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G zmniejszenie zła. 
Piszemy ten artykuł mając na 

względzie tę połać kraju, której po- 

święcone jest predewszystkiem 
nasze wydawnictwo, t. j. powiaty 

naszej ziemi _ pograriczne, ed 
Dzisny do Pińska, Zwracamy sią do 

żywicłu ziemiańskiego, który w tych 
powiatach jest tą siecią łączącą Kresy 
z całością państwa, Wybory mają na- 

dejść nieuchronnie. Jakie są zadania 

kresowego ziemieństwa, wobac nad- 
chodzących wyborów? 

Odpowiadamy na te pytanie 
1) przedewszystkiem ziemi:ństwo 

powinno dołożyć starań, aby pod- 

nieść poziom personalji list posel- 
skich. Zwrócenie wszelkiej uwagi 
i krytyki nie na partje, lecz na per 

sonalje, nie na bloki i listy, lecz na 
ludzi stanowi cbowiązek patrjotyczny 

każdego obywatela dobrze žyczącego 
Ojczyźnie. 

2) Na ziemiach kresowych walka 
pomiędzy obezem antyrządowym, a 

prorządowym może mieć specjal- 

nie niekorzystne echa zć względu па 
możliwość wykerzystania tej walki 
przez Białorusinów 0 _ bolszewickiej 
orjentacji. Toteż obowiązkiem  zie- 
tmiaństwa, które jak ta prawdziwa 

matka przed _ sądem Salomona 
dba więcej o interesy ziemi, niż o 

spory i ambicje partyjne powinno te 

tarcia ukraczć i powstrzymywać, o ile 

to leży w granicach ich sił i możli- 

wości. Temniemniej ziemiaństwo po- 
> winno pilnować się, aby nie dać się 

r 

wciągnąć w rydwan którejś pariji, 
Doświadczenia uczynione z encecją 
są wszystkim znane. Podczas prze- 
szłych wybsrów endecja cbeszła się 
z ziemiaństwem, jak z jakiemś „sto- 
warzysztniem św. Zyty Pod tym 

względem pewni jesteśmy, że ten 

eksperyment peraz drugi powtórzyć się 
nie da, Natomiast obawialibyśmy się 
aby pewne grupy lewicowe, ubierające 

się z własnego amaterstwa w barwy 

wysłanników rządu, nie zechciały wy- 

zyskać pozytywnych dla cbtcnege 
rządu nastrojów wśród ziemiaństwa. 
Pod tym względem narady, o których 
pisaliśmy w sobotę w artykule Ja- 
skółka przedwyborcza, przykryte niece 
parawanem prywatności, stanowią pe- 

* wne memento. 

Uwežalibyšmy za zgubne, gdyby 
żywioły państwewe poszły do wybo- 
rów w rozproszeniu, uważalibyśmy 
także za zgubne, gdyby nawet jedno- 
stki z pośród zietnian przyłożyły rękę 
do walk wyborczej prowadzonej w 
imię obrony parlamentaryzmu, sejmo* 
władztwa i poselskiej anarchji, 

Wszystko te są meże komunały, ale 
też okres wyborów jest okresem ciężkim 
osłabiającym kraj, csłabiającym pań- 
stwo, osłebiałącym charaktery ludzi. 
W takich czasach nie od rzeczy jest 
westchnąć do elementarnych uczuć 
uczciwości, do tych—jak pisał Hen. 
ryk Sienkiewicz dziesięciorga wy- 
szytych na zgrzebłem płótnie. Oby 
się przeniesły nad głowami naszemi 
jaknajprędzej te wybory, w których 
głos półdjoty jest wart tyle samo 
co Petrażyckiego lub Curie-Skłodow- 
skiej, w których kłamstwę jest pre- 
mjowane, a spokcjne wypowiadanie 
prawdy jest wzbronicne pod ciężkiemi 
karami i t. d. i t, d. Nie można po- 
wiedzieć, aby z wyborów wyciągnąć 
dobro, bo wybory powszechne wo- 
góle są złem, lecz można mówić tyl- 
ko o zmniejszeniu zła tego okresu 
przekłętego. Ziemieństwo o ile będzie 
solidarne, e ile nie wytworzy wewnątrz 
siebie rywalizecji pomiędzy szlachcj- 
cem zaścienkewym, a folwarcznym, 
cbywatelem folwarcznym, a okelicz- 

nyim panem jest silą dużą. Jest siłą 
na prowincji sieńrowczo większą niż 
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się, iż znane ze swej skuteczności przeciwko 
zaparciu pigułki francuskie CASCARINE 
LEPRINCE nadeszły i są do nabycia we 
Wszystkich aptekach po Zł. 460 za flakon, 
L j. po cenie zatwierdzonej przez Departa- 
Ment Zdrowia Mia. Spr. Wewn. 

esyłkę pocztową 4 zł ; K. 0. Nr 60280.“ : 

tak nikłe dziś u nas organizacje po- 
lityczne jak endecja, chadecja, klub 

pracy, Powinno więc użyć swej siły 

na zmniejszenie tego zła, Cat. 
EET 

Za i przeciw. 
Barjera, która s'ę opuszcza. 

Niedawno ciekawe listy wymienione zo- 
stały pomiędzy Jerzym Bernardem Shaw, 
słynnym d:amaturgiem angielskim, i Fryde- 
rykiem Adierem, sekretarzem generalnym 
drugiej międzynarodówki smsierdamskiej, 
tymsamem Adle'em, kióry 21 października 
1916 roku zabit hr. Siuergkha, prezydenta 
micistrow Austrji. Z powodu tej ciekawej 
wyrmiąuy poglądów kreśli znzkomity francu- 
ski publicysta Pertinex uwagi, które tu za 
nim powtórzymy. Całe swe życie Jerzy 
Bernard Shaw figurował w szeregach so- 
cjalistycznych. ył pomiędzy Fabjanami 
irlandzkimi za dawnych czasów. Od Ćwierć- 
wiecza regularnie płaci swe składki do Nie- 
zależnej Pautji Pracy, tej pepiniery brytań* 
skiego marksyzmu, A jedna nie może 
powstrzymać *achwytu swego do Musso- 
liniego i do reżimu, kóry w osobie wiel- 
kiego Włochą znalazł swoją inkarnację. Ma 
niesmak do libersiaej Buropy, która jest 
zgorszova swistem rózżeg laszystowskich i 
ciągle ma na ustach wyraz: Matteoti. 

Zieszią Shaw tax samo w przeszłości, 
jak w tęraźaiejszości lubi ludzi, którzy przeje- 
wając krew, umieli to robić zawodowo: Jul: 
jusz Cezar, August, Henryk Il angielski, Na- 
poleon, Lenin, reakcjonišci niemieccy, na- 
wet prezydent Cosgrave, pogromca  rlandji, 
Z jakąż pogardą pisze Shaw o figurach, któ. 
remi płacono koszta inscenizacji history< 
Cznych, jak o asięciu d'Engien lub - nawet o 
tym sympatycznym staruszku Beckendorfie 
ambasaaorze rosyjskim w Londynie, które- 
go obiadki sam Shaw zajadał tak smacznie, 
lub nawet o socjalistach włoskich, niedosta- 
tecznie wyszkolonych w uzyciu oliwy 1 ry- 
cyny, w walce z uieprzyjaciółmi polityczny” 
mil. Wybierając pomiędzy Poincare a Musso: 
linim, Sbaw wybiera Mussoliniego, Siąd 
tyle sympatji dlatego, że zdaniem Shawa 
przestąrzała demokracja XiX-go wieku jest 
dzisiaj niczem więcej, jak  <gwoźdź w 
drzwiach». 

Poglądy pana Shaw, jakkolwiek wielkim 
jest on poetą, zwłaszcza gdy wywołuje 
obraz Johanny D'Arc, należą jeduak do 
dziedziny paradoksów, co jednak jest cie“ 
Kawsze, że u pulityków angielskich weszły 
w zwyczaj cdwiedziny Mussoliniego, składa- 
ne w godzinach przerwy pomiędzy dwoma 
muzeąm, Pan Mussolini staż sią «very tea- 
chable». Nie przypominamy joż tutaj za- 
chwytów  Churchiila i grzeczności Cham- 
berlaina, nieco zącieniowavych w czasach ostą- 
inch z powodu kiiku drobnych nieporczu- 
mień. Dodajmy do tego, że cpinja publiczna 
ta właśnie, na kiórą itak często powołują się 
panowie briand z Pauj boacourem, może 
być zniekształcona przez sukces, i w naszej 
epoce, tym wieku brutalności, nie stanowi 
już ola tego kto wie czego chce, barjery nie 
do wzięcia. Barjera ta często się opuszcza. 

Termin płatności podatku do- 
chodowego nie będzie od- 

łożony. 

WARSZAWA, 24 X. Pat. Miai- 
sterstwo Sxarbu komunikuje, że usia- 
węwy termin płatności podatku do 
chodowego za r. 1927 (1 listopada 
rb.) nie zostanie Goroczony eni ież 
nałeżności tego podatku nie będą 
rozłożone na raty. W inieresie zatem 
samych płatników leży jaknajrychiej- 
sze wpłacenie przypadających od nich 
należności z tytułu tego podatku do 
Kas Skarbowych, gdyż tylko w ten 
sposób zapobiegną doliczaniu 2 proc. 
kar za zwłokę oraz 5 proc. kosztów 
przymusowej akcji egzekucyjnej. 

Termin płatności podatku od 
obrotu. 

WARSZAWA, 24 X. Pat, Mini- 
sterstwo Skarbu podaje do wiadomo- 
ści płatników podatku przemysłowe” 
go od obro'u, że uigowy termin płat- 
ności zaliczki na poczet tego podatku 
za kwartał Hi roku bieżącego upływa 
z dniem 29 peździernika rb: i że po 
upływie tego terminu wszelkie spłaty 
uskuteczniane z tytułu tej należności 
będą pobierane z doliczeniem 2 proc. 
ker za zwłokę. 

Konferencja w Belwederze, 
WARSZAWA, 24.X (żel. wł. Słowa) 

Dziś o 1-szej popołudniu wiceprem- 
jer Bartel udał się do Belwederu 
gdzie odbył ówugodzinną konferencję 
z premjerem Marszałkiem Piłsudskim 
na temat najważniejszych spraw bud- 
żetowych a w szczególności budżetu 
i zwołania ua sesję zwyczajną Sejmu. 

"Prochy generała Bema. 
związku z notą komisarza francuskie- 
ga w Syrjl, w której prosi on o u. 
stalenie terminu sprowadzenia pro- 
chów gen. Bzma do kraju oraz prze- 
tyla do rozpatrzenia program ekshu- 
macji i uroczystości w Syrji, zwołane 
zostało zebranie komitetu sprowadzee 
nia zwłok bohatera. 

Prochy gen. Bema pochowane zo- 

  

  

staną w Tarnowie. Miejsce to zostało 
ustalone za zgodą najwyższych czyn- 
ników w Państwie, pod których pre- 

NN ttkioratem komitet akcję swą pro- 
wadzi. 

  

w sprzedaży ńetutieznej Cena p 
Opinta pogziowa wisscacna ryczałtem. 
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Sowiety oburzone wystąpieniem Vaughan'a, 
MOSKWA. 24 X. PAT. Radjostacia moskiewska donosi: Izwie: 

stja oceniają oświadczenia przedstawiciela Avgij w Ryd:e Vaug- 
han'a z okazji traktatu handlowego sow ecko łotewskiego, jako 
wyrežną interwencję w sprawy wewnętrzne Łotwy oraz jasną 
wskazówkę, że Łotwa ma prawo zawierać wsłączne takie trakta- 
ty, jakie są na rękę Anglji. Prisma podkreśają, że prasa calego 
świata, która bezustannie podnosi aarn z powodu rzekomego 
wtrącan a sę Sowetów w spra»y wewnętrzne innych państw, 
nigdy i nigdzie nie mogła wska.ać takego kroku ze stony So- 
e któryby chocaż z daleka przycominał wystąpene Vaug- 
an'a. 

Trocki i Zinowjew w opałach. 
MOSKWA, 24 X PAT. W dniach ed 21 do 23 października r, b. 

cbradowato plenum centralnego komitatu 1 centralnej komisji kontrolnej 
partji komunistycznej, które postanowiły wykiuczyć Trockiego i Zjaowjewa 
z centralnego komitetu partj, Odnośna rezolucja brzmi: Połączone plenum 
centralnej komisji konttrolnej we wrześn u 1927r. okazało wielką tolerancję 
i ustępliwość w stosunku do Trocki:go i Zinewjewa dają im przez to 
meżność wykonywania swej obietnicy z 8 września 1927 r, 9 zaprzestaniu 
akcji w kierunku tworzenia odrębnej frakcji. 

Jednakże Trocki i Zinowjew oszukali partję powtórnie, ordynarnie na- 
ruszając przyjęte na siebie obowiązki. Nietylko nie zaprzestali oni akcji 
w kierunku tworzenia odrębnej frakcji, ale odwrolnie prowadzili ją prze- 
ciwko pariji i jej jedności w stopniu graniczącym faktycznie ze stworze- 
niem nowej antyleainouskiej partji wspólnie z inteligentną 
urżuazją. 

Wobec takiego staru rzeczy, połączone plerum centralnej komisji 
konirelnej i centralnego komitetu postanawia wykluczyć Treckiego i Zie 
nowjewa z centralnego komite'u pariji. Połączone plenum centralnego 
komiteiu i centralnej komisji kontrolnej postanawia jednecześnie cały ma- 
terjał o działalności przywódców opozycji przedstawić XV zjazdowi do 
rozpatrzenia. 

Wielki proces w Moskwie. 
MOSKWA, 24—10. Pat. Jak donosi radiostacja moskiew: 

ska, w dalszym ciągu procesu 5-ciu szpiegów anglelskich, try- 
bunał najwyższy przesłuchał byłego radcę prawnego rewolucyj- 
nej rady wojennej Korepanowa i dwóch urzędników  wojsko- 
wych. Oskarżeni przyznali się, że utrzymywali stosunek z by- 
łym sekretarzem poselstwa angielskiego w Moskwie, któremu 
dostarczali tajnych danych o charakterze wojskowym 
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Redukcja wojsk w Nadrenii. 
MOGUNCJA. 24 X PAT. Wczoraj rozpoczęła się rzeczywista 

redukcja wojsk armji reńskej Dwa bataljony kulomiotów opu: 
ścły Koblencję, po jednym zaś Worms, Neustadt, Spirę i Landau. 

Sprawa Ks. Karola ruinuńskiego. 
BUKARESZT. 24.X. PAT. Wczoraj wieczorem po zakończeniu po- 

siedzenia rady ministrów wydany zosiał następujący komunikat: Ogłoszo- 
ne w prasie zagranicznej wiadomości o wzmożeniu w Rumunji ruchu 
zmierzejącego ae przywrócenia praw do tronu ks. Karolewi są całkowic e 
fałszywe. Pogłoski o tem powstały w związku z zaproszeniami jakie były 
rasiępca tronu usłował skierowść do przysódców rozmaitych stronnictw, 
włączając w to i prezesa rady ministrów, celem skłonienia narodu rumuń- 
skicgo 60 wypowiedzenia się za powclaniem go na tron, 

Zważywszy, iż podobna akcja jest bezpośrednim zamachem przeciw- 
ko przepisom konstyiucyjnym i bezpieczeństwu państwa, agent, który zaje 
mował się doręczeniem iistów b. ks. Karola Mancviłesco został areszto- 
wany i oddany pod sąd. Rząd jest stanowczo zdecydowany zapewnić 
prawny porządek w pzństwie i wyda niezbędne zarządzenia dla uniemo- 
źliwienia wszelkiego rodzeju podobnych usiłowań. 

Proces Szwarcbarda, 
PARYŻ. 24 X. PAT. Na dzisiejszej rozprawie w procesie Szwarc- 

barda były adwekat piotrogroćzki Goldsztein, który przewodniczył w swo- 
im czasie komisji śledczej w sprawie pegromów na Ukrainie, oświadczył, 
że nie może wprawdzie stwierdzić, że pogromy odbywały się z rozkazu 
Peilury, oświadcza jednak, iż Petlura nie uczynił nic, aby im zapobiedz, 
Świadek, adwokat rosyjski konserwatysta Szłumberg zapewnia, że Szwarc- 
bard nie był agentem bolszewickim. Były minister gabineiu Kierenskiego 
Tiomkin oświadczył, że Petlura jest bezpośrednio odpowiedzialnym za 
mordy na Ukrainie oraz dodał, że protestował przeciwko nim wobec Petlu- 
ry, lecz że nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Na tem posiedzenie 
zostało zakończone. 

