ebrzędowej, ale i dogmatycznej.
stawiemiu z rządami
poprzedniemi,
Oszywistą jest rzeczą, że przedsta:
wysuwa postulaty mas pracowniczych wiciele Kościcła katolickiego nie moorg., nawołuje do pogarcia Rządu i gii zgodzić się ma tę koncepcję i nie
akcji wyborczej Komitetu przez zgło- wzięli udziału w zwoływanych w tym
szenia akeesu do współpracy na adres: celu konferencjach, tak w SztokholPrezydjum
Komitetu,
Wilno,
Mała mie, jak i estataio w Lozannie, naPohulanka 15 m. 2, (Red. „Exzressu przód dlatego, że sam fakt poddania

i t. p.

рог2аеКи.

ją w kolejnym

listę zgłaszając

w Wilnie. sowanych przez wyznania chrześc jań-

W rezultacie ożywionych obrad
się Komitetu
uchwalono utworzyć w Wilnie „Kre- wysłano depesze bołdownicze do Pasowy Bezgartyjay Komitet Wyborczy na Prezydenta, Rzeczypospolitej i PaNauczycielstwa, Kolejarzy, Pocztowe na Marszałka Piłsudskiego.

(Narodowa

R.

P,

N.

mie obsadzona zdobyć Nr. 7 dla odznaczenia listy

Nauczycielstwa

jowi, bezpartyjni członkewie
innych
związków kolejowych), Pracowników

czasu teczą sią

Słowa). Od dłuższego

wł

13. |. (£el

WARSZAWA,

(Związek

Szkół Powszechnych),
Prasownlkow
kolejowych (Zawodowy Związek Drużyn Kondukiorskich, Technicy kole-

o powrót

rokuje z p Thuguttem

Wyzwolenie

dności,

ukazała

Króli

Trzech

święto

W

Marszałka Piłsudskiego

w godzinach wieczornych

uczycielstwa

(z)

w ciałach ustawodawczych,

między

reprezentację

odpowiednią

mogącego zapewnić obozowi Zachowawczemu

rokowania

porozumienia

jaknajszerszego

do

w cslu doprowadzenia

i gospodarczej,

Prawdziwe znaczenie nowej Encykliki papieskiej.

wych dla współpracy z Rządem.
w redakcji „Expresu Kolejowego" w
Komitet wydał odezwę, w której
Wilnie odbyła się konferencja przed- uzasadnia patrzebę utworzenia Krestawicieli Kresowych eryanizacji: Na- sowego Bszpartyjnego Komitetu WyWczoraj

prowadzić

nadal

uchwalono

dyskusji

dla współpracy z Rządem

Zachewaw-

Żółtawskiego Komitet

praf. Adama

wyczerpującej

rezultacie

czy. W

<)

о

Kresowy Bezpartyjny Komitet Wyborczy nanQczycielstwa, koa się Eacyklika Papieża Piusa XI, która та swój wyraz w jednym, prawdzjChrystusowym Kościele; skoro
pracowników
państwowych wyjaśnia stanowisko Kościoła kato- wym
lejarzy, pocztowców i innych
liekiego wobec newych prądów, lan- zaś jedyaie „prawdziwym,
Chrystuso-

cbrado-

piątek po południu

W

13.1. (żel, wł. Słowa),

wał pod przewodnictwem

\

szachownicy wyborczej :

Obrady Komitetu Zachowawczego.
WARSZAWA,

о

5Ё

——————————————————-

—

dzieć
wiem
ściół

kierunku,

stosując metodę,

pewszechniejszej

jak

propagandy

kiej Idei — idei Chrystusowej.
samej drogi i my się trzymamy.
W

naj- nie tak potężnej jak wileńska

dyece-

społecznych

odwo-

Wiel-

spraw

zji i moc

Tej łały J. Excelencję.

Nałęcz.

sobotę 14 i niedzielę 15 stycznia edbędzie się w sali gimn.
J. Lelewela (Mickiewicza 38)
staraniem Br. Pom. gim. E. Orzeszkowej i ]. Lelewela

JASEŁKA
Rydla.

C:ny biletów

Początek o godz, 5 p.p.

ed 50 gr. do 2 zł. o

®7

- Ahsolwent Instytut Реч. 3290
rutynowany pedagog podejmie się lekcyj
ul.
O

hocimska

31

m.

1.

Od

dla

Specjalnej,
ociemniałego.

dziecka

g. 3-1—5 ej.

ÓĆ

sokiej kulturze, prace których zdeby- dobrze jak i:dejrzały. Gdyby życie lu- dy z poszczególnych członków kultuły sobie grono stałych wielbicieli, ale dzkie było dłuższe, liczba iadywiduów rę swą zawdzięcza
innemu miastu,
lub
przy- a nawet państwu.
prace te z tych lub innych
przyczyn dojrzałych przeważałaby,
pokazywane szerszej publiczności nie najmniej byłaby równie wislka, jak _ Jedni gruntowne wykształcenie potak jednak jak jest, bierali w Petersburgu, Moskwie,
bywają; są również jednostki obda- niedojrzałych;
Kirzone sprytem i intuicją mody, która przeważnie więkczość umiera za mło» jowie, pogłębiali we, Francji, - Italji i
to zabezpiecza ima zbyt obrazów | do, ta znaczy istnieje zawsze O wiele Niemczech, — e Ślendziński, Kule-

leńskiem Tow. Artystów Plastyków.
ze sza, Adamska, Jamontt, Kwiatkowski,
Checiaż Wilno faktyeznie pos'a- obrazków; są nareszcie, a takich naj- więcej umysłów nierezwniętych,
łej przez wszystkich (za wyjątkiem fa- brzmiało, gdybym komuś objaśnił że
chowców) jak malarstwo. I niema lu- Bzztricze, to są rękawiczki w lep- da dwa centra, grupujące życie arty- więcej, osoby pozbawione wszelkiege złym smakiem. Te pożądają zaś gwał- Dawidowsk!; inni zaś początki i rozwój
odosobnione|

i bardziej

niezrozumia- malarką,

ale

jakteby

to

dziwnie

dzi więcej samotnych, czy to mówiąc szym gatunku, bo w Paryżu widzia- styczne— wydział sztuk pięknych przy
i W. Т.
o szerokim świecie, czy
о naszem łem taki właśnie tytuł na pudełkach Uniwersytecie St. Batorego
A. P.—nikt nie wątpi chyba, że gdy
ciasnem Wilnie, niema ludzi więcej ed rękawiczek.
sły- się mówi w Warszawie
saloniku
A'bo też w ionym
lub innych
od ctoczenia jak
odseparowanych

artyści - malarze. Szparacja ta jest zu- szałem zschwyty nad
ptłaie w porządku,
gdy
uwa
iż jest ta

powtórzę

weźmiemy
dziedzina,

jeszcze raz, najbardziej nle- (sicl) Van - Gogh

staw i salonów

mski

poziom wy»

i 3) częste

po ramieniu (naturalnie
wielkich mistrzów czy

Odrodzenia (a tych

Claude

warzyszęnie artystyczne wileńskie, któ-

wieku

i fachu. Otóż

nie

bylo wypad:

