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STOLŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
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PREAUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub 
с zagranicę 7 =1. Konto czekowe w P. K. 0, 
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z przesyłką pocztową 4 zł 
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Subskrypcja publiczna pożyczki polsiej. 
Błyskawiczna subskrypcja po 

życzki amerykańskiej. 

H polit Gllwic, b. minister prze: 
mysłu i handlu, wyraził następującą 
opinię co do szans subskrypcji no- 
wej pożyczki w Polsce, 

. — Polskie banki, na czele z Ban- 
kiem Handlowym w Warszawie — 
powiedział p. Gliwic — przejęły 
1.000.000 . dolarów, jako  transzĘ 
polską pożyczki stabilizacyjnej. 

Subskrypcja na tę część neżyczki 

została otwarta w dn. 18 b. m. i 

trwać będzie: do dn, 22 b, m. Sta- 

newi ora wspaniałą lekatę kapita- 
łu i przypuszczać należy, że drobna 

fniestety większej nie mażna by- 

ło otrzymać) transza ie]  poży- 
czki w Polsce ulokowana zostanie 
wcześniej, niż odnošna transza w 
innych krajach i chcielibyśmy wie- 
rzyć — także prędzej, niż podsta- 
wowa część póżyczki w  Nawym 
Jorku, na którą subskrypcja napewno 
mie będzie (rwała dłużej, niż pół go” 
dziny, 

Żaznaczyć wypada, że już obecnie 

banki posiadają tyle zgłoszeń, iż 
fransza polska będzie kilkakrotnie 
pokryta. 

Jak donoszą zamieszczone obok 
depesze, ogłoszona zagranicą sub: 
skrypcja publiczna pożyczki polskiej 
została w krótkim czasie z imponu- 
jącą nadwyżką pokryta. 

Nie trzeba chyba dodawać, że do 
tak swietnego powodzenia subskrypcji 
pożyczki przyczyniły osiatnie lata 
planowej, usilnej pracy rządu nad 
budżetem i ogólną sytuacją finanso- 

pa i gospodarczą Polski. ,Wysiłkom 

Ści utracili 1 mandat, 
kraci — 6 i komuniści — 2, nata- Fi 

į 

tym trzeźwo i spokojnie przyglądała 
się zagranica, dziś zdobyły one 'czł- 
*kowite jej uznanie. 

Swiadczą o tem głosy prasy za- 
gran cznej, paryskiej, londyńskiej, czy 
też amerykańskiej, mówią o tem wy- 
bitni przedstawiciele zagranicy. Zbli- 
ska przygłądający się Polsce, wy- 
bitny ekspert siosunków międzynaro- 
dowych Wysoki komisarz Ligi Na- 
rodów Van Hammel w sprawie po- 
życzki zagranicznej oświadczył np. 
eo następujt: „Uzyskanie peżyczki 
przez Rząd Marsz. Piłsudskizgo, 
na znanych już z  komunika- 
tów  prasewych warunkach dor 
wodzi fachowego ujęcia tak was 
żnej dla Państwa sprawy i świadczy 
najdobitniej o wysokim poczuciu ga- 
dności naredawej, której Rząd Marsz. 
Piłsudskiego wytrwale strzegł, jake 

> tradycji przeszłych pokoleń Pożyczka 
| Ja, oświadczył dalej p. Van Hammel 

ma znaczenie nietylko jako remedium 
materjalne dla podźwignięcia kraju, 
lecz rownież niebywałe znaczenie 
psycholegiczne dla państw z Pel- 
$Ка sąsiadujących, Przyplyw kapi- 
tałów obcych w postaci kapitałów 
amerykańskich z udziałem  znaka- 
mitszych finansistów europejskich, 
otwiera Polsce nowe horyzonty ro: 

„kując jej obywatelom świetną przy- 
szłęść. Fakt ten stanowi zresztą ogni. 
wo w wielkim lańcuchu sukcesów 
osiągnigiych przez Marszałka Pilsud- 
skiego od chwili ujęcia w swoje ręce 
steru władzy i niewątpliwie znajdzie 
swoją ocenę u wszystkich bez wyjąt. 
ku obywateji zamieszkałych na zie- 
miach Rzpitej jako wiekopomne dzieła 
Wielkiego Wodza Narodu Polskiega* 
R ESS TTD 

Wybory komunalne w Pradze 
7 Czeskiej. 

PRAGA, 18X We wczorajszych 
Wyborach komunalnych w Pradze cze: 
Skoslowaccy narodowi socjaliści uzy- 
Skałj 23 mandaty, narodowi demokrz= 
@ — 17, komuniści — 17, secjalde- 
mokraci — 12, živnosinicy, t. | drob- 
hy przemysł, handel i rzemiosła — 6, 
klerykali — 6, słoweńscy narodowi 
Socjaiiści. — 2, repubiikanie — 2, 
Niemieccy demokraci — 3, niemieccy 
Bacjonališci i żydzi — 2, inne partje 
9 mandatów. W gorównaniu z wy» 
borami w r. 1923 narodowi  socjali- 

naredowi de- 

m socjaldemokraci zyskali 3 man- 

Co się stało z posłem Paszczu- 
kiem. 

Ukraińskie „Diło* zamieszcza a* 
lurmujący artykuł w sprawie tajemni- 
Czego zniknięcia byłego posła frakcji 
omunistycznej ukrajńca Paszczuka, 
omagając się od komunistycznych 
słów sejmowych bliższych szcze- 

Rółów i wvjaśnień w sprawie zaginię- 
cią posła, z dotychczasowych bowiem 
tnuncjacyj parlamentarnego klubu 
Omunistycznego wynika, iż zarząd 

klubu wie dsbrze co się dzieje z 
aszczukiem, którega obecnie bez 

Wyniku poszukuje najbliższa rodzina. 

WARSZAWA, 18.X PAT. 7 proc. pożyczka stabilizacyjna 
1927 roku przyjęta została w Polsce w sumie jednega miljona 
dolarów za pośrednictwem syndykatu 12 banków, który w dn. 
18 b. m. złożył ją do subskrypcji publicznej Szereg innych 
banków zgłosił się do kupna obligaćyj pożyczki i prawdopo- 
dobnie zsyndykalizowane banki zgodzą się im ustąpić część 
swoich udziałów, o ile uprzednio prywatni odbiorcy nie wykupią 
całej pożyczki. Ruch w bankach stolicy i prowincji i zaintere- 
sowanie pożyczką bardzo ożywione. 

Powodzenie pożyczki polskiej w Londynie: 
LONDYN,. 18—X, PAT. Lista subskrypcyjna 7 proc. pol- 

skiej pożyczki stabilizacyjnej na dwa miljony funtów szterl. 
zamknięta została dziś w południe. Pożyczka pokryta z0- 
Stała z nadwyżką. 

Prasa angielska © finansach Polski. 
LONDYN 18 X PAT. Prasa angielska podaje w związku z.subskrypcją na dwa 

miljony funtów szterl. pożyczki dla Polski wiele uwag, podkreślających fakt, że nzdro- 
wienie gospodarcze i finansowe Polski opiera się przeważnie na wytycznych, przyjętych 
przez komisję finansową Ligi Narodów, które jaz wiadomo posłużyły do pomyślnego 
przeprowadzenia rekonstrukcji finansowej państw Eumopy Środkowej, 

Pokrycie pożyczki na giełdzie nowojorskiej. 
LONDYN, 18. X. PAT. Agencja Reutera donosi z Nowego Yorku: 

D:iś otwarta została subskrygcja amerykańskiej pożyczki polskiej na sumę 

47 miljonów dolerów, po cenie dającej inwestytującemu 7,68 proc. rocznie. 

NOWY YORK, 18—X. PAT. Wyłożona w dniu dzsejszym na 
tutejszej gieldze polska 7 proc. pożyczka stabil zacyjna pokryta 

została z nadwyżką. 
NOWY YORK, 18—X. PAT. Amerykańskie konsorcjum ban- 

kowe, które wyłożylo w dniu dzsejszym polską pożyczkę stabi- 
iizacyjną, ogłosiło jednocześnie prospekt, w którym podaje 
szczególy o położeniu gospodarczem Poski, a mędzy innemi 
stwierdza, że Polska jest drugm z rzędu producentem cynku w 
Europie. Prospekt m ędzy innemi zaznacza, iż dług zagraniczny 
Polski wynosi wraz z nową pożyczką 439 miljonów dolarów. 

W Stokholmie, 

STOKHOLM, 18 X PAT. Subskrypcja polskiej 7 proc. po- 
życzki stabilizacyjnej 1927 roku dokonana została przy niezwy- 
kłem zainteresowaniu publiczności. Emisja pożyczki w Szwecji 
w wysokości 2.000,000 dolarów została rozkupiona z taką 
szybkością, iż w niespełna pół godziny lista pożyczki musiała 
być zamkniętą 

Kredyt polski w Ameryce. 
LONDYN, 18. X. PAT. Agencja Reutera donosi z Nowego Yorku: 

Podają tu do wiadomości, że banki Federal Reservs, biorące udział w kredy- 

tach organizowanych przez szereg innych banków amerykańskich na rzecz 

Banku Polskiego „godziły się nabywać od Banku Polskiego pełaowarteś- 
ciowe weksle handliows na sumę ogólną do 5 250.000 dolarów. (Jak 
wiadomo ogólna suma kredytów, przyznanych Bankowi Polskiemu wyno- 
si 20 miljonów d >larów). 

Kursy pożyczek polskich zwyżkują. 
NOWY YORK, 18—X. PAT. Kursy pożyczek polskich na giełdzie 

w Nowym Yorku uległy w tygodniu oć 10.X b. r. wybitnej zwyžce, Mia- 

nowicie kurs ultimo 6 proc. pożyczki dolarowej z roku 1920 zyskał 1,5 

punkta i osiągnął nienotowany datychczas poziom 845, gdy w tygedaiu 
poprzednim wynosił tylko 83, 

===—=== 

Rozporządzenie o stab:lizacji zlotego weszio 
w życie. S 

WARSZAWA, 18—X. PAT. Z dniem 13 peždziernika 1027 roku 
weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospcłitej o stabilizacji 
złotego (Dz. Ust. R. P. N. 88 poz. 790). Rszporządzenie pewyższe ustala 

wartość złotego według nowej relacji do złota, a mianowicie z jednego 

kile czystego kruszcu wybija się 5,924,44 złotych, podczas gdy poprze- 
dnio wybijane było 3.444,44 złotych. 

W konsekwencji od dnia 13 b. m. złoty w złocie przedstawia rów: 
nowartość 9/53,32 grama czystego złota (poprzednio 9/31), co ściśle odpo- 

wiada wartości złotego cbiegowego. W rezultacie ustalenia nowego 
parytetu nastąpi przerachowanie powstałych przed dniem ogłoszenia 
wymienionego rozporządzenia zobowiązań złotych w złacie, przyczem 100 
dawnych złotych w złocie będzie odpowiadało 172 nowych złocig. 
W najbliższym czasie ukaże się odnośne rozporządzenie Prezyderta Rze- 
czypospolitej. lnformacje powyższe, nie dotyczą tranzakcyj zawartych 
w złotych obiegowych, 'które żadnemu przerachowaniu z naiury rzeczy 
nie ulegną. 

WEGEE REESE TRO EET E TESINIO 

Ucieczka Rakowskiego i jej następstwa 
PARYŹ, 17. X, — Ponieważ Rakowski wyjechał do Paryża nie wrę- 

caając prezydentowi republiki listów odwołujących, — dokumenty te złe- 
żył w zastępstwie Rakowskiego nowy poseł sowiecki Dawgalewski. Dzien- 
niki donoszą, iż rząd francuski wysłał Cziczerinowi agrement dla posła 
Dowgalewskiego, żądając jednak, aby nowy poseł sowiecki wyraźnie i 
kategorycznie zobowiązał się do niemięszania się w sprawy wawnętrzne 
tancji, 

Rząd Rzeszy zachwiany. 
WIEDEŃ, 18—X. PAT. «Neue freie Presse» ; donosi z berlińskich 

kół politycznych iż przeważa tam zdanie, że cbećny rząd będzie muses] 
ustąpić, co pociągnie za sobą także rozwiązanie Reichstagu. W ten ро- 
sób wybory odbyłyby się nis w jesieni, lecz prawdopodebnie już na 
wiosnę roku przyszłego. 

Walka Poincare o budżet, 
PARYŻ, 18,X, PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu komisji finansowej 

lzby Dzputowanych Poincare wskazał na ewentualny szkodliwy wpływ na 
budżet zmiau Propole anycs przez komisję i domagał się utrzymania 
obowiązujących © ecnie opłat cd tranzakcji nieruchomościami (7 proc.). 
Poincare dodał, że będzie bronił lego punktu widzenia na plenum Izby. 
Wskutek tej deklaracji deputowan', którzy są zwolennikami polityki rzą- 
dowej, a którzy jednocześn e wypowiadają się za zmniejszeniem opłaty 
70 proc. oświadczyli, że gotawi są odsiąpić od swych postulatów, jeżeli 
rząd posiawi w espirawie kwestję zaufania. 

jedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa miszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów uiezamówionych Bje zwraca.   
  

Błyska na 
Śmiertelny strzał, którym pięć dni 

temu ugodzony został w Pradze pel 
nomocny poseł Albanji, Zena Beg, 
przeleciał błyskawicą—nad półwyspem 

Bałkańskim. W świetle tej błyskawicy 

ujrzał znów nagle świat chmurny, fa 

talny, wrzący nieustannie zamęt, któ- 

remu na Bałkanach nawet niebywała 
wojna mie zdołała kresu pełożyć, 

Musi tam na Bałkanach zdrowo kipieć. 

jeśli bałkańskie bąble pękają po Eu- 

ropie rewolwerowemi strzałami rozfz» 

natyzowanych skrytobójców. 

Jaki zaś miał pedkład ideowy 
mord polityczny świeżo dokonany 

w Pradze, dadzą jasne wyobrażenie 

zesławione z sobą oba życiorysy: 
zabójcy i jego ofiary, Strzał szesnasto: 
letniego Albańczyka była to jakby 
iskra, którą wykrzesało starcie się z 

sobą obu prądów w albańskiej pali- 
tyce zagranicznej, malącej orjentacyj- 

ny odpowiednik w polityce wewnętrze 

nej. Od chwili, kiedy Albanja stała 

się centrem najostrzejszego ścierania 

się z sobą interesów politycznych 
Wicch tudzisż |Jugosławji—stała się 
„Albanja ogniskiem najniebezpieczniej- 

szego wrzenia na Bałkanach. 

Zamordowany poseł albański, 

bogatszych i najpotężniejszych Begów 
mających swoje odwieczne siedziby 

w tej części b. Austro-Węgier, która 

obecnie leży w granicach Jugosławji. 
Właściwe nazwisko Begów brzmi 
Krucin, ce ma znaczyć „czarna glo- 

wa”. Szrbowie zwą Begów Cernogla- 
vie. Riza Beg został zamordowany— 

z przyczyn dotąd nie wyjaśnionych; 

syn jego, Zena Beg, miał jakieś zatar- 

gi z władzami austrjackiemi, które 
zniewoliły ge jeszcze przed wejną do 

przeniesienia się do Pragi, gdzie fak- 
tycznie był internowany. W 1914-yma 

jest znowu w Belgradzie i gra tam 
pewną polityczną rolę. Po wojnie jest 

obywatelem Jugostawji i zajmuje sta: 
nowisko prefekta północnej Albanji 
okupowanej przez wojska serbskie 
pad wodzą majora Tomica, niebawem 

zaś potem zostaje burmistrzem ro 
dzinnego swego miasta Dlakovy, nie- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadestane 40 er. W 

li- 
czący niespełna 40 lat, był synem Ri- 

zy Bega z Djakovy, jednego z naj- 

n-ch 

Bałkanach. 
niedopuścić do zerwania stosunków 

dyplomatycznych między Jugosla- 

wją a Albanją, i został, rzecz presta, 

odwołany; długo jednak nie mógł 

zdecydować się opuścić Belgradu 

Wrócił eciągając się do Tirany i do- 

czekał tam wznowitnia albańsko-serb- 

skich stosunków dypiomatycznych. 

Dopiero przed kilku tygodniami 

mianowany został Zena B'g ponow- 

nie posłem do Bełgradu, jednocześnie 

zaś Otrzymał nominację na posła do 

Pragi, miał przeto reprezentować Al- 

banję zarówno w Jugosławii jak w 

Republice Czeskc-Słowackiej. R:zy- 

dencję miał mieć w Pradze, gdzie— 

na razie — zamieszkał w hotelu Pas- 

sage. 
Opinja publiczna w Albani jest 

rozdwojona; namiętności polityczne 

kipią. Achmed Zogu popycha Albanję 

ku najściślejszemu sojuszowi z Wło- 

chami, wręcz w ramiena Włoch. 

Krzyżuje wszystkie jego plany wy* 

reźnie i nieprzejednanie slowianciil- 

ska, ściślej serbciiiska polityka jego 

szwagra Zeny Bega, w dodatku prze- 

wyžszającego, podobno, obecnego 

szefa rządu albańskiego zarówno 

zdolnościami  dyplomatycznemi jak 

biegłością w sprawach politycznych. 

Chodzą po Albanji słuchy, że Ach- 

med Zogu lękał się Zeny Bega jako 

swego bardzo niebezpiecznego współ. 

zawodnika, jako, kto wie, może ken: 

dydata do objęcia po nim, po Ach- 

mecie Zogu, najwyższej władzy w 

państwie. 

