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  ZE STEP 

Nowy proces w Moskwie 
W związku z rosnącą w Rogji 

kontrakcją rosyjskich  monarchistycz- 
nych crganizecji i zerwaniem stosun- 
ków angielsko-sowieckich, mnożą się 
tam coraz to nowe procesy „Szpie* 
gów angielskich” i „tersrystow bia- 
łych*. Mniejsze i większe. Wszystkie 
one „po ukazu”, wykazują łączność 
angielskiego wywiadu z akcją emigra- 
cji rosyjskiej. Ostatnio nabrzmiała 
nowa wielka sprawa, która niebawem 
rozpatrzona będzie przez bolszewicki 
trybunał w Moskwie. „łzwiestja" po- 
dają w tej sprawie szeroki materjał. 

Olo kollegium wojenne sącu 
wyższego posiada już akta Sprawy 

niejakiego Czarnoka, sekretarza m sji 
angielskie] i attache handlowego. 
Występują synowie znanego w Mo- 
skwie, swego czasu, miljonera, bracia 

Cyryl i Włodzimierz Prowe, nasięp- 

nis juryskonsult zarządu Rewwojenso= 

wieta, Korepanow, pozatem niejacy 

Podrezkow i Hanow. 
Bolszewicy oskarżają  wymienio- 

mych nie tylko © akcję szpiegowską, 

ale również o przygotowańie zama- 

chu na Woroszyłowa i Uaszlichta. Źró- 

dła urzędowe moskiewskie stwierdzają, 

że handlowa misja angielska,w zaraniu 

swej egzystencji, rozpoczęła ożywio- 

- mą akcją szpiegowską, zwłaszcza iy- 

czącą arm]i. GPU. wpadło na ślad 

tej roboty dzięki przyłapaniu kores- 

pondencji pomiędzy kierownikiem 

misji handlowej i konsulem ang el- 

skim w Petersburgu. Główną jedr ax 

sprężyną był wspomniany Crarnok, 
który rzekomo jeszcze w r. 1911 brał 

czynny udział w organizacjach kontr- 

rewsiucyjnych wielkich przemysłow- 

ców rosyjskich, a mianowicie Kowszy- 

na, Cyndela, Prochorowa „i Jekiaa. 

Ci stworzyli potężny spłsek, który 

miał zburzyć ustrój bolszewicki w Sa: 

mym zarodku, a mianowicie wśród 

mas robotniczych. Organizacja zesta- 

ła wykryta i GPU. dokonełoa licznych 
aresztów. Ž : 

Mimo wszakże tej. klęski Czarnok 

pracował dalej. Ajentów werbował 

głównie pośród armii Dużo mu w 

tem porwagali bracia Piowe. Jednakże 
wywiad angielski posiadał sweich lu: 

dzii w banku państwa («Qasbankie>) 

i innych instytucjach sowieckich. Wy» 

kaz tych ludzi kompromituje wysoce 

sowieckie instytucje i poziom  «ideo- 
logii» ich współpracowników, dlatego 

bolszewicy przechodzą nad tem chęt- 

nie do porządkugdziennego, 
Czernok widywał się z Prowe lub 

Korspanowym nie w zamkniętych lo- 

kalech, lecz ałbo w kino, albo też na 

ulicach i otwartych placach Moskwy, 

gdzie dojeżdżał w aucie cpatrzonem 
angizlską flagą. 

Pisma boiszewickie celem wykaza- 

uia jak silne są wpływy wywiadu 
angielskiego podają też wiadomość, 
że Cyryl Iwanowicz Prowe, wuj obec- 
nie aresztowanych, przy pomocy mi- 

sji angielskiej uciekł do Estonji, tam 

k pod naciskiem Anglii odzys- 

kał swe prawa na jedną z fabryk w 

Narwie, gdzie też w charakterze ro- 

botnika osadził znanego szp'tga i ve- 

rorysty angielskiego Franka, ÓW 
Frank ma być rzekomym kierowai- 

kiem wielkiej, kontrrewolucyjno szpie- 

gowskiej akcji w rejonie Petersburga. 
Wróćmy jednak do mlodych bra: 

ci Prowe. Akt oskarżenia zaizuca 
im, iż zbierane przez nieh były kon- 

kretne informacje jak ochraniany jest 

gmach Rewolucyjnej Rady Wojennej. 

Te informacje Świadczą, zdaniem 
„izwiestij*, że planowany był zamach 

na <Rewwcjensowief», Jednocześnie 
planowano rzekomo zabójstwo Wa- 
roszyłewa i Uaszlichta. Śledzeno ich 
u podjazdów,  usilowano nawiązać 
kontakt z szcfsrami i t, @. 

Prawdopodobnie wszystkich, któ« 
rych już ściskają żelazne kleszcze G. 
P..U., czeka kara śmierci, 

Niepowodzenie noty liteoskiej 
Rozmowa p. Briand z posłem Klimasem. 

BERLIN, 20. X. PAT. Fran! furier Zeitung donosi z Paryża, že min. 
Briand odbył wczoraj dłuższą rozmowę z posłem litewskim w Paryżu 

Kiimasem, której przedmiotem była sprawa naty wystosowanej przez Litwę 

do sekretarjatu Ligi Narodów. Minister Briand miał w rozmowie tej za- 

znaczyć, że francuskie ministerstwo spraw zagranicznych uważa, iż zasto- 

sowenie w wypadku obecnego sporu polsko-litewskiego art, 1l go paktu 

Ligi nie jest na miejscu, gdyż Litwa pod żadnym względem nie jest za- 
grożona wejną ze strony Polski. Aczkolwiek obecny spór istotnie dotyczy 

stosunków międzynarodowych, cztgs wymńaga wspemnieny artykuł te 

jednak niema mowy o żadnem zagreżeniu pokoju ze strony Polski, 

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych zajmuje pozatem nie- 
przychylne stanowiske w stosunku do twierdzenia Litwy, iż znajduje się 

ona w słanie wojny z Polską. Rząd francuski uważa, że Litwa niema zad- 

nych widoków na prowadzenie sprawy wileńskiej w formie oiwartej lub też 
ukrytei przed forum Ligi Narodów, gdyż posiadanie Wilna przez Polskę 
zostało postanowicne przez Radę Ambasadorów. Stanowisko Litwy i środ- 

kl, któremi Litwa troni tego stanowiska znajdują wobec tego ma Quai 

d'Orsay mało sympatji i nie mogą liczyć na żadne poparcie. 

Londyńska podróż kowieńskiego generała: 
Z Kowna donoszą, że do Londynu w wainej misji udał się- 

delegowany z ramienia rsącu, generał Złenkiewicz. Generał li- 
tewsk: odbył konferencję z angielskm ministrem wojny i szefem 
sztabu generalnego. Przebeg tych konferencji ne jest znany. 
Generał Zenkiew cz ma zamar załatw ć sprawę dlugu I tewsk ego 
w Anglj. Krążą pogłoski, że pomyślność załatwiena tej msji za- 
leżeć będze od dalszego stanowiska Ltwy w zatargu z Polską. 

Qziębienie łotewsko=estońskie, 
RYGA, 20—X PAT Komisja zajmująca się sprawami trak- 

tatów ekonomicznych, w skład której wchodzą przedstawiciele 
wszystkich wielkich partyj sejmowych, rozpatrywała wczoraj 
odpowiedź Estonji na memorandum łotewskie w sprawie unii 
celnej estońsko:łotewskiej. Według dziennika „Sočjaldemokraats“, 
komisja jednogłośnie uznała argumenty rządu estońskiego za 
pozbawione podstaw. Prasa półoficjaina dodaje uwagę, że wy- 
miana not dyplomatycznych nie byłaby najlepszą metodą pro- 
wadzącą do zawarcia unji I że należałoby dać komisji mieszanej 
możliwość dalszego prowadzenia sprawy, 

Sytuacja strajkcowa w Niemczech, 
BERLIN, 20X PAT, O godz. 11-ej przed południem rozpoczęły się w minister- 

stwie pracy pod przewodnictwem sędziego rozjemiczego prof. Brauma rokow ania zmiersa« 
jące do zakończenia strejku węglowego w środkowych Niemczech. Rokowania te do 
godz. i-szej nie d;ły żadnego wyniku, tak że na wniosek prof. Brahma, całą sprawó 
przekarano specjalnej komi: ji rozjemczej. W dotychcząsowych rokowaniąch obie strony, 
górnicy i właściciele kopalń kategorycznie utrzymywali swe żądania przedatrajkowe, 
t. za robotnicy żądanie podwyżki płąc właściciele kopalń zaś żądanie podwyżki cen 
węzła. Gdyby obecne rokowania nie dały żadnego wyniku, to jak donosi Berliner Tage- 
blatt, wydane zostanie urzędowe, obowiązu ące orzeczenie rozjemcze, 

Katastrofalny brak węgla w Niemczech. 
BERLIN, 20. X. PAT Vosische Zeitung donosi z Dzsau, że w fab- 

rykach i zakładach przemysłowych w Anhalcie daje się poważnie we znaki 
brak węgla, Cały szereg wielkich fabryk miejscowych musiał zaprzestać 
pracy, 

Król Fuad w Paryżu. 
PARYŻ 20 X PAT. Przybył tu królFuad uroczyście powitany przez prezydenta 

Doumergue'a, Poincarego, przewodniczących izby i senatu, wszystkich członków 
gabinetu oraz szereg wybitnych osobistości ze Świata politycznego, wojskowe- 
go i PIOMACJII Krol Fuad w towarzystwie prezydenta Doumergue'a odjechał 
na Quai d'Orsay, gdzie zamieszka w czasie swego uficjalnego pobyta w Paryżu. 

Traktat francusko'niemiecki ratyfikowano. 
BERLIN, 20-X. PAT. Dz'š Reichstag rozpoczął swoje cbrady od przyjęcia w. 2-em 

i 3-em czytaniu bez dyskusji. traktatu handlowego  francusko-niemieckiego. Następnie 
wznowiona została debata nad ustawą szkolną, w rezulłącie której ustawę odesłano do 
komisji oświatowej. Pozatem Reichstag ratyfikował szereg drobnych umów, między in- 
nemi umowę polsko'niemiecką w sprawie sdministrącji odcinka Wsity stanowiącego gra: 
nicę polskó-niemiecką i w sprawie kcmurikacji na tym odcinku. Na porząjku dziennym jutrzejszego posiedzenia Reichstagu stoi kwestja podwyżki płac urzędniczych. 

Wybory komunalne w Czechosłowacji. 
PRAGA 20 X PAT. Wybory komunalne w Czechosłowacji są w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji w prasie praskiej. Narodni pe zodsiawia 1 

nych c;frowych stwierdzają, że w porównan u z wyborami komunainemi w r. 
1925, komuniści stracili około 15 proc. głosów. W interesie państwa — pisze 
dziennik — ze specjalnem zadowoleniem podnieść należy poważną klęskę jąką 
komuniści ponieśli ną Rust przykarpackiej, gdzie utracili około 42 000 głosów: 

Co zeznał zabójca posła albańskiego? 
BIAŁOGRÓD 20 X PAT. Politika donosi z Pragi, że morderca Tsena 

Bega Bebi zeznał, że został namówiony do wykonania zamachu przez prof, Bal- 
dacciego z uniwersytetu w Bolonji. Prof. Baldacci obięcał sprawcy zemachu 
znaczniejszą sumę pieniężną za wykonanie zamachu. Politika twierdzi, że prof. 
Baldzcci oddawna już bierze udział we wszystkich akcjach przeciwko Jugosła- 
wji. Z Pragi donoszą, że o rzekomych xeznaniach Bebi, obciążejących prof. Bal- 
dacciego, nic tam nie wiadomo. 

Incydent w kawiarni sofijsk'ej. 
BUDAPESZT, 20X, PAT. Według deniesień dzienuków z Scfji, w 

jednej z kawiarni studenci buigarscy napadli wczorzj na sprawozdawców 
białogrodzkich pism Politika i Nowosii oraz na kilku członków poselstwa 

T IA TA juzoslow'aiskiego. Jeden z napastników oświadczył sprawozdawcy Poli- 

Wycieczka dziennikarzy ru- 

muńskich w Poznania. 

POZNAŃ, 20.X PAT. Dziś w no» 
cy przybyła z Gdeńska do Poznania 
wycieczka dziendikarzy rumuńskich 
pod kierunkiem szefa wydziału pra 

sowego p. Dianu i w towarzystwie 
attache prasowego poselstwa polskie- 
go w Buksreszcis p. Kijenskiego, 
Gości powitali ma dworcu przedsta- 

wicisie województwa i syndykalu 
dziennikarzy wielkopolskich, Goście 
zamieszkali w hotelu «Baza. Dziś 
rzed połurniem goście zwiedzźli 
sbryką Cegielskiego, a następnie te- 
reny Targów Poznańskich i powszech- 
nej wystawy krajowej. Po południu 
goście wyjadą do -Żydowa majętności 
pp. Szołdrskich, gdzie będą podej- 
mowani obiadem. Wieczorem w „Ba- 
zarze* wydany zostanie przez izbę 
przemysłowo-handłową bankie*, 

tki, iż ma opuścić Scfję w ciągu 24 ch godzin. Ž powodu tego zajścia 
posclstwo |ugosłowiańskie w Sofji złożyła protest w bulgarskiem mini“ 
sterstwicgspraw zagranicznych. 

Komitet badań nad faszyzmem 
LOZANNA, 20. X, PAT. Powstzł tu ostainio międzynarodowy kómi- 

tet będący ośrodkiem badzń nad faszyzmem. Komitet ten ma za zadanie 
badanie poza wszelkiem: względami politycznymi, czy faszyzm zawiera 
elementy mogące być z pożytkiem stosowane gdzieindziej poza; Włochami. 

Koncesja na złoto sowieckie. 
RYGA, 19 X.—Rząd sowiecki udzielił koncesji firmie norweskiej Hol- 

ter i Borgen, na ekspłoatację 12 pól zlotodajnych w okręgu czelabińskim, 
Koncesja jest ważna na 24 lata. Złote, wydobyte na teryterjum koncesji, 
ma przechodzić przez laboratorjum rządowe, gdzie część złota ma być za- 
trzytmywana na rzecz rządu. Po 24 latach przedsiębiorstwo przechodzi na 
własność Sowietów. 

Zapowiedź nowych wa!łk w Chinach, 
PEKIN, 20X. PAT. United Press. Równocześnie z zapowiedzią nowej ofenzywy, 

przeciwko Fengowi, oświzdczono w pekińskiem ministerstwie spraw zagranicznych, że 
nota Czang-Tso:Lina z odpowiedzią na żądznie japcfńskie co do Mandżurji północnej 
została doręczona poselstwu japońskiemu. Szczegóły noty są jeszcze nieznane, nota jed- 
wax zawiera, jak się zdaje, ostrą odmowę, 

aży detalicznej tesa pojedyńcrego n—rn 20 graczy 
QOpiata pocztowa misscacza ryczałtem. 

Redakcja rękopieów miezamówionych nie zwraca. 
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Gabinet Baldwin'a i opozycja. 

Parlament angielski jest wybierany 

zasadnicze na lat siedem. Ponieważ 
ostatułe wybory odbyły się w paž- 
dzierniku 1924 roku, przeto kwestja 

nowych wyborów nie powinna być 

pozornie aktualną, Ale w Anglji Par- 

lament nigdy nie umiera naturalną 

śmiercią. Rząd zawsze go rozwiązuje 
przed terminem i rozpisuje nowe wy. 
bory. Tak chce tradycja, ten najsil- 
niejszy motor angielskiego publiczne- 
go życia. ! dlatego już się w Anglji 
mówi © wyberach. Mówiło się o nich 

na kongresach socjalistów i konserwa- 
tystów; będzie się mówiło w kulua: 

rach lzby Gmin, która £się zbiera w 

początkach listopada. 
Położenie gabinetu p. Stanley Bald. 

wiata jest zawsze bardzo moćne. Ga- 
binet nie jest nadzwyczaj sharmonize« 

wany mawewnątrz, ale zachowuje 

wszelkie p .zory jednomyślności i roz- 

porządza ciągle olbrzymią większością 

w labie Gmin (419 mancatów na 

615) Laboar Party większość tę sta- 
le zresztą nazywa nadużyciem władzy, 

albowiem jeśli chodzi o głosy — to 
konserwatyści uzyskali ich tylko 

7,300 000 na 16 miljonów, czyli tro- 
chę mniej niż połowę. Jeśli mają jed- 
nak dwis trzecie mandatów, te dlate” 

go, że Anglja ma okręgi jećnomanda- 

towe, gdzie posłowie przechodzą za- 

raz w pierwszem głosowaniu względ- 
ną większością głosów. 