mia się do abstrakcyj

—

wytłumacze-

nie” Monet i Edouard Monet...
Wierzę, iż łatwo z tego

stawach pisane nie przez fachowców,
2) zatrważejący rozwój dyletantyzmu,

ito za tem idzie,

i G:uguin,

klepanie

przenośniej
to czasów

najczęściej)

czy

to innych epok
— używając ich imioa
i tytułów obrazów kiedy, komu i jak

uporczywie
czór*

znilczał

przez

cały

wie-

są

to

anegdotki, które

każdym

talentów

zawdzięczają

tylko

pamiętać

że

pod

względem

stołeczna Zachęta zawdzięcza

sztuki

Wilnu

<artysta malarz»
w paszporcie i na
bilseie wizytowym drukuje każdy ko-

niejedaą dobrą wystawę, eddźwiękieta

kroku i których były entuzjastyczne

Ludomira

Ślendzińskiego, — artysty

który talent dziada i ojca spolęgował

w takim stopniu. iż dziś jest to jeden
z najsławniejszych

malarzy

w Polsce.

Nie spotykałem człowieka o tik buj:
potem, mam nadzieją, do każdego z mym talencie i o tak wielkich możliosobna. Nie wielu ilościowo, ale jakże wościach, jak Ślendziński, to też z '
odmiennych ludzi łączy W. T. A. P prawdziwą satysfakją w najbliższym
Przyczyna tego tkwi w warunkach odcinku pisać będę o nim szczegó: .

mu się ten tytuł podoba, jak row
nież, tak modny
dziś tytuł artystyartykuły
wytwarza życie na
w każdej dziedzinie zawdzięczając w prasie warszawskiej z szamnetmi fotografa przyswaja niemal każdy wła- prowinejonalnych: zą małe jest Wilściciel aparatu fotograficznego z ob* no i mało jest w niem malarzy zdol:
Suobom j ignorantom. Nie o nich nagłówkami: «Niech a4yje Wilno>l
Jeżeli zań piszę i będę pisać o jektywens Zeissa, Buscha lub innej nych, ażeby mogli się łączyć według
('gnorantów) nam przecież chodzi.
swoich kierunków, to też W, 7. A. P.
Niech sobie szczęśliwie trwają na W. T. A. P. i o malarzach zgrupo- firmy uznanej za najlepszą.
tytułu
jest
to stowarzyszenie art stów nie
Takie
łatwe
zdobywanie
posadach, kupują Louvre'y i zjadają wanych w tam towarzystwie—to nie
o
jednakowych
kierunkach i przeko
sprzyja
artystach,
o
pojęcie
spacza
znaczy
bynajmniej
że
Wilao
nie
po*
cukierniach. Aby tylko
ciastka w
Zresztą

swych

Polsce, a Paryżowi wszelkie konsestytucjach artystycznych, stojących na wają dla siebie złych autorów*.
kwencje współczesności, jak: Hsppen,
Brzmi to trochę rozwlekle, ale Rouba, Niesiołowski, Wierusz- Kowaltakim samym poziomie.
Trudnol Życie tak sią układa że sprawiedliwie i jeżeli słowa „pisarze” ski, Czechowicz. Lecz wszyscy oni
miastach Polski © współczesnem malarstwie wileńskiem—każdy myśli o każdy obywatel musi posiadać uowód zamienimy innem «malarze», będzie- łączą się w zgodną nazewnątrz gruW.T.A.P. Albowiem, jedyne to sto- osobisty z wymienieniem mazwiską my mieli proste, życiowe, bez ucigka- pę pod sziandarem swego prezesa

re rokrocznie urządza wystawy obra- ku aby ktoś siebie podał naprzykład nie tekiej obfitości tandety.
Po tak długiem odchyleniu
od
zrobić zów | rzeźb w Warszawie, Wilnie, a za inżyniera lub architekta, nia posia
przykre wesołe jEle-x€le, ale też rozumiem poszezególni członkowie i zagranicą. dając ku temu specjalnego wykształ- tematu głównego wracam da ',Plastyо wy- artystę, który na iakim five o'elsck'u Jedyne stowarzyszenie które zmusza csnia i specjalaych praw. Natomiast ków, ma ten raz jako do ogółu, a

zrozumiała, ale do której każdy
mal inteligent pretecsje rości.

Wynikają z tego często
niespodzianki jak 1) krytyki

„bezpośrednio-

ścią”
„Van » Gauguin'a* j realizmem
słyanej „Olimpj — Claude Monet'a*

talentu, bal nawet sprytu, ała utrzy- townej, jak zwykle młodzież, zaspokomujące
się <z czystej sztuki» w in- jenia swych potrzeb; i one te zdoby-

łowiejj

Żeby

zaś

usprawiedliwiony

był cel takich ©dcinków — przypomuę przysłowie mapisane eugiś przez
mego profesora na moim szkicowni-

ku: „gutła eavat lapidem non vi, sed
saepe
cadendo*, które się tłómaczy
rozwojowi
megalomanji į przeszka- naniach, lecz o mniej więcej jedna- literalnie.
takim siada innych artystów.
udzielała
„Kropla
wydrąża
kamień
wierszach, artykułach o hodowli dro- żadna redakcja nie
do dałszego
kształcenia Się. kowym stopnia swego rozwoju arty: nie siłą, ale częstem
dza
wymieniowyżej
Poza
łamach
na
Owszem!
miejsca
paniom
czy
Sspadaniem*,
a
panom
torezmowach
biu, a najczęściej w
swej „Lu: stycznego.
<
w Е książce
nym wydzi:łem Szt. Pięknych i w.T. Netzschs
oim
przyldzie
jeżeli
tnie
niech
wolno
będzie
tłómaczyć
pisma,
swego
:
warzyskich.
Taką różnolitość ja osobiście u- przenośnie: „częściej, gęściej artyku:
arcyludzkie*, na stronicy: 199
Znam pewną całkiem inteligentną choia pogawędzić o „Van-Gaugui- A.P. w Wilaie stale, lub czasowo dzkie,
rodzinę, która miłując
malarstwo
i mie” z szerszem grontm osób,
ani zamieszkuje dość pokaźna
ilościowo powiada: „Zawsze będa musieli istnieć ważam za cechą dodatnią T-wa, Czży- łów o malarstwie i malarząch,
a bę:
ciekawszemi dzia mniej „Van-Gauguin'ow“.
grupa ludzi, uważających za swój fach źli piszrze, ponieważ odpowiadają sma- mi bowiem to wystawy
takie
zapraszała
nie
Radjo-stacja
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Obrót handlowy między
Polską a Łotwą.
w

(Interwiew z konsulem łotewskim
Wilnie, p Donasem).

towary, idące ma Litwę,

ulegają rów"

nież przepakowaniu.
O rozwoju polskiego tranzytu przez
porty łotewskie świadczą nast. cyfry,
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1928