Lecz i „serbska orjentacja* liczy 
w Albanji setki zwolenników; jugo- 

slawofilski obóz jest tam nader 

liczny i ruchliwy... Obóz serbofilski 

miał swego wodza w osobie Zeny 
Bega. 

A w niedużej albańskiej mieścinie 

w Elbassan rósł chłopak wśród го- 

dziny ubogiej lecz piłnie zajmującej 

się politycznemi sprawami. Oirzyma- 

nie stypendjum ułatwło mu pojecha: 
nie do Rzymu i wstąpienie tam do 

Coliegio di Monte Mario, Poniewaž 
jednak otrzymywane stypendjum r24- 

dowe albańskie nie starczyło na naj- 

skromniejsze życie w Rzymie Alcybja- 

jako stolicy niegdyś rozległych posia- des (vzl Algvadh) Bebi wrócił nie- 
dłości Bzgów-Cernoglaviców. dawno do Ebassanu i — licząc za- 

Jego szwagier Achmed Bey Zogu ledwie 16 lat — wciągnięty tam zo- 

zsstaje szefem rządu w Albanji po- 

wołanej do ssmodzielnego życia pań: 
stwowego. Zena Beg przenosi się z 

Jugosławii do Albanji i — nie porzu- 
cając įugoslowianskiego obyv atelsi 

wa — wstępuje do armji albaūskiej. 

Po obaleniu Fana Noli'ego, przeciw= 

nika Achmeda Bzya Zogu (który był 

nawet,na czas pewien zmuszony schro- 

n:ć się z Albanji do Jugosławji), zostaje, 

Zena Bsg powołany na stanowisko 
albańskiego ministra, zmuszony jest 

jednak tekę złożyć na protest, rezydu- 
jących w Tiranie, stolicy Albanji, po- 
słów angielskiego i włoskiego. Rząd 
anglelski i włoski uważały za niedo- 
puszczalne aby obywatel Jugosławii 

był ministrem w niepodległej Albanji 
Tedy rząd albański wysłał Zznę Ba- 
ga na stanowisko pełnomocnego swe- 
go ministra do Belgradu. Tam zno- 
wużł uważano za rzecz co najmniej 

dziwną, że [jugosłowiański sbywatel 

reprezentuje w stolicy Jugosławji rząd 
— obcego państwa. Wszelako, po- 

mimo gwałtownej kampanji prowadzo- 

nej w prasie, rząd jugosłowiański 
udzielił Bzgowi swego agrement 
i Beg został posłem albańskim w Bel- 
gradzie. 

Na tem stanowisku dokładał wszel- 
kich starań aby jaknajlepsze i naj 
ściślejsze panowały stosunki między 
Albanją i Jugoslawją. Łatwo sobie 
wyobrazić jak go dotknąć musiało 

zawarcie w Tiranie paktu albańsko.-.. 
włoskiego. Nie krył się z opinją, że 
takie zbliżenie się do Włoch groźne 
jest dla samej niepodległości Albanji. 
Nastąpił ostry konflikt między rzą: 
dem albańskim i bełgradzkim z racji 
aresztowania w Tiranie dragomana 
poselstwa jugosłowiańskiego, Zena 
Beg nie zdołał konflikiu zażegnać i 

stał w wir politycznych namiętności i 

knowań. I oto, wbiwszy sobie w gła- 
wg, że największym wrogiem ojezyz- 
ny jest Zena Beg, że on popycha ją 
do zguby, postanowił go sprzątuąć. 

Pojechał do Balgradu. Nie zastał 
tam ministra, Już był odjechał da 
Pragi i czekał na wyznaczenie dnia 
kiedy będzie mógł doręczyć prezy- 
dzntowi Massarykewi swoje listy 

uwierzytelniające. Bebi chciał pierwot- 
nie stanąć w tymże hotelu co poseł 

Beg; potem rozmyśił się i sianął 
kwaterą w 0 wiele skromniejszym 

hotelu Lendyńskim, 
Poseł Bzg zwykł był co wieczór 

€zyteć gazety w wielkiej kawiarni ho* 
telu Passage. Niezmiernie łatwy był 
do niego dostęp. To też Bzbi mógł 
usiąść spokojnie o kilka stelikow od 

miaistrz i czekać. Gdy Zena Beg, 
ukończywszy czytanie wstał i w gar- 

derobie wdziewał palto ab; udać sę 
na górę do swego pekoju—morderca 
podszedł do ministra z tyłu i do- 
b, wszy rewolweru dał w kark dwa 
strzały z odległości paru kroków 

Zena Bsg padł jak piorunem rażony 
i niebawem sko ał. Zabójca pozwolił 

siebie bez oporu aresztować. Wyja- 
ścieaie swego czynu dał krótkie: 
„Zena Beg chciał przedać ojczyznę 
meją, Albanję,  Ssrbom i dlatego 
go zabiłem”. 

Morderca posła Brga stanie przed 
sądem przysięgłych w Pradz2. Papeł- 

niający przestępstwo na terytorjum 
Czechosłowacji odgowiada  webec 
władz sądowych czechosłowackich. 
O „wydaniu* Bebi'ego władzom al- 
bzńskim nie może być mowy. 

W Albanji panuje wielkie wzbu- 
rzenie, Dokonany w Pradze mord po» 
lityczny dolej3 tylko oliwy do ognis: 

ednoszpalto na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 grotzy 

; Ёпі\#ес:-?усь oraz z s о 25 proc* drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Seim į Rząd. 
Posiedzenie komisji kontroli 

długów państwowych. 
WARSZAWA, 18 X PAT. W dniu 

dzisiejszym, o godz, 12-6į w połud= 
nie, pod przewodnictwem Marszałka 
Senatu Trąmpczyńskiego odbyło się 
posiedzenie komisji kontroli długów 
państwowych. Ż ramienia rządu brali 
udział w posizdzen u kemisji p. mi- 
nister skarbu Czechowicz i prezes 
prokuratorji generalnej « Bukowiecki. 
W sprawie pożyczki stabilizacyjnej z 
roku 1927 postanowiono: 1) delcgo- 
wać dwóch członków komisji posłów 
Osieckiego i Mchalskizgo do podpi- 
saułaebligacyj pożyczki; 2) wezwać 
rząd aby niezwłocznie wręczył sejmg- 
wi projekt ustawy © dadatkowym bud- 
žecie-na rok 1927 | 28 stosowne do 
planu stabilizacyjnego, ogłoszenego 
jako załącznik do -rozgorządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
13 peźiziernika 1927 roku (Dz. U. 
R. P. Nr. 88 poz. 789). 

Konferencje v premj. Bartla. 
WARSZAWA, 18, X, Pai. W dniu 

dzisiejszym 0 godz. 11-е} rano p. 
wicepremjer Barteł odwiedz'ł p. Mar: 
szałka Sznatu, z którym odbył ken- 
iarencję w Sprawie posiedzenia ko- 
misji długów państwowych. W go- 
dzinach przedpoiudniowych p. wice: 
premjer przyjął o. ministta komunie 
kacji. O godz. 4:ej pp. przyłęty był 
p. wicepremier przez Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej na posłuchaniu, 
które trwało godzinę. O godz. 5 eį 
Premjer Marszałek Piłsudski przyjął 
p. wicepremjera Bartla oraz p. mini- 
stra skarbu Czechowicza, z którymi 
odbył konf-reucję w sprawie budżetu 
ua rok 1928—29, O godz. 7-j p. 
wicepremier przyjął p. ministra pracy. 

Nowy wice-minister komuni: 
kacji. 

Dowiadujemy się, że na miejsce 
dotychczasowege podsekretarza sta: 
nu w ministerstwie komunikacji Eber- 
hardta, przeniesionego w stan spoczya- 
ku, został mianowany Witold Czapski. 

Nowy wiceminister komunikacji, 
p. Czapski piastował od dłuższego 
czasu godność dyrektora departamen- 
tu w ministerstwie kemunikacji jed- 
nocześnie pełnił funkcję generalnego 
komisarza węgiowego. Na swem do- 
tychczasowem stanowisku p. Czap- 
ski odznaczał się wielką znajomością 
zagadnień komunikacyjnych, 
SZEOTYEWA ETRDRCY TROW TEST 

Chrzešcj.-Narodowi 
poznańscyi a „Warsza” 

wianka“. 
Klub Zachowawczej Pracy Pen- 

stwowej w Poznaniu, de którege na- 
leżą niemal wszyscy członkowie Ch. 
N. poznańskiege, wysłał do Zarządu 
Stronajctwa Ch. N. w Warszawie 2a+ 
siępujące pismo pod datą 9-70 paź- 
dziernika 1927 roku: 

— Klub Zachowawczej Pracy Państwo 
wej w Poznaniu, stojąc na stanowisku kon- 
solidacji stronnictw zechowawczych, stwier= 
dza z ubolewaniem, że obecna polityka nie- 
których członków Kiubu Parlamentarnego 
Ch. N. oraz pisma Warszawianki niesłycha- 
nie tę konsolidację utrudnia. Warszawianka 
wpaja w umysły swych czytelników prze: 
Świadczenie, że stronnictwa zachowawcze 
dążą oportunistycznie do blokowania się z 
elementami radykalnemi, nie dbając o pro- 
gram zachowawczy i czystość swojej linji 
poitycznej. Zjazd w Dzikowie w oświetle- 
niu Warszawianki zosfał przedstawiony jako 
samozwańcza impreza, nie mająca znaczenia 
dla konsolidacji grup zachowawczych, nace. 
chowana natomiast serwilizmem wobec sfer 
rządzących, przez co ruchowi konserwatyw- 
nemu została wyrządzona niepowetowana 
szkoda. Warszawianka stoi na stanowisku 
bezwzględnie wrogiem w stosunku do Rzą- 
du, nawcłuje natomiast do szukąnia zba- 
wienia Państwa przez ugrupowania t. zw. 
umiarkowane i narodowe, co wszyscy rozu« 
mieją jako apel do łączenia się ze Związ- 
kiem Ludowo-Narodowym względnie obo- 
zem Wielkiej Polski przeciw Rządowi, Ten- 
dencja ta sprzeczna jest ze sianowiskiem 
ogółu zachowawców. Klub Zachowawczej 
Pracy Pafistwowej na walnem zebraniu, od- 
bytem w Poznaniu 27-go września rb., pole- 
Cił swemu zarządowi oświadczyć Zarządowi 
Stronnictwa Ch N., że Klub będzie zmu- 
szony podjąć na terenie ziem zachodnich 
samodzielną akcję polityczną, jeżeli w naj. 
bliższym Czasie stronnictwo Ch. N. nie 
stwierdzili jasno, iż nie solidaryzuje się z 
dotychczasowym ' kierunkiem arszawianki 
1 nie zawrze bloku wyborczego z U 
łemi grupami zachowawczemi w myś| dekla 
racyj podpisanych w Poznaniu i Dzikowie 
przez reprezentantów miarodajnych władz 
stronnictwa Ch. N. Stan dzisiejszy paraliżu- 
je organizowanie się zachowawców do wy: 
borów. Dalsze przewiekanie zawarcia bloku 
wyborczego Kiub uważa zą niedopuszczal- 
ne. — Zarząd Klubu Zachowawczej Piacy 
Państwowej: Prezes Zygmunt Czarnecki. Se- 
kretarz jeneralny St. Chłapowski. 
KTE SSL LITE LTSK 
ka wr enia na Bałkanach, wobec któ- 

rego zdają si; być bezsiine wszelkie 

dyplomatyc.ne środki rozjemcze, za- 
pobiegawcze i łagod ące. Nie pomo- 

gło nie nawet gruntewne przetaso- 
wanie peństw na półwyspie Balkafi- 
skim. jest tam jakiś genius loci nie 
mogący zaznać Sspaokcju eni przez 
jedną godzinę. Jacz.



MESSEDUAN SOWIECKI. 
Zjazd robotnic i włościanek —Kali n in wzywa do oszczędności.— Mniej 

rezolucyj, więcej czynów.—Jubileuszo wa sesja Cika Z S. S. R. 
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły 

się w Moskwie obrady wszechzw:ąz- 
kowego zjazdu robotnic i włościa- 
nek. W zjeździe biorą udział oprócz 
delegatek wszystkich republik i auto- 
nomicznych okręgów delegacje komu. 
mistek francuskich, angielskich, nie- 
mieckich i chńskich. Na zjezdzie rej 
wodzi towarzyszka Krupska, wdowa 
po Leninie. Towarzyszka Krupska od- 
daje się pracy z wielkim zapałem: fo: 
tografuje się dziennie po kilka razy 
w otoczeniu egzotycznych delegacyj 
z Turkiestanu, Kaukazu lub Syberji, 
wygłasza przemówienia o koniecznoś: 
ci praty kulturalno-oświatowej wśród 
kobiet, ale—rzecz charakterystyczna— 
nie mówi o polityce. Ta zmiana zain- 
teresowań wdowy po Leninie jest re- 
zultatem waiki w łonie partji komuni- 
stycznej, Doniedawna Krupska wy: 
glaszała przy każdej ekazji przemówie- 
nia polityczne, a nawet ostatnio, wed- 
ług opinii rządzącej trójki Stalina, Bu: 
charina i Kamieniewa, zaczęła „ideo- 
wo błądzić. W sierpniu b. roku 
Krupska wraz z Trockim i Zinowje- 
wem  przyrzekła poprawę, potępiła 
wygłaszane przez opozycię poglądy. 
W parę tygodni później Trecki roz- 

zął na nowo swą opozycyjną го- 
Dax Krupska zaś została wierna przy: 

rzeczeniu, zaniechała polityki, Odcią- 
gnięcie wdowy po Leninie od opozy- 
cji Trockiego jest sukcesem grupy 
rządzącej. Bącź co bądź Krupska w 
świecie komunistycznym odgrywa du- 
%а relę, 

Prasa sowiecka poświęca Sporo 
miejsca zjazdowi, sprawozdania z po 
sizdzeń, mowy głównych kierowni- 
ków polityki sowisckiej i partji wy- 
pelniają olbrzymie kolumny „Prawdy* 
i „Izwiesiji“. Zarówno w sprawezda- 
niach jak mowach, w powodzi komu- 
nistycznej frazeologji da się jednak wy- 
łusknąć nie jedno, co rzuci ciekawe 
światło na stan Rosji teraźaiejszej jak 

j na sposoby rządzenia władców 
Kremlu.; 

Życie silniejsze jest niž doktryna, 
o tem już dawno przekonali sie bol- 
szewicy i stąd płynie ta ciągła kome 
promisoweść, która skierowuje pań- 
stwo Sowietów na drogę drobno-mie- 
szczańskiej ewolucji. Pad tym wzglę- 
dem opozycja Treckiego, wysuwająca 
tezę ewolucji (piererożdenja) partii i 
państwa ma najzupełniejszą rację. So- 
wiety daleko odeszły od drogi zakre- 
ślonej w pierwszych dniach po rewo- 
łucji październikowej, lub okresie ko- 
munizmu wojującego. Doskonały przy” 
kład takiej ewolucji daje przemówie- 
nie wszechrosyjskiego starosty Kali- 

nina na zjeździe, o którym mowa. 
„Przed kobietą sowiecką — mówił 

" Kalinin — trzeba wyraźnie postawić 
kwestję oszczędności. Idziemy ma- 
przód—prawda. Materjalne położenie 
polepsza się. Liczba ubogich stop- 

' miowo maleje, ale minie jeszcze cały 

szereg lat zanim państwo potrafi u- 
bezpieczyć każdego obywatela. Jeżeli 
w chwili obecnej nie bierzemy w ca- 
łości na siebie zabezpieczenia grup 
inwalidów, to rzeczą zupełnie natural- 
ną jest, że nie możemy ubezpieczyć 

wszystkich nies posiadających środ- 
ków do życia. Człowiek nie zawsze 

bywa nędzarzem. Zaaczna część łu« 

dzi wpada w nędzę wskułek nieszczę* 
ścia. Teraz właśnie w tej chwili, kiedy 
nasza odbudowa gospodarcza idzis 
pełną parą, uważam, za konieczne Ote 

warcie wysunąć sprawę oszczędności. 
Czynię to lu na zjeździe, dlatego że 
kobieta jest kwestją oszczędności 
najbardziej zainteresowana”. 

„Niejednokrotnie przychodzą do 
mnie kobiety z dziećmi na ręku. Tę 
porzucił mąż i została literalnie bez 
niczego. Dopóki była żoną robotnika, 

  

  

HEL. ROMER. 

MOCE NOCY. 

Ciche, różowe błyskawice, małanki 

rozcinały raz za razem skraj nieba 

jak Iśnięcie ostrego noża, a przecież 

było coś miękkiego i jedwabnego w 

ich milczącym, nagłym blasku, owi* 
jającym szarfą białej smugi ciemno- 

szefirowe, gęste niebo, zasypane mia- 

zgą gwiazd, pruszących pyłem migo- 

tliwych szronów zlewających się ze 
sobą w zimnych Išnieniach, Ciepła i 

dusząca nadmiarem aromatów, wyssa- 

nych płomieniem dziennym, szła noc, 

skąpana w powodzi zapachów kra« 

. dzionych każdemu kwieciu i zielu, 
zostawiwszy wątłego młodzika gdzieś 

za sobą i szukająca kogo by nakryć 
płaszczem tajemnic i ułudy. - 

Nagrzane mięty, dziewanny i czą- 
bry, wysyłały swoje upojne wonie, 
pełzające leniwie, radlejące pod drze- 
wami i tam rzeźwiące Się Odszuka- 
nym chłedem i wilgocią, której nie 
było na polnych miedzach i wśród 
ża. Te drzemały w odurzeniu kwia- 
towych, ludzkich woni, zapełniających 

ich wnętrza i snujących się koło ma- 
łych, wiecznie zawartych  szybek. 
Drzemały martwe, w drzewie swych 
sostowych belek zamykając wycią- 
gnięte ciała, jak w trumnach. 