Sprawa zakładów Chórzowskich. 
BERLIN. 24X. PAT. Biuro Wolffa donosi z Hagi, że skarga inter- 

pretacyjna rządu niemieckiego w sprawie zakładów chorzowskich, która w 
dniu 18 b. m. wpłynęła do sekretarjatu międzynarodowego trybunału 
rozjemczego w Hadze, ma być jeszcze w ciągu bieżącej sesji grzez try- 
bunał rozpatrywana. W tym celu międzynarodowy trybunał, zgodnie z de- 
cyzlą sekretarjatu, miał się zwrócić do rządu polskiego z wezwaniem, aby, 
o ile rząd polski wogóle ma zamiar w sprawie tej wystąpić na drodze 
pisemne, najpóźniej do dn. 7 listopada r. b. nadesłał swe pismo na ręce 
sekretarjatu. 

Międzynarodowy kongres żeglugi powietrznej 
RZYM, 24—10. Pat. Dziś na Kapitolu odbyło się uroczyste otwarcie 

4-go międzynaredowego kengresu żeglugi powietrznej. W uroczystości 
wziął udział Mussolini, członkowie rządu, korpus dyplomatyczny, przede 
stawiciele władz i delegaci 40-tu państw. Po przemówieniu powitalnem 
gubernatora Rzymu, Mussolini wygłosił mowę, która wywołała gorące o” 
klaski, Ks. Discealea prezes aeroklubu włoskiego, mianowany został prze- 
wodniczącym kongresu. 

Zwycięstwo Francji w powietrzu. 
BERLIN, 23—10, Dziś na lotnisku berlińskim, wobec kilkutysięcznych 

tłumów publiczności, odbył się pojedynek powietrzny pemiędzy lotnikiem 
trancuskim Doresem a lotnikiem niemieckim Fieselerem, o tytuł „Króla 
powietrza”, Obaj lotnicy dokonali kiiku akrobatycznych ewolucyj na włas- 
nych aparatach, peczem po upływe 10 minut, zamienili aparaty i dokonali 
pewnych przepisanych sztuk lofniczych na cbcych aparatach. Mieszany 
sąd, do którego weszli również przedstawiciele lotnictwa szwajcarskiego, 
uznał za zwycięzcę lotnika francuskiego Doresa, przyznając mu tytuł 
«Króla powietrza», Ufundowany przez lotników berlińskich puhar został 
uroczyście wręczony Doresowi. 

EENZHGTS 

Wydaleni Litwini pozostsją na granicy. 
KOWNO. 24 X. PAT. Wedlug informacji litewskiej agencji te- 

legraf:cznej, rząd Woldemarasa na protest złożony Lidze Naro- 
dów w sprawe wydaien a obywateli ltewskch z Wileńszczyzny 
otrzymać miał odpow edź sekretarjatu L'gi co do dalszych losów 
tego protestu. Wydaleni obywatele litewscy znajdują się wciąż 
jeszcze w strefie demarkacyjnej. 
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Z kraju mgły. 
Hogg— ЫЙ 

„Batalją XX-go wieku* nazwał 
Daily Telegraph walkę, jakątej wios- 
ny przeprowadził gabinat konserwa- 
tywny p. Stanley Baldwin'a ze Związ- 

kami zawodowymi, czyli z Trade 
Unlonami. Walka ta doprowadziła 

do uchwalenia przez Izbę Grin spe- 
cjalnej ustawy w przedmiocie związ- 
ków zawadowych i konfliktów pracy 
(Trade Unions and Trade Disputes 
Act). Usiawa ta nie jest Oczywiście 
keńcem „batalji“: jest raczej iej po- 
czątkiem, Ba od roku 1871, kiedy 
Parlament przyznał związkom  ZawoO- 
dswym moc prawną, każdy mowy w 
tym przedmiocie «Aci» uprawnienia 
zwłązków rozszerzał; natomiast «Ас!» 
z 23 czerwca r.b. znacznie je okroił. 

Wszyscy pamiętamy, że Trade 
Uniony angielskie, celem poparcia 
Зазай górników, wywcełały 3-go maja 
1926 r. strajk powszechay w Angiji. 
Strajk ten został złamany pa dniach 
dwunastu przez rząd, poparty przez 
społeczeństwo. Strajkowali nadał tyl- 
ko górnicy. Wytrzymali do końca 
listopadz, ałe w rezultacie wrócili do 
pracy nie uzyskawszy nic. Straty tego 
strajku ekonomiści angielscy obliczają 
na 300 milionów funtów st., nie mó- 
wiąc już o zachwianym prestiżu W. 
Brytanji. 

Zaraz po złamaniu strajku pow- 
szechnego rząd angieiski postanowił 
skorzystać z wielkiej fali niepopular- 
ności Trade Union'ów, aby ich upraw- 
nienia ograniczyć. Sir William Joynson 
Hieks, sekretarz stanu spraw wewnę- 
trznych oświadczył, iż uczyni wszyst- 
ko, aby w przyszłości uchronić kraj 
przed takiemi «niespodziankami», jak 
strajk powszechny. 

W marcu r.b. projekt ustawy, zre- 
dagowanej przez znakomitego praw- 
nika jakim jest sir Douglas Hogę 
(atturney general, czyli dorad:a praw- 
ny człoaków gabinetu z rengą mini- 
stra), został przedłożeny lzbie Gmin. 
Po trzymiesięczaej w=lcs konserwaty- 
stów z socjalistami, „Aci* przeszedł 
23 czerwca 304 głosami przeciw 13V. 
Jest on krótki i bardzo jasny, choć 
przywódcy Labour Parży dowcipko* 
wali, że Hogg rymuje z „fog* (mgła). 
Opiera się nowa ustawa na następue 
jących wytycznych: 

1) Strajk generalny jest niedozwe- 
lony, a uchylający się od brania w 
nim udziału nie mogą być przez to 
poszkodowani; 

2) Terror i wywieranie necisku na 
tych, którzy w czasie strajku pragną 
pracować, są uważane za przestęp= 
stwa; 

3) Nikt nie może być zmuszony 
do zasilania, wbrew swej woli, fundu- 
szów politycznych jakiejś partji; 

4) Ktokolwiek wstępuje na służbę 
państwową, musi pozostawać wiernym 
Państwu, a nie organizacji zawodowej, 
do której należy. | 

Liczba członków Trade Union'ów 
wynosiła 8 miljonów w reku 1920; 
dziś wynosi tylko 5 miljonów, ale 
cała (e masa jest zdecydowanie prze- 
ciwna ustawie z 23 czerwca, To s2- 
mo można powiedzieć o Labour Par: 
ty, Ta ostatnia wytworzona została 
przez związki zawedowa i na 3 miłjo” 
ny jej członków olbrzymia większość 
należy do Trade Union*ów. Ramsay 
Mac Donald zapowiedział na kongre- 
sie w Blackgool, że pierwszym czy- 
nem rządu robotniczego, kiedy znów 
dojdzie do władzy, będzie zniesienie 
anty»strajkowej usiawy. 

Błędem byłoby myśleć, że chedzi 
tu tylko o sgór natury społecznej, o 
takie czy inne uprawnienia związków 
zawodowych: naprawdę gra się toczy 

° © przyszłość Imperjum Brytyjskiego. 
Często się mówi o tem, že Anglja 
jest najstarszą demokracją świata, że 
parlamentaryzm funkcjoruje tam od 
XIll-go wieku. Trzeba przedtem usta- 
bć co się przez to rozumie, bo ustrój 
demokratyczny w nowoczesnem tego 
słowa znaczeniu istnieje w Anglji do- 
piero od połowy zeszłego stulecia, t.j. 
od reform Gladstone'a, który rozsze- 
rzył prawo wyborcze na robotników 
(głosowania powszechnege jak to, 
które mamy w Polsce, do dziś w 
Anglji niema). Rezultatem tej reformy 
był ruch polityczny, który doprowa- 
dził do stworzenia Partji Pracy. 

Zobaczymy czy pacyf:styczna i ro* 
botnicza demokracja angielska zdoła 
utrzymać w całości Imperium Brytyj- 
skie, tę największą polityczną kan- 
strukcję w dziejach świata, te dzi- 
waczn* ale imgonujące dzieło angiel- 
skich kupców, przemysłowców, żegla: 
rzy i arystokracji. 

Reforma Izby lordów. 
Niema pisanej konstytucji angiel- 

skiej, tak jak niema żadnego pakiu 
wiążącego w całość wszystkie części 
składowe Imperjum Brytyjskiego. Jest 
natomiast bardzo złożena i często 

nielogiczna konstrukcja ustaw, przye 
wilejów, zwyczajów i orzeczeń skła- 
dających się na tradycję brytyjską. W 
tradycji tej lzba Lordów jeszcze ma 
początku biežącega stulecia była jak- 
by kluczem konstytucyjnego sklepiena; 
Ale zjawił się na haryzencie politycz- 
nym angielskim mały człowiek pełen 
ognia i swady, który zaatakował lzbę 
Lerdów i wystąpił z żądaniem jej... 
zniesienia] Człowiekiem tym był p. 
Lloyd- George. 

Izba Lordów historycznie jest do dziś 
dnia podobna do średniowiecznych 
francuskich Stanów Generalnych du- 
chowieństa i szlachty, Nawet urzędo- 
wy tytuł lzby Lordów brzmi: Lordo- 
wie duchowni i świeccy Królestwa 
zebrani jako Parlament. 

Członkowie Izby Lardów dzielą się 
na pięć kategorii: 

1) Najliczniejsi to lerdowie 
angielscy, których jest zgórą 600; 

2) Na czas trwania każdego — раг- 
lamentu, szlachta szkocka wybiera 
do Izby Lordów 16 parów szkockich; 

3116 parów irlandzkich, wybiera: 
ranych staje przez szlachtę Irlandji 
(przeważnie Ulsteru), zasiada w łzbie 
Lurdów dożywotnie; 

4) Dożywotnie również zasiada fu 
26 biskupów anglikańskich z arcye 
biskupami Cantorbery i Yorku na 
czele; 

5) Wreszcie jest 4 „zwykłych lore 
dów apelacyjnych*, й 

Ta ostainia kategorja jest szcze- 
gólnie charakterystyczna dla angiel- 
skich metod konstytucyjnych. Trady- 
cyjnie, izba Lordów jest jednocześnie 

dem Najwyższym, Ale w roku 1876 
spostrzeżono się wreszeje, że ów 
Sąd źle bardzo funkcjonuje, bo sę- 
dziów jest zadużo, a następnie są o- 
ni przeważnie niekotwpetentni w ;kwe- 
stjach prawnych. W każdym innym 
kraju przekszanoby ianemu ciału Są- 
dowe uprawnienia lzby Lordów. Ale 
w Auglji zwyczajów się nie zmienia: 
dostosuwuje się je tylke do ducha 
czasu. A więc przyznano Koronie 

g. prawo miarowatia 4 dežywoinich 
„zwykłych lordów apełacyjnych* wy- 
bieranych wśród  najwybiiniejszych 
sędziów Królestwa. A kiedy Izba Lor- 
dów zasiada jako Sąd Najwyższy, 
wszyscy pozostali  lordowie.. nie 
przychodzą na posiedzenie. 

Teoretycznie, Izba Lordów jest do 
dziś dnia pierwszą lzbą Królestwa, 
W jej sali Król otwiera sesję Parlz» 
meniu; w jej sali proklamuje się sank* 
cję królewską dla billów uchwala- 
nych przez Parlament. Formuła zas 
twierdzenia jest do dziś dnia francus- 
ka: Le roy le veultl (od dwu wie- 
ków król swej sankcji nie odmówił). 
Są jeszcze inne formuły francuskie w 
procedurze lzby Lordów: kiedy np. 
lordawie głosują nad jakąś ustawą, 
wołają content albo non content; kie» 
dy Izba Lordów odsyła Izbie Gmin 
jakąś ustawę z poprawkami, wypisuje 
na wstępie w starej francuszczyźcie, 
że d ceste bill avec amendements 
les Seigneurs sont assentus (na tę 
ustawę z poprawkami Panowie się 
zgadzają). Francuszczyzna ta sięga 
Xi go wieku, kiedy Wiihilm Zdobyw- 
ca podbił Anglję na czele już prze- 
słąkniętych cywilizacją francuską Nor- 
manów. 

"Gabinet konserwatywny pana 
Baldwin'a, postanowił Izbę Lordów 
poważnie zreformować.  Odnośny 
projekt zredagował już kilka tygodni 
temu lord Czve, t. zw. „Lord-Kanc- 
łerz*, czyli członek gabinetu, a zara- 
zem przewodniczący lzby Lerdów. 
Niektórzy lordowie uznali ten projekt 
jako zbyt radykalny, wobec czego 
rząd nie uznał ge za Swój, a na 
ostetnin: kengresie konserwatystów 
w Cardiff p. Baldwin oświadczył, że 
„projekt larda Cave będzie tylko 
podstawą dyskusji w Izbie Gmin*, 

Projekt ten znosi dziecziczność 
członkostwa Izby Lordów. Zamiast 
716 (jak dziś) proponuje ograniczyć 
liczbę członków tej lzby do 350. 
Tyiko książęta krwi, biskupi i czte- 
re] „lordowie apelacyjni" zasiadaliby 
w lzbie de jure. Resztę częściowa 
wybierałaby szlachta Zjednocz 
Królestwa, a częściowo mianowzłby 
Król. Dzięki temu estatniemu posta- 
nowieniu Labour Party, doszedłszy 
do władzy, mogłaby zapewnić j se- 
bie odpowiednią reprezentację w Izbie 

Wyższej. - 
Parliament Ačt z roku 1911 nie 

byłby zniesiony, ale specjalna komisja 
z członków obu Izb złożona (a więc 
nie tylko Speaker, jak dotychczas) 
orzekałaby jakie ustawy mają na- 
prawdę charakter finansowy, Pozatem 
łordowie odzyskaliby prawo absylut- 
nego veta w kwestjach dotyczących 
zmiany ustroju imperjum  Brytyjskie- 
go, oraz w przedmiecie jednostron- 
nych prób okrojenia uprawnień Izby 
Lordów. $3 Kazimierz Smogorzewski.



SŁO WO 
  

Hisforyczny dzień w Trokach. 
Jesienne, dźdżyste, szare, surowym 

chłodem  przeszywałące przedpołu- 
dnia. 

Rozbłotonym traktem, wyrzuca- 
jąc szeroko z god kół wachlarze wody, 
pędzą trzy auta. Już, wspiąwszy się 
w górę, przecinają Ponary, gdzie mo. 
że jeszcze walają się gdzieś, w ziemię 
zaryte, lujdory rozbitej ostatniej kasy 
wojennej Napołeońskiej, gdzię może 
by się też w ziemi gdzieś znalazło 
szpie lancy ułańskiej z owego lata, 
kiedy to Giełgud i Chłapowski z pod 
Ponar musieli odstąpić, nie dobywszy 
Wilna. 

Mkną auta dalej. Olo minęły roz- 
droże dwóch traktów: ma Warszawę, 
ł na... Kowno! Mknuą dalej wprost 
przed siebie. a 

To pan wojewoda wileński ze 
świłą swoją jedzie do Trok na wielką 

uroczystość u tamtejszych Karaimów. 
Dokonany ma być w prastarych Tro- 
kach nowy akt polskiej tradycyjnej a 
mądrej ideologji peństwowej. Ma być 
utworzona autokefałja karaimska па 

całą Rzeczpospolitę, ma cztery kara- 
imskie gminy: trocką, wileńską, łucką 

na Wołyniu i halicką we wschodniej 

Małopolsce. Ma być wskrzeszony 

odwieczny kachąmać trocki; ma być 
dokonany przez delegatów wszystkich 
czterech gmin ebiór hachama troc- 
kiego. : 

Nowa albowiem dla Karaimów na- 
stała diaspora. W wielkie ich osiedle 

na Krymie, w teodozyjski ich hacha- 

mat ze stelięą w Eupatorji uderzył 

bolszewizm jak grom i rozproszeni 
tam są i poddani zakusom zupełnej 

eksterminacji. Tedy wielu, co najza- 

możniejszych Karaimów połucniowe- 

rosyjskich, zapałonych plantatorów, 

emigrowało z kraju — do Francji, do 

Ameryki. Wielu oparło się aż o Kair 

gdzie gmiua karaimska liczy kilkaset 

dusz. A istnieje też, mówiąc nawia- 

sem, gmina karaimska w Poniewieżu, 
dziś całkiem od trockich Karaimów 

odcięta, Hiacham eupatorski, vel krym- 

ski albo teodozyjski, wielki uczeny 

lingwista i poliglota wyemigrował do 

Konstantynopola. Zaopiekował się nim 

obecny szach perski, który był jsgo 

wają rodały, wygłosił p. hazzan Fir- 
kowicz w języku karaimskim należą- 
cym do grupy półaocnych języków 
turecko-tatarskich z  przymieszkami 
hebrajskiemi, arabskiemi a nawet sło» 
wiańskiemi, W każdym razie język ro- 
dzimy Karaimów zwanych litewskimi 
jest naiczystszym, wolnym od ska- 
żeń, kiórvm uległ mp. na Krymie 
dzięki bliskiemu kontaktowi z mową 
pokrewną np. Tatarów. 

P. Firkowicz jest też i z zewnętrz- 
nego wyglądu, osobliwie z pięknych, 
wyrazistych a mocno egzotycznych 
rysów twarzy, okazowym typem do- 
rodnego  karaimskiego mężczyzny. 
Typ karaimski różni się bardzo 
znacznie od pospolicie u nas nago- 
tykanego  <żydowskięgo»> — co już 
jedno wskazuje wyrsźaie, że Karai- 
mów nie należy identyfikować z Žy- 
dami. Z rysów twarzy przypominają 
nam Karaimowie 
bėw. 

Wtórzyły modłom hazzana repliki 
a zakończył na- 

najbardziej Ara- 

chóralne wiernych, 

  

Nabożeństwo 

Panie Przewodniczący, wobec Rzeczypespolitej, ich prawy 
Szanowni Panowiel charakter i znakomita pracowitość na 

W imieniu rządu Rzeczvnospolitej roli zest ły należycie ccznione przez 
witam Ogólnopolski Zjazd Delegatów społeczeństwo. Echsm tego stanu 
gmin karalmskich. rzeczy jest pełae sympatji dla Was 

Z dwu ośrodków, z dwu skupień świadectwo wielkiej pieśniarki tego 
większvch Waszego życia narodowe- kraju i ludzi Elizy Orzeszkowej, w 
go: Eupatorji i Trok, będących świad- jednem z jej dzieł. 
kami Waszej pięknej przeszłości, tyl- Z równem uznaniem i sympatją 
ko Troki, te «gnlazdo Karaimów odnosi się Rząd do Waszych. Pano- 
Polskich» znalazło się w tem szczęśli- wie, poczynań. Konstytucja edrodzo- 
wem położeniu, że może nadal pielę- nego Państwa Polskiego, dając Wam 
gnoweć | rozwijać swoje życię naro- całkowitą autonomję wyznaniową, po- 
dowe. stanawia, iż Rząd ustali swój stosu* 

Zebraliście się Panowie właśnie w nek między innemi do wyznania ka: 
Trokach, w tej Metropolji swego wy* ralmskiego w drodze ustawy na pod- 
znania, dla Omówienia i zadecydowa- stawie Waszych wewnętrznych praw 
nia 6 majpoważniejszych Waszych religijnych, po porozumieniu się z 
sprawach religijnych i kulturalnych, reprezentacją prawną Waszego Zwią- 
a przedewszystkiem dla wyberu Na- zku wyznaniowego. 
czelnej Władzy Duchownej — Hacha- W/ nadziei, iż wybór Wasz pad- 
ma, który będzie stanswił nazewtiątrz nie na osobę wybitaą i godną tego 
reprezentację prawną Waszego wy- zaszczytnego stanowiska, która ujmie 
znania. w swoje ręce organizację wyznanio- 

Od chwili jego wyboru rozpocznie wą Karaimów, zapewniam Panów o 
się w Waszem, Panowiz, życiu nowy całkowitem poparciu przez Rząd po- 

wstającej organizacji prawnej Wasze- 

go wyznania i składam życzenia naj- 
pomyślniejszego wyniku Waszych 
obrad. 

Przemówienie p. wojewsdy wy» 
wołało entuzjastyczną owację na cześć 
rządu polskiego i jego przedstawi- 
cieli. 

Dzlegaci oddalili się do konferen- 
cyjnego pokoju na narady i po nie- 
długim czasie wynieśli solidarną i 
jednomyślną rezolucję. Z ich wyboru 
powełany został na wysokie stano- 

wisko hachama autokefalnego wyzna- 

mia karaimskiego w Polsce ten, o 
którym przed chwilą była mowa, je- 
deń z najwybitniejszych Karaimów, 
zakonu uczony Saraja Bay Szap- 
szal. 

Na akcie stwierdzającym wybór 
obok podpisów karaimskich  delega- 
tów podpis swój położył w charak- 
terze przedstawiciela władz p. Wiktor 
Piotrowicz. 

Prezydjum Zjazdu otrzymało de- 

peszę z życzeniami owecnych wyni- 

ków obrad od Pana Ministra W. R. i je. 
i 

w K lenessie. i O. P. Dobruckiego, p. Ministra 

„Amerykanizacja Polski 
Ważny czynnik w rokowaniach polsko-niemieckich, 
BERLIN, 24. X. PAT. Warszawski korespondent Vossische Zeitung 

p. Birubaum nadesłał obszerną depeszę z Warszawy p. t. «Amerykanizacja 
Polski», Depeszę tę dziennik zamieszcza w naczelnem miejscu. Korespon- 
dent dziennika oświadcza w niej, że kontroła Ameryki nad finansami Pol- 
ski oznacza nietylko wzmożenie łączności pomiędzy Ameryką i Polską, 
Największy sukces samodzielny Polski w okresie ustabilizowania się wa- 
luty nie mogłby wzbudzić zagranicą tak wielkiego zaulania, jak fakt, że 
stabilizacja ta oparta jest na poparciu i nadzorze Ameryki, obejmującej w 
ten sposób pewnego rodzaju gwarancję za złotego. 

Q iłe chodzi o działanie tej pożyczki na rokowania handlowe, to 
korespondent oświadcza, że te czynniki w Niemczech, które miały nadzieję, 
że Polska skapituluje w sprawach handlowych z obawy © złotego, muszą 
teraz wyrzec się wszelkich tego rodzaju nadziei po powiększeniu rezerwy 
Banku Polskiego, ograniczeniu obiegu pieniężnego i po uzyskaniu pomocy 
Ameryki w wyrównaniu budżetu. Polska jednak będzie musiała ; spłacać 
pożyczkę amerykańską przy pomocy wzmożonego eksportu. Dłatego też 
korespondent stwierdza, że Polska będzie skłonna do zawarcia traktatu 
handlowego jeżeli będzie w nim widziała zabezpieczenie eksportu swoich 
głównych produktów. 

Jest teraz rzeczą niemieckiej polityki handlowej uczynć Polsce kon- 
kratne propozycje, Po pożyczce amerykańskiej Polska będzie bardziej skłon- 
ma do uczynienia pswnych ustępstw dla eksportu przemysłowego Nizmiec 
may przemysł polski uwolni sią od nerwowego lęku przed konku- 
rencją. 

Polska oczekuje na propozycje niemieckie. 
BERLIN, 24 X. PAT. Burliner Tagebłatt podając notatkę zapowiada- 

jącą podjęcie polsko-niemieckich rokowań handlowych przypomina, że w 
sprawach osiedleńczych osiągnięto formułę możliwą do przyjęcia dla Nie- 
miec. Polska oczekuje obecnie aby Niemcy uczyniły wzamiaa propozycje 
w. sprawie kontyngentów węgla i mięsa wieprzowego. S»rawa kontyngen- 
tów węgła przedstawia wprawdzie pewne trudności, jednak możliwe będzie 
wyszukanie sposobu jej rozwiązania. Trudniejsza jest natomiast sprawa 
produktów rolnych, a przedewszystkiem mięsa wieprzowego. 

Gabinet ustalą wytyczne. 
GDAŃSK, 24 X. PAT. Z Berlina donoszą do Danziger Neue- 

ste Nachrichten, że sprawa wznowienia po'sko-niemieckich roko- 
wań handlowych będzie przedmiotem obrad gabinetu Rzeszy 
już w najbliższych dniach. Na posedzenu tem gabinet ustali 
sko wytyczne, na podstawie których mają być wznowione 
rokowania 

Walka z kłusownikami w lasach Brzeskich. 
BREEŚĆ. 24,X, PAT. W godzinach rannych dnia 23 b. m. kłusownicy w 

liczbie 7—8 osób urządzili polowanie w lasach Bielińskickh własność p. Karola 
Tołoczki. Zawiadomiony o tem posterunek policji w Ossowcach urządził za- 
sadzkę umieszczając 3 ch policjantów igajowego w leśnych kryjówkach. Jednak 
że kłusownicy niepostrzeżenie podeszli do gajowego dając do niego szereg 
strzałów, od których gajowy Pietrow zmarł natychmiast Na pomoc gajowemu 
nadbiegł posterunkowy Tetera, który zranił stczałami kłusowników. sam jednak 
padł ugodzony kilkoma kulami,W tym czasie nadbiegli dwaj pozostali posterun: 
kowi co widząc kłusownicy rzucili się do ucieczki pozostawiając swe dubel- 
ak i unosząc rannych Pościg trwa pod kierownictwem naczelnika Urzędu 

śledczego. 

uczniem, i obywatelstwo mu perskie bożeństwo śpiew zespołu dziecięcego 

dał, aby pod perskiego cbywatelstwa nader strojny i melodyjny. 
osłoną wolny był od wszelkich ewea- = Z Kienessy udano się do sali wy: 
tualnych krzywd. Przebywa ebecnie borów, Zagaił je p. Firkowicz w ję: 
stale nad Bosforem na tułactwie daw- zyku polskim i w tym też języku 

ny hacham krymski. Jest w Konstan- wygłoszone były wszystkie przemó- 

tynopolu garść Karaimów; jest ich wienia, W jak jeszcze wybornym, 
nieliczna grupa w Jerozolimie. _ czystym, pięknym języku polskimi 

Il oto w tem rezproszeniu zaświ- Pierwszym aktem prezydjum na 

tała dla Karaimów którzy siebie po- którego przewodnika powołano dele- 

czytują nietylko za „sektę* wvzna* gatą halickiego mec. Zaharjasza No- 

niową lecz i za naród — nowa Era. wąchowicza, było złożenie w ręce p. 

Ten, który powstał w Trokach da. Wojewody Raczkiewicza honorowej 
23 peździernika 1927-go polski ha- prezesury zjazdu. 

chamat autokefalny, niezależny może Na sali zgromadziła sią chyba cała 

być—pjemontem dla Karaimów jeżeli bez wyjątku inteligencja trockiej gminy 
mie całęga Świata, to  przynaj- karaimskiej. W pierwszych zaś rzę: 
mniej dla Karaimów gnębionych dach siedzeń zajęli miejsce, towarzy- 

na iKrymie przez sowiecki rząd szacy p. wejewodzie, p.o. kierownika 
bolszewicki a i dla litewskich Ka: Oddziału Wyznań urzędu wojewódz- 

raimów poniewieskich. W  OSODIE kjęgo p. Wiktor Piotrowicz, zastępca 

trockiego kachama osłoniętego presti- wojewody naczelnik Wydziału Admini: 
ge'em obywatelstwa polskiego, bez- siracyjnego p. Włodzimierz Dwora- 

piecznego pod państwowym sztanda- kowski, dyrektor okręgowej dyrekcji 
rem Rzeczypospolitej Polskiej, mOgą robót publicznych m. Nawlcki, nae 
mieć Karaimi, choćby rozproszeni Po czelnik Wydziału Bzzpieczeństwa p. 
majdaiszych ziemiach, swoją władzę major Kirtiklis i piszący te słowa, 

naczelną duchową, prawną reprezeh- prezes Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
tację swojego wyznania. skich. Sporo też przedstawicieli pra- 

Lecz jest to wszysiko OCZYWIŚCIE sy polskiej znajdowało się na sali, 
ylko — muzyka przyszłości, której Pierwszy zabrał głos przewądni: 

karaimskiera _ modlitewnem „Amen! czący mec. Nowachowicz, w mowie 

Amenl* pośpitszamy zawtórzyć. bardzo podniosłej, kunsztownie uło- 
Tymczasem zaś oto już tylKO żęn:j a pełnej wysokiego taklu oraz 

mignęła wielkopańska Waka, |akżE akcentów ujmującej szczerości wyraz 
ślicznie pełożona, mignął Landwarów, szczęściu Karaimów, 26 „denem im 

któremu się wojńa tak okrutnie dała jest być obywatelami Państwa Pol- 

we znaki.., potem już się tylko Zmru- skiego tak zawsze tolerancyjnego, tak 

żyło oczy wobet monotonności kra- nawet wręcz życzliwego dla każdej 
jobrazu—i oto już Troki. | mn'ejszości wyznaniowej i narodowej. 

Sypnąć ze dwieście tysięcy—może Mówca przypomniał czasy kiedy na 
trochę więcej — a będzie z Trok Krymie poczytywano Karaimów WĘ- 

miasteczko ho, ho, jakiel Dziś jeszcze: drujących do Polski za „przepadtych“; 
to niewiadomo co. Nie dziw, że naj- tymczasem oto. owi polscy Karaimi 

poważniejszą budowlą w Trokach są dziś najbardziej przez los uprzy- 
jest chyba „gmach* b. starostwa wilejowanymi, Królowie polscy oOsa- 
gdzie pierwsze kroki w  karjerze dzili ich na ziemi; Kazimierz Jagielloń: 
państwowo-administracyjnej stawiał czyk nadał im prawa i przywileje, 

obecny minister p. Witold Staniewicz które kolejno potwierdzali polscy mo- 
jako pierwszy starosta trocki, narchawie włącznie aż do ostatniego 

Lecz nawet taki „gmach“ miech Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
nie „przykuwa“ do siebie naszych jąk świadczą o tem dokumenty, jak 

oczu., Już dzielnica karaimska cała skarb najdroższy dotąd przez Karai- 

w gorączkowem  podnieceniu a sala mów, zwanych litewskimi, przechowy: 

w b. szkole powszechnej karaimskiej, wane. Cesarzowie rosyjscy nie mogli 
opodal kienessy przysposobiona do nie potwierdzić, choć w zasadniczych 
odbycia uroczystego i historycznego punktach, przywilejów polskich mo- 

aktu. Sala? Może rychlej wyrazić SiĘ: narchów. Karaimi — mówił przewod* 
świetlica. Białe Ściany; nad stolEm niczący zjazdu — chcą losy Swoje 

gdzie ma zasiąść prezydjum zjazdu dzielić z Polską, jak to przez wieki 
poriret Prezydenta Rzeczypospolitej. czynili. Dobrze im było w Polsce i 
na innej ścianie wizerunki byłych dziś, gdy odzyskała suwerenność pzń' 

hachamów oraz najzasłużeńszych mę- stwową, znów jest Polska ostoją Ka- 
żów z pośród karaimskiego społe* raimów. To też z głębi serca, *mia- 
czeństwa. Z okien widok na ramię ło mówca wyrazić się może, wszysć- 

jeziora Trockiego, widok dający kich Karaimów wznosi gorący, 
wyebrażenie o cudnej panoramie wdzięcznością i wiernością wezbrany 
krajobrazowej Trok. okrzyk na cześć Prezydenta, Rzeczy- 

* pospolitej, na cześć marszałka Piłsud- 
skiego, na cześć ministrów polskich 

Poprzedziło akt wyborów i ogłe- i polskiego rządu, na cześć p. woje- 
szenia ich rezultatu: nabożeństwo w wody wileńskiego, na cześć Polskiego 

kienessie odprawione 'przez trockiego Narodul 

hazzana p. Szymona  Firkowicza, _ Natychmiast też wysłane zostały 
pełniącego dotychczas obewiązki ha: w imieniu zjazdu depesze do Prezy- 
chama. P. Firkowicz uprawa też z denta, do marszełka Piłsudskiego. do 
niemałym talentem literaturę nadobną, ministrów Dobrucki:go,  Składkow- 
a i, jak przekonaliśmmy się, jest mówcą skiego, Meysztowicza i ianych. Zebra: 
niepospelitym. nie hucznemi oklaskami solidaryzo- 

Na nabożeństwie obecnym był p. wało się raz po raz z prezydjum 
Wojewoda w otoczeniu przybyłych zjazdu. 
z nim przedstawicieli władz adimi- Odpowiedział _ przewodniczącemu 
nistracyjnych, Przemową od ołtarza, zjazdu p. wojewoda Raczkiewicz w 
gdzie za kesztowną firanką spoczy* słowach następujących: 

ekres, kióry będzie nawiązaniem do 
tych wielkich tradycyj Waszego bytu 
w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, 
tradycyj—zainicjonowanych przed pół. 
tysiącem lat przez Waszych przód- 
ków, przybyłych do tego krału za 
wstawiennictwem Wielkiego Księcia 
Witolda. 

Fakt znamienny: ledwo  pradzia- 
dowie Wasi osiędli w Trokach, a 
już zdołali adrazu wykazać się swem 
gorącem przywiązaniem 1 braterskie- 
mi uczuciami w stesunku do nowej 
ojczyzny tak, iż w r. 1441 Wielki 
Książę póź iejszy Król Kazimierz Ja- 
giellończyk madaje im dekret, mocą 
którego otrzymujecie prawo Magde- 
burskie, a wraz z niem przywilej od- 
powiedziałaeści wyłącznie przed Wa- 
szym wójtem, wyznaczanym przez 
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Wojewoda p. Władysław Raczkie- 
wicz w towarzystwie Hazzana Fir- 
kowicza po nabożeństwie opuszcza 
Kienessę. Obok stoi sekretarz 080- 
bisty Wojewody:p. Staniewicz. 

Króla. Po tym pierwszym akcie praw- 
nopaństwowym znakomitego Króla 
idzie długi szereg dalszych przywi: 
lejów, nadanych Wam przez krółów 
polskich; którzy przez mądre usta- 
wodawstwo, będące wyrazem idci Ja: 
giellońskiej — promieniowania uro- 
klem kultury, siły i sprawiedliwości 
państwowej—na ludy ościenne, stwo- 
rzyli warunki swobodnego rozwoju 
w Wielkiem Państwie najmniejszych 
nawet społeczeństw. U schyłku Rze: 
czypospolitej król Stanisław August 
potwierdza uroczyście w r. 1776 na- 
dane Karaimom polskim przez jego 
poprzedników przywiłeje, dając im 
niejako testament na późniejsze lata 
niewoli. 

Jednym z pierwszych aktów Ka- 
raimów pod zaborczym rządem ro- 
syjskim były starania u tego rządu 
© Uznanis i potwierdzenie przywile- 
jów, nadanych im przez Rzeczypo- 
spolitę Połską. To było najlepszą o- 
ceną z Waszej strony doniosłości i 
wartości tych aktów państwowych 
Polski niepodległej. Zostały Wam te 
akty częściowo dopiere w r. 1863 
przez rząd zaborczy potwierdzone, 
tak, iż doczekaliście się odrodzenia 
Państwoweści Polskiej z nienaruszo- 
nem prawie zasobem swobód, otrzy- 
manych od Jagiellonów. 

Obywatelskie uczucia Karaimów 

Sprawiedliwości Meyszto wicza, p. Mi- 

nistra Refarm Rolnych Staniewicza, 
p. Dyrektora Departamentu Wyznań 
Oulicza, p. Wojewody Wołyń: 
skiego Mecha, p. Kuratora Ryniewi- 
cza i szereg innych. 

W ślad potem gmina Karaimska 
trocka podejmowała sutym obiadem 
p. wojewodę z jego otoczeniem, de- 
legatów tudzież zaproszonych gości. 
Wygłoszono cały szereg toastów, 
wśród których piękną treścią i zna. 
komitą swadą odznaczaśy się przemó- 

wisnia pp. karaimskich delegatów Emi- 

la Kobeckiego (gmina Tracka) tudzież 
Zacharjasza Szpakowskiego (gmina 
Łucka). W serdecznych słowach po- 

zdrowił prasę polską p. delegat ha- 

licki dr. Nowachowicz, na co munie« 

mniej gorąco «dpowiedział prezes 

Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich 
dziękując za wyrażone uczucia. P. 
wojewoda edpowiedziai przedstawi- 
cielom spoleczeūstwa  karaimskiego 
wiaszując dokonania tak szczęśliwe- 

go wyboru hachama tudzież raz jesz- 
cze zapewniając © szczerej žyczliwoš- 

ci rządu dla tak lofalnych i dzielnych 
obywateli, jakimi się zawsze Karaimi 
polscy okazywali. 

— Nie „Karalmi polscy*, panie 
wojewodo, — poprawił w przemo- 
wieniu swejem p. delegat Kobecki — 
iscz Karaimi-Polacyl 

Stół cały zagrzmiał oklaskami. 
Poczem wznoszono toasty z tra- 

dycyjnemi życzeniami stu lat życia — 
ji więcej] Co brzmi po karaimsku: 
Olechniamin!—jeśli mnie słuch nie 
zawiódł. Życzeno stu lat zdrowia i 
życia... nawet obecnym damem, nie 
bacząc na zakaz wglądania w nie- 
wieście lata: 

Uwagę biesiadników zwracały na- 
rodowe a wcale egzotyczne potrawy 
narodowe karalmskie, chałwy, kubyn, 
paszteciki orzechami nadziewane itp. 
Natomiast szerokim strumieniem pły- 
nący litewski krupnik nie dał zapomi- 
nać, żeśmy na gruacie Żułejszym. 

W międzyczasie — to jest mię- 
dzy wyborami a ucztą — zdążył p. 
Wojewoda zwiedzić w towarzystwie 
pp. naczelników Dworakawskiego i 
Kirtiklisa tudzież dyrektora Nowickie» 
go główne ognisko życia kulturalne- 
go i towarzyskiego w Trokach, mla- 
nowicie Saminarjum Nauczycielskie 
połączone z internatem na 14 panien 
i 7 chłopców, a lekujące się w „gma: 
chu* byłego starostwa. 

Zastaliśrmy młodzież i ciało nau- 
czycielskie przy obiedzie w najwięk- 
szej sali, tak zwanej «uniwersalnej» 
gdyż służy i za aulęi za „refektarz“, 
za salę balową i za plac sportowy. 
Dokoła p. Wojewody wnet utworzył 
się ćercie, zaś panienki kontynuowa- 
ły obiad, budząc sztzere zadowolenie 
niezwykłych gości: zdrowym, czer- 
stwym wyglądem, miłym humorem, 
ożywieniem tudzież grzecznym wdzię* 
kiem z jakim witały i żegnały p: Wo: 
jewedę, zaśpiewawszy nam chórem 
parę dziarskich piosenek. Chłopcy 
trzymali się dyskretnie w cieniu „ol 
brzymiej większości* swoich: koleża« 
nek. Będą z nich, w sweim czasie, 
przykładni mężowie. 

P: Wojewoda wyraził  niestrudzo« 
nej i energicznej p. dyrektorce żywe 
zadowolenie choć z przelotnej gości- 
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wnowił przyjęcia chorych. 
Ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w     

  

       

    

Dobry towar 
Ы to najlepsza reklama 
£ otem wiedzą ci, którzy piją 
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ny we wzorowo prowadzonym za- 
kładzie. 

Czas aaglił. 
Już ed dawna czekał na przyby- 

cie p. Wojewody nad brzegiem je- 
ziora u przystani Ligi Morskiej i 
Rzecznej d:r Czatnowski, dlatego 
aby po raz estatai м tegorecznym 
se zenie rozpiąć żagle „Mewy* i pu- 
śc'ć ją na fałe jeziora. Aktu zamknię- 
cia sezonu tudzież seuszczenia flagi 
z masztu na górze Ofiarnej, jak nie 
mniej mianowania d-ra Czarnowskiego 
komandorem tmiał dopełnić p. Woje- 
woda. 

Wszystkich tych obrządków byl - 
śmy świadkami. A 2e nis rozmijam 
się z prawdą o cal jeden poświadczą 
zdłęcia foto « i - kinematograf.czne do- 

Aleja Róż 9, róg Małej Pohulanki od dnia 1 listopada r. b. zostaje otwarty 

Zakład Położniczo-Ginek ologiczny 
Doktorów: A, Karnickiego, J. Dobrzańskiego i A. Erdmanowej. 

Dembowskiego 8 

© 
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A Karaimom, zacnym wspėlobv- 
watelom naszym, šmialo możemy za- 
zdrościć tak pięknej, tak niepospolitej 
siedziby rodzinnej — jak Troki. 

W górę sercal Przyjdzie czas, bo 
przyjść musi, gdy zakwiźnie ta zapu- 
szczona dziś kraina, gdy brzegi Troc- 
kiego jeziora zaroją sig willami, ku 
którym c'ągnąč będą „ludzie dalecy“ 
z najdałszych stron aby tu na łonie 
cudnej przyrody i w kojącym mastrce 
ju prastarych legend dać choć krótki 
wypoczynek strudzonemu i skołatane- 
mu duchowi. : 

A zaś ten egzotyzm karaimski 
może jakiś pra-odwieczny chazarski» 
może z dalekiego wschodu rodem, z 
południa, z Lewantu — nietylko nie- 
małą jest Trok okrasą. Stanowi on — 

konane w niedzielę w Trokach przez jak wogóle każdy pierwiastek odręb- 
  

  

Zamknięcie sezonu nawigicyjnego Ligi Rzecznej i Morskiej na jeziorze 
Trockiem. Na jachcie „ Mewa" od levej ku prawej stoją Dr. Czacnow- 
ski, Wojewoda Wł Raczkiewicz, Dyr. Siła-Nowicki, Naczelnik Wydz. 

Bezpieczeństwa p. Kirtiklis i prezes Czesław Jankowski, 

zawobiegłiwy, czujny i doświadczony 
„Światfilm* pod dyrekcją p. Rzewu- 
skiego. : 

Gdy zaś wspięliśmy się na górę 
Oflarną ...gdy otoczyła tas niezrów- 
nana panorama jeziora, gdy zamaja- 
czyły we mgle na wyspie wspaniałe 
zwaliska Kiejstutowego zamku... któż 
z nas czuł smaganie po twarzy i rę: 
kach — a i przez płaszcz pe grzbie- 
cie — jesiennego, chłodnego wia- 
tru? Komu dziwne jakieś ciepło nie 
opłynęło serca? Kto z naś choćby 
na krótki moment nie zapatrzył się, 
nie zadumał?.. 

ny e'niczny — bogactwo kraju. lm 
kraj obfitszy w różaorodne pierwiastki 
etnografji i folkloru, tradycyj i oby- 
czajów, temperamentu i intelektu, tem 
ów kraj bogatszy. A jeśli potrafi 
stopić ze sobą te wszystkie jakby in- 
gredjencje 
kraj! 

CzzJ. 

P. S. Parokrotnie w «Słowie» podąwa- 
liśmy obszerną o Karaimach wiadomość. 
Ostatnio z okazji ukazania się poważnego i 
oo wydawnictwa <Myśl Karaimska», 

ie powtarzaliśómy na tem miejscu rzeczy 
dobrze znanych czytelnikom <Słowa». 

© 
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SŁOW O 

KURIER GOSPODARCZY 
2Е WSCHODNICH. 

W sprawie siedziby 
Izby przemysłowo-han* 
dlowej i granic jej 

okręgu. 
W odpowiedzi na pismo Minister: 

stwa przemysłu i handlu z dnia 5 

października r. b. w sprawie siedziby 

izby przemysłowo- handlowej i granic 

jej okręgu, skierowane do wiłeńskie- 

go stowarzyszenia handlu I przemy- 

słu, związku przemysłowców leśnych 

i wileńskiego związku kupców žy- 

dowskich, organizacja te wypowie- 

działy swoją uzgadnieną opinję w 

omawianych kwestjach w sposób na- 
stępujący: 

1) Nie może podlegać żadnej dy* 
skusji kwestja zorganizowania jednej 

izby w m. Wilnie. Wilno jest naj- 
większem miastem Kresów Wschode 

nich i jako stolica północnej części 

tych Kresów stanowi centrum admi: 
mistracyjne całej dzielnicy. W związku 

z tem, oprócz władz wojewódzkich 
j izby skarbowej, Wilno jest siedzibą 

Dyrekcji kolejowej, obejmującej woje- 
wództwa Wileńskie, Nowogródzkie 

i większą część województw Biało- 

stockiego i Poleskiego, Dyrekcji poczt 
i telegrafów, obejmującej wojewódz- 
twa Wileńskie, Nswogródzkie, Po- 
łeskie i Białostockie, oraz Dyrekcji 
dróg wodnych, obejmującej tenże 
obszar. Oczywiście Izba przemysłowo- 
handlowa wówczas będzie w stanie 
sprawnie zadania swoje wykonywać, 
kiedy siedziba jej będzie zaajdowała 
się tam, gdzie się mieszczą wszystkie 
zarządy tych instytucyj, z któremi 
izba będzie w stałym kontakcie. 

Z punktu widzenia politycznego 
należy uważać za niezbędne w ogóle 
nym interesie Państwa Polskiego każ- 
«de posunięcie, korzystne dla Wilna 
i każde zarządzenie, zmierzające ku 
wzmecnieniu węzłów, wiążących Wil- 
no z sąsiedniemi województwami. 

Z punktu widzenia ekonomicznego 
Wilno jest bezsprzecznie najbardziej 
gospodarczo rozwinięte miasto na 
Kresach Wschodnich i w chwili obec: 
nej odegrywa najpoważniejszą rolę w 
stosuakach hardlowych z Łotwą. Z 
drugiej strony położenie geograf:czne 
Wilna czyni to miasto naturalnym 
łącznikiem w przyszłych stosunkach 
z Rosją i Litwą. 

Położone w cenirum produkcji 
" teśnej i drzewnej, Wilno stanowi obec 

! 

nie najważniejszy punkt handlu, prze- 
mysłu i eksportu drzewnego. 

W całej maszej dzelnicy nie de- 
strzegamy innego miasta, któreby 
mogło być siedzibą łzby handlowo- 
przemysłowej. Prasa rozpowszechnia- 
ła pogłoski © możliwości wyboru za- 
miast Wilna Białegostoku. Nie można 
jednak uważać ewentualności tej za 
poważną. Wilno jest punktem, ku 
któremu ciąży cały północny i Zcen* 
tralny obszar Kresów Wschodnich, 
matomiast Białystok ciąży raczej ku 
województwom centrałnym. Nie goru: 
szając celowości utworzenia jednej 
lzby tak dla województwa Wileńskie - 
go, jak i Białostockiego, trzeba jed: 
nak zaznaczyć, iż piarwszeństwo w 
tym wypadku należy bezsprzecznie 
do Wilna. Wilao ponadto liczy około 
200000 mieszkańców, & j. tyle, ile 
miasto Białystok liczy wraz z powia- 
tem Białostockim. Ilość płatników po- 
datku przemysłowego za rok 1925 
była według wydanych świadectw 
przemysłowych w m, Wilnie 10978, 
w m. Białymstoku wraz z powiatem 
5986. Wpłacono podatku przemysło- 
wego w r. 1925 w m.Wilnie 2.823 000 
zł, w m. Białymstoku z powiatem 
1 412.000 zł 

Ponieważ izby będą utrzymywane 
z wpływów dotatkowych od šwia- 
<dectw przemysłowych, przeto wzglę- 
<dy słuszności wymagają, „aby izba 
mieściła się w punkcie, w którym 
est większa liczba płatników na rzecz 

y. 
Chociaż Biełystok posiada rozwi- 

mięty szeroko przemysł, to jednak o- 
koliczność ta nie może być decydu- 
jacą przy wyborze siedziby izby, co 
widać z cyfr następujących: w r. 1925 

» ilość przedsiębiorstw mrzemytłowych 

| 

p 

w Wilnie wynosiła 3850 z obrotem 
ustalonym przez urzędy Skarbowe 
31.914 446 zł, w Białymstoku zaś 
wraz z powiatem — 1768 z obrotem 
29099273 zł. Skutkiem tego, jeżeli 
Wilne i Białystck będą należały do 
jednej izby, siedziba takowej winna 
być w Wilnie. 

Jeżeliby jakiekelwiek względy prze- 
mawialy za koniecznością istniecia 
izby w Białymstoku, wówczas Bialy+ 
stok winien być siedzibą odrębnej iz- 
by, zaś w Wilnie w kazdym wypad- 
ku winna się mieścić Izba przemysło- 
wo-handlowa, 

2) Co do granic okręgu Izby Wi- 
łeńskiej, to bezprzecznem jest, iż ją- 
drem izby tej winno być terytorju m 
dwóch województw: Wileńskiego i 
Nowogródzkiege, które pod wzglę- 
dem geograficznym, politycznym, go- 
spodarczym j składu ludności mają 
dużo wspólnych cech. Do tych w0- 
jewództw ciążą powiaty wschodnie 
województwa Białostockiego i powia- 
ty północne województwa Poleskie- 
go, które są pod względem gospo- 
darczym bardzo silnie związane z 
pierwszymi dwoma województwami. 
Do tych małeżą przedewszystkiem 
powiaty Grodno i Wołkowysk, pow. 
Białostocki, oraz powiaty Łun:- 

nice, Kossów, Prużana, Pińsk i Stolin, 
woj. Poleskiego. W ten sposób u- 
tworzył by się jednolity okręg o 
wsgólnych cechach gospodarczych. 
Siedziba najważniejszych urzędów o 
charakterze gospodarczym dla tego 
okręgu znajduje się obecnie w Wil- 
nie, 

Podobny okręg byłby minimal- 
nym, o ile jednak ze względów o- 
szczędnościowych wskazanem będzie 
utworzenie mniejszej ilości izb han- 
dlowo-przemysłowych z większym 
obszarem każda, wówczas do lzby 
Wileńskiej należałoby włączyć inne 
jeszcze powiaty wej. Białostockiego 
i Poleskiego. (=) 

INFORMACJE, 
Organizacje gospodarcze 

o pożyczce. 

Organizacje gospodarcze — герге- 
zentujące przemysł, rolnictwo, finaase 
i handel zatrwożone  polemicznym 
charakterem, jaki w niektórych — огра- 
nach prasy przybierają artykuły o po- 
życzce państwowej, wydały wspólną 
deklarację, której celem jest spokojne 
i objektywne przedstawienie sytuacji. 
Ż tej deklaracji podajemy ważniejsze 
ustępy: 

«Dokonana już z wybiitnem powo- 
dzeniem subskrypcja na naszą po- 
życzkę  stabilizacyjąą wprowadziła 
Polskę ma międzynarodowy rynek pie- 
niężny w sposób rokujący jaknajlep- 
sze nadzieje. Subskrypcja ta zamyka 
okres konsolidowania naszych warun- Pi 
ków finansowych i przed Polską 
otwierają s'ę perspektywy rozwoju 
wszystkich gałęzi jej życia gospodar- 
czegu na mocnych podstawach całko- 
wiciz ustabilizowanej waluty. 

Sfery gospodarcze w zrozumieniu 
ciążącej zarówno na rządzie jak i na 
nich odpowiedzialności za dalsze u- 
kształtowanie się życia ekonemiczne- 
go Polski, witają z uznani*m stworze- 
nie przez rząd planu stabilizacyjnego 
regulującego zużycie otrzymanej po- 
życzki i ustalającego szereg norm, 
które gwarantują umiarkowanie w wy- 
zyskaniu mežliwošci płynących z no- 
wowytworzonej sytuacji. 

Organizacje gospodarcze Polski, 
reprezentujące przemysł, rolnictwo, 
fnanse i handel uważają za swój o- 
bowiązek dać wyraz swemu  prze* 
świadczeniu, że warunki uzyskanej 
pożyczki zapewniają mam całkowitą 
stabilizację waluty i nie ograniczając 
w miczem zwierzchniczych praw pań- 
stwa dają jedaocześnie naszemu žy- 
ciu gospodarczemu perspektywy Ssze- 
rokiego rozwoju, a dzięki temu zmie- 
rzają do wzmożenia potęgi państwa i 
sł twórczych narodu». 

Wywóz jaj. 

Min, Rol. przystępując do unormowania 
sposobu wywozu jaj opracowało projekt roz- 
porządzenia P. Prez. Rzecz., który na wzór 
zagranicy wprowadzi reglamentację jakościo- 
wą jaj. Firmy zajmujące stę wywozem jaj 
będą mogły bez ograniczenia ilości ekspor- 
tować je zagranicę, byle były posortowane, 
śnieże i należycie opakowane. 

Sprawa wywozu otrąb. 
W sprawie wywozu otrąb toczą się na 

terenie Ministerstwa przemysłu i handlu, 
spraw wewnętrznych i rofnictwa już od kil- 
ku tygodni narady, spowodowane nałoże- 
niem wysokiego cła. Według opinji sfer 
przemysłowych, cło prohibicyjae nie wywo: 
łane było żadną koniecznością gospodarczą. 
prodkcja otrąb w obecnej chwili przewyższa 
zapotrzebowanie dla celów rolniczych, a spo- 
wodowanie raptownej zniżki otrąb jest nie- 
racjonalne, gdyż z jednej strony odbije się 
minimalnie na kosztach hodowli trzody, a 
natomiast z drugiej — katastrofalnie wpłynie 
na cenę mąki. Mąka musiałaby podrożeć od 
3—4 gr. na kg. 

W tych dniach delegacja młynarstwa 
przedstawiła czynnikom rządowym koncep- 
cję udzielenia przez rząd kontyngentu wywo- 
zowego na obecny, najcięższy okres. 

Delegacja młynarstwa zaproponowała 
wzamian za to, koncesję w formie znaczne- 
go obniżenia ceny mąti, proporcjonąlnie do 
uzyskanych z eksportu otrąb korzyści, Mły- 
narstwo zobowiązało się wpłynąć na utrzy- 
manie cen otrąb w kraju w stosunku mie 
wyższym od 65 proc. do ceny żyta. Mini- 
sterstwo rolnictwa czyni jednak pewne 
trudności, żądając określenia _ ceny 
otrąb pszennych 1 żytnich w stosunku 60 
proc. do ceny żytą. Sfery przemysłowe 
twierdzą, że postulat Ministerstwa rolnictwa 
est nierealny, ponieważ uniemożliwia wszel- 

kalkulację. 
Stanowisko młynarstwa uzgodnione zo- 

stało w Min. przemysłu i handlu i spraw 
wewnętrznych. Zresztą jaż w pierwszych 
dniąch października Komitet iczny 
wypowiedział się za udziejeniem kontyngentu 
okcło 30 tys. ton. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Kursy instruktorów — го!- 
nych. Związek Kółek i Organizacyj 
Rolniczych Ziemi Wileńskiej wysyła 
kandydatów na sześciotygadniowy 
kurs instruktorów rolnych. Od kan- 
dydatów wymagane jest wykształcenie 
wyższe lub średnie rolnicze, praktyka 
relaicza. W czasie trwania kursu, 
który odbędzie się przy. Szkole Głów- 
nej Gospodarstwa Wiejskiego w War- 
szawie, Związek będzie wypłacał po 
6 zł. dziennie, oraz zwróci koszta 
przejazdu do Warszawy. . Kandydaci 
przyjęci przez Związek, będą musieli 
złożyć zobowiązanie, że po ukończe- 
niu kursu będą pracowali w Organi- 
zacjach rolniczych. Zgłoszenia przyj- 
muje i informacyj udzisla Związek 
Kółek i Organizacyj Rolniczych Zie« 
mi Wil. Wilae, W. Pohulanka 7. 

— (0) Posiedzenie Ok. wej Ko- 
mieji Ziemskiej w Wilnie. We środę, dnia 
26 października, odbędzie się posiedzenie 
Okięgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. Po- 
rządek dzienny, m. ia, obejmuje sprawy na- 

stępujące: || dd a m 

1) sorawy ze skarg odwoławczych. a) 
iotra Gińko na orzeczenie Komisji Uwła- 

szczeniowej na pow. Postawski w przedmio- 
cie uwłaszczenia z tytułu długoletniej dzier- 
żawy zaśc. Sutoki, własność parafji rzym 
sko-katolickiej w Postawach; b) Edw. Wasi- 
lewskiego na orzeczenie Komisji Uwłaszcze- 
niowej na pow. Wileńsko-Trocki w przed- 
miocie uwłaszczenia z tytułu długoletniej 
dzierżawy dzlałki ziemi z folwarku Rojsta- 
niszki, gm. Rzeszańskiej, własność Žofji 
Krzaczyńskiejj c) Witolda  Kucewicza 
na orzeczenie Komisji Uwłaszczeniowej na 
pow. Wileńsko-Trocki w przedmiocie uwła- 
Szczenia na rzecz J. Janaszewskiego z ty- 
tułu długoletniej dzierżawy działki ziemi z 
zaśc. Podjeziory ze składu majątku Ołona, 
gm. Rudziskiej, własność W. Kucewicza; 
d) sprawa z odwołania od orzeczenia Ko- 
misji Uwłaszczeniowej na pow. Brasławski, 
w pizedmiocie uwłaszczenia na rzecz Fr. 
Pankiewicza działki ziemi z zaściauka Pod- 
бга vel Koniecpol, gm. Dryświackiej, wł. 

Michała I Wacława Ogińskich; e) sprawa z 
odwołania od orzeczenia Komisji uwłaszcze- 
niowej na pow. Brasławski w przedmiocie 
uwłaszczenia Pietkiewiczów gruntów z ma* 
Be Misztowce przy wsi Karasino, gm. 

ryświackiej, wł. Januarego Korejwy; f) 
skarga Aleksandra Leczyckiego na orzecze- 
nie Komisji Uwłaszczeniowej na pow. Bra- 
sławski w przedmiocie uwłaszczenia z tytułu 
długoletniej dzierżawy gruntów z zaścianku 
Wory, go wiasnošė spadkobier- 
ców Józefa Giedrojcia. 

2) Szereg spraw zatwierdzenia projek- 
tów scalenia grontów wsi w różnych powia- 
tach województwa Wileńskiego. 

3) Sprawy ustalenia rozciągłoś:i służeb- 
ności pastwiskowej, obciążającej: 2) majątek, 
Budsław, pow. Wilejskiego, własność Jana- 
ERrazma-Józefa Oskierki, na rzecz miasteczka 
Budsław; b) uroczysko Roszcza, przynajeźne 
do majątku Mazuryno, pow. PZ 
własność Marcina i Genowefy Matoszków, 
ma rzecz wsi Adamowce i Rakowce. 

4) Sprawa zatwierdzenia projektu przy- 
musowego zniesienia służebności pastwisko- 
wej, obciążającej uroczyska  Potrebiszki, 
rzynależne do majątku Pomerecz-Słociszki, 
w. Oszmiańskiego, własność Franciszka- 
sawe! Bronisława _ Tartyłło, na rzecz 

wsi Słociszki. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 21—X. 1027 r. 

Bas Jie 
Ija 
gaze) » 
W jący ) Połud,-Zachodni 

U wag is; Pochmarno, deszcz, wicher. 

Minimum za dobę -I- 4 
Maximum za dobę --10 
Tendencja barometryczną bez zmian. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Wyjazd J. E. ks. Arcy- 

biskupa. Dowiadujemy się nieoficjal- 
nie, iż J E, ks. Arcybiskup Metropo- 
lita wyjechał w dn. wczorajszym na 
Łotwę, do Rygi w towarzystwie ka- 
nonika senatora ks. L. Żebrowskiego. 
С4ет wyjazdu J. E. ke. Arcybisku- 
pa są podobno odwiedziny Arcybiskupa 

Ryskiego ks. Spriagowicza, z którym 
łączyły go bliskie stosunki w Akade- 
mji w Petersburgu. 

— (c) Budowa nowych kościo- 
łów. W Kamionce kościół św. Tere- 
sy od Dzieciątka Jezus jest już па 
ukończeniu, W Białowieży po poświę- 
ceniu w dn. 3 b. m. przez J. E. ks. 
Arcybiskupa Metropolita kamienia 
węgielnego pod keściół parafjalny 
przystąsiono do budowy. 

W Sołach na miejsce dawnego 
drewnianego kościoła, który spłonął 
w czasie wojny, obecnie buduje się 
murowany. W ciągu ubiegłego lata 
mury zostały doprowadzone-dookien. 

Podobnież w Daukszyszkach buduje 
się nowy kościół drewniany na miej- 
sce spalonego w czasie wojny w 1016 
roku. 

W Wiszniewie Święciańskin do- 
prowadza się woli do porządku 
zabrany niegdyś przez rząd rosyjski 
na cerkiew kościół, który nadto w 
czasie wojny znacznie został uszke- 

Kościół w Wojstomie całkiem pod- 
czas wojny zniszczony obecnie się 
odbudewuje. : 

W Smorgoniach ukończono odna- 
wianie spalonego podczas wojny 
kościoła i plebanii. 

URZĘDOWA. 
— Dyrektor Lasów Państwo - 

wych p. Władysław  Grzego- 
rzewski w dniu wczorajszym przy« 
był do Wilna i objął urzędowanie. 

Następny wyjazd Dyrektora Grze- 
gorzewskiego do dalszych prac nad 
reorganizacją urzędów leśnych na 
terenie D. L, P. Poznań zamierzany 
jest w pierwszych dniach listopada. 
Równocześnie delegowany zostaje do 
Dyrekcji Poznańskiej Kierownik Od- 
działu Osobowego D. L. P. Wilno 
p. Leonard Chociłowski. 

— Wyjazd Kuratora Rynie- 
wilcza. Pau Kurator Oxręgu Szkolne- 
go Wileńskiego, Dr. Antoni Rynie- 
wicz, dnia 25 -b.įm. udaje się na kil- 
ka dni w sprawach służbowych do 
Warszawy. 

Zastępować p. Kuratora w czasie 
nieobecneści będzie p. Stefan Po- 
gorzelski, Naczelnik Wydziału Szkol: 
nictwa Powszechaego., ‚ — ® @ 

5) Sprawa umorzenia postępowania przy- 

musowego zniesienia służebności pastwisko- 
wej, mającego rzekomo obciążać uroczyska 

Gaj i Moch, przynależne do majątku Woro- 
nowo, pow. Dziśnieńskiego, własność Julja- 
na Gila, Jerzego Lubowskiego i innych, na 
rzecz wsi Woronowo. Tasai 

6) Sprawa umorzenia likwidacji służeb- 
ności pastwiskowej, rzekomo obciąžającej 
uroczysko Rojek, własność Państwa Polskie: 
go. będące w administracji nadleśnictwa Smor 
gońskiego, na rzecz wsi Biała, gm. Smor- 
gońskiej, pow. Oszmiańskiego. 

G.ć4DA WARSZAWSKA 
24 października 1937 r. 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz.  Kuppo 

Dotary 8,88 8.90 8,86 
Beigja 124,13 124,44 123,82 
Londyn 43,43, 43,54 43, 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 35,01, 35,10 34,92 
Praga 26,42, 26,485 2635 
Szwajcarja 171,97, 17241 171 54 
Wiedeń 125,85 126,16 125,54 

Włechy 48,73, 48,85 48,61 

Papiery Procentowa. 
Dolarówka 60,75 60,50 61 
Pożyczka dolarowa 86,— 

oż. kolejowa 102.50 102.75 
Ę proc. konwersyjna poż. 64,75 
konwers. kolejowa 62—62,50 
Listy zastawne B-ku Gosp, Kraj. 92 — 93 
Banku Roln. 93 
Oblig. B-ku Gosp. Kraj , 92—93. 
Obiig. Banku Komunalnego 92. 
proc. listy ziemskie 83,— 

i pół proc. ziemskie 62,25 62 62.50 
proc. warszawskie 84,50 84.75— 84 
proc. warsz. 69 — 

i pół, proc. warsz. 63,50 
proc. m. Lwowa 92. 
proc. m, Łodzi 79, 
proc. m. Kalisza 79.50 
proc. m. Piotrkowa 79.50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 24 pąździerniką 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł, 100 55, 

Złoto. 

Ruble 4,75 4,70 

8 
4 
8 
5 
4 
8 
8 
8 
8 

54,75 

Randytyzm 0 Šoieciaishiem, 
Poniżej zamieszczamy list p. Zyg- nic wigcej jak przypadek, lecz w 

munia Bortkiewicza, wybitnego dzia: każdym razie przypadek nie należący 
łacza w pow. Święciańskim, ilustru- do rzędu szczęśliwych. Adminis'racja 
ący stosunki, które zapanowały tam wojewódzka zabrała się energicznie 
niedawno. Obecny starosta nie ma do tępienia napadów, lecz oto mamy 
szczęścia. Epoka napadów zaczęła się świeżą ilustrację jakich rozmiarów 
właśnie mniej więcej z obięciem przez dosięgła zbrodnicza akcja. Zie się 
niego urzędu, Oczywiście nie jest to dzieje w namydlonym powizcie. 

W dniu 22 paźlziernika o godz. 4 i pół po pałudadiu miał 
miejsce mapad zbrojny dokonanv na dwór Szwintia w gminie  Cojkin- 
skiej, własność p. Marjana Cywńskiego Ds domu mieszkalnego 
wtargnęło czterech, uzbrojonych _ w karabiny bandytów. o 
steroryzowauiu domowników i służby pskojowej, zażądano od właściciela 
wydania pieniędzy. Po otrzymaniu zawartości kasy, w której okazało się 
około 1000 zł., bandyci zabrali kilka męskich ubrań zimowych, 2 dubzl- 
tówki i karabin wejskowy, poczem oddalili się, grożąc podpaleniem dwo- 
ru w razie wszczęcia przez właścicięla zbyt pośpiesznie alarmu. 

Fakt powyższy nie jest, niestetv, na terenie powiatu Święciań skiego 
odósobniony.—W ciągu ostatnich 6-ciu tygodni mieliśmy, pozatem, 3 
zbrojne napady z zabójstwem na przejeżdżających, jedno podpalenie i ca- 
ły szereg kradzieży koni.—Sian bezpieczeństwa powiatu Święciań skiego, 
omal że nie ed początku istnienia odrodzonej Rzeczypospolitej, pozosta- 
wiał wiele do życzenia, najgorszem jest jednak, że nie wykazuje prawie żad- 
nego polepszenia. Pamiętamy wszyscy zbrojne napądy szaulisów Kowień- 
skich w latach 1922—24, zakrojone ma wielką skalą, bo z uprowadzeniem 
całego żywego inwentarza, jak to miało miejsce w maj. Koziczynie p. Bort- 
kiewicza, Komarowie p. Guzego i Csjkiniach p. Požaryskiej. Nislępaie 
przyszły napady na folwarki i zaścianki, organizowane przez dłuższy czas 
grasującą bandę sławetnego Rysia. Oozcnie po chwilowej przerwie w cią- 
gu Poe B > Pa na czas urzędowania na stanowisku 
starosty, p. W, Żurawskiego, bandytyzm rozpoczął się na nowo t 
formie bardzo ostrej. * A Z EZ 

Nie tracimy wciąż nadziej, że władze nasze zrozu nieją, iż takiego 
stanu nadal tolerować nie można, bandytyzm bowiem jest zaraźiiwy, i za- 
stosują najbardziej energiczne środki celem ostatecznego zlikwidowania 
n'epokojących i wysoce niebezpiecznych objawów. 

iNie możemy w końcu nie wyrazić zdziwienia, że w chwili, kiedy byś- 
my chcieli widzieć na kierowaiczem stanowisku w powiecie wytrawaego i 
energicznego administratora, obecny nasz starosta, p. Mydlarz, siedzi od 
dłuższego czasu w Warszawie na kursach spzcjalnych... dla uzuoełnienją 
swych kwal.fikacyj administracyjnych. Zygmunt Bortkiewicz. 

z PEMEBRECYZK 

Nadużycia w P.KU. Mołodeczno, 

NIKA 
Władze śledcze pow. Małodecz. 

aresztowały podczas jedaej z obław 
oddawna poszukiwanego  dezertera 
Dawida Gałuba. Wobec tego, żeG: 
łub podejrzany był o robstę politycz- 
ną, antypaństwową, przytrzymano go 

— Kondolencyjna depesza pi celem zbadania. W toku zeznań ze- 
Wojewody. Paa Wojawoda Racz- znał on, że książeczka wojskowa, któ. 
kiewicz na wieść o zgsnie znakomi- rą się posługiwał jest fałszywą, a па- 
tego literata ś, p. Gustawa Daniłow- był ją w PKU. Małodeczno za sumę 
skiego wystosował w dniu 24 bm. trzystu złotych. W tranzakcji tei po- 
na ręce wdowy depeszę kondolencyj: średniczył żydek z Lebiedziswa Hajn- 

  

chan, a niesumiennym fabrykantem 
fałszywej książeczki okazał slę fua- 
kcjonarjusz PKU J5zef Legan. Dalsze 
zeznania dotyczyły karygoduej dzia- 
łalności Legana, który za 85 dolarów 
dostarczył kilku żydom z Lebiedziewa 
t. zw. karty nadliczbowe. 

Wszyscy zamiąszani w tej aferze 
zostali aresztowani i przekazani de 
EA władz sądQwo śled- 
czych. 

ną następującej treści: „Przejęty bo 
lesną siratą poniesioną przez literatu- 
rę i społeczeństwo z powodu przed- 
wczesnego zgonu Ś. p. Męża Pani 
przesyłam wyrazy głębokiego żalu i 
współczucia” 

MAIBEJSKA. 

— (x) Prace miejskiej komisji 
likwidacyjnej nie dobiegają koń- 
ca. Dowiadujemy się, iż Komisja Li- 

— (x) W sprawie lotniska na 
Porubanku Ekspozytura lll Okręgu 
Szefostwa Budownictwa Wojskowego 
w Wilnie, zwóciła się ostatnio do 
prezydenta m, Wilna z prośbą o 
zwółanie w najbiiżsym czasie konfe 
rencji z udziałem przedstawicieli wo|- 
skowości i L. O. P. P., w celu osta- 
tecznego wyjaśnienia i załatwienia 

święcenia przybyli podejmowani 
obiadem przez p. A. Lednickich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskie- 

go. Dnia 26-go b. m. odbędzie się kolejne 
posiedzenie Wileń :ktego Towarzystwa Lekar- 
skiego w lokalu własnym (Zamkowa 24). 

—_(x) O popieranie produkcji krajo- 
wej. W celu jerania własnej produkcji 3 j opi 

kwidacyjaa b. komitetów obywateł- sprawy wydzierżawienia przez miasto kajomej, Urząd Wojewódzki w Wilnie z 
skich dotąd jeszcze nie zakończyła 
swych prac, 

terenu lotniczego na Porubanku. 
Jak już donosiliśmy, lotnisko na 

ł się w dniu wczorajszym do Magistratu z 
pismem, w którem zaleca ana gda 
wszelkich materjałów piśmiennych i kance- 

Ciekawem się wydaje, iż pomienio- Porubanku jest własnością miasta i laryjnych, oraz innych utensylji niezbędnych 
na komisja dłużej likwiduje, niż urzę- 
dowały komit ty ob 'watelskie, co do- 
wodzi, że komitety rozpoczęły swoje 
prace z dniem 1 pzźziernika 1926 r. 
zakeńczyły je zaś w dniu 1 kwietnia 
1927 r. 

Natomiast Komisja Likwidacyjna 
pracuje od 1, IV. 27 r. i dotąd įe- 
szcze ma koło 1000 spraw do  zała- 
twienia, co jak przypuszczać należy 
potrwa conajmniej do końca biežą- 
cego roku. 

Podkreślić należy, iż komisja ta 
zatrudnia kilku urzędników, co jest 
połączone z kosztami, temwięcej że 
sprawy likwidacyjne mógłby załatwić 
sam Magisirat bez jakiejkolwisk spe- 
cjalnej komisji. 

— Radni żydzi domagają się 
nowych gmachów. Ze wzgłędu na 
przewidywane — муазурпомата dla 
miast z kredytów państwowych wię: 
kszych sum na rozbudowę, władze 
wojewódzkie w imieniu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych zarządziły aby 
Magistrat sporządził projskty Inwe- 
stycyjne na rok 1928. Projekty te by- 
ły tematem obrad. szeregu posiedzeń. 
Ob:cnie dowiadujemy się, że na po- 
siedzeniu radnych żydów uchwalono 
zwrócć się do Magistratu domagając 
się uwzględnienia przy sporząd aniu 
projektu potrzeb ludności żydowskiej, 
a w pierwszym rzędzie: 2 gmachów 
dla szkół żydowskich, gmachu dla 
bibijotek, szpitala dziacięcego i nowe- 
ga gmachu dla już istniejątego szpi- 

a. 
— (x) Ministerstwo Komuni- 

kacji nie zatwierdza nowych 
przedstawicieli miasta Wilna. Do- 
wiadujemy się, iż Ministerstwo Komu- 
nikacji nie zatwierdziło wyboru przede 
stawicieli miasta w osobach: prezy- 
denta Folejewskiega i v -prezydenia 
Czyża na stałych delegatów do pań- 
stwowej Rady kolejowej w War- 
szawie. : 

Niezatwierdzęnie to Ministerstwo 
motywuje niewygaśnięciem kadencji 
dotychczasowego składu Rady, która 
to kadencja w myśl ustawy kończy 
się z dniem 1-ро kwietnia 1928 r. 

Pozatem Ministerstwo twierdzi, iż 
wybór nowych kandydatów może na- 

nie na wypadek śmierci lub zrzecze- 
nia się mandaiu przez któregokolwisk 
z obecnych przedstawicieli. 

Podkreślić należy, iż dotychczas 
przedstawicielami m. Wilna w państw. 
Radzie kolejowej są b. prezydent 
miasta p. Bańkowski i b. v.-prezy- 
dent Łokuciewski. 

W myśl staiutu członkiem państw. 
Rady kolejowej może być również 
obywatel danego miasta, nie piastują- 
cy godności radnego lub przedsta” 
wiciela Magistratu zmia WITA 

czasowo wydzierżawiene przez władze 
wojskowe, przyczem o korzystanie z 
tego lotniska czyni siarania również 
LO BP ы 

— (x) Przyznanie Komiteto- 
Roibudowy m Wilna pożycz- 

ki. Magistrat m. Wilna otrzymał w 
dniu wczorajszym telegraficzne po- 
wiadomienie, iż odaośne władze za- 
twierdziły dla Komitetu Rozbudowy. 
m. Wilna drugą z rzędu pożyczkę w 
wysokošci 50 tysięcy złotych. Jak 
wiadomo požyczka ta zužyta zostanie 
na drobne remonty domów w Wilnie. 

WOJSKOWA. 
-— (0) Powtórna powszechna 

rejestracja mętczyzn, urodzonych 
w roku 1907. Magistrat m. Wilna 
zarządza w terminie od dnia 1 listo- 
pada do dnia 31 grudnia 1927 r. na 
terenie miasta powtórną  rejestracię 
mężczyzn, urodzonych w reku 1907. 

Obowiązkewi rejestracji podlegają 
wszyscy tmętczyzni, uredzeni w r. 
1907, zamieszkujący stale w obrębie 
m. Wilna, jak również przebywający 
faktycznie w tym czasie w Wilnie, a 
nie mający stałega faktycznego miej- 
sca zamieszkana w kraju, lub któ- 
rych miejsce zamieszkania jest nie- 

wi 

likė 
stwo <Trzeżwość» i organizacja Mens z dniem 
30 b. m. rozpoczynają w lokalu T-stwa Prze- 
ciwgruźliczego (ul. Ža 

w kancelarjach Magistratu, jedynie pocho- 
dzenia krajowego. 

: AKADEMICKA. 
— (c) Czwartki akademickie. Z ini- 

cjatywy sekcji Kulturalno-Oś wiatowej Brat. 
niej Pomocy stud. U. S. B, odbywać się 
będą co tydzień w Ognisku Atademickiem 
(Wielka 24) tzw. czwartki akademickie, Bę- 
dą to imprezy o charakterze literacko-arty- 
stycznym. Na pierwszy plan wysuwa się 
oczywiście «Żywa Ospa -zTród. Wł. Ga- 
siulis!!). Koncerty, odczyty, referaty. 

Przewidziana jest współpraca wszystkich 
ół nauzowych. Myśl utworzenia <czwart- 

ków akademickich» oddawna oczekującą zre- 
alizowania znalazła wielu zwolenników, 00 
pozwala rokować najśmielsze nadzieje na 
przyszłość. 
„s — Najbliższa środa 1 teracka 
ndbędzie się dnia 26 bm. a godz. 
8-mej wieczorem w Sali Bibljoteki 
Wydziału Sztuk Pięknych, ui. Śv 
Anny 4, w czasje której prof. Juliusz 
Kłes opowie wiele ciekawych szcze: 
gółów z wrażeń odniesionych w cza- 
sie swego dłuższego pobytu we Wio: 
szech (na Sycylji), Wstęp dla człon: 
ków i wprowadzonych gości. 

ROZNE. 
— Przyjęcia ambulatoryjne alkoho- 
w i narkomanów wogóle, Towarzy- 

ligowskiego 1- m. 16) 
władome Obowiązkowi rejestracji nie przyjęcia bezpłatne alkoholików i narkoma- 
podlegają jedynie csoby, posiadające 
obcą przynależność państwową, stwier- 
dzoną wyrcžaie przez władze admini- 
stracyjne, względnie urzędy konsu- 
larne. 

Zgłaszający się do rejestracji obo- 
wiązani są posiadać przy sobie me- 
tryki urodzenia lub dowody osobiste, 
wydane przez władze administracyjae, 
względnie wyciągi z ksiąg stałej lu 
dności, jak również w wypadku ewen- 

nów, narazie jeden raz 
niedzielę od godz. 16 do 18 pod klerownic- 
twem profesora U, S, B. D-ra Władyczki; 

gas waga ю 
ostąrczająca widzom w elką dozę różnorod- 
wz RÓ W, będzię dziś ae Trzy 

z: rzedsta wieni + pi nis la tej sensacyjnej szta: 

go miejsca wi: 

w tygodniu w każdą 

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala_ <Lutnia). Ame« 

Pollocką +Znak na drzwiach» 

rzedanej d. pe” ZE lej do ostatnie- 

tualaego posiadania fachu. rzemieślni- rącji st ai ie PARZE 
czego odnośne legitymacje, zaświade pi 

piątek 
pierwszy jego najlepszą komedję, cieszącą 
się obecnie w Warszawie ni 
wodzeniem «Рап Dare 0 1 = 

czenia i t. p. dokumenty. 
„aim w opslaicnia obowiązku 

zgłoszenia się ultgną karze grzywny 
do 500 zł.- lub aresziu do Gi ty- 
godni, albo obu tym karom łącznie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

stuletniej rocznicy urodzin znakomi 
isarza Józefa Blizińskiego, Teatr Polski e 

8 października wystawią po raz 

RADJO. 

— Program audycji warszawskiej, 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo: 

— Uroczyste pośsię'enie Sta- meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
cji opieki nad Matką i 

madzonych gości, przybyłych specjal- 
nie z Wilna i Warszawy, odbyło się 
w Mejszagole poświęcenie Stacji ogie- 
ki nad Matką i Dzieckiem. 

W uroczystości tej wzięli udział: 
J, E. ks. biskus Michalkiewicz, w 
imieniu p. wojewody naczelnik wy- 
działu Pracy i Opieki Spełecznej p. 
Jocz, nacz. wydz. zdrowia p. Kozłow- 
ski, starosta pow. Wiłeńsko:Trockie- 
go p. Witkowski, delegat T-wa Opie- 
ki nad Matką i Dzieckism dr. Grom- 
ski i inni. Po uroczystym akcie ро- 

zieckiem Progr 
stąpič przed uplywem kadencji, jedy. W niedzielę w obecności licznie zgro- „ 

myśliwstwa» (Cyki <Ływiectwo w 
wygł pr Juljan Ejsmond. 

ginących» 
wygł. prof. Ryszard RY 

0! 

am. 

15,00. Komunikaty: meteorolgiczny, go- 
arczy, komunikaty PAT, nad ram. 

ETU 2045 Aude 
16 00 —16.25. Odczyt «La politique etran- 

gere de a Pologhe au mois d'aout et de 
septembre ll» — wygł. dr. Jan Grzymała 
Grabowiecki. 

16.25—16 40. Nadprogr: komunikaty. 
16.40 —17.05. diana dwa olskiego 

olsce») — 

17,05—17,2). Rozmaitości, 
17.20—17.45. Odczyt pt. «О zwierzętach 

(Dział _ <Przyrodoznawstwo»), 

17.45. Koacert symioniczny popularny, 
19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15 —19,20, Komunikaty <PAT». 

`



" Rozłam w Radzie Miejskiej w Białymstoku, 
W Białostetkiej Radzie Miejskiej, stoku staje sią niezbędną wobec egól- 

która czeka z dnia na dzień na roz- 
wiązanie, nastąpił „wybuch*, Grupa 
radnych widząc brak celowości zarzą- 
dzeń Rady i zupełne niezrozumienie 
interesów miasta, wystosowała de Pre- 
zesa Rady Miejskiej m, Białegostoku 
nasi. pismo: — „Z uwagi na to, że 
w samorządzie m. Białegostoku w 
obecnym jego składzie zarysowujący 
się już oddawna rozdźwięk między 
Radą Miejską a Mag,stratem  poglę- 
bił się znacznie, tak, 
uzupełnienie Rady Miejskiej i częścio- 
wa rekensirukcja M:g'siratu nie dały 
oczękiwanych wyników i nie spowe- 
dowały zgodnej i pożytecznej dla 
miasia współpracy obu organów ва 
męrządowych,—gruntowna przebudo- 
wa samorządu miejskiego w Białym- 

že dokonane R 

nej normalizacji stosunków  społe: 
cznych i gospodarczych w kraju. 
Sprawa fa w zupełności dojrzała, to 
też uważamy dalszą współpracę w 
samiorządzie miejskim przy cbecnym 
stanie rzeczy za bezcelową i składa: 
my mandaty członków Rady Mej- 
skiej. W. prezes Rady Mejskiej mec. 
Wł. Olszyński, sekretarz Rady prof 
Wł. Kolendo, sekretarz Komisji Re- 
wizyjnej prof. K. Kosiński, sekretarz 

dy pruf Motaszko, radny pr f 
Bi.lt nos i radny p. Sobo'ewski.* Do- 
wiadujemy sę, iż w zwiąsku z tem 
pismem i wypadkami w Radzie Miej- 
skiej władza nadzorcza czyli urząd 
wojewódzki  przeszie odpowiednie 
wnieski do Ministerstwa Spraw We: 
wnętrznych. (c) 

19.20- Transmisja z opery AS 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotnt- 

czo meteorologiczny, policji, PAT, sportowy 
oraz nadprogram. 5 

2230—23.30. Transmisja muzyki tane- 
cznej z rest. <Pavilon> w Krakowie, 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Aresztowanie pisarza gminnego z 
Mejszagoły. Aresztowany został pisarz gmi- 
ny Mejszagoła Stankiewicz oskarżony o kra- 
dzież 70 dolarów. Kradzież miała miejsce w 
Wilnie, Stankiewicz będąc w Wilnie udał 
się do pewnego lokalu przy ul. Garbarskiej 
gdzie razem z innyrni zasiadł do gry w karty. 

Nad ranem kiedy jeden z uczestników 
gry zasnął, Stankiewicz wyciągnął mu pie- 
niądze z kieszeni. Sprawa wykryła się do- 
piero nazajutrz. Nadano telefonogram do 
Mejszagoły i przy rewizji pieniądze znalezio- 
no. Obecnie niesumienny dygnitarz wiejski 
przekazany został sędziemu Śledczemu. 

SPORT. 
Bieg sztafetowy K. O. P. trwa. 

W niedzielę o godz. 6 rano rozpoczął 
się doroczny bieg sztafetowy KOP'”u. Bieg 
prowadzony jest jednocześnie z dwuch stron, 
od styku granicy polsko-litewsko-niemieckiej 
i polsko-rumuńskiej. 

Z naszej strony bieg rozpoczął 24 baon. 
Już w niedzielę o godz. 12-ej pałeczka była 
w rejonie Adelin, o 15 m. 27 przeszła na 
teren sąsiedniego baonu. O godz. 4 m. 18 
rano 24-go była w pobliżu Trok. Dalsze lo- 
Sy pałeczki podawzć tędziemy w miarę na- 
pływania meldurków z granicy. 

Wszyscy uczestnicy biegu mają do prze” 
bycia równą przestrzeń — osiemset metrów. 

Ofiary. 
— M: S$. dla rodziny w nędzy z truj- 

giem dzieci zł. 5. 

  

Z SĄDÓW. 
Anna Morozowa członek polit- 

biuro skazana na 5 lat. 

W ekresie, kiedy część pow. Daišnief- 
skiego okupowana była przez czerwone hor- 
dy ze wschodu, jedną z nejczynniejszych fi. 
gur «politbiuro> była miesz*avka folw. Ja- 
nowo Anna Morozową. Znając deskonale 
lokalne warunki Morozowa oddąwała Sowie- 
tom niemałą przysługę prowadząc wywiad 
dotyczący głównie dyslokacji, uzbrojenia 
pociągów pancernych i personalji obsługi 
ich. Na polecenie «<poliibiuro» w Dziśnie i 
Polocku przekradała sią ona kilkakrotnie 
przez kordon po materjał szpiegowski. Nie 
ograniczając się do roli szpiegą gorąca pro- 
tektorka idei wywrotowych pracowała w 
biurze gdzie własuoręcznie badsła areszto- 
wanych. Nie było ani okrucha litości w ser. 
cu tej kobiety. Badąnych przez siebie tero. 
ryzowała grcźbą zastrzelenia, a nawet pod- 
dawała torturom. Wszystkie te czyny wyko- 
nywane były na specjalne polecenie szefa t. 
zw. <siekretnowo otdiela> Waldenberga, zna- 
nego z okrucieństwa. Po wyrędzeniu bol- 
szewików Morozowa ukrywała się czas jakiś, 
jednak została ujęta i oddana pcd sąd. Spra- 
wę jej rozpatrywał Sąd Okręgowy w Wil- 
nie na sesji wyjazdowej w Giębokiem. Pod: 
czas rozprawy Morozowa pizyznała się do 
części czynów inkryminowanych jej przez 
akt oskarżenia. Sąd w skłądzie: przewodni- 
Czący vice-prezes Owsianka oraz sędziów 
Kontowttą i Sienkiewicza skazał ją za Wszyst* 
kie przestępstwa na łączną karą pięciu lat 
więzienia ciężkiego, podkreślając, że częścio- 
we przyznanie się i młodociany wiek oskar- 
żonej wzięte zostały pod uwagę, co wpłynę- 
ło na złagodzenie wyroku. Areszt prewen- 
cyłny od 16 kwietnią 1926 został zaliczony 
oskarżonej ra poczet kary. T. 

  

$ 

Zwrot mienia pol= 
skiego. 

Obywatele połscy stracili mienie 
warte Ści okoła 10 miljonów rubli złes 
tem. Na Ukrainie z górą 3 miljony 
dziesięcin ziemi było w rękach pol- 
skięh Własneść włościańska bsz zie- 
mi wynosila 350 miłjonów rb. zł. 
G-rzelni polskich byłs 190. młynów 
1260, cukrowni 61. W wielkich przed- 
siębiorstwach żeglugi, w fabrykach 
maszyn i td. był zaangażowany kasie 
tał w sumie 50 miljon rb. zł, nieru- 
chomości miejskie obliczone zestały 
na 75 miljon. i td. 

Są to sumy olbrzymie i. nie wolna 
narodowi wyrzec się swego mieria i 
dorobku pokeleń całych, nie wolno 
również dobrowolnie wycofać się z 
terenów naszej ekspansji skonomicz- 
nej i z dzielnic, gdzie stanowiliśmy 
i nawet jeszcze pod rządem bolsze- 
wlckim stanowimy poważną odsetkę 
ludności, której należy się zagwaran- 
towanie wszelkich praw. 

Ponieważ część ziem bisłoruskich 
została przy Polsce, gtraty w te] 
dzielnicy są mniejsza j wynosza na 
terytorjum Litwy historveznei (Wi. 
leńszczyzna) i Białorusj 1 420 240 000 
rb. zł. Zniszczenie ma ziemiach nół- 
nocno-wschodnich przybrała mniejsze 
rozmiary jeszcze i dlatego, że tam, 
zaraz po zajęciu ich przez bolszewi- 
ków, prowadzono odmienną politykę. 
Nauczeni doświadczeniem pierwszych 
lat rewołucyjnych, bolszewicy nie do- 
puścili do hulania tłuszczy po dwo- 
rach i do niszczenia majątków i po- 
siadłości, Na gruntach dworskich za» 
kładano „sewchczy* i komuny i tyl- 
ko bzrózo nieznaczna część gruntów 
poszła w ręce chłopskie. 

W celu rewindykacji naszych 
strat zostały one zarejestrowane w 
swoim czasie przez Związek obrony 
mienia Polaków ma terytorjum b. ce- 
sarstwa rosyjskiego. Jednakże o ile 
w chwi'i zwrotu mienia przez Rosję 
będzie obowiązywał kodeks dawni-j 
szy, z czasów carskich, mogłaby za' 
chodzić obawa przedawnienia praw 
poszkodowanych; by temu zapobiec 
poszkodowani muszą jeszcze raz 
wnieść zażalenie z powodu strat i 
żądać zwrotu zrabowanego mienia. 
Należy to uczynić przez  Zwią- 
zek Obrony mienia w  War- 
szawie (Długa 38), albo też w jednym 
z oddziałów prowincłonalnych, a mia- 
nowicie: Wilno — jerzy hr. Czapski, 

  

Miejski Kinematograf OE „Dziesięć tysięcy narzeczonych” * 
W roli głównej słynny mistrz Buster Keaton. Nad program: „POWODŹ W MAŁOPOLSCE" 

Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. Kuituralno-Oświatowy 
Sata Miejska 

(ui, Ostrobramska 5) 

Kino- w inęq 
teatr D elios 

ul. Wileńska 38. 

ino: 1356 
| BR „Polonja” g 

ul. A, Mickiewicza:22, [$ y, 

  

Fotel 
James Hall i George Siegmann. Obraz ten uzyskał złoty medal na wystaw ach kinematograficznych 
w Ameryce i w Europie. Specjalna ilustracja muzyczna, dostosowana do obrazu, wykona Giceea w 
koncetrowa z 24 osób pod batutą Mikcłaja Salnickiego, Początek pierwszego seansu o g. 4 pp. 
ostainego 1025. w. Nie patrząc na kolosalne koszty obrązu ceny miejsc nie podwyższone. 

Li RL L) 
PRZETARG. 

Kwaterm strzestwo 23go pułku 

ułanów Gr dzieńskich riaiejszym o 

głasza przetarg publiczny na dostawę 

Siana i słómy dla garnizonów w No- 

wo-Święcianach i Podbredziu: 
Oferty w zalakowanych kopertach 

należy składać do Kwatermistrzo- 

stwa 23 pułku ułanów Gredzieńskich 

w Podbrodziu do dnia 3 listopada 

1927 rok do godz. 12. Do oferiy 

należy cołączyć zaświadczenie Izby 

Skarbowej na prawo handlu (od pre- 
ducentów nie wymaga się): 

W dniu 6 listopada 1927 roku © 

godz. 12 nastąpi otwarcie ofert eraz 

rzetarg. 
‚ Każdy składający eferię winien 

się zapoznać dokładnie z «Zestawie- 

niem warunków ogólnikowych i spec- 

jalnych obowiązujących przy dosta: 

wach arendacyjnych jednostkom а@» 

ministracyjnym» u cficera żywnościc” 

wego pułku przed rozpoczęciem prze- 

U. 
ró stermietrzostwe pułku zastrze- 

ga sebie prawo dowolnego wyboru 

cierenta, 

Podbrodzie, dnia 22-40 
psždziernika 1927 roku. 

Kwatermisirz pułku 

(—) Mazurk'ewicz majcr. 

Mieszkanie į 

do wynajęc<ia < 
* 6-cio pokojowe ` 

› się w Redakcji „Sło- $ 

c 12 do l-szej. : 

     
    

  

    

  

  

Dyrekcja Kolei Państwowych w 

winie a PRZETARG publiczny 

na dzień -2 grudnia r. b. Na SprZE- 

daż maszyn i urządzeń mechanicz= 

nych, należących do likwidującego 

się tartaku w Wołkowysku. — Tamże 

sprzedaje się szopa drewniana b. 

aku. > я gatunkach po ce- |zowej okładce. Upra- S a patrz w Men'torze Korepetycyj nach konkurenczj- | szą e a odniesienie L dužo szaly c 

i —VI udziela student, na nych poleca za wynagrodzeniem na neryczne kobiece. 
Polskim Nr. 245. 1789. › y z > 

015 * dogodnych warunkach. K. ZDANO WSKI ul alwaryjską do ubrania, rozbeirane, Przyjmuje od 4—6 pp 

Zgłoszenia do_ adm'| A. Mickiewicza 34 d. Nr 27 m. 7 solidnego wykonania Zarzecze 5, m. 2. 

spaniały podwójny proeram 14 aktów. 1 

  

ać 
zajęć. 
wicza 35 m. 36 pod 

  

1914 rok.—1918 rok. Potężne arcydzieło filmowe zrealizowane p/g powieści L. Biro p. t, 
osnuty na tle wojny Światowej Imperial“ genjalna iodaczka Pola 

  

z . Szczepańskiego. Cena biletów: 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. 

. Najpotężniejsze arcydzieło mistra Ernesta Lubicza 
„CAŁUJ MNIE JESZCZE* w 8 aktach z Mary Prevest i Monte Blue 2, „BIAŁE RÓŻE wstrzą- 
Sający dramat erotyczny w 6 akt. w rol. gł. Klarą Ba w i Liljan Rich. Seansy o . 4, 6. 8 1 10 w. 

medja w 7 
aktach 

1914—18 r. w którym nasza 
Negri staje u szczytu swego talentu oraz(8 

Dn. 20 lisfopada b. r. 

w związku z otwmrciem RADJOSTACJI WILEŃSKIEJ 

  

  

ŁO W O 

Montwiłłowski zaułek 11, Nowogró- 
dek — Ernest Ambrożkiswicz, Sienie- 
życka 25 Pińsk — ks. Zygmunt Pa« 
włowski, Kurja Biskupia, Brześć — 
Eug. Załusko, sędzia pokoju, Równe 
— Piotr Zmigrodzki, Hallera 28, 
Krzemieniec — p. Kušmierski, Tryn - 
tarska 5, Kraków — Stowarzyszenie 
Polaków uchodźców Kresów Wschoe 
dnich, uł. Jebłonowskich 19, Lubiia 
— Bolesław Kobierski, Szpitalna 4, 
Poznań — Lubogoszcz — Temasz 
Narkiewicz - Jsdko, ul. Zacisze 4, 
Gudządz — Chejecki Kazimierz, 
Radzyńska 7 lil piętro, Toruń — 
Zdroj-wski Dyr. Tow. Ralniczego 
Pomorskiego. 

O zwrot naszych szkód powizniś- 
my się tembardziej upominać, że na 
podstawie Traktatu _ Wersalskiego 
Polska, jako państwo sukcesyjne po 
Rosji, partycypuje w spłacie długów 
b. cesarstwa rosyjskiego, Dlatego nie 
powinniśmy darować naszych strat, 
które to straty połączone ze zniszcze: 
niem i konf:skatami podczas niewoli 
urastają w olbrzymią lawinę krzywdy, 

ŻE ŚWIATA, 
— Wytwórnia sztucznych bły- 

skawic. Jeszcze jeden amerykeński 
rekord światowy 6 donioslem wszak- 
że, tym razem, znaczeniu naukowem: 
uniwersytet w Stanford (Kalifornija) 
posiada od kilku tygodni  laborator- 
jum w którem można wytwarzać 
prąd ełekiryczny o sile... 2 miljonów 
wolt i otrzymywać iskrows blyskawi- 
te 6-cio metrowej długości, the grae- 
test in the world, * 

By zdać sebie sprawę z dokona- 
uego w tej dziedzinie postępu, wys 
starczy zaznaczyć dla porównania, że 
napięcie prądu stałego, które przed 
40:tu laty udało się Edisonowi po 
raz pierwszy uzyskać, nie przekracza- 
ło... 110 wolt. Dalej, jak na maksi- 
mum 2 kilometry, prądu elektryczne- 
ge o sile 2 milj, wolt. przenosić nie. 
ma możności, jeśli przeto w grę 
wchodzą większe przestrzenie, КО- 
niecznem staje się odpowiednie wzme- 
żenie napięcia, a to by zmniejszyć 
naturalny opór przewodnika, ćla tych 
celów używanego. Praktycznie rezwią- 
zać meżna to zagadnienie w dwołaki 
szosób: bącź czyniąc przewodnik 
bardziej zwartym, by osłabić jego о- 
porność, co pozwała na zredukowenie 
napięcia, bądź też stosułąc silniejsze 
napięcie do przewodnika o 

    

    

    

wyrządzonej przez Rosję naszemu na- 
rodowi. 

