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Wybory samorządowe w 
Nowogródzkiem, 

į Niedawno vkończone wybory do 
ciał samorządowych na terenie 7 po- 
wiatów województwa Nowogródzkie- 

Lo (Nowogródzki, Baranowicki, Nie- 
świeski, Stołpecki, Słonimski, Lidzki į 
Wołożyński) dają nasięzujący obraz sy» 
tuacji: 

Pod względem narodowościowym w 7 
powiatach i miastach wybrano radnych: 

Polaków 559, 
Białorusinów 414, 
ydów 79, 

Rosjanin 1, 
Litwia 1, 
Tatarów 3. 

_ Pod względem zawodowym nowoobra- 
mi radni dadzą się podzielić na grupy: 

większa własność ziemska 12, 
średnia (od 60 do 200 ha) 44, 
drobna 809, 

inteligencja 
inteligencja pracująca 125, 

drobni kupcy 64, 2 
rzemiešinicy 44, 
duchowni katoliccy 7, 
unita 1, 
duchowni prawosławni 2, 
osadnio 17. 
Pod względem politycznym: 
bezpartyjni 80 do 85 proc., 
elementa komunizujące T proc. reszta 

zaś radni należący do tych lub Jesych par 
gi politycznych jak Piast, Wyzwolenie, P. 

. В. 1& pe 

Dane powyższe wymagają kilku 
komentarzy. Wybory samerządowe w 
żadnym wypadku nie mogą uchodzić 
za wyraz nastrojów tałego społeczeń: 
stwa, a już tembardziej służyć za 
podstawę przy wysnuwaniu horosko- 
pów co do rezultatów wyborów do 
ciał ustawodawczych. Rachunek о- 
party na tych wynikach może przy» 
nieść niemało niespodzianek, przede- 
wszystkiem dlatego, że frekwencja 
przy wyborech samerządowych byla 
bardzo niska, secundo zaś, że wybo- 
ry były prowadzone pod hasłami go- 
spodarczemi i wskutek tego demago- 
gja agitatorów miała mniejsze pole 
do popisu. Frekwencja głosujących 
w niektórych powiatach wynosiła 30 
proc. uprawnionych do głosowania, a 
np. w vowecie wołożyńskim zaled- 
wie 18,46. Cyfry te wskazują na apatję, 
na mołe zainteresowanie ogółu spra- 
wami życia publicznego. 

Klasyfikacja na grupy polityczne 
jest niezmiernie utrudniona i u tale- 
nie ścisłych granic cyfrowych należy 
uważać na razie za rzecz niemożliwą. 

Dzieje się to wskutek tego, że 
znakomita większość mowoobranych 
radnych aczkolwiek nie jest pozba- 
wiena sympatyj polityczuych dla tych 
czy innych kierunków, nie jest przy» 
należna oficjalnie do stronnictw po: 
litycznych. 

Wśród radnych Polaków jaskrawo 
rzuca się w oczy upadek wpływów 
endecji i wzrost sił konserwatywnych 
i menarchistycznych, u Białorusinów 
natomiast upadek wpływów Hremady. 
Wielu z nowoobranych radnych bia- g 
łoruskich w okresie rozkwitu wywrc- 
towej działalności Hromady należało 
do jej szeregów, lecz nie znaczy io;sby 
wszyscy kto posiadał partyjny bilet 
Hromady był świadomym hromadow- 
cem, zwłaszcza jeżeli się uwzględni 
metody jakiemi działała  Hromada 
wciągając do swych kół partyjnych. 

innych stronnictw białoruskich nie- 
wielkiemi sukcesami mogą się po- 
chwalić Sielanskij Sojuz i Rada Nara- 
dowa: Działacze tych grup w oczach 
mas zarówno jak i agitatorzy  Hro- 
mady są zdyskredytowani ź krelesem. 
Ich demagogiczne obietnice nie spraw- 
dziły się zupełaie i chłop przekonał 
się że był oszukiwany, trudno więc 
go teraz wziąć ma lep agitacji. W po- 
równaniu do stanu poprzedniego 
zwiększyła swój stan posiadania PPS. 
Liczba jej radnych wynosi 23. jest to 
skutek niesłychanie intensywnej agi- 
tacji przedwyborczej. W agitacji tej 
odegrały poważną rolę Kasy Chorych, 
które zamiast leczyć i dbać o zdro- 
wie swych członków trudniły się agi- 
tacją, w najtozmaiiszy sposóbęfabry- 
kując doraźnych zwelennikow PPS. 

Partja Pracy w porównaniu do na- 
kładu środków jakie zużyo na agi- 
tację odniosła sukces bardzo mizerny. 
Wybrano 28 jej zwolenników i to w 
tej liczbie więcej niż połowa jest b. 
hromadowców i iunych Oportunistów, 
którzy przy każdej innej konjunkturze 
zmienią szyld partyjny. Wśród żydów 
zwyciężyli sjoniści i ortodoksi. 

Taki jest biłans wyborów. Czy 
odnowiony samorząd okaże się lep- 

-„ szym Od swego, poprzednika, o tem 
mówić ieraz jeszcze zawcześnie, jed. 
nakże do optymistycznej oceny rezul- 
tatów wyborów upoważniają dwa 
fakty: jeden „że wybory odbyły się 
pod hasłami gospodarczemi i drugi 
stokroć ważniejszy, że poziom kuliu- 
ralny i umysłowy nowoobranych rad: 
nych jest znacznie wyższy od po»rzed- 
niego. Nie brak wśród nich ludzi ze 
średniem, zawodowem a nawet wyż- 
szem wykształceniem. Sz. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje 
Opłata pocztowa miszczona ryczałtem. 
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GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 

KIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 
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Dziś dzień decydujący w Rydze. 
Według wiadomości jakie otrzymaliśmy z Rygi losy ra- 

tyfikacji traktatu sowiecko.łotewskiego, nie zostały jeszcze 
rozstrzygnięte. Debaty trwają w dalszym ciągu. O godz. 9 
wieczorem sytuacja przedstawiała się w ten sposób iż rząd 

dysponował 54 głosami przeciwko 46 na ogólną liczbę 100 
posłów. Głosowanie miało się rozpocząć koło godz. 1 

w nocy. 
Późno w nocy otrzymaliśmy wiadomość, że wyznaczone 

na dziś w nocy głosowanie nad ratyfikacją traktatu nie 

odbyło się Głosowanie odłożone zostało na dziś na godz. 
5 pop. 

Tajne postanowienia dodatkowe. 
BERLIN, 25—X. Pat Agencja Telegraphen Union w depe- 

szy z Kowna, że według przypuszczeń tamtejszych kół politycz- 

nych Estonja, a zwłaszcza Anglja wystąpią przećiwko traktato- 

wi handlowemu pomiędzy Łotwą a Sowietami z powodu istnies 
nia tajnych postanowień dodatkowych do tego traktatu o któ- 

rych posełstwo angłelskie dopiero ostatnio otrzymało wiadomość, 

W postanowieniach tych rząd sowiecki przyznał Łotwie, nada 

zwyczaj korzystne taryfy, podobnie jak to uczynił w swoim 

czasie w traktacie z Niemcami. Przypuszczenie to potwierdza 

zawarte w dodatkowych  protokułach rzezczenie rządu sok 

wieckiego, na podstawie którego Lotwa ma otrzymać dziestęcio - 

procentowy udział w dochodach z tranzytu do Rosji w miarę 
jego wzrostu 

° wotinie sesji zoyczojńej Sejmu 
od dnia 31-go października. 

WARSZAWA, 25 X PAT. Dzisiaj o godz. 11-ej doręczono p. ies 

biura Sejmu i Senatu Pomykalskiemu dekrety dotyczące zwołania Sejmu 

Sznału na sesję zwyczajną. Dekret wysłany do Szjmu brzmi: 

Na podstawie art. 25 Konstytucji, zwołuję Sejm do m, st. Warszawy 

na sesję zwyczafuą od dnia 31 października 1927 roku. Warszawa, 21 

peździernika 1927 r. Prezydent Rzeczypospolitej (—) /. Mościcki, Prezes 

Rady Ministrów (—) j. Piłsudski. 

Dskret wystosowany do Senatu ma brzmienie: 

Na podstawie art. 37 Konstytucji zwołuję Senat do m. st. Warsza- 

wy na sesję zwyczajną od dnia 31 października 1927 roku. Warszawa, 21 

peździernika 1927 r. Prezydent Rzeczypospolitej (—) 1. Muścicki, Prezes 

Rady Ministrów (—) J. Piłsudski. 

= "= е 
Sytuacja finansowa Niemiec. 

Przedmiotem rozmów memorja+ Gilberta Parkera, 

BERLIN, 25,X, PAT, Min ster skarbu Kochler odbył dz:ś szereg kon- 

ferencyj z przeastawicielami grup parlamentarnych. Jutro minister skarbu 

ma złożyć w komisji głównej Reichstegu obszerne sprawozdanie o sytu- 

acji fimansowej Niemiec. Przedmiotem dzisiejszych rozmów b,ł memorjal 

Parkera Gilberta. Półurzędowy komunikat wydany w tej sprawie oświad- 

cza, żę minister skarbu utrzymywać będzie kontakt ze stronnictwami par- 

iamentarnemi, Jednocześnie komunikat zaprzecza pogłesce, jakoby ustawa 

o uposażeniu urzędników miała być zmieniona i stwierdza, że rząd z 

żadnym takim wnioskiem nie wysiąpi, aczkolwiek sama ustawa nie jest 

jezmienna i na komisji może ulec zmianom, jeżeli stronnictwa zgłoszą 
dpuwiednie wnioski. Komunikat półurzędowy zaprzecza również po- 

Ołosce 6 zamierzonem rzekomem wycofaniu przez rząd ustawy szkolnej. 

Historja memorjału agenta odszkodowawczego. 
BERLIN, 25X PAT. Biuro Woiffa podaje dzisiaj na podstawie infor- 

macy] z kół parlameniaraych obszerny komunikat o histerji powstania 

memoijalu agenta odszkadowawczego. W doniesieniu tem biuro Wolffa 

wyrzźnie stwierdza, że minister finansów, który już oddawna prowadził 

rokowania z ageniem edszkodowawczym w związku z  przygatowanem 

przez zgznta nowem sprawozdaniem kwartalnem sam zwrócił się do p. 

Parkera Gilberta z prośbą G pisemns sformułowanie jego poglądów, które 

miały być podstawą do dalszych rokowań. W związku z tem, oświadcza 

komunikat Biura Wojffa, że ataki prasy, które pojawiły sią przeciwko а- 

gentowi edszkodowawczemu są nie na miejscu. 

Nastrój niepokoju złagodniał | ` 

25X PAT. „Vosische Zig.* podkreśla, że nastrój niepoka- 

ju, sam : wczorajszej giełdzie doprowadził w związku z memorjałem 

Parkera Gilcerta do ogromnej zniżki kursów, dzisiaj nieco złagodniai. 

Przed podjęciem rokowań polsko-niemieckich 
BERLIN, 25. X Pat. Biuro Wo ffa donosi z kół pariamentar- 

nych, że gabnet Rzeszy rozważać będze we czwartek sprawę 

podjęcia na nowo rckowań hand'ow;ch ро!вКо niem.eck ch. Po- 

zatem ma być rozważana sprawa obsadzenia stanowiska amba- 

sadora niem eck.ego w Ameryce. 

Akcja zwolenników ks. Karola rumuńskiego, 
25 X. Pat. Dziś w nocy aresztowano na stacji 

ias I dsekretarza stanu w min sterstwie fnansów 

gabinetu gen. Averescu p. Mano:lescu, który jechał z Paryża do 

Bukaresztu. Poiicja stw.erdziła, że spotkał sę on w Paryżu z ksę- 

cem Karoiem. Podczas rewizji kufrów znaeziono kika lstów 

ks. Karola do szefów partyj rumuńskich oraz inne kompromitu- 

е рарегу, 

И Proces Szwarcbarda 
Wyrok spodziewany jest W šrodę wieczorem. 

PARYŻ, 25—X. Pat. Na dzisiejszej rozprawle "w procesie 

Schwarzbarda obrońcy zarówno oskarżonego, jak i powoda cy- 
Wilnego zgodzili się co do zrzeczenie się przesłuchiwania dal- 

szych świadków Wyrok spodziewany jest jutro wieczorem. 

Socjaliści niemieccy w Bolszewiji. 
MOSKWA, 25—X Pkt. Międzypartyjna delegacja robotni- 

ków niemieckich, mająca brać udział w uroczystościach listopa- 

dowych w Moskwie objeżdża wszystkie środowiska  przemysło- 

we Związku Sowieckiego. Dwaj przewodniczący delegacji Frey- 
yerger i Blume otrzymali godność członków honorowych  pułi 

bowej szkoły w Jarosławiu. 

'„za ratyfikację głosować będą też ci, 

Dzisiejszej nocy miało zapaść donio- Sejmu łotewskiego już raz pisaliśmy 

słe postanowienie sejmu łotewskiego: na tem miejscu.; Prowadzone są za 
ratyfikacja traktatu handlowego z kulisami tego sejmu nie tylko targi 
Rosją sowiecką. partyjne ale prywatne. Wszystko tam 

W chwili gdy piszemy te słowa, TA swoją cenę... a chodzi tu o rzecz 
ie byle jaką. nie nadeszła jeszcze wiadomość г : 

Rygi o wyniku posiedzenia. Možemy e serem paros |". 

więć czynić jedynie przypuszczenia. StĘ'U 9d wyników g S A 
Dotychczas panowało przekonanie, Dt traktai sowiecko-lotews ži 
że większość dla ratyfikacji jest za- nie też gabinet Skujeneka i > ras 

pewniona, Przekonanie to zostało A na utrzymaniu tego gabine u z leży 

wszelako zachwiane w ostatnich ty nietylko związkom zawodowym i soc- 

godniach. Mówiono, że szale prze jal-demokratem łotewskim, zależy też 

chyli frakcja niemiecka, Zestawiano dWum dyplomatom akredytowanym w 
ten fakt, jako symboliczny, z ogól- Łotwie, którzy loży dyplomatycznej w 

nym kierunkiem łotewskiej polityki sejmie nie opuszczali ani na chwilę 

zagranicznej, która, zdaniem prawi. W dniu wczorajszym. 
cowych kół łotewskich, układana jest _ Opozycja zatem wniosła wniosek 
nie w gmachu ministerstwa, a w lo. © jawne głosowanie, w razie zaś 
kalu poselstwa niemieckiego w Ry- Sprzeciwu większości, wszyscy, którzy 

dze. Mówiono wreszcie, że uchwała 54 przeciw opuścić mają salę. W ten 
ratyfikacyjna zapadnie większością Sposób szachuje się swych podejrza- 
jednego głosu i t. d.| nych kolegów, którzyby dla cełów 

W każdym jednak razie, o ileby Pźrdziel osobistych sprzedać mieli 
interes ogółu. 

nawet traktat odrzucony został przez 

sejm, odrzucony będzie zaledwie kil- Zachodzi tu możliwość „odesłania 

ku głosami. Fakt ten wkazuje na traktatu z powrotem do komisji, a 
niewspółmierne różnice nastrojów WÓWCZAS rząd nie zamierza podawać 

ję do dymisji. opinii łotewskiej i sejmu łotewskiego. 5 
Nieomal wszystkie gospodarcze, prze- Wz” peer 

mysłowe, handlowe organizacje, sto- Wiecki zredagowany jest jasno (w 
warzyszenia, ugrupowania i t.d. рго- swej części jawnej) i jaskrawe wyka- 

wadzą gwałtowną kampanję przeciw- zuje jednostronne korzyści na rzecz 

ko traktatowi. Nietylko w Rydze, ale Sowietów. Przedewszystkiem  zaleje 

i ma prowincji i w innych miastach, Łotwę eksportem sowieckim, poder- 

Ostatnio bardzo rzeczowe, a przez to Wie łotewskie rynki eksportowe, a 

druzgoczące argumenty wysunęła Li- daje wzamian — kredyt dlugotermi- 

bawa. Cała prasa (z wyjątkiem dwuch TOW): Łotwa nie otrzymuje gó 

pism) atakuje gwałtownie ten traktat. Sama nie posiada kapitałów w pe 
Od kiiku miesięcy odbywają się ze- statecznej ilości, kredytów zaś a 
brania, odczyty, wiece potępiające realizacji ewentualnych _ zamówień 

, + ® 

projektowany układ ale... wszechwlad- rosyjskich nie z z: 
ne są kulisy sejmowel go szeregu innych, wprost fatalnyc 

al twy  konjunktur dar- 
W dniu wczorajszym sytuacja za- ZY ! Gospo 

kuli zynała -się 0 tyla wyjaś czych traktatu, stronnicy je” 

ННАЙ - rzyparci do muru  argu" 
niač, 26 wiadome było stanowisko Bi pr B 

s: й mentami rzeczowemi, znajdują 

frakcji o. ia de M ostatecznie na swą obronę tylko mo- 
dzie e: ps 5 A ania ае 19WY polityczne: konicczuošė uregulo- 
gu miesięcy rządów p. ‚ o Wanła trwałego stosunku do Sowie” 
w ostatniej chwili zaszedł pawien in. 

: ERROR i tów, „Wschodnie Locarno“ i t. d 
cydent. Mianowicie niemieckie organi 1 @ — Wykazije to w dęśtztecz- 

zacje handlowe, jako zainieresowane 
‚ н nej mierze, nie mėwiąc juž o teįnych 

wypewiedziały również gwałłowny klauzulach, polityczny charakter całej 

protest, jak i łotewskie ugrupowania : dzaj iBzólki ratyfikacji kombinacji dla Łotwy szkodliwej i 
ego rodzaju, 2 rost 2 lepodl ści. Žanos aa oi AGGA wprost zagrażającej jej niepodległość 

i Przyjęcie lub odrzucenie tego 
winni swych wyborców, Krążyły „też Oi videos Žala ni аеа 

w Rydze wiadomości, że stanowisko ; za egzamin dojrzałości państwowej 
frakcji została zachwiane. Mówiono vs otuy, nie tylko dla jej rozwoju r 
nawet, że posłowie złożą swe Mal“ „odiegtego, ale tež i innych państw 
daty albo głosować będą „ali bałtyckich, we wspólnych interesach 

Jednakże wrodzona karność nie- których, przez swe ryzykowne posu- 
miecka nie zawiodła posceistwa nie- nięcie czyni poważny wyłom. 
mieckiego w Rydze. Przecież dy. m. 
plomacja berlińska dokazła już cudu, 0 777727: 
że baroni niemieccy ruszyli w jed- Aikos as di ойН, 

nym szeregu z  socjal-demokratami 

łotewskimi, największymi swymi wro- _ ŁÓDŹ 25X. PAT. Dziś rano na 
z kolonji Cyganka pow; . Próżno się zżyma baren von drodze о 

%?шіі‹ — рап dh Paul i Schimann Łódzkiego w pobliżu wsi Grabieńca 
pasi 2 OWA poselstwa i lę. Zostali zabici przez nieznanych spraw= 

: ców: rzeźnik Józef Jaskólski i we źni- 

aderem frakcji i redaktorem „Rigasche cą Aqtęni Tomaszewski. Jaskolskie- 
Rundschau*. Sytuacja wytworzyła się mu ztabowano 500 złotych. Policja 

aradoksalna: właśnie za czasów pa- wszczęła natychmiast pościg. 

wodadia socjal demokratów, doszło do ŁÓDZ, 25,X PAT. Nocy dzisiejszej 
w pow. Brzezińskim niezneni spraw- 

tego, że organ ultra łstewski natode» „y L lina: 2a wodke 

wy „Jaumakas Zinas*, który posiada Fryderyka Klema, składającej się z 4 

najwększy kolportaż na Łotwie, ztmu- osób. Władze śledcze z 

szony był.. apelować do uczuć niem” wszczęły dochodzenie. 

ców bałtyckich, ażeby wpłynęli na Potężne arcydzieło fil 

suych posłów, ażeby nie oddawali — 

Łotwy na lup Sowietom. 

Ale polityka bałtycka ministra Ze- 

elensa jest jaskrawą realizacją berliń: 

skiego «Randstaatenproblem», dlate- 

go dyplomacja niemiecka rozkazałą 

posłom frakcji niemieckiej głosować 

za traktatem i dlatego frakcja ta gło- 

suje za, mime że przeczy to intere- 

som ogółu niemieckiego nad Bałty- 

kiem. 
Co zaś dotyczy innych głosów, 

które zaważą na szali losów traktatu, 

najbardziej odpowiednie jest tu o- 

świadczenie jednego z wybitnych 

socjal-demokratów, który oświadczył: 

mowe    
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po których się tego najmniej spodzie- Dziś   

Ladzi Po 

  Pi. „Polonja“. wać można”. — O skorumpowaniu 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowz 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIAMY — ul Rynek 9 

-go Maja В 

WILEJKA POWIATUW5—ul Mickiewicza 24 

W sprzedaży driaiieziej cena pojecyhezego n—ru 20 groszy. | CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetr joszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
z p oni aut а о, 4 Kronika reklamowa lub nadesłane 40 TE W ge świątecznych oraz z prowincji о 25 proc: drożej. Zagraniczne 

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

Za i przeciw. 
Prace Rząda, 

WARSZAWA, 25 X. (żel. wź. Słowa) 
Dziś v.ce-premjer Bartel odbył kon- 
ferencję z ministrem skarbu p. Cze» 
chowiczem i vice-ministrem Grodyń: 
skim, kierownikiemdepartamentu bud- 
żetowego. O godz. 4-tej popoludn u 
p. Bartel udał się na Zamekli b:ł przy- 
jety przez Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. W godzinach wieczornych 
wiceprejer Bartel przyjął ministrów 
Kwiatkowskiego i Słaniewicza. Mare 
szałek Piłsudski o godz. 1-szej po 
poludniu odbył dłuższą konferencję 
na Zamku z Prezydentem Mościckim. 

Wszystkie te narady kierowników 
nawy peństwowej stoją w ścisłym 
związku z nadchodzącą sesją zwy= 
czają Sejmu i budżetem na rok 
1928 —29. 

Nieprawdziwe wiadomości. 
WARSZAWA, 24.X (£el. wł. Słowa) 

Jesteśmy upoważnieni do zskumuni- 
kowania, że wiadomości o rzekomej 
niezgodzie pomiędzy p. ministrem 
rolnictwa, a p. ministrem reform role 
nych zupełnie nie odpowiadają pra. 
wdzie: : 

Rozporządzenie o emigracji 
WARSŽAWA, 25.10 PAT. W Nr. 

69 Dziznnika Ustaw ukazało się roz- 
porządzenie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 11 października o emigra- 
cji. Wchodzi ono wdania po upływie 
dwóch miesięcy od daty ogłoszenia, 
zatem w dniu 15 grudnia r. b. Roze 
porzączenie o emigracji, opierając się 
na dlugoletniem  dotychėzasowem 
doświadczeniu, wprowadza nowe nor- 
my regulowania ruchu emigracyjnego 
i opieki nad wychocźtwem, dając U- 
rzędowi Emigracyjnemu należyte pode 
stawy prawne w tym zakresie. 

Ingerencja Metropol.ty Sergjusza. 
Zwierzchnik cerkwi prawosławnej w 

Polsce Metropolita Dyonizy otrzymał list od 
tymczasowego zwierzchnika cerkwi prawo- 
sławnej w Rosji Metropolity. Sergjusza z za- 
wiadomieniem, że wśród spraw załatwio- 
nych przez utworzony w maju rb. tymczą 
sowy synod patryjarszy w Moskwie znajduje 
się zagadnienie stosunku cerkwi prawosław- 
nej w Polsce do cerkwi «Macierzystej» czyli 
rosyjskiej. W dalszym ciązu listu Metropo- 
lita Sergjusz prosi o zakomunikowanie, na 
2 zasadach cerkiew prawosławna w 
olsce uważa się za autokefaliczną, czy jste 

nieje w tej sprawie błogosławieństwo legal- 
nej głowy całej cerkwi prawosławnej, na 
jakich podstawach kanonicznych opiera się 
ogłoszenie tej autokefalji i wreszcie, czy nie 
należałoby podporządkować cerkwi w Polsce 
patryjarsze moskiewskiemu, 

List ten pisany jest pisownia sowiecką 
1 adresowany do Jego Eminencji Dyonizego 
Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 

Hołd prochom Żołnierza Nie- 
znanego. 

WARSZAWA, 25 X, PAT. W zwią: 
zku z projektowaną na dzień 1-go 
iistopada b. r. manifestacją narodo- 
wą ku uczczeniu prechów Nicznane- 
go Żołnierza w Warszawie, p. mini 
ster wyznań religijnych i O. P. za«' 
rządził, by w oddaniu hołdu bojow- 
nikom 0 welność Ojczyzny wzięła 
udział młodzież szkolna. Młodzież 
warszawska przedefiluje przed Gro* 
bem Nieznanego Żołnierza, na pro: 
wincji zaś złoży mu hołd przez dwu- 
minutowe miłczenie. Penadto w szkoe 
łach całego kraju będą wygłoszone 
odczyty okolicznościowe. 

Zegarm strzowski proletarjusz. 
„ Na ławie oskarżonych w Paryżu siedzi 

Szwarcbard, były kryminalista, agent sowiec- 
cki, zabójcz Petlury. Na to Naprzód krakow- 
ski wystąpił z lirycznym artykułem p.t. 
«Sumienie ludzkości na ławie oskarżonych», 
w którym pisze: 

<Na ławie oskarżonych czeka wyroku 
francuski bohaterski żołnierzinwalida, ukra- 
iński żyd, biedny zegarmistrzowski proletar= 
jusz, marzyciel i idealista w jednej osobie: 

od pogodnem niebem Paryża latami całe 
mi nie mógł on zapomnieć i zatrzeć w sobie 
upiornych obrazów z krwawych i strasznych 
ukraińskich PORCY 

«Samuel Szwarcbard, jeden z tysięcy zee 
garmistrzow skich proletarjuszy, stał się I jest 
na ławie oskąrżonych zastępcą sponiewiera- 
nej ludzkości». 
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Rozwiązanie Rady Miejskiej w Słonimie. 
Kilkakrotne rewizja gospodarki 

członkowie Rady miejskiej nia pełnią 
Ostatnia rewija pod przewodnictwem 
admin. Wojewó 'ztwa Nowogródzkiego ustaliła, 

miejskiej w Słenimie vykazały, že 
należycie swoich obuwiązków. — 
p. Chmielewskiego nacz. wydziału 

że niektórzy członkewie 
Rady miejskiej występowali jako przedsiębiorcy i dostawcy przy rebetach 
miejskich, nie troszcząc się zupełnie o interesy miasta. — Na tej zasadzie 

rozwiązał Radę miejską w wojewoda nowogródzki p. Beczkowicz 
Słonimie. 

REZECWIACZAKA 
BIAŁYSTOK. 

— Dalszy ferment w Radzie 
Miejskiej Jak już donosiliśmy, gru- 
pa radnych wystąpiła z Rady Miej- 
skiej m. Białegostoku, motywując to 
tem, iż dalsze istnienie Rady, która 
nisudolna jest de poczynienia jakich- 
kolwiek ulepszeń, a madto krępuje 
inicjatywę Magistratu, jest niedopu- 
szczalne. Wystąpieniem swem pod- 
kreślili radni konieczność rozwiązania 
obecnej Rady Miejskiej i zarządzenia 
nowych wyborów. 

Bezpośrednio po tem oświadczeniu 
odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, 
zdekompletowanej wskutek ustąpienia 
wyżej wymienionych radnych. Szcze- 
gólnie zdekompletowane było Prezy- 
djum. Jedynie prezes Rady i radna* 
sekretarz zajmują miejsca przy Stole 
prezydjalnym. Zamiarem  prezydjum 
było jedynie odczytanie deklaracji 
radnych, którzy wystąpili z Rady i 
zamknięcie posiedzenia. 

Podnieccny jednak nastrój ogółu 
radnych siał się przyczyną, iż posie- 
dzenie trwało znacznie dłużej i było 
b. burzliwe. Na wstępie ud radnych 
żydowskich wpłyńął wniosek o roz- 
wiązanie Rady. Wywiązała sią na- 
miętna i gerąca dyskusja, z której 
padały słowa oskarżenia pod adresem 
pozd radnych i całej Rady, 
ewna część radnych wystąpiła z de: 

klaracją, w której uważając dałsze 
istnienie Rady za możliwe — umywa 
ręce od wszelkich konsekweacyj Z 
ogólnego zamętu jasno widać tylko 
że dni Rady są policzone. Opinia ca- 
łego miasta czeka na rozwiązanie. 

Pomijając na tem miejscu ostrą 
krytykę gospodarki Rady Miejskiej 
przez samych radnych, przypuszczać 
należy, iż rozwiązanie Rady nastąpi 
lada dzień. Przypuszczenie to wyraził 
w końcowem swem przemówieniu 
Prezes Rady Miejskiej, mówiąc, iż 
dałsza praca w obecnych warunkach 
jest niemożliwością. (c) 

BARANOWICZE 
— Ustalenie miejsca budowy 

nowego dworca na st. Barano- 
wicze tow. W dniu 11 września r.b. 
Kemisja w składzie naczela ków wy- 
działów Dyrekcji P. K.P: drogowego 
inż. Mazurowskiego, eksploatacyjnego 
inż. Łaguny, naczelnika oddziału dro- 
gowego iuż. Laymana, przedstawicieli 
miasta burmistrza p. Pioro-Demb'ń- 
skiego, inż. miejskiego Żołądkow- 
skiego ustaliła ostatecznie miejsce 
pod budowę dworca na st. Barano- 
wicze — tew. Punkt wybrano około 
szosy w bardzo degodnem miejscu, 
jednak pozastawiono obok dom Sli- 
ziuka, który początkowo projektowano 
usunąć, a który będzie znajdywał 
się ze strony podjazdu i swym wido- 
kiem nietylko będzie szpecił wygląd, 
ale i przeszkadzał. Czyż Komisja te- 
go nie zauważyła? Wogóle odbudowa 
dworca w tym punkcie, przyczyni się 
do szybkiego rezwoju miasta, które 
w ostatnim czasie rośnie jak na droż- 
„dżach. 

— Sanacja w gimnazjum. Wo- 
bec chaosu panującege w gimnazjum, 
wskutek niezaradności kierownictwa 
gimnazjum i wobec skarg z tego po- 
wodu rodziców z początku do kura- 
torjum, a następnie do M'nsterstwa, 
ostatnio bawił na terenie Baranowicz 
wizytator szkół średnich M. W. i O. 

    

Różne SprAGY. 
Szturm właścicieli prywatnych kin na 
Kinematograf Miejski — Znakomity 
chór łotewski do Wilna przybywal— 
Szczęśliwy Krakówi. Zafundowuje 
sobie współczesną sztukę krakow- 
ską dla krakowskiego teatru — O 
obecność polskiej prasy i książki 
wileńskiej na wystawie międzyna- 

rodowej w Kolonji. 

Dnia 4 go czerwca 1925 r. etwar- 
to w Sali Miejskiej kinematograf kuł- 
turalno-oświatowy założony przez ma- 
gistrat z inicjatywy ówczesnego v'ce- 
prezydentap. Jana Łokuciewskiego. Rada 
„Miejska wyasygnowała na ten cel 
5000 złotych; zakupiono najlepszy, 
jaki Wilno posiada, aparat; ułożsno 
program filmowy wołny od sensacji 
i erotyzmu, zdolny szerzyć rzetelną 
oświatę | budzić instynkty — szla- 

chstne. 
Na platformie tego programu wy» 

trwał niezłomnie miejski kinematograf 
do dziś dnia. W miarę wzrastania 
frekwencji — a z jakąż iście zawretną 
wzrastała szybkościąl-znewuż z inic- 
łatywy p. vice-prezydenta Lokuciew- 
skiego, zaczęto rozszerzać misję nie« 
zmiernle popularnej instytucj, orga* 

" nizując zimą w Sali Miejskiej, dostęp- 
na dla najszerszych mas, poranki 
muzyczne, dalej przedstawienia atma- 
torskie młodzieży szkelnej, stanowiące 
dla niej przednią rozrywkę—aż wresze 
cie ustawiono w poczekalni miejskie: 
go kina: radjoaparat. 

Cschą szczególną Kiaematografu 
Miejskiego był i jest bynajmniej nie 

P. p. Pleszyński i prowadził docho- 
dzenie. Z dość sporym materjalem, 
zebranym przy dochodzeniu, p. Pie- 
szyński wyjechał do Ministerstwa. 
Rodzice z niecierpliwością oczekują 
poprawy stosunków w gimnazjum Ba- 
ranowickim 

— Budowa lotniska, Wybrany 
płac pod lotnisko w lasach pafstwo- 
wych władze naczelne L. O. P.P. 
i Ministerstwa zatwierdziły. Obecnie 
powiatowy Komitet L. O. P. P. ma 
zamiar przystąpić na Skutek polece- 
nia wojew. Komitetu do karczewania 
i uporządkowania lotniska, by па- 
stępnie przystąpić do budowy hanga- 
rów. Punkt w jakim znajdują się Ba- 
ranowicze, winien pesiadać lotnisko, 
nietylko z punktu widzenia strategicz* 
nego, ale nawet z handlow go, 

Obecnie stoi na przeszkodzie brak 
funduszów, które należy znaleść, nad 
czem myślą wojewódzki i powiatowy 
Komitet. 

„ _ BIAŁYSTOK. 
— Stan bezrobocia.  Wedłuz 

ostatnich notowań P. U. P. P. stan 
bezrobocia na terenie Białegostoku 
i powiatu: W Białymstoku 2883 ose- 
by, w Surraślu — 116, w Michalo- 
wie — 184, w Wasikowle — 133, 
w Gródku — 384, w Starosłelcach — 
141, w Choreszcy — 172 w innvch 
miejscowościach — 46. Razem—3859 
osób. 

Najwięcej bezrobotnych jest wśród 
robotników włókienniczych, bo 1989 
osób. 

Zapomegi z Fanduszu Bezrobo- 
cia pobiera 751 robotników fizycz- 
nych i 56 umysłowych. Z doraźnej 
pomocy państwowej korzysta 522 
bezrobotnych. (c). 

MOŁODECZNO. 
— Święto pułkowe. Z okazji 

10-lecia pułku M:ńskiego, stacjonują: 
cego w Mołodecznie odbyła się w 
dn. 22 i 23 b. m. uroczystość święta 
pułkowego. Wieczorem dn. 22 b. m. 
w sobotę po mieście przeszedł cap- 
strzyk z orkiestrą. Następnego dnia 
po ogólnej pobudce o g, 7 rano 
(z orkiestrą) odbyła się uroczysta 
msza polowa na Rynku. Po mszy 
św. nastąpiła defilada pulku również 
na Rynku. Po defiladzie o godz. 
11—30 zasiadł cały pułk do wspól: 
nego obiadu żołnierskiego. Ps obie- 
dzie © godz. 15 odbyły się 
publiczne wojskowo:sportowe zawo- 
dy pułku. Wieczorem na zakeńczenie 
święta po otwarciu herbaciarni pułko- 
wej i przedstawieniu odbył = bal. 

e). 

MEJSZAGOLA, 
— Pierwsza w Rzeczypospo- 

litej Stacja opieki nad matką i 
dzieckiem na wsi. W ubiegłą nie- 
dzisię Mejszagoła obchodziła nielada 
urocz steść, a mianowicie poświęce- 
nie Stacjj pomocy matce i dziecku. 
Stacje takie organizowane przez Ро!- 
ski Komitet Pomocy Dziecku pow- 
stały dotychczas tylko w miastach i 
fakt powstania takiej placówki u nas 
sprawia niemały zaszczyt Mejszago!e. 
W. dniuwspamniaaym Mejszag 21а га- 
roiła się od aut i pojazdów. To de 
stojni goście przybyli z Wilna i oko- 
lic na akt poświęcenia. Przybyli więc: 
J. E. ks. Biskup Michalkiewicz, jako 
teprezentant p. Wojewody Nacz. wy* 
działu pracy i op. społ p, K. Jocz, 

wyłączny jego kierunek: dydaktyczny 
i, aby się tak wyrazić, moralizatorski. 
Wyrobił on sobie przedewszystkiem 
markę wyświetlania flmów rzeczywi- 
ście wartościowych, pięknych i zawsze 
—ciekawych 

To teź, jak łatwo się codzień prze- 
konać, w Mejskiem Kinie zawsze peł- 
no. Krótko mówiąc: tłumy. Docisnąć 
się nie sposób choć sala najobszer: 
niejsza w Wilnie. 

W ci 
w kasie Kina Miejskiego 644 425 bie 
letów wsiępu, a od Nowego Roku do 
1-go października rb. już przepłynęło 
przez Kino Miejskie 519.125 osób. 

Dochód też czysty osiągany Z 
tak prosperującego przedsiębiorstwa 
przeszedł oczekiwania. Niejeden po- 
myślał: «Szczęśliwy magistratl Złote 
jabłko ma w ręku»! 

Tymczasem magistrat mie kładł i 
nie kładnie grosza jednego do wla- 
snej kieszeni. Caży czysty dochód z 
Kinematografu Miejskiego idzie wy- 
łącznie na cele kulturalno oświatowe 
t.. fllantropijne. Głównie na te ostat- 
nie cele. W 1926—gdy Kinematograf 
w Sałi Miejskiej dał rocznego zysku 
czystego 58.000 złotych —urządzono, 
tak dobroczyn:e, półkolonie letnie 
dla dzieci niezamożnych redzicow, 
tudzież zorganizowano dokarmianie 
—a w gruncie rzeczy: odżywianie— 
ubogiej dziatwy szkolnej, Na mocy 
uchwały Rady Miejskiej od 1-g0 paž- 
dzieinika rb. idzie już z dochodów 
kina sześć tysięcy złotych miesięcznie 
aa dożywianie dzieci w szkołach po- 
wszechnych bez różnicy wyznania i 
narodowości. Około 1200 najbiedniej- 

u roku ubiegłego przedano 

SE owo 

Plenarne posiedzehie CIK'u. 
MOSKWA: 25 X. PAT. Na sesji plenarnej Cewt alnego Komitetu Wyko- 

nawczego i ceniralnej komisji kontrolnej, . której obrady toczyły się dnia 21—23 
bm, wobec rozbieżności poglądów przywódców opozycyjnych x_ manifestem 
CKW. Z3SR., a zwłaszcza z ustępem dotyczącym wprowadzenia siedmiogodzin- 
nego dnia pracy, uznano za konieczne roxpatrzyć jeszcze tę kwestję, poczemi > 

alnej rezolucji zaaprobowano manifest. w sp 
pozycjeniści głosowali przeciwko manifestowi. Posiedzenie plenarne 

uchwaliło jeszcze specjalną decyzję dotyczącą? otwarcia dyskusji nad kwestjami 
znajdującemi się na porządku dziennym 15 kongresu partyjnego, oraz poleciło 
aby biuro polityczne centralnego komitetu partji i biuro centralnej komisji 
kontrolnej czuwało nad tem, aby dyskusja była prowadzona w ramach i w to- 
nie, przyjętym, między członkami jednego i tego samego stronnictwa i odpo- 
wiadającym ich koleżeńskim stosunkom. 

Katastrofa w elektrowni kaliskiej, 
KALISZ 25 X PAT. Wczoraj o godz. 20 min. 10 w elektrowni miejskiej w 

Kaliszu pękło koło rozpędowe wagi 13.000 kilo przy nowoustawionym motorze 
Disela. Części koła odrzucone siłą odśrodkową przebiły sufit w hali maszyn 
i dach elektrowni, poczem padając zaryły się głęboko w ziemię. Jedna z części 
spadła w odległości 360 metrów i zniszczyła ścianę szczytową domu Nr 14 przy 
ul. Józefiny, Inny odłamek zniszczył ścianę domu administracyjnego elektrowni 
rujnując całkowicie gabinet dyrektora oraz magazyn. Wypadków z ludźmi nie 
było. Przy pomocy zapasowego motoru ruch w elektrowni został utrzymany, 
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Bezpośrednia komunikacja kolejowa z Rosją. 
Z dniem 1-go listopada wchodzi 

w życie bezpośrednia taryfa na prze- 
wóz osób i bagażu w komunikacji 
sąsiedzkiej pomiędzy stacjami PKP. z 
jednej, a stacjami kolei ZSRR. z dru- 
giej strony. 

PKP. wysyłać będą w tej komuni- 
kacji, poczynając od daty powyższej 
podróżnych za biletami bezpośrednie- 
mi kartonowemi kl. Il i IlI-ej craz i:h 
bagaż za bezpośredniemi dowodami 
przewozowemi przez następujące punk= 
ty graniczne: Zahacie, Olechnowicze, 
Stałpce, Mikaszewicze, Zdołbunów 
(Mohyleny) i Szepietowkę, : 

Przez puakt graniczny Siolpės wy- 
dawane będą bzzgośrednio bilety po- 
„między stacjami PKP.: Wilno, Biały- 
stok, Baranowicze, Warszawa Gl, 
Łódź, Poznań, Dziedzice, Katowize, 
Bielsko, Kraków i Lwów a _ stacjami 
kolei ZSRR.: Mńsk, Moskwa Graz 
Leningrad, Orenburg, Saratów, Tasz- 
kient, Nowo-Sybirsk, Mandżurja i 
Władywostok przez Moskwę. Bilety 
te ważne na całej drodze przejazdu 

na pociągi pośsieszne. Pociągi te 
mają bezpośrednie połączenie w War- 
szawie z pociągami zachodniej i cen- 
tralnej Europy, mianowicie idącemi z 
Londynu, Ostendy, Brukseli, Paryża, 
Berlina, Pragi, Pilzna, Wiednia, Rzy» 
mu i Bazylei. 

Przez włączenie do tej komunikacji 
stacji Władywostok i Mandźurji pod- 
różni zyskują również najkrótszą dro- 
gę pociągami pośpiesznemi na Daleki 
Wschód. " 

Pemiędzy temiż staclami polskie- 
mi a stacjami kolei ZSRR: Kijów, 
Charków, Odesa, Symferopol, Rostów 
n. D., Dniepropietrowsk i Tyflis wy- 
dawać będą PKP. bezpośrednie bilety 
i wysyłać bagaż wprost przez punkty 
graniczne Zdołbunów (Mohylany) i 
Szepietówkę. 

Przez trzy pozostałe przejścia gra: 
niczne narazie—wobec stał:go ruchu 
osobowego — przewozić się będzie 
podróżnych i bagaż przeważnie po- 
między sąsiednietni stacjami  granicz- 
nemi. 

gospodarz powiatu p. S.arosta Wit- 
kowski, Nacz. wydz. zdrowia dr. Ko- 
złowski, Radca Trocki, Wiceprezes 
P. K. P. D. dr. Gromski, D:lzgat 
-wydzialu powiatowego p. Weckowicz 
oraz okoliczne ziemiaństwo z p. Lsd- 
nickim na czsle. Po dokonaniu aktu 
poświęcenia J. E. ks. Biskup Michal- 
kiewicz przemówił do ludności licznie 
zgromadzonej przed lokalem Stacji. 
Następnie przemawiali: p.p. Starosta 
Witkowski, Nacz. Jocz, Dr. Gromski 
iinni. Po wysłuchani przemówień 
goście przybyli na uroczystość po- 
święcenia zaproszeni zostali przez p. 
Lednickich de Bortkuszek, gdzie w 
nadzwyczaj miłej i serdecznej atmo- 
sferze spożyto obiad. Przemówieniom 
i toastom nie było końca. Wystoso- 
wano depesze do Pani Prczydentowej 
Mościckiej, konorowej prezeski P. К, 
P. D. i Pani Marszałkowej Piłsud- 
skiej, przewodniczącej Głównego ko- 
mitetu tygodnia dziecka, instytucji po- 
krewnej i niosącej pomoc stacjom 
oraz do Ministerstwa P. i O. S. z 
prośbą o poparcie poczynań. 

Оигутапе też zostało błogosła- 
wieństwo J. E. ks. Biskupa Bandur- 
skiego, który z powodu wyjazdu do 
Mołodeczna nie mógł być osobiście 
oraz depeszę Min. Pracy i Opieki 
Społecznej gratulacyjną. S'acja uzy 
skała od Szjmiku subsydjum w for 
mie zwrotu u'rzymania akuszerki i 
objazdowej hygjenistki. W lokalu tym 
miaścić się będzie też ambulaterjum 
sejmikowe, 

NOWCGRÓDEK, 
— Zmany na stanow.skach. 

Kierownik oddziału wojskowego wo 
jewodztwa Nowegródzkiego p. Stefan 
Wiśniewski zostaje w tych dniach 
przeniesiony do województwa Wileń: 
skiego na to same stanowisko, ma 

szych dzieci wileńskich otrzymuje co- 
dzień ciepły posiłek, będący dla wie- 
lu jedynem na cały dzień poży* 
wieniem. 

Podobno—właściciele prywatnych 
kin wileńskich mocno są niezadowe- 
leni z „powodzenia* Kinematografu 
Miejskiego. Prawda, publiczności peł- 
no i w prywatnych kinematografach 
ale zawsze ..byłoby jej w Heliosach, 
Polonjach, Luxach i Picadiliach jesz- 
cze więcej, jeśliby pół miljona osób 
rocznie albo i więcej. mie „pochłania- 
ło* Kino Miejskie, nie wywierało tak 
fascynującej atrakcji na kinową pu- 
bliczność wileńską. 

I owóż—jak slyszelišmy—związek 
właściceli prywatnych kin zwrócił się 
temi dniami do Magistratu z następu- 
jącą propozycją nie pozbawioną pew- 
nej pikantnej efektowności zgrabnie 
zbudowanego sylegizmu. 

Panowie właściciele kin prywat- 
nych powiadają tak: 

— My wiemy, że Kinematograf 
Miejski przynosi zećło recznie 50 do 
60 tysęcy złotych magistratowi My 
bynajmniej magistratowi nie zazdroś- 
cimyl Przeciwnie. My chcielibyśmy 
magistratowi na jego cele humanitar- 
no-kulturalne—=jeszcze więcej dać! 

— Jakim-że to cudem?—dziwi się 
magistrat. 

— Żadnym cudem. Niech Prze- 
świetny Magistrat zamknie swoje kino 
w Sali Miejskiej, Publiczność ta, co 
miała iść do kina w Sali Miejskiej, 
rozejdzie się po naszych kinach pry” 
watnych. Prawda? jeżeli nasze kina 
prywatae aż pękać będą od napływu 
publiczności, wówczas  Prześwietny 

miejsce p. Iszory. — Dzięki eaergji i 
sprężystości p. Wiśniewskiego, referat 
wojskowy w województwie nowo- 
gródzkiem ma opinję jednego z naj- 
lepszych. 

— Przytrzymanie „globtrotte- 
rów”. Na strażnicy graniczneį w Ko: 
łosowie zostali przytrzymani: Bielecki 
Wład., Snopek Tadeusz i Krystman 
Kaz. podający się za członków pierw- 
szego klubu sportowegó <Czarni» we 
Lwowie, odbywający podróż dookoła 
granie Polski. Oprócz własnych ksią- 
żek kontrolnych nie mieli oni żadnych 
dokumentów  zezwalających im na 
przebywanie w strefie granicznej. 

Książki kontrolne zostały im ode- 
brane oni zaś sami podzielili zwykły 
los globirotterów, kończąc swą udrę- 
kę na posterunku policji państwowej. 

TROKI. 
— Ważna uchwała Rady Mej- 

skiej. W dniu 19 b. m. Rada Miej- 
ska m. Trok powzięła uchwałę mo- 
gątą poważnie wpłynąć na dalszy 
rozwój życia w miasteczku i okolicy, 
mianowicie postanowiono ubiegać się 
© przeprowadzenie odnogi kolejowej 
łączącej miasteczko z torem Wilno— 
Warszawa. 

Należycie umotywowany projekt 
uchwały, sporządzony przez Magistrat, 
został przez Radę Miejską jednogło- 
śnie przyjęty. Prócz radnych głos w 
tej sprawie zabierali obecni na po- 
siedzeniu przedstawiciele Komitetu 
Obywatelskiego w osobach kapitana 
K. S. Broniewicza, Ks. Dziekana Ma- 
lukiewicza i przedstawiciela 22 Baonu 
K. O. P. kapitana Sznuka. 

Przypuszczać więc należy, że nie- 
jednokrotnie poruszana w prasie spra* 
wa budowy tej ważnej odnogi kole: 
jowej, nabierze realnego charakteru. 

O. Polsce zagranicą. 

Specjalny numer -„„Europę Nou 
velle“ paimieS I finansom Pol- 

skim. 
= Poczytny tygodnik francuski Europe 
Nouvelle, redagowany przez p. Lui Weiss 
Ip. Rogera Auboln'a, poświęcił cały swój 
zeszyt z 15 października polskim finansom, 
a raczej naszej ostatniej reformie monetar- 

nej. Numer ten zawiera artykuły: p. Gabrie- 
la Czechowicza, ministra finansów; p. Feli- 

Ква Młgnarskiego, wice-prezesa Banku Pol- 

skiego, p. Leona Barańskiego, dyrektora de- 
partamentu obrotu finansowego w Minister- 

stwie Finansów, oraz p. Stefana Starzyńskie- 
go. dyrektora departamentu ogólnego w 
temże Ministerstwie. Tekst planu stabilizacji 
złotego, szereg notatek informacyjnych i wy: 
kresów dopełniają treści zeszytu, który przed- 
stawia bardzo interesującą całość. 

Wrażenia Anglika z Polski. 

Od szeregu tygodni, na łamach londyń- 

skiego tygodnika konserwatywnego The Spe: 

cfafor ukazywały się wrażenia jakiegoś au- 

gielskiego publicysty podpisującego się literą 

«|» z jego objązdu po krajach półaocnej 

Europy. Podróżnik ów zawitał również do 

Polski i opisał swoje z naszego kraju wraże- 

nia w zeszycie z 8 październiką. Jest to na- 

ogół artykuł bezstronny. Autora wiele rzeczy 

razi, ale stara się je tłóm-czyć. «Nie jest 

rzeczą łatwą—powiada—nagie odbudować 

pąństwo 30-miljonowe>. Nasz Anglik nie 

uważa Polski dzisiejszej za «demokrację w 

zachodniem tego słową znaczenin», dzięki 
czemu Marszałek Piłsudski, sięznąwszy po 

władzę, «wziął na siebie wielką odpowie- 

dziainość». Głównem zagadnieniem politycz- 

nem, jakie Polska ma do rozwiązania, jest— 

według autora— «doprowadzenie do jakiegