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Wybory komunalne. Geneza przyjaźni sowiecko”litewskiej. 
: : > HELSINGFORS, I7 X. PAT. Organ rządowy Suomen Socja!- 

Bones e odlsytycaję demokraatt zamies:cza artykuł wstępny p. t. „Nenawiść ku Bal 
P Ki a a kich, Wedłu ai sce jest podstawą przyjaźni sow ecxo litewskiej*. Art;kuł ten po- 

ZG Św О a Ša = Ee święcony przyjaznemu stosunkowi sowietów do dyktatorsk ch 
aja Ai ai ik 2 OŚCI rządów Weldemarasa, cytuje obszernie głosy prasy soweck'ej 

wyniki przedstawiają się jak następuje: bron ące Woldemarasa i stwerdza w ostrej forme, że genezy 
W Częstochowie. przyjaźni sowetów do dyktatora ltewskego należy szukać „w 

3 ‚ во\ eck ch przetar ach d;p'omatycznych skierowanych przecw- 
lłość głosujących w Częstochewie ko Posce". Następne dzennik omawia ośwadczene przywódcy 

wynosiła 75 proc. QGówna komisja komunstów ltewskch stw erdzejące, że komuniści. nie brali 
wyborcze ustaliła nesiępujące prowi- udziełu w powstaniu w Taurogach. 
zoryczne wyniki wyborów do rady 
miejsk ej, które mogą uledz nieznacz* Nowy protest emigracji litewskiej. 
Ne: zmianom. e PPS. M 

mandatów, Bund 1 mandat, Poa- Ń 3 * з 
1е}-5] эп—0, Niezależni. socjeliści—2, zR RASA 2 - Sea ARE aS N.P,R.—3, В:зигва rzemieślnicza ży. 7. (gi O proteście bawiących tam emigrantów litews ich prze- 
dowska—2, Zjecnoczony blok żyd, 6, Ciw terorowi rządu kowieńskiego. Protest zwrócony jest do so- 
Chrześcjań.ka Dem.—9, Lista Kate: cjalistów całego Świata i jest wielkim aktem oskarżenia Smeto- 
licka—4, Lista demokratyczna—2, Ko: ny i Woldemarasa. W szczególności emigranci litewscy żądają 
aa 701 głosów, które u- gby państwa bałtyckie zerwały stosunki z obecnym rządem П- 

: tewskim, uważając to za jedyny sposób ratowania ści 
W Br:ešcu Kujawsk m. Litwy. * Е КЕФ a "oc 

Wybory do rady miejskiej w m. 
Brześć Kujawski wypadły następująco: 
Lista Nr. 1 (Partia Pracy) — 5 man- 
datów, lista Nr. 3 (Chrześćjańska Dz: 

Prasa włoska przeciwko Litwie. 
RZYM 17 X. PAT. Pomimo ofcjalnego komun katu, jaki ro- 

ё zeslalo pose'stwo ltewske, zaprzeczającego wladomošcom о 
mokracja) — 4 man iaty, lista Nr. 5 terorze rządu koweńskego stosowan;m przecw polsk emu 
(Bun) — 1, lista Nr. 6 (Sianiści)—1. szkoln ctwu na Ltwe, prasa rzymska zameścia cały szereg 
lista Nr. 7 (Narod, Demskr) — 1. artykułów potępających politykę i metody rządu litewskiego. Z 
Na 2683 uprawnionych do głosowa- pjgm, które zam eścły obszerne artykuły o agresywnej polityce 
nia, w wyborach wzięło udział 1.756 į tewskieį, wymienić należy Messagero, Gornae ditaia, Tribuna głosujących. Unieważnionych zostało į Impero. : 2 
207 glosów, z czego 200 gł, które 
pacły ma unieważnioną listę Nr. 2 į, B 227277 T JEWS 

A ZY Q państwo świeckie Watykanu. W Nowym Sączu 
' RZYM, 11 X.—Cała prasa włoska zainteresowała się żywo projektem 

Ostateczny wynik wyborów d6 taątykanu utworzenia ponownie świeckiego państwa kościelnego w poro- 
rady miejskiej m. Nowy-Sącz przede zumieniu z Włochami i nadania Papieżowi wszystkich przywilejów suwe- 
stawia się następująco: Komitet Zjed- rennego monarchy nmiezależnego od nikogo. Oiicjalny organ Watykanu 
noczonych Grup Gospodaręzo-Oby- Qsgervatore Romano" odpowiada już ps raz drugi na arrykuły brata Mus- 
watelskich czyli lista mag.stracka—12 gojjniego, które się ukazały w „Popolo dltalia", Papież musi być niezależ- 
mandatów, lista Komitetu socjalistycz- nym monarchą—pisze „Osservatore Romano'— jeżeli katolicy całego Świata 
nego — 0, sta komitetu dra ]a'Z7 mają z zaufaniem odnosić się do Watykanu. Wszelka zależność od Włoch 
ego — 0, lista komuniitów — 0. U: mogłaby być początki:m rozłamu w kościele katolickim, ponieważ zależny 
dział wyborców od 50 do 60 proc, gg Wiech kościół nie miałby autorytetu w świscie. W poszczególnych 
Przebieg wyborów zupełnie spokojny, państwach potworzyłyby się kcśsioły narodowe. Co się tyczy stosunków 

We Włocławku. do faszyzmu to faszyzm nie zasłużył się Specjalnie wobec Kościoła, 
lecz naprawił to, co mascńskie rządy poprzednie zgrzeszyły wobec sto- 

Wybory w Włecławku, które od- qłcy Apostolskiej. 
były się w niedzielę dały następujące „Matin* donosi, jakoby podstawą rokowań, toczących sig między 

wyniki; Watykanem a rządem włoskim w sprawie utworzenia państwa kościelnegG 
Lista Nr 2 (PPS) uzyskała 8 man- świeckiego miał bić plan centrowca niemieckiego Erzbergera, który zapra- 

datów, lista Nr 4 (Bund) — 2, lista ponował, ażeby Włechy oddały Watykanowi całą część miasta Rzymu, po- 
Nr 5 (Poalej Sjon lewica) — 1, lista łożoną na lewym brzegu Tybiu eraz szeroki pas ziemi aż do morza, łącz- 
Nr 6 (Poalej-Sjon prawica) — 1, lisia nie z poriem. ` 
Nr 7 (Polski Gosp. Kom. Wy М $ ° 

* Св, В 1 Маг Рет — 1, ЛЫ Rakowski wyjechał z Paryża incognito, ij. Ch. D. i Nar. Dam.) — 15, lista 

kody AE ŠA . pe PARYŻ. j:k donosi „Le Journal“, ambasador Rekowski mia! zamiar 
Kom Wyb. ti Parija Pracy)—2 lista wyjechać wczoraj wieczorem z Pzryża do Moskwy ściśle incognito, nie 
Nr 16 Ż. Biok Narod i sjoniści) zawiadamiając o swym wyjrźizie nawet ministra Brianda, jednakowoż, po- 
3 sia e 17 (Ortodoksi ż dowscy) mime osobistych zabiegów, nie mógł uzyskać dla siebie żadnego miejsca 

sandał y CY) w sieepingu przed upływem 5-ciu dni. Wobec tego Rakowski opuścił 
z dzisiaj Paryż automobilem o o g. Ó-ej rano, udając się do Berlina. Wy- 

jazd ambasadora nie dał okazji do żadnych incydentów. 
Na 28355 uprawnionvch do gło: 

: Druga interwencja posła włoskiegó. 
sowania, w wyborach wzięło udział 
18,615  Umiewaźniono 2 445 głosów, 
z czego 2,420, które padły na unie- 
ważnioną listą Nr 10 t. zw. opozycji BIAŁOGRÓD. 17-X. PAT. Poseł włoski generał Bodrero złożył wczoraj 
roboiniczej wizytę jugosłowiańskiemu ministrowi spraw zagranicznych d-rowi Merinkowi* 

Ы ciowi przyczem wystąpił przeciwko zarzutom, które wytacza prasa bialogrodz- 
ka Włochom z racji zamordowania posła albańskiego w Pradze. Poseł włoski 

EAST LAKE RRKT zwrGcil uwagę na niepożądane skutki, jakie może pociągnąć za sobą dla sto- 
sunków między cbu państwami takie zachowanie się prasy białogrodzkiej. 

Rozmowa była utrzymana w przyjaznym tonie, o tyle jednak mizła spe- 
cjalne znaczenie, że poseł Bodroro już przed dwoma dniami podjął kroki w 
tej oraw ZEE PZ aż 2 EE Z Marinkowicz oświad- 
czył w odpowiedz), uczynił wszystko, aby wpłynąć na prasę białogrodzk 1 17 X. PAT. Dziś wskazał jednak, że w Jagosłavji istn'eje swoboda prasy i płapoojwć sł si 

o godz. G-tej min. 45 rano przybyła zem, że prasa włoska w związku z zejściami macedońskiemi była wrogo uspo- 
do Warszawy ze Lwowa delegacja Sobicna dla Jugosławji. 
prasy tumuńskiej na obrady porozu: Posei Patek Ww Tyflisie. 
mienia prasowtge połsko-rumuńskie" 
go, w składzie następującym: szef MOSKWA, 15—X. PAT, Poszł Pat:k bawił w ciągu dn. 12 i 13 
wydziału prasowego ministerstwa. października w Tyfisie: Pobyt jego w stolicy faderacji zakaukaskiej był 
spraw zagranicznych Dianu oraz re- powodem do całego szeregu cficjalnych wystąpień i uroczysteści. Między 
daktorowie Bardescu, Cecropidz i innetmi odbyło się śniadanie w konsulacie polskim, na które przybyli 
Dragomirescu.  Dziennikarzam ru- wszyscy przedstawiciele władz centralnych federacji zakaukaskiej z prezy» 
munskim towarzyszy attache praso* dentem federacji Agamalłogły na czele. 
wy poselstwa polskiego w Bukaresz- Wieczorem poseł Patek wydał wielki raut dla rządów federacji za- 
cie p. Tadeusz Kijeński, Na dworcu kaukaskiej i republiki gruzińskiej, na którym oprócz przedstawicieli władz 
głównym powitali gości przedstawi- j całego korpusu konsularnego, obecni byli również przedstawiciele orga: 
ciele M-stwa Spraw Zagraniczaych. nizacyj gospodarczych, trustów, banów, związków zawodowych, wyższych 
attache prasowy poselstwa rumuń- uczelni i świata artystycznego. Podczas rautu wyksnano produkcje artystów 
skiego p, Blaga oraz grono dzienni- gruzińskich. 
karzy. Goście zamieszkali w hotelu Da. 13:go peździernika posła Paika podejmował konsulat generalny 
Europejskim. O: godz. 11-tej goście włoski, a dn, 14 go października poseł Patek opuścił Tyfis udając Się, 
złożyli wieniec na grobie Nieztiane- w towarzystwie pełnomocnika komisarjatu ludowego spraw zagranicznych 
go Żałnierza. O godz. 12-tej w sali przy konfederacji zakaukaskiej Karklina, de Kachstji ceiem zwiedzenia 
resursy kupieckiej ustąpiłe inaugura- wjnnic państwowych. 
cyjne posiedzenie konferetcji pora- po—————— W ZEE ZR PECCK 
zumienia prasowego polsko-rumuń- е 

' Komisja Kowieńska zjeżdża do Użulej. skiego. 

Międzynarodowa Od własnego korespondenta z Rudziszek. | 

kacja. W sobotę ubiegłą litewscy funkcjonarjusze straży granicznej odgrażali 

się, że nazajutrz w niedzielę. przerzucą z powrotem wszystkich wysiedlonych. 

WARSZAWA, 17.X PAT. Dnia 19 Pogróżki swej nie spełnili. Krytyczna godzina 11 przed poł. przeszła bez incy* 
b. m. rozpoczyna się w Beriinie kil- dentų 
kudniowa konferencja kolejowa w W niedzielę udaliśmy się na pogranicze. Żołnierze litewscy otrzymali 
sprawie ostatecznego Unormowania rozkaz puszczenia pogłoski, że na granicę do Użulej przybywa <Liga Narodów» 

bszpośredniej kerunikacji Osobowej (tak wprost mówili). Na ten temat dowcipkowano po stronie polskiej. Jednakże 
i bagażowej między Polską, Auglją, z rozmowy z lejtenantem Iszkowskim wywnicskowść było można, że wszyscy 

Dziennikarze rumuńscy w War- 
iszawie. 

komani- 

+ Francją i Belgją z franzytem pizez wysiedleni odesłani zostali już do Kowna za wyjątkiem trzech: księdza Dwora- 

Niemcy. nowskiego, Korwel-Korwelisa i Winciusa, którzy pozostali nadal w Użulejach. 

Plac Doria Amphili Pod wieczór udaliśmy się po raz drugi na granicę, kiedy właśnie przybył 
z Wilna sterosta Łukaszewicz, dla zbadznia sytuacji na miejscu. Dowiedziawszy 

RZYM, 17—X. Pat. Donoszą w się o przybyciu starosty, przybył też z Użulej naczelnik powiatu i jejtenant 
sprawie placu Doria Atophili, о КЮ- pgzkowski. Nie ci panowie nowego do sprawy nie wnieśli, zaledwie potwierdzili 
rym mówiono ostatnio, iż ma być wiadomość. ie do Uiulej zjeżdża specjalna komisja z Kowna (już nie «Liga Na- 
pPrzeznaczeny do użytku Watykanu, rodów»), która zadecydow:ć ma rzekomo o dalszym losie wysiedlonych. Po Sio 
że rząd nabył ten plac I zamierza U- minutowej rozmiwie Litwini odeszli. 
zneć go za pamiątkę narodową. 

Opiata pocztowa uiszczoma ryczałiem. 
jedyńczego n—ru 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca. | 

> statecznie wyšwietlila, że jeśli 

BARAROWICZE -— al, Szosowa 172 
BRASŁAW -— ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — u! Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 

GRODNO 4 — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — mi. Majora fAackiewicza 63 

Konserwatyzm 
Od kilku miesięcy, a zwłaszcza 

ed kilku tygodni coraz geręciej roz- 

brzmiswa na zebraniach politycznych 
i w prasie dyskusja nad kwestją, na 
czem polega konserwatyzm, Etymolce- 

gicznie i istotnie polega on na za- 

chowywaniu, czyli kenserwacji, ale 

czego? 
Wrogewie nasi stale insynuują, że 

na konserwowaniu przeżytych i nie- 
możliwych de zastosowania w XX 

wieku form ustroju polilycznego i 
społecznego, że przeto konserwatyzm 

jest anachronizmem i wstecznictwem. 
To są bezsensowne, ze złą wiarą po- 

wtarzane brednie, których już nikt 

jako tako myślący poważnie nie bie- 

rze, rzeczowa dyskusja bowiem do 

o co 
zachowawcom chodzi, to 0 zachowa* 
nie samej Polski, . 

Niestety wśród nas nie doszło 

jeszcze do zupełnego uzgodnienia 
póglądu, a raczej wiary, jaką drogą 

do zachowania narodu i państwa pol- 
skiego dążyć należy. Jestto tem wię- 

cej godne ubolewania i niezrozumiałe, 

że wszyscy konserwatyści uznają, że 
podstawą istnienia narodów i państw 
może być jedynie prawo Boskie i pra- 
wo natury, zreszią pokrywające się, 

skoro wyzuajemy, iż prawo natury 

stworzył Bóg, jak wszystko na świecie. 

Historja ludzkości uczy nas i Ko- 
Ściół katolicki uznaje, że pierwszą 
ludzką komórką społeczną jest rodzi- 

na, która powoli, w ciągu długich 

wieków, rozwijała się poprzez szereg 

elapów, w naród i państwo. Tak, jak 
przy powstaciu rodziny samorzutnie, 

zgodnie z prawem Bożem i natural- 
nem, rodzi się władza ojcowska, tak 

przy zawiązywaniu się państwa rodzi 

się jego władza zwierzchnia, na sku: 

tek woli jednostek objętych państwem, 

a spontanicznie, właśnie bowiem ta 
władza i hierarchja stanowią więź, 

łączącą jednostki w całość. 

* Ta władza państwowa pochodząca 

od Boga i wygływająca z samej ista« 
ty natury ludzkiej, została zaatakowa-, 

na 150 lat temu w imię fkcyjnej, 
absurdalnej idei suwerenności ludu. 

Dokładnie te rzeczy ustaliła raz na 
zawsze Encyklika Leona XIII «Da pe- 

testatis civ.lis origine». 

Wielki Papież uznaje, że dany na- 

ród może wybierać sobie formę rządu, 

jaka mu się podeba, lecz wola jego 
nadać władzy zwierzchniej nie może 
tym, czy temu, kto będzie do rzą- 

dzenia powołany, amoże tylko wska: 

zać osobę, która ma wykonywać w 

państwie ów zwierzchni, ,Baży i na- 

turalny mandat. 

Źadne więc ludzkie uchwały, przez 

„Suwerenny“ tłum powzięte według 
takich lub innych demokralycznych 

formułek, nić są zdolne zredzić stałej 

władzy zwierzchniej i hiererchji, ko- 
niecznej w państwie, jak w każdym 
żywym organizmie, wszelki bowiem 
tą drogą ustanowiony ustrój musi być 

chwiejnym i przemijającym, podieg- 
łym kaprysowi tych, którzy dziś go 

uchwaliwszy, tem samem jutro mogą 

go zwalić. Aby dać państwu ustrój 
zapewniający mu potęgę i rozwój, 

tak duchowy, jak materjalny, musia- 
łaby demokracja abdykować i, zgod- 
nie z wiecznem prawem Bożem i na« 
turalnem, wskrzes:ć monarchię. 

Nie jest to niemożliwem i jeśliby 
tak zwana wola ludu, nawet w tej 
karykaturalnej postaci, jaką jest de- 

mokratyczne głosowanie, ustanowiła 

monarchię i przez to dowiodła, iż 
przez nią przemówił czysty instynkt 

samozachowawczy, byłoby dla peń- 
stwa wielkiem szczęściem. Lecz jeśli 
lud, bałamucony od 150 łat, trwa w 

swem  zaślepieniu |i demoralizacji, 
wówczas stanie się niezmiernem  do- 

brodziejstwem i stanie się morałnym 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy fednoszpaltow: 
Kronika reklamowa lub nadesłane 48 gr. W n-ch świąteczny: 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. 

ODDZIAŁY: 

ŚWIR — ш 

a monarchizm. 
zwierzchnia od razu zrozumie swe 

posłannictwo tak, jak je w wyżej 

wspomnianej Encyklice określił Leon 
Xil: „władza polityczna (politica po- 

testas) mie powstała na to, aby być 

przydatną czyjemukolwiek prywatne. 

mu interesowi, a urzędy publiczne 

służyć powinny dobru rządzonych, a 
nie tych, którzy je piastują*. 

Władysław Glinka. 
TE KTE EDIT 

Posiedzenie zarządu główne- 
go „Wyzwolenia*, 

16 b. m. odbyło się w Warsza 
wie pesiedzenie Zarządu Głównego 
Wyzwolenia w obecności 25 człon- 
ków. 

Po przeprowadzenej wyczerpują- 
cej dyskusji, zarząd uchwalił rezo- 
lucję, z której najważniejsze punkty 
brzmią następująco: 

1) Zarząd Główny Wyzwolenia 
oceniając obecną sytuację Państwa i 
mając na względzie nakazany przez 
tegoroczny zjazd delegatów stosu: 
nek polityczny do Rządu, stwierdza, 
że stronnictwo nie może żadną mia- 
rą uznać i pogodzić z interesami 
Państwa tych poczyneń Rządu, które 
podrywają ustalony przez Konsty- 
tucię ustrój Państwa. i 

2) Zarząd Główny Wyzwolen'a 
stwierdza, iż popieranie przez Rząd 
stronzictw politycznych jest szkodli- 
we a szczególnie popieranie konsoli- 
dacji ruchu zachowawczego. 

3) Zarząd przyjmuje do wiado- 
mości z zadowolenizm pomyślne za- 
keńczenie rokeweń 0 pożyczkę za- 
graniczną i wyraża nadzicję, że bę: 
dzie ona zużytkowaną przedewszyste 
kiem na ożywienie rolnictwa, 

4) Webec zbliżających się wy- 
borów do Sejmu, należy wypowie- 
dzieć estrą walkę stronnictwom pras 
wicy i Piasta, ponieważ rządy ich do 
maja r. ub., doprowadziły Państwo 
na trzeg przepaści. 

5) Żarząd główny przyjmuje do 
wiadomości sprawozdanie o poczyna* 
niach politycznych, celem stworzenia 
wyborczego b'oku lewicy i wyraża 
nadzieję, że akcja w tym kieruoku 
doprowadzi do pomyślnego zakoń 
czenia. 

5 ZA 

Gospodarcze momenty w ro- 
kowaniach polsko-niemieckich, 

BERLIN. 17.X. W związku z przy- 
pomnieniem przez jeden z dziennie 
ków lewicowych mowy królewieckiej 
hr. Westarpa, w której oświadczył 
on, że dopóki Polska prześladuje 
mniejszość niemiecką, nie może być 
mowy o fraktacie handlowym, ogła- 
sza dzisiaj B.uro Wolffa notatkę pół- 
oficjalną oświadczając, że rząd Rzeszy, 
jak stał dawniej tak i teraz sioi na 
stanowisku, że © sprawie zawarcia 
traktatu handlowego z Polską megą 
dzcydować tylko momenty gospodar- 
cze. Rokowania mają być w majblik- 
szym czasie podjęte. 

Bezsilna Reichswehra. 

BERLIN, 17.X. PAT. Biuro Wolfa 
denosi z Nowego-Yerku, ža przybyl 
tam na pokładzie niemieckiego pa» 
rówca „Hamburg* szef Reichswehry 
ger. Hsye. W nocy gen. Hzye udaje 
się w dałszą podróż do Waszyngto- 
nu. W rezmowie z przedstawicielami 
prasy amerykańskiej, gen. Heye na 
zapytanie, czy Nizmcy są rozbrojone, 
oświadczył, że sama fakt odwołania. 
międzysojuszniczej komisji kontrolnej 
z Niemiec jest dostatecznym dowo- 
dem, że Niemcy przeprowadziły żu- 
pełne rozbrojenie. 

Na zapytanie o obecnym stanie 
Reichswehry, gen. Heye oświadczył, 
że Reischwehra jest małą, ale dobrze 
wyszkoloną armją, której zadanie 
ogranicza się do celów czysto ebron- 
nych. Nie jest ona jednakże ani do- 
statecznie uzbrojona ani ,też liczna, 
nie posiada tanków ani ciężkiej arty: 
lerji i hydreplanów wojennych, aby 
megła się zmierzyć z  silą zbrojną, 
któregokolwiek z wielkich mocarstw 
europejskich. W końcu gen. Hzye 
zaprzeczył, jakoby Niemcy uprawiały 
tajne zbrojenia lub też jakoby istniała 
tajna Reischswehra. 

Wielki proces komunistyczny 
na Węgrzech, 

BUDAPESZT, 17 X. Pat, Dziś 
rozpoczęła się tu rozprawa przeciwko 
byłemu komunistycznemu komisarzo- 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 18 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek © 
«go Maja 5 ` 

WILEJKA POWIATOWAa—ul Mickiewicza 24 

y na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10egroszy 

ch oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne 

drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Sejm i Rząd: 

"Uchwały Rady Ministrów. 

WARSZA VA, 17.X PAT. W po- 
niedziałek da. 17 bm. © godz. 5 tej 
po poł. odbyło się pod przewodnic- 
twem p. wice-premjera Bartla posie- 
dzenie Rady Ministrów, na ktorem 
załaiwłano porządek dzienny złożory 
z 55-ciu punktów. Między innem' Ra- 
da Ministrów przyjęła projekt rózpo- 
rządzenia w Sprawie zmiany od dn. 
1 listopada rb. czasu urzędowauia, 
Czas ten określono mianowicie na 
godziny od 830 do 15 30. Następnie 
Rada Miaistrów zatwierdziła prcejekt 
rozporządzenia Przzydenta Rzeczy- 
pospolitej e ubezpieczeniu pracowni- 
ków umysłowych. W kcńu Rada 
Ministrów powzięła uchwałę w spra- 
wie należności za podróże służbowe, 
delegacje i przeniesienia pracowników 
państwowych i etatowych pracownie 
ków Kolei Państwowych, jak również 
postanowiła zrównać pebory funkcja- 
narjuszy straży cenej z poborami 
podoficerów K.' O. P. przez co funk- 
cjonarjusze straży celnej etrzymują 
podwyżkę poborów około 25 proc. | 

Oficerowie szwajcarscy u p. 
Prezydenta. 

W niedzielę o godzinie 17-tej p. 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął na 
Zamku oficerów szwajcarskich, kpt. 
Ammonna i por. Himna, którzy to- 
werzyszyli zbiorem muzeum rapper- 
swilskiego od Rapperswilu. Na przy- 
jęciu tem byli również obecni poseł 
szwajcarski p. Stgesser-B uanegg z 
małżonką, minister W. R. i O.P. 
Dobrucki, dyrektor departamentu 
sztuki p. Skotnicki, prezydent miasta 
inż, Słomiński, sztf biura histerycz- 
nego M. S. Wojsk. gen. Stachiewicz 
i inni. 

Z pośród członków Damu Cywil- 
nego i Wojskowego obecni byli: Dy- 
rektor Kancelarji Cywilnej p. Dzię- 
ciołowski, szef Gabinetu Wojskowe- 
go pułk. $. G. Zahorski i kpt. Na- 
górny. P. Prezydent dłuższy czas 
rozmawiał z oficerami szwajcarskimi. 
Następnie p. Prszydent i pani Moś- 
cicka podejmowali gości herbatką. 

Dziesięciolecie sądownictwa 
polskiego. 

W ubiegłą niedzielę sądownictwa 
polskie ebchodziło uroczyście dzie: 
siątą roczuicę swego powstania. 

Uroczystość rozpoczęła się solen- 
nem nabożeństwem w kościele |[poba= 
zyljańskim, po którem uczestnicy ze- 
brali się w salach kolumnowej i sesjo- 
nalnej sądu okręgowego 

Po przybyciy p. ministra Meyszta- 
wicza, akademję zagaił prezes S, O. 
Kamieński, a nasiępnie przemawial: 
prezes sądu apelacyjaego Sup.Ński, ' 
który podkreśli, że sądownetwa by 
ło pierwszą organizacją państwową w 
odradzającei się Polsce, wict-pre:eB 
wydzialu IX karnego Fieszyński dal 
historję poiskisgo sądowniciwa. 

Następnie odpowiednis przemėowie- 
nia wvgłosili: prokurator Św q'kowski, 
imieniem palestry mec. Jaa Dąbrow- 
Ski, im. urzędników sądowych sekr: 
Sikorski i przedstawiciel obrońców 
sądowych Łaski. 3 

Na akademji reprezentowane były 
municypalność, palestra i pracownicy 
sądowi, 

Wieczorem w salech sądu odbył 
się raut, 3 

DER EEE AT TA PES 

Podmycie nadbrzeża w Gdyni. 

WARSZAWA, 17X PAT. Dnia 
16 bm, o godz. 17-tej w porcie gdyń- 
skim, tuż przy nowem molo, wskus 
tek zbytniego pogłębiznia basenu c= 
derwał się kawałsk nadbrzeża, a wc= 
da podmyła 2 tory kolejowe w pore 
cie na przesirzeni 20 metrów. Ruch 
na  podmytych bocznicach został 
wstrzymany. Dyrekcja gdańska wy- 
delegowała komisję celem dokładne- 
go zbadania sprawy na miejscu. 

Organizacja bolszewicka 
w Warnie. 

BUDAPESZT, 17 X. Pat. Według 
doniesień dzienników z  Białogrodu, 
wykryte w Warnie organizację bol- 
szewicką, która stała w ścisłym kon- 
takcie z centralą kemunistyczną w 
Konstantynopolu. S 

Lewin w Ameryce 

NOWY-YORK, 17—X. Pat. Przy« 
był tu Lewin, powitany przez komi- | 
tet przyjęcia. ю 

każdy inny sposób dania mu jedyne- wi ludowemu Żeltanowi Szanto i 57 

go ustroju, jaki państwo ocalić móże, m is > a 
oczywiście pod warunkiem, iż to do- tanie Węzią: > я wiosny 1026 ad = 
konane. zostanie bez obrazy etyki wiesny 1927 r, na _ zlecen.e 3eciej 
chrześcijańskiej i że sama władza międzynarodówki. 

  

akuszerją choroby kobiece 
POWROCIŁ, Zawalna 16 tel. 564.   

Dr J. Burak |
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„Meteor“ z P. P. S. 
— Korespondencja Słowa. — 

Pan poseł Wolicki z P. P. S, ja- 
'koś łaskawie zapomniał 6 Nieświeżu, 
albo może przekonał się, że interesu 
wielkiego tu nie zrobi i szuka gdzieś 
szerszej areriy działalności. Natomiast 
częściej zaszizyca nas drugi poseł z 
P. P. S pan Dzięgislewski, który 
według własnego swego określenia 
«jak meteor przelatuje nad Kresami, 
by je oświzczć». 

Oióż «Meteor» parę tygodni te- 
mu bawił w Klecku, gdzis trzymał 
do chrztu córkę Korfa, e którym przei 
paru dniami denosiłem.—Innemi sło- 
wy pokumali się poseł Dzięgielew- 
ski z bolszewikiem Korfsm i to 
według wszelkich prawideł, ba nawet 
pewną dozę alkohglu wspólnie na 
uczcie zniszczyli. 

Wędrowny meteor—poseł poleciał 
dalej, a tu tymczasem kum Korf po- 
pełniał jedną zbrodnię po drugiej, 
burzył ludność, kradł, aż wreszcie 

_ dostał się za druty! 
Ale z techniką pracy jakoś się im 

nie udało: za mało porczumieli się 
z sobąl I oto kiedy Korf w Klecku 
w areszcie składał szczere zeznanie 
o tem, jak został za nadużycia usu- 
nięty z Kasy Chorych, jak świado- 
mie przygotował się do ucieczki do 
Sowdepji i jak w ostatniej chwili na 
samej granicy zosiał aresztowany, gdy 
słowem przyznawał się otwarcie do 
systernatycznej antypań stwowej robo- 
ty, wtenczas poseł Dzięgielewski prze= 
mawiał na wiecu w Nieświeżu. 

Szczerze uśmiać Się można, ze< 
stawiając te dwa fakty: oto Dzięgie- 
łewski twierdził, że kum jego zaare” 
sztowany został w sposób prowo- 
kacyjny, gdyż ani myślał o przecho- 
dzeniu granicy, a jedynie ” pracował 
«dla partji», że rozsiewane przez 
«Wspólną Sprawę» wiadomości © 
nadużyciach w Kasie Chorych to o* 
szczerstwo i t. d. 

Tu trzeba dodać, że mowy kie- 
rownik Kasy Chorych w Nieświeżu 
osobiście zjawił się w redakcji miej- 

scowego pisma „Wspólnej Sprawy* 
i oficjalnie oznajmił redaktorowi, że 
sprawy wykrytych nadużyć kierowni- 
kówKas Chorych w Nieświeżu Wa- 
lewskiego, w Klecku Korfa tw Horo- 
dzieju Fiałkowskiego zostały skiero- 
want do prokuratora w Nowogród- 
ku, wbrew oświadczeniom pana Dzię- 
gielewskiego. 

Słowem co strzelił Meteor, to tra- 
ži! kulą w plot! 

Glówną treścią przemówienia by- 
ło zwalczanie dzisiejszego Rządu. 
Zwalał na niego winy za wszystko: 
i za drožyznę i za bezrobocie, 
1 za więzienie zbrodniarzy, i... no 
już nie wiem za * wiele tam 
rzeczy potępiał — Dostało się rządo- 
wi. poszczególnym ministrom, różnym 

urzędnikom, niebolszewickim pismom, 
wreszcis nawet sporą dozę pięknych 
słów poświęcił niżejpodpisanemu, wy- 
kazując dobrotliwie jego głupotę i 
«zielone pojęcie» o politycel 

Mniej soczyste co do formy było 
przemówienie Dzięgielewskiego w po- 
równaniu z mówkami Zajtza i Korfa, 
treść ich jednak była identyczna. 

Huzial łapaj! bijl trzymaj! wałl 
bierzl na nichl w nchl przeciw niml 

na barykadyl na latarnię! niech żyje 
rząd robotniczo-włościeński! niech ży= 
je dyktatura proletarjatu! 

Taka mniejwięcej jest gradacja 
haseł owych panów. Nisktórzy z 
nich rzucają dopiero pierwsze wy» 

krzykniki, niektórzy środkowe, a nie- 

którzy do ostatnich już dochodzął 
1 Bardzo to niewesołe, nawet zupeł- 
nie smutne! Musimy sobie jednak na 
podstawie dostarczonych nam - ргбе 

bek zdać sprawę, jaka jest wartość 

  

PRZELUDNIENIE. 
Rsście i mnóżcie się i napeł- 

niajcie ziemię. - 
Pierwsze Księgi Mojżeszowe 1 28. 

Dwa są kardynalne poglądy na 

przyczynę. niedoli. i nędzy trapiących 

człowieczeństwo. Dobra ziemskie są 

wadliwie rozdzielone między ludźmi! — 

powiadają jedni. Nad kwadraturą koła 

"„prawidlowego“ rozdzielenia tych 
- dóbr łamią scbie głowę up. socjaliści, 
Drugi pogłąd głosi: Za wiele jest 
ludzi na ziemskim padole i coraz 
ich więcej przybywa.. Złąd tyle nie- 
dostatku, ztąd odczuwamy wszyscy 

coraz bardziej zaciętą i dzikszą wałkę 
e byt. 

Teoretykiem na|bardziej zaanym 
tego drugiego poglądu, był, jak wia- 
domo, Mzlthus, słynny angielski eko- 
nomista, zmaarly w 1834-tym roku na 

spokojnem wiejskiem próbostwie ci: 
uhem w Rookery w okolicach Londynu, 
gdzie się był w roku 17664ym : uro- 
dził. 

Malthusowi wydało się wręcz pa- 
radoksalnem utarte twierdzenie, że 

obfitość ludności jest.. bogactwem 
kraju. Wręcz przeciwniel Od zbytku 
ludności kraj ubożeje nie będąc w 
stanie nietylke zapewnić tej swej 
nadmiernej ludności dobrobyt, lecz 
zgoła wreszcie nie będąc w stanie jej 
wyżywić, Tak się rzecz ma i z całym 
ziemskim globem, 

Z tego jądra wcale logicznego ro- 
zumowania (aa które zresztą byli 
wpadli niektórzy uczeni na lat wiele 
przed Malthusem) rozwinęły się dwa 

Nieśwież. 

całego towaru, całego ładunku idse- 
wego Dzięgielewskich, Zajtzów, Wa- 
lewskich, Korfów/ 

Dla rozweselenia czytelników po 
tych smutnych refleksjach powrócę 
jeszcze do kapitalnych zestawień pa- 
na posła Dzięgielewskiego, które mu 
się fatalnie nie udawały i mogły roz- 
śmieszyć nawet zupełniz ponurego 
człowieka. $ 

Oto np. ów przedstawiciel robot- 
niczej partji nawoływał do natych- 
miastowej radykalnej reformy rolnej 
z rozdrobnieniem całej ziemi w pań- 
stwie.— Bardzo pięknie, ale jednocześ- 
nie mówiąc o wzroście cen zboża, 
podkreślał, że cała nadwyżka ze 
wzrostu cen zbsža idzie do kieszeni 
obszarników, a drobny rolnik nic na 
tem nie zyskuje, gdyż wogóle nie sza Kościuszki wzięło udział okeło 50.000 Polaków. 
posiada zboża na zbycie. 

rzesz pracujących; chce pan oddać darami. Pomnik jest dziełem rzeź>iarki Htteson, a. ustawiony został 

Przed procesem zabójcy Petlury: 
PARYŻ. PAT. — Zainteresowanie procesem. zabójcy Petlury Schwartz- 

barda wzmaga się z każdym dniem, zwłaszcza w sfarach, zainieresowanzch 
w zwycięstwie jednej z dwuch tez, które będą bronione podczas roz- 
prawy. 

Obrona wezwała szereg Świadków, wśród kiórych m. in. figurują: 
Zilberfarb, b. minister spraw żydowskich w gabinecie Winniczenki, człon- 
kowie miejscowych komisji ankietowych oraz działacze żydowscy tacy, 
jak Mockin, Tiomkin, Sliozberg, Goldstein, Czyrykower, Gurewicz, b. kon- 
sul duński w Kijowie. Mówią, że wystąpi również jako świadek Maksym 
Gsrkij. przebywałący obecnie we Włoszech. 

Znaczny. odłam żydowskiej opinii 
gląd, że Schwartzbart jest mścicielem 

publiczn:j gwałtownie szerzy po- 
krwi żydowskiej, przelanej przez 

Petlurę, Podobne jest stanowisko kół komunistycznych. O gan komunistów 
„L'Humanite* drukuje codzień nowe 
inie, rzekomo dokonywanych z rozkazu Petluty, 
skie różnych odci:ni zajmują wrogłe stanowisko wobec Petlury: 
lewicowe jak <Poślednija Nowostłe, 

opowiadania o pogromach na Ukra- 
Również dzienniki rosyj- 

organy 
stają przytem na stanowisku ebroń- 

ców S:hwartzbarta, prawicowe zaś oskeržają Petlurę o chęć oderwania 
Ukrainy od Rósji i współdziałanie w tym kerunku z Polską. Sfery ukraiń* 
skie zwalczają rzucane na Petlurę oszczerstwa, ale, jak widać nie rozporzą: 
dzałą edpowiedniemi ku temu środkami, wobec czego ich propaganda jest 
o wiele mniej skuteczna. 

Pómnik Tadeusza Kościuszki w Ameryce 
BOSTON, 17. X. PAT. W uroczystości odsłonięcia pemnika Tadeu" 

Aktu poświęcenia 
] „ _ dokonał ks. kardynał O'Connel, poczem odbyła się defilada w której ucze- 

Więc jakże prawodawco i obrońco stniczyło 10.000 dzieci polskich, sskoli z 67-miu ork'estrami i 200 lu sztane 
w 

ziemię tym, którzy nic nie mogą wy* ogrodzie obok pomnika Waszyngtona, Wieczorem odbył się bankiet, ped- 
produkować. A cóż wtenczas będzie czas którego wygłosili przemówienia pozeł Rzeczypospolitej Ciechanowski, 
z robotnikami, których niby pan bro- gubernator stanu Massachusset's Fulier, generałowie Jakson i Edwards, 

dmira! Willson i senator Walsh. Prezydent Coolidge nadesłał depeszę, ni? Z.czego oni będą żyli?  — Po- 
wietrze to rzecz mało pożywna, 

Cała gadanina poprostu wygląda- 
ła bardzo głupio i zbyt. dobrze nle 
świadczyła o poziomie umysłowym 
mówcy: ałbo sam mało kapuje, albo 
w bezczelny sposób kpi ze slucha- 
czy — 

Również śmiesznie wyglądało 0- 
burzanie się, Dzięgielewskiego na 
„Wspólną Sprawę" za to, że wyra: 
żało opinię, iż sprawcą kradzieży w 
Kasie Chorych powinny się zająć 
władze prokuratorskie. Gromił pan 
poseł pismo za to, że «uczy» wła- 
dze! — A jednocześnie sam aż za- 
chłystywał się od krytyki i napaści 
na cały rząd, zaczynając od premjera 
a keńcząc na najmłodszym urzędniku. 

Widać z tego było, że „Meteor“ 
sobie pozwala na dużo rzeczy, — 

dziejstw swych towarzyszy. 

dyktatury ujarzmionego proletarjatu, 
jeszcze można krytykować i piętno- 
wać złodziejstwo, choćby przez pań- 
skich przyjaciół popełniene. 

Niech się więc pan bardzo mo: 
cno nie gniewa, a tylko tyle wiele 
potrzeba dla wprowadzenia w błąd 
naiwnych słuchaczy i... zarobienia na 
chleb poselski. — Więcej nie warto, 
gdyż będzie „mała rzecz, a wstyd*, 

która zebranie powitało owacyjnie. 

Prasa francuska o pożyczce, 
PARYŻ, 17 —X, Pat. Wiadomość o uzyskaniu pożyczki famerykań: 

skiej przez Polskę komentowana jest z wielką życzliweścią w prasi: fran- 
cuskiej, która podkreśla pomyślny stan gospodarczy Polski i wskazuje na 
zuaczenie pożyczki amerykańskiej dla dalszego jej rozwoju. Pisma Eu- 
rope Nouvelle wydała spzcjalny numer poświzcony reformie monetarn:j w 

zacji złotego, Leona Barańskiego „O 
rzyńskiego „O roli Polski w życiu gospodarczem Europy". 
pismo zamieszcza dłuższy artykuł redakcyjny omawiający plan stabilizacji ° 
złotego i główne cechy reformy monetarnej w Polscz. 
mo daje oficjalny tekste programu stabilizacji 
rząd polski 

Strajk węglowy 

Polsce. Numer ten zawiera artykuł min. Czechowicza o sytuacji finanso- 
wej, dyrektora Młynarskiego o Banku Polskim jego roli i programie stabili- 

pieniądzu narodowym*, dyr, Sta- 
Prócz tego 

W załątzniku pise 
złotego przyjętego przez 

w Niemczech. 
HALLO, 17— X, Górnicy zagłębia węglowego środkowych Nismiec 

skromnemu dziennikarzowi nie po- odbyli 120 zebrań, na których postanowiono jednomyślnie rozpocząć strajk. 
zwala nawet pisnąc na temat zło- Faktyczne już dziś rano strajk objął całe zagłębie. 

BERLIN, 17—X Pat, Dziś od rana ropozczął się we wszystkich ko- 
Różne miarki stosuje pan, pa- palniach węgla brunatnego Niemiec środkowych strajk górniczy, który— 

nie Meteorze, ale to nie jest słusz- według donieti:ń pism niemiecki:h=objął 85—095 proc. wszystkich za- 

nem! Jeszcze na szczęście nie mamy rudnionych w górnictwie. 

Przepłynięcie kanału mistyfikacją, 
LONDYN 17 16. Okazuje się obecnie, że przepłynięcie kanału La, Manche przez 

miss Mac Lennan w nocy z dnia 10 na 11 bm. było jedynie prems dytowaną symulacja 
Miss Mac Lennan oświadcza obecnie, że dopuś iła się tej y 
unaocznić konieczność bardziej ścisłej kontroli nad wszystkiemi osobami, dokonywują :e- 
mi próby przepłynięcia kanała. 

symulacji z rozmysłem, aby 

Krwawa zemstą z powodu redukcji. 
TORUŃ, 17:X. PAT. Dziś po południu zredukowany urzędnik skarbowy Więckow- 

ski 4-ma strzałami z rewolweru zastrzelił urzęlującego w biurze naczelnika Kuig Sta 
gdy zanadto zagalapowawszy SiĘ, bę- bowej Pawlikowskiego, ciężko zranił urzędnika Obrębskiego, poczem sam pozbawił się 
dzie pan z takim zapałem bronił życją, W związku z dzisiejszem zabójstwem okazało się, że Więckowski wczoraj o godz. 

1-szej przybył do mieszkania radcy skarbowego Solmana w Grudziądzu I po wywołaniu 
BIAŁYSTOK. &° ® mieszkania pod pezorem doręczeniu mu listu, strzelit dof z rewolweru raniąc go 

swych kumów i towarzyszy. Z..D. 

— Ministerjalna lustracja sa- 
nitarna. Delegat Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych p. Podwiński po od- 
bytej lustracji stanu sanitarnego Wo- 
jewództwa Białostockiego — odjechał 
do Warszawy. Naogół stan sanitarny 
województwa uznał p. Podwiński za 
dzdatni, szczególnie Białystok, znany 
p. Podwińskiemu uprzednio uczynił. 
duże postępy pod względem sanitar- 
nym. Na prowincji dokonał p. Pod: 
wiński lustracji w Augustowie, Racz- 
kach, Sapackini, Bargłowie, Lipsku, 
Suwałkach, Filipowie, Krasnopolu i 
Stjaach. Wszędzie  skonstatowano 
należyte wykonywanie zarządzeńjj sa- 
nitarnych urzędu wojewódzkiego. (c). 

TROKI. 

— (x) Roboty inwestycyjne. 
Magistrat m. Trok przystąpił ostatnio 
do szeregu robót inwestycyjnych. 

W najbliższych dniach zakeńczo- 
ne zostaną prace nad urządzeniem 

dzieła angielskiego głośnego ekcno- 
misty: wydany w 1798-ym  anonimo- 
wo „An Essay on the Principle of 
Population* tudzież egłoszony 'dru- 
kiem pod imieniem i nazwiskiem 
Tomasza Roberta Malthusa  takiż 
„Essay” z roku 1804 go, który już 
za życia au'ora doczekał sześciu 
wydań. 

Oto jest, licząca przeszło sto lat 
wieku «ewangelja» maltuzjanizmu, 

Kamieniem węgielnym teorji Malthue 
sa jest jego obliczenie, że rasa ludzka 
rozmnaża się w stosunku geometrycze 
nym, jak liczby 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256 etc., zaś środki żywności 
przybywają na kuli ziemskiej w sto- 
sudaku arytmetycznym, jak: 1, 2, 3, 4,. 
5, 6. 7, 8 etc. jakże może przeto 
przyrost środków żywności... dogonić 
przyrost ludności? Każde życie orga- 
niczne — dowodził Malihus — та 
stałą skłonność do rozmnażania się 
powyżej istniejących środków żywno” 
ści. Na szczęście jest jakieś dobrotli- 
we Fatum, które — wedle sił — tępi 
nadmiar nietylko ludzkich istęt lecz 
zwierząt i roślin. Albowiem pomyślmy 
tylko, że sam kminek, jakże na pozór 
niewinny, skromny kminek, pokryłby 
powierzchnię kuli ziemskiej jeżeliby 
nie było na miej innych jeszcze roślin, 
które de rzeczonego samewładztwa 
kminka nie dopuszczają. O ileby nis 
istniała na kuli ziemskiej różnopie: 
mienna walka o byt, sam jeden na- 
ród angielski zapełniłby w okresie 
kiiku pokoleń calutki glob ziemskil 

Wojny, zarazy, epidemje, katakliz- 
my, huragany, powodzie — pocizsza! 

lekko w twarz. 

Likwidacja szajki szpiegowskiej. 
TARNOPOL 17X. Władze palicyjne zllkwidowały szajkę szpiegow= 

ską' złożoną z młodzieży ruskiej 
wmieszanych w tę nową aferę. 

i dokonały szeregu aresztowań esób 

Aresztowano: O:ypa Chrystenko, który stał na czele szajki, elektro- 
technika, Jana Mrozika, Stefana Kozickiego, studenta medycyny, Ferdynan- 
da Kożuchowskiego, kaprala 54 p. p. 
ka, którego aresztowano we Lwowie. 

Olgę Staszynównę i Michała Wasy- 

S:ajka grasowała na terenie województwa tarnopolskiego i Iwowskie- 
go.  Rewizje przeprowadzone w 
wiele materjału obciążającego m. in. 
wojskowych; 

mieszkaniach aresztowanych wykryły 
wiele zdjęć rozmaitych objektów 

elektryfikacji miasta. które korzystać 
będzie z prądu udzielanego przez 
elektrownię stacji kolejowej w Land- 
warowie. 

Przystąpiono również w miejsco- 
wej betoniarni do fabrykacji cemen- 
towych płyt, w celu ułożenia nowych 
chodników na poszczególnych uli- 
cach miasta. 

TEIKIANTI NST LA SL TREC SER PREZ PRE РЕС A II T IO CTR ZY WTZ OSC YZ ZE ZATZSAPRTAACEYĄ POW. 

się Malthus -- hamują katastrofalny 
wzrost ludności. Dziesiątkują też ją 
na szczęście: uboczne przyczyny, jak 
niezdrowe  zalęcie, ciężka praca, 
ubóstwo, złe odżywianie dzieci itp. 
Czy środki prewencyjne, policyjne 
mogłyby zaradzić, mogłyby przeciw- 
działać nadmiernemu rozmnażaniu się 
rasy ludzkiej? Malthus ani jednem 
słowem nie doradza stosować poli- 
cyjne środki zapobiegawcze. Niema 
u niego mowy 0 karach, prawem 
przewidzianych, za nadmierne rozmna- 
żanie się, ns. ludzi ubogich, którzy 
wiedzą sami doskonale, że nie są w 
stanie nietylko zapewnić dzieciom 
znośną egzystencję lecz nawet ich 
wyżywić. Czy należałoby zabronić 
ludziem ubogim wstępować w związ 
ki małżeńskie? Wszystkie te «środki 
zarądcze», wszystkie te paljatywy by- 
łyby bezsilne wobec istnego pędu 
rasy ludzkiej do rozmnażania się. 

Ale może uda się np. chemji wy- 
naleźć pożywienie jakieś skondense- 
wane; może nauce uda się podwoić, 
potroić środki żywności na ziemskim 
padole? Malthus trzęsiz głową, Nie 
wierzy aby szćuczne jakieś pożywie- 
nis mogło nasycić kiedykolwisk te 
nisprzejrzane rzesze istot ludzkich, 
któremi nasz świat widomy zapełnia 
się wciąż, zapełnia w  zastraszającej 
mierze. Bo — powiada Majthus — 
okres, w którym liczba ludzi przewyże 
sza środki mogące im zapewnić wy: 
godne utrzymanie, nastał już od daw- 
na... Od czasów niepamiętnych posu- 
wa się naprzód fatalna dysproporcja 
między tłumem konsumentów na 

Pozatem z braku własnego loka- 
lu szkolnego, Magistrat zaprojekto: 
wał budowę nowego gmachu  Szkol- 
nego. 

Na powyższe inwestycje Magi- 
strat m. Trek zaciągnął w  wydriale 
powiatowym pożyczkę w sumie 40000 
zł., która w najbliższym czasie zosta- 
nie zrealizowaną. 

świecie Bożym a tak zwanemi moyens 
de substance, czyli artykulami pierw- 
szej potrzeby. Boć oczywiście pierw= 
szą, niastety, potrzebą człowieka jest: 
zjeść aby mógł żyć. 

O.brzymia popularność teorji Mal- 
tnusa—pisze dr. Zofija Daszyńska- 
Galińiska w Jednym z rozdziałów 
świeżo wydanej nakładem księgarńi 
Hoesicka książki p. t. „Zagadnienia 
polityki populacyjnej**j — czyni z 
niej trzon, dokoła którego obracają 
się wszełkie rozważania O przyroście 
ludności. Teorja Malthusa wywołała 
niezliczoną ilość komentarzy i pele- 
mik, zmusiła niemal każdego ekono- 
mistę i polityka społecznego do za- 
jęcia przychylnego lub wrogiego, a 
przynajmniej krytycznego stanowiska. 

Zarzucoto  teorji . .Malihusa: bez: 
względność. Zarzucano  Malthusowi 
brak wiary w postęp ludzkości, Malt- 
hus zapomina, że nowy człowiek, 
to nowy pracownik i twórca nowych 
wartości; nie. bierze pod uwagę, że 

  

*) Uwadze czytelników <Słowa> pozwa« 
lamy sobie to dzieło polecić. Jest to w do- 
datku pierwszą próba w piśniennictwie pol: 
skiem naukowem zajęcia się polityką popu- 
lacyjuą i to jeszcze na tak szeroką skalę. 
Tom pierwszy (stanowiący samodzielną Ca- 
łość) dzieła p. Daszyń skiej-Golińskiej, obej- 
mujący przeszło 350 stronic traktuje o za- 
gadnieniach ludności. w czasach starożytnych 
i najbardziej teraźniejszych, o rasie i społe 
czeństwie, kwestji kobiecej, nędzy, zikoholi- 
zmie, e1genizinie, prostytucji etc, Ma się też 
ukazać i tom drugi, niemniej w treść obfity, 
gdzie mowa będzie o kolonizacji i emigracji, 
© miastach, kwestji mieszkaniowej etc. 

Nowości wydawnicze, 
— Stanisława Grabskiezo <Ekono- 

mji Społecznej» wydawanej przez Iwow- 
skie Ossolineum, ukazał się zeszyt IV:ty. 

— Edmund Czapliński: «Pani Balbi- 
na i Spółka» (Warszawa <Rój:) daje w 
formie powieściowej obraz nieszczęsnych 
dziewcząt wciągnistych w sidła handlarzy 
żywym towarem. Rzecz dziej: się w War- 
szawie. : 

— Nowych pięć monografij arty- 
stycznych, wydawanych przez Gebethnera 
i Wolffa, ukazało się w handlu księzarekim 
Każda, jak zwykle z przeszło trzydziestu re- 
produkcjami obrazó y lub rzeźb, Jakże każda 
interesującz! Jak ślicznie, «po europejsku» 
wydana! Jak znakomicie kieruje wydawnic- 
twem Mieczysław Trete:! Zebrało się już 
tych monografj piętnaśce. 

Obecnie mamy już przed sobą mono- 
grafje: Czachorskiego, Rodakowskiego, J. 
Mierzejewskiego, Eugenjusza Zaka, oraz to: 
mik poświęcony formistom polskim. Wrósi- 
my do tych bardzo pię:nie opracowanych 
monografij w obszerniejszem sprawozdaniu, 

— O. Henry: «Romans na promie» 
(Warszawa «Rój»). U.ieszna próbka humo- 
ru amerykańskiego. 

— Beecher Stowe: <Chata wtuja To- 
ma». Nieś niertelna, świetna powieść ukaza- 
ła się w niewiedzieć już którem wydaniu 
nakładem Towarzystwa Wydawniczego «Rój». 
Dwa tomy w jednym. Cena dwa złote bez 
pięciu groszy. 

— Maciej Wierzbiński: «Wielka gra». 
Powieść, Str. 306, Warszawa. Gebethner i 
Wolif, 1927. 

Rzecz dzieje się w Monte Carlo i na Ri- 
vierze. Rotmistrzowi Zawoji to się powodzi, 

jo z nim bardzo krucho, Interesujący obraz 
montecatlań skiego. 
P. N. K asnow: <Amaązonka Azji». 

Powieść. Warszawa. «Rój». 
Nad granicą Chin, posterunek kozaków 

stącza forma ne bitwy z Kirgizami. Młody 
chorąży zakochany w zuch-dziewczynie, co 
dosiada konia jak Kirgiz i włada bronią jak 
Kozak. Dużo ruchu, dużo życia—i własnych 
przeżyć autora, co generalskie nosił szlity. 

Et SS i ių 
Firma Warszawska wsiawi do 
sprzedaży artykuły radjowe i 
elektrotechniczne poważnej frmie 
Wileńskiej lub odnajmie część 
sklepu na sprzedaż tych arty- 
kułów. Zgłoszenia: Wilna, Skrz. 

noczt. 145 sub. S. P. R. 

ycia... 
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Willis“ <dykat Rolniozy 
Tel. 323. 

poszukuje kilka wagonów żyta 
konsumcj jnego. 

Sprzedaje ziemniaki jadalne 
wagonowo. 

ul. Zawalna 9. 

    

    

   

   

  

$  Specjalnem zaufaniem : 
należy darzyć reklamę o herbacie ©. 
J marki 

dwėch 
liter F. P. 

, Harbata ta prześciga jakością 
; wszystkie dotychczasowe marki. @& 

Do nabycia w handłach 
kolonjalnych. 

* 

А‹ішіпізіпёія «Słowa» poleca 
of'arności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, rodzice su- 
chotnicy i troje dzieci. 

Schorowaną niedołężną wdowę, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką, Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 

Zredukowanego pracownika 
kolejowego, suchotnika, mającego na 
utrzymaniu rodzinę. 

Łaskawe ofiary przyjmuje Admi- 
nistracja «Słowa». 

  

    

  

  

ULTRA RAYOR 
usuwa najbardziej przewie:ły ka- 
tar w ciąru 10 — 20 minut prze 
naś wietlanie błon nosowych ni:z 
bieskiemi, ciepłemi promieniami, 
przy pomocy baterji kieszonkowej. 
—Leczenie odbywa się bez che- 
mikalji, przeto jakiekolwiek szko 
dliwe następstwa są wykluczone. 

ULYRA-RAYOR 
jest to nowy wynalazek opatento- 
wany, przez całą ludzkość z ra 
doś ią powitany. Prospekty orae 
orzeczenia lekarzy specjalistów 
wysyłamy na życzenie. 

ULTRA-RAYOR 
jest do nabycia we wszystkich 
składach sanitarnych, aptekach 1 
drogerjach lub wprost u general- 
nego zastępcy. 

Poznań 

Jaroszka i S=ka 
Strzelecka 2 

skład artykułów sanitarao- 
higienicznych. 

Aparat z cz” u: się za 
zalicz. zł. 19. 

  

Poszukuje Się 

nauczyciela matematyki 
do starszych klas gimnazjum 

C Kluczowej, 
Wilno, ul. Biskusia 12, 

© Zakopiańskie kożuchy © 
otrzymane u DINCES4, Wielka 15 

  

  

      
     

   Dobry towar 
to najlepsza reklama 

8. ofem wiedzą ci którzy piją 

  

Chore kobiety, otrzymują przez użycie 
naturalnej wody gorżkiej Fran- 
ciszka Józefa leżkie” wyprėžnienie, 
przyczem połączone to jest nieraz z nad: 
zwyczyj dobroczynnem działaniem na chore 
organy. Autorzy klasyczny:h dzieł o choro: 
bach kobiecych twierdzą, iż pomyślne dzia- 

” łanie wody Franciszka Józefa potwierdzają 
rezuitaty ich badan. 

Wydz. Zdr, Nr 148, dn. 29 IX 1927 r, 

  

Ф : WALKA ZE SZCZURAMI! 
4 Naiskuteczniejsza trucizna z cebuli ż 

morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied- 4, 
nia i Częstochowie, oraz medalem $ 
srebrnym na Wystawie Sanitarno: © 
Hyzjenicznej 'w Warszawie pod 
nazwą: Pasta na szczury i myszy 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfa 
Zalewskiego w „awie Mazowieckief 
Od 1-go stycznia cena zniżona 

. - 40 proc. 

2
:
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12 czysto pszczelny w blą- 

Miod zzaiyciać koneweczkach 
brutto 5 kg.—15 zł, 10 kg. brutto— 
28 wraz z opakowaniem i opłatą 

pocztową wysyła za zaliczką | 
D. HOCH, Tarnopol, ni. Rynek 11 

  

jest dzwignią | 

ICeny konk 

llEstetyczna REKLAMA SWIETLNA!! 

Dział Reklamy Swietlnej Zwiążkn Artystów Sztuki 
Wilno, ul. Garbarska 5—19. 

Własna pracownia artystycznych przezroczy reklamowych, 
Klisze wyświetla się w  Kinach 

Bszpłatne porady fachowe w sprawach reklamowych. 

ostoją handlu 
Kinematograficznej 

i ma pl. Katedralnym. 
urencyjne! 
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«Dział Reklam, 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
' najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 
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» Z, A. S.K. 
  

przy wysskiem zaludnien'u możliwy 
jest dalej idący, doskonalszy pedział 
pracy, który zwiększa jej wydajność 
i, że ilość produktów wytworzonych 
przez liczniejszych pracowników wzra: 
stać może coraz szybciej dzięki ulep- 
szonej techaice i coraz wyższej spe- 
cjalicji: 

Tu możnaby wtrącić: A iluž to 
mazgajów, niedolę ów i próźniaków 
przychodzi na Świat? 3 Z pewnaścią 
więcej niż owych pracowników, któ- 
= p. Daszyńska-Golińska ma na 
myśli. 

A dalej: powiadają, ża 'Malthus 
nie przewidział „iż nawet pod pano* 
waniem własności prywatnej (aha!) 
społeczeństwo .może być zmuszone 
do produkowania o ile tego będzie 
wymagał interes ludności, ŻE pań- 
stwo wmieszać by się musiało w ste- 
sunki wytwórczości grożące ludności 
głodem (a zawsze ta „zbawcza* inge- 
rencja państwa!), że wreszcie sama 
ludność nie zechce umierać z rezyg- 
nacją o iłe będzie widziała możność 
wytwarzania”, 

Łatwo powiedzieć: !<nie zechce u- 
mierać», A któż z głodnych nędza- 
rzy chce umierać? Niech p. Daszyń- 
ska-Golińska wierzy nam na słowo, 
że więcej, znacznie więcej ludzi na 
świecie musiało unrzeć z głodu niż 
umrzeć—chciało, 

Malihus przecenił znaczenie in- 
stynktu rozrodczego u ludzi a nie 
docenił instynktu samozachowawcze- 
go. Ten instynkt przystosowuje licz- 
bę ludności do środków utrzymania 
i wzrasta z postępem cywilizacji. Gdy 

  

zaś cywilizacja dochodzi de danego 
stadjum, «warstwy zamożne i zabez- 
pieczone przed nędzą, przynoszą na 
świat (tak pisze p. Daszyńska-G>liń- 
ska) mniej dzieci od ubogich i żyją- 
cych z dnia na dzi:ń». | to ma też 
zbawczo regulować stosunek liczbo- 
wy ludności do środków utrzymania, 

Stosunek ten reguluje się „sam 
przez się*. Oio np. w Ameryce lud- 
ność podwaja się co lat 20 bo ma 
na to dość przestrzeni i środków do 
życia. Możnaby na to odpowiedzieć: 
a w Japonji jest ludziom piekielnie 
ciasn) a pomimo to ludność na wys- 
pach Japońskich podwaja się co 20 
lat... z przerażającą punktualnością! 

Adam Smith na kiłkanaście lat 
przed Malthusem „uznał”, że ludność 
„reguluje się sama*, że wszelka pod 
tym względem interwencja jest zby» 
teczną i że wszystkie gatunki zwie- 
rząt (przeto i człowiek) rozmnażają 
się w miarę swoich środków. 

W. Malihusie tkwił też i polityk 
społeczny. U!rzymywał mp. że pań- 
stwo nie ma najmniejszego obowiązku 
wsbómiagać i utrzymywać przy życiu 
— ubogich. | doprowadził do tego, 
dzięki ogromnemu wpływowi dzieł 
swoich, że jawna, oficjalna pomoc 
ubogim została w Anglji zmieniona 
a przywrócono przymusowe domy 
pracy; 

Rozejrzyjmy się wśród zwolenników 
i przeciwników teorji Malthusa, 

Oto J. S. Mill uznając ją w ze» 

‹
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SŁOWO 

KURIER GOSPODARCZY 
Projekt ustawy o umo* 
wach zbiorowych. 

W szeregu projektów nowych u- 
staw socjalnych r pracowało Minister- 
stwo Pracy także projekt ustawv o 
umowach zbiorowych o pracę, Traf- 
ną charakterystykę tego projektu da- 
je „Dz. Pozn*: 

Usrowy zb'orowe o pracę istnieją 
w praktyce we wszystkich państwach, 
mimo, że ustawowo nie są one jesz- 
cze wszędzie uregulowane. 