Pocóż tak tkwiły pedobne kamie- 
niom polnym barwą, a krzem leśnym 
bezładem krzywych dachów, żerdzi, 
kożuchów, świronków i dobudowzk 
rozmaitych? Ziemia ciągnęła je ku 
sobie, by wrastały w nią prędzej, 
włatr narzucał niesione powietrzem 

miała pewne prawa, z chwilą gdy 
mąż odszedł pozestała w jaknajbar- 
dziej opłakanem położeniu. Udzielić 
jej jakiejkolwiek pomocy nie spesób. 
Państwo nasze mimo największej 
chęci ubezpieczyć tych  nieszczęśli- 
wych nie jest w stanie. W chwili 
obecnej żyjemy w okresie reorganiza« 
cji Co chwila jedno przedsiębiorstwo 
się likwiduje, inne rozszerza i bardzo 
łatwo może się znaleść robotnik bez 
pracy. Mamy coprawda ubezpieczenia 
socjalne, lecz się one ograniczone 
w czasie. Wreszcie nie wszyscy są 
zaasekurowani. Dlatego właśnie ko- 
biety powinne być pierwsze wśród 
tych, kto powinien oszczędzać. 
Zasadnicza strona zagadnienia 
nis kryje w sóbie żadnego niebezpie- 
czeństwa. Każdy pracujący aa dreb- 
ne oszczędności patrzy nie jak na ka- 
pitał, który powinien być puszczony 
w cbieg w celu eksploatacji innych, 
lecz jak na kwotę odłożoną na wszelki 
wypadek na czarną godzinę", 

Tyle wszechrosyjski starosta. Od 
łyczka do rzemyczka, od drobnych 
oszczędności do większych. Tak się 
zaczyna wszelka ewolucja. Czystość 
doktryny socjalistycznej została tutaj 
mocno zaszargana. Każde zebranie 
sowizckie, każdy zjazd komunistycz- 
ny, każde posiedzenie jaczejki, kółka 
lub innej jakiej komórki organizacyj- 
nej w Bolszewił za obowiązek po- 
czytuje sobie opracowanie rezolucji. 
Uchwały są rzeczą najważniejszą. 

Z chwilą gdy rezolucję powzięte, 
uczestnicy zjazdów lub zebrań uwa- 
żają większość pracy za załatwioną i 
sumienie mają spokojne. Czy będą 
rezolucje te wykonane to mniejsza, 
byle była bumaga z uchwałami. Prze” 
ciwke tej powodzi papierowych rezo- 
lucyj i uchwał wystąpił ostro na 
zjezdzie sam narkomwojenmor Wo- 
roszylow. 

Woroszyłow mówił o roli kobiet 
w czerwonej armji, o ich przygoto- 
waniu do służby w szeregach i prze- 
mówienie swe zakończył następują- 
cem wezwaniem: 

—,„Wiele kobiet stanie w szere- 
gach czerwonej armji. Aby sią do te- 
go przygetować nie wystarczą rezo- 
lucje, do tego potrzebna codzienna 
szara praca. Mniej rezolucyj, więcej 
czynów. Wszędzie, we wszystkich 
naszych najmniejszych zakątkach 
wielkiego Związku,—a czyny te dadzą 
w sumie olbrzymie rezultaty". 

Wezwanie Woreszyłowa potwier- 
dza ubocznie tezę opozycji o zbiuro- 
kratyzowaniu Rosji. Biurokratyzm teu 
poszedł widać już tak daleko, kiedy 
go z publicznej trybuny zdecydowa- 
no się potępić. 

Petersburgu we wspania- 
łych salach Tawriczewskowo Dwer- 
ca, gdzis  obradowała dawniej 
Duma, rozpoczęła slę 15 go b. m. 
jubileuszowa sesja Cika Z. S. S. R 
z powodu  10-cie lecia rewolucji 
październikowej. Obrady sesji według 
oficjalnego programu poświęcone zo- 
stały sprawozdaniom © międzynaro- 
dowej i wewnętrznej sytuacji Bolsze- 
wii oraz omówieniu rezultatów go- 
spodarczej i kulturalnej pracy w cią- 
gu ubiegłego 10-cio lecia. Stsja, o 
której brak jeszcze w tej chwili wy- 
czerpujących wiadomości, będzie mia- 
ła przebieg niewątpliwie bardzo cie- 
kawy ze względu na ostatnie starcia 
w łonie Partji,  Opozycjoniści nie 
omieszkają wykorzystać tak doskona- 
łej okazji dla wywołania otwartej dy- 
skusji, która može przeistoczyč się 
w zaciętą walkę dwóch obozów. 
Jsżeli tak się stanie, Petersburg, skąd 
się rozpozzęła przed 10-ciu laty 
plaga bolszewizmu, będzie świadkiem 
początku jego ugadku, bo nie może 

  

ziarna i wbijał je w spleśniałe strze» 
chy, skąd na szmaragdowym mchu 
wyrastały bujne, chwiejąc zisloną czu- 
pryną, badyle. 

Zaśpiewały jękliwie, przezornie 
drzwi chaty, próg wyseki zaszeleścił 
pod nogą zdradiiwym szeptem, Ju- 
Stynka wyszła na dziedziniec i powoli, 
koło płotu, przesunęła się do wrót 
dziedzińca. Spójrzała w górą. Chmu- 
ry jakieś zasnuwały powoli gwiazdy 
i moc sypała na świat czarne sadze 
reztapiające kształty rzeczy. Dziewe 
czyna westchnęła krótko, ziewnęła 
szeroko i bszwładnie wsparła się © 
drągi płotu. Nie mogła spać w dusz- 
nej chacie, w gorącu parującem z rezpa- 
lonych całodzienuą pracą ciał, w kwaś: 
nym, obrzydłymm smrodzie wiszących 
ciężko weni, pełzających jak zmora па 
dyszących, spotniałych piersiach, a wy* 
łonionych z czynności gospodarskich 
i mające jedyne ujście przez drzwi, 
niskiem belkowaniem i wysokim pro* 
giem obejmujące jaknajmniejszy etwór, 
by duchu nie wypuścić z chaty. Te 
też gęstniał znakomicie, mając za 
podstawę kwaśny i tęchły odór bo: 
twiny i chleba, estre emanacje ko- 
żuchów, wypacających w tem osty- 
głem gorącu ostatki tłuszczu z po- 
bieżnie garbowanych owczynek, ma- 
chorki i juchtu, lżejsze na tle tam- 
tych, pelatywały zapachy pierza z 
licznych poduszek, siana z sienników, 
przepotniałych onuczek zrzuconych z 
nóg, serwatki stojącej w kącie, a nad 
wszystkiem unosił się w górze rzeźki 
j mily zapach więdnących gałązek 
brzozowych, zawieszonych u pułapu 
i w których huczały roje much ob- 
siadając je czarnemi gromadami, by 
z nastaniem dnia inaszerować obrzy« 

SCR OWO. 

Mussolini o sytuacji wewnętrznej Włoch. 
RZYM, 18—10. Pat. Na posiedzeniu Rady Ministrów Mussolini 

przedstawił ехрозе O sytuacji wewnętrznej, Premjer stwierdził, iż w okre- 
sie czasu, jaki upłynął od ostatnizge posiedzenia Rady, które odbyło się 
w początku sierpnia, we Włeszech panował spokój. Stracenie Sacco i 
Vanzetti'ego nis wywołało we ;Włoszech żadnych manifestacji i spokojne 
życie kraju nia zostało przez to bynajmnisj zamącone. Niedola pewnych 
klas ludneści która towarzyszy lub towarzyszyła we wszystkich krajach 
świata uzdrowieniu finansowemu, nie dała powodu do żadnych manife- 
stacji, zmierzających do zamącenia ładu publicznego, zaś pogłoski na ten 
temat, rozpowszechniane od czasu do czasu zagranicą, okazały się smiesz- 
nemi wobec maocznych obserwacji tysięcy cudzoziemców, którzy zwłasz- 
cza w estatnich czasach przebywali we Włoszech. 

Następnie premjer złożył hołd pamięci konsula włoskiego w Paryżu 
hr. Nardiui'ego, który zginął na posterunku od kuli zbrodniczej. 

Z kolei Mussolini przeszedł do sprawy bezrobocia, stwierdzając, iż 
zarządzenia wydane w tej dziedzinie przez rząd dały już pomyślne wyniki, 
oraz wyraził radość, iż po estatniem jego przemówieniu intensywność 
pracy na wsi wzmogła się. 

Mussolini zaznaczył następnie, iż nisbawem faszyzm i cały naród 
będą obchadziły piątą rocznicę marszu na Rzym, przy której to sposobne- 
ści dokonana zostanie inauguracja znacznej liczby mowych instytucji pu- 
blicznych. 

Dla uniknięcia nadmiaru świąt świeckich i religijnych i zbyt częstego 
przerywania pracy całego narodu, recznica marszu na Rzym obchodzona 
będzie w niedzielę dnia 30 go października, zaś obchód rocznicy zwycię- 
stwa odbędzie się w następną niedzielę. 

Skazanie komunistów w Rzymie. 
RZYM 18 X PAT. Trybunał bezpieczeństwa państwa w procesie przeciwko ko. 

munistom oskarżonym o nawoływanie do buntu wydał wyrok skazujący zaocznie na 
17 lat więzienia b. deputowanego Опесо, па 14 lat byłych deputowanych Molneliego 
1 Innamorati oraz na więzienie od 8 miesięcy do 5 lat pięciu innych oskarżonych. 

Proces Szwarcbarda rozpoczęto. 
PARYŻ 18 X PAT. W rozpoczętym dzisiaj procesie mordercy Petlury 

Schwarzbarda po zwykłych formalnościach udzielono głosu oskarżonemu, który 
przedstawił okoliczności, pe towarzyszyły zabójstwu i opowiedział, jak zro- 
dziło się w nim pragnienie zemsty. Przgnienie to powstało gdy jeden x przy: 
jaciół powtórzył mu rozmowę dwuch oficerów ukraińskiej armji białogwadyj- 
skiej, którzy jakoby prześciguli się nawzajem w opowiadaniach o popełnionych 
przez nich straszliwych mordach. Schwerzbard w dzikiem podnieceniu wspomi- 
na następnie o radości, jaką odczuwał po zabójstwie tego, którego nazwał <wiel- 
kim mordercą» oraz zapewnił iż działał zupełnie sam. Oskarżony stwierdza, że 
z rozkazu atamana zginęło xgórą pół miljona Żydów, kiedy zaś Petlura opuścił 
Ukrainę — pogromy, zdaniem oskarżonego ustały. 

Sowiety — a czyn Szwarcbarda, 
PARYŻ, 18-X. PAT. «Echo de Paris» poruszając sprawę procesu zabójcy Petlury 

Schwarzbarda, podkreśla, iż wyrok w tym procesie będzie miał kapitalne znaczenie. 
Dziennik przestrzegą przed wybieg*mi, do których uciekają się obrońcy Schwarzbarda i 
zaznacza, Że proces ma pierwszorzędne znaczenie dla Francji, ponieważ rzuca światło 
na metody używane przez Sowiety w walce z przeciwnikami politycznymi. Dziennik cy: 
tuje rozkazy Lenina i Dzierżyńskiego w sprawie tępienia wrogów Sowietów i wymienia 
środki, jakie zostały podjęte przez ambasadora Rakowskiego w obronie Schwarzbarda: 

Burzliwy przebieg strajku niemieckiego. 
BERLIN, 18—10 Pat. Strajk w kopalniach węgla brunatnego w środ- 

kowych Niemczech trwa w dalszym ciągu. Związek właścicieli kopalń o: 
głasza komunikat, stwierdzający, że w kopalniach okręgu Halle doszło do 
bijatyk i wałk między strajkującymi a łamistrajkami. W kopalni Sslway w 
Osternienburgu musiano zawezwać policję, ażeby zapabiec dalszym eksce- 
som. „Vorwaerts* natomiast twierdzi kategorycznie, że nigdzie na żadnej 
kopalni nie doszło do żadaych wykreczeń i że strajk w dalszym ciągu 
rozwija się w najzuszłniejszym spokoju. 

Strajk zakończony. 
BERLIN, 18.X PAT. Strajk w przemyśle górniczym zakończył się 

dzisiaj przyjęciem orzeczenia rozjemczego. Jednocześnie sędzia rozjemczy 
berliński wezwał do siebie ma czwartek przedstawicieli związków za. 
wodowych i właścicieli kopalń środkowo - niemieckiego Zagłębia Wę- 
glowego. 

Bojkot święta sowieckiego. 

KOPENHAGA, 18—10. Pat. Zjednoczone syndykaty odmówiły wzię* 
cia udziału w uroczystościach związanych z obchodem 10-j rocznicy o- 
bjęcia władzy przez bolszewików w Rosji ze względu na wrogie stanowis- 
ko sowieckich związków zawodowych wobec międzynarodówki amster- 
damskiej. 

Proces o fabryki w Chórzowie. 
KATOWICE. W dniu 18 b. m. przed sądem okręgowym w Kato- 

wicach rozpoczął się proces wytoczony przez rząd polsk: przeciwko Tow. 
Akc- Oberschlesische Stickstoffewerke 0 uznanie za fikcyjną sprzedaż 
fabryki chorzowskiej temu towarzystwu, dokonanej w roku 1919 po za- 
warciu Traktatu Wersalskiego. Sprawa ta budzi żywe zainteresowanie w 
sferach prawniczych i opinji publicznej na S'ąsku ze względu na okolicz- 
ność, iż chadzi tu o jedno z najpoważniejszych przedsiębiorstw państwo- 
wych oraz że wyrok tego procesu będzie miał niewątpliwie decydujące 
znaczenia dła toczącej się przed Trybunałem Haskim sprawy między Pol- 
ską a Niemcami. 

ulegać najmniejszej wątpliwości, że 
walka w łonie partji komunistycznej 
musi doprowadzić system  komu- 
nistyczuy do katastrofy, a wtenczas 
na widownię wejdą nowe siły: Ś 

e, 

  

Poszukuje Się 

nauczyciela matematyki 
do starszych klas gimnazjum 

C. Kluėzowej, 
Wilno, ul. Biskupia 12, 

‚ zawsze da się uniknąć, 

Dokoła Sprawy traktatu pol- 
sko-niemieckiego. 

"BERLIN, 18—10. Pat. Prasa ber« 
lińska podaje obszerms depesze z 
Warszawy, emawiające pobyt w War- 
szawie prof, Wolifa i posła Schmid- 
ta, ktorzy prowadzą konferencje Z 
przedstawicielami polskiego komitetu, 
mającego pracowač nad perozumie- 
niem polsko niemieckiem. Wszystkie 
dzienniki podkreślają, że przedstawi- 
ciele grupy niemieckiej znaleźli 
dzo sympatyczne i serdeczne przyję- 
cie oraz daleko idącą skłonneść do 
porozumienia nietylko ze strony pol- 
skich partyj lewicowych, ale także w 
kołach prawicowych. Na podstawie 
dotychczasowych rozmów obaj pełno- 
mocnicy niemieccy doszli do wnios- 
ku, że w Polsce istnieje nastrój bar- 
dzo pomyślny dla sprawy traktatu 
handlowego polsko-niemieckiego. 

Cel dotychczasowej polityki 
Gdańska, 

GDAŃSK, 18 X. PAT. Polemizu- 
jąc z atakami, skierowanemi przez 
nacjonalistów niamieckich przeciwko 
stronnictwom lewicowym w Gdań- 
sku, tutejszy organ socjalnych demo- 
kratów „Danziger Volkstime* poddaje 
pod sąd opinji publicznej politykę 
nacjonalistów niemieckich w Gdań: 
sku, oświadczając między innemi do- 
słownie: Cała dotychczasowa działał= 
ność niemiecko-nacjonalistycznege se- 
maiu w m. Gdańska zmierza wyraź: 
nis do jednego celu, a mianowicie 
do gospodarczego zrujnowania wal- 
nego miasta, by na tej drodze przy: 
gotować przyłączenie Gdańska da 
Rzeszy Niemieckiej. 

Uszkodzenie molo w Gdyni. 

WARSZAWA, 18X, PAT. W nie- 
dzielg o godz. 4:ej popołudniu w 
porcie gdyńskim na odcinku, gdzie 
właśnie pogłęh'ała draga, prawdopo- 
dobnie z powedu zbyt głębokiego 
wyczerpania, cz:go przy budowie nie 

obsunął się 
grunt przy molo południowem, co 
spowoduje kilkudniowe ztmniejsze- 
nie wydajności portu. Zarząd portu 
natychmiast przedsięwziął środki, któ* 
re powa od niedzieli wznowić nor- 
malny ruch, a wcześniej nieco Umoż- 
liwią ładowanie pięciu statków, Oaege 
daj ładowały się trzy statki. Wypad- 
ków z ludźmi i strat materjalnych 
niema. 

Anarchiści włoscy. 

PARYŻ, 18.X, PAT. „Petit Pari- 
sien* donosi z Nicei, że aresztowano 
tam 20 włoskich agitatorów anarchi- 
stycznych Zostaną eni wydaleni z 
granic państwa. 