1924

1925
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w tysiącach ton
W doiju 22 grudnia ub. r. został
1700 3080. 1943
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podpisany tymczasowy traktat haad- z Rosji
293 130.2
877 1589
lewy (prowizorjum) pomiędzy Polską z Polski
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i Łotwą.
O traktat tem, jak wiadomo, od z Niemiac 30.8
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35,1
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traktatu, który re- przysługuje tylko: a) klijentowi, który
przewozowy obu sam czyni starania o pożyczkę, b) aa
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EIEJSKA
kg.]
Łotwę towa— (x) Dalsze prace kanalizaAngiji, do cyłne. Magistrat m. Wilna, mając na

Litwy, do Holandii, do Belgji
Stanów Zjednoczonych A. P.
Towary te idą przez

botów

==

m-cu

ž bezpłatnych biletów korzystało w tymŻe Czawie razem 5055 osób tj. wojskowi,

szło: Ekstraktu dla garbarni 43400 objął urzędowanie. W dniu wczo- mysłowe, a mianowicie Rozporządze- prasewe i studenckie.
kę. Owoców suszonych 13800 kg. rajszym powrócił z Warszawy i objął nie Prezydenta Rzplltej z dnia 7
W pracowni wydz.
p. czerwca r. 1927.
wileński
2
nie wojewoda
Rvżu

›

lnu

rowego

r.

za

stwa, nie doprowadzono do koń:
wywieziono towarów
wagi
1020324
nia,
ca. Po szeregu wystąpień prasy wikg. Tr nzvt 7 Łotwy do Polski wyleńskiej,
wywołanych skargami czytelniósł 3036708 kg.
— (x) Przygotowania do sy: ników, Ma panoszące się w śródmieś:
Widzimy stąd że eksport Polski nodu. Sy-od Achidj:cezji wileńskiej

zgórą siedmiokrotnie przewyższa import łotewski
— S:czegółowitj rzecz biorąc, w
"
listopadzie eksport Polski na Łotwę
cysię mastępującemi
| przedstawia
| frami:
Węgiel kamienny 10965000 kg.
Sól kamienna mielon. 49500000 kg.

tedralnym

Urząd Komisagrzyszłych miejskich robót inwestyma m, Wilso zarządził w
cyjnych przewidzianych ma okres trzy- publiczaych szkół pewszechaych przedniu wczorajszym konfiskatę dwuty.
letni.
prowadził
rozkopy
cmentarzys<a
a litewskiego «Życie ludu» dla
е
Wobec jadnak obszerniejszego ma- wczesno-historycznego, wydobywając godnik
miast
i wsi Nr. 1 z dnia 15 b m.,
terjału dalsze debaty mad tą sprawą z poszczególnych kurhanów niektóre
za
umieszc
zenie artykułu p. t. «<Ofiarodbędą się na następnem posiedze- przedmioty Z uwagi ma to, że pry:
ność społ.

goc

A

is

1) Frof, T

pretargiem tajności

zestawienia

sa

Maegistracie posiedzenie komisjj technicznej, na którem omawiany był pian

'О

Sielickiego na trzy

Epilog walki z policjantem.
Posteruakowy konnej
policji
|.
Piichta pełniąc służbę =
2 ki.

— (x) Z posiedzenia Komisji szkolaych) wystarczające do osiągnię
technicznej. Onegdaj odbyło się w cia stanowiska w państwowej służbie

Bibuienia

rodzaju wystą-

skazał

Wilnie, paz ogólny zjand _ Żołyniaków, strowanych radloaparatów odbiorenych, "el*
Kuratorium S.kołne opierając się na go zapoznania się | uczczenia
miejscowości
„,KūPcy branży techaicznej dokonują dzień
Konkursowe stanowi- dekret Miaisterstwa powiadomiło D/- rodzinnej odpowiednim aktem pamiątkowym czuwa
Ś sprzedaży radlosprzęu, tak że od.
Magistrat m, rekcję Instytutu Nauk Handlowe Ga. jaki zostanie na zjeździe uchwalony. Powia: į
savo
zz
brak niektórych
aparatów

Wilna na ostatniem

Hilarego:

i

: {)ЫЕЁ:Ё
Sąd nie

gości.

mógł aprobować tego

REDUTY.

ZEBRANIA

Zainte-

6) Frekwencja kina miejskiego.

i1 lutego jako ,

NIKA
ska Ww.

molskiej z Łotwy szło również do Pawła pust.
Polski masło i to w dość znacznych
Spostrzeżenia meteorologiczne
fiościach.
Meteorologji U. S. B.

we dane, ilustrujące obrót

tego stronnictwa.

— (x)

SOBOTA

marki

Z Polski
iść będzie na Łotwę:
węgiel,
drzewo,
len, Só!, szczecina
bydłe i tp.
— Mogę przedstawić Panu cyfro.

członków

S

grudniu r: ub. sprzedano w

J-dnocześnie z polecenia M ńiska Piotrowicz miał przekupć sekretarza
Białoruskiej Rady Naredowej, ofarowując
5000 zł. wzamian za wykaz

Łotwa
eksportuje
przedewSzystkiem konserwy rybne, wina owocowe, tlug:cze sztuczne, jak np. koko-

niewłościwości

niesgokojn

spoliczkował
pln
meble
i zwymyślał

opatrzon:
p „ 8
i
pochowany
e
wi,
b. r.
zawiadamia
RODZINA.

mieszkanio-

Bernardyńskim,

Aa

g

wicz pozostawał w ścisłym kontakcie z M ńskiem. J-k się zdaje był on właśnie tym pośrednikiem w dostarczaniu pieniędzy „Hramadzie". Prowadzone
ostatnio ścisłe śledztwo ujawniło, że przed kilkoma dniami otrzymał on z
Mińska 400 dolarów jako zaliczką na większe sumy, które miały
być wy
słane na agitację wyborczą w Wileńszczyźałe i Nowogródczyź
nie.

"KRO

o

się,

biedna Ee SAALE jaw wn wi.
| ERO een
=
w Mzghince pablezny puola Ча wa“ cenia, © godz. 7 wieczór odbędye „, OBal a mazywają się: Z. Jaczyśc

ks,

Pieniądze z Mińska—Sensacyjne aresztowania w Mołodecznie

prawdaż?
szczegółowy i adresy wszystkich
— Tak. Jest to jedyna droga Jądowa. Inna droga, rzeczna, prowadzi
handel biegiem rzek Dźwiny i Dzisny.
Z chwiłą wzmożenia ruchu przewozowego i tranzytowego meżna będzie

=

weji I w ogrodzie

tego już względu Łotwa chętnie się swa fundusze na akcję wyborczą z Mińska. W tych dniach aresztowany
zgod»iła na tranzyt polsk'ch tewarów. został w Mołodecznie były catonek „Hramady“ niejaki Piotrowicz: PiotroGdyby

bezcere-

starania się o pożyczkę,
załatwienia publicznych.
niu
m. O
le się
©
Nauk.
sobotę,
otowie,
wszelkich
formalności
dotyczących
pożyczki, de zeznania skryptu dłużw Wilnie publicznych wag,w ilości5 Się w Sali Dziekanatu Sztuki posie. SX! J: Jakoszczuk w rezultacie sta
nego
Oraz podjęcia i potwierdzenia cach
sztuk, a mianowicie: na 2 wagi w Ciełętniku, dzenie naukowe wydziału I tow. Przy- asli przed Sądem, który
w dniu wczo.
odbioru waluty pożyczkowej,
1 na placu Katedratnym, 1 na pl. Orzeszko: jaciól Nuk. Na porządku referaty:

w.