W naszem ustawodawstwie były 
one uregulowane pośrzdnio przez u- 
stawę o załatwianiu zatargów „(arbit- 
raż), gdyż orzeczenie komisji arbitra- 
żowych stwarza ramy dla umowy 
zbiorowej względnie jest uregulowa- 
niem zbiorowem wynagrodzen'a i wa- 
runków pracy. Ponadto w b. dzielni- 
cy pruskiej obowiązują ustawy I roz- 
porządzenii o umowach zbiorowych 
wydane przez niemiecką radę ludową 
w roku 1918 i przez Niczeldą Radę 
Ludową w roku 1919 oraz rozporzą- 
dzenia wykonawczego Ministra b. 
dzielnicy pruskiej z roku 1920 No- 

_ wy projekt kasuje wszystkie przepisy 
ustawowe, sprzeczne z jego postans- 
wieniami. Nie jest to trafnie ujęta za- 
sada derogacji, bo wymaga każdpra: 
zowej interpretacji, która przepisy są 
sprzeczne, a które mają obowiązy- 
wać. Z uwagi na te, że wymienione 
ustawy obowiązują tylko na terenie 
b. dzielnicy pruski:]j, zagadnienie to 
jest tem więcej skomplikowane. 

Przechodzic do samego  projsktu 
ustawy, stwierdzić należy, że konstru «- 

pewnego postępu i ewolucji 
darczej, powiana opierać się na trwa- 
łych organizacjach robotniczych a 
przedewszystkiem dawać rękojmię jej 
wykonania, 

Umowy mogą być terminowe i 
bezterminowe—jednak projekt, co do 

ZIEM WSCHODNICH. 
Skoro umowa zbiorowa jest wyrazem przy wymiarze podatku majątkowego. cele, a więc pomięłzy miasta zniszczone na 

gospo- Rata ta płatną jest w dwóch równych 
części:ch. Pierwsza do dnia 15 listo- 
pada 1927 r Diuga — do dnia 15 
Stycznia 1928 r. Płatnicy niższych 
stopni, nie podlegający zwyżce kon- 
tyngentowej, obowiązani będą ulścić 
w tychże terminach resztę przypada- 

3 

skiego i miast w województw:ch wschod- 
mich. W tej kwestji ma zająć stanowisko 
Państwowa Rada Funduszu Rozbudowy 
M, która w krótkim czasie ma być zwo- 
ana. - 

Część wyżej wspomnianego kredytu, t. j. 
20 proc, ma być rozdzielona na specjalne 

Konferencja u p. Wojewody w sprawie robót 
inwestycyjnych m, Wilna. 

Wobec prejsktowanych prz:z mia- woda szczególnie interesował się roz- 
sio szeregu robót inwestycyjnych, w budewą miasta, rzeźni miejskiej, bu- 
dniu wczorajszym Pan Wejewoda dową miejskiej piekarni mechaniczne 
zaprosił do siebie v.-prezydenta m. betoniarni, . oraz. regulacją ulic i td, 
Wilua p. inż. Czyża, który przedło: W końsu Pan Wojewoda uznał za 
żył mu plany i wytyczne wszystkich stosowne wprowadzenie w życie przy* 
zamierzonych prac. musu  kanalizacyjaego i wodocią- 

Kresach (również niektóse w centrum mia- 
sta), na potrzeby Gdyni, na uzupełnienie 
kontyngeatu Warszawy i Łodzi, wreszcie na 
potrzeby osiedli podmiejskich, które w myśl 
dekretu będą miały prawo do kredytów ul- 
gowych z funduszów rząiowych. 

GicŁDA WARSZAWSKA 
17 października 1997 +. 

możności rozwiązania, me wprowa- jącego od nich podatku majątkowego. Dewizy 1 waluty: 
dza żadnej różnicy. 

Z ważniejszych postanowień za- tychczasowe raty podatku majątkowe- Dolary 
sługuje na padkreślenie możność na- go, nadpłacone kwoty zaliczy się na Holandja 
den a umowom zbiorowym w drodze 
rozporządzenia Ministra Pracy mocy 
powszech1ie obowiązującej ma pe- podlegających ściągnięciu zaległości Praga 
wnem terytorium w pewnej gałęzi 
pracy. 

Równocześnie ma jednak prawo 
Minister Pracy wyłączyć poszczegól- 
ne zakłady z pod działania takiego 
rozporządzenia. 
zgodzić na samą zasadę, 
wyłączenia poszczególnych zakładów 
daje Ministrowi Pracy możność de- 
cydowania o zdolności 
nej, a przez to samo wkraczania w 
dziedzinę produkcji, w zakresie prze- 
kraczającym jego normalne kompe" 
tencje. Skoro umowa zbiorowa nie 
madaje się dla wszystkich zakładów 
nie powiana uzyskiwać mocy po- 
wszechnie obowiązującej. 

O ile. możnaby się 
to prawo 

konkurencyj- 

Si:bą stioną jest także rękcj nia 
wykonania umów. „Strony mogą po- 
szukiwać wzajemn s wszelkich szkód 
i strat wynikałących 
warunków umowy zbizrowej*. 

z niewykonania 

J:żeli tą stroną są związki zawo- 
dowe, można mówić o odpowiedział- 
ności za zobowiązania, a jeżeli umawę 
zawrze „delegacji* to ta odpowie- 

cja jej nie jest należycie przemyślana, dzialność będzie bardzo prebiema« 
a stylizacja w wielu miejscach nie 
wyrażą jas1o weli ustawodawcy. 

Przedmiotem ustawy ma być pra« 
ca najemna oraz „wogóle interesy 
stron związan: z pracą najemną oraz 
nauką zawodową”, Ustęp ten rozsze- 
fza pojęcie przedmiotu umowy na 
sprawy mające luźay związek 2 wa- 
runkami pracy, a zarazem na naukę 
zawodową, gdzie stosunek między 
pryncypałem a uczniem ma charakter 
indywidualny i osobisty, 

Tak samo niepotrzebnie włącza 
projekt wolne zawody do umów zbio- 
towych, przez co stwarza sztuczną 
konstrukcję, w myśl której kljenci i 
pacjenci są pracodawcami osób wy- 

_ konywujących wolne zawody. 

specjalaych wątpliwości. 
projekt wydaje sę przedwczesnym, 
nie należycie we wszystkich szczegó: 
łach skonstruowanym. 

tyczna. 
Inne przepisy projektu nie budzą 

Jsdnak cały 

W b. dzielnicy pruskiej jak już 
wspomnielišmy, umowy zbiorowe o0- 
parte są już na ustawowych przepi- 
sach. Wydaje się jednak, że projekto- 
dawca nie badał ani przepisów, 
praktyki na n'ch opartej. 
tem ogólnikowy przepis derogacyjny, 
a zarazem brac wzmianki o wydzia- 
łach robotniczych i 
wych, które mają konstrukcje lepsze 
niż wprowadzone do projektu «dele- 
gacje». 

ani 
Świadczy o 

radach załogo- 

Prasa przyjęłaprojekt bez entuzjaz- 
„.” Podmiotem zawierającym umOWy mu; uznając w zasadzie samą ideę 

mogą być związki zawodowe praco- į stwierdzając istnienie umów zbloro- w Wiłnie. Wczoraj w poniedziałek 

` 

| 

i! 

dawców i pracowników, poszczegó!ni 
pracogawcy oraz ze strony robotni- 
ków „delegacje”. 

Spesób tworzenia się „delegacji 
w zakładach przemysłowych pozosta- 
wia wiele do życzenia. 

„Dalegacja pracownicza u ważana 
jest za upełnomocnioną do układów 
do zawarcia umowy zbiorowej pracy 
w imieniu ogólu robotników, iub о- 
gółu pracowników umysłowych ied- 
nego albo kilku zakładów pracy o 
ile ogłosi w odpowiednich zakładach 
pracy o swym zamiarze prowadzenia 
układów w sprawie zawarcia umowy 
zbiorowej i o ile w ciągu 48 gadzin 
od ogłoszenia nie wpłynie de obwo- 
dowego inspeklera pracy Sprzeciw 
przeciwko powołaniu delegacji, pod- 
pisany przynajmniej przez jedną czwar- 
tą ogółu osób, w których imieniu de- 
legacja ma zamiar prowadzić układy”, 

W razie sprzeciwu obwodowy in- 
spektor pracyj zwołuje w ciągu 3 dni 

zebranie celem wyboru legalnej dele- 
gacji. Te zebrania i protesty mogą 
odbywać się na terenie zakładu prze- 
mysłowego bez uwiademienia kie- 
rownictwa. Uznanie doraź1ie tworzo- 
nej „delegacji" za reprezentację pra- 
tewników stworzy w tych sprawach 
zamęt i osłabi związki zawodowe. 

  

Sadzie, jest zdania, że ludzkość w 
miarę wydobywania się ze stanu 
pierwotnego, przestaje wzrastać bar- 
dziej z obawy przed niedostatkiem 
iż z samego niedostatku. Stwierdza 
też, że np. w Anglji i Francji w ostat: 
nich dziesiątkach lat środki ulrzyma- 
nia pomnożyły się znakomicie rów- 
Qomiernie ze zmniejszeniem się przy- 
tostu ludności w Anglji a, jak wia- 
domo, jeszcze bardziej we Francji. 

Nie jest tedy tak Ź'e, jak się 
Poe zaw, 

ay, podzielając poglądy i teorja 
Maithusa, jest spokojny © „klasy 
wyższe”. Te będą się powstrzymy- 
wały od zbytniego fslgowania instynk- 
łowi rozrodczemu, ale klasy niższel 
Te nie zdobędą się—zdaniem Say'a— 
nigdy na takie opanowanie swych 
namiętności aby nie dopuścić da 
przeludnienia i, co za tem idzie, do 
nędzy, 
„Garnier jest bezwzględnym wielbi 
clelem Malihusa. Wilhelm  Roscher 
dóchedzi do wniosku, że jest zupeł- 
nie nieprawdopodobnem aby przy- 
tost środków utrzymania mógł trwala 
kledykolwiek dotrzymać kroku wzro* 
stowi załudnienia. S-haffie pociesza 
sie, że prawdziwa cywilizacja, рггу- 
nosząc'coraz wyższe wymagania, wy- 
twarza tendencję de zmniejszania 
przyrostu ludności. 

Zwajcza teorję Malihusa Sismon- 
di; Carey twierdzi, że dzięki rozro- 
Stowi swej ludności Ameryka jest 
dziś najbogatszym krajem na świecie; 
że tylko przy gęsiem zaludnieniu 
tworzą się wielkie centry ludzkości 

wych, uważa projekt ustawy 
przedwczesny i slabo opracowany. 

INFORMACJE. 
Ograniczenie poboru podatku 

majątkowego" 
Zgodnie z dotychczasowemi za- 

rządzeniami Mioisterstwa Skarbu, po- 
bór podatku majątkowego, przypa- 
dającego w myśl ustawy z dn. 11 
sierpnia 1923 r. (Dz. U, R.P, Nr. 94, 
poz. 746), został ograniczony w na- 
stępujący sposób: 

£) dla płatuików wyższych stopni 
(ponad 10000 zł. majątku) I i III 
grupie kontyngentowej—do 100 proc. 
defnitywnego podatku bez zwyżki 
kontyngentowej, b) dla płatników 
wyższych stopni (ponad- 10 000 - zł. 
majątku) Il grupie kontyngentowej — 
do połowy podatku ze zwyżką kon- 
tyngentu. 

Celem osiągnięcia wgływów, pre- 
liminowanych z tytulu pedatku ma- 
jatkowege w budżecie na rok 1927-- 
28, zarządziło Ministerstwo Skarbu 
pobór od płatników wyższych stopni 
(ponad 10 000 zł, majątku) na poczet 
zaległości tego podatku dalszej raty 
w wysokości 0,8 proc. od szacunku 
majątku, ustalonego w roku 1925 

za 

gdzie prcauią maszyny a dzięki ma- 
szynom i umiejętnej organizacji pracy 
da się wyrwać przyrodzie utajone 
skarby, które zapotrzebowania spo- 
żywcze ludności — pokryją. S'anow- 
czym przeciwnikiem Malthusa jzst 
Dūhring—i Engels— i O>penhsimer. 
Lecz względnym zwolennikiem Mal- 
thusa jest Karol Kautsky. A Wag: 
ner i iani bezwzględni zwolennicy 
Malthusa domagają się nawet odpo- 
wisdnich praw regulujących przyrost 
ludności. 
P. Daszyńska-Golińska zdaje się zbyt 

wielką wagę przywiązywać do mocno 
dyletanckich dowodzeń Fr. hr, Sxarb- 
ka i do omglonych metafizyką wystą- 
pień Supińskiego przeciwko  teorji 
Malthusa, Sumiennie jednak zarege- 
strowuje bardzo ważkis argumenty 
profesora ekonomji, znanego Uuczone- 
go naszego Adama Krzyżanowskiego, 
autora dzieła „Pauperyzacja Polski 
współczesnej* (Kraków, 1923), _naj* 
znakomitszege w Polsce wyznawcę i 
propagatora teorji Malthusa. 

Pref. Adam Krzyżanowski jest 
zdania, że właśnie w Polsce urzeczy- 
wistnia się najdokładniej przepowie- 
dziana przez Malthusa groźba prze: 
ludnienia. Ojczyzna nasza już zaczy- 
na nie mizć dość pożywienia dla nad- 
miernie rosnącej ludności. Typ odży- 
wiania się naszego wciąż się obniża. 
Chemja zaś — jak twierdzi stanow- 
czo prof. Krzyżanowski — jak nie 
znalazła tak nie znajdzie sposobów 
odżywiania, któreby zastąpiły płody 
rolnictwa. Mamy duży przyrest lud. 
ności i żywiołowy, wolno wyraz'ć 

Płatnikom, którzy nadpł cili do- 

pokrycie należności, płatnych w myśl 
niniejszego zarządzenia. O wysokości 

i terminach płatności tychże zostaną 
płatnicy pisemnis zawiadomieni. 

Kredyty budowlane Banku Go- 
spodarstwa Krajowego. 

Od chwili powstanią Bank Gosp. Kraj. 
przeznaczył na cele budowlane do kofica 
sierpnia r. b. kwotę 13:,979,000 zł., w czem 
tegoroczne kredyty wynosiły sumę 57,000,000. konwers. kolejowa 63— 
W najbliższej przyszł ści mają być urucho- 
mione kredyty do wysokości 100,000,000 zł, 
Suma ta będzie wpłacona do Banku ze 
skarbu pań stwa ratami, wskutek czego Bank 
też realizować będzie kredyty stopniowo we- 
dług pewnej kolejności, mając na względz'e 
najpilniejsze 
uwzględnione będą 
Łodzi, a następnie miast zniszczonych przez 

potrzeby.  Przedewszystkiem 
potrzeby Warszawy i 

wojnę i dotychczas w niedostatecznej mies 
rze odbudowanych, dalej Zagłębia Dąbrow- 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 17—X. 1027 r. 

Cišnienie 
šrednie ) = 
T. tura Jez | ча 

ad ха @ bę w mm. 
ё ) Południowy 

przeważający 
Uwagi: Pochmarno—mgła— przelotny 
jad. Minimum za dobę — 1 
imum za dobę +5 o 

Tendencja barometryczna staty spadek Ci- 
śnienia 

— (c) Biskup z Helsingforsu 

dn. 17 b.m. opuścił Wilno po krótkim 
pobycie Biskup z Helsingforsu ks, dr, 
J. M. Buck bawił się w Wilnie w 
drodze powrotnej z Kongresu Misyj. ] 
nego- w. Poznaaiu. W Wilnie za- 
mieszkał ks. Buck u O. O. Salezja 
nów. 

URZĘDOWA. 

— Wacław Iszora Kom'sarzem 
Rządu. Kwestja obsadzenia stano- 
wiska komisarza Rządu w Wilnie z0- 
stała nareszcie rozstrzygnięta i to — 
w najbardziej ala Wilna pomyślnym 
kierunku. Na tak odpowiedzialne sta- 
nowisko jak Komisarza Rządu, fu, w 
Wilnie, trudno sobie wyobrazić ko. 
goś bardziej odpowiedniego. jak 
właśnie p. Iszora: Nie. potrzebujemy 
chyba przypom/nać i nie przesadzimy 
też w tym wypadku ani na jotę, jeżeli 
stwierdzimy, że obecny starosta Su- 
walski, a do niedawna zastępca Ko- 
misarza Rządu w Wi'nie, p. Wacław 
Iszora, na tym stanowisku zaskarbił 
sobie uznanie 1 poważanie całego 
społeczeństwa w stopniu nie mniej. 
szym niż ś.p. Kazimierz Wimbor. 

— Zm'any personałne w admini- 
stracji, Do wiadujemy się, że p, O. Ko- 
misarza Rządu p. Strzemiński przenie- 
siony zostaje do Łodzi. 

się za prof. Krzyżanowskim, „prole- 
tarjacki* typ rozrodczości. Jednakże 
obniżka urodzeń, jakkolwiek późao, 
występuje już i u nas, Zauważyć ją 
można sztzególniej w Warszawie. 

Za wiele ludzil... Nietylko w Pol- 
sce, Za wiele ich na świecie całym, 
A już w ciasnej Europce — jak na 
edpuście. 

Czyliż to nie patrzymy własnemi 
Oczami па coraz zażartsze walki o 
coraz niklejszą piędź ziemi? Czylił 
nie czujemy, że ciaśniej jest z dnia 
na dzień wszędzie? Czyliż trudno 
zrozumiić, że te błyskające zęby, wy- 
szczerzone dokoła nas, że te fermen- 
ty nienawiści i zawiści, któremi siebie 
bliźai obgryzgują, że ta beznadziejneść 
w przerażonych oczach, że ta gorącz- 
ka irawiąca wąfła organizmy, że śle- 
pa bezwzględność organizmów  sil- 
nych — to przecie wszystko rezulta- 
tyi objawy dławiącego plemię ludz- 
kie przeludnienia? 

l będzie je eno dławić coraz о- 
krutniej i pędzić w otchłań coraz 
wyszukańszej nędzy i niedoli — aż 
wypełnią się Czasy co początek swój 
wzięły w momencie wygnania z Raju 
pierwszej pary redu c.łowieczego: 

Ds niewiasty rzekł Pan: „Rozmno- 
żę nędze twoje i poczęcia tweje.* 

A do Adama rzekł: „Pczekięta bę- 
dzie ziemia w dziele twojem,. Ciernie 
i osty rodzić ci będzie.. W ie 
oblicza twego będzissz pożywał chleb 
— aż w pręch się obrócisz", 

(Ce. J. 
КЕЫ 

Tranz. Sprz. Kupro 
8,88 8,90 8,86 

358,60 35950  357,70 
Londyn 43,415 43,63 43,30 
Nowy-York 8,90 8,92 8,58 
Paryż 35,01,5 35,11 34,92 

26415 26,48 2635 
Sz wajcarja 171,95 172,38 171,32 
Wiedeń 125,76 126,07 125,45 

Włochy 48,73 48,85 4861 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 6250 —61.50— 
Pożyczka dolarowa 87,—,— 
о%. kolejowa 103.50= < 
proc. konwersyjna pož. 65.—66,— 

Listy zastawne B-ku Gosp; Kraj. „i Banku 
Roln. 92 — 33 
Obiig. Banku Komunalnego 92. 
8 proc. ziemskie — — 83,50 
4 1 pół proc. ziemskie 62,25 63,— 
4 proc. ziemskie 53,— 
8 proc. warszawskie  83,50—85.>—84.50 
5 proc. warsz. 710.— —— 
4 i pół, proc. warsz. 65,— 65,50. 
8 proc, łódzkie 59. 
4i pół proc. przedw. rubj, 35.— 35,75. 

IKA 
Starostą Suwałskim mą zostać p. 

O. Malinowski, dotychczasowy V.ce- 
Wojewoda Wileński. 

— Zmiany personalne w urzę: 
dzie wojewód:kim. Z powodu od- 
jazdu vw ce-wojewody i naczelnika wy- 
działu prezydjalnego p. Malinowskie- 
go na kurs instrukcyjny, p. Wejswo- 
da poruczył pełnienie obowiązków 
naczelnika wydziału  prezydjalnego p' 
Wł. Hryhorowiczowi. 

  

SAMORZĄDOWA. 

W czasie konferencji Pan Woje- gowego. 

Dalsze szczegóły morderstwa w kolonji Mufa, 
W niedzielę pisaliśmy o merder- 

stwie dekonanem w  kołonji Mufa 
przez A'rksandra Jagiełtowicza, przy- 
czem ofiarami jego byli, sąsiad L. 
Karawajczyk i oboje redzice Teofil i 
Paulina jagiełtewicze.  Peczątkowe 
wersje 
źródła głosiły, że Jagieltowicz po do- 
konaniu morderstwa zbiegł do  Jasu. 
Tymczasem w niedzielę do [il komi- 
sarjatu zgłosił się tenże Įagiellowicz 
i ukazując numer gazety zawierający 
wamiankę o morderstwie oświadczył 
że był w czasie, kiedy dokonane z! .- 

zaczerpnięte z urzędowego 

stało morderstwo w Wilnie, u znajo- 
mego. 

Pomimo tegg zapzwnienia areszto- 
wano go. W dniu wczorajszym skoa- 
froatowano ge z ciężko rannymi ro- 
dzicami. Matka ostatniemi siłami wy- 
krztusiła «to mój syn, on strzelał i 
do mnie i do nich». Dzieci Jagielto- 
wieza zezfały również, żę strzelał do 
w.i”dka ojciec. Został on aresztowa- 
my | odzsłany do więzienia. Władze 
sądowosśledc.- będą miały trudną 
sprawę Z WGZw., Tiem zagadki. On 
zy mis Gu? 

strat oczekuje zatwierdzenia ustawy o 
przymusowem skanalizowcniu wszy- 
stkich posesji w Wilnie. 

— Niedozwolone manipu'acje 
przy plonach. Wydział Elektryczny 
ponownie skonstatował fakty samo- 
wolnych manipulacyj przy ' pionach 
(połączenia łicznika z siecią miejską) 
— wobec czego zmuszony jest przy- 
ponnieć p.p. Abonentom i monterom 
iż to jest wzbronione. i że podobne 
fakty spowodują pozbawienia abonen- 
ta energji elektrycznej i wykreślenie 
mo'1tera z listy instalatorów. 

Manip lacje te, szczególnie przy 
korkach bezpieczników, mogą wywo- 
łać zaburzenia w oświetleniu całego 
domu, nawet spowodować nieszczę- 
śliwy wypadek. Każde uszkodzenie na 
linji pionu musi być | komunikowane 
natychmiast w Wydziale E ektrycz- 
nym lub Elektrowni, której funkcjo- 

"= (x) Ber Jocie na terenie 
Wojew idztw: Wileńskiego. Wed- 
ług zestawie. cyfrowego na terenie 
Województwa Wileńskiego liczba za” 
rejestrowanych bezrobotnych wynosi 
3674 osoby. Na poszczególne zawo- 
dy z liczby tej przypada: 

Robotników hutniczych — 4, me. 
talowców — 186, budowlanych —369, 
wykwalifikowanych — 859,  niewy- 
kwalifikowanych — 919, rolnych—257 
i umysłowo:pracujących — 1130...- 
Z liczby powyższej pobierają za- 

siłki 250 bezrobotnych fizycznie pra. 
cujących i 489 bezrobotnych umysło- 
wo-praculących. 

— Ubezpieczenie pracowni- 
ków umysłowych będzie prze- 
dłużone. |:k wiadomo, obscna u- 
Sława o ubezpieczeniu od bezrobo- 
cia pracowników umysłowych wyga: 
sa w dniu 3 grudnia r. b. albowiem 

narjusze mają wyłączne prawo i obo- wprowadzona została tylko na dwa 
wiązek przeprowadzenia koniecznej lata t. zn. do czasu ogłoszenia de- 
reparacji. kretu o ubezpieczeniu emerytalnem 

— Wymiar podatku a Roz- pracowników. 
atrując odwołania od wymiaru podatku od 

— (o) Starania o podniesienie lokali, komisja magistracka skonstatowała, 
Nowych Trok. Katastrofalny stan 
fnansowy m. Nowych Trok, które 
właściwie są łylko dużą wsią kościel- 

iż w wielu wypadkach podstawy wymiar 
nie tylko nie są wygórowane, ale nawet 
winny ulec podwyższeniu. 

W ten sposób podatek na skutek od- 
ną, liczącą około 3000 mieszkańców, wołań zostanie w niektórych wypadkach 
wywoływał już nieraz myśl © wciele- Podwyższony. . 

nie tego miasta do gminy ' wiejskiej. 
podniesienia miasta oraz 

wzmożenia ruchu turystycznego, Cze 
Ww celu 

WOJSKOWA. 

— (c) Zapomogi dia oficerów į. 
i podoficerów zawodowych. Wo- 

mu staje na przeszkodzie fatalna ko- bec raz po raz zdarzających się wy- 
munikacja, nowy Magistrat postano- padków nieścisłego motywowania po- 
wił wszcząć Starania o połączenie dań o bezzwrotne zapomogi DOK. 
miasta odnogą kolejową © długośc. lil, G:odno wyjaśnia, iż ze względu 
około 4 klm. ze Staremi Trokamii na ograniczony fundu:z zapomogowy 
sdnocześnie w tymże celu zawiązał uwzględniane będą tylko podania, w 

się komilet obywatelski z kpt. Bronie- których prócz celu па jaki ma być 
wiczem, ks. dziekanem Małukiewiczem zapomoga użyta wyszczególnione take 

1 przedstawicislem wojskowości na żę będą motywy. Jedynie takie szcze- 

gółowo umotywowan: podania będą 
— (©) Nowe kasy oszczędno- brane pod uwagę, w przyznawaniu 

ściowo-połyczkowe w pow. 
leńsko-Trockim. Ostatnio w gmi- 
nach Oikienickiej i Koniawskiej, pow. 
Wileńsko-Trockiego, zostały założone 
gminne kasy oszczędnościowe. Były 
to jedyne gminy w powiecie, które 
dotąd nie posiadały tych kas. 

MIEJSKA. 
— Prezydent m. Wilna powrócił do 

xdrowia. Prezydent m, Wilna p. Fojejewski, 
który w ostatnim czasie zaniemógł, przyszedł 
do zdrowia i w dniu wczorajszym objął 
urzędowanie. 

— (e) Przymus kanalizacyjno: 
wodociągowy. ]ik się. dowiadujemy, 
projekt wprowadzenia częścizwego 
przymusu  kanalizacyjąo-wodociągo: 
wego w Wilnie znajduje się obecnie 
w opracowaniu wydziału prawnego 
Magistratu. Wzmianki niektórych pism 
wiłeńskich o wyznaczonem jakoby na 
dzień dzisiejszy posiedzeniu radziec- 
ki:j komisji prawnej w celu rozpa- 
trzenia wymień onego projektu są 
bezpodstawne. 

— (x) Odprawa dla pracowni: 
ków miejskich powołanych do 
slużby wojskowej. Na wczorajszem 
posiedzeniu Magistrat m. Wilna po- 
stanowił wszystkim pracownikom tak 
kentraktowym, jak i etatowym powo- 
łanym do odbycia służby wojskowej, 
którzy przesłużyli w Magistracie jeden 
rok—wypłacić 1-0 miesięczną odpra- 
wę, zaś którzy przesłużyli pół roku— 
dwutygodniową odprawę, oraz po 
odbyciu służby wojskowej przyj- 
mować z powrotem na służbę miejską. 

— (x) Polepszenie bytu pra- 
cowników miejskich. Magistrat m. 
Wilna na ostatniem posiedzeniu po- 
stanowił wszystkimjstałodziennym pra- 
cownikom miejskim zatrudnienym 
przy robotach na stacji pomp i wo: 

Wi- zapomóg bezzwrotnych 
— (0) RODE w sprawie licy- 

tacji koni. Władze wojskowe proszą 
nas e podanie do wiadomości publi- 
cznej, iż na licytacją wybrakowanych 
koni wojskowych w dn, 25 b. m. na 
placu Kalwaryjskim przeznaczono 100 

koni, wśród tego znaczną ilość koni 
francuskich z artylerji ciężkiej. Udział no 
w licytacji jest wolny bez jakichkol- 
wisk specjalnych zezwoleń, jak to 
miało miejsce przedtem. : 

Giyby dn. 25 b. m. nie sp:zeda- 

no wszystkich koni, dalszy ciąg licy: 
tacji odb;dzie się w da. 28 b. m. 

— Zwoln'eni z wojska muszą 
meldować sę. W związku ze zwol: 
nieniem z wojska niektórych roczni- 
ków dowiadujemy się, że b, wojsko» 
wi, powracający do Wilna powinni 
w terminie nie póź iej niż 8 dni za- 
meldować swój powrót do miasta w 

wydziale wojskowym Magistratu. 
Zwolnieni z wojska, a nie stosu- 

jący się do tego będą karani admi- 
nistracyjnie. у 

— (0) Zakończenie rejestracji 
mężczyzn urodzonych w r. 1909. 
Z dniem 15 paź lziernika referat woj- 
skowy Magistratu zakoń :zył rejestra- 
cję mężczyzn, urodzonych w r. 1909, 
Rejestracja odbyła się norma'nie, 

Obetnie dowiadujemy się, że za- 
u rząd obwodewy funduszu bezrobo- 

cia zamierza wystąpić z. wnioskiem 
o interwencję w ministerstwie pracy 
w sprawie przedłużenia mocy tej u- 
stawy. na jeszcze jeden rok. 

— (x) Kiedy nastąpią wypła 
bezrobotnym umysłowo prac. 
Oń<u bieżącego miesiąca Państwowy 

Urząd Funduszu Bzzrobocia rozpocz- 
nie wypłaty zasiłków doraź ych bsz- 
robotnym umysłowo pracującym za 
mec paź dziernik. Zainteresowani win* 
ni podania zgłaszać do powyższego 
urzędu najpóź siej do dnia 21 b. m, 

POCZTOWA, 
— (x) Zwiększony ruch pocztowy w 

ilnie w m cu wrześniu. Wedłag staty- 
stycznych daaych ruch pocztowy w Wilnie 
zwiększył się w ubiegłym miesiącu o 20 proc. 
w stosunku do okresu poprzedniego. | 

Przesyłek listowych nadano 2629 446, 
ei 52574, listów wartošsiowych 
965, paczsk bez podania wartości 10.141, 

z podaniem wartości 1491, przesyłek za po- 
braniem 2587, zleceń. pocztowych 1919, 
wpłacóno przekató w pocziowo telegraficznych 
13.256, wypłacono przekazó w  poczt.-telegr. 
na sumę 2286 760 zł' 38 gr. 

Doxrnano wpłat na PKO — 5.797 na 
iz? zł. 86 gr. Telegramów nada- 

Nadesłano: przesyłek listowych 1.285 374, 
poleconych—46 303, listów. wąrtościowych— 
4.817, paczek bez podania wartości 7925; z 

aniem wartości 2525, przesyłek za po- 
raniem 3243, zleceń pocztowych — 1956, 

wypłacono przeka7ów  poczt.telegr. 28 010 
zł na sumę 2687579 zł. 17 gr. Wypłat do 
P.K.O. nadesłano 1930 na sumę 297.613 zł. 
27 groszy. B 

AKADEMICKA. 