W dziedzinie polityki wewnętrznej 

głównym cełem każdego rządu angiel- 

skiego jest rozbrojenie onozycji. Jaki- 
mi argumentami wojuje dziś opozycja 

angielska z gabiaetem Bałdwin'e? Jest 
ih głównie dwa: po gierwsze, že za 

bardzo rozdął budźei; po drugie, że 

uprawia politykę reakcyjuą. Na pierw= 

szy zarzut trudno jest odpowiedzieć 

zwycięske. Faktem jest, że pierwsze 

półrocze budžeiu 1927—28, & zm. 
okres kwiecień—wrzesień, zamknęło 

się defcytem: do kas państwa wpły- 
ręło 328 miljcnów funtów, a wydano 
w tym samym okresie 387 miljonów 
funtów, 

Aby się obronić przed zarzutem 

reakcji, gabinet Baldwina uczynił dwa 

posunięcia: ma słatnim kongresie 

konserwatystów w Cardiff, p, Baid. 

win oświadczył 6 października, że w 

grzyszłych wyborach wezmą udział 

wszystkie Angielki powyżej lat 21, 
J:st to śmiałe, jeśli sę zwąży, że do- 
piero reforma wyborcza z roku 1918 
przyznała prawo wyborcze (i pra- 
wo wybieralnošci) ; kobietam ponad 
lat 30. Drugiem posunięciem 'jest 
plan reformy Izby Lordów, plan zmie- 
Tzający do nadania tej starej i patry- 

archalneį Instytuėji charakteru — Баг- 
dziej nowoczesnego. 3 

Czasy to istotnie rozbroi onozy- 
cję? Odpowiedzieć na to trudno. Trud- 
no dlatego, że opozycja składa się z 
dwu stronnictw: liberałów i  socjalis- 
tów (Labour Party). Liberałom prze- 
powiada się tu vddawna zanik. Fak. 
em jest, iż stronniciwo libersine nie 
może dziś myśleć o '/ samodzielnem 
dojściu do władzy, Wobte zjawien'a 
sią na jego lewicy socjalistów, niema 
one właściwie programu, Poszukuje 
go. Pozatem liberałowie podzieleni 
byli w ciągu lat ostatnich na dwa 
skrzydło: prawe, czyli dawnych koali: 
cjonistów (Lloyd Gzorge) i lewe, 
czyli niezależnych (Asquiih), Przez 
rok 1925 toczyła się walka pomiędzy 
dwoma przywódcami, aż w reku 1926 
lord Asquith usunął się w cicń. Sta” 
le się io podobno także dlatego, że 

tylko p. Llovd Gzorge może dos'arczyć 
partji poważnego funduszu wyborczego 
pochodzącego jakoby z opłat za suto 
rozdawane tytuły szlscheckie przez 

rząd p. Lloyd Gzorge'a. W dodatku pro- 

ponuje p. Lloyd Gzorge partji liberal- 
nej Śmiały projekt reformy agrarnej 
mający na celu z jednej strony zwięk- 
szenie wydajneści angieiskiego rol' 
nictwa, a.z drugiej oddanie roli czę- 
ści nadmizru rąk roboczych w prze: 
myśle. P, Lloyd Gzorge jest przeko- 
many, ze jadąc na koniu jego reformy 

R 

Londyn, 16-go października. 

agrarnej pertja liberalna zyskuje to 

co jej brak dziś najwięcej, a miano- 
wicie realny pregram społeczny; że 

będąc ścisniętą pomiędzy konserwa- 
tystami a socjalistami—zdobywa wła: 
sną fizjonomję polityczną. Partja libe- 
rałna w sęrawie tej się jeszcze nie 

wypowiedzisła, ale faktem jest, że o 
jej dalszym upadku niema narazie 
mowy. Odpadł od niej wprawdzie (na 
rzecz konserwatystów) tak wybiłay 
fnansista jak sir Alfred Mond, ale 
na jego miejsce powrócił do życia 
publicznego sir Hzrbert Samuel, b. 

gubernator Palestyny, który jest dziś 
jednym z przywódców liberałów. Za- 

powiedział on niedawno, że do przy- 
szłych wyborów stanie conajmniej 
500 kandydatów liberalnych. 

Pomimo wzzelkich wysiłków libe: 
rałów, aby odzyskać w oplaji swe 
dawne wmływy, jasnem jest, że „opo- 
zycją J. K. Mości* jest dziś Labour 

Party, czyli sociališci. Partja powyž- 
sza została utworzona przez związki 

zawodowe, czyli trade aniony. Nie 
wszyscy człankowie trade union'ów 

należą do Labour Party, ale wszysty 

członkowi: Łabour Party (3 miljony) 
należą do źrade union'ów. Te ostat- 

nie wreszcie subwencjonują /pzrtję, 

przelewając do !jej kas po 200000 

funtów rocznie conajmniej. Suma ta 

bardzo zmalała w r. z., albowiem kil- 

kumiesięczny strajk górników wyczer- 
pał finansowo źrade union'y, oraz pa- 
derweł mocno populari:šė Labour 

Party. 

<Labourzyście» Są przekonani, że 

wygrałą wybory z roku 1928-go. 

Niebardzo wierzą aby zyskali abse- 

lutną większość w lbie Gmin i tem 

się tłumaczy fakt, że na swym 27 ym 

kongres'e, jaki właśnie ukończył 

obrady w Biackpool, atakowano 
tylkę konserwatystów, Gszczędzając 

systematycznie liberałów, których po- 

parcie może być potrzebne. W 

uchwalanych rezolucjach unikano sta- 

rannie słowa „socjalizm*, aby nie 

odstraszać wyborców i nie ułate 

wiać gry konserwatystom.Większością 
1.831.000 mandatów przeciw 1 071.090 

odrzucono wsiesek utworzenia no- 

wej Międzyraredówki, do której mia- 
łaby przystąpić także partja komu- 

nistyczna Z. S$. S$. R. J:st to bardzo 
znamienne, jeśli sobie przypomnimy, 

że we wrześniu r. b., na kongresie 

w Edynburgu, trade aniony angiel- 

skie olbrzymią większością postano- 

wiły zerwać wszelkie stosunki z rze- 

komą organizacją zawodową se" 

wiecką. 
Rszłam pomiędzy „Łabour Party* 

i Trade Union'ami z jednej, a komu- 
nistami angielskimi z drugiej strony 

fsst zatem zunełay. Badali nad tem 

pb. Polit, Horner i Jim Larkin na 
9.ym kongresie British Communist 

Party, аК się zebrał 14 b. m. w 
Manchester. Stwierdzono tam, že 
liczba członków spadła w ciągu 

ostatniego raku z 10.500 ma 7.000, 
co nie przeszkodziło mówcom wy- 
raż;ć nadziei, iż niezadługo komu- 
nizm «zawładnie» całą Labour Party 
i przepędzi takich  „zdrajców* jk 
Ramszy Mac Donald, Philip Saowden, 
Wheatley, H:nderson, J. H. Thomas, 
pułk. Wedgwood i inni. 

Qio wkrótkim zarysie sytuacja po- 

lityczna W. Brytanii.  Jsśli jistoinie 
p. Stanley Baldwin zdecyduje się na 
wybory w końcu roku 1928—ciężką 
będzie miał przeprawą. Może wybory 
przegrać, a do władzy móże dujść 
znów gabinet Labour Parży w jakiejś 

trudnej dziś do przewidzenia kombi- 
nacji z liberałami. 

Kazimierz Smogorzewski. 

L A 

Socjaliści nie biorą udziału. 
PARYŻ, 20—X. PAT. Komisja 

administracyjna pariji socjalistycznej 
uchwaliła porządek dzierny zabranie- 
ący członkom pariji udania się do 
Rosji celem wzięcia udzisłu w uro. 
czystościach obchodu 10-iej rocznicy 
wybuchu rewolucji pe ździernikowej. 

jednoszpaltowy na stronie 2-eį i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
mech świątecznych oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Sejm i Rząd. 
Rada gabinetowa. 

WARSZAWA, 20 X (żel. wł, Słowa) 
Jutro odbędzie się posiedzenie Rady 
Gabinetowej pod przewodnictwem 
Marszałka Piłsudskiego, ma którym 
zapadną ostateczne decyzje zarówno 
co do budżetu jak i sesji zwyczajnej 
parlamentu. 

Pogłoska o zwołaniu Sejmu, 
WARSZAWA, 20X. (żel wł.Słowa) 

Dziś w kołach politycznych rozeszła 
się pogłoska, że Rząd zwsła Sejm 
ma zwyczajną sesję budźetową. Rząd 
przedstawi Sejmowi projekt budżetu 
do u. hwalenia. 

Wobec tego, że w dniu 28XI 
upływa termin kadencji Sejmu nie 
jest wykluczone, że sesja zostanie 
przerwana, a Sejm zamknięty, 

Min. Zaleski powraca w listo- 
padzie, 

WARSZAWA, 20 X. (żel, wł, Słowa) 
Bawiący na Rvierze francuskiej Mi 
nister spraw zagranicznych p. August 
Zaleski, jak się dowiadujemy, powra- 
ca do Warszawy w połowie listopa- 
da i obejmie urzędowanie. 

W dniu wczorajszym pełniący a- 
bowiązki Ministra p. Kucli przyjął 
ambasadora Francji p. Laroche'a. 

Bank Exportowy. 
WARSZAWA, 20 X (żel, wł. Słowa) 

Dowiadujemy się, że w kołach rzą- 
dowych dojrzała myśl stworzenia 
Banku Eksportowego o kapitelach 
zagranicznych i krajowych, któryby 
w poręzumieniu Zz iastytutem ekspor- 
towym kredytował eksport polski. 

Projekt ustawy o zawodzie 
dziennikarskim. 

WARSZAWA, 20X (tel wł Słowa) 
W dniu dzisiejszym Vice-Premjer Bartel 
przyjął delegację Syndykatu Dzienni- 
karzy Polskich w osobach pp. Bazy- 
lewskiego i Wierzyńskiego, którzy 210- 
żył projekt e stosunkach prawnych. | 
w zawodzie dziennikarskim z prośbą 
o przychylne rozpatrzenie i wydanie 
w formie rozporządzenia Prezydenta 
Rzplitej. Pan V.ce Przmjer obiecał 
prejekt ten rozpatrzyć przychylnie. 

Cook do Polski nie przyjeżdża. 
WARSZAWA, 20 X. (tel wł,Słowa) 

Sskreiarz Zw. Góraików Angielskich 
Cosk zaniechał podróży swej do 
Warszawy, motywując to tem, że wiza 
udzłelona została ma przez Konsula 
Polskiego w Londynie w terminie 
spóźcionym, 

Pericz prezydentem 
szczyzny, 

BIALOGROD. 20 X PAT. Skup- 
szczyzna zebreła sią dziś ma pitrw- 
sze posiedzenie zwyczajne. Na pre- 
zydenta Skupszezyzay ebrano rady- 
kala Pericza. Rozłam oczekiwany 
przez opozycję mie nastąpił, 
został *'wytr.ny większością prawie 
2|3 głosów Skupszczyzny, która w 
ten sposób wyraziła gabinetowi Wu- 
kiccvicza swoje zaufanie. 

Podróż hiszpańskiej pary kró- 
lewskiej. 

MADRYT. 20.X PAT. Hiszpańska 
para królewska powróciła do Madry: 
tu, skąd odjeżdża dziś w towarzys- 
twie gen. Primo de R very do Barce- 
lony. Po krótkim pobycie w Barcele> 
nie, król uda się do Neapolu, gdzie 
będzie obecny na ślubie swei córki z 
ks. d'Aosta. 

Costez i Le Brix w Ameryce. 
BUENOS-AYRES, 20X PAT. 

Przybyli tu dziś o godz, 12-tej min. 
47 tolnicy Costez i Le Brix, 

1Skup- 

Rakowskij. 

" MOSKWA, 20.X PAT. Przybył tu 
Rakowski, 

Obrady syndykatu hut żeląz. 
nych 

KATOWICE, 20.X PAT. W dniu 
dzisiejszym odbyło się posiedzenie 
związku syndykatów polskich hut że» 
laznych. Obrady o charakterze pouf- 
nym nad sprawami wewizętrzne-or- 
ganizacyjnemi trwają nadal, 

„Wybory do rad załogowych. 

NIKISZOWIEC, 20X PAT. Dziś 
odbyły się wybory do rad załogowych 
kopa'ń Spółki Akcyjnej «Qiesche» w. 
Nikiszowcu. Z listy robctniczej pol: 
scy socjaliści uzyskali 6 mandatów, 
niemiećcy socjaliści — 4, polskie zje: 
daoczenie zawodowe (NPR)— 4, nie- 
mięcko-chrześćjeńskie związki — 6, 
wolne związki (komuniści) 5 manda- 
tów. Z listy urzędniczej sironniciwa 
polskie uzyskały 4 mandaty, a nit- 
mieckie — 3, 

Periez | 

 



ECHA KRAJOWE 
  

Dzień w Nowogródku. 
Z dużem zaciekawieniem jechałera 

ds Nowogródka. 4 z okładem lata to 
spory kawał czasu w którym nie je- 
dna zaszła i musiała zajść zmiatńa. 

"Jakie to są zmiany, czem możemy się 
pschwalić, czy Nowogródek dotrzy- 
muje kroku w cgólnym procesie ed- 
budowy państwowej, czy przestał być 
kątem zabitym deskami od świata, g- 
to pytania, które niepokoiły mnie gdy 
wsiadałem do wzgonu. 

Dluga i uciążliwa komunikacja 
sprawia, że Nowogródek wydaje się 
Bóg wie jak daleko. Sześć bit;ch 
godzin trzeba stracić aby dotrzeć do 
siedziby rozległego _ województwa. 
Giy pociąg stanął w Nawojelni od- 
razu rzuca Się w 6czy nowy dwa- 
rzec, wybudowany w tk. zw. palskira 

stylu, podobny do wszystkich innych 
dworców kolejowych, kióre wzniesiono 
w ciągu lat ostainich,. doprowadzające 
do porządku zniszczońe przez wojnę 
knje kolejowe na kresach. Budynsk 
stacyjny jest najlepszym dowodem, 
że postępujemy naprzód. Przed 
czterema laty była tu zaledwie ob- 
skurna buda z desek— teraz świecą 
z daleka białe murowane ściany dwor- 
ca. 

Pitrwsze Sympatyczne wrażenia 
zakłóca jednak opowiadanie mego 
współtowarzysza podróży kolejowca, 
sądząc z uniformmu. Mamy ładną sta: 
cję—mówim=ale ile z tem biedy i kło- 
potu. Zaledwie ją wybudowano już 
trzeba było naprawiać, w roku bie: 
żącym przeprowadzono kapitalny re- 
mont a przecież m'nęły tylko trzy la- 
ta, co będzie dalej? Gmach wskutek, 
widocznie, wadliwej budowy osiadł w 
fundamentach, Ściany zarysowały się i 
robota wykonana—dodzje z. smulkiem 
kiwałąc głową—robi wrażenie prowi- 
zorjum, 

Nieopodal nowej stacji syczy Sa- 
mowarek, Zabytek czy przeżytek wo- 
jenny. Te wąskotorówka która za- 
wiezie nas do Nowagródka. 23 kilo- 
metry jedzie się półłora godziny. O 
linji normalnotorowej łączącej Nowo- 
gródek—ważne centrum administra- 
cyjne—, niema mowy. Podobno w 
ogólnym pianie rozbudowy sieci ko- 
lejowei linja łącząca Nowogródek 
znajduje się na trzeciem miejscu, No- 
wogródek musiał ustąpić webec do- 
niosłości prłączenia koleją Pslej Wól- 
ki z Pipidówką. jest to bardzo 
charakterystyczne, jak w zwierciadle 
odbija sią tuia] stosunek centrali do 
Kresów. Plany były układane przed- 
tem, teraz mamy rząd, który sprawa- 
mi Kresów interesuje się Szczerze 

"zdając sobie sprawę, že niema 
Polski bez Kresów więc miejmy na- 
dzieję, że ta nader ważna sprawa bę: 
dzie jaknajrychlej załatwiona. Mamy 
nawet już pierwszy znak, Oio w o- 
statnich dniach rozpoczęto budowę 
fundamientów pod dworzec kolejowy w 
Nowogródku dla kolei normalnotoro- 
wej. Roboty mają być ukończone w 
lipcu roku przyszłego. Trochą to 
dziwne, że wpierw się buduje, stację 
a później tory, ale i tak dobrze na 
początek. 

Samewarck zwalnia biegu, sapie, 
jęczy jak starzec, któremu oddawna 
mależygsię zasłużony Odpoczynek. Z 
lilipuciego okna widać już Nowo: 
gródek. Tuż około słacji jak grzyby 
po deszcu wyrosły domy kolonji 
urzędniczej. 

Przed szopą, imitującą dworzec 
kolejowy, błoto nieopisane, koła do- 
rożki grzęzną prawie po osie, Pytam 
się dlaczego? —O, to cała historfa, od- 
powiada woźnica. 

— Ot panoczku — ciągnie — Ma- 
gistrat kłóci sią z koleją kto ma do- 
jazd reperować. Magistrat mówi, że 
kolej, kolej, że Magistrat, a błoto 
coraz większe jak było, tak pozostaje 
nadał. Charakłerystyczny spór. Cie- 
kawe ile papierków, ile koresponden- 
cji poświęcono tej błotnistej sprawie. 