uwagi

ma odmienną rozpętość polskiego i
łotewskiego toru kolejowezo. Przeła-

wojenną

taryfową pokojową.

po długich i ciężkich c'erpieniach zmarł
maj. Hurnowicze dnia 11 stycznia b. r.,
14 stycznia
Q czem

stwu, z tem jednak zastrzeżeniem, że
osoby wymienione w punktach b i c O]
muszą ze wzgłędu na czynności h“
poteczne wykazać się notarjalnem peł. „a r
upowažniającem

uwagę

zachowania

GRZEGORZ ROMANOWSKI
INŻYNIER — TECHNOLO:

żonkom, rodzicow, dzieciom i rodzeń

nomocnictwem

darować

miesiące więzienia, a wobec niemoż.
mości -wniesienia kaucji polecił go
aresztować,

Z podpisaniem
guluje kentyngent

została tewskiej, W
Rydze przeszła już w
ona szczęśliwie uzgodniona.
parlamencie w trzeciem czytaniu uo— Na czem polega znaczenie za- wa ustawa taryfowa. Dzieli się ona—
wartego prowizorjum?
zarówno jak i polska ustawa — na
—
mader

obu

by mu

kich siadł za stół, wypił duszkiem
szklankę wódki poczem zaczął się
awanturować. Doszło do tego, że na

{

warcia stałego traktatu?
szło do wojny taryfowej, któraby nie— Przedewszystkiem —
t zw, chybnie wybuchła z chwilą wprowaklauzula litewska, ma zasadzis której dzenia w życie nowej polskiej ustawy
Polska darzyła Litwę większemi ustęp- taryfowej t. į, od dnia 26 grud, ub.r.

mieszkania

zaczął od tego, že roztrącając wszyst-

ścią, że z chwilą wprowadzenia w ży- dzie bez żadnych ograniczeń wszyst
pragną uzyskać
cie traktatu handlewego, obrót między kim osobom, które
— Na
wstępie muszę zaznaczyć
tego
rodzaju
inforrzacje.
obu kontrahentami wzmoże się jeszcze
— słowa p. konsula Donasa — że, bardziej.
2) Prawo ząsięgania informacyj i
Ža
jakkolwiek traktat zawarty został na
interwenjowania w konkretnych spra:
zasadzie
klauzuli
największego
uprzywilejowania,
jest om traktatem

Do

monjalność, gdyby nieproszony gość
zachowywał się nobliwie, Selicki zaś

Piwinski

z Kaplicy Szpitala Św: Jakóba na cmentarz Rossa.

Trockiej.

krewny gospodaczy j 5zef Slelicki.

Polskiego w Wilnie,

opatrzony Św. Sakramentami zmarł 11 stycznia r. b. y 28 roku życia,
Wyprowadzenie zwłok nastąpi 14 stycznia r. b. o godzinie 11 rano

terminowage i budowlanego, według
następujących zasad:
1) Informacyj e ogólnych
warunkach uzyskania pożyczek długeterminowych i budowlanych
udzislać bę-

gm

Pietra i Pauliny Sielickich, gdzie odbywała się zabawa,
przyszedł daleki

wyprowadzenie

UTE
ООО аСа ОСН ZPACOY ODRY NZZSNA
p
s. Te.

osób niepowołanych, oraz przed kasztami pośrednictwa, udzielać będzie

infermacyj w sprawie

14 stycznia

duje potwierdzenie w wypadkach, kiedy ktoś zgoła nieproszony zjawia się
w dom. Tak było i we wsi Łozdzia-

11 stycznia b. r.

zwłok na cmentarz Rossa.
O czem zawiadamiają koleżanki i koledzy Teatru

EMS:

KRONIKA MIEJSCO WA.
— Ulatwienia w B-ku Gospo-

zmarł

żałobne odbędzie się w Kościele Św.

"niewłaściwego

zachowania się.

Staropolskie przysłowie: „Gość w
dom-B6g w dom“
nie zawsze znaj-

Piwiński

artysta dramatyczny

stosiinki „handlowe
polsko łotewsk6
wesaly na normalne, pokojowe tory,
wzajemnego rozwoju.

rezultat

mysłowym Magistratu m. Wilna.
* — (x) Posiedzenie komisji kulturalmo-oświatowej.

W dniu 16 stycznia

rb.

litew
strażnik
ską b. uciek
litew
ski niejak
Kozłowski,
przed terorem
ając

o

godz. 8ej wiecz, odbędzie się w Meglstracie
osiedzenie

komisji

kulturalno oświatowej.

a posiedzeniu tem rozpatrzone

będą:

1) podanie żyd, komitetu oświatowego
«jawne» o subsydja dia szkół utrzymywanych

2)

przez ten komitet,

podanie

|

kierownictwa

‹

;

c: inistracyjne.

Nowo-Ś vię- Trockiego

niejakiego

Gama DE nt

—17.20: Komunikat dla rolni
w
opracowaniu Zw. Kółek i Org. Rojn. ków
Ziemi
Wileńskiej.
= =
ace
ył Or
z Warszawy)

х

Wysiedlenia z Litwy,

Onegdaj na odcinku

Fola 435 mir.

«

akro:

»

»

dr.

Piaseckiego „_Progra
1745—1855:
"Tranamiia z Warszawy
m dia młodzieży,

ciany władze litewskie wysiedliły do Władysława, jako podejrzanych
Polski nielakiego Paszkiewicza
Bro- sprzyjanie władzam polskim.
publicznych nisława. Na odcinku zaś pow.
Wil.- /

o

„_„ 1900-1910.

Rozmaitości.

23 19.10—19.35: «Nowoczesne prądy tąatral-

ne w Europie a teatr w

Polsce»

odczyt

z

s >

w Ag pir
erachi
Reduty

Z
Michal

z
Orlicz,

|

kierownik Eg

Н
lo:

т
Helios*

Noc

Pośl

ode

dl

dyr: prot. Al, „Kontorowicza—w

r”

©

Szlagier sezonu! Wielkie arcydzieło nastrojowo-Hrotyczne
4« potężna sy fonja namiętności ludzkiej. Niebywały zespół

b

19:35—20,00: +Les w poezji polskiej» ŚJĘ teatr w
й
UDNa
zdczyt z dzisła <Leśnictwo> wygłosi p. L. gg
"L Wileńska 38. | Paweł Richter, R. Klein-Rogge,

Goni

O

®

Mistrzów

.....-..-...................
EQ

Ekranu: ossalamiająca w grze i tafcu Lili Damita, Harry Liedtke, ŚP
Ern.st Wercbes. Przepych kabaretów Paryża. Czarowne widoki ch @

Szwajcarii. Seansy: o godz. te, 8 i 10.15 wiecz,
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=
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A

Dagiai Rei
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8
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cię» blues A. Profes <Euge-
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Na zakc fczenie: Gazetka radjowa.
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lawa
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I KRADZIBZE

na handiarzy

starzyzną.
wczorajszym
irimas R W баdniuraja
większej obławy
па rynku
Łukiskim
П:Ьа!…]“… {іапу;гап ‘і' bye
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;
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polskie
Kimo
„Wanda
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K

7

ż

т

Gd

Z

ek

seansów o

dyrekcją Kapeimistrża p. = Szczęiąńskiego.