—(c) Wybory prezydjum K. Con- 
radia. Da. 14 b.m. w piątek odbyło 
się ogólne zebranie akademickiej kor- 
poracji Canradia, na którem po spra- 
wozdaniu z działalności ustępującego 
prezydjum i udzieleniu abselutorjum 
dokonane zostały wybory nowego 
prezydjun na okres zimowy 1927— 
28 r. (trymestr I ill) Prezydjum u- 
konstytuowało się w sposób nast: 
Mars :ałek—k.. Marjan Gąssowski, М — 
marszałek — k. Józef Łukaszewicz, 
kancierz — k. Bolesław Pawłowicz, 

Гсх- podskarbi — k Franciszek Kozłowski, 
ba zarejestrowanych wynosi przeszło bakalarz—k. B:raard Rusiecki. 
1500 osób. Ci zaś, którzy w ustalo* 

nym terminie nie zgłosili się do re: 

jestracji, będą na macy art. 87 usta- 
му о 
aa wojskowej, pociągnięci do odpo- 
wiedzialności karnej. 

(s) Kalendarz wojskowy. 
Z końcem listopada r. b. wyjdzie w 
z druku 
rok 1928*, opracowany przez grono 19 

„Kaleniarz Wojskowy na 

dociągów miejskich wyrównać place oficerów Sztabu G:neralnego pod 

z zarobkami robotników zatrudnio- 
nych w elektrowni miejskiej, przyczem 
reboincy odtąd olrzymywać będą 
4 zł. 85 gr. dziennie, rzemieślnicy zać 
po 6 zł. 25 gr. Pozatem Magistrat 
postanowił p'zemianować wszystkich 
robotuikow sialodziennych na kontra- P 
ktowych. 

— (x) Roboty Inwestycyjne w 
Wilnie, Magistrat m. Wilna przy: 
stąpił ' w dniu wczorajszym do 
układania nowych czmektowych che- W ostatnich dniach w Państw. Urzę- 19 paźdz. 
dników przy ul. Dvowskiej, Trębac- 
kiej, Raduuśkiej, oraz do robót kana- zapotrzebowanie na 1200 robotników biet zawiadamia 

redakcją mjr. | :strzębskiego. „Kalen- 
darz* zawierać będzie bogaty mate- 
rjał rzeczowy o obecnej organ zacji 
pokojowej SI Zbrojnych wraz Z dyz- 
lokacją dowództw i formacyj oraz ob- 
sadą personalną. Prócz tego pedane 
ędą przepisy administracyjae z.u- 

względnieniem wszystkich zmian za- 
szłych w ciągu ostatniego roku. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Praca dla b:zrobotnych. 

dzie Pośrednictwa Pracy zgłoszono 

lizacyjnych przy uł. Gabarskiej i Ta- de bicia kamieni. 
terskieį. Pozatem w Wilnie poszukiwaną 

Nowoobrane prezydjum obejmu- 
jąc urzędowanie wzięł» pol uwagę 
dezyderaty ustępującego, tyczące się powszechnym obowiązku służ- ogólnego kierunku prac korporacji 
tak wewnątrz jak i nazewnątrz. 

ZEBRANIA ł ODCZYTY. 

— Zebranie Koła Miłośników 
S koly Twórczej odbędzie się dnia 

b. m. we środę w lokalu szk. p. 
Nr 39 Królewska 12 o godz, 6 tej 
wiecz. puakiuain g. 

Na porządku dziennym sprawo- 
zdanie p. Muzyczkowej z Międzyaaro- 
dowego Zjazdu Ligi Szkół nowego 
typu w Locarno. Na zebranie powyż- 
sze zaprasza się osoby interesvjące 
się zazacn -niami pedagogicznemi. 

— Z Twa Przy ł Francji, Zarząd 
T-wa uprasza Członków Towarzystwa Przy- 
jąciół Francji o zbieranie SĘ co środę od 1 do 9 godz. przy ulicy Śaladeckiego pod r. 3 m. 17, gdzie znajdują się czytelnia. 
Pierwsze posiedzenie odbędzie się we środę 

— Narodowa Organizacja Ko: 
г swoje człencinie i 

członkinie Zjednoczenia Słowarzyszeń 
Kobiecych, że jutro we środę 19.X 

W miarę możności Magistrat za- jest większa ilość służby domowej, © g. 5'ej w sali Stowarzyszenia Tech. 
mierza dokonywać układania nowych = 30-lu robstników niefachowyc ZA 
chedników cementowych ma wszy- do różnych przedsiębiorstw. 
stkich poszczególnych ulicach przed- 
mieść miejskich. 

W ubiegłym tygodniu „zaś urząd 
skierował do pracy 97-iu robotników 

Co zaś do śródmieścia, to Magi- i zapośredniczył 60 iu. 

ników (Wiłeńska 33) odbędzi 
walne doroczne PEL SZ 

Porządek dzienny: Roczne Spa: 
wozdanie rzeczowe j kasowe. Spra 
wozdanie Radnej. Referat przewodni-



czącej Zarządu Głównego NOK. w durski dokonał wobec licznych gości 
Warszawie posł. Puzynianki. Wybory poświęcenia lokalu Koła Polskiej Ma- 
Zarządu. Wolne wnioski, cierzy Szkolnej dzielnicy Ostrobram- 

Uprasza się o punktualne przyby- skiej przy ul. Turgielskiej. 
cie gdyż zebranie odbędzie się nieza- — (c) Pokaz gazowy. W пе- 
leżnie od ilości członkiń. dzielę dnia 16 b, m. o g. 12-ej w po- 

— Wznowiene śród Iterac- łudnie odbył się na placu Katedrzl- 
kich. Zarząd Związku Literatów ko- nym urządzony w celu spopularyzo- 
munikuje nam, że z najbliższą środą, wania obrony przeciwgazowej pokaz 
dn. 19 bm. wznawia cieszące się ta. walki gazowej. 

s 

zrażsją się licznemi przeciwnościami, złożyli 
dowody wielkiego poświęcenia, którego re- 
zultatem było zebranie 420 złp. na ciepłą 
odzież dla sierot. 

TBATR | MUZYKA 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). <Ko- 
misarz sowiecki» — sztuża Czirikowa 0 
przeżyciach w obecnej Rosji społeczeństwa 
rosyjskiego, gdzie żaden obywatel nie jest 
pewny dnia ani godziny, a inteligencja, nie 

4 O WO 

zaiegającą plac Kadedralny była ura- 
czona wielce interesującym„pokazem* 
zazdrości niewieściej w praktyce. Do 
sierżanta X. idącego w towarzystwie 
pani Y. zbliżyła się w momencie 
przechodzenia czułej pary przez plac 
Katedralny pani Z. i w sposób cał- 
kiem niesarlamentarny wyrzucać za- 
częła p. X. jego względem siebie nie- 

Walka z alkoholizmem 
w Wiinie. 

Na ostatniem posiedzeniu woje- 
wódzkiej komisji do walki z alkcho- 
lizmem, które się odbyło w dniu 14 
bm. pod przewodnictwem naczelnika 
wydziału administracyjnego p. Dwo- 

niu pomocy nieszczęsnym najczęściej 
ofiarom ałkoholizmu. 

Jako doraźny środek wysunięto 
konieczność utworzenia rodzaju po- 
gotowia rozporządzającego odpowie: 
dniemi środkami lokomocji w posta« 
ci przystosowanego odpowiednio sa- 
mochodu, którymby można odwozić 
zatrzymanych osobników do stacji + 

в ‚ łdująca hasłom bolszewickim, jest wierneść. P. X, nie mając nic do po- rakowskiego, podniesiona została udzielających pomocy. 
ką popularnością w sferach wileńskiej Pokaz prowadzony był przez p. = Śmierć lub ni obtewtnih ea wiedzenia na swą obronę, wobec sprawa wdrożenia  intensywniejszej  Konkrelne projekty są opracowywa- | 
inteligencji „Środy Literackie, W lo- kpt. Chramego z I p. p. leg. Udział będzie dziś i jutro. znajdującego się przy nim  jaskrawe- 

kalu Bibijoteki Wydziału Sżtuk Pięk- wzięła 3 kompanja 6 p. p. leg. w 
nych, ul. św. Anny 4, odbędzie się o pełnym rynsztunku w hełmach i z 
godz. 8 wiecz. kolejna Środa Literac- maskami. Przeprowadzono atak i 0- 
ka ;w programie m. in. rowitanie, bronę trzy pomocy bomb gazowych 
plan prac na sezon 1927 |28, paga: i dymowych. Ponieważ na zakończe” 
danka towarzyska i produkcje mu- nie użyto bomb zgazem łzawiącym, 
zyczne. Wstęp dla członków Związku publiczność ciekawie pokaz obserwu- 
Literatów j wprowadzonych  przez”iąca chcąc nie chcąc musiała płacząc 
nich gości. zrejterowzė, uczuwając na sobie nie- 

ROZNE. szkodliwe zresztą działanie gazu łza- 
0 w 4c:go. 

— Przy dzisiejszym numerze 

Najbliższa premjera. <Znak na 
drzwiach» — oto tytuł amerykańskiej ssn- 
sacyjnej sztuki Pollocka, która w piątek 
ujrzy po raz pierwszy świat'o kinkietów. 

— Recital fortepianowy Janiny Fa- 
milier Hepnerowej w Teatrze Polskim. 
Znakomita pianistka Janiną Familier Hepne- 
rowa wystąpi raz jeden w niedzielę 23 bm. 
o g. 12 m. 30 pp. w Teatrze Polskim. 

Jedną z cech charakterystycznych šwie- 
tnego telentu Janiny Familier-Hepnerowej 
jest wybitna indywidualność artystyczna 1 
gra subtelna uwydatniejąca dar muzycznego 
kształtowania, wsparta na piękaym i barw- 

go dowodu w osobie p. Y. uznał za 
stosowne ratować się ucieczką i szyb- 
kim krokiem zmierzać począł wraz z 
p. V. do taksówki. Widząc 10 p. Z, 
wpadła w istny szał. Wśród potoku 
barwnych słów zaczęła „okładać” p. 
V. spicrutą, którą widocznie miała na 
ten cel przygotowaną. Na demiar zła- 
go motor się zaciął i dopiero po do- 
brej chwili auto ruszyło. 

Wobec tak haniebnej ucieczki za- 

wałki z szerzącym się w ostatnich 
czasach pijaństwam i jego rażącemi 
objawami. 

W obszernej dyskusji na ten te- 
mat komisja antyalkoholowa po stwier 
dzeniu braków i wadliwośći stoso- 
wanych dotąd metod walki zs złem 
uznała za konieczne poprzeć akcję 
zajniejaweną w tym kierunku przez 
administrację i czyna ki społeczne. 

Akcja ta ma dotyczyć w pierwszym 

ne przez komendania P.P. na m.Wil 
no łącznie z władzami samorządowe- 
mi | przy łaskawym współudziale 
przedstawiciela Tow. „Trzeźweść* p. 
pref Wladyczki, 

Pazatem omawiano środki i spo 
soby zmierzające do leczenia i roz- 
ciągnięcia stałej opieki mad nałogo- 
wymi alkcholikami, 

\ keńcu uchwałono = aknajener- 
giczniej poprzeć powyższe poczyna” 

rzędzie sposobu zatrzymywanla i usu- Dia przez wyjednanie u władz odnoś- 
SŁOW A żałąłamy dl r zaa a wil stowarzysze- nym O. aa i niech:ła p. Z swej zemsty i mimo wania z ulic i miejsc publicznych z. asy na ten cel środ- 

» czamy dla wszystkich nia ch wychowanek i wychowan- $ u, ..-10pin, tądy przypatrującej się zajściu publicz" w materjalcych. 
naszych przv płatników cennik firmy ków Scba Św. kainos „ Brahms, Paderewski, Zarembski i Lisžt, ady przypatrującej się zajściu pi Z* osób, będących w stanie nietrzeźwym. 

Zygmunt Nagredzki w Wilnie. 
Jeżeliby kto nie otrzymał cennika 

niech napisze do wyżej wymienionej 
firmy, a niezwłocznie zostanie mu 

wysłany, S 

— Uniwersytet rzemieślniczy. 
Związek rzemieślników wiieńskich ma 

Petersburgu prosi p. p. pref:sorow 
tych gimnazjów, oraz keležanki i ko- 
legów, zamieszkujących w Wilnie lub 
na terenie Wileńszczyzny, którzy do- 
tych:zas nie są zarejestrowani, o 
zarejestrowanie się w zarządzie sto- 
warzyszenia: Wilno M. Pohulanka 

Bilety w cenie od 50 gr. można już na- 
bywać w kasie Teatru Polskiego od 11 r. do 
0 w. bez przerwy. 

— Nowości teatralne. Dyrekcja Teatru 
Polskiego nabyła wyłączne prawo wysta« 
wiania w Wilnie sztuk repertuaru zagranicz- 
rego: <Ognie sztuczne» — Chiarelli, <Bever- 
ley» Berra i Verneuilia oraz «Kredowe ko- 
ło» — Klabunda. 

ności by na drugiej taksówce puściła 
się w pozoń, wołała na pekrzepienie 
serca pójść do kościoła Katedralnego. 

— Okradzenie naczelnika wydziału 
bezpieczeństwa. W dniu wczorajszym w 
godzinach południowych okradziono nacz. 
wydzisłu bezpieczeństwa p. Kirtikjisa. Zło» 
dzieje zakradji sę na strych i wynieśli bie- 
lizny na sumę kilku tysięcy złotych. 

Ponieważ dotychczasowa działalność 
policyjna w tym zakresie nasuwa wie: 
le wątpliwości, podkreślono przedew- 
szysiklem konieczacść grędszego i 
sprawniejszego zatrzym”wania pila 
nych regulując czynności: policji w 
ten sposób by u-iknąć gorszących 

              B-0-0:6:0:0.:6-6: 6-0:€ 

Z SĄDÓW. 
Szereg dużych spraw w Sądzie 

Ape'acyjnym. 

Poczynając od dn. 18 bm. w wileńskim 

| 
| 

A : częste scen ulicznych, wałki pijaków z 
zamiar otwerzyć uniwersytet rzemie- ' glmnazjum żeńskie im. Czartoryskie- 
ślniczy. 

Sądzie Apełacyjnym rozpatrywany będzie 
Kopnięty przez konia. Dn. 17 bm. WYPADKI I KRADZIEZE. został kopnięty przez konia we wsi Wien policjentawh,,  AByMOWANA pobiec: Abs m z ewa as sea . iš PE gi * 6' , 

L; — (0) Pošwigcenie lokalu Ma- 8 — RolfcwneiesKieonioku skie m gm, Szumskiej Antoni Borowski. | ności i t. p. W całej akcji idzie prze” į t , | komendanta Tołpyko, 20-go ks. Bobina, 25. 
go sprawa urzędników Kuratorjum  Rachal- 

nitarnych i celowych metod postępo- skiego i innych, 31-.go Dzidziula, o zdradę 
wania przy zatrzymywaniu i udziela- stanu. 

' 
® 

‹Ш\ш‘! 
oszkodowanemu  lekarg 007 WI F* — (c) Energiczna niewiasta, niska imienia K. Zubowicza niniejszem z ca- udzielił pierwszej pomocy. 