Strajki w Polsce, 

Według danych urzędowych od 
dn. 1 stycznia 1026 r. do dnia 1 
marca 1927 r. strajkowano na terenie 
Rzeczypospolitej w 4073 zakładach, 
Strajkowało 258077 pracowników, 
dni strajkowych byłu 2 568.445. 

bar- 

Lot Londyn—Indje. 

LONDYN, 19,X, PAT. Z Hourtin 
w pobliżu Bordeaux donoszą, że 
cztery hydroplany angielskie, które 
przybyły tam wczoraj popołudniu w 
drodze z Lendynu do Indyj i Austra- 
Iji odlecą we środę 19 b, m. w dalszą 
drogę ponad  kuntynentem europzj- 
skim do Marsylji. 

Olbrzymi pożar zamku. 

BERLIN, 18.10. Starożytny zamek 
bawarski Affiag pod Augsburgiem 
spłonął niemal zupełnie. Jedna z czę- 
ści tego zamku stoi jeszcze w pło-- 
mieniach. ;Przypuszczają, że zamek 
będzie się palił jeszćze trzy dni, Stra- 
że pożarne prawdopodobnie nie bę: 
dą mogly ugasić pożaru, który przy- 
brał olbrzymie rozmiary. Bibljoteka 
starożytna zawierająca kilka tysięcy 
tomów, stała się pastwą płomieni, 
6 ludzi się spaliło, 12 odniosło cigž- 
kie rany, 20 zostało poparzonych nie- 
znacznie. Kilka osób znajduje się 
jeszcze pod gruzami, 

Mechaniczny człowiek. 

LONDYN, 18X.—Firma Westing- 
house Eiektrie Co. wystawiła w No- 
wym Yorku przyrząd elektryczny pod 
nazwą «mechaniczny człowiek». Apa- 
rat reaguje na dźwięk ludzkiego gło- 
su, otwiera drzwi, zapala Światło, kie- 
ruje elektrycznym odkurzaczem i t. p. 

Wspólnika z kapitałem5000zł, į 
przyjmie firma Warszawska celem T. 
otwarcią samodzielnego ski”pu arty- * 
kułów radjowych i elektrotechnicznych + 

w Wilnie. Zgłoszenia: Wilno, Ф 
skrzynka poczt. 145 sub. «S. P. R» ® 
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denlnų Krem Fascinata 
niema soble równych 

w racjonalnej pielęgnacji | 

cery. 
  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Minis Na kiša Arno 
spondencyjne pro! >ekulowic: 

arszawa, Żórawia 42. Kursa Ek: 
GAJA, listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, anglelskiego, 

francuskiego, niemieckiego. Po ukoń- 
czeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
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Po cenach fabrycznych 

KALOSZE, ŚNIEGOWCE 
krajowe i zagraniczne 

OBUWIE, . SWETRY 
modne 

ciepła bielizna, wełniane ręka- 
wiczki, pończochy, skarpetki 
oraz najrozmaitsze towary zimo- 

we nołeca firma 

W. Nowicki. 
Wilno, uł, Wielka 30 

Telefon 908 
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LEKCJE MUZYKI FoRTEPIAN i TEORJA 

UDZIELA Michał Józefowicz  proiesor Konserwatorjum 
Przyim. 11 — 12 i 4 — 5godz.   A

 

  

Dział Reklamy Swietlnej 

lCeny konk 
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llEstetyezna REKLAMA SWIETLNA!! 
jest, dzwignią | ostoją handlu 

wiązka Artystów Sztuki 
Wilno, ul. Garbarska 5—19. 

Własna pracownia artystycznych przeztoczy reklamowych, 
Klisze wyświetla się w Kinach 

Bezplatne porady fachowe w sprawach reklamowych. 

Kinematograficznej 

i na pl. Katedralnym. 
urencyjne! 
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dliwie po spotnialych twarzach Śpią- 
cych, 

Ciepłe fale nagrzanego dziennym 
upałem powietrza, podszytega chło- 
dem nocnym, objęły Justynkę jakby 
różne, kolejne fale wody letniej i 
świeżej. 

Czuła jakby niewidzialne, ciężkie 
i miękkie dłonie cizmności gniotły 
jej dyszące piersi pod rozchyłoną ko- 
szulą i szły dławiące Ku szyi, dając 
tylko krótkie sekundy wytchnienia. 
Każdy, jakby kradzieny zaczajenel, 
złej mocy oddech, błyskawicznie nio- 
sący wońną słodycz nocy ku płucom 
zaiwutym smrodem chaty, drżał w 
piersi młodej dziewczyny i wstrzymy- 
wał na chwilę bicie serca, które sta- 
wało, kołysało się i chwiało, spra- 
wiając ogólne odurzenie i irwogę 
bez nazwy, poczem purywało się lo- 
tem wzwyż, b'jąc dzwonnie nagłemi, 
silnemi uderzeniami, bez rytmu ši 
ładu. 

„Ach ty necka maja*, zaszeptala 
Justynka „nocka ty dziawockaja, ot 
nudno stalo na serdcu, ot kali ty 
mienia ciahulesz i ciahniesz, Boh 
znaje kudy... daieka dajoka*... wto” 
piła twarde swe, sczerniałe od robót 
polnych szczupłe palce w lniane 
włosy, cłaste splecione, nia czesane 
od niedzieli, związane czerwoną weł- 
nianą tasiemką, Życzką, taką Samą 
miała obwiązaną prawą rękę by jutro 
przy źniwis nie sforsować muskułów, 
Własny zagon żnie, nie cudzy, gospo- 
darska córka, toi hambit nie pozwala 
lenić się srzy robocie, niechaj sobie 
te kątnice, majnaity, fe co na tłoką 
napraszają się, za stół tylko, gotowe 
peckolić sią cały dzień na kawałecz: 
ku maślanemi rękami, Koło żyta-ży- 

wiclela nie każdemu godzi się.zajme- 
wać. | nie każdy zna co i jak, Sta- 
re ludzie znają i młodych ucrą co i 
kledy poczynać. Na każde ziarno jest 
prawo i słowa, na każdę robotę pol- 
ną sposoby, żeby sporniej szłai plon 
dawała. A najważniejsza sprawa: 
chleb. To i żyto trawka święta, żąć 
jego trzeba z uszanowaniem. Jutro, 
jutro, w gorący dzień, będzie złoto i 
żółte, niebiesko i zisłono, jak spoj- 
rzeć, sierp tylko migać się będziz w 
rękach i chrust, chrust, garść za 
garścią pokłoni się żytke, na swoim 
polu, jak kreochmaloną spodaicą szu- 
szcząc. Tylko westchniesz nim zacz 
miesz, Spieszki - Sparyszki wołając, 
prosząc żeby lekko żąć było, żeby 
sierpem palców nie pokroić, żeby jej 
snopy były Fnajwiększe. | ona, ta 
Spieszka-Sparyszka, przelecj, nikto jej 
nie ebaczy, a robota chutko i Ietko 
robi się i dzień minie  wokamnieniu, 
a wieczorkiem, chłsdkiem, z ukon- 
tentowaniem do chaty wrócisz... Le- 
piej w dzień jak w nocy, weselej, 
ludzie ruszają się i wszystko co Bóg 
stwerzył, a mocą, straszno... Komu 
odpoczynek, a komu nie spokój i nu. 
da na sercu. 

Tak było wczorajszym dniem, tak 
będzie jutro. Nisch ta mec prędzej 
przełecil Przyjdzie słonko, co teraz 
złatą główeczkę na lasem skłoniło i 
obejmie gorącem, jakby w miodzie 
topiło. Tylko chrzęścieć bgdzis Ju- 
stynki sierp, księżyta-młodzika brat, 
na ziemi lśniący. Zagarnie, złamie jas- 
ną przygarść słomy i zgrzytnie, przer- 
źnie, kłosy ciężkie do ziemi. przytuli, 

Dobrze żnieja pójdzie, jeśli tylko 
nie zapomnieć Spieszki-Sporyszki po- 
wołać. „Jak ty pierwsza krycha zat- 

niesz* przypominała sobie Justa, to takie sprawy. Taka stara, czarna, jak 
przystań i poczekaj, przeżegnaj się i chata czarownicy na kurynej nożce, 
mów: Ach Spieszka Sparyszka pry: raz nawet Balbinka Chrzczanowiczów 
leci da minie da z bujnym  wietry- 
kom, na bieżym motylczykom I daj 
Boże lohko i wieczar nie daloko, a 
chto u piered zaczau, kap jon z za- 
du sterczau, a ja aposznia, kab by- 
ła raskoszna, | wtedy same ręce la- 
tają, sam sierp 2mie, same Snopy 
kładną się pod nogi. W dzień każda 
rzecz wiadoma i jasna, a w necy 
ciemna i nic zrozumieć nie możesz, 
ani świata, ani siebie... sny chodzą 
nieludzkie sprawy ukazując, jak po 
wywracane wszystkie, dręczące i nie: 
wiadsmio poco? lune zawałą się jak 
kłody i możesz z pościełą na pole 
wynieść, nie peczują, a ona chutko 
śpi i coś ją dusi. „Boh znajefl” Czy 
oczy czyjeś zaszkodziły? Mało to lu- 
dzi zazdrośnych, czy schwalil kto za” 
nadto, mało te kawalerów, co o niej 
troje dziwów opowiadają... Wiadomo, 
jedna ona w chacie u ojca i każdy 
ma ochotę „na dom* iść, gospoda- 
rzyć na 11 dziesięcinach, bo i gapka 
spokejny, dobry, a mamunia slabo- 
wata i nie wtrąca się, córeczka go- 
spedynią, jej wola we wszystkiem. 

„Oh ty nocka czarnaja, co ty mie- 
nią niesiesz.. czy mnie tak byci, ci 
za muż iści? Jak tak żyćci to niedola, 
a za muż iści to niewola”, zaśpiewała 
sobie plosenkę: „Aorek, horek piołun 
u hąrodzie*, ale cichutko, żeby nikt 
nie posłyszał, Nie wabiła nikogo, nie 
myślała o żadnym Antuku, ani Ka- 
ziuku, Ot tak czegoś chciała, czegoś 
jej często nudno bylo... msže ją kta 
urzekł? Bardzo kiedyś przestraszyla 
się wiosnową porą, Szła z łaźni, wia« 
domo łaźuia najgorsze miejsce na 

widziała jak na dachu siedział czarny 
kozioł, brodaty, i skubał mech i ba- 
dyle co na strzesze wyrosły. Któż to 
był? A nie już.. on/ Nikt takiej ży- 
wioły w wiosce nie trzyma, kiedy 
jest kilka koz, to białe albo pstroka- 
te, to tak i będzi że to zlydai stra 
szy dziewczęia, Łozy tam gęste, Om 
łubi kole łezy, czy w pniu starej 
wierzby, jest tam jedna taka dziura- 
wa, pokręcona, chora... żartyl.. Jego 
nosić co noc, jak taki 
to jak i de człowieka, bywa, wiezie, 
opęta. i tylko czorcyzma wysędzić 
może, a i to nie każdy ksiądz potra- 
fi, chyba który świętobliwy.. To, ci 
do człowieka, ci da zwierzęcia, ci do 
rośliny, zawsze jak szatan w twór | 
Boski wiezie, te bardzo męczy... temu 
ta wierzba taka.. bo cóż jej? Ot, | 
rośnie, słoneczko jej świeci, deszczyk 
polewa, mrózik kiedy pociśnie, na 
wiosnę . dudki masiuszki kręcą 
piszczą jak ptaszki, kociuki ma niej 
wesolińkie do wierzby  wielkanecnej, 
świętej, czyż jej źla tej wierzbie? I 
do Boga ona i do ludzi, a jeślib co 
w jo wlazło?... Nie daj ty Boże! Żar” | 
tyl Pomyślisz! Jażeli tak jak Stara 
opowiadają, zimo, przy kądzieli, On 
поспо рого wyłazi i w drzewko nie- 
szczęsne pazuryszczami uszczemiw* 
szy sią siedzi, kudły swojs o kerę 
czesze i kopytami bryka aż słysze 
skry ido, a regami bijs i językiem... 
Jszu! gorącyre, czyrwenym, liże, sok 
z drzewka niewinriego pije... 

Nie żyćcież jej tej i wierzbince, nić. 
życcie... pokręci biednińkę, guzy na 
uiej rosną, próchno przypada się...   

7 
Й 
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W sprawie ust 
Sprawa ustalenia ustroju szkolnic- 

twa w Polsce należy dzisiaj do spraw 
majwaźniejszych -- jest ona bowiem 
dla całego społeczeństwa kwestią nie- 

„cierpiącą zwłoki. Cały powojenny kul- 
turalny świat poczynił już znaczne re- 
formy w dziedzinie szkolnictwa, uwa- 
ža'ąc słusznie szkołę za narzędzie sy- 
stematycznego i metodycznego prze- 
noszenia zdobyczy kulturalnych z 
jednego pokolenia na drugie. 

„ U nas, bodajże od początku  ist- 
mienia niepodległości, organizacją 

* szkolnictwa bardzo gorące intereso- 
wały się zawsze sfery nauczycielskie i 
sfery organizatorów szkolnictwa, jednak 
społeczeństwo całe sprawą tą prawie 
że wcale się nie interesowało i nie 
interesuje. A ;jednak w okresie czasu, 
gdy trzeba koniecznie ustalać cele i 
podstawy ustroju szkolnictwa, , nie 
wolno społeczeństwu obojętnie trak- 

“ towač tych spraw. 
To też Ministerstwo Wyznzń Re- 

digijnych i Oświecenia Publicznego 
wydając z początku września b* r. 
projekt „Ustawy o ustroju szkolnie: 
twa* zaznacza w przedmowie, że nim 
poweźmie ostateczną decyzję i przede 
łoży go czynnikom powołanym, pe- 
daje go do publicznej wiadomości, by 
skorzystać z argumentów i wniosków, 
które wyłonią się z dyskusji przede- 
wszystkiem fachowej, ale i publicy- 
stycznej. 

Według projektu ministerjalnego, 
istotną podstawą ustroju szkolnictwa 
winno być siedmioletnie szkelnictwa, 
przeznaczone dla dzieci w wieku ed 
dat 6, 7 do 13, 14 Szkeły powszech- 
ne winny być tak zorganizowane, aby 
„po ich ukończeniu, dzieci miały moż- 
ność przejścia do szkół zawodówych, 
łub ogólno-kształcących o poziemie 
średnim. 

Szkoły średnie ogólnokształcące 
winny mieć wobec tego program o- 
party na programie nauczania sied- 

‚ mioklasowej szkoły powszechnej, to 
© znaczy, że pierwsza klasa szkoły 

średniej powinna odpowiadać dzisiej. 
szej klasie czwartej. Szkoły średnie 
sgólno-kształcące będą dwóch rodza- 
dów: szkoły o dzisiejszym typie gim- 
nazjainym, pięcioletnie i szkoły śred- 
nie trzyletnie. 

Sprawa egzaminów wstępnych do 
szkół średnich winna być postawiona 
w ten sposób, że dzieci ze szkół pry- 

watnych zdają pełay egzamin, nato- 

miast młodzież ze szkół powszech- 

roju szkolnictwa, 
bezpośrednio po wyłściu ze szkoły 
powszechnej do pracy zarobkowej, 
małą być zorganizowane szkoły i kur- 
sy dokształcające, obowiązujące do 18 
roku życia. 

Myślą przewodnią całego ustroju 
szkolaictwa powinno być dążenie do 
tego, żeby każda wybitna goi wzglę- 
dem uzdolnień i charakteru jednostka 
mogła w każdym okresie swojego 
życia znaleźć drogę wzwyż, do dal- 
szego kształcenia się, do kierowni- 
czych stanowisk w pracy Społzacztń" 
stwa. W związku z tem, wielkie zna- 
czenie mają bursy i szkoły wieczoro- 
we dla dorosłych, oraz inne  instytu- 
cje oświaty pozaszkelnej. lustytucje 
te umożliwią wybitnym jednostkom 
zdobycie wyższego poziomu wykształ- 
cenia, którego w wieku szkolnym, z 
przyczyn najczęściej od nich niezałeż- 
nych, zdobyć nie mogły. Nowy u- 
strój szkolnictwa musi ułatwić tym 
jednostkom, przez zorganizowanie od- 
powiedniego systemu egzaminów, 
zdobycie takich kwaliłikacyj, jakie da- 
je wykształcenie szkolne. 

Szkelnictwu prywatnemu należy 
pozostawić swobodę. 

Ce de szkół wyższych,  któ« 
rych typ jest już dość wy: 
raźnie ukształtowany i które rozwi- 
fają się autonomicznie, dła sprawy 
ustroju szkolnictwa jest wažne ich 
ustosunkowanie się do szkół, z któ- 
rych otrzy ują młodzież. Szkoły wyż- 
sze winny przyjmować młodzież na 
podstawie świadectw wydawanych 
przez gimnazja i przez odpowiednie 
szkoły zawodowe, Świadectwa wyda- 
wane przez pewne szkoły mogą da 
wsć prawo wstępu do pewnych szkół 
wyższych, lub na pewne tylko wydzia- 
ły. W miarę potrzeby winien być 
wprowadzony egzamin uzupełniający.| 

Rozumie się, #2 natychmiast po 
ewentualnem przyjęciu Ustawy, w o- 
becnych warunkach nie można wpro- 
wadzić jej w życie w całej rozciągło- 
śc; dlatego też Ministerstwo propo- 
nuje stesować przepisy przejściowe, 
które również podaje w projekcie. 