-

godz: 4. Ceny

biletów: parter 80 or.,

balkon 40 gr.

an.

n

s

Taa

|

|

najtlepsza

licji.

t bezwzględnie
najlepszą I naj:
uni
L
do bieliza
i celów malarskich.
Odznaczona na wystawach w Brukselł

1Wszędzie
Medjolanie aiotemi
medalam
do nabycia.

Ogłoszenie.

a

||a

58— 2—12

się

Wilno,

VI]

cery. Specjalne

|
|

kenserwowanie

jednorezowe

Portowa 28—5,

į

—
=
©
-!

VITAE

rzałkę.
oda

=

14

ž' m.

jest dla

swego

woda

—
AABUUA
#2
Ч

pišmiennych

lutego

od

niej posady.
lub
Świadectwa, i reter.
dobre. Łask. zgłoszenia upraszam: K. Żsk.

zapobiega
90—4

ała PP

ka

60 zł,
80 do
Swetry
męskie

złotą

EK

różnych

ar

ik

FEDNIGE

Pocztowa

2,

Aa

nie

się

szkoły

typów

poleca:

Nr 7 m. 8,
Mistrzyni

ws'nnki. kupna.

lub

pół:

Stefana

Krawcowa
6 wiecz.

Lai

11-a

RISE
IERI ЧЕССНЕОСУСНЕ Я

Ordynator

Sawicz,

choroby

od 10—12
W.

Gd godz. 10

:

46

m, 6.

Z. PuNr 63.

60—1

AKUSZERKA

M.LAKNEROWA

Przyjmuje od g. 9 do
w., Kss ztanowa 7 m 5

W. Z. P. 69
163—34

Jurczenkowa "=—AKUSZERKA—
ordynator

OKUSZKO
powróciła i wznowłą

Szpitala

Sawicz.
Choroby skórne i weneryczne kobiece.
jmuje od 4—6 pp
cze 5, m. 2.

rzyjącia chorych,
Mostowa 23 m. 6»

— 1 Ws Z. P, 24.
AKUSZERKA

Marja.rzyjmujė:
Brzezina
|

Doktėr Medycyny

к

od 9 SO

EUKIEWICZ

SUC SIMON
Zn
LEKCYJ
francuskiego

do. 7 wiecz..

. Ad. „Mickiewicza

m. 4.
W. Zdr. Nr 3003

choroby ‘жепегустие,
skórne i płciowe

-

DYWANY,

й
9
45—
ZE
—_AKUSZERKA
deckich 1, przy. 4-7. ŚWIDERSKA
—— ul. Mickiewiczą 4 m.12
jm:
„ 10—1

LBNZICSKIOŚO Dr, 6. WOSOR wego. Suzie a

rze

Dla udziela doświadczona

"SE „wydam"m
i

Smiałowska

przyjmuje od godz.
do 19. Mickiewicza

firmy

Szacunek

Z. Nr 97

Auušicika

w.

Dr janina
Piotrowicz-

reperuje

bezpłatnie.

j pół.

| AKUSZERKI.

KOBIETA LEKARZ

ANTYKI, Lombardowe kwity i rozmaite

czy

m. 12

an, 24 Vi 192 r

Oceniony
przez znawców

Wilno, ut. św. Jafisk? ^
Kupno i sprzedaż

rzeczy.

korony.

Uczącym się zniżka

z 3—5 pokoi z kuchDr POPILSKI
nią lub więks:e z wochoroby skórne
dociągiem i elektrycz.
nością potrzebne zarat
jmuje od godz.
Zgłoszenia
pisemne.
Wodziński,
Dyrekcja do 1 i od 5—7 p.p.
Poczt.
226—1 W. Pohulanka 2, r
Zawainej,
B

TU

82

złote

ickiewicza 4

od 4 do 7 w.

30—

Przyjmje

by,

Sztuczne

Przyjęcia

Szpitala

я

A. Rydlewski
į Ostrobramska 13.

OGŁOSZENIA Radjowe.

к,

Dr Hanusowicz M

zegarmistrz

MEBLE,

plomby

wkładki.

Mieszkanie

w

I Ram

majster

zębów, plom

36— nowe, złote

M. WYSZOMIRSKI

Grabowskiego
1, tel
®

Andrzej kowiezowa

róg choroby

od g, 5 do(sztuczne słońce gór225—0 skie). Zamkowa7 m, 1

i K. Szalkiewicza
Wilno,
ul. Ostrobramska 23
34—V—26

REKLAMOWE

w Wiinie, Garbarska
ZAŁATWIA

p

Letarz-Dentysta
ANNA KISIEL-

ul Św, Filipa 15 — O, Soilux i Lampa Bacha

J. JURKIEWICZA

b.

R. MOZŻES

46—

sierotę mozę
przyjąć skórne
1 weneryczne.
ną wychowzni:, Adres:
Leczenie
światłem

Sklep „Okazja“
BIURO

Nagrodzki

Wilno, Zawalna

203—2

cechowa«Władysława»

i uizednikcm-dcgodne

—iV-—1

I wielkości

Zygmunt

Wojskowym

Lekarz-Dentysta

1 od 4 do 7.
Wydz. Zdr. 371

górskie,

12
12,

w

powszech-

nej. Sierotę

WARS

lidniej

słońce

42— `

teleton 13,41.

A

Micki
Mickiewicza

d,iewczynkę

łów

oraz odnawianie
ram solidnie i tanio
wykonuje

Każdy kupujący za gotówkę otrzyma jako bezpłatny poda:
runek karnawałowy
w szczęśliwym wypadku wielokrotnie
3
przewyższający sumę zakupu.
Nsjwiększy wybór KONFEKCJI, GAŁANTERJI, OBUWIA.
Ceny na wszystkie towary wyłącznie fabryczne.

i od 4 do. 7

Wielka 5 m. 2,

Rene Elektrote-

A

wieku do 15 lat, Pożądane Świadectwo z
vkończenia 3 oddzia-

Junek,
oprawa
obrazów ifotografjl

Wełniane suknie od 30 do 80 zł., Płaszcze zimowe od
130 zł, Sniegowce krajowe i zagr. od 20 do 38 zł.,
damskie i męskie od 15 do 50 zł, Obuwie damskie i
od 25 do 55 zł, Kalosze i torebki od 10 do 40 zł.
oraz najrozmajtsze inne towary w firmie

8 —

CYMBLER

CHOrody

spe-

przyjmie
do
nauki Tatarskiej 9—2 i 5—8. bowanie
1 usuwanie
szycia i kroju be:płatW. Z, P.43. ich bez bólu. Porcełz-

= i na =

odmrożeniom

Wileń-

Wacław Nowicki witno al. wielka 30 | | Zegarki
najtaniej
i najso-

#

(patent Rohowskiego

1 kroju.