    
MODRZEJEWSKA. 
Po wislkim akterze zostaja tylko— 

wielkie imię, Przynajmniej dotąd tak 
bywało. Być może, że zapobiegną tej 
mizerji: film i płyta gramafonowa.) 

Oto np. Modrzejewska: najwięk- 
szę imię wśród polskich artystek dra- 
matycznychi Kto jej na własne oczy 
mie widział, ten ma z fstogrzfij oraz 
z 6powiadań nader niedokładne wyo= 
brażenie o tych wszystkich „niezrów- 
manych“ i „tiebywalych" przymiotach, 
ktėremi Modizeįswska porywala, en- 
tuzjazmowała publiczność jej współ- 
cz: sSną, 

Władysław Bogusławski, głośny 
swejego czasu recenzent teatralny 
„Kurjera Warszawskiego", wyrocznia 
i arystarch dla aktorów i publicznoś- 
<i, przed którego oczami przedeflio- 
waly grzez „pierwszą w Polšce“ sce- 
mę warszawską zarówno Palińska i 
Bakelowiczowa, ak Modrzejewska, 
powiada w znakomitej swojej książce 
„Sły i środki naszej sceny* (1879): 
<Słosunek publiczneści i krytyki da 
Medrzejewskiej da się określić jed- 
nem wyrażeniem—eniuzjazm». 

Sam zaś Bogusławski nie zawa- 
hał sią napisać o taleacie i grze Mo- 
drzejewskiej ze «rzydzieści stronic w 
książce swojej... nacechowanych nie- 
pospolitą szczereścią. Sądowi Bogu. 
Sławskiegu o Modrzejewskiej można- 
by dać za motto j”ga własne słow : 
„Nigdzie das Ewig-Weibliche nie 

Kiedy poczciwa szkapa z trudem 
wyciągnęła dorożkę z spornego tere- 
nu, jedziemy ulicą uiętą w ramę do- 
brych chodników. To pierwsza inno- 
wacja, tego przedtem nie było poza 
centrum miasta, Jest czysto — to b. 
wiele, pozatem buduje się parę do- 
mów i to wszystko. 

Spotykam jednego ze znajamych. 
Szablonowe pytanie co słychcć? 

— Nietylko słychać, są rzeczy, 
które trzeba widzieć — odpowiada z 
uśmiechem, — przekona się o tem 
pan sam najlepiej, nie wi m jednak 
co pana głównie iateresuje? 

— Wszystko. 
— Wszysike, więc dobrze—ciąg- 

nie mój rezmówca, człowiek doskona- 
le erjentujący się w nastrojach i po- 
trzebach maszych Kresów, a woje- 
wództwo znający cx„edite. Poprawa 
i to znaczna widoczna jest we wszyst= 
kism, zwłaszcza od chwili gdy rząd 
energicznie złikwidował wywrotową 
robotę Hromady. Atmosfera napręże 
nia ustąpiła i w województwie zapa- 
nował spokój. Newogródzkie strony 
proszę pana to nie Wileńszczyzna przy- 
prószona piachem, tu położenie gospo- 
darcze każdego bez wyjątku mizsz- 
kańca jest o wiele lepsze, stąd też 
nie słychać iu tak wiele utyskiwań na 
podatki. Nepokoi nas bardzo osad- 
miciwo. Jeżdżąc od gminy do gminy 
spotykałem się z osadnikami i widzia- 
łem ich praćę,o której niestety nic po- 
chlebnego powiedzieć nie można. Q- 
sadnictwo to był wielki błąd: primo 
dlatego,że wznieciło i zaostrzyła róż- 
nice  narodoweściowe,  usposobiło 
wrogo ludność tutejszą, wzamian zaś 
nie stworzyło ognisk kultury polskiej. 
I teraz osadnicy to ludzie, którzy 
swoje działki uważają za coś przej- 
ściowego; ludzie, którzy zbytniego nae 
ogół przywiązania do tej ziemi nie 
mająi przy pierwszejłepszej nadarzającej 
się okazji osadę sweją porzucą szu- 
kając łatwiejszego, zyskowniejszego 
sposobu Egzystencji. Oczywiście są 
wśród osadników wyjątki, są jednost- 
ki, które stanowią czynnik kuł.uralny, 
ale są to tylko jednostki, w masie 
zaś osadnictwo daje jak najgorsze 
rezultaty, 

Osadnictwo zaostrzyło nam o- 
gromnie sprawę białoruską, można 
powiedzi:ć, że wśród wielu przyczyn 
powodzenia akcji hromadowców Oszd- 
nictwo odegrało niepoślednią rolę. 

Ruch białoruski teraz po likwi- 
dacji Hromady po odseparowaniu 
wpływów komunistycznych jest w 
swej sile jako ruch narodowy niesły- 
chanie słaby. Świadomość narodowa 
w masach jest bardzo nieznaczna, 
Znajdując się na bardzo niskim szcze- 
blu rozwoju kulturalnego, soda scy- 
towany przez uwijających sę agitato- 
rów, chłop nie umie wybrać formy 
dla osiągnięcia swych cełów. Sz. 

SUCHOWOLA 
pow. SOKÓLSKI. 

— Poświęcenie sztandaru S. 
M. P. Dnia 11 go października b. r. 
w czasie uroczystości czterdziestogo- 
dzinnych został poświęcony sztandar 
Stow, Młodzieży Polskiej w Sucha- 
woli. Pośnizcenia dokonał ks. pro- 
boszcz Antoni Gzjlewicz, który w 
podniosłych słowach przemówił da 
zebranych, wyjaśniając symboliczne 
znaczenie kolorów sztandaru. Rodzi. 
cami chrzestnymi byli: p. Wiktorowa 
Апсурома i dr, Antoni Łatacz. Po 
sumię na placu przed ogniskiem Sto- 
warzyszenia odbyła się uroczysta aka- 
demja, na której przemawiał ks. Pa- 
tron K. Walentynowicz, sekretarz ge- 
nerałny Zw. S. M.P, i p. dr. Łatacz. 
W uroczystym akcie wbijania gwcźe 
dzi do sztandaru wzięli udział: bur- 
mistrz miasta p. Karbowski, wójt 
gminy p. Rojsza, p. Ancypowa, p. 
komendant Dzrejko, delegat sėlmiku 
p. Filmanowicz, prezes StrażyzOgnio- 

działa tak zdradnie, 
nigdzie mie zaciemnia, mie mąci sądu 
estetycznego, jak na scenic“, : 

tak podstępnie, 

| wywodzi Bogusławski, że jeżelj 
czem „brała* Modrzejewska publicz 
uość, ta — urokiem swego nieop'sa- 
nego wdzięku i swej królewskości 
majestatem. Realistka z instynktów — 
pisze — i z temperameniu, umiała z 
gry swojej dobyć jakąś „odurzającą 
poczję rzeczywistości". Najwyższym 
artyzmem gry Modrzejewskiej były: 
szczerość i prawda. Do istotnego mi- 
strzowstwa wzniesła się Modrzejew- 
ska — zdamiem  Bogusławskiego—w 
dziedzinie realnego dramatu łączące- 
go, jak się wyraża, wszystkie wytwor= 
ności salonu ze wszelkiemi brutalno- 
ściami prosektorjum psychologiczne- 
fizjelegicznego tudzież z subtelnościa- 
mi katedry filozofji. Palińska była na 
scenie warszawskiej ostainiem wciele- 
n'em siły; samorzuina twórczość Ba- 
kałowiczowej uajbliższą byla „genjal- 
nej pomysłowości" Żółkowskiego; ta- 
lent Modrzejewskiej, szczodrze nasyco- 
ny siudjami esłetycznemi, zdawał się 
najbardziej grawitoweć ku filozeficz- 
uym badaniom Król. kowskiego. 

Co zaś do interpretowania przez 
Modrzejewską bohaterek Szekspira... 
to opinja Bogusławskiego odbiega 
daleko od—szabionu. Modrzejswska— 
pisze—grając „cierpiące bohaterki", co- 
raz mniej była szczerą, coraz częściej 
dawała czgłogikowość za uczucie, @- 
sietykę za poezję, afsktację za idea- 
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Sukcesy pożyczki polskiej 
Transza polska będzie pokryta z nadwyżką 

Według wiadomości, zaczeraniętych w poszczególnych bankach war- 
szawskich i prowincjonalnych, przyjmujących subskrypcję na transzę polską 
pożyczki amerykańskiej, zainteresowanie tą transzą jest bardzo dużs. 
Udział Polski pokryty będzie ze znaczną nadwyżką. Na prowincji, zwłaszcza 
w poznańskiem 

dołaró w. Ze wzgłędu na to, że subsk 
Polsce na 5 dn, nie można zamknąć 
nadwyżki. 

Nikt nie ma monopolu 
W pewnych kołach rozguwszechtiana jest od kilku dni 

łakoby dom bankowy Blair aai. Cn, 
pożyczkow;ych prawo monopi lizacji 
adwisera. 

i Łodzi popyt na obilgacje gożyczki ogromny. 
szczególnie zauważyć wielka ilość drobnych 

Daje sią 

zapisów po 100,200 i 300 
rypcja na pożyczkę rozłeżona jest w 
zapisów wcześniej mima niewątpiiwej 

na kredyty dla Polski, 
pogloska, 

zastrzegł sobie w jsdnym aktów 
kredy'u polskirgo za pośrednictwem 

Jak dowiadujemy się, pogłoska ta jast najzupałajej fałszywa. Nietylko 
Żaden akt nie gwarantuje bankierom į akiegoś monopolu, ale bankierzy na- 
wet sami deklarowali z góry swój sprzeciw, jako wolnohandlowcy. Trzeba 
się też zastrzec przed nigporozumieniem, jakoby adwiser był mężem Ziu- 
fanmia bankierów. Adwiser jest człowiekiem absolutaie niezwiązanym z Waii- 
Street; wybrany jastraczej w cichzm p orazumismu z tymi czynnkami ma- 
rodajnymi, dla których stabilizacja walutowa w Polsce i szeroko zakrojo- 
ne inwestycje są przedmiotem zaintere 

Sukskrypcja pożyczki 
BERN, 20.X, PAT. Szwajcarska 

r. 1927 wzięta została grze 11 różnych banków. 

sowania. 

polskiej w Szwajcarjł. 
iransza 7 proc. po škisį pożyczki z 

Dziinitywaych wyaikow 
subskrypcji publiczaej otrzymać jeszcze mie można, donoszą jzdaak о 
bardzo silnem 
gacje. 

zainteresowaniu się pożyczką i wielkim popycie na obli- 

Transza francuska pokryta. 
PARYŻ 19.X PAT, Hav.s donos 

polskiej 7 proc. pożyczki stabilizacyjnej 
dzenia. Tyiko drobna część amatorów 

j,iż subskrypcja t a1szy frencuskief 
1927 r. doznała wielkiego powo: 

kupna obligacji pożyczki mogła je 
otrzymać. Kasy w bankach, gdzie dokonywano sprzedaży musiały już 
przed 12-tą zamknąć listy subskrybentów. 
będą na oficjalnej giełdzie tutejszej od 

Obligacje pożyczki motowane 
dnia dzisiejszego. 

- Niemcy ograniczają kredyty zagraniczne, 
BERLIN, 20,X, PAT. Jik donosi Biuro Wolfa, rokowania pomię” 

dzy ministrami finansów poszczególnych krajów Rzeszy zakończyły się 
dzisiaj ustaleniem nowych 

przesłany rządom poszczególnych kraj 

wytycznych dla 
opinjodawezego dia pożyczek zagranicznych. 
Schacht zgodził się na te nowe wytyczne: 

działalności t. zw. urzędu 
Dyrektor Banku Rzeszy dr. 

Projekt wytycznych został już 
ów Rzeszy do zaopinjowani:, Biuro 

Wolfa stwierdza, że nowe wytyczne mają przedewszystkiem na celu sfor- 
mułowanie zasady nikazującej ze względów walutowych jaknajwiększe 
ograniczenie kredytów zagranicznych. 

Sowiecka amnestja. 
RYGA. 20 X. — W Leningradzie rozpoczęła się druga sesja związ- 

kowego WCIK-a. Na pierwszem posiedzeniu uchwałono tekst manifestu 
z okazji 10 rocznicy rewolucji p.ź iziernikowej. 
polepszenie warunków życia robotników i włościan, 

Manifest ten zapowiada 
Dzień bracy ma być 

zredukowany do 7 godzin. Manifast obiecuje zwolnienie 25 proc. nieza« 
możnycł: gospodarstw włościańskich od podatków. Wreszcie zapowiedzia: 
ne jest zniesienie kary śmierci, jednakże nie będzie io zarządzenie dotyczyć 
spraw politycznych. Podobnież amnestja, która ma być ogłoszona, ma do- 
tyczyć tylko przestępstw kryminalnych, 

Przestępstwa polityczne amnestją objęte mie będą. 

Manewry szaulisów. 
Oi jiržiego już czasu na całem pograniczu polsko-litewskiem dały się zauwa- 

żyć manewry od. ziałów szaulisów. Na terenie pow. Wiłkomierskiego ruchem tym kie. 
ruje specjalny wysłannik litewskiego Min. Wojny lejtn. joczis, który też umiał zorga- 
nizować w powiecie około dwóch tysięcy szaulisów. Oddziały te sformowane 
w kompanje. 

zostały 

Przed kilkoma dniami specjalna kómisja z Kowna przeprowadziła inspekcję tych 
kompanj! rozrzuconych na pograniczu. Komisji towarzyszył znany polakożerca i działacz 
z Wiłkomierza, miejscowy księgarz Bajoras. 

Za nawoływanie do przewrotu. 
W Sądzie Oxręgowym w War- 

szawie całą wokandę wczorajszej sesji 
wydziału 8 go karnego  wypelaily 
sprawy p. Tadeusza Wieniawy Diu- 
gosztwskiego, redaktora tygodnika 
Za Wolaość. Ogółem było ich pięć 
z czego tylko jedną rozpatrzono, po- 
zostelė zaś odroczono. 

Nr. 20 wydawrietwa Za Wolność 
zawierał artykuł Święto Pracujących, 
dotyczący dnia 1-ga mała. Autor pod- 
pisany inicjałami T. W. D. zwracał 
uwagę praletarjatu, że czas porzucić 
pieśni i nie rozkładać wysiłków na 
raty, lecz wytężyć Swe siły i stoczyć 

wej p. Wirkowski i instruktorka Kół 
G»spodyń Wiejskich. W czasie: uro- 
czystości i pochodu przygrywała bez- 
interesownie orkiestra miejscowej Stra- 
ży Ozniowej.| 

Wieczorem odbyła się wieczernica, 
na której odegrano sztukę ludową 
„Łobzowanie*, chór stowarzyszeniowy 

lizm, płacziluość za liryzm, pozę po- 
sągu za życie matury, manjerę za 
sztukę, sztukę za prawdę. 

P. Franciszek Siedlecki 
szonej świeżo drukiem — nakładem 
Związku Artystów Scen Polskich — 

decydującą walkę z garstką! Musse- 
linich, Fordów i Rotszyldów. Nadło 
numer Ów zawierał wiersze na cztóć 
3 ej Międzynarodówki. 

Nr. 20 tygodnika Za Wolność był 
właśnie przedmiotem rozważań Sądu 
Oskregowego, który skazał p. Wienia 
wę Dlugoszowskiego na rok ciężkie- 
go więzi:nia, Jako środek zapobie- 
gawczy sąd zastosował areszt do 
czasu złożenia kaucji w wysokości 
1000 zł. Kaueję tę złożył za p. Dlu- 
goszewskiego jeden z adwokatów, 
przygodnie obecny na sali, 

pięknym śpiew:in zakończył uro-zy« 
stość. Stowarzyszenie Mt. Pel. Mę- 
skiej KHczy 25 czł, żeńskie 45. Stow. 
rozwijają się dobrze przy wydatne 
pomocy materjalnej PW, ks, probosz- 
cza А. Gajlewicza i pełnej poś więce- 
nia pracy patronatu. 

Albo pisze dalej: 
„Wszystko, coby mogło sprowa- 

Proces o zabójstwo 
Petlury. 

PARYŻ, 20 X, PAT. W drugim 
dniu procesu Schwarzbarda, miało 
miejsce badanie świadków zabójstwa, 
zeznania komisarza policji w obec- 
nošci którego S.hwarzbard wyraził 
wielką radeść, gdy doniesiono mu 
ze szpitała, że Petlura skonał, Przy 
Schwtr:bardzie znalezione numer 
„Ukraińskich Wiadomości* z porire- 
tem Petlury. Lekarz sądowy zdał 
sprawozdanie z sekcji ciała Petlury. 

W drugiej gołowie posiedzenia 
badano świadków, wszwanych przez 
powództwo cywilna  Zeznawal Jan 
TokarzewskieKarasiewicz b: m nister 
spraw zagranicznych, który oświad- 
czył, że dyrektywy, które otrzymał od 
Petlury świadczyły © głębokich sym- 
patjach tego ostataiego dła aljantów, 
a speełalnie Gia Francji. Petlura— 
zdaniem jego—nie zmienił ani na 
chwilą tego stanowiska. Był pełen 
najlepszych chąci w stesunku do 
mniejszości narodowych i stałe prze- 
fgty myślą wytworzenia dia nich jak- 
najlepszych warunków. 