Ażeby zaznaczyć nieprzedawnienie 
naszych praw i mocne stanie przy 
naszych żądaniach, rząd nasz powi- 
nien w najbliższym terminie do dnia 
1 listopada r. b. wystosować notę 
odpowiednią, stwierdzałącą jeszcze 
raz żądanie zwrotu strat obywatelom 
polskim. 

Możeby sprawiedliwe żądania pol- 
skie były już dawno załatwione, gdy- 
by przedstawicielstwo sowieckis nie 
uprawiało sabotażu. Sprawy zwrotu 
mienia podlegają kompetencji Miesza: 
nej Komisji Rozrachunkoweį. Bolsze. 
wicy przestali tam przysyłać swych 
przedstawicieli i przerwałi prace Ko» 
misji. 

Na ich odpowiedzialność więc 
spada przeciąganie tej sprawy. Rzesze 
wydzisdziczonych wiedzą co myśleć o 
spełnianiu zobowiązań międzynare: 
dowych przez bolszewików, którzy 
bardzo wygodnie korzystają ze sta- 
nowiska ludzi wyłętych z pod praw 

mniejszej średnicy, 
izolówanego. Ponieważ _ zwiększe” 
nie grubości przewodnika podraża 
znacznie jego cenę, przeto korzystniej 
jest — z punku widzenia kalkulacyj- 
nego — pałożyć raczej nacisk na ma- 
sę izolacyjną i posług'wać się prądem 
© wysokiem napięciu. Tę alternatywę 
wybrali więc inżynierowie amerykań: 
scy, którzy instalując ostatnio w Ka- 
lifornji kilka stacji elektrveznych, ob- 
liczali siłę prądu ma 220000 wolt, 
czyli axurai 20000 razy więcej, ani- 
żeli wytwarzeł w swoim czasie motor 
Edisona. Na pierwszy plan wysuwa 
sig wtedy zagadnienie wytrzymałości 
izolatorów, która musi być nadar 
szczegółowo i gruntownie koutrolo- 
wana. Tea ważny ebowiązek ciąży 
na laboratorjach doświadczalnych, 

Nowozzłożene laboratorjum ame- 
rykańskie posiada wielkie znaczenie 
praktyczne, mie mniejsze od czysto- 
neukowego, skierowuje bowiem na 
właściwe tory zabiegi usilne techni- 
ków, mające na celu wyzyskanie ol- 
brzymich wedospadów kalifornijskich 
których potęga cceniona jest na 
7.500 000 keni parowych minimum! 
Niestety, naturalne* te źródła niewy- 
czerpanej wprost energji znajdują się 
w głębi kraju, podczas, gdy ewentu- 
alni konsumenci, czyli miasta porto- 
we i przemysłowe położone są nad 

lecz ' starannej 

Ossolińskich 4 

poleca: 

Tudzież: Miary, Wagi, Kompasy, 
Aparaty do badania 

    

  

UKAŻE SIĘ 

wielki Numer Radjowy „Sour“ 
Polecamų 60 uodndze ММ radjowych. 

  

rzeczy wyjeżdzam na 
rowintję. 

  

Bu chalter aiskiai Ma die 

mę praktyką poszu: |  LKofdycji 
wieczorowych 

Adr, ul Miekie.| na wyjazd względ- 
nie lekcji w Wilnie 

  

  

    <Słowa» pod L. 5, L Tel: Nr 370. 

mość: Artyleryjska 18 

  

  

  

Dn 20 lisftopada b. r. 

  

  

    
  

  

  

dowód 
osobisty wyd, 

o 2 dobremi reko- gubiono 
mendacjami.  Wiado- 

Oszmizńskie na imię ‚ 2 od 2—3. 
Rais Ludwika Polakowa 
  

m. Dzewieni- — Mickiewicza 12, ró Dr POPILSKI Talarskiej 9-2 15 -8 po anie, a wojskową, wyd. az 
EU Blaty. 

  

+ zam, 
Zee książkę spa, we Łastowce: 

  

w godz. 4 — 5 wiecz, ui. Mickiewicza 42—7, 

Dr. 6. tlolison A; CYMBLER 
przez Starcstwo weneryczne, 

ordynator Szpiłala 

  

choroby skórne, 
weneryczne i mos 

czoplciowe, Elektrote- 

moczo- 
ciowe i skórne, ul 
fleńska 7, tei. 1067 moja” słońce pórskie, 
  

choroby skórne W. Z. P. 43. 
  

  

Przyjmuje od 9.30 do 2 Porcelanowe i 
od 

    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Lekarz-Dentysta Ožyiska-Sm olska 
Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i ustt- 
wanie zębów bez bólu. 

złote 
4 do 7, Korony, Sztuczne zęby. 

Wydz. Zdr. 371, Wojskowym, urzędni, 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr, Nr 3 

AKUSZERKI. | 
Akuszerka 

  

  

    
  

Przyjmuje od 9do2W. Smiałowska 
i od 4 po 7. przyjmuje od godz. 9 

do 19. Mickiewicza 

p Lekcyj języka ; 3 E RESTAURACJA z „Poszuku Maj teczek DOKTÓR = 
KRISTAL* francuskiego 112 okoje uje 30 ha blisko kolei, L E K A R 1 E Lekarze Dentyści. 

A Mania 4 . l ki wane. o w po-| 19m mieszkalny 6 R nz 
> › tki Obiady smaczne z | NGIEISKIEGO ių ni. Jagieiionsntej. | pogo wszystkie | | DOKTÓR sto WENERYCZ ОН 

3h dań ' zł. 1.50, | udziela doświadczona Oferty przyjmuje adm. | cię sprzedamy za- L Gin b r NE, MOCZOPLC, e 
podczas obiadów i |. nauczycielka, <Słowa> pod TAX xa 2000: dola. . sberg SKORNE Wielka 5 m. 2, 
kolacji przygrywa | Mickiewicza 37 m, 17. <Samotny> D. H,K, <Zachęta: | <horoby weneryczne, | 0d 18-1, od 5-8 w, telefon 13,41. 

„orkiestra. (Wejście od Ciasne Gdańska 6, tel. 905 syfilis_i skócne. — 
E SEUŽĄCA|| ———— Vilno, ul. Wileńska 3, DOKTOR 

JEDYNE „ax poszukuje pracy dogyo powrocie s p,telsłon 56. __„|$ Zeldowiczowa i najtańsze Polskie Skię Okazja wszystkiego, zna dob» ! „ Przyjmuje o к " В Francji dyplomo: lod 4 do 8,| KOBIECE, WENE- LRGED entyst 
żródło przędzy wełnia- vyjjno, ul. Św, Jańska 8T7€ kuchnię, posiada waną nauczycielka -- 1 4 do 8, RYCZNE 1 ahor, L ERY DMAN 

nej, bawełnianej i Kupno i sprzedaż rekomendacje, języka francus*'ego ! DRÓG MOCZ, : А 
jedwabnej poleca do MEBLE, DYWANY, ul. Jakóba Jasińskiego uqziela lekcji dz'eciom Dr. Ken gsberg r. 12- łod 46] Zawalna 24 m, 8. 

robót ręcznych i ma ANTYKI, Lombardo 17 M a LGE orąz osobom pragrą- choroby skórne i | ulMickiewicza24 | Przy gabinecie spe- 
ani = iwe kwity e: НЕНЕ cym a er migneryczne, tel. 2T7 e PA 

» „ Szacunek rze: m "wną wiedzę języka ickiewicza 4, : dr, Nr, ais В gen 

Ceny tbrytene. czy "berpistnie. Ba Potrzebna Zdrowa da-l2a. godżp,Bw, ММ 
Wilno, W;leńska 22. kupna wymienionych ,aca do wezystkie- — W. ZE. 39, Doktór med: 

  

TEM EDI 

G, GERLACH 

drzewa, cem! 

Pogrzeb ś. p. Gustawa Dani- 
łowskiego. 

WARSZAWA, 24 X (żel. wł. ołowa) 
Dziś o godz. 10-tej w kościele garnie 
zonowym przy ul. Długiej odbyło 
się nabożeństwo żałobne za duszę 
św. p. Gustawa Dan łowskiego. Przy 
ustawionej na katafałku, pokrytej 
wieńcami, trumnie zmarłego 
stanęła warta honorowa. Obecni byli 
ma nabożeństwie oprócz rodziny zmat- 
łego szef kancelarji cywilnej Prezy- 
denta Rzeczypospolitej p. Dzięcio: 
łowski, dyrektor departameniu kuliu« 
ry i sztuki Mstwa w.R. i O.P. 
Skoinick;, szef sztabu generaliego 
gen. Piskor, wice-minister geo. Fa-, 
brycy, dowodca O. K. gen. Wróbiew= 
ski, komendant miasta ger. Rożen, 
dyrektor kancelarji Sejmu i Senatu 
Pomykalski, prorektor Hryniewiecki, 
przedstawiciele zarządu miasta, lite- 
ratury | sziuki, generalicja, delegacje 
oficerskie oraz liczne grono przyja” 
ciół i wielbicieli talentu zmarłego pl- 
sarza. 

Po nabożeństwie ruszył na cmen- 
tarz Powązkowski kendukt żałobny 
póprzedzany przez dwie kompanie 
piechoty, delegacje z wieńcami wśród 
których wyróżniał się wieniec z bia- 
łych chryzantem z napissm «Qusta- 
wowi Daniłowskiemu — Józef  Pił- 
sudski», Za wozem triumfainym  sził 
liczni przedstawiciele władz, Świata 
literackiego i organizacyj społecznych 
oraz tłumy publiczności. Kondukt 
zamykały czerwone sztandary zwią- 
zków robotniczych, które wzięły udział 
w pogrzebie. 

Nad grobem przemawiali Min, 
Dobrucki i Wacław Sieroszewski. 
  

brzegami Pacyfiku, należy więc zna- 
łeżć nowe sposoby przesyłania prądu 
na tak dalekie przestrzenie. Pojęły 
całą doniosłość tego zagadnienia nie- 
tylko sfery rządowe, ale i przedsię- 
biorstwa prywatne, dzięki czemu ze- 
brano duże sumy na wybudowanie 
stacji doświadczalnej w Stanferdzie 
na zaopatrzenie jej w szereg kosz 
townych maszyn elektrycznych = | 
precyz;jnych przyrządów kontrolują: 
cych. Miljony, wyłożone dziś na wy” 
twórnię sztucznych błyskawice, zwró» 
cone będą jutro z nawiązką hojnym 
cfiarodawcom w postaci skarbów 
energji produkcyjnej, pedporządkowa- 
nej woli genjuszu ludzkiego. l to bu- 
siness, lecz na jaką skalę w konsek= 
wencjach swoich zakrešlonyi 

ŻW 

OARSZAOA | 
     

  

— Tomka 40. 

Fabryka instrumentów geodezyjnych i rysunkowych 
DLA BUDOWY DRÓG i MOSTÓW ; 

Przyrządy pomiarowe jak; ASTROLABJE, NIWELATORY, BUSOLE 

Cyrkle, Mikroskopy, Lupy, 

entu, metali, 

oraz Wszelkie lune Z00- 
czenia mowy radykalnie Jąkanie sz: Zakł. Lecz. dla 

jąkałów S Lyłkiewicz, Warszawa, 
(Chłodna 22, 

Prospekty bezpłatnie w kanc. g. 45 pp.     

CHCESZ OTRZYM AĆ P 4 Musisz ukończyć kursa dne -: вротіепсу;пі prof. Sekulowicza, m Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu: E czają listownie: buchaiterji, rachunko- m 
Kes kupieckiej, korespondencji 
andlowej, stenografji, nauki handlu 

prawą, kaligrafji, pisania na maszy” nach, towaroznawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego. Po ukoń- 

czeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTOWI H
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| DAMA Z DYPLOMEM "I 
Institut de Beautć Kóva 
w Wilnie przy ul. Mickiewiczą 37 
m. I, tel. 657, Leczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
przyszczy, plam na twarzy. Spe- 
cjalnie dla baiów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos, od wyp. 
i łupieżu. Przyjmuje od 9—2, 

W. Z. P. 58. 

B-cia OLKIN 
ul. A CASE = wra 

angieiskie 
MEBLE WÓZKI dziecinne 

Sprzedaż również NA RATY. 

  

  

frzy ui. Niemieckt:j 19 jest 

DO WYNAJĘCIA SKLEP 
wraz z mieszkaniem. 

Dow, się u właściciela domu. 

  

Lekarz- Dentysta 46 m, 6. 
l T KiSIEL- W!_Z. P. Nr 63. 

ndrzejkOWICZOWA „jo RKA, 
choroby zębów, plom- Marją Brzezina 

usuwanie przyjmuje: 
15 -8. ich bez bólu. Porcela- od 9 rano do 7 wiecz., 

owe, złote plomby 

  

awicz, ŁUKIEWICZ 
horoby skórne i we- choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. Suia- © 
w.Z,P. 38. deckich 1, przyj. 4—7. 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, tel. 10.80 

ubi i ul. Ad. Mickiewicza 
Buchalter. poszukuje student- |stok, na imię Bolesła- "ygubiono legityma- i weneryczne. — wkładki  Sufuczie zy 

+ ka 1ll-go roku Pra- | wą h ARoslE o cje studencką na Przyjmuje od godz. 10 Dr Suszyński zęby, złote korony, w. ae ŻĘ 3003. 
жа О. 5. В. Wia- ius wikids Nos Goa Sp a Mickiewicza 4 m. 12, : 

BiURO Įdomušė w adm. wodworskiego _ stnd, W. Pohulanka 2, róg Spec, „choroby Wene- аа, 
Podań, Tłumaczeń i| <Słowa» dla C. M.| ZGUBIONO | Wydz.  Humanist. Zawałnej. W.Z.P. 1. dow, miemos od 10—12i pół i o 

Przepisywań ! 22 X w sobotę Oważna do dnia 30 KOBIETA LEKARZ Poyjańje: * ой 4 40 7 м, — „REKORG>, pray . " godz 8 i pół, wieczo: września 1927 r. D 7 SA 0-12 i 47 Uczącym się zniżka, 

3 Maja Y załatwiaj f/ ĘGTET į:em ва uley Trookiej | uniewažoia się. r Janina a 4 W. Z, Ńr 97, 
szybko akuratnie, ceny] GÓRNOSL ĄZKI aaa 2 D Piotrowicz- . BYĆ dn, 24 VI 1927 r.  "€ 

konkurencyjne. Dla | ; materjały budow- a książkę do _ Okazyjnie Jurczenkowa 
biednych bezpłatnie, | jane w la La ų L iedji. stę Doktór Medycyny Lekarz. Dentysta 

przyjmuje: 
d g. 10—12 i 5—7. 

W. Zdr. 54 

B.blioteki kompletuje 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25, tel. 664.       

głoszenie, 
Na podstawie zgodnych, jedaogłośnych uchwał z Wal. 

go Zgromadzenia Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców 
<Samopomoc> w Nowo-Święcianach z dnia 24 peždziernika 

1926 r. i 14 sierpnia 1927 r. podaje się niniejszem do publi- 

cznej wiadomości, że Spółdzielcze stowarzyszenie Spożywców 
«Samopomoc» w Nowo Święcienach zostało na podstawie po- 
wyższych uchwał rozwiązane. ! 2 

Wzywa się zatem wszystkich wierzycieli tegoż stowarzy- 

szenia do zgłoszenia swych roszczeń, które należy skierować 

do Komisji Likwidacyjnej rozwiązanego Stowarzyszenia Spożyw- 
ców «Samopomoc» w Nowo-Święcianach ZA RZĄD. 

  

W d-«cu Bianisjaw Śłaaskiewiem BRadąsior ws/ Besiaw | Rarwowińćj, OupewieGziainy 46 Lg Ubr MIA Einon Lamiėsai Lrukaraia «Wydaxvastws Wiasškio> Awasacna 23 
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