224—1

Listwy

4

Medycyn

i kaucję, Ą,

z.

gabinecie

cjalne
laboratorjam
zębów sztucznych.
Przyjmuje od 9 do

E Przyjmuje od 9.30 do

Doktór

KRAWCOWA

adm. <Słowa> u C. M,

Ž

Zawalna 24 m, 8.

Przy

P. 20.

Złożę

M. Olszewsit. 220—1

poszukuje
posady do dzieci, w
Wilnie lub na wyjazd,

-

ukowniki

jedną
Przysiępnych,
DOL € przyjmie do
ząpówka8,
TYLKO

skiej,

z

Zamkowa 20
Lachifski. 185—1

DO

bluralisty.

Podbrodzie,

DUŻY
SKLEF
wy majęCa
A

Dowiedzieć

W. z.

kasjera, po.

Świadectwa

hebiarek

24

odmrożenia

40

iodg.5do6.

mocnika . buchatlerą

ew.

Lekarz- Dentystą

L. FRYDMAN

i

skórne
Przyj, —

od g. 12

inkasenta,

płatnika,

215—1

й

świeżei zastarzałe

Uwaga! pp.

obstalunki

ER

małą rodziną. Skirmunt
Szemetowszczyzn-2

emalio i,
przybył na skład wileński.

„LECZY

14—3—

Po cenach

BAUKI

POSZUKUJĘ

sklepem,

o

21—29 ordynator szpitala Sa-

———————muje:

żonatego
е

nictwa,

Maść przeciw odmrożeniom

7 wielkości fiakondw: r sltunet - najlepszy

kilkuletnią _ prakyką "3, Suknie balowe, wikostjumy,
na Pomorzu i Pozna: ZY
niu, kawaler lat SP Oem yna ostat;
poszukuje

transport

W.ZP. Nr 53
43—

Wolodžko

Wilno;

gd 4 do 5 ponał. go wicz:
"enerChoroby
Sua

7

etykietą

noworocznych,

orazPrzyjmuje

i

się:

W. Pohulanka

W*kwalifikowana

kolońska

ze

Rządca gosp. KRAWCOWA
roln.

wiedzieć

|

Przvimuje od g, 1072

443,

Posiawskiego,

Nr 3

(róg Mickiewicza)

panika

obszaru 200 ha, Do: Dr

adresem:
skrzynka

poszukuje się od-zaraz
do dużego majątku z
dobremi
Świadectwami, dobrze znającego
się na wszystkich ga:
ogrodcwłęziach

«Ultra-Titan»

tarczowych

"ul Orzeszkowej

pszczelarza posady zarządzającego Zawalna ul. 22.

K.

">

Т. JANKOWSKA,
32—5
Wilefiska 26,
:
ТОЛ НА НО А 1О ЗОЭ ( 25 М Н Е Н 2

z. szkołą

pierwszy

-

Jadwiga

L. Ginsberg

po»

| BEZPŁATNIE
— od 3-go do 31 STyczn a—DARMU. | | oeczrawska
Jedwabne suknie od 80 do 100 zł., Balowe pantofelki od 30 do

poleca

4 M0 W

Bi KL SĄ

ka lendarzy, materjałów

iż

TI

Kęstowiczowa

nl. Wilno, ul. Wileńska 3,

ziemski,

iatu

i życiory-

K,

Katedralny,

majątek

pocztowa 28. H, Jelski

tel. 13:80.

8

RE

DOKTOR

wydzierżawię

WYPRZEDAŻ

poczwórna

wybór

pocztówek

pił

i
4:.możowych

aromatu,

kilo 8 zł.

konieti

podwójnych

Prawdziwie žyciodajną

°
poleca J. ZWIEDRYNSKI,
m Sr
Wileńska 28, tel. 12—24,

Wielki

PIN

66,

pg

;

Lekarze-Dentyści.

L E K 4 R l E.

Biskupia 12, tel. 14-10
telefon 567,
212—1 Przyjmuje od 8

z odpisemi

Świadectw
sem
od

— jakżeż

Dzikuszki

—н›
INANUUNNUJANEKNEŃ

ramowych

z poważ-

ofert

Pląc

w Wrocławiu
ś Ogrodnika
_—__——
:
—

ui. Wielka

dó wiadomości,

traków

W lnie

Wilno, Zawalna. 9.
Adres telegr. „ROLNICZE*,
Śr. 323.
deserowe

Podaje

działania orzeźwiającego i mocy

Wileński SyndykatRolniczi

z MASLO

tyiko

ie

(gatrów)

®

Е КО ЕЕЕБ Н Е

LOMBARD Wil. T-wo choroby
weneryczne
Fiandl. Zastawowe
syfilis i szórne.

Kandy-

nemi rekomendacjami,
proszeni są o przesla'

Przedstawicielstwo

, błędnie - przodkowie nasi go-

kierztowe i motorowe
w

10999

A KAGENOKI Inžynler
Wilno,

E

.
<-ORYGINAL-ODHNER

mujemy
na
wysokie
oprcc.ntowanie,
z4abezpieczoną
złotem,
kiejnotami i srebrem

U. Koniccza
gospodarczych polesko-

ramowych

6.

й

EB

Lekarz-Dentysta

rach,
złotych
i
rublach złotych przyj-

samotny

lub z małą rodziną,
potrzebny zaraz lub
1 go
nejpóźniej
od
kwietnia r. b,
do
większego majątku na

Biuro Techniczno-Handlowe

wodą życia, nazywali

godz, 10—2rri

składu

dyspozycję,

Fabryki Traków

Miary

W, Pasiński

Każdą see
dola

d

OBUWIA

Bukowniki do koniczyny
ze

3, m.

13223.

AQUA

od 4—7 j. A
Wydz. Zdrowia Nr. 1480

poleta

Niemiecką

:

reSłarń

@

LL

za:

biegi na bale i zabawy.
C:nv niskie,

Z2i—U

ul.

oattikia Kd

Łaty

rodzaju

I

Bo. ck

Swiatowej

stalowe —

ы
=

robetm narzędzi
i hartowaniem
ich, posiadającego
Lekarz-Dentystą
odpowiednią praktykę fabryczną w tej dziedzinie Pas į
życiorysem
Gdpisawi świadectw
dania z krótkim
uł. Mostowa
9 m. 21
należy składzć ną sęce Kierownika
warsztatów P. S,
przyjmuje: od g. 10—2
Т. м Wilnie przy uj. Ponarskiej 63
iod g. 3—7.

|

ruchu

Wileńskie

—

Państwawa Szkoła Techniczna w Wilnie poszukuje NARZĘDZIARZA
dobrze obznajomiconego z wy*

daci

«Wileńska
Pomoc
Szkolna»
DZIAŁ RADJO—VWilno, Wileńska 38, tel. 941.

Kosmetyczny Gabinet
i

į

99-18.

<Alicof>
<Chopin»

Busole
Busol

Taśmy

wszelkiego

Arytmometry

białoruskich,

mod.
mod.

—

Toromierze
г

Taf

5 Е Е 23 3 Е КЗЗ Е Е

е

:
Planimetry iь pantograty G. Coradiego

GDAŃSKIEJ

tel

L0

f

a

В

—

2

TRANSPORT

131—1

sbaolwentki
Institut de Beauić Keva Paris.

ZNI

Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepiej, najtaniej i
hajuprzejmiej obsłuży Was

Dyrekcja Lasów Państwowych
w Wilnie.
Wilno, dnia
ės 1927 r.

Pielęgnowanie

Libele —

OTERMINOWA.

Radjoamatorzy!

:

Kierownice
+

napędowa

F. W. Hofmann

Szcz: gółowy wykaz objektów wydzierżawi:nych, warunki licytacyjne, wzór oferty
i wzór v
dzie:żawnej. są do.
przejczeug Oddziale Gr spodatczh osiowy
Nr 7).

i w

A A S A A i A 6 UA A AA

K. DĄBROWSKA

w lokalu Dyrekcji La

odbędzie

KRÓTK

STOC

pianin fabr. <Arnold Fibige»
' (koncert. silny, pogłębiony ton),

skiem, Dziśnieńsklem 1 Święciańskiem.

Nr 2401

Ło

rołnietwa

Warszawa, Jasna 11 m. 5,

NOWY

licytacja ustna i za pomocą skłsdania ofert
Isemnych na dzierżawę większych terenów
łowieckich w Nadleśnictwach:
Smorgońskiem, Podbrodzkiem,
Uszsūskiem, Orafi-

L. P. (pokój

ze

MN И ’ ЧЕ ЕО ВЕ СБ

do wiadomości, iż w dniu 26 stycznia
66)

DOSTAWA

wprost

w Wilnie

Teodolity
:
3

у

Nadające się do każdego paliwa
Najmniejsze zużycie paliwa

Perlmuttera Ultramaryna

Dyrekcja Lasów Państwowych

i

k

m

Pol
ołe ca:
— Niwelatory

Я СО 2 Е Е СЕНЕНЕБ 2ЕБ GOO

GS
e

siła

Tanie do nabycia (bez cła!
Proste i pewne w ruchu

Chieb Dzie-

wyjątkową zł. fU.

D,

czasów

10. Począ-

—

о2 sa

OCZNI

rzemiosła

— Bezimiennie Komitetowi

928 r. o godz. 12ej

Ostatni seans o godz.

ЯЕ

i

(I

nowoczesna

clom 5 zł, Żłobek im. Marji zł. 5, na. nędzę

sów (Wilno, ul, Wielka

z

dla

Ofiary.

=.

szłuka

Dziś! Na
Po aebrnym
raz pierwszy
w Wilniel „Napoleon
я
"
(Rok 1812) Giorja !
obranie
w Moskwieiąt6tyRroogja
Rogs Wdy.
ż Nieśrałertelna
epopea CtwałyFrancji w 12 aktach. Wandea Paryż —Beresyna—Borodino. Odwrót
wojsk Napoleońst|ch. Pożar Mostwy. Oto najważniejsze sceny tego arcyfilmu.
e

+

50-ciu osób, wśród których znalazło
się klku znanych pelicji paserów.
Całe towarzystwa odprewadzono
zostało w szeregach do Komendy Pa:

6

Następny program: «WŚRÓD DZIKICH SZCZEPÓW BORNEO».

vływanem, którzy bezerawnie obleg-" SRG WBO WYG Я ЕБ ВОИ В Н НН B TI В Е ЕЕ EEE S
rezultacie obławy zatrzymano około

używanem,

k

koi „padzie wyświetlany fi:
и
SĘ m; 2
AAA
Napoleóna w 12 skt.
rolaci
jwnych:
Gl
jwanson,
Arlette
arch
al,
arles
de Roche. Suzanne
mchetti.
Reżyser Lsonce Periet. Zdjęć dokonano: „w Paryżu, Wersalu i Compiegne W poczekalni koncerty

(al a Alicia 5

SL

"15:50 Stycznia r. ,

Ti

R

Fabryka instrumentów geodezyjnych i rysunkowych

Se
PETA a otesdack:, Fantazja Ё Br
„P olonja
8
Li
„Gr obowiec milošcj“
‹ oo a Ke
„BM, go
pace EG BH
RAE Coon
AKA : Roman Nr 1;
ill. A. Miokiewicza 22, (4 «Nibelungach», Marcella Albani, Paul Wegener i Mary Johnson. Orkiestra koncertowa z 24 osób (BD
Strauss:
cz .
BUSSE "Wiedu wada
о
tn
pod
— Datutą Mikoteja Salnickiezo.
< Początek marsów 0 K. 4, Ostaini scano 1025,
E
U mot”

OUrSZA0U

A

nauczycielka,

ch

uł. Rzeczna

[.

e

weneryczne,

11-a—11, płciowe

(róg Zakretowej, vis'a- Wileńska
vis Uuiwersytetn).

Zawiadamiać listownie
1-6

Wykonywa

_ MOCZO,

i skórne.

7, tel. 1067.
67 |

wszelkie

zabiegi lecznicze

ul,

z pojecenia

lekarzy.

Wydz. Zdr 6237.
87 —V—

MKOTE

W: MASSON

0 pom śmierci.

czy mogła

spodziewać

się że

dziczy coś po p. Harlow?

odzie-

A

może

nie wiedziała nawst, iż traktat leży w
jej pokoju, Przed wyjściem zauważy-

być spostrzeżonym.
Zginęła
gdzieś
pośród wąskich zaułków, które
otaczają dom
Brebisare. Niezawodnie
skorzystała ena z małej furtki, przez

w pobliżu miesz- czas opowiadania przyjaciółki,
gdy Anna powiedziała, że zegar wskakania Jana Claudel. Niezależnie od
Niech pan wy: obrazi sobie, c9 MU- zywał pół do jedenastej, ogarnęła ją
tego, czy mówi prawdę, czy nie, Ba- siał przeżywać morderza, który sądził, nagła słabość i chustka wynadła.z jej
kaniu z p. Harlow