łego serca dziękuje szczupłemu gronu szla: W niedzielę dn. 16 b. m. o g. 1leej 
chetnych Kwestarek i Kwestarzy, którzy nie przed południem publiczność tłumnie 

dewszystkiem o zastosowani: huma- 
cierzy Szkolnej. W niedzielę dn, 16 у 

pogotowia 

b. m. o g-1 p. p., ks. B.skup Ban- 
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EE 4525000600555D800000505005060400968 E 

G GERLACH=WARSZAOA || 771 ju bm o trwałych i eleganckich Iiiajw polińek odiędźe wę s lo. Wieza, JC UA 
Ossolińskich 4. — Tamka 40. Kaloszy I śniegowców Wilnie, ul. Wielka Nr. 66 pryelarg |  DOKTÓR į | 

Fabryka instrumentów geodezyjnych i rysunkowych : dą aa a oai. ZELBOWICZ В 
: : . nych znajdujących się w Nadleśnie W NOCE poleca: DLA BUDOWY DRÓG i MOSTÓW twach. Dyrekcj: Berszłowskiem, Rud. | ciaza 

Przyrządy pomiarowe jak; ASTROLABJE, NIWELATORY, BUSOLE Wika M. Modeka Nice od 101, od'5-8 wą 

Tudzież: Miary, Wegi, Kompasy, Cyrkle, Mikroskopy, Lupy, czyńskiem,  Podbrodzkiem, Oikienic- DOKTOR 

Aparaty do badania drzewa, cementu, metali, zh az Amie Wiszniew- SZaldowiczowa 

о z „ |RYCZNE i chor, 

Miejski Klnematograi | Poczta" „Światło Azja" Mediów "wie Wdio | А еар па prze, warn вое | „а Ч, 
Kltaralno- Oświatowy SPE WT EEE 3 сса е ае оСАО Каа 

в нна ®— | rio оаа est a ika, Kapines, Gris № 9) eraz w kaneeiaach odnośnych W. Za. R Н, 
Początek seansów: w niedziele, sobnty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5 i pół. Nadleśnictw. 
  
  

     

   

    

  

    
    

    

  

       

  

  

‚ я Akuszerka с = Dyrekcja Lasów Państwowych Smialowska W 
I ; к 2 w Wilnie, przyjmuje od godz. 9-- 

Dziś 2 crkestry! Ostatni cud sztuki kinometogr. w Moskwie! = * URE 1730—:V. do 19. Mickiewicza * 
A > с IANRUBRUNRUKUNZENZANENNRKZNEKEE 46 m. 6. 

Kino Helios" | zroydzieło filmowe doby obecnej! „Car Iwan Groźny 8 znanej Ryskiej fabryki Poszukuję W! Z. P. Nr 63, teatr „IE w roli gł. najwybitniejsi artysci Teatru Stanisławskiego w Moskwie Kaczałow, Starszy SEólsiKA id »fkadlo> 
Leonidow i A Kwarowa. Sadystyczne rządy degenerata. Bestjalstwa siepaczy 66 pan ze wsi poszukuje wego przedsiębiorstwa ! ul. Wileńska 38. carskich. Film ten jest przedmiotem podziwu na całym Świecie. Ostatni wyraz stałego pied a terre w w ruchu, z kapitałem Dr. Med. ! 

ь techniki, Gry i reżyserji. Stroje kostjumy i rekwyzyty są autentyczne, wypo: 99 centrum przy rodzinie,4 tys, dol, Żamiast Marjan Mienicki 
życzone przez muzea historyczne. Podczas seansów od g. 6 orkestra bałałajek & = Sd : В adres _w redakcji gotówki można złożyć Adjunkt Kliniki Syfili 
i mandolin. Seansy o g. 4, 6. 8 i 10 wiecz. Celem uniknięcia natłoku uprasza BH: Na aa M. Ziatin Wilno Rudnicka 2 «Słowa». kaucję lub hipoteczne AE Н о у ź się Sz. Publiczność o wcześniejsze nabywanie biletów. PORYCZNY (= , telef. 13:21. : Pio Bi PC a S*RZEDAŻ WYŁĄCZNE HURTOWA ae kn A DAD to A) i Ą ` ik ra Ogłoszeń S$. Jutana Powrócił i wznowił 

ISIN ITS IS OT Wykwalifi owanej Niemiecka 4, dla <B>. AS ah 
: ; : s zie i kowe ileńska 34 m. 3, 

M Dziś! Najwybitniejszy Szlagier Obecnego Sezonu! Cztery gwiszdy, cztery potęgi ekranu wytężyły Zą Foiwark 70 ha ja CEO ROA Pusan a w e. Przyjmuje od 4—7, 
B Swe siły, aby stworżyć dzieło wyróżnające sę na tle innych arcydzieł kunsztu filmowego jak: «Biała z dobremi zabudo: | 3 deóć zy i S to arų majątku, adres w re. MIESZKANIE 1-X 1927 r. L. 7141-10, 

Niewolnica» wy16žnista się w gronie ciemnych niewolnic. Arcydzieto filmowe, przewyższejące grą waniami, z komp- a ELE OE A łowicza, т dakcji «Słowa». 
8 M i napięciem drematycznem, naj elniejsze Biała Niewolnica” fascynująca symfonia gy letnym inweńta- B czają doanie Buchajławjh, raehootć £ z 4-ch Boko Maja D 

Kino. P 2 В fiimy doby ostatniej p. t. › miłości i żądzy na rem żywym 1 jm wości kupieckiej kore: ondencji k 1! wygodami 8 U: Lekarz-Dentysta 
Teatr-99 olonja Iš egzotycznem ile wschodu. Rolg araba, żywiołowego demona i brutalnego zdobywcy serc ucieleśnia($B martwym, w pobli- z handlowej, steno tati u ki Baudų @ о \чгу‹:іяіегіаиіе-…Чч…а ПААа > MARYA : M Vłod:imierz Gajdarow. Rolę pięknej angielki, kochanki arabskiego księcia otwarza z nieby wała gp žu stacji do sprze- |g „rawa, kali rafi ant 2 Кн D a dai odė“ wersyteckiej Nr 1, „, , 

я Iš finczją Liana Haid Dumę i energję, siłę i sztachetnošė europejczyka uosabia kreacja Karola Varela dania za 4000 |m P Nas PZP NOIR BA BBA montowany 4 spytać u dozorcy. » Ożyńska-Smolska 
ul. A. Mickiewicza 22, Bł Dziką, zmysłową córę Arabji, królową haremu, wampira gorących nocy Afrykeńskich, olś siewającz EB dolarów e Fer AS Da a " okoje, kuchnia i su - Ch BM Renee Harvibei. Ilustrację muzyczią wykona orkiestra koncetrowa z 24 osób pod batutą Mikcłeja Wileńskie Biuro |+ ancuskiego, i: Ponkod" a. es: ORÓd waw. Mie CH Grody jamy ustne, 

£ ai, p dw e: ka nie ua 4 wiyółaćgo z PE który był wyświetleny w kinie RZL $ 2 ADAJCIE Uro PAS u ny i owocowy, zabu- U książeczkę 5 vii 064 Še ból. «Helios» p. t. «Krzyżowa droga białych niewolnic». Początek seansów о g. 4, 6, 815 i 1025. we Ad. Mickiewi- |* i х i a r 
Uprasza się Sz. Publ. о ргуг_уЬусіе za 15 mi nut pó początkiem ZY a cza 21, tel. 152: Seki ar tę: dny zg ję Kod ine ba 

      
  

Niedaleko placu ŚW.na nazwisko Steńczy: korony. Sztaczne zęby. 
Piotra. Okolica ładna, pa Stanisława roćznika Wojskowym, urzędni, / 
Dowłedzieć się: Sło- 1903, wydaną przez P. bom 1 uczącym si 
neczna d. 15. Panioko. K. U. Częstochowa, zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

zagubioną w 1-szej Wydz. Zdr, Nr 3 
ieszkunia 4 — 5kompanji 22, Bacnu 

M pokoi w po. K. , 
rząduym domu =="==— 

dobrej dzielnicy, chcć- 
by na krańcach poszu- 
kuje zaraz albo od 
grudnia. Warunki do do wynajęcia na biuro, 
umowy. Wyczerpują+ Tatzrska 17 m, 3, 
ce oferty pod «Solidny od 12—3, 
lokator» do Biura 

Reklamowego, 
Garbarska 1. 

| 
Nojoiększe Przedsiębiorstwo Transportocie w Polsce 

_€ HARTWIG 
Spółka Akeyjna 

Cen (rala w Poznaniu. 
Oddziały we wszystkich większych miastach Po!ski. 

Rok założenia 1858, 

Kapitał Akcyjny 2.000.000 zł. Rezerwy 1.000.000 zł. 

Adres telegraficzny: „Cehartwig*. 

Oraz wszelkie inne ZDO* 

Jąkanie czenia mowy radykalnie 
„ Usuwa Zakł, Lecz. dla 

jąkałów ъ Ц Ше….сП‚сЁ’гЁЁЁ:ЁЁ 
Prospekty bezpłatnie w kanc. g, 45 pp. 

Państwowa Wyłuszczarnia 
Nasion w Klosnow:e 

poczia. CHOJN.CE (Pomerze) 

cfauje | 

  

  

    

    

Meble! Mebie! Meblet | 

se NA RATY TANIO 

Pokój gustownie wykonywa 

Placówka Polska 

Meblowa Zawalna 15, 

S. Makowski. 

Salon mahoniowy — 
790 24, Salon czeczot- 
kowy—1000 24. otos 
mana — 160 zł. stół 
jadalny—75 zł. Salon 
czarny giętym—450 zł. 

stolik — 16 zł. 
caleta — 145 zi. 

Dr. Kenigsherg | 
choroby skórne i | 

weneryczne, 
Mickiew'cza 4, 

g. 9—12 p., 5—8 w. 

  

  

Pe szukujemy 

montera-elektrotechnika 

lub radjaamatore, chcącego pra- 

cować. Zgłaszać się: K, Ruiski, 

Wileńska 38, 

po bercze przystępnych cenach 

nasienie 
sosny pospolitej 

(Pinus słves!ris) : 

pierwszorzędnej jacošėi о 95 proe. sile kiełkowa» 
nia z województw . zachodnich, środkowych : 
wschodn ch. Nasienie pochodzi z szyszek rwa ych 
pod nadzerem peństwowego personelu leśnego 

Poszukuję 
ładnego pokoju pac: 
blowanega z niekrę- 

KARTOFLE pującem wejściem przy 

jadalne, wyborowe Mickiewicza, lub przy- 

Woitmany (różowe) i ległych ulicach. Po. 

Deodzry (biała) z do- żądane pianino. Oferty 

stawą do domu odwW red. «Słowo» pod. 

400 kg. wzwyż ma <Wypiacalna». 

na sprzedaż ga tek 
Wiejka Rzesza. Inior- 
macje i zamówienia: WDOWA 

Wiino, Wi:olóowa 5-4' sredni'h lat doskonale 
Tel. 11—72. obeznana z gospodar: 
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— 
j
o
m
a
 

i Dobry zarobił 
giezni, z dobrą prezencją. ż 

4 Zgłaszać się od godz. 9—10 ra- 

  

    

    

Międzynarodowi Ekspedytorzy i Maklerzy Okrętowi. Oficjaln' 

Ekspedytorzy Polskich Kolei Państwowych, Targu Eksporto-   

      

  

  

  

    

  

  

Г em  d W. ZP. 39% / 
i wyłuszczenych w P.ństwowej Wyłuszczarni AB zdhinistracii «Ski das $ Folwark powaineti zefereicja: R 

wego w Poznaniu, Targów Wschodnich we Lwowie t Najwięk- Nasion w Kloszowie. : _ Н › ® | око!о 30 ha [mi р;ужъеуп‹ішотё: ь gi > . 

Państwowy Nadleśniczy - EŃ ładnie połóż NY |chąrki jub do Wazyst- * chorob kórne szych Koncernów Przemysłowych > R sprzedamy, |kiego przy osobie 82" wenęcycme i mos 
1 Ogłoszenie. Swieśsie Biuro, | oki w. jo e czapłio Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handio- 
we Ad. Mickiewi- 
cza 21, tei. 152, 

czopłciowe. Elektrote* 
rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza, 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5 - 8. 

W. Z P. 43. 
zm 

EKSPEDYCJA krajowa i zagraniczna, MAGAZYNOWANIE 

różnych towarów, ASEKURACJA towarów w drodze i w 

magazynach, ZWOZKA wszelkiego rodzaju. towarów, 

OPŁATA PRZEWOZU i CŁA, UDZIELANIE POŻYCZEK 

na wsi, adres w re- 
Komornik przy Sądzie Okręgowym dakcji «Słowa». 

w Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały 
w Wilnie, przy ul. Św. Michslskiej 
Nr. 8 zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
obwieszcza, iż w daiu 24 października 
1927 r. o godz, 10 rano w Wilnie, przy 
ul. Bazyljańskiej Nr. 2/21 odbędzie się 

REIK AK, 

Drzewka 1 Kizwy OWocową 
oraz ozdobne 

  

  

Pożyczki 
na 1 hipotekę od 
1.0£0 do 10000 do- 

  

Rutynowana 
francuzka (akcent 

Lekarz-Dentysta | 
ANNA KISIEL- j 

i i ki) udziele lekcje | larów załatwiamy Andrzejkowiczowa 
‚ sprzedaż z licytacji publicznej mająiku | PATYS i ! ; ) 

: ‹ j 5 = z konwe'sacją trancus- na niską stopą 2 

pod zastaw towarów, INKASO, Aly wie(ki doki pag оао ee nan tega, | kiego dzieciom I La a M L Т поащнйя 
y kania oszacowanego na sumę złotych | rosłym, _ceny przy SE ich bez bólu. Porcela“4 

polecają na sezon jesienny SZKÓŁKI MAZELEWSKI 

Wilno, Zawalna 6, m. 2. 

Komisowo Handlo- tępne. Sierakowskie- ndlo 

ni we Ad. Mickiewi- 6.000, na zaspokojenie pretensji Iza- go 20 13od 10 do 3 pp. 
aka Szułkina. | Przeprowadzka we własnych wozach meblowych 

nowe, złote plomby 
wkładki. Sztuczne. 

  

  

  

  

  
         

    
  

       

V Нх SS | — ак уар Les Ai A „eby, złołe korony: 
+ i a ® k Nr. 1731-V1. —) А. А ekcyj języ! str iewicza 4 m.l 

do wszystkich miast Polski i zagranicą. Cany ;pragaigone : i kiego iDo wynajęcia "przyjęcia: 
„| | “O (| Ani Iranuskiego |2 | ne pmkicze od 10ZYR pół i 

Odzia! w Wilnie: Instytut de Beautć Kóva | angielskiego zdam gory zona 
7a * ‚ į w Wilnie przy ul. Mickiewicza = | udziela doświadczona p EWiśldcwa Ti W. Z. Nr 97, : 

| ice kolejowe: | |G6 WĘGLE  saswe || ZE a | masei п й М Ei: T Ši ё: ' inda. ь w „11. 
Biuro, Magazyny, Składy, Place i Bocznice ko ejoWe: Oro: EZR PZIEOWĘZAZE wawa S, Sia (Wejście od Ciasnej). TORA” Ё SZUKAM | 

* 16 i i 6 w | 

Ut W. Stefańska Nr 29 Telefon Nr 10-51 dostarczamy tonami i pół tonami || Sstque em'Marier ostatai wynnlą- - udzielam mieszkania 
sęp > r 4 Z GWARANCJĄ ZA WAGĘ zek dla watychmitst. „odświeżana | DD QM 1ексй. ол |od 2 „рн чаа i cery. €CZ! © wyp. " 1 ” 

Bocznice kolejowe z placem wybrykowsnymą ŽK DR i - пцсЬПППЁ'(і і Saka t łupieżu. Przyjmuje PROJ SH drewniany aa na A ien oc | 
ja wegla i drzewa Gju W. Z. P. 58. do sprzedaniaj dzć w Administracji |ni. Hotel Żorż, inży* 

magazynowania węg * ZAWALNA 21 (wejście od strony Drewn. rynku). | | Dowledzieć sięu włeś-|_<Słowa» dla K. L. 4 nier Skrypczeńko, 

90090500 0990009000 99: Na żądanie tistowne wysyłamy agentów. С ННЕ НЕ ciciela, Kijowska 15—2. mh (bezdzieiny). |     
  Daunrgia sTyd wa'stwo Wiieżskiae Kwaszelza 23 

Wydawca Diamiacz» Gżaskiaw:6m Kaczki (Ej Kuzmiaw Karwswaki Odpawiedziainy za cgiosaasta Bsmiu LawiasEj