Ote w najogólniejszych zarvsach 

SŁOWO 

nistyczny i matematyczno-przyrodni- 
czy. Ponieważ gimnazjum jest w prze- 
ciwieństwie do szkoły powszechnej 
przeznaczone nie dla ogółu, lecz ala 
wyreźaie uzdolnionych intelektualnie, 
przeto od początku winno mieć pro: 
gram własny i używać swoistej me- 
tody nauczania. Przejście jednakże do 
gimnazjum nie jest zamknięte dla od- 
powiednio uzdołnionych i wyrobio- 
nych uczniów ze szkół powszechnych 
po zdaniu egzaminu wstępnego, przy- 
czem wsiępujący do klasy trzeciej 
mogą być zwolnieni od egzaminu ła- 
ciny, którą mają nadrobić w ciągu 
roku w klasie przy życzliwej opiece 
odneśnego nauczyciela. 

Uczniowie, którzy ukończyli sto- 
pień uiższy, otrzymują odpowiednie 
świadectwa uprawniające do przejścia 
na stopień wyższy gimnazjum, bądź 
na wyższy stopień szkoły zawodowej, 
bądź też, o ile nie zamierzają dalej 
się kształcić, do klasy dopełniającej, 
dającej uprawnienia w służbie cywil- 
nej i wojskowej. 

Szkoły zawodowe winny się opie- 

  

rać zasadniczo na dobrze zorganizo- 
wanej siedmioklasoweį szkołe po- 
wszechnej. Obok normalnych zawc- 
dowych szkół piętioklasowych, dają- 
cych pełne wykształcenie zawodowe, 
powinny istnieć ciższe szkoły zawo» 
dowe 2—3-letnie, a nadto jednorocz- 
ne kursy fachowe dla absolwentów 
gimnazjalnych. 

Szkoły wyższe przyjmują kandyda- 
tów z prawidłowo i pomyślnie ukoń- 
tzonem gimnazjum, a w określonym 
zakresie także Średnich szkół zawo- 
dowych pod warunkami w poszcze- 
gólnych działach obowiązującemi, 

Rozmyślnie przedstawiłem te dwa 
projekty ustroju szkolnictwa, aby po: 
budzić do dyskusji w tej sprawie. Ba 
w sprawie tak doniosłej jak kwestja 
ustroju szkolnictwa, w sprawie, która 
zadecyduje niewątpliwie o charakterze 
szkoły polskiej, a w konsekwencji 
zaważy na losach narodu i państwa 
polskiego, konieczna jest żywa wy- 
miana myśli, konieczna jest dyskusja. 

Andrzej Jasiński, 

  

KRONIKA. 
Wsch, si. o g. 6 m, 05 

Zach. sł. o g.16 m, 39 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 18—X, 1927 r. 

Cišnienia 
średnie j = 
Temperatura К 
średnia 

Opad za do» 2 
bę w mm, 

Wiatr | Polud,-Zachodni 
przeważający ы 

stawiciela Minist. Robot Publ. p. 
inż, Kalinowskiego i przedstawiciela 
Dyrekcji Robót Publ. w Wilnis p. 
dyrektora Silę-Nowickiego w Sprawie 
projektu wysuniętego przez miasto, 
co do budowy nowego mostu żelaz- 
nego długości 14 metrów, łączącego 
koszary Szeptyckiego z ul, Kanonicz- 
ną po drugiej stronie Wilji, 

Według omówienego projektu, 
który zależy od zatwierdzenia odnoś- 
nych władz, most ten ma być zbudo- 
wany w myśl najnowszych konstruk- 
cji technicznych i o dwóch jezdniach. 
odkreślić należy, iż koszia budowy 

mostu nie będą tak znaczne, ponie- 
waż Magistrat posiada na ten cel w 
zapasie odpowiednie, własne części 

U wag i: Pochmarno, Deszez, Wichura żelazne. 
Minimum za dobę -l- 4 
Maximum za dobę --9 
T-ndencja 
śnienia 

barometryczną w z rest ci- 

— (x) Projekt przeniesienia 
Magistratu do gmachu b. ratu- 
sza i b. Grand Hotelu. W związ- 
ku z projektem odbudowy starego szkic projektu ministerjalnego «Usta- 

wy o ustreęju szkolnictwa». 
Projekt ten, dość dawno znany 

już kołom fachowców, spotkał się z 
szeregiem zarzutów, szczególniej ze 
strony „Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Średnich I Wyższych”, które 
ostatnio na swoim ogólnopolskim 

URZĘDOWA. 
— Dzisna przeniesiona zo: 

staje ze strefy nadgranicznej. 
Wojewoda Wileńs i rozporządzeniem 
swem w Sprawie przeniesienia m. 
Dzisny ze strefy nadgranicznej do 
strefy granicznej zarządził wyłączenie 
ze strefy granicznej m, Dzisny oraz 

ratusza na pomieszczenia muzeum 
miejskiego 1 niektórych blur Magi- 
stratu, w dniu wczorajszym specjalna 
komisja w składzie prof. Ruszczyca, 
prof, Remera, w-prezydenta Czyża, p. 
Krasnopolskiego, oraz kilku inżynie: 

„rów miejskich oslądała gmach oraz 

W Piątek 21 Października w 7-mą rocznicą śmierci 
w Kościele Św. Jana o godzinie 9 rano odbędzie się nabożeństwo żałobne 

|za spokój duszy 

Š. P. Marji—Adeli z Bejnarow Przeborowskieį 

  

Jeszcze dokoła 
Sprawa zatargu granicznego pow- 

stałego na tls «wysiedlenia działaczy 
litewskich na odcinku Użulejc—Mar- 
kowszczyzna nie została jeszcze za- 
kończona. W dniu wczorajszym da- 
wódca kompanii KOP zawezwany za- 
stał na granicę, gdzie przedstawiciel 
litewskiej straży granicznej prosił go 
o powiadomienie władz administra- 
cyjnych, że przybyła z Kowna komi- 
sja pragnie odbyć konferencję na 
granicy. Wiadomość ta została zako- 
munikowana władzom, jednak jak się 

o czem zawiadamiają MĄŻ i CÓRKI. 

    

wysiedlonych. 
dowiadujemy, w dniu wczorajszym 
konferencja ta nie odbyła się. Jak 
można przyguszczać ze słów strażni- 
ków litewskich, trzej księża wysiedle- 
ni nadal pozostają w Ułulejach. Są 
to ks.ks. Dwaranowski i Wencius z 
Suwalszczyzny i Korwel - Korwelis z 

Ikienik. 
Jak widać komisja kowieńska ma 

za zadanie przekonanie władz pol- 
skich, że wysiedleni księża są oby- 
watelami „polskimi i nie mogli być 
wysiedleni. 

Ogólnopolski zjazd Karaimów w Trokach, 
W czerwcu rb. odbyła się w Ha" 

liczu konferencja gmin karaimskich 
na której postanowione zwołać ogó:- 
no polski zjazd Karaimów w Trokach, 
ctlem wyboru reprezentacji prawnej 
wyznania karaimskiego w Polsce. 

Obecnie zjazd ten wyznaczono 
na 23 bm. Poszczególne gminy Ка- 
raimskie odbyły już zebrania, aa któ- 
rych zostali obrani delegaci tych 
gmin. W ten sposób udział w zjeź- 
dzie, jako delegaci wezmą: z ramie” 
nia gminy karaimskiej w Wilnie — 
mec. Zajączkowski, z ramienia gmi- 
ny Trockiej — p. Emil Kobecki, z 
gminy Halickiej — mec. dr. Zachar- 
jasz Nowachowicz i z ramienia gmi- 
ny Łuckiej — p. Zacharjasz Szpa- 

kowski. 
_ Dn. 23 o godz. 11 rano odbędzie 

s'ę uroczyste nabożeństwo w kenes- 
sie trockiej celebrowane przez p. o. 
hachama karaimskiego hazzana troc- 
kiego Szymona Firkowicza. Paczem 
nastąpi otwarcie Zjazdu w lokału za- 
rządu duchownego. Zjazd przystąpi 
do wyborów Hachama. Na dalszy 
ciąg obrad Zjazdu złożą się sprawy 
ošwiatowo-kulturalne i wsine wnioski, 

Zjazd w Trokach organizuje p. o. 
hachama p. Fickawicz wespół z .pra- 
zesem Zarządu gminy Wiieńskiej mec. 
Zajączkawskim. któremu konferencja 
Halicka powierzyła wykonanie swo- 
ich uchwał. : 

Zasztyletowany na ulicy, 
Inaczej nie można nazwać faktu 

jaki miał miejsce w duiu wczorajszym 
na ulicy Zawalaej. Rano ulicą tą szła 
w kierunku miasta grupa rekrutów 
przeznaczonych do pułków stacjono- 
wanych w Wilnie. W pewnym pune 
kcie pomiędzy grupą rekrutów, a ro- 
botnikami zatrudnianymi przy napra- 
wie sieci powstała lekka sprzeczka 
wywołana przez jedaego z rekrutów. 
Podczas sprzeczki jeden z grupy 
uderzył 'obotnika Aadrzeja Monela, 
a gdy ten zawezwał pomocy brata 
swego, rekrut pchnął nożem. Cios 
był dobrze wymierzony. Monel zdo- 
łał zrobić kilka kroków i padł martwy, 
Ostrze noża przeszło pomiędzy że- 

brami i utkwiło w sercu, Na alarm 
natychmiast zarządzono obławę i przy- 
trzymano szereg osób. 

Przypadkowy świadek zabóstwa 
podczas konfrontacji z zatrzymanymi 
poznał sprawcę zabójstwa — rekruta 
Tadeusza Kosowicza z Warszawy, 
Przeprowadzono przy nim rewizję i 
znaleziono zakrwawiony sztylet oraz 
ślady krwi ma rękach i ubraniu, 

Zabójca po dokonaniu formal- 
ności w Urzędzie Śledczym przekaza- 
ny został de rozporządzenia władz 
sądowo-śledczych. Jednocześnie aresz- 
towani zostali współkompani tej awan- 
tury, tak tragicznie zakończonej. 

a nych przyjmowana jest na podstawie sejmiku w Krakowie, w dniu 21-go drogi wiodącej do tego miasta z Głę- ubikacje b. „Grand hotelu”, zajętego 
świadectw szkolnych oraz na podsta- 

wie egzaminu przeprowadzonego w 
celu stworzenia klucza dla porówna- 
nia różnorodnego znaczenia świadectw 
przynoszonych przez dzieci z różnych 
szkół powszechnych. W projekcie 
Ministerstwa ten egzamin nazwano 
„sprawdzeniem kwał fikacyj*. 

Aby umożliwić dostęp do szkół 
średnich młodzieży kończącej szkoły 
powszechna niżej zorganizowane, та- 
ją być utworzone przy szkołach śred- 
nich kiasy przygotowawcze, których 
celem byłoby uzupełnienie przygoto- 
wania ej młodzieży do nauki w 
szkole średniej. 

`° Szkoły ;zawodowe dzieliłyby się 
pod względem przygotowania ogólne: 
go, jakiego wymagają od wstępują- 
cych do nich uczniów, ma trzy typy: 
pierwszy typ, to szkeły zawodowe do 
%tórych przyjmowanoby uczniów po 
ukończeniu siedmioklasowej szkoły 
powszechnej — do diugiego typu 
przyjmowanoby uczniów na podsta- 
wie przygotowania w zakresie mniej- 
szym niż do pierwszego iypu — trze- 
<i typ zajmowałby stanowisko pośred- 
mie pomiędzy szkołą średnią i wyż- 
szą; do tego typu szkół zawodowych 
przyjmowanoby po ukończeniu trzy- 
letniej szkoły średniej. 

Dia ogólu młodzieży wchodzącej 

OE ir a EPYZZIETY ZET 

choruje... ni do Boga jej wtedy, ni 
do ludzi.. i nie bierz z jej ani na 
wierzbę, ani na koszyk, ani na po: 
wrozło i dudki nie kręć, bo Śmierć 
sobie wyśpiewasz albe choroba po- 
kręci... Bardzo jest straszno jak coś 
takiego przyczepi się... Co do niej, 
do justynki przyczepiło się? Może 
wtedy kole tej łaźni... złe miejsce, 
wiadomo dziewczęty i baby gołe tam 
zawsze latajo, głupstwa gadajo, na- 
rągaje się jedna drugiej, wszystkie 
swoje czyny przypominając. Czego 
mie posłyszysz, czego mis dowiesz 
się.l A potem menszczyzny na ta sa- 
ana miejsca ptzychodzo i znów o ba» 
bach gadajo, każda opaskudzo swo- 
jemi językami, jak ten czort wierz- 
binkę niewinuą, To i z tych gawęd, 
z tych języków niegodnych, tak robi 
Się w łaźai i koło łaźni, že kto tam 
idzie, to zły łatwiej może przystąpić. 
Co to wtedy było?., Coś zaszuściło 
pe krzakach, jak ona skoczyła z 
wiadrem po wodę do rzeczki. Nu, 
wiadomo jej grzech, że goła wysko- 
czyła, z prędkości, a i milo, łakości 
miło z gorońcości, z fparnoty, gdzie 
aż dechy zapiera, wylecieć tak wie- 
czorkiem, w krzaki. Giłązki połasko- 

czą, gdzie która popadnie aż strach, 
% zdajsie ręce chwytają za piersi, Ci 

tak gdzie... wietrzyk takoż laskocze, 
woda nogi całuje, a potem znów w 
parę wpadniesz, w pał, ledwie dechy 
złapiesz i prześmiechi, i figłi z dziew* 
czętami. To może jej wteay jaki czort 
kudłaty na indyczych czy kozinych 
nogach przebiegł drogę, ci najrzał z 
łozinek... bo jej 0d tych por cošei 
tak serdce ciśnie, tak dusil Nikomu 
mie mówi, bo wstyd przyznać się... 

jeżeli coś takiego, ale ciężko w ro- 

kwietnia rb. po dłuższej i wyczerpu- 
jącej dyskusji uchwaliło swoje własne 
tezy w sprawie ustreju szkolnictwa, 

Według projektu Towarzystwa 
T. N. S. $.i W. szkoła powszechna 
winna obejmować 2 stopnie, niższy, 
4-letni, dający, prócz znajomości czy- 
tan'a i pisania, najelementarniejsze 
wiadomości o świecie ze szczególnera 
uwzględnieniemi Polski i wyższy 3- 
letni, przygotowujący do życia oby- 
waielskiego i uwzględniający potrze- 
by i warunki terytorjalne. 

Dla absolwentów szkół powszech- 
nych, którzy nie przechodzą 'do szkół 
zawodowych, organizuja się kursy 
dokształcające. 

Gimnazjum jest przeznaczone dla 
młodzieży, która wykazuje wyrežae 
zdelneści intelektualne, ma na celu 
dan e gruntownego wykształcenia 0- 
gólnego, a przez to uzdolnienie do 
studjów wyższych w szkołach akade- 
mickich. Opiera się na czterech kla- p 

bokiego. Linja strefy nadgranicznej 
wobec tego biec będzie poza peryfe- 
rją miasta wzdłuż koryta Dźwiny 
i Dzisienki, począwszy od maj. Do- 
roszkowicz*, który zostaje w strefie 
nadgranicznej, 2ž do mestu na rz. 
Dzisience, położonego na szosie GQłę- 
bokie— Dzisna. 

— Zmiana nazwy gminy. W 
myśl rozporządzenia inisterstwa 
Spraw Wewnętrznych gmina Łuck w 
powizcie Postawskim Województwa 
Wileńskiego przemianowana została 
na—Kozłowszczyzna. 

B; — Nowa gmina staroobrzędo- 
wa. Na mocy decyzji wojewody Wi- 
leńskiego wciągnięta została do reje- 
stru gmim staroobrzędowców gmina 
Ławniecka w Ławnikach pow Brasław- 
skiego. 

SAMORZĄDOWA. 

— (o) Budowa szpitala sejmi- 
w Wilnie. Wydział po- 

obecnie przez szkoły powszechne. 
Po dokonanych szczegółowych ogle- 
dzinach komisja ta wysunęła projekt 
gruntownej przebudowy gmachu b, 
ratusza, w myśl dawnego projektu 
architekta Gucewicza. Pozatem zapro: 
ora również i ubikacje „Grand 
otelu“ zająć pod biura miejskie, 

szkoły zaś tam się mieszczące prze- 
niesione by były do gmachu obec- 
nego Magistratu. 