tty Hariow zaczyna mnie interesować
kilku jeszcze bardziej.
w nadziei iż zdeła go-wyrwać ze Sta- pełne nienawiści i zazdrości, o któ- dniami. Musiała przecież napisać ange
Po wyjściu Woberskiego
zaczynu przygnębienia, w jakina się zna|- rem już panu mówiłem.
Wyszedłem nimowy list i ukryć go w szufladzie nam działać i rezułtat przechodzi ©
dował.
:
bardzo zaciekawiony, jaką fest ta swego biurka w „sali skarbów”. Łecz wiele moje nadzieje. Pokazuję traktat
„stotnie Jim odrzekł po chwili, usi- dziewczyna.
ja mie wiedziałem jeszcze o tera. Spę- na półce i zwraca uwagę, Że wcze:
łując uśmiechnąć się:
Jim nagle podsunął krzesło
awe dziłem ten czas na dowiadywaniu się, raj go nie było, więc któż go odsta— Zdaje mi się, że się domyślam: bliżej i zapytał:
w. jakiem środewisku obracały się te wił? P. Apcoff jest zupelnie oszołobył to traktat o „Sperantus Hysphi— Czy pan jest pewien, że już dwie młode dziewezyny. Były te wia- miona, jasaem jest, że niema pojęcia
dus”.
« wtedy podejrzenia pańskie zwróciły się domości zastanawiające, Betty Har- o tej książce i jest zdumiona, skąd
— Tak jest. Dowiedziałem
się z w jej stronę?
low — elegancka, poreslanowa lalecz- się megła ona tu nagle wziąć. Natotej książki o istnieniu strzałyz truciz— Najzupełniejl — edrzekł Anno. ka, miala dziwnych przyjaciół, którzy miast Betty wie doskonals kto to
ną, która nie pozostawia żadnych
— Dlaczego w takim razie pan , najzupełniei do miej nie pasowaii. Uczynił i z niezręcznym
sarkazmem
śladów. Trucizna ta była już oddaw- eddalił policjanta, który stał przed Taka np. Joanna Lęclere, bracia Espi- daje mi to do zrozumienia. Wie, że
na moją idee fixe, nieraz zapytywa- domem Greneile?
przeczytałem i
noza, Maurycy Tavenet.. cóż mogli znalazłem tę książkę,

Anno spojrzał pytająco

na

:

Jima, łem jeszcze szojrzenie

Betty Harlow,

którą

weszliśmy

sami

przed

że jego czyn pozostał na wieki okry- rąk, Podniosła ją natychmiast i posta-

ty tajemnicą, podczas gdy

ktoś opo- wiła nóżkę na miejscu,

gd {@ leżała

wiadał o morderstwie tem w obecno* chustka, a gdyśmy wstali, zakręciła
Ści detektywa, jako naoczny świadek. na obcasie, pozostawiając w tem
W

każdym:

razie

p.

Marlow

nie miejscu

małe wgłębienie,

mogła być pewną, że słowa Auny nie łem ciękawy, co p. Harlow

zdradzą jej, Przerażenie

Bardzo

by»

przynio-

ogarnęłu jej gła z domu i teraz tak starannie

za-

duszę, mnóstwo pytań cisnęło SIę do kopała na gazonie. Umyślnie zostawie
głowy. Możz Anna wie wszystke i łem rękawiczki swe, by módz wzócić

czekała chwili,

kiedy

będzie

mogła

j zobaczyć,

lecz ona wyprzedziła maja

bezkarnie oskarżyć ją wobec detekty- ; podała rękawiezki, zawstydzając mię
wa i adwokata? Musiały to
niej straszne chwilel

być:

dła

swą grzecznością..

Jednak

udało

mi

się odnałeść to czego szukałem, była

doskonale panowała to pastylka cjanku — potasu, którą
Jim.
pokazywałem panu. Widocznie niełem siebie, kte pierwszy użyje jej.
—
Pamiętam
to doskonale, — «ni mieć wspólnego z bogatą,
wy- odstawiłem, | nie dziwi się, bo wie,
— Jedaak postanowiła zabezgie- pewnassłów p. Apcoffi, postanowiła
lote w domu, w którym zmarł ktoś brzmiala spokojna odpowiedź. — Po: kształconą i dumną panienką?
AW. «
gdzie ją zaałazłem, I oto ja, tak sa- czyć się przed ha ūbą, — wtrącił Ży- w razie czegu połknąć
nagle,
znajduję
ten iraktat wśród liejant w mundurze mógł
tylko zaJim skinął głową potakująco. Prze- mo jak Woberski, ćzuję że to ona wo Anne, — pamięta pan że zerwała śmierć nastąpiłaby * natychmiast.

pism w salonie młedej panienki. By- szkodzić sprawie: przecież zupełnym cież od początku uczuł jak niedobrałem zdumiony! Skąd sig mogła do- nonsensem jest śledzić ludzi, którzy nem było towarzystwo Betty,
stać tam ta książka? Przeglądając ją, wiedzą, że są Śledzeni. Wobec tego
Anno ciągnął dalej:
zauważyłem notatki, które potem od- oddaliłtm człowieka w mundurze i
— Tego wieczoru, kiedy pan roz:
czytywaliśmy wspólnie, z których mogłem od tego czasu śledzić ebie mawiał z niemi w ogrodzie, przeglądowiedzieliśmy się o istnieniu strzały panienki. Otóż, tego samego dnia, dałem traktat o truciźnie. ł znów przy”

w tym domu. Wówczas zapomniałem gdy p. Frobisher

o listach anonimowych!
Uwierzyłem
° м oskarżenie Woberskiego... postauowiłem wyjaśnić tę sprawą, Przedewszystkiem chciałem WietaćĆ, czy p.
Apcoff interesewała

się

tą

pojechał

po

swe gotowywałem małą pułapkę.

bagaże, p. Harlow wyszła na samotny spacer, Mauro udał się wślad za

nią,

lecz

nagle

zniknęła

mu

z Oczu.

Niema w tem winy jego, gdyż
nie
kuiążką i mógł iść krok w krok za nią, by nie

Wydawca Stanisław Mackiewicz

położyła książkę tę w salonie p. Ap-

Redakter w Crzesław Karwowski

o

swem

spol-

zauważył

się nagle i pebiegła do domu?

— Tak. i zdawało mi się, źe pan
coff, lecz nig mogę jeszcze
tego do«
wieść. Wiem jednak, że Betty usiłuje miał ochotę zatrzymać ją?
$
odwrócić podejrzenia w stronę Anny.
— Ma pan rację. Lecz rezmyśliWszakże człowiek niewinny nie uczy: łem się i pozwoliłem jej odejść.
— Wróciła z fotografjami p. Har
niłby tego. Potem
wychodzimy
do

ogrodu i p. Apcoff rozpoczyna swe
Następnego ranka _ przyszedłem opowiadanie. Wspeminałem pańur już
wcześnie do domu Grenelle i odsta- kiedyś, że wielkie zbrodniarki są zwy”
kle świetnemi aktorkami... lecz nigdy
wiłemy książkę na miejsce. ,
$% Następuje rozmowa z p
Wobzr- mie zdarzyło mi się patrzeć na lepszą
skim, który opowiada

— A jednak

nad sebą —

grę, niż zachowanie p. Harlow

pana, że trzeba

zapewniam

swe

Nikt nie zdążyłby powstrzymać

od tego krokul.

niewinny

nie

opowiadania...

Jednak,

Drukarnia «Wydawnictwe

Wszakże

postępuje

tak,

BIE
Wileńskie»

Kwaszelna

ją

człowiek

(D. NJ)

krze-

sło naprzeciw Anny i cały czas trzy»
mała chusteczkę do nosa przy twarzy,

pod- aż do końca

nie”

sobą, trzymając truciznę przy ustach.

Frobischer!..
low,—przerwał Jim.
:
— O, nietylko z fotografjami! —
zawołał Anno.—Postawiła

mieć

zwykłą silę woli, by tak panować nad

23

panie

|