Następnie między obrońcą Schwarz- 
barda a przedstawicielami powódz- 
twa cywilnego wywiązała się ożywio- 
na dyskusja co do rozmiarów wla- 
dzy Peilury. Torres stara się do- 
wieść, że Petlura był bezpośrednim 
wodzem si! woįskawych i jako taki 
odpowiedzialny był za pogromy urzą- 
dzane przez żołnierzy. Natomiast 
szczegółowe wyjaśnienie Tokarzew- 
skiego oraz adwokatów Wilima i 
Campinchy'ego stwierdzają, że Petlu- 
ra, jako głowa państwa, był najwyż* 
szym wodzem sit zbrojnych, lećz że 
istotną władzę nad wojskiem spra: 
wował minister wojny. 

W kwestji żydowskiej św. Toka- 
rzewski stwierdza, że Peliura był zde- 
cydowanym fiiosemiią, przedewszyst- 
kiem jako socjal-demokrata, a nastęg- 
mie ponieważ wiedział, że przy oałą- 
czeniu Ukrainy od Rosji żydzi gowe- 
lai byliby do odegrania poważnej 
roli Zeznania Tokarzewskiego dzięki 
swej treściwości i pełnym lojalności 
oświadczeniem, rabią głębokie wra- 
żenie. 

Później zsznawał przewodniczący 
sądu polowego w Płoskirowie Nesto- 
renko. Ostaini zeznawał gen, Szapo- 
wal, który w ciągu przeszło godziny 
opisywał walki patryjotów ukraińskich 
z uciskiem Moskwy, której ofiarą 
uarówni z ludem ukraińskim byli ży- 
dzi, Gin. Szagował stwierdza, że na 
Ukrainie w czasie walk o niepodleg: 
łość panowała Ścisła łączność pomię- 
dzy wszystkimi bojowąjkami i pod- 
kreśla wrogie stanowisko glementów 
zrusyfikowanych, które pozostawszy 
na Ukrainis po ogłoszeniu jej niepod* 
ległości koatynuowały w stosunku do „> 
żydów metody rządu carskiego 
wywołując krwawe pogromy wszędzie 
gdzie to było możliwe. 
ciąg badania świadków. 

PARYŻ, 20 X PAT. Na dzisiej” 
szej rozprawie w procesie Schwarz 
barda zeznawcł profesor Sorbony 
Lasgwein, który oświadczył, że Pe- 
tlura nie podejmował zarządzeń prze- 
ciwko pogromom i dodał, iż iłoma- 
czy merderstwa tem, że Petlura nie 
znajdował się wówczas pod opieką 
prawa. Były prezes rady ukraińskiej 
Prokopowicz oświedozył, iż niewiado- 
mo mu aby pogromy pociągały za so- 
bą sankcje karne. Następnie przedsta- 
wiciel powództwa cywilnego odczytał 
sprawozdanie komitetu żydowskiego 
zazaaczając, iż Petlura wydał rozkaz 
ściganią atamana Paljenko za doko- 
nanie grabieży, 

Dziś dalszy $ 

Ósmy kongres F.L.D.A. 
Cu w Londynie. 
Żałoba po zmarłym królu Ferdy- 

nandzie uniemożliwiła w tym roku 
rumuńskim związkom byłych woj- 
skowych zorganizowanie 
FIDAC'u (Federation Interalliće des 
Anciens Combattants), czyłi M gdzy- 
sojuszniczego Związku Byłych Woj- 
skowych, jak to postanowiono na 
przedostatnim kongresie w Warsza- 
wie. Wabec tego tegeroczny kongres 
odbył się w Londynie. 

Giówną sprawą na porządku 
dzieanym był stosunek FIDAC'u do 
byłych wejskowych krajów w czasie 
wojny nieprzy|acielskich. Jak wiada- 
mo, w ligcu r. b. FiDĄAC zwsłał do 
Luksemburga kanfarencję międzyna- 
rodową, która uchwaliła, że tylko po- 
szanowanie traktatów może być pod- 
stawą przyszłych stosuuków z b. 
wojskowymi niemieckimi, austrjacki- 
mi, węgierskimi i bułgarskimi. 

Pozatem już istnieje migdzynaro- 
dowy ruch iawalidów i kombatantów 
zorganizowany w t. zw. CIAMAC'u, 
do którego należą związki raczej le- 
wióowe zarówno dawnych mocarstw 
centralnych, Jak i krajów Sprzymie- 
rzenych. Zachodziło więc pytanie czy 
FIDAC ma dążyć do ujzcia ruchu 
międzynarodowego w swaje ręce (<o 
równałoby się walce z CIAMAC'iem), 
czy ma żupełnie się nm nie intere- 
Sowźć, Czy wreszcie dążyć do tego, 
aby konferencje międzynarodowe zwo- 
ływać wspólnie. Na kongresie lon- 
dyńskim zwyciężył ten ostatni kieru- 
atk i w tym duchu u:hwalono rezo- 
lucję. Ma mianewicie powstać wspól- 
na komisja organizacyjna. 

Pozatem kongres londyński przy- 
jał do FiDAC'u portugalską Lega dos 
Combatentes da Grande Guerra, co 
podnosi do dziesięciu liczbę krajów 
w jego łonie reprezentowanych, a do 
31 liczbę związków sfederowanych, 

Prezesem FIDAC'u został wybra- 
ny Włoch, g. Nicola Sansanelli, czło- 
nek lzby Posłów i jeden z tryuwirów 
Associazione Nazionale dei Comba - 
ttenti Italiani (450000 członków). 
Wice prezesem na Polskę został po- 
nownie p. Marjan Kantor, prezes 
Związku Inwalidów, 

PP. Roger Marie-d'A igneau, se- 
kretarz generalny; H. W. Dunniug, 
zastępca sekretarza; Kazimierz Smo- 
gorzewski, redaktor organu FIDAC, 
oraz pułk. Crowiher, skarbnik, —na* 
dał piastują swoje urzzdv. 

Następny kengres FIDAC'u ed- 
będzia się w Bukareszcie w końcu 
września 1928 roku. 7 powodu są- 
siedztwa 10 ietniej rocznicy zawie- 
szenia broni zapowiada.się On szcze- 
gólnie uroczyście. KS; 

Jedną z wielu 
zalet herbaty p 

angielsk. marki £ e e 
14 iest jej exronomiczność w zaparzaniu* 

; Wystarczy b. mata ilošė. 

Żądać wszędzie, 
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«Słowa» poleca 
zytelników, rodzinę 

znajdującą sis w nędzy, rodzice su- 
chotniey i troje dzieci. 

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

Zredukowanego pracownika 
kolejowego, suchotnika, mającego na 
utrzymaniu rodzinę. 

Łaskawe ofiary przyjmuje Admi- 
nistracja «Słowa». 

Administracja 
of graości Sz. 

  

  

® jest dzwignią į 
e Dział Keklamy Swietlnej Źwiązku Artystów Sztuki 

Š Kiisze wyšwiela sę w Kinach 

e 

UEstetyezna REKLAMA SWIETLNA!! 

Wilno, ul. Garbarska 5—10. 
Włąsna pracownia artystycznych przezroczy rekjamowych, 

ICeny konkurencyjne!. 
Bzzłatne corady fachowe w sprawach teklamewych. 

ostoją handlu 
Kinematograficznej 

i ma pl, Katedralnym. 
0
4
0
 
0
0
0
4
 

  

podawała tylko twórcze (czynniki?) w 
szlachetnej i pięknej formie zbliżonej 

patrzeć, jak się Modrzejewską zoba- 
czy. I—przyznam się bez wstydu — dzić (dokąd lub na co?) chzćby cień do nieuchwyinego, w marzeniach ma* podczas owego „Miodu Kasztelan- 

w ogłG itrywjalnośc, Modrzejewska usuwęła jaczącego ideału, 
ze swej sztuki; pocałunek jej na sce- 
nie nie przyjmował cech realnych a 

ukrytego na dnie 
duszy każdego człowieka». 

Sianowczo wolimy biograficzną 
monografi Heleny Modrzejewskiej, był tylko symbolem miłości. Natura połową książki p. Siedleckiego niż jei 
przytaczając rónóstwo sądów o talen- Modrzejewskiej subtelna, chroniła się drugą połowę — krytyczną. 
cie i grze Modrzejewski:j której sam 
na własne oczy nie oglądał) skrzętnie 
omija ten właśnie niezmiernie cha- 

po za estetyczną wartość znaku przed 
brutalnością materji (Tak nmisze p. 
Siedlecki!) Modrzejewska była w tem Nizstety, piszącemu te słowa brak- 

rakierystyczny iznamieuny sąd przeni- prawdziwą Polką () żyjącą zawsze mie osobistego probierza dla indywi- 
kiiwego krytyka warszawskiege, który 
nie jaden wieczór teatralny spędził na 
studjowaniu gry Modrzejewskiej. 

Bo — p. Siedlecki (mówiąc nawia* 
sem głęboki teoretyk malarstwa, sam stkim rodaczkom swoim niski ukłon. drzejewską na scenie, 
malarz oraz w wolnych chwilach re- 
cenzent teatralny, którego nie należy 
identyficować z p. Adamem Grzyma- 

raczej w świecie ducha niż zmysłów, 
uważająca zmysły za konieczne zło 
na świecie*, 

Tu pozwalam sobie złożyć wszy” 

Żaś p. Siedlecki napisze įaszeze: 
„Umierane na scenie nigdy nie po- 
siadało u Modrzejewskiej cech maiu- 

dualnej oceny talentu Modrzejewskiej 
i jej techniki aktorskiej. Dwa tylko 
raży szczęśliwy traf zdarzył, że mo- 
głem «na własne oczy» oglądać Mo- 

lecz po pierw* 
sze było to wówczas kiedy z teatrem 
nie byłem jeszcze wcale <obyty», a 
powtóre moment był oba razy jak- 

łą-Siedleckim obechym recenzentem ralistycznych; było zapadaniem w dłu: najmniej odpowiedni dla zagłębiania 
teatralnym „Kurjera Warszawskiego”) 
bo p. Franciszek Siedlecki jest wiel- 
bicielem i entuzjastą Modziejewski :]... 
a tout prix, bezpamiętnym, nieprze- 
jedaanym. 

Gotów jest np. napisać: „Cierpie- 
nie i bołeść odczuwane i ulawnianą 
artyzmem (g. Fr. Siedlecki nie pisze 
wybrednym stylem) Modrzejewskiej 
przestawało bzć cierpieniem indywi- 
dualnem, wychodziło po za granice 
określone jednostką (tak) a stawało 
się cierpieniem pierwszych rodziców 
wypędzonych z Raju, którego istatą 
(Raju?) b;io wygnanie z misįsca ada- 
racji a rzuceni: w krainę złorzeczenia*, 

gi głęboki sen w pięknej pozie. Smierć 
Modrzejewskiej na scenie głęboko 
wzruszała lscz nie wywoływała lęku, 
strachu, obrzydzenia. B.ło te bowiem 
odejście. * 

A z całego tego bszdna cidealiz- 
mu» jakiż wniosek? 

Tsu — posłuchajmy! — że w sztu- 
ce Modrzejewskiej tkwiły wszystkie 
piarwiastki ególnoludzkie i narodowe! 
<O:obowość Modrzejewskiej—konklu- 
dujs p. Siedlzcki, zawsze swoim za- 
wiłyza stylem — doprowadzona nie- 
złomną wsłą i studjami do pozaania 
rozgraniczeń między  życio - twórcze- 
mi a rozkładczemi czynnikami sziuzi 

się w uroki gry aktorskiej. 
Podczas jubileuszu Kraszewskiego 

w Krakowie-.r. 1879-ty--gdy przed roze 
poczęciem «Miodu Kaszielańskiego» 
w przepełaionym Starym Teatrze zae 
grała orkiestra hymn narodowy «]282- 
cze Polska nie zg nęła»,i gdy pierw- 
szy na froncie parieru pod.iósł się 
z siedzenia wysłannik króla włoskie- 
go a za nim pedniosła sią całą sala; 
wstał reprezeniant cesarza Franciszka- 
Józefa, wstali państwowi dygnitarze 
galicyjscy... wówczas, doprawdy, w 
takiej chwili, kiedy ssrce waiiło w 
piersiach a łzy ciekły z otzu — nie 
było sposabu myśleć, że, ot, tylko 

skiego" w Krakowie najmniej się na 
scenę patrzyło, majmniej się sztuki 
słuchało. 

A potem Bo raz drugi jeszcze ją 
widziałem. Już była Modrzejewska 
wygłosiła głośny swój odczyt w Chi- 
cago pudczas kongresu kobiet i przy» 
była z Ameryki do Warszawy z* za- 
miarem kilkakretnego wystąpienia w 
Rozmaitościach, grających latem w 
Teatrze w ogrodzie Saskim. Było to 
w 1883-cim, nie w 1880 tym jak «stoi» 
w menografji Siedleckiego. Byłem na 
«Macbscie» z Modrzejewską. Niestety 
uwzięliśmy się ukoronować wielką ar- 
tysikę „služąc“ jej za kulisami—jako 
maszyniści Owóż — wespół, dobrze 
pąmiętam, z Edwardem Lubowskim— 
wyprawilišm dla lady Macbet jedną 
z najwspanialszych burz, jaka kiedy 
grzmiała i błyskała w teairze.., W do- 
datku sama widownia była mocno 
naelektryzowana wiadamością, że ge- 
nerał gubernator Furko już był za- 
rządził wydalenie Masdrzejewskiej z 
Warszawy—za ów chicagoski odczyt. 
Co i niebawem nastąpiło (jak szcze- 
gółowo opowiada p. Siedlecki). W 
tych warunkach — nie słucha sią na- 
wet Modrzejewskiej, nawet Szekspira 
z należytą uwagą. Natomiast została 
mi żywą w pamięci wielka artystka 
przyjmująca kilka osób po isatrze u 
sisbie w hotelu Briihlowskim. Widzia- 

kongresu - 

x
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Radiostacja wileńska wkrótce będzie przedmiocie trybu dostawy mięsa i 
я wszelkich spożywczych przetworów 

uruchomiona. mięsnych dla oględzin weterynaryj- 
dyrektor Radio ne w dn. 15 listopada rb. Skład nych de miejskiej stacji kontroli 

Chamiec, personalny kuralorjum został już u- Mięsa. : 
stalony i władze wojewódzkie za- „, Wszystkis wymienlone uchwaly 
twi:rdziły wybór. Komisji Gospodarczej będą przedło- 

W numerze następnym podamy Ż0ne do zatwierdzenia Ridy miejskiej 

|| KURIER GOSPODARCZY ||» 
ZIER WSCHODKICH, : 

Polskisge w Warszawie p. 
znowu cień zapomnienia. Mówiło się sztucznych środkach słodzących (poz. 797); którege przyjazd związany jest Ściśle 
© niej pierwiej i słyszało więcej, о- = Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- z organizacją radjostacji w Wilnie 
becnie I te ucichło i żyjemy ciągle w pospolitej z dnia 11 października 1927 r. 0 Dowiadujemy s'ę, Że otwarcie radia- 

Dokola spraw rybace 
kich. 

| 

› ūie wojewódziwa Wileńskiego zasta- 

z. tej dziedzine przysłowiowem polskiem 
ki „Jakoś to będzie", A czas już na us- 

tawę rybacką najwyższy, gdyż bada- 
mia jezior, powstanie „Towarzystwa 
Rybackiego* samo przez się bez us- 
tawy rybackiej, normującej życie ry- 
backie, syluacji nie zmieni, a rabun- 
kowa gospodarka rybna jak (rwa do 
dnia dzisiejszego tak i nadał bsz- 
karnie tewać będzie. Alski. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 81, z dnia 

8 październiką 1927 r.: 

— Rozporządzenie Ministrów: Robót 
Publicznych, Przemysłu i Handlu oraz Wy- 
zn:ń Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 19 sierpnia 1927 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1893 1. co 
do egzaminów dia ubiegejących się © Коп- 
ecsję na jeden z działów przemysłu budo» 
wlanego (poz. 780); 

— Roxrporządzenie Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1927 r. 
określające w stosunku do niektórych za- 
kładów termin wejścia w życie obowiązku 
urządzenia i utrzymywania żłobków dla nie- 
mowiąt (poz. 781); 

— Rozporządsenie Ministra Spraw We: 
wnętrznych z dnia 17 wrześna 1927 r. wy- 
dane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie utworzenia komunalnego fundu- 

„Stu pożyczkowo-zapomogowego (poz. 783;; 
> Rozporząizenie Ministra Skarbu z 

wniknięcie w treść R 24 ky p w a naležy- 

programu badania jezior pozwala tcŠsi monopolowej od zapałek przywożo- 
stwierdzić, iż program ten został na. CY“! 7 zagranicy (poz. 785). : 
kreślony bardzo szeroko i w naszych Z <Dziennika Ustaw Rz. Po Nr 88, x dnia 
warunkach prawdopodobnie nie da Rospórią ės PA sos а 
;"% odrazu urzeczywistnić, 2 że nie- pospolitej z dnia 13 października o planie 

re szczegóły programu Siłą rzeczy stabilizacyjnym i zsciągnięciu pożyczki za- 
zostaną wypełnione w przyszłości. granicznej (poz. 789); 
Jeżeli jednak w najb'iższym czasie s aliiej + dit 13 pa a. a= 
zostaną osiągnięte chociażby najważ- ojfzacii złotego (08. 790); 
niejsze wytyczne programu, nie bę- Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dziemy świecić oczami mieznajomoś- dnia 19 września 1927 r. w sprawie ustale- 
<ią naszych rozległych terenów wad- nia dle 5 skaibowych do nada- 

wania i cef'nia koncesyj na sprzedaż wyro- zb. Program badania jezior między pów tyteniowych (poz Tod), й 7 
nemi przewiduje: : Rozporządzenie Ministra Skarbu z 

1. Ogólne dane przyrodn'czo-ge- dnia 28 września 1927 r. w ustaleniu 
ograficzne. cen sprzedażnych wódek monopolowych 

2. Somdowanie głębokości jeziora, (Po% 7%). 
3. Dane o ichtjofaunie (rybostan). Z <Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 89, z dnia 

4. Technika i rozmiar połowów. 15 października 1927 t.; 
я i е 2 — Rozpor:ądzenie Piezydenta Rzecsy- 

E Szrzedaż ryb i eksploatacja je pospolitej z dnia 7 października 1921 „0 

Aktualga dla naszego wojewód 
twa sprawa racienałnej gospodar 
tybnej zaczyna w sferach miarodaj- 
mych nabierać coraz większego zro- 
zumienia i poparcia, z drugiej znów 
strony równiaż społeczeństwo poma- 
i otrząsa się z dotychczasoweł bez- 
zynneści. jak się z pewnego ź'ódła 

dowiadujemy w ostatnich czasach 
p czyniono szereg dla rybactwa po- 
myślnych posunięć, zarówno ze Siro' 
my sfer miarodajnych, jak też i przez 
same społeczeństwo. 