Koszta przebudowy gmachu b. 
ratusza oraz pewnych przeróbek w 
«Grand hotelu» komisja oblicza na 
na 300.000 zł. я 

— (x! Rozszerzenie m'ejskich 
warsztatów. Jak już donosiliśmy, 
Magistrat m. Wilna, z inicjatywy ko- 
mendanta straży ogniowej p. Waligó- 
ry, zorganizował w ostatnim czasie 
w gmachu miejskiej straży ogniowej 
szereg warsztatów, jak ślusarskie, ko- 
walskie, mechaniczne, stolarskie, ry» 
marskie i t. d. Dowiadujemy się, że 

sach szkoły powszechnej i przyjmuje wiatowy Szjmika Wileńsko-Trockiego w tych dniath p. Waligóra urucho- 
adeptów na podstawie odpowiednis- zamierza przystąpić w  majbliżsym mił pozatem jeszcze wł. szą malarnię. 
go egzaminu wstępnego. Gimnazjum czasie do budowy w Wilnie większe- W ten sposób Magistrat dokonywu- 
winno być 8-ietnie, tworzące Orga- go szpitala na 100 łóżek. Szczegóły je wszelkich reperacji i tp. we włas- 
niczną całość, padzizloną a dwa projektu polecono opracować naczel- nych warsztatach, co przyczynia się w 
stopnie: niższy 5-lelni jednolity Z 0 nemu lekarzowi sejmiku pow. Wileń- dużej mierze do oszczędności w go- 
bowiązkową nauką łaciny od klasy sko-Trockiego d-rowi J. Bakunowi.  Spodarce miejskiej. 
pierwszej i wyższy 3 letni ;zróżnico- — (o) Dom ludowy w Nie- — (x) Ostatnie wypadki cho- 
wany na trzy typy, klasyczny, huma- menczynie. K. O. P. wznosi obec- rób zakaźnych. W ostatnim tygod- 

nie w Niemenczynie duży budynek, niu zanstowano na terenie m. Wilna 
  

bocie i nuda taka smokcze jak wąż 
zaklęty. A może to mierlak spokoju 
nie mający nachodził dziewczęta, pa- 
ciorki prosząc, czasa Dzjedou do* 
czekać nie mogący. I dusza cierpią- 
ca śpieszy do ulgi, pamiętać o tem 
trzeba; nie raz, niż dwa, wychodząc, 
zostawiały w łaźai duch ciepły i wo- 
dę gerącą, i winniki, i oładki, albo 
kapusty smażonej na ołeju, i kłaniały cał 
się w koło od drzwi, na cztery stro- 
ny, aż dO ziemi szepcząc, irzęsącemi 
się ustami: Dziedy, dziedy, chadzicie 
siudy, wieczeru wieczeraci i nas pie: 
reżegnaci 

A potem prędko leciały milczkiem 
do więski, bs zdawało 818 28 po- 
wietrzem letko, cicho płyną smutne, 
tęska'ące dusze i kołyszą się nad gre, 
głowami, między gałązkami, a potem 
zejdą gdzie wołanie usłyszą i dobrą 
o sobie pamięt zobaczą. To może 
wtedy tak ktości wracał, toż mogiłki 
niedaleko, od tej i strony, od łaźni, 

kle fakia, jak nigdzie, na ludziach 
wyrosls, Ale to nie bieda, zmówisz 
wieczae odgoczaienie i nie przyjdą, 
nie wrócą, upiorem teraz 
żeby kto chodził, to tylko stare lu- 
dzie owowiadają, žs tak kiedyś by- 

cznaczony dla domu 

wego nastąpi w najbliższym czasie. 

ludowego. 42 wypadki 
budynku tym mieścić się będzie mianowicis: tyfus brzuszny w 6-ciu 

teatr, kino i inne instytucje kuliural- wypadkach, tyfus powtórny — 2, plo- 
ns-oświatowe. Olwarcie domu ludo- nica — 18, błonica — 1, odra — 2, 

róża — 2, przyusznica — 5, jaglica 

chorób zakaźnych, a 

— (x) Posiedzenie wydziału —3, gruźlica — 1 i grypa — 2. 
pow. Wil.Trockiego. W dniuwczo- powyższego — 1 wypadek chorob 
rajszym, pod przewodnictwem staro- płonicy był śmiertelny. 

sty p. Witkowskiego odbyło się po- 
siedzenie wydziału powiatowego. 

Na posiedzeniu tem rozpatrzono 

е (x) Lustracja ochotniczych 
straży pożarnych na prowincji. 
Prezes ———- s ochot- 

h straży pożarnych p. dyrektor 
krzyżyki widać i trawy, badyle wyso- aiz у ie a 

Dalstedta 

wało. Tereźniejszym czasem to nie Rackiewicz dokona lusiracji równieź 
moda i u umarszczyków.  Biedulek, į па ianych powiatach. Lustracje te 
może to był jaki chłopiec nie cało: 
way, co skonał za dziewczętami 
bardzo żałułąc i teraz przychodził 
prosić choć o pacierek, może dziew: 
czyna szpetna, ci krzywa, co chłopcy 
gańbowa'i i nis zaznawszy żadnej 
słodkości w mogiłki złężyli... Ach 
nudnoż takiej 
smutno... 

mają na celu udoskonalenie ochotzi* 
czych strąży pożarnych 
względem technicznym jaki organi- 
zacyjnym. 

MIEJSKA. 

y szereg spraw aktualnych, jak o Komunikują nam, iż w dniach naj- 
zapoczątkowanej na terenie pewiatu bliższych ma nasiąpić uroczysta inau- 
akcji pomocy powodzianom, o otrzy- guracja pierwszego w Polsce uniwer- 
aniu pożyczki z Banku Gospodar- sytetu żołnierskiego założonego w 
stwa Krajowego na roboty inwestycyjne Wilnie w 1923 r. 
i w związku z tem udzielenie krótko- 
terminowej pożyczki gminie miejskiej także w ianych miastach Polski, 
w Trokach w sumie 40,000 zł. i td. znacznie później. Uniwersytet wileń- 

O przebiegu pomienionego posie- ski jest majstarsz 
nia podamy w -najbliższym nu- swego istnienia. 

dę dnia 19 b. m. o godz. 

w towarzystwie woje- po: a San, AE wódzkiego inspektora p. ra wzzechnauk 

dokonał ostatnio lustracji poszczegól 
nych ochotniczych straży pożarnych 

nie DyWa ną tereni: powiatów: Oszmiańskiego 
i Wilejskiego. 

W najbliższym czasie p. dyrektor Dawida: 

munta, Borensziejna 
da Lwa, D. 

mieckiej. Jak swego czasu pisaliśmy 
w 

tak pod bieżącym roku akademickim na U.S. 
B. katedra filologii niemieckiej. Wy- 
kładowcą jest p. dr. Franciszek Dau- 
bek; Ogłoszone zostały nast. wykla- 

— (c) Uniwersytet żolniersk 

prowadzić także będzie dr. Doubek 
w bieżącym 1927—28 roku  lektorat 
jęz. niemieckiego (kurs niższy i wyż: 
szy). 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (e) Poświęcenie stacji opie- 
kł nad matką i dzieckiem w 
Mejszagole. W niedzielę, dnia 23 
peździzrnika, odbędzie się uroczyste 
poświęcenie Sejmikowej stacji opieki 
nad matką i dzieckiem w Mejszagole. 
Na tę uroczystość oczekiwani są go- 
ście z Warszawy: prezes P. K. P. D. 
p. Alsksander Lednicki i wice-prezes 
tegoż komitetu dr. Gromski. Obiecał 
także swój przyjazd dyrektor depar- 
tamentu opieki społeczuej p. Krakow- 
ski. 

SZKOLNA. 
— Nowy podział rejon w 

wizytacyjnych kuratorjum szkoi- 
nego. Opracowany został ostatnio 
podział rejcnów  wizytacyjnych w 
szkolnictwie powszechnym  kurator- 
um okr. szkolnego wileńskiego. Na- 
jczelnik wydziału p. S. Pogorzelski 
wizytuje szkoły pawsz. m. Wilna. 
Wizytator szkół powszechaych p. С. 
Eymont — szkoły powszechne woj. 
Wileńskiego. P. o. wizytatora 
Młodkowski—szkoły pawszechn. woj. 
Nowogródzkiego p. 0. w zytatora p. 
Z. Szułczyński — seminarja nauczy- 
cielskie woj. Nowogródzkiego i Wi. 
leńskiego. 

Bzyk 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 

  

  

LOSY 
do 1-ej klasy 16ej Loterji Państwo- 
wej są jeszcze do nabycia w wielkiej 

1 szczęśliwej kolekturze 

Puchalski syn 
Warszawa, ul. Marszałkowska Nr 101 
Cena losów: 
1/4 zł. 10.—1/2 zł, 20,—1/1 zł. 40. 

Główna wygrana 650.000. (Sześćset 
pięćdziesiąt tysięcy): Ogólna suma 

wygranych zł 20.000.000. 
Szanse wygrania kolosalne! 

Ostatnie dhi sprzedaży losów, nie 
zwiekaj i wyślij natychmiast 

zamówienie. 

Wyciąć i nam przesłać. 

ZAMÓWIENIE 
do Kolektury Puchalski i Syn, 
Warszawa, Marszałkowska 101. 
Ninlejszem zamawiam do | kl. 

16 Loterji Państwowej 

„..., ówiartek po zł, 10.— 
połówek po zł. 20.— 

..... całych po zł, 40.— 
Naleźność zł. ,.. ..za losy jedno- 

  

cześnie  wpłacam do P. K. O. na 
konto Nr 15787, 

Imię i nazwisko. 
Dokładny: adres i 

LOSY.     
GicDA WARSZAWSKA 

18 października 1927 +. 

Dewizy i waluty: — Wileńskie Koło Związku Tram. Sprz. — Кироо 
* Bibljotekarzy Polskich. Daia 21 jojandja 358,50 35940 — 357,60 

psździernika 1927 r. (piątek) o godz. Londyn 43,41, 43,52 43,30 
WOJSKOWA. 8 (ósmej) wieczorem odbędzie się w Nowy-York 890 892 — 888 

Bibijotece Publicznej i Uniwersytec- Paryż 33. 30 3401 : е aga 26,415 26,48 | 2635 
kiej w Wilnie wyświetlanie przezroczy Szwż carja 171,54 17237 17151 
widoków  bibljotecznych z objaśnie- Wlochy 48,12 48,84 _ 4860 

Pódobne uniwersytety porz 
ale 

UNIWERSYTECKA. = awa przez włózniak macicy. 2) Dr. 

— Promocje na U.S.B. W śro- 
1:ej po 

lekarskich następu- 
ących osób: Dąbrowskiego Lesnar- koju na ul. Niemiecką róg Troc- 
da, Posławskiego Dominika, Jakubo- kiej. Jak nas informują ze źródła 
wicza Mojżesza, Kołosowskiego Zyg- Miarodajnego, z braku dostatecznych 

Leena, Rywkin- ubikacji dla Sądu Pokoju, mieszczą- 
ziuka Jozefa, Wolbzrgera cego się obecnie w gmachu Sądów 

przy ul. Ad. Mickiswicza Nr 
dniem 15 listopada rb. kancelarje te- 
go sądu przeniesione zostaną do 
gmachu specjalnie na ten cel wydzier- 
żawionego przy ul. Niemieckiej róg 
Trockiej (hotel Sokołowskiego). 

— (c) Katedra filologji nie- 

«Słowie» została utworzona w 

niami p. с 
bibiłotekarza B'bli. Ua'wers. w Wilnie, 

logiczne podaje do wiadomości, że kolejne 
Pe naukowe T-wa odbędzie się dnia 

i ki Ginekologiczne . 5. В. № dki y i liczy już 4 lała Adaukias gicznej U. la porządku 

Bonn. 3) Dr. Bloch: Dożylne stosowanie pi. 
tuitryny w położnictwie. 

Włodzimierza Plotrowicza, 

Gsście mile widziani, 
— Wileńskie Towarzystwo Gineko- 

b m. o godz. 8-ej wiecz. w lokalu Klini- 

1) Dr. Paszkiewicz: Powikłanie III okre- 

is: Wrażenia ze Zjazdu ginekologów w 

SĄDOWA. 
— (x) Przenies'enie Sądu Po: 

30, 

ROZNE. 
— Podziękowanie za goścn- 

— (x) Projekt budowy nowe- dy: „Literatura "niemiecka w wiekach ność. Grupa delegatów z całej Fran- 

wczorajszym prezydent 
umierać, ach żesz go mostu przez Wilję. W dsiu średnich (2 godz. tygodniowo) i cji Towarzystwa „Les amis de la 

m. Wilna Zarys gramatyki jązyka niemieckizgo Pologne”, która w ubiegłym  miesią- 
przyjął delegację w osobach przed- (2 godz, tygodniowo), Prócz tego cu bawiła w Polsce, nadesłała pod 

cierzy Szkolnej 
składa 
wszystkim kłórzy złożyli w dniu po- 
święcenia lokalu ofiary ma cele kult.- 
ešwiatowe, p. Dyr. Korolcowi ĮGzefo- 
wi za ofiarowane zł, 50, p. 
Czykowi za kwiaty, 
osubie p. Martanusa za udzielenie 
orkiestry, Graz tym wszystkim, którzy 
przyczyanili się de uświetnienia u- 
roczystości. 

228 z dnia 6,X. 
notatkę pod tytułem „Napad ban- 
dycki na urząd pacztowy* treści na- 
stępującej: 

Papiery Procsniowe. 

Dolarówka 62,—60.50— 
pe kolejowa 103.50— 

proc. konwersyjna poż. 66.—67,— 
konwers. kolejowa 63—64 
= zastawne B-ku Gosp. Kraj. 92 — 93 

4 pół proc. ziemskie 63,50 — 
proc. ziemskie — — 84,50 86.—85— 

8 proc. warszawskie  85,——87.—85.50 
5 proc. warsz. 70.— —,— 
4 i pół, proc. warsz. 65— 65,50. 

HA LŽ RRZAWDJE 
adresem ministerstwa Spraw  zagra- 
nicznych wyrazy serdecznego podzię- 
kowania za pizyjęcie, jakiego doznała 
w Wilaie. | 

— Zarząd Koła Polskiej Ma- 
T. Koścuszki 

serdeczne podziękowanie 

lebań* 
Lidze Robotn. w 

— Czy był napad? W numerze 
r. b. zamieściliśmy 

W mocy z 4 na 5 b, m



uzbrojona w karabiny banda doko- = 
mala napadu na Urząd pocztswy w Narada w Magistracie. 
Płolnicy pów, Łuninieckiego i t. d.* We czwartek, w sali posiedzeń 

W tej sprawie otrzymujemy od Magistratu, odbyło się, na zaprosze- 
starosty Stolińskiego sprostowanie, nie Pana Prezydenta miasta, zebranie 
któr mamy nadzieję, że zainteresuje dyskusyjne, na które się zgromadziło 
także przełożonych stolińskiego urzę- kiikadziesiąt osób, ze sfer artystycz- 
du pocztowego, którzy może zechcą nych i miłośników teatru i muzyki, 
doprowadzić do bliższego wyjaśnie- Przedmiotem obrad było celowe 
nia tej sprawy. spozytkowanie gmachu  tealralnego 

„Niearawdą jest jakoby w nocy z na Pohulance, będącego obecnie wła- 
4 па 5.X. b. r. miał miejsce napad snością miejską, wobec tego, że 
na Ur-ąd pocztowy w Płotnicy po- „Reduta* mie będzie potrzebowzła 
wiatu Stolińskiego (w notatce mylnie dia swych przedstawień dramatycz- 
podano powiatu Łuninieckiege) po- nych wszystkich ćni każdego miesiąca. 
nieważ przeprowadzone szczegółswe Na te wolne dni pragnie dostać 
dočhodzeris faktu tego nie potwier- gmach Teatru Wielkiego, w. celu zor- 
dz ło, ‹ ganizowania tam przedstawień opero- 

Natemiast prawdą jest, że funkcje wych i koncertów symfonicznych, 
nerjusze wspsmnianego urzędu bez- Wileńskie Tewarzystwo Filharmonicz- 

SŁOW O 

  Z SĄDÓW. 
Byly Komendant podinspektor 
Tołpyho w sądzie apelacyjnym. ; 

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny 
w Wilnie w składzie: przewodniczący sędzia 
Dmochowski w asystencji sędziów Malif- 
skiego i Eydrygiewicza rozpoznawał sprawę 
b. komendantą policji m. Wilna podinspek- 
tora Zygmunta Tołpyho. 

Sprawa ta, w k*órej jako materjał przy 
redagowaniu aktu oskarżenia posłużyły urzę 
dowi prokuratorsk'emu informacje o działal: 
ności policji m. Wilną w r. 1924 rozpozna- 

Miejski Kinematograf 

Kulturaino-Oświatowy 
Sala Mieįska 

(ui. Ostrobramska 5) 

w 10-ciu wielgich aktach 

  

seans o godz. 10. 

    
     

  

mm Dziś! Najwybitniejszy 
£ najcelniejsze filmy 

vl. A. Mickiewicza 22, 4 doby ostatniej p. t. 9» 

zlagier B тене „„P Olonja" 

Dziś będzie wyświetlany dramat 

sera przy udziale hinduskich aktorów 
ucznia Rabindranatha Tsgore. W rolach głównych królowie ekranu Himansurai i Saeeta Davis 
oraz całkowity zespół hinduski. Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni 

poczekalni koncerty radjo. Cena biletów: parter 60 
Początek seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o @. 5 

  

becnego Sezonu przewyższający grą I napięciem 
3 <6 fascynująca symfonia miłości i żądzy na 

Biała Niewolnica egzotycznem tle wschodu. w” я 

film wykonany wyłącznie siłami 
: „tuziemców, przez hinduskiego reży- 

podług scenarjusza wieszcza hinduskiego Niranjana Pala, 

„Światło Azji” 

gr. balkon 30 r 

i pół. z 

     

  

   
ramatycznem, 

rolach 
głównych: Włodzimierz Gajdarow, Liana Haid, Karola Varela, Renee Haryibel. Ilust r 

wykona orkiestra koncztrowa z 24 osób pod batutą Mikcłaja Salaidkiego, © SS 
Początek seansów o g. 4, 6, 815 i 1025. w. : 

  

wana byla przez Sąd Okręgowy  w przecią- 
gu siedmiu dni i w rezultacie z siedmiu 
oskarżonych, funkcjonarjuszy policji, dwaj 
tylko zostali uniewinnieni: podinspektor Tcł- 
pyho i przodownik Tomkowid. 

Ё Od wymiaru tego, w stosunku do oskar< 
żonego Tołpyho apelował prokurator. Sąd 
Apelacyjny stanął na stanowisku, że wina 
została cskarżonemu udowodniona i wyniósł 
wyrok skszujący na 6 m esięcy. 

Kino- cud sztuki 
teatr „Helios“ 

Ostatni 

ul. Wileńska 38. | 

kinemato<r, 
Największe arcydzieło filmowe doby obecnej! 

w roli gł. najwybitniejsi artysci Teatru Stanisławskiego w Moskwie Kaczałow, Leonidow i Askwa- 
rowa. Sadystyczne rządy degenerata. Bestjalstwa siepaczy 

orkestra bałałajek i mandolin. Seansy o g. 4, 6. 8 1 10 wiecz. 

w Moskwie! „Car Iwan Groźny” 
carskich. Podczas seansów od g. 6-е] 

  

7003 | A. <Perelman Małka» w Wołożynie, Plac - kowy 24, sklep win i wódek oraz kolonjalny. Firmy nada ar 1899 r. Właścicielka Perelman Małka, zam. tamże. 1672—VI 
podstawn e kilkskroinie alarmowali ne, przy którem się już utworzyła 
miejscową pelicję*. 

TBATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia). <Ko- 

misarz sowiecki», sztuka E. Czirikowa, dziś 
grana będzie po raz siódmy. Na interesują- 
cem tem widowisku Teatr jest codziennie 
przepełniony, mimo to po jutrzejszem przed- 
stawieniu «Komisarz sowiecki», ze wzglę- 
dów repertuarowych, schodzi z afisza, ustę- 
puiąc miejsca amerykańskiej sztuce Pollocka 
<Znak na drzwiach. 

— P ątkowa premiera. Ogromne zain- 

seksja operowa, stanowiąća zrzesze» 
nie prawie wszystki h miejscowych 
sił solowych i chóralnych w tej dzie- 
dzinie wyspecjalizowanych. 

Liczne przemówienia, wygłoszene 
pod przewodnictwem prof. Slawin- 
skiego, dość wyczerpująco i wszech- 
sirennie oświetliły sprawę, której roz* 
strzygnięcie ostateczne będzie zależała 
od Megistratu, 

Z niektórych przemówień dawało 
teresowanie wś ói publiczności wywołała . SE + 
„zapowiedź piątkowej  premjery Pollocka SIĘ wywnioskować dążerie do uza- 
<Znak na drzwiach», która zdobjła wielki leźnienia działalności Wil. Tow. Fil- 
rožgtos na scenzch zzgranicznych, w Polsce 
dotąd grana była jedynie w Krakowie. 

— |Jnauguracja sezcnu zimowego w 

harmonicznego, skupiającego wszyst- 
kie wybitniejsze siłv muzyczne miej- 

owtecna praca 

wnosili w dniu wczorijszym mecć 
dzyński i Nowodworski, 

Zasądzony Tcłpyho zaskarżył wyrok do 
Sądu Najwyższezo, który wyrok Sądu Ape- 
lacyjnego uchylił przekazując sprawę do po- 

Rejestt Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wcląg- 

'owrego rozpoznania w Sądzie Apelacyjnym nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr: 
(w zmienionym składzie). W dniu wczoraj- 
szym właśnie rozpoznawano ją. 

Sąd po zapoznaniu się z małerjałem i 

12 listopada 1925 r. bez zmiany t.j. b. pod- 
inspektora Zygmunta Tołpyho uniewinnił. 
W ten sposób p. Tolpyho, za którym jak 

świadków Leonowicza i Koziełł-Poklewskie- 
go w sprawie skór) został z tych zarzutów 
całkowicie oczyszczony. Obronę p. Totpyko Wołożyńskim, sklep spożywczy, gal nteryjny, skór i obuwia. 

nasi: Chą: Firma istnieje od 1907 r. Właściciel Rubieżewski Szlonia, 
zam. tamże. 

Dzieł A w dniu 26 września 1927 r. 

7036 1 A. «Rabinowicz Sról» w Wiszniewie, pow. Wo- 
po przesłuchaniu św: Pawłowicza pozostą- łożyńskim, sklep spożywczy, galanteryjny i żelaza. Firma 
wił wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie z dn. istnieje od 1922 r. Właściciel Rabinowicz Sról, zam. tamże. 

х 7037 1 A. „Reznik Dina“ w lgnslinie pow. Święciań: 
cień sunął w przeciągu dwuch lat posmak skim, sklep spożywczy, galanteryjny i cbuwia. Firma istnieje 
awantury natury kryminalnej (patrz zezranią od 1926 r. Właściciel Rezn'k Dina, zam. tamże. 1653—VI 

7004 1 A, «Perski Giecel> w Wołożynie, vl. N. Mińska 27, 
skup siemienia, konopi i lnu. Firma istnieje od 1620 r. Właści» 

1652— VI 

  

7038 1 A. «Rubieżewski Szioma» w Nalibokach, pow. 

i kuchennych. Firma 

1654—VI 
  

ciel Perski Giecel, zam. tamże. 

7005 1. A, <Podbereski Szmujło> 
Wileńska 2, skład apteczny. Firma istnieje 
ciel Podbereski Szmujło, zam. tamże. 

Mira zam. w Woółożynie, przy ul. St. Mństiej 20. 

1073—VI 

w  Wołożynie, ul. 
od 1921 r. Właści- 

1674—V1 

- 7006 I. A. <Ruchamkin Jankiel» w Wcłożynie, Plac 
R nkowy 22 sklep żelaza. Firma istnieje od 1907 r. Właściciel 
Ruchamkin Jankiel, zam. w Wołożynie przy ul. Browsrnej 3, 

1 675—VI1 

7007 1. A. <Šagatowicz Mira» w Wołożynie, ul. N. Miń- 
ska 33, sklep spożywczy, galanteryjny Oraz naczyń szklanych 

istnieje od 1921 Właściciel Sagałowicz 
1676—Vi 

1U08 I A. <Szakier Abram» w Wołożynie, Piac R.nko- Temirze Polskim. W stuletnią rocznicę SCOWE, ой „Reduty*, 
urodzin Józefa Bliziūskiego, Teatr Polski kiórej na poiu dramatzcznem, mima 

lie Z aaa e wszelkich możliwych zastrzeżeń, nie 
zy». z i х 

sezoa zimowy Теани. Ргаей гс:росцсіе:’п ulega wątpliwości, wszakże 5 zakre 
widowiska prof. Wierzyński wygłosi pre. SIE Muzycznym jeszcze wyaików upo- 
lekcję o Blizińskim. © ważniających do takiego przewodni: 

RE Obok ty AA a r й . ien į 

— Recital fortepianowy w Teatrze J york Po 
Polskim. W niedzielę nzjbliższą 28 b. m. W WII. low. Fiiharmonicznem, chcą 
wystąpi na poranku w Teatrze Polskim zna- zaaleźć odpowiedni warsztat do pra- 

komiia nn k air as cy i na to potrzebują gmachu, brak 
rasa stołeczna, jak również I zagraniczną iu ; ы 

podkreśla wielki talent świetnej pianistki, którego een sz Z 
wybitną indywidualność, piękny i barwny nania, dlatego też zwróciło się To- 
tom, oraz ienomelną technikę, Recital nie. werzystwo 2 prośbą do Mag stratu, 
dzielny zawiera Sonatę es-dur op. 31 — Be- któremu rozwój miejscowego ruchu 
cthcwena, Polonez e-dur, Nocturn des:dur 1 muzycznego i byt muzyków nie może 
Walc es dur — Chopins, Rapsodję g-moll — 3 
Бгя'Ьшп‚ 1.едепс|9-Е Ряаегерчвікіечд& Taran. być obojętny, 0 udzielenie Teatru 
telię, Etiuda f-mcll—Zarembskiego i Mephi- Wielkiego. ; 

sto: 1 a Towarzystwa = nis 
КОВЕ gr Ju na na- staje wrego w stosunku do „Reduty“ 

A REŻ Polskiego w godz. ; wale nie zamierza stwarzać kon- 
RADJO. fliktów, pragnie tylko mieć odpowie- 

— Program andycji warszawskiej. dni teren do równorzędnej z „Redutą* 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo: i Całkiem od niej miezależnej pracy, 

meteorelogiczny, komunikaty <PAT», mad nie życząc sobie stanowiska łaskawie 
tolerowanego et oe lub men- 

ikaty PAT, nadprogram. torowanego pupila. odobnie jak 

Z 00. Prem. as „Reducie*, może M:gistrat od siebie 
16,00—16,25. Odczyt p. t« <Powstanie udzięlić Wileńskiemu . Towarzystwu 

szkolnictwa wyżsiego w Polsce odrodzonej» F,harmenicznemu w dniach wolnych 
(Dział sPrdagogika i wychowanie»)—wygk od przedstawień «R:duty» prawo 

16.25—1640. Nadprogram, komunikaty. Używalności gniachu teatralnego, na- 
|. 16,40—!7,05. Odczyt p. t. «Przygotowa- leżącego do miasta. 
nia olimpijskie Polski» a. <Sport lwy Byloby to rozwiązanie kwestji by- 
oe fizyczne») — wygł p: Macjan (|, trapiącej setki ludzi ©raz otwarcie 

17,05—17,20, Komunikaty <PAT>». drogi ku norma nemu rozwojowi w:- 
17.20—17.45, «Skrzynka pocztowa»—ko- leńskiecgo życia muzyczn:go. 

respondencję bieżącą omówi dr. Marjan Się: Michał Józefowicz. 
pewski. — NSE ч 2 

17.45—18.15. Program dia dzieci. (Roga- SOWROBDWOKOGECNHESOBA WZIAC Dobry zarobek wyp. p. Zofja Sządebergowa. 
18.15—19.00. Koncert popołudniowy. 

znaleść mogą młodzi ludz:ę ener- 

giczni, z dobrą prezencją. 

m. 
15,00. Komunikaty: meteorologiczny, go- 

  

      

19.00—:9.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,35. Rozmaitości. : 
19,35—20,00. Odczyt p. t. «Praktyczne ; 

znaczenie dia rolnictwa polskiego ustąwy o ; 
zwalczanin zaiaźliwych chorób zwierzęcych 4 
(ustawa z dn. 24'VIII 1927 r.). Dział «Rol- & Е 
niciwo> wygł. dr. Szczepan Gracz. Zgłaszać się od godz. 9—10 ra- 

a ai Go: Transmisja z no w administracji «Słowa». i 
Krekowa. W przerwie biuletyn «Мезварег ФФФФ + e 

Poa20. SEZ Bazitajy: lotni- ża Hy oo zi o Šis Policja ate 19 
są ona - Pal areszto- czo meteorologiczny, policji, PAT, sportowy wała jednego z nich, - drugj powiadomiony 

oraz nadprogram. В T „Bi 
i „ widać ukrywa się, lecz policja jest na tropie: 22,30—23,30. Transmisja muzyki tanecz Co dała obława policyjna Nocy 

nej. ak Р za 
WY ubiegłej w cał«m mieście dokonano szete, 

PADKI I KRADZIEŻE. obfs policyjnych. Ujęto kilkunastu we 
— Sprawcy napadu na ul. Połockiej jących się krymina istów, przyczem Część 

ujawnieni. Śledztwo w sprawie napadu ra- Ich to materjał napływowy, jrrbyły jak 
bunkowego na prostytutkę Akariej, którą widać na «gościnne występy»: Zamiejsco- 
dwaj nieznani jej młodzi ludzie zawieź!i do- wych odesłano do miejsca stąłego zamiesz- 
rožią na przedmieście, gdzie pobili i za- kania, miejscowych przekazano włądzom £4- 
brawszy -50 zł. uciekii, zostało już ukońozo: dowym: 

   

    

ui ra н 3 : GAR, 
©6009 €6 7039 1 A. «Rudnicka Gitel» w Wołożynie, ul, N. M. 

— (u) Ceny w Wilnie s dnią ig Ska, Sklep żelaza. Firma istnieje od 1917 r. Włeścicie Rudnicka 
października r. b. Gitel, zam. przy ul. St. M'ńskiej 2. 1655—VI 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39— 40 zł = 
100 klg. ies 40— ы 1040 LA. «Rudnik Szyfra» w Wiszniewie pow. Wcło- 

ro Reza TE żyńskim, sklep spożywczy, galanieryjny i żelaza. Firma istnieje rowy 45—46, na k 39— 2 s » Dia, pankas 20027, „?‚'‚;‚‚“';}&{„"д"_"!; od 1926 r. Włeściciel Rudnik Szyfra, zam. temże. 1656—VI 
siano 8 — 9, ziemniaki 9 — 10. Tendencja 
wyczekująca, na owies mocna. Dowóz Średni. 7041 I A. «<Sosenska Chaja> w Dołhinowie, pow. Wi- 

Mąka pszenna krajowa 50 proc. 100 (w lejskim, sklep resztek łakciowych. Firma istnieje od 1925 r. 
hurcie), 110 (w detalu) gr. za 1 zg, 60 proc. Właścicielka Sosenska Chaja, zam. tamże. 1657—VI 
85— 95, żytnia 50 proc, 60— 65, 60 proc, 55 — 
60, razowa 35—40, kartoflana 80—90, gry- 7042 i A. «Słonimska Małka» w Nalibokach, pow. 
czana 60—70, jęczmienna 60—65. Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 

„Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 1925 r. Właściciel Słonimska Małka, zam. tamże. 1658—VI 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za I kig. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 7043 1 A. «<Surkont Władysław» w Nalibokach, pow. 
1 kg krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, Wołożyńskim, sklep spożywczy, galanteryjny i tytuniowy. Fir- 

z AR 85—95, Be, 80—95, pęczak ma istnieje od 1926 r. Właściciel Surkont Władysław, zam. 
10—60, jaglana 70—. tamże. 1659—VI 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie» 7044 | A. <Szadowski Abram» w Nalibokach, pow. Wo- 
sy we 320—350, schab 350—380, boczek łożyńskim, sklep galanteryjny i manufaktury. Firma istnieje 
: = szynka świeża 350—380, wędzona od 1922 r. Właściciel Szadowski Abram, zam. tamże. 1660—VI 

Tłuszcze słonina krajowa | gat. 4.20 — 7045 1 A. «Szklut Chana» w Nalibokach pow. Wołożyń: 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy skim, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 1923 r, 
480—500, sadło 400—450. Właściciel Szklut Chana, zam. tamże. 1661—V1 

Nabiał mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 

  

  

10:6 I A. «Szmigiero Kazimiera» w Lidzie, ul. Suwal- 

  

ser twarogo: 180 — 200, masło nieso- ską 1, herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 r Właściciel Szmi- 
wę e selone 550 — 600, desero giero Kazimiera, zam. tamże. 1662—VI 

Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg., 7047 1. A. <Szymszelewicz Mowsza» w_ Wiszniewie 
S = T marchew 10 — 12, pie- pow. Wcłożyńskim, sklep galanterji i manufaktury. Firma istnieje 
B Kr = 1612, » KR 20-40 0 ała od 1020 r. Właściciel Szymszelewicz SOL sant; tamże. 

siatek, EE 45 — = Br w 1 kg, $ asola — gr. za 1 kg. kalafiory 40— 7048 1 A. <S:uszkiewicz Józef» w Ignalinie, pow. Świę- 
NE: za główkę, kapusta świeża 10—15 za cłańiskim, sklep wódczany i e Firaa istnieje od 1926 4. 

g. pomidory 50—80 grzyby suszone Właściciel Szuszkiewicz Józef, zam. tamże. 1664—VI 
15.001800 za i sg. 

Owoce. Jabłka 40—80, gruszki 50 — 7049 1. A. <Zusman Gita» w Wiszniewie, pow, Wcło- 
100 żyńskim, piwlarnia. Firma istnieje od 1923 r. Właściciel Zus. śliwki 70 —120. 

Cukier: kryszteł 145 (w hurcie), 150 (w man Gita, zam. tamże. 1665 —VI 

  

wy Il sklep gałanteryjny, manufaktury i obuwia, Firma istai od 1895 r. Właściciel Szakier Abia zam. tamże. 167.63 

7009 1 A. «Szryro lcko» w Wołożynie Plac Rynkowy 16, 
skład apteczny i sklep manufastury. Firma istnieje od 1597 r. 
Właściciel Szryro lcko, zam. tamże. 1678—V1 

7010 I A. <Szwarcberg Dwejra» w Wołożynie, Plac 
Rynkowy 17, sklep galanteryjny i manufaktury Firma istnieje 
od 1904 roku, Właściciel Szwarcberg Dwejra, zam. w Woło» 
Żynie, przy Piacu Rynkowym 12, 1679—Vi 

7011 1 A. Wajsbord Jankiel w Wcłożynie, Plac Ryn: 
kowy 9, Hi obuwia i galanteryjny. Firma istnieje od 1924 r. 
Właściciel Wajsbord Jankiel zam. tamże. 1680—Vi 

  

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby 

skórne i weneryczne. 
Leczenie świstłem 

Sollux i Lampa Bacha 

Do wynajęcia 
solidnej osobie przy- 
zwoicie umeblowane z 
wygodami lecz bez 
kuchni 2 duże pokoje 

| LEKARZE. 
Or. 6. Woifzon 

  

  

  
  

    wiej.” kostka 170 (w hurcie), 175 (w de» 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek, 
Ryby: Z powodu świąt żydowskich ryby 

na targu nie było. 

7050 I. A. «Rudnik Josel» w Wiszniewie pow. Wcło- 
żyfiskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1919 r. Właściciel Rudnik 
jJosel, zam. tamże. 1666. 

7051 I A. <Podbereski Sról> w Wis:niewie, pow. Wo- 
  

  

leszkania 4 — 5 łożyńskim, sklep mięsa. Firma isnieje od 1921 r. Właściciel 
Uz B pokoi w po- Podbereski Sról, zam. tamże. 1667—VI 

* " . rząduym domu 
; Liberty: Części O: ah choć- w dnin 24-1X 1927 r. 
: „by na krańcach poszu- : 

` Ё'‚];:::ё п‚:‚“е,',ізкі’:ь kaja zaraz albo. ód 6999 I, A, <Kantorowicz Sora» w Wołożynie, ul, Du- 
cenach. Rotax, grudnia. Warunki do bifiska 8, sklep spożywczy, gala*terji oraz naczyń kuchennych 

Właścicisi Kantorowiez Warszawa, Niecała 1.umowy. Wyczerpują- i szklanych. Firma istnieje od 1920 r. 2 

ce oferty pod «Solidny Sora, zam. tamże. 
Jokatorr do Biura 

Reklamowego, 
Garbarska 1, 

nieważnia się 
U ks'ążeczkę 

wojskową Ne 141 7001 I A. <Lebiedziewa Wier:> w Weložynie, Plac 
na nazwisko Staficzy: Rynkowy 4, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 

ka Stańisława rocznika 1924 r. Właścicielka Lebiediewa Wiera, zam. tamże. 1670—Vi 
1903, wydaną przez P. 
K. U. Częstochowa, 7002 1. <Melcer Mowsza» w Wołożynie, Piac Rynko. 
zagubioną w  l-szej wy 23, sklep żelaza i drobnych towarów żelaznych. Firma 

kompanji 22, Baonu isinieje od 1900 roku. Właściciel Melcer Mowsza, zam. w Wo- 
K.O'P' + 30, ; ul. Wileńskiej 19. 1671—VI 

7000 1. A. <Korycka Janina» w maj. Łazduny, gm. Łu- 
gomowickiej, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy, galante: ji 
t manufaktury oraz napcjów chłodzących i wyrobów  tytunio- 

wych. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Korycka Janina, 
zam. tamże. 1669—VI 

Potrzebna 
posługaczka do biura. 
Zdrewa, pracowita, z 
dobremi poleceniami, 
Windomość w adm. 

«Słowa». 

  
  

  

  

Mieszkanie 
8 pokoi do odnajęcia 

od 1 listopada, 
Antokol 54. 

  

weneryczne, = IMOCZO (sztuczne słońce gór: i jasny duży przedpo- 
ciowe i skórne, ul i kój, wejście osobne 
ko 7, tel. 1067 skie). Zamkowa 7 m. 1 niezależne. Uniwer- 
ni A sytecka Nr 9 m. 5, 
DOKTOR AKUSZERKA od godziny 3:ciej. 

: : а 
D, ZELDOWIGZ | Marja Brzezina į "mMAjĄTEK 
chor.W ENERYCZ- przyjmuje: ziemski 6 klm. od 
NE, MOCZOPŁC, | 949 rano do 7 wiecz, | st. kolejowej, 

SKÓRNE vl. Ad. M s ckoło 
‚ m. 4, 2 a, o glebie 

# Z w.]|  w.Zdr'Nr 3093. | przennej, 50 ha 
OKT ar czai lasu _ mieszanego 

-: | > o trzyletnim poby- dobrego, z b. do- 
$.Zeldowiczowa cie we Francji_ | | bremi' zabudowa: 

RYCZNE » «w. | | ley A 4 | |ogrodem owtco- i ehor, 
A DRÓG MOCZ. - ię kcji języ ka wym sprzedamy po 
rm. 12- lod 46 rancuskiego | | 50 dojarów za ha 
ui.Miekiowicza 24 Oierty proszę skła- Wileńskie Biuro 

kai PT 8 £ w Atika Komisowo-Handio- 
ssfowa» dla K. we Ad. Mickiewi- 

WD. T L ša 2i, 10152, 
  Lekcyj języka 

Smiałowska francuskiego i Ww. Smialowska 
  

Робгестисгуту 
rzyjmuje od godz. 9 . . й = 

Rio ia Mieiemiesa angielskiego | w totacie gotówki 
46 m. 6. udziela doświadczona kotów. 

W: Z. P. Nr 63. nauczycielka, Wileńskie Biuro 
  Mickiewicza 37 m. 17. 

(Wejście od Ciasnej). 
  Komisowo Handlo- 

we, A. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152,   Lekarz: Dentysta 

R, Gordonowa 
          оо E Stenografji 

zamkowa 20, tel. 14.60 wywycza listownie, naj- 
poimaje. J. doskonalej: Instytut W a od g. 10—12 i c Stenograficzny —War- w an aa W. Zdr, 54. szawa, Krucza 26. Žą- P. K. U Mie na 

dajcie prospektów. imię Aleksandra 

  

  

    Goldsztejna zam. w 
Wilnie, przy ul. Sło- 

wiańskiej 5—18. 

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- Choroby 

    

  

ryczne, niemoc WEWNĘTRZNE 

EE iar о: różnorodne "zakaźne gubiona | siąžka 
d 0—iż i 47 (kiła) radykalnie wy- wojskowa P. Kr 

A Mickiewicza ż0,  !ęcza Naturalista, p. ‹ U. Wilno, na 
b w.Z Рг „Szopienice, Górny imię Jerzego Sambor- 

* *-r  Ślązk. Zełączyć porto skiego, unieważnia się, 
— 40 groszy. 

Szczyt podłości, 
Od trzech dni komunikacja pocz: 

towa pomiędzy Tiukalińskiem a Ka: 
ińskiem była przerwana.  Zamieć 
śnieżna, czyli po syberyjsku «purga», 
szalała na Stepie Barabińskim w ca- 
lej swej potędze, którą ocenić może 
lyiko ten, co ją widzi.ł. Tumany 
śnegu, gnane wichrem, zakryły cały 
widnoktąg.. półrzmirok.. pół-Śświatłe, 
i jakiś cheos w nalurze, w którym 
wszystkie żywioły pomieszały się mię- 
dzy scbą we wściekłej walce na 
śmierć i na życie.. nie widzć ani nie- 
ba, ani ziemi, — tylko jakąś białawą 
mgłą bez początku i bez końca, 

— Nie daj Boże nikomu być na 
stepie w taką pogodę! To pewna 
zguba, bo człowiek, cśiepiony śnież- 
ną wichurą, ogłuszany wyciem wich- 
ru, prędko traci zdolność orjentowa- 
nia się, jakiś strach, jakaś panika za- 
krada się mu w duszę na widck tego 
oceanu śnie gów, granego wichrem, wc- 

bec którego człowiek czuje Się tak 
małym, tak niedołężnymi To ież nic 
dziwnego, że syberyjski „jamszczyk* 
który nic scbie nie robi z mrożu, 
i gotów jest jechać o 30 i 40 wiorst 
byle mu dzuo ra wódkę, czuje ba 
wienny sirach i iesptkt przed Śnież- 
ną zawieją. Bo niersa takiej zimy, że- 
by ludzie ni ginęii od «purgi»l — . 

W 1911 reku zginęło 110 wio- 
ścian, którzy sią wybrali na połów 
ryby w przeręblach, porobionych na 
jeziorze „Czany* Tomski.j gubernįji, 
Jeszcze pól biedy, jeżeli zamieć jest 
suchą i mreźuą; ale © wiele gorzej 
kiedy pada mokiy śnieg, a zaraz po: 

  

tem zaczyna wiać mrcźny wiatr pół- 
mocno-wschodni: wówczas i najlep: 
sze futro nie ogrżeje podróżnego, 
któremu pozostaje tylko jeden jedyny 
ratunek: biec na łeb i na szyję do 
najbliższej stacji, zanim mreźny wiatr 
nie zamieni go w kawałek lodu. 

W pobliskiej wsi, szeroko rozrzu- 
conej na stepie, przyjętym zwyczajem, 
bito we wszystkie dzwony; a podróż. 
nicy, błądzący w ciemnościach wśród 
zaśp śnieżnych, na ten głos «mosięż- 
ny» kierowali swe konie. zapadając w 
doły i jary, wydebywają się na górę, 
aby nzreszcie po wielu (rudach, że- 
gnając się pobożnie, dojechać do 
cerkwi, skąd się rozłjeżdżano de do- 
mów. 

Na sfacji pecztowej zebrało się 
kilku pasażerów jadących z Omska 
dv Koływania i z Tomska de lszy- 
ma; byli fo przeważnie kupcy i urzęd- 
nicy, którzy się bardzo śpieszyli, ale 
że żaden „jamszczyk* nie odważał 
się puszczać w drogę, więc „nolens- 
volens* trzeba było nocewać. Po 
spcżytej kołacji, składającej się z 
«pilmieniów», czyli drobnych kołdu: 
nów syberyjskich, które podróżni 
wożą ze sobą na wypadek, jeżeli nie 
znajdą edpowiedniego pożywienia na 

stacji, —całe tówarzystwo zasiadło do 
stełu, na którym skwierczał już ogrom- 
ny, pękaty samowar.. ale, pomimo 
obfiiości wypitej wódki, rozmowa ja- 
koś się nie kleila, Cała kompanja by- 
ła jeszcze pod wrażeniem  szałejącej 
na stepie śnieżnej zawieruchy, od któ- 
rej ją uratowała tylko  lotność 
koni syberyjskich, Tam za oknem 
czarna moc zaglądała do ciepłej izby, 
a śród tej nocy dawały się słyszeć 

„gniewne głosy burzy.. O jakież dziw- 
ns głosy! czasem ryk huraganu, cza- 
serm przeciągłe żałośne wyce, czaszm 
niby jakiś daleki płacz i nawoływania. 
Jak zaczarewani tą dziką muzyką 
szalejących żywiołów, ludzia siedzieli 
milcząc w poczucu swej nicości 
przed ogromem Natury. A gdy zaczę- 
li mówić,—mówili tylko o rozbojach, 
napadach, grabieżach, która wcałe 
nie są czemś niespodziewanem na sy* 
ber jskich drogach pocztowych; jak 
gdyby gniewne głosy natury przy- 
pomniały im gniew i szał duszy 
ludzkiej... Pierwszy rezpeczął opowia* 
danie gruby kupiec z Omska o ban- 
dzie zbiegów z kopalni na Zsbajkalu, 
która wyrzneła trzy rodziny co do 
nogi i dotychczas grasuje w  okoli- 
cach miasta Kurgana; zanim jednak 
rozpoczął swe ogowiadanie, subjekt z 
magazynu futer w Barnaule  wtrącił 
się de rozmowy, opowiadając cieka- 
wą historję © mieszkańcach pewnej 
dużej wsi, położonej nad brzegami 
Jenisieju. 

— Wyobrazcie sobie panowie— 
mówił subjekt—do jakiego zepsucia 
doszedł lud tersźniejszy:—oto miesz- 
kańcy tej miłej wioseczki logicznie 
doszli de przekonania, że w obecnych 
czasach uczciwa praca nie popłaca... 
No i cóż zrobili? Oto ni mniej ni 
więcej, tylko p rzuciłi sechę i bronę, 
a wzięli sią do fuzji i jak jeden mąż 
wyruszyli na Ścieżki leśne, kędy pe" 
wracają robotnicy z kopalni złota; i 
zamiast pelowzć na lisy i wilki,—po- 
łują dziś na ludzi, na „garbusów”. 

— Być nie może! — odezwał się 
sąsiad, ruszając ramionami. 

— Nie wierzysz pan? Sam sły- 

szałem, jak pewna włościanka pocie- 
szała swego synka, który z płaczem 
domagał się piernika: nie płacz syn 

ku, nie płacz mój maleńki! Ot — 
prędko tatus powróci z tajgi, — jak 
Bóg mu poszie garbusika ma szczę: 
ście, — to ci kupi pierników dużo— 
dużo. Czy może być większe łaj: 
dactwo, panowie? Wszak to szczyt 
podłości! 

Wszyscy _ milczeli 
tym ogromem ZEpsucia. 
den się odezwał: 

— Ne, to nie jest jeszcze szczy- 
tem podłsści! 

— Co pan mówisz?) 
— Mówię, że kiedy zbój morduje, 

to jeszcze nie dosięga szczylu po- 
dłości, bo sam ryzykuje swe życie; 
sam zagląda w oczy śmierci. О :rzej, 
gdy człowiek zabija dusze bliźniego, 
stawiąc go w taką pozycję, że jeruu 
nic już nie pozostaje, jak tylko w łeb 
sobie strzelić albo się powiesić, 

I nie darmo Ewangelja powiada: 
nie bójcie się zabijających ciało, lecz 
bójcie się zabijających duszę, A naj- 
gorzej, gdy taki łajdak chowa się za 
prawo, jak za parawan. To jest 
szczyt podłości.  Znałem ja takiego 
franta: tytuł Ekscelencyi, ćma orde- 
rów na piersi, a łajdak nad łajda" 
kami. į 

— No, panowie, — odezwał się 
kupiec z Barnaułu:—noc długa, a sa- 

mowar ma stule stoi pełny. 
Opowiadaj pan o Jego Ekscelencji... 

dostaniesz za to do herbaty najle- 
pszego rumu jamajskiego ze stem- 

plem Rhum Negriita. : 
— Obejdę się i bez tego: |am nie 

kobieta, a więc drożyć się nie umiem. 

przygnieceni 
I tylko je- 
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Baczność. Słuchajcie panowie— towa» 
rzyszę podróży. 

— Piętraście lat temu w jednym 
z arystokratycznych domów Moskwy 
służyła guwernantka Niemka z Kur- 
landji — sympatyczna dziewczyna — 
txcentryczna i zarazem nalwna, jaką 
może być tylko Niemka. | trzebaž 
takiego zbiegu okoliczneści, żeby się 
w niej zakochał krewny państwa 
domu,—wysoki urzędnik za Wschod- 
niej Syberji, który przybył do Euro- 
py na urlop. Ale cóż za kontrast? z 
jednej strony śliczna dziewczyna 18 
lat typu Małgorzaty z Fausta, z dru- 
giej — tlušcioch lat pięćdziesięciu © 
wargach obwisłych jak u buldoga, 
małych świńskich oczkach i z nosem 
jak kartofel, Jednocześnie przybył z 
Petersburga kuzyn pani domu, młe- 
dy eficer gwardji—piękny jak Apollo 
Belwederski; rzecz całkiem naturalna, 
że panna oddała mu serce, a zaloty 
starego satyra odepchnęł. śmiechem 
i wzgardą. Nie była dyplomatką, więc 
nie umiała dać kosza zgrabnie, nie 
obrażając honoru Jego Excelencji; 
a honor u mężczyzny, — to najdra- 
żliwsze uczucie, to to samo co 
skromność i peczucie wstydu u ko- 
bietyy Nie wiedziała o tem młoda i 
pusta dziewczyna, gdy na solenne 
eświadczyny wysokiego dostojnika 
parsknęła tylko śmiechem į wydrwila 
go w oczy; nie wiedziała, że od mi- 
łości do nienawiści krok tylko jeden 
i że tam, gdzie milczy serce, podno- 
szą głos zmysły i brudna namiętność... 

Jego Excelencja był to stary wy- 
g2, znający życie na wyłat. Ta też 
przypalrując się zalotom młodego 
oficera do uroczej niemeczki, zawcza- 

su namyślał się czem to się powinno 
skańczyć i zacłerał ręce:—Ha, błazny, 
młokusBy—szeptały nisraz jego usta, 
— ja wam pokaże, co te jest drwić 
z rzeczywistego radcy stanu, a ty 
pusta dziewczyno nie długe się na- 
cieszysz swym lalkowatym amautem... 
dobrze sią śmieje, kto się Śmieje 
ostatni... 

Cierpliwym był tea ćzłowisk: ue 
miał przedewszystkiem czekać. No, 
i deczekał sią finału tego romansu, 
który grzewidywał oddawna. A finał 
był bardzo prosty: oficer drapnął de 
Petersburga, a biedna porzucona 
dziewczyna wkrótce została malką, 
Tu się zaczął prawdziwy alarm w 
arystokratycznym domu, gdzie słu- 
żyła bisóna guwernaatka. Jakto, krzy» 
czała pani domu: — żeby u mnie, w 
moim domu działy się podobne rze- 
czy. Pani mnie kompromiiuje, pani 
wnosisz zgerszenię... no i fora ze 
dworu. Biedna dziewczyna, prawie 
bcz grosza w kieszeni, i z niemowię- 
ciem па ręku,—skazała się na bruku 
ogromnego miasta, Ale miłość macie- 
rzyńska dodała jej cierpiiweści i ode 
wagi do życia, to też znalazła sobie 
skromny pokoik gdzieś na poddaszu 
i próbowała zarabłać dając lekcje nie- * 
mieckiego języka... ale się jej nie po- 
wiodlo, bo nie miała żadnych reko- 
mendacyj... a tu do demu nikt nis 
przyjmuje, bo kómuż potrzebną jest 
guwernantka z dzieckiem? 

D:€-N 

Konstanty Siemiradzki. 
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