Skarb Państwa wyznaczył ostatnio 
zmacznz kredyty na przeprowadzenie 
badań jezior. Badania jezior na tere- 

ły już rozpoczęte, narazie w odnie- 
sieniu do objektów stanowiących 
własność Skarbu Państwa, w rrzysz- 
łości zostaną być może podjęte ba- 

, dania i innych wód i jezior nalsżą- 
cych de osób prywatnych, - Badanie 
wód ma doniosłe znaczenie, gdyż 
bez dokładnej znajomości danego 
objektu wodnega mie da sę po- 
myśleć o racjonalnej gospodarce 
rybnej. Zupełnie słusznie rozpoczęto 
łe od jszier, gdyż te jak to już nie: 
jednokrotnie zaznaczaliśmy mają @а 
naszego kraju pierwszorzędne zna- 
czenie. Bliższe 

Z SĄDÓW. 
Ks. Bobin skazany nażkarę 

twierdzy. 

yło się pizedwstępne posiedzenie 
organizacyjne „Towarzystwa Rybac- 
kiego w Wilnie*, które miebawem 
ma być uruchomioue. Miejmy nadzie- 
je, iż Towarzystwo powstanie jeszcze _ Proboszcz parafli Przyjeźń gm. grzed nadejściem nowego roku, gdyż D -ugieliskiej pow. Ś vięciańskiego ks. 
zdaje się, że i statut został już przez Wincenty Bobin postawieny w stan 
władze def nitywnie zatwierdzony. — oskarżenia o działalność antypaństwo- 
Towarzystwo Rybackie w Wilnie ma wa Sądzony w dniu 9 stycznia r. ub. 
objąć swą działalnością znaczny teren, przez Sąd Okręgowy i w _ rezultacie 
bodaj że województwa: Wileńskie, Skazany na rok i sześć miesięcy twier- 
Nowogródzkie i kilką powiatów $wa- Gzy Uznał, że wyrok ten jest niespra- 
jewodztwa B ałostockiegn. — Źyczyć wiedłiwy, apelował i w międzyczasie 
jedynie należy, by „Towarzystwa* zwolniony został z aresztu za porę- 
jaknajprędzej powstało i owccnie swą czeniem. Zwolniony powrócił do swo- 
pracę rozpoczęło, według swych za. jel par-fji gdzie pełnił nadal (ku о- 
mierzeń, które zapewne też są szero- gOlnemu zdziwieniu) funkcje duszpa* 
kie i wszechstronne. sterza i... kontynuow Ł robotę poli- 

Wkrótce też mają sig odbyć w tyczną. Przed kilkoma dniami t. j. w 
Wilnie kursy rybackie, na których momencie dokonywania aresztów 
szerszy ogół społeczeństwa zapczia działaczy litewskich aresztowano po- 

_ Sig z szeregiem nowych zdzbyczy, Mownie ks. Bsbna, a w dniu wcze- 
uczynionych w ostatnich czasach w rajszym stanął on przed Sądem Ape- 
rybactwie. Kursy rybackie mają być lecyjnym. 
kilkudniowe. Na wykładowców zosta- Na przewedzie sądowym, podczas 
mą zaproszeni wybitni znawcy rybac- którego przesłuchaue dodatkowo kil- 
twa, ku świadków, przed oczyma sądu 

Jik widzimy więc sprawy rybac- przesunął się obraz robgty prowa- 
kie zaczynają nabierać u nas coraz dzonej przez działaczy litewskich pod 
większego zrozumienia, a co nie wodzą ks. Bobina. Działalność ta do. 
mniej ważne i zainteresowania, a bę- tyczy lat 1920—21, kiedy to na tere- 
dą traktowane bardziej zawodowo z nie pow. Ś więciańskiego formowane 
chwiłą powstania «Towarzystwa Ry- były oddziały szaulisowsko-dewersyjne 
backiego w Wilnie», t.zw. „sztaby przyfronto- 

Jedna tyłko przeszkoda tamuje we”. Odziały te rekrutowane z naj- 
Tozwój spraw rybackich u nas, mie- gorszego elementu, ćwiczone po la- 
stety -- treści zasadniczej, — jest sach i uzbrajane austrjackiemi kara- 
nią sprawa usiawy rybackiej, o niej binami dokonały całego szeregu na- 
całkiem głucho, dookoła ogólnopol- radów rabuakowo:dywersyjnych na 
skiej ustawy rybackiej zapanował dwory polskie. Ludność utrzymywa- 

| 2— 7 SS 

ła Modrzejewską Zapo'ska. Ma się urodziła się w 
wWrażenie— pisała potem — że wśród 1840 go.. 
zbiorowiska artystycznych ma pozór Kiaszior Felicjanek, Sjostry zakon- 

emigrzcji (poz. 799); 
— Rozporządzenie Ministra Skarbu s 

dnia 10 paždziernika 1927 r. w sprawie wy- 
puszczenia Serji XVII biletów skarbowych 
(poz. 801). 

stacji w*Wilnie odbędzie się zapew- 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P» Nr 90 z dnia 18 października 1027 r. Onegdaj z zezwolenia władz miejscowa 
organizacja żydowska «Bund» zorganizowała 
uroczysty obchód trzydziestolecia swego 
istnienia ną terenie Wilna, Uroczystości roz- 
poczęły się w godzinach przedpołudniowych 
akademją w sall Makkabi przy uf. Nowo- 

Rolnictwa grodzkiej. Przemawiało szereg osób, a _tre- 
ścią przemówień była historja rozwoju Bun- 

-- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 7 października 1927 r. w 
sprawie zmiany ustawy o opłatach stemplo- 
wych (poz. 804); 

E i en Niistrų 
z dnia września r. wydane w poro- tn D orji 5 
zumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych du oraz kwestja nieufności jaką Bund żywi 
iO P. w sprawie kwalifikacyj zawodo. do komunistów. Obecni na sali komuniści 
wych do naucz»niż w ludowych szkołach Uiłowali zerwać akademję i w tym celu 
rolniczych (poz. 809); wszczęli awanturę, a jedea z nich niejskiś 

— Rozporządzenie Ministra Komunikacji Fazat Berkon usiłował przemawiać, Silniejsi 
z dn'a 14 października 1927 r. wydane w liczebnie bundowcy pobili go Zawezwano 
porozumieniu z Ministirami: Skarbu, Prze. połicję, która aresztowała Berkoną Po ukoń- 
mysiu i Hondlu oraz Rolnictwa o zmianach л 

ES 

    i uzupelnieniach taryty towarowej polskich 
kolei norina!notorowych (g02. 811). 

GcŁDA WARSZAWSKA 
20 października 1997 › 

Dewizy i walaty: 
Traus. Sprz. Kupro 

  
  

Dolary 8.88 8,90 8,76 MATEK Holanėja 35050 35940 35760 ЭЦ ож Wsch. sł. 0 g, 6 m 09 nžyn 3,43, 43,51 43,32 Nowy-York 8,90 8,92 888 Urszuli Pi Zach. al. 0 g. 16 m 33 
Paryž 35—, 3509 3491 jaro" Praga 26,415 2648 _ 2635 Kurduti 
zk US 172,38 17: 52 EZ, 
iede: 80 126,11 125,49 Włochy 4535 4887 4863 Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologii U. S. B. 
Papiery Proceniowe 1 dnie 20 -X. 1027 s. 

Dolsrówka 58,—56—56.25— 
poż. Kolejowa 162 50—103— Giónisnie | 153 

proc. konwersyjna poż. 66.—65,50 66—g Reduic 
nić oo ru žų BP Temperniasa | is 

sty zastawne B-ku Gosp; Kraj. — + * 
= HE 93 aw EE ! 
proc. listy ziemskie 85,— Opad do: 4 pół proc. ziemskie 62,50 61.75 62 e. cia, ) zo 8 proc. warszawskie 85,— 84 50—84.75 t 

я Wiatr Połud.-Zachodni GIEŁDA WILEŃSKA, przewatajęcy | @ GZ 
Włlino, dnia 20 październiką 1927r. gwa Е > Przelotny opad. 

Banknoty. rpa za dog «- 2 

Dalary St, Zjedn. 8,881/4 8.88 Таа wode GZK. 
; Złoto. śnienia 

Ruble 4,77 475 1/47 _ нна 

„Liety zastawno, KOŚCIELNA 
Wii. B, Ziemsk. zł. 100 55,50 — (c) Przesunięcia personal- 

Akcje me. Na mocy zarządzenia J. E. Księ- 
Wi. Pryw. Bank. Hindlowy M 540 dza Arcybiskupa Metropelity wileń- 

0091/ 008 1/2 gkisgo mianowany został x Stanisław 
Z ianego znów źródła dowiadu- "ERZE ZRZWWNOWWNWCWWKONKAWNOWNNNWA Baranowski z archidiecezji mohylew: 

jemy się, iż w ostatcich dniach ud- 
в 

skieį, prefektem publicznych Szkół 
powszechnych w Nowej Wilejce, na 
miejsce x. Szymona Bysiraisa. 

na terorem, nie miała odwagi współ: 
działać z policją w tępieniu ich, nie- 
jednokrotnie na własnej skórze ode 1 
czuwała zbrodniczą działalność od- = — (c) Delegaci do spraw mło- 

działów. dzieży katolickiej |. E. ksiądz B.- 
Cały powiat przepełaiony był dzia- skup Metropolita wileński zamiano- 

łaczami, wśród których prym trzy. wał następujących księży, jako dele- 
mali księża: Bobin, zbiegły na Litwę. gatów do spraw - młodzieży katolic- 
Brejwo z Łyngmian, wysiedlony swe- kiej na poszczególne dekanaty: 1) wi- 
go czasu Szymaszys, oraz areszto- leński x. Wacław Grabowski, 2) 
wani ostatnio i przekazani władzom białostocki — x. Bolesław Herma: 
sądowym  Krysztopanis i Michajło. nowicz, 3) bieniakoński — x. Euge- 
Nie brakło i świeckich działaczy njusz Zasztowt, 4) brasławski — 
wśrói członków „Rytasa* j Stow. x. Auteni Bachan>wski, 5) brzesto- 
Św. Kazimierza. Wszelk'emi siłami wicki—x. Jan |]anowicz, 6) dąbrowski 
starans się zgnębić polskie szkoini- —x Władysław Ruszałeki, 7) głę: 
ciwo, a znany jest fakt, kiedy po bocki—x, Michał Dal'nkiewicz, 8) gra- 
zamknięciu szkoły litewskiej w Rym- dzieński—x Bolesław Łozowski, 9) 
szeńcach rzucono do szkeły polskiej knyszyński—x. Benedykt Borkowski, 
granat, chcąc w ten sposób adstra. 10) lidzki—x. Kazimierz Gisczys, 11) 
szyć polskie nauczycicelstwo. łunnieński—x Mieczysław Radziszew: 

Na tle oto takiem występowała ski, 12) miorski—x. Wincenty Łaban, 
wczoraj w sądzie sylwetka ks, Bobi- 13) nadwilejski—x, Wacław Narkow* 
na. Było wprawdzi: kllku świadków, ski, 14) oszmiański-x Zygmunt Że- 
którzy usiłowali pormniejszyć winę dzis, 15) raduński—x, Kazimierz Szy- 
oskarżonego, ale po konfrontacji ich łejko, 16) słanimski—x Stanisław 
ze Świadkiem Szuminem i zeznaniach Węckiewicz, 17) sokalski—x. Stani. 
podk. Makowskiego nie było naj- sław Janczewski, 18) święciański—x. 
mniejszej wątpliwości co do winy Czesław Sztein, 19) świrski—x. Jan 
ks. Bobina, Nie pomogła mowa o- Żytkiswicz, 20) trocki—x Michał Sa- 
breńcza mecenasa Rodziewicza, ani musionek, 21) wasiliski—x. Jan Mo- 
wynurzenia i łzy oskarżonego. Sąd krzecki, 22) wilejski—», Longin Iwań- 
stanął na stanowisku równoznacznem Czyk, 23) wileński (ia districtu)—x, 
z Sądem Okregowym i wyrok zatwier- Władysław Pilcicki, 24. wiszniewski 
dził, Ks. Bobin na przeciąg półłora —x. Aleksander Łukaszewicz, 25. 
roku przestał być szkodliwym dla wołkowyski—x, Tomasz Kaliński. 
Polski. Powiat Święciański po Oczy- — Zjazd delegatów do spraw mło- 
szczeniu go z księży agitatorów bę- dzieży katolickiej odbył się we wrze- 
dzie mógł nareszcie wziąść się do śn'u. Następny zjazd odbędzie się w 
roboty na polu gospodarczem, 

Krakowie 17 kwietnia co to była za Klaral Na dobitkę — na.. Wśród najbliższych przyjaciół: 
jak notuje p. Sedlecki — Modrze- Józef Chelmoński, Stanisław Wiikie- 

szczegóły dotyczące radjo-stacji, na nalbližsze tej posiedzenie. 

Niespokojny przebieg uroczystości bundowskich. 
Policja zmuszona była interwenjować, 

  

RONIKA 

jerwszej połowie m:ca grudnia r.b. Magistratu 
' pa > zmian przepisów obowiącujących м Zapolrzebowania na brakującą iłość. 

Ž 

] : jewska byla podobną jak dwie krop- Przedmiotów natref liśmy na prawdzi- nę są nią zachwycon*, uł” atoli w le wody do książniczki Sanguszka- we, odosobnione i niezmiernie arysto- siódmym. roku życia zaczytuje się na wej z Gumnisk pod Tarnowem. Skąd kratyczne, wydelikacone arcydzieło. umór we wszystkieni, co jej wpadnie wzięła się w Będównie tak wysoka Mogę tylko kontrasygnować ten rzut w rękę. Rodzina aktorska. Wszelaka rasal 
pióra Zapolskiej, .B,ło w Modrzejew- matka zabrania H:lence nawet bywać Zjawia się w życiu Modrzejew- skiej coś klasycznie pięknego. Pozo- w teatrze który ją zanadtoe— pociąga. skiej — Sianisław Kcźmiau, wielki stało mi po jej zjawisku wrażenie Lecz znowuż podirzymuje w niej polityk, większy może jeszcze dyrek- <zęgoś w naprawdę wialkim stylu nad gorące „powołanie” do teatru nau. ter teatru. Teatr krakowski jest pod wszelki wyraz szłachetnym do naj- czyciel niemieckiego języka | przyja: wodzą Kcźmiana na występach '/go- drebniejszych szczegółów, | ciel domu Ziminajer. Mzto brakowa- ścinnych w Poznaniu. Modrzejewska s„Ale — przenikliwość nie zawiod: ło do tego aby Modrzejewska nie poznaje hrabiego Karola Chłapow- ła Bogusławskiego nawet wobzc tak została aktorką niemiecką  Będowie skiego b, żuawa Langiewicza o buj: nieprzeparcie uroczego zjawiska jak przenoszą się do Bochni. Tam debiu- nej szlacheckiej fantazji, 0 gruntow- odrzejewska. tuje Modrzejewska w polskich, oczy- nie wykształconym umyśle, © szero- Sąd Bogusławskiego o Modrzejew- wiście, przedstawieniach amatorskich. kiej naturze. Poślubia go. Wysokie skiej jaso  interpretatorce bohaterek W ślad za tem już jest w wędrow- stanowisko towarzyskie ułatwia iel zekspira, „Czyni zrozumiałą okolicz- nej, prawdziwej trupie, dającej przed- znakomicie dalszą artystyczną karjerę. Ność, że jej <iryumiy» na Sceuach stawienia po galicyjskich miasteczkach, _ Sergjusz Muchanow, prezes war- augielskich | amerykańskich nis wy Widzi ją na scenie dyrektor teatru szawskich teatrów rządowych, Oże- po jej imienia do wysokości np. lwowskiego Nowakowski. Angażuje. niony z Marją Calergi, jedną z naj- Doa Karoliny Wolter, Sary Pa półtora roku — gdy jest żoną świetniejszych gwiazd niewieścich na = g Eieonory ' Duse, Taką Gustawa Zimmajera, dzierżawcy tea- wielkoświatowym horyzoncie, angażu- gwiazdą, jak one, nasza Helena Mo- tru w Czerniowcach, występuje na je Modrzejewską do Rozmaitości któ- drzejewska nie jaśnieje na wszechświa- scenie niemieckiej, Lecz odzywa się ra występuje — po Palińskiej] — w towym widnokręgu sztuki aktorskiej. w Modrzejewskiej, jak wyraża się «Audrjannie Lecouvreur». Podziw dla ę pzostała największą artystką drama- Siedlecki, sumienie narodowe, Rozsta* jej gry wzrasta z każdą sceną, Sg: yczną—polską. je się równacześnie z Zimmajerem i dziwa Halpertowa, obecna na przed- 

ze sceną niemitcką. stawieniu woła: „Ależ ona rozpoczy- 
Zoewu jest w Krakowie a 7T paź: na tem, na czem ja skończyłami» 

dziernika 1865-go „występuje w dra- A cóż to był za zesgół Ówczes- 
i macie Szymanowskiego w roli księż- nych Rozmaitości! Żółkowski, Rych- jakiejś wia tryzmpkalis usłanej kwia- niczki żydowskiej Sary. Od tej pa. ter, Królikowski, Rapacki, Bolesław tami, pełaej powiewających chorągwi. miętnej daty rywalizuje... z Antoniną Leszczyński, Ładnowski, Tatarkiewicz, Córka Józefy z Miseiów Będowej, Hafmanową! Cs to była za Aniela, Bakałowiczowa, Palińska, Pepielów- 

Postać jej przesuwa się po kar. 
tach książki Sedleckiego jakby po 

wicz, Henryk Sienkiewicz. Zebrania 
towarzyskie u pp. Chlipowskich sly- 
па na całą Polskę, pani hrabina jest 
ozdobą warszawskich salonów. Ocza- 
rowała, podbiła Warszawę. A reper- 
tuar Modrzejewskiej dosięga polęž- 
nej skali: od Anieli ze «Śubów» do 
Marji Stuart i lady Macbert. . 

A ileż kroków dzieli od Kapitoiu 
skalę Tarpejską? Życie splata ciernie 
z różami... jak w «Trawiacie».  Intrys 
gi, zawiści tysiące przykrości zdecy- 
dowały Mydrzejewską opuścć War- 
szawę. | udać się — dokąd? Do Ka- 
оп) ! Tam ‹:а\югас się» z dobra- 
nem kałem przyjaciól na farmie ode 
ludnej. Rolę będą — 4 la Tołstoj — 
uprawiać mężczyź1j, Modrzejewska 
zajmie się gospodarstwem domowem. 
Ot, utopja i romantyzm na wiełką 
skalę! Sienkiewicz (ruszył przodem... 

Jakoż istotnie założone w Kali: 
foruji kolonję z zamiarem: żyć wśród 
natury z tego, co ziemia da. Žaku- 
pions domek w miasteczku Ankheim 
leżącem arcy-malowniczo wśród nigdy 
nie uprawianych pól. Wieczna wiosna, 
brzoskwinie, kaktusy, paliwy, drzewa 
migdałowe, pemarańcze, różnokoie- 
rowę ptaki. Kolonją tworzyli, p. pa 
Chłapowscy z synkiem i ze służącą 
z Polski zabraną, przyjacieł hr. Ka- 
rola, Sypniewski, Sienkiewicz i Pa- 
procki. Artyści stali się relnikami, 

Rychło jednak utopja takiej idylli 

— (x) Projekt nowej ustawy 
miejskiej o tajnym uboju bydła. 

elem zapobieżania tajaymm ubojom 
bydła, które w ostatnim czasie w W:l- 

czeniu akademji komuniści i młodzież komu- ni» birdzo się rczszerzyły, Magistrat 

ul. Nowogródzkiej i Zawalnej zaąpii dro: 7 Wilna zamierza wprowadzić w ul. U $ 

в6 рот{спдсуш bundowcotm. KACA życie nową ustawę miejską. Dotąd 
się bójka, którą dopiero policja zlikwidowała, praktykowało się, iż przy ujawnieniu 

Wieczorem miał odbyć się pochód, zor- sprzedawcy mięsa niestemzplowanega, 

nów komuniści. wsezgii awaułę. Rójia 10, pochodzącego z uboju. w -lajaej znów Z021 . i z 2 

trwała kilkanaście minut, Policja rozpędziła TZEŽ0! Magistrat nakładał kary—przy 
bjących się, a nafaktywniejszych awanturni- pitrwszem ujawnieniu zamiast pobie- 
Ešo przytrzymsła. ranżj opłaty stemplowej—10 gr.— 20 

‚ Uroczystości popsuli komuniści, z który- gr. przy następnem potrójnie i przy 

mi bundowcy prowadzą ostatnia wojnę © ująwnieciu poraz trzeci zarządzał 
VIS SS konfiskatę mięsa. Obecuie zaś Ma- 

glstrat zamierza w wypadku ujawnie- 
nta mięsa niestemplowanego u handla- 
rzy i rzeźnków wprowadzić natych- 
miastoxą konfiskatę, zaś u usób 
prywatnych—zarządzać przy pierw- 
szem ujawnieniu opłatę stemplową 
potrójną, a dopiero przy następnem— 

URZĘDOWA. konfiskatę. > 
— ( Odmowa Ministerstwa — (x) W sprawie handlu na 

legalizacji stowarz:szeń białoru: rynkach miejskich. Dowiadujemy 
skich Ministerstwo Spraw Wewnę: się, iż Magistrat m. Wilna, mając na 
trznych nadesłało do urzędu woje- względzie uporządkowanie godzin 
wódzkiego zawiadomienie, o odmo- handiu w dni targowe na poszcze- 
wie zalegalizowenia statutów „Staw:- gólnych rynkach wyda w najbliż- 
rzyszenia literatów i artystów białoru- szych dniach zarządzenie, w myśl 
skich Zach. Białorusi" oraz „Związ+ którego postój furmanek włościafńie 
ku nauczycieli białoruskich*, skich i t. p. na rynkach dozwolony 

Na czelepierwszego stowarzyszenia będzie tylko do godziny 1-ej po poł. 
stali pp. Rużonok 1 Wasilewski. * Następnie handel wszelkimi wikiu- 

— Nacz. Wydz. bezp wojew. ałami na placu Łukiskim będzie się 
Nowogródzkiego w Wilnie. W mógł tylko odbywać na części bru- 
dnlu wczorajszym przybył do Wilna kowan'j, natomiast słoma i siano 
naczelnik Wydz. bszpieczeństwa wo- będą sprzedawane jedyrie na гупе 
jewodz'wa Nowegródzkiego p. Jarecki, kach przy uł, Kalweryskiej, Nowo- 
Pan naczelnik odbył konferencję z p. gródzkiej i Siefańskiej. Handel drzew- 
naczelnikiem Kirtiklisem. ny zaś odbywać się będzie prócz 

— Doroczne święto po'łcyjne rynku drzewnego przy uł. Zawalnej i 
Komenda Główna P.P, nadesłała roz- Stefańskiej na placu przy rogu ul. 
kaz, w którym przypomina, że w dn. Pańskiej i Mahometańskiej. Na nie- 
11-go listosada przypada święto go- wybrukowanej części placu Łukiskiee 
licjanta. Uiartym trybem w dniu tym go Magistrat zamierza założyć traw- 
zorganizowane zostaną akademja i niki, co się przyczyni w znacznej 
odczyty w poszczególnych komeu- mierze do estetycznego wyglądu tego 
dach. W godzinach rannych odbędzie placu, położonego w centrum miasta. 
się msza św. za dusze poległych fun- — (x) W sprawie budowy 
kcjonarjuszy policji. gmachu szkolnego przy zbiegu 

SAMORZĄDOWA. ulic Rydza-Śmigłego i Szeptyc- 
kiego W związku z budową gma- 

— Ludność woj Nowogródz: chu dla szkół powszechnych przy 
kiego sama remontuje drogi. Po zbiegu ulic: Rydza Smigłsgo i Szep- 
ostainich katastrefach żywiołowych tyckiego dowiadujemy się, iż do 
jakie miały miejsce latem na terenie opóźdienia wykończenia budowy te 
woj. Nowegródzkiego i jakie spowa- go gmachu przyczynił się jedynie 
dowały kolosalne szkody w życiugo- dawny Magistrat. Powodem tego by- 
spodarczemi daje się zauważyć wzmo- ło niedostateczne opracowanie edps- 
żony ruch przy budowie i remoncie wiednich planów, oraz brak nałeży- 
dróg. Ludność wiejska zrozumiała tego kierownictwa. Obzenie dowiadu- 
doniesłe żnaczenie dobrego stanu jemy się, iż kisrowaictwo nad za- 
dróg i tłumnie garnie się aby sposo- kończuniem budowy powierzono p. 
bem szarwarkowym brukować wsie i inż, Krasnopoiskismu, który niewąt- 
drogi. pliwie przyczyni sią do rychłego je] 

Ostatnio Ministerstwo przyznało zakończenia i oddania gmachu do 
jeszcze sumę stu tysięcy złotych, któ- użytku szkół powszechnych, Jedno- 
re te pieniądze będą jsszcze w tym cześnie infurnują nas, iż grawdoge- 
sezonie wydane, dobnie w początku grudnia r. b. na- 

BAIEJSK A; Siąpi przekazanie gmachu odnośnym 

— (s) Z posiedzenia m'ejskiej 
władzam. 

Ry — (x! Nowa karetka pogoto- Kom'sji Gospodarczej We środę (x 
dnia 19 października, odbyło się pod WiA ratunkowego będzie uru- 
przewodnlciwem p. Si. Weūkowicza, chomioną. z początkiem przyszłe: 

posiedzecie miejskiej Komisji G>spo- £0 tgodnia uruchomioną zostanie 
darczej, przez Magisirat druga nowa karetka 

Sprawa wydzierżawienia kiszkarni POSOłOWia ratunkowego  skonsiru- 
na rzęźni miejskiej oraz ustalenia op- wana na podwoziu Ford'a. 

łat za korzystanie z lokalu kiszkarni 
została zdjęta z porządku dziennego. WOJSKOWA. 

Następnie postój wozów па гуп- — — (6) Gołębie pocztowe w 
kach miejskich został ustalony do wojsku. Rozkaz D. O, K, lll L, 2713 
godz. 14:ej. zarządza wybrakowanie i wyrówna- 

W sprawie uporządkowania hand nie stanu gołębi pocztowych w pat- 
lu na rynku Łukiskim uchwalono aby r9lach gołęb. Wyznaczona w tym 
handel odbywał się tylko na zabru- Celu komisja zbada stan gołębi w 
kowatej części placu  Łukiskiego, poszczególnych oddziałach i po od- 
przyczem przywóz słomy, siana j byciu przepisanej ilości posiedzeń 
drzewa musi być z placu usuniety, przedstawi odpowiednie protokuły. 

Wreszcie został przyjęty projekt Q1d iały nie posiadające wymaganej 
w sprawie miektórych ilości gołębi pocztowych wystosują 

  

— pękła. Rozjechano sie. P. p. Chła- Modrzejewska — syta Ojczyzny— 
powscy odjechali do San Franciscu wraca do Ameryki i osiada, tym ra- 
aby tam pzni Halena mogła rozpo- zem na zawsze, w górskiej pp. Chła- 
cząć gruntowne studja nad językisma powskich posiadłości w Kalifornii 
angielskim w celu—występowania na o trzydzieści kilka kilometrów ed 
amerykańskich a potem londyńskich mlasta Santa Anna, Dom nieduży 
scenach. lecz Śliczny. W parku stare, rozło- 

Modrzejewska dopięła swego. Już żyste dęby i róże wiecznie kwitnące. 
13 sierpnia 1877 wystąpiła w San Odwiedził Paderewski. Z jego ini- 
Francisko grając po augielsku, w cjatywy odbył się w New Jorku 2 
Adrjanni: Leceuvzeur. O„isał ten pa- maja 1905 go roku hołd publiczny 
miętny wieczór Sienkiewicz. Było te złożony Modrzejewskiej w teatrze 
nietylko zwycięstwe; był to najauten- Metopolitioa House. Podczas tej ura- 
tyczniejszy tryumf wielkiego talentu czystości Modrzejewska pożegnala się 
aktorskiego, który się Amerykanom w „Macbscie* ze sceną. Jeszcze już 
nagle i niespodziewanie objawił. Try- tylke raz jeden ukazała się na scenie, 
umf ten był zarazem pisze Siedlecki w styczniu 1909-70 podczas wieczoru 
— pożegnaniem ze Sceną radzimą, na rzecz cfiar katastrofy Mesyńskiej. 
polską. Traciła wszelako Modrzejew- Była już bardzo cierpiąca. Daia 9 
ską tylko scena polska—lecz nie tra- kwietnia tegoż 1909 go roku na obcej 
cila jej Polska. Modrzejewska była na ziemi umarła. 
gruncie amerykańskim żywym Polski Zwłoki Modrzejewskiej sprowadzo- 
symbolem i—przypomnpi niem. mo do Krakowa i tam pochowano. 

Nastąpiły lata wędrówki — zawa- Nad mogiłą przemówił H:nryk Sien- 
dzanie o Polskę, © Kraków, o War- kiewicz. ` 
Bzawę — występy na scenie lendyń- „Są istoty wybran: — mówił — i 
skiej — poświęcanie muóstwo pracy obdarzone przez Boga odtwórczą 
Szekspirowi —objazdy Stanów Zjedno- mocą wyobraźni tak wielką, że z za 
czonych z własną trupą — grając dziewiątego morza widzą najwyraźniej 
ciągle te same sztuki, żyjąc jedno- wieże rodzinnych miast, Śniegi oj- 
stajnie w pociągach hotelach, pensjo- czystych gór, łany zbóż, kwiaty łąk... 
natach. Nastąpiło spotkanie się z Wy- Slyszą śpiewy kościalae i fujarki pa- 
spiańskim w Krakowie, zaprzyjź1ie- stusze i wszystkie głosy ziemi, a im 
nie się z nim, wystąpienie w Krako- owe głosy, złączone razem, podo- 
wie .w roli Daodamji. I znowu gorz* baiejsze są do łkania, — term więcej 
kie w kraju zawody, przykrości, «mz. tęsknią i tem głębiej kochają"... 
skinerj:, zawiść, intrygi. Gz.



— (c) Lornetki dla oficerów monarchizm» drukowanego 18 b. m., 
broni. W związku z rozkazem Mi- w zdaniu «rodzi się jego władza 
nisterstwa Spraw Wojskowych, w zwierzchnia, zie na skutek woli jed- 
myśl którego wszyscy oficerowie bro- nostek...», wskutek opuszczenia przez 
ni, a więc piechoty, kawalerji, artyle- korektę wyrazu nie został zmieniony 
rii i t« p. winni zaopatrzyć się w lor- sens zdania, co też niniejszem pro- 
netki pryzmytyczne na koszt własny stujemmy. 
najdalej do dnia 1 stycznia 1929 r. 
D.O.K. Ill, rozkazem Nr 30/28, poz. 
16 pedaje do wiadomości, że Dep. 

TEATR i MUZYKA. 

Ka ja Teatr eT fona esi kie 
Uzbrojeń zaopatrywać będzie ofice- s!ejsza premjera: Teatr Polski występuje 

m fi;,. dziś z sensacyjną nowością. Będzie nią satu- 
rów w _ lornetki pryzmatyczne fir- ka Pollocka <Znak'na drzwiach». Treść oraz 
my „H. Kolberg i S-ka" na ulgo* założenie sztuki zaczerpnięte z życia i oby- 
wych warunkach (w 24 ratach od czajów amerykańskich, które tak zawsze in 
1 grudnia b. r. poczynając). Cena teresują starą Europę — niewątpliwie i teraz 

н sprowadzą licznych widzów do Teatru Pol- 
lornetki wynosi w chwili obecnej A Na czele obsady pp. Frenklówna, 
290 zł. Śniadecka, Larowska, Kawczyński, Dąbrow- 

UNIWERSYTECKA. ski i Wyrwicz-Wichrowski, kióry tę nowość 
wprowadza na scenę. 

— Rozpoczęcie sezonu ximowezo w 
Teatrze Polskim. ldąc śladem Teatru Naro- 
dowego w Warszawie, gdzie komedja Józe- 

— (c) Wykłady prof. “I. Ап- 
eś arki HA W bieżącym hg = 
emickim sgłoszone zostały na U.S B. Blizińskiego «P, RSA 

wykłady prof. nadzw. Uniwersytetu więzwykły sukces artyetycymy, klerowafcigia 
Warszawskiego dr. Włodzimierza An Teatru Polskiego «Pana Damazego» wysta* 
toniewicze: „Przhistorja ziem Polski“ wia na daczy ście stzonu zimowego. 

ze szczególnem uwzględnieniem „zie- stuletniej i as "re 
mi Wiłeńskiej (4 godz. tygedn.) OTAZ tora, Przed rozpoczęciem Awa roć. s 
„Z pradziejów szluki* 1 godz. w ty- Wierzyński wygłosi słowo wstępne. > 
godniu. Ten gostatni wykład ilustro= — Recital Janiny Familier-Hepnero- 

reg awantur. Wczoraj pisaliśmy o morder- 
stwie popełnionem przez rekrutów w czasie, 
przelotaej sprzeczki z robotnikiem telegratu 
a już mamy do zanotowania świeży fakt, 

nierzy pobiła szyby na uj. Zawalnej, a kie- 
dy jednego z nich przytrzymano ten pobił 
policjanta. Przyprowadzony do U:zędu Šied- 
czego wojowniczy rekrut awanturowzł się i 
w rezultacie wytoczono mu sprawę © niepc- 
szanowanie władzy i zakiócenie spokoju. 

majątkowych. W przeciącu osta'nich kilku 
dni na terenie pow. Dziśnieńskiego dokona 
no dwa morderstwa na tle nieporozumień 
majątkowych. 

z odpustu wieśniący J. Sawicki i J. Stclarski 
posprzeczal się. Sawicki znany z awantur- 
niczego usposobienia wyjąt nóż 
cios Śmiertelny. Stolarski 
szpitała w G ębokiem zmarł. 

SŁOW O 

  

Dzis bęcą 
Miejski Kinematograf | wyświetlane tilmy „Biały Kiel“ 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ul, Ostrobramska 5) 

> godz. 10. 
Grupa nietrzeźwych aspirantów na Żoł- 

dramat w 10-ciu aktach podług słynnej powieści Jacka 
Londona. W obrazie tym gra nadzwyczajnie tresowany 

pies wilk „oraz nad program «Ż BALU DO KRYMINALU» komedja w 2-ch aktach" tatni seans o 
rkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego. Cena bile ów: parter 60 gr., 

balkon 30 gr. Początek seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5 i pół. 
W poczekalni koncerty radjo. Następny program: «Buster Keaton i 10.600 narzeczonych». 

  

Kino: 
Teatr „Polonja“ = najcelniejsze filmy Bi ł Ni I i aś 

8 ul. A. Mickiewicza 22, ga doby ostatniej p. t. 9» laia ewo:nic 

— Morderstwa na tle porachunków 
Początek seansów o g. 4, 6. 815 i 

EB Dziś! Najwybitniejszy Sziagier Obecnego Sezonu przewyższający grą i napięciem dramatycznem SĄ 
fascynująca symfonia miłości i żądzy n 
egzotycznem tle wschodu, 

głównych: Włodzimierz Gajdarow, Liana Haid, Karola Vanela, Renee Harvibel. lustrację muzyczną gy 
wykona orkiestra koncetrowa z 24 osób pod IE Mikołaja Salnickiego, 

R.Z 

rolach 0 f w 

  

We wsi Zalesie Cerkiewna powracający 

  

rowa. Sadystyczne rządy degenerata. Besijalsiwa siepaczy 

i zadał 
orzewieziony do 

carskich. 

Ustatni cud setukl kinematogr. w Moskwlel ” 65 
Największe arcydzieło filmowe doby obecnej! „Car Iwan Grožny 

w roli gł. najwybitniejsi artysci Teatru Stanisławskiego w Moskwie Kaczałow, Leonidow i Askwa- a 
Podczas seansów od g. 6-ej 2 

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

  

MEB 
Drugie morderstwo mizło miejsce we 

wsi Michałówce gdzie dwaj sędziwi starcy 
P. Białodziad i A, Ananicz wszczęli kłó nię. 
Gospodarz lokalu Białodziad wystrzelił z re- 
wolweru. Kula trafiła Anonicza w głowę. 

Rejestt Handlody. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wiinie wciąg- 

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dzlzł A w dniu 28 wrzešsia 1927 r. 

7078 | A. <Staniewicz Onufry» w Parynozi, gm. Dau- 

gieliskiej, pow. Swłęciańskim, sklep spożywczy, galanteryjny 

i tytuniowy. Firma istnieje od 1925 roku, Właściciel Staniewicz 

Onufry, zam. tamże. 1738—VI 

Meble gięte fabr, 

235523508R06BREBĄTH0004R60453358 

  

LE 
Łóżka angielskie fabryki «Konrad Jarnusz= 
kiewicz I S-ka» T-wo Akc. w Warszawie. 

<Thoneta>, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szafy, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. 

| POLECA | 

D.-H. F. Mieszkowski. 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr. 23. 

otomany, 

Tel. 2-99, 

Zawody sportowe o mistrzow- 7079 1 A. «Sawicka Rywka» w Trabach, pow, Wcło- | Na prowire i 
z zi Ś 2 z У owircę wysyłamy towary za zali 

stwo Chorągwi *ileńskiej Mę- zyńkim, sklep spożywczy. gal nteryjny i naczyń Fima istnieje E E Akai 4 Ž 
od 1017 r. Właściciel Sawicka Rywka, zam. tamże. mm skiej w 1927 r. 1739—V4 
  

  

  

B+2-+79019:9:9+6P1 

  

  

: я . wej w Teatrze Polskim. W niedzielę naj- 
wszy L pri mai bližs:ą 23 b. m. na poranku w Tektrze Pal 
ne zainteresowanie i ściąga liczne skim wystąpi zaszczytnie znana świetna pia- 
a. akademickie z różnych wy- ma a Familier-Hepnerowa, która 
lziałów. zdobyła olbrzymi sukces artystyczny w kra- 

POCZTOWA, a ów zyskując jednopłcśne nznanie 

— (x) W sprawie bezpośred- W interpretacji tej znakomitej artystki 

niej komunikacji telefonicznej kozy Giejiwi BO 
pomiędzy Pojską a Sowietami. Paderewskiego, Zarembskiego I Liszta. 
W związku z przeprowaczoną w Recital wywołał duże zalnteresowanie 
osiainim czasie bezpośrednią komu- W SASS u GR 

pikacją telefoniczną między Polską a nie od 50 gr. są już do nabycia w kasie Te- 
Sowietami, Wileńska Dyrekcja Poczt atru codziennie od 11-9 w: ; 
i Telegrafów otrzymeła w tych dniach — Nowości teatralne. Dyrekcja Teatru 

od zarządu pocztowego ż MOSKWY wienia" wiłae zowej tela Geria Ras wszystkie spisy abonentów Sitci tE- ja p.t, <Mcgiła Ni Żołni. Ё 
iefoniczneį w Moskwie i Mińsku. МЕНЕ 

— (x) Zwiększenie etatu oso- RADJO. : 
bowego w urzędzie pocztowym Brodie wadi wars kiej Handlowego (Mickiewicza 33) 

я 3 — zawskieį. A Wilno I. Ze wzgjędu na wzmagają TLBQ. Syżnał tzaea: osiusikał lola odbędzie się 

cy się ruch pocztowo-telegraficzny W mteorologiczny, komunikaty «PAT», nad | PRZEDSTAWIENIE 
urzędzie pocztowym Wilno |, Mini- program. BIAŁORUSKIE 
nisierstwo Poczt i Telegrafów w czę- 15,00. Komunikaty: meteorologiczny, go- 

spodarczy, komunikaty PAT, nadprogram. 
15.20—16 00. Przerwa. 
16,00—16,25. Odczyt. 
16 25—16 40. Nadprogram, komunikaty. 

‚ 16,40—17,05. Odczyt z działu automobi- 
lizmu p. t. «Niedomagania w samochodzie i 
sposoby ich usuwania»—wygł, major Bole- 
sław Wiszniowski. 

17,05—17,20, Komuntkaty <PAT>. 
17,20—17,45. Odczyt p. t. «Gospodarcze 

wykształcenie kobiet» (Dział «Rolnictwo» )— 
wygł. p. Marja Karczewska. 

17,45. Koncert popołudniowy w wyko: 

Na program składa sie: 
1. sPaufinka> (<Zaruczany Paulinki») 

Sztuka w 3 ch aktach ze spiewami 
i tańcami J. Kupały. 

2. Chór i tańce Narodowe. 

Początek o g. 8 m. 15 w. 
Bilety w cenie od 50 gr. do 2 zł. 
50 gr. można nabywsć w Księgarni 
<Pahonia» Zawalna 7 oraz w dniu 
przedstawienia w lokalu Klubu Prze- 
mysłowo-Handlowego od g. 5 wlecz, 

ściowem uwzględnieniu wniosku wi- 
leńskiej Dyrekcji powiększyło etat 
oscbowy tego urzędu o 15 Sił uizęd- 
niczych i 10 niższych funkcjonarju- 
szy, Podkreślić należy, iż z powodu 
powiększenia etatu nie zajdzie potrze- 
ba przyjmewania nowych sił, gdyż 
Wileńska Dyrekcja posiada obecnie 
nadmiar sił miestatowych. 

3 KOLEJOWA. 
  naniu orkiestry teatru «Karuzela» pod dyr: 

— Likwidacja linji W. Pohu- Zdzisława Górzyńskiego.   
lanka—Dworzec. Dyrekcja Wileń- 
ska P, K. P. pedaje do wiadomości, 
że wobzc wyznaczina przez Ma- 

“ gistrat komunikacji autobusowej po 
tych ulicach miasta, po których prze- 
chodzi kołejka miejska, pociągi aso- 
bowe Kolejki Miejskiej na linji Wiel- 
ka Pchulanka— Dworzec Osobowy 

19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,30. Rozmaitości. 
19,30—19,55. Odczyt p. t. <O dżumie» 

z cyklu «Wielk e klęski dziejowe» (Dział 
<Hygjena i medycyna»)—wygł p. dr. docent 
Gustaw Szule. 

19,55—20,15. Przerwa, przypuszczalnie 
pogadanka muzyczna. 

20.15. Tranemisja koncertu symfoniczne: 
go z Filharmonji Warszawskiej 

Perlmuitera Ultramarya 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą. farbą a MA pietianię 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukselł 

1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia.     

  

je cd 1922 r. Właściciel Wajnsztejn Micha, zam. temże. 
1743—Vi 

7084 1. A. <Zendei Tyrca> w Trabach, pow. Wetož,A- 
skim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r, Właściciel 
Zendel Tyrca, zam. tamże. 1744—VI 

Dział A w dniu 27.IX 1927 r. dodatkowy 

" 6615 Ii A. <lzaak Salman fabryka garbaraka». Solo: 
mon Salman zatn. w Wilnie, przy ul. Sierakowskiego powoła- 
ny został na prokurenta firmy z prawem szrmodzielnego pod- 
pisywania dokumentów pieniężnych, czeków zobowiązań i Żyt 
rowania weksli klientów. jedynie weksie, akcepiy ji tratty 
włesne wystawione w imieniu firmy ma prawo podpisyweć 
łącznie z drugim którymbądź prokurentem. 1745—VI 

3810 li. A. «Niemenczyńska Chasia». Prokurentem 
firmy, z prawem samodzielnego działania, jest zam. w Wilnie, 
pizy ul. Zawainej 43 Meks Niemenczy ński. 1746—V1 

7053 I A. «Aron Izrael» w |gnalinie, pow, Šwieclaūskim, 
sklep skór i sie:ści. Firmą istnieje od 1920 r Włeściciei Aron 
larael, zam. tamże. 1741—V1 

7054 1 А. «Агопома Миз!а› м NowoDaugieiiszkach, 
pow. Święcień skim, skiep spożywczy i galanteryjny. Firma 
istnieje od 1926 r, Właściciel Aronowa Musia, zam. tamże. 

Е 1748—Vi 

7055 I A. «Błażewicz Jan> w Ignaliniė pow. Swieciaū- 
skim, sklep tytuniowy, blawainy i baralejay. Firma s'nleje od 
1923 r. Właściciel Błsżewicz Jan, zam. tamże. 1749—VI 
  od dnia 1 go listopada kursować nie 22.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- ® CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 

bęcą. ZA policji PAT, sportowy ua ukończyć kursa fachowe kore- 
oraz nadprogram. spondencyjn. prof. Sekulowicza, 

ZEBRANIA I! ODCZYTY. Warszawa, Žėrawia 42. Kursa wyni: 
— Walne zebrane c:lonków 

syndykatu dzienn karzy wileń- 
skich odbędzie się w miedzielę dnia 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

„— Nowa plaga: policji wileńskiej. 

23 go psździernika o godzinie 12-tej zajecia os poliai vilefsk ej о alikų 
w południe w lokalu S'owarzySzEniAa na į nie wojcidbyca do E Aika VS Retioi d 
Urzęćników Państwowych przy. ul. zgodnie z tradycją ostatnie dni wolncści po- 
Jegielleńskiej Nr. 7, ll piętro, front, święcają pijeństwu, co pociąga za sobą sze. 
mieszk. 3. Koledzy proszeni są usi! 
mie o punkiueln* przybycie. 

— Zarząd Koła Wil. T. N. S. W. 
podaje do wiadomoś:i swych członków, iż 
w piątek dn. 2l-go październiką r. b. o godz. 
19ej odbędzie się w gimn. im. A. Mickie- 
wicza ogóine zebranie członków Koła z na- 
stępującym porrądkiem dziennym: 1) Odczy- 
tanie protokułu ostatniego zebrania, 2) «Na: 
sze sprawy a T. N. S. W.». Referuje prof. 
S. Jastrzębski, 3) Wolne wnioski, 

ROZNE. 
— Z życia Związku Oficerów 

Rezezwy Okręgu Wileńskiego. 
We wrześniu b. r. powstało Koło po- 
wiatowe w Mołodecznie, zaś w dniu 
16 b. m. edbyła się w Bialymstoku 
uroczystość poświęc nia strzelnicy 
Kola Białostockiego Z.O.R. 

Zarząd okręgu poczynił rown'ež 
starania co do utworzenia Koła w 
Wilejce Powiatowej. 

Zspowiedziane przez Zarząd Koła 
Wileńskiego kursa dla oficerów rczer- 
wy poszczególnych rodzai broni roz- 
poczną się koło 1 listopada r. b. 

— Sprostowanie. W ustępie 
czwartym artykułu «Konserwatyzm a 

czają listownie: buchalterji, rachunko: 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki bandiu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy” 
nach, towaroznawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego. Po ukoń- 

czeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

BREZESZŚ - 

Dobrobyt i majątek czeka u Twych drzwil! 
Otwórz je umiejętnie 

kurując LOS do I-szej kiasy 16 ej Pol. Państw. Loterji w słyn 
nej z wielkich wygranvch i w najszczęśliwszej koiekturze 

H. Minkowski 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 P. K. O. Nr. 80928. 

Centrala: Warszawa „aiewki 40, Tel. 29635 i 195.81. P. K. O. Nr. 3553. 
A ZNAJ” 4IESZ DROGĘ DO SZCZĘŚCIA 

Główna wygrana : 650.000 żgęjęg ało: 400000, 
250000, 2 po 100000, 

2_po 75000, 2 po 60000, 3 po 50000, 2 po 40000, 2 po 30000, 6 po 25000, 18 po 
15000, 30 po 10000, 54 po 5000, 90 po 3000, 180 po 2000, 422 po 1000 i wiele, 

wiele in. 
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Cena lośu: 4 10] (EEK: == 40] 
Go drugi los wygrywa!!! 

Najlepsza okazja wzbogacenia się!!!! Niebywałe szansel!! 
Zamiejscowym wysyłamy losy po nadesłaniu zamówienia i należności: 

WYTNIJ I ZACHOWAJ! NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA w KRAJU 

H. Minkowski Ves sog, * 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 296.35 i 10581. P. K. 

BRZTESZEDESZZ 
0._ Nr. 3553, 

  OK TND SOS A TT TERROR KET A I VISTA RSA TASTE 

Siedem „grzechow“ naskał y dziwacznych farm zalegają 

1056 1 A, <Borowski Abrana» w frabach pow. Woło» 
żyńskim, sklep spożywczy i gałanterji. Firma istnieje od 1912 r. 
Włeścicieli Borowski Abram, zam. tamże. 1750—VI 

70:7 1 A. «Brando Nachama» w Trsbach pow. Weło- 
żyńskom, sklep Spożywczy i galanteryjny, Firma istnieje od 
1907 r. Właścicieł Braudo Nachama, zam. temże. 1751—Vi 

7058 I A, <Brumberz Mowsza> w Ignalinie, pow, Swię- 
cizńskim, sklep zboża i siemienia lnianego. Firma istnieje od 
1920 r. Właściciel Brumberę Mowsza, zam. tamże, 1752—V1 

Dział A w dniu 291X 1927 r. 
7035 1 A. <RolnikWileński Michał Obiezierski» w 

Wilnie, ul. Kaiwaryjska 11—3, handel detaliczny i hurtowy 
artykułami zbożowemi i spożywczemi. Firmą istnieje od 1927r. 
Właściciel Michał Obiezierski, zam. tamże. 1753—V1 

w dniu 26 IX 1927 r. 

7052 | A. «Hurtownia tytuniowa Sejmiku Wołożyń. 
skiego w Wołożynie» Wołożyn, ul. Rynek 24, hurtownia tytu- 
niowa, Firma istnieje od 1927 r. W ł.Ściciel Sejmik Wcłożyński. 
Kierownik Hurtowni inż. Marjan Sielanka, ZONE. 

w dniu 30-X 1927 r. 
7086 1 A. <Berkman Liba» w Trabach pow. Wołożyń: 

skim, piwiarnia. Firma istnieje od 1923 r. Właściciel Berkman 
Lib», zam. tamże. 1755—VI 

AEA 

Drzewka 1 Kizewy OWócowe 
oraz ozdobne 

aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny SZKÓŁKI MAZELEWSKIE 

Wilno, Zawalna 6, m 2. 
Ceny przystępne. 

NICIEWRZTNECNCZYSZORANE GSC) 

Liberty: 

biednych bezpłatnie, 

RESTAURACJA 
„KRISTAL* 
Mickiewicza 4. 

Obiady smaczne z 3 ch 
daf zł. 1.50. nodczas 
obiadów i _ kolscji 
przygrywa orkiestra. 

WĘGIEL 
GÓRNOSLĄZKI 

i materjały budowlane 
w najlepszych - galun- 
kach po cenach kon- 
kurencrjnych poleca 

EK. ZDANOWSKI 
A. Mickiewicza 34 

Tel: Nr 370, 

Potrzebna 
posługaczka do biura. 
Zdrowa, przcowita, z 
dabremi voleceniami, 
Wiadomość w adm. 

«Słowa». 

Mieszkanie 
8 pokoi do cdnajęcia 

od 1 lietopada, 
Aniokol 54. 

  

  

  

Lekcyj języka : 

francuskiego i 
: * 

angielskiego 
udziela doświadczona 

nauczycielka, 
Mickiewicza 37 m 17. 
(Wejście od Ciasneż 

Ją Sk ep „Okazja 
Wilno, ul. św. Jafiska 8 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lómbardo- 
we kwłiy i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze: 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 
Tzeczy w ježdzam na 

prewincję. 
Zawiadamiać listownie 

U. S. A. 
I Części wy: 

imienne, nowe,  fa- 
oryczne, pn niskich 

cenach. Rotex, 
Warszawa, Niecała 1. 

  
  

  

    

Buchalter 
oilansista, z długolet- 
nią praktyką poszu- 
kuję wieczorowych 

zajęć. Adrs ui. Mickie- 
35 m. 36 pod 

Buchalter. 

  

e = i BB KŁ głos 7040 I A. <Subctnik Roza» w z p aa © Jedyna w Wilnie wytwórnia z 
w grach ruchowych o mistrzostwo Chorągwi gyj ki ż , galanteryjny i nacz; irma istnieje Ś g 
Harcerskiej męsk. Wileńskiej. (Na program AO re Włościciei Sukotuik Ries, AR temże. 1740—-VI wianków metalowych › 

zawodów złożą s'ę pilka latająca i koszyko- ; в 4 jaś 

va). Poczte B R ROA s: 7081 I A. <Szmidt Maks> w Trabach, pow. Wałoż: ńskim 3 pz BREMBO CE 
wody strzeleckie z broni małokalibiowej O sklep spożywczy, gzlanteryjny i naczyń. Firma istnieje od | Wielka 3 została przeniesioną 
mistrzostwo Chorągwi Wileńskiej M. na i idt M „ tamże. 1741—VI + 
1927 r. Strzelanie WENĆ się z odiegłości 102 O WIABIOSE Sza As zm RE - $ na Królewską 5 & 
50 m. Do zawodów starą drnżyny składają- 7082 I. A. «Sora Ester Szmidt i Jakób Namiot spółka» + (ZAKŁAD POGRZEBOWY). $ 

ce się z czterech zawodników. (6) skład zpieczny w Nslibokach, pow. Wołożyńskim. Firma St 644+00004000>00045424. 

nieje od 1925 r. Wspólnicy zam. w  Nalibokach: Sura Ester 2 Ba 

Szmidt i Jakób Namiot Spó ka firmowa zawarta na mocy BiURO ° Białoruski Teštr Ludow umowy z dnia 15 meja 1925 r. na czas do 15 maja 1928r. podań, Tłumaczeń i Fortepjan 
JatOTUSKI 1eBIF y Zarząd spółki należy do Jakóba Namiota, który jest upraw- Przepisywań krzyżowy, mały oka- 

Białoruskiego Instytutu Gospodarii i | niony samodzielnie do podpisywania za spółkę 1742—Vi REKORD», przy ul. zyjne sprzedam. 

Kultury pod dyrekcją Piotra Bułhaka 7083 | A. «Wajuszteja Michis» w Ignalinie pow. Świę. Mala | Zaletula Zawalna £0, m. 5 
W niedzieję dnia 23 października ciańskim, sklep spożywczy, galanteryjny i naczyń. Firma istnie: ane a 

w Wilnie w Sali Klubu Przemysłowo: 

2 pokoje 
umeblowane z wygo: 
dami do wynajęcia. 

Pzńsza 4 m. 2. 
    

Do Gdstąpienia 
skiep  kolonjalny w 
centrum miasta z 

iuwentarzem i towa- 
rem. Przy sklepie 
mieszkanie. Wiado: 

mceść w Blu'ze Rekla- 
mowem, Garbarska 1. 

| LEKARZE. 
DOKTÓR 

L Ginsberą 
thorocby weneryczne, 

syfilis i skórne. 
Wilno, ul. Wileńska 3, 

talefon 567, * 
Przyjmuje od 8 «o 1 

iod 4 do 8, 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, ' moCzo- 
płciowe i skórne. ui 
Witešska T, tel. 1067 

      

DOKTOR i 

D,- ZELBOWIGZ | 
chor, WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

S. Taidoelozowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE i взог, 
DRÓG MOCZ, 

12- 1 ой «6 
ni, Miekiewicza 24 

tei. 277 

W. Zdr. NT. ala 

DOKTOR 

rz. 

ь 

T.Demhouski 
wznowił przyjęcie 

chorych od 10 do 12 

1 оё 4 @0 5 pp. 

Mała Pohulanka 9. 

  

AWALER, wieku 
średniego z dłu: 
goletnią prakty- 

ką budowlarą i kance- 
laryjną jako były nad- 
zorca gmachów poszu- 
kuje posady  rządcy 
domu, administratora 
it. p. Łaskawe oferty 
do Bisra Reklamowe: 

    

go Gaibarska 1 pod 
<posada>, 

JEDYNE 
i najtańsze Polskie 
żródło przędzy wełnia- 
nej, bawełnianej i 
jedwabnej poleca do 
robót ręcznych i ma- 
szynowych hurtem i 

detaiicznie, 
Ceny fabryczne, 
<EL IT A» 

Wilno, Wileńska 22. 

  

gubiorą książkę 
Z wojskową, wy- 

daną na imię 
Józefa _ Kosowskiego 
pizez P. K, U, Wilno- | 
Troki, unieważnia się. 

Lekarze-Dantyści. 

Lekerz-Dentysta 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, :el. 10.80 

przyjmuje: 
od g. 10—12 i 5—7. 

W. Zdr, 54, 

    

    

    

Lekarz- Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Śmolska 
Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i пзи- 
wanie zębów bez bólm. 
Porcetanowe 1 złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym is 
znižka. Oliarna 4 m. 

Wydz. Zdr № 3 

brzegi Szyłki i aż do połowy rzeki 
Szyłce. DE ja m cieniem; niektóre 

Е z nich dosięgałją 300 metrów wyso- 
Ze wspomnień syberyiskich, kości i wysuwają się daleko naprzód 

Trudno nawet i w Syberji znaleźć wgłąb rzeki, zmuszając ją do zmiany 
kraj równie dziki i niezaludnicny jąk kierunku; takie skały lud miejscowy 
Wschodnie  Zabajkalje od miasta nazywa charakterystyczną nazwą „Бу* 
Siretieńska aź do kozackiej .wsi Po» ków* i bardzo je nie lubi, bo przesz- 
krowka. Tu na przestrzeni 250 kilo- kadzają w żeglarstwie tworząc wiry, 
metrów wzdłuż rzeki Szyłki aż do które podmywają brzeg dopóty, aż 
miejsca, gdzie onasię łączy z Argu- runie do wody, zasypując ją gruzem 
nią, widzisz na obydwu brzegach kamieni. Kamieniami usłane jest ła- 
tylko las i bez końca las. Nie jestto żysko rzeki,—i nie jeden już statek 
jednak las w rodzaju naszych liiew- rozbił się o te ogromne głazy; a wszel- 
skich składający się z drzew jednego ka katastrofa w tych miejscach jest tym 
gatunku, las wysoki, cienisty. W Sy- więcej zgubną, że dokola o sto wiorst i 
berji ziemia przemarza o wiele głębiej więcej nie znajdziesz ludzi, Na tej og- 
niż unas, i dlatego dizewa nie pusz- rotmnej przestrzeni znajduje się siedem 
czają tak głęboko swych Korzeni w tylko stacyj pocztowych, które Sybi- 
ziemię; są miejsca, gdzie grunt nie racy nazywają cgółem «siedem grze- 
mięknie ed działania promieni sło- chów śmiertelnych»; pierwszy «grzech» 
necznych i latem, lecz zawsze pozo- — Gorbica, nazwana tak dlaiego, że 
staje w stanie nawpół zamarzniętym: tu niemało zginęło <garbusów» po- 
to też i drzewa, nie zasilane wilgocią, wracających z kopalni złofa od kul 
nie rosną tak wysoko jak u nes, Ale sybirskich «czełdonów» i kozaków, 
przesirzeń zajęta przez lasy jest nię- wiecznie na nich' pslujących; drugi 
zmierną i nie jedne europejskie peń. «grzech» — Uiiosnaja, trzeci Sobeli- 
stwo mogłoby się schować z krele- naja, — reszty nie pamiętam. Zimo- 
sem w syberyjskiej tajdze. Ogromne wą porą nie było, aż do przeprowa- 

Amur, jak tylko droga po zamarznię- — Gizie, kto rabuje?! — pytałem W połowie drogi zairzym — się fur- 
tej Szyłce. To też każdy pasażer, ja- przecierająćc zaspane oczy. Ale «jam- man, dobył garść słomy i zaczął prze- 
dący na wschód nolens volens mu- szczyk» zwtócił ku mnie śmiejące się cierać koriom chrapy, pekryte Szro- 
siał przebyć te «siedem grzechów»; oczy. nem i ściągnięte mrozem. Potem а- 
musiałem i ja też je zobaczyć w roku — Nikt nie rabujel U nas spo- palił fajkę i znowu puścił się w dro- 
1898 gdy oGdbywałem podróż na kejnie, jak Bóg przykazałl ge. Palnął z baia i krzyknął: 
Amur. з A cóż ty wrzeszczysz, że ra- — — Hzj konikił Lećcie z górki na 

Mróz był tęgi, gdyśmy zjechali z bują? 0 górkę: da pan na wódkę! 
górzystego brzegu na lód rzeki, Jam- — To już taki u nas zwyczaj Już dojeźdżaliśmy do „drugiego 
szczyk* pokrzepiony szklanicą tęgiej „wasze błagoredije*| Jak zobaczymy grzechu”, gdy nagle z lasu wyszedł 
siwuchy, walił z bata, a konie lecia: przed ssbą górę, to staramy się jak feleń, zatrzymał się przy drodze i wy- 
ły jak opętane. Czasem furman, nie ptak wlecieć na nia; bo to koniom łupil na nas oczy. i 
będąc w stanie utrzymać koni, zapę- [żej, niż krok za krokiem gramolić _ Krew myśliwska zawrzała we mria 
dzał ich w głęboki śnieg, żeby ostu: sig na nią. Ażeby konie obudzić do i znowu porwałem za dubeltówkę. 
dzić zbyteczny zapał. Leżalem sobie szybkiego biegu, krzyczymy, że ra- Ale „jamszczyk* fiepmatycznie po- 
wygodnie w saniach zwyczejem Sy- busie stoję na drodze; no i wiado- wstrzymał moje zapędy. 
birskich podróżników, którym trzeba mo — koń ucieka, be to mądre zwie- — Nie sirzelajcie penie, bo za- 
przejechać nie sto wiorst, i nie dwie- rzę j zna mowę ludzką. Nasze konie Płacicie za jelenial 
cie, lecz 2400 4*). A więc położyłem do tego uložone, že boją się tego = — Albo ceł 
sobie poduszkę pod głowę, wyciąg- krzyku „grabiat*, jak ognia. —Bo to jeleń swojski, Ot widzicie 
nęłem nogi i nakryłem się ciepłem — A daleko do stacji? — zapyta- Panie, dym co się unosi nad lasem? 
futrem, jak kołdrą: w takiej tylko pc- łem, czując że mróz włazi mi za koł- To stanowisko «oroczonów»; to ich 
zle męża przejeżdżać ogromne prze- nierz, jeleń, 
strzenie, nie czując zmęczenia. Już — Do drugiego „grzechu?* A Dawno już słyszałem 6 tubylcach 
zacząłem zasypiać, gdy nagle obudził kto to wiedzieć może; droga nie Sytirskich, alem ich nię widział ani 
tnie dziki wrzask: : AZ razu. To też kazałem  jamszczykowi 

— Ej, gołubczyki, grebiail (*) *) Od Irkucka do Błagowieszczeńska Zbaczyć z drogi i pojechać do się- 
Konie puściły sę cwałem na gó- 2400 wiorst. : 5 dziby 6roczońskiej, kierując sią na 

rę, a ja, usłyszawszy o rabusiach, — **) Ej, kochani, — rabują! dym nad lasem. Ale furman odniósł 

prośby. 

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. 
deckich 1, przyj. 4—7. 
    

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- 

ryczne, niemoc 
płolowa, skórne. 

Przyjmuje: 
od 9—iż i 4— 

ul. Mickiewicza 
W, Z. P: 

    

i, 
  

  

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby 

skórne 1 weneryczne. 
Leczenie światłem 

Sollux i Lampa Bacha 
(sztuczne słońce_ gór: 
skie), Zamkowa 7 m. # 

AKUSZERKI. 
  

      
Akuszerka 

) 

ia M 

i 

w. ec „A 
rzyjmuje 04 godz. 9 
i Kad 

46 m. 6. 
W: Z. P. Nr 63. 

  
  

AKUSZERKA 

Marja Brzezina 
przyjmuje: 

od 9 rano do 7 wiecz., 
ul. Ad. Mickiewicza 

30 m, 4. 
W. Zdr. Nr 3003. 
———— 
Folwark 45 ha 
kompietne zabudo- 
wania, wszystko 
użytki sprzedamy 
za 2.500 dolarów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi- 

cza 21, tel. 152, & 
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— Nam niewolno zboczyć z dre- | 
gi.ĘZa to będzie kara zieniężna. 

— lleż zapłacisz? BRC 
— Rublal A eprócz tego pisarz 

na stacji pocztowej nawymyśla mi, że 
męczę bez potrzeby konie, 

— Kiedy tak, to masz rubla na | 
opłatę kary, drugiego, za wymyślanie 
i trzeciego na wódkę. Teraz poje- | 
dziesz? 

— Czemu nie? Pojechać można. 
Tylko że pan tam nic ciekawego ni 
zobaczysz. Albo to ludzie? A 

— A któż? 
— Wiadomo kto: 

dłg! U nich i duszy niema,.. 
— A cóż u nich jesi? 
— Para, władomo že para, bo 

nieochrzczeni. 
— No, nie gadaj głupstw, ajedź 

prędzej. 
Jamszczyk palnął:z bata i znowu 

krzyknął dzikim przereźiwym głosem: 
cgrabiatl» A konie, jakby przeczuwa: 
jąc za sobą bandą zbójów, pomknęły 
jak wicher i wyniosły mas na Siromy 
brzeg rzeki. (D. NJ) 

Konstanty Siemiradzki, 

żółtoskóre by-     
   
   

“ 

dzenia kolei żelaznej, inne] drogi na wskoczyłem I porwał mi za dubeltówką. mierzon:! Ms2e 10 wiorsteumoże 15. Się bardzo mieprzychylnie do m2 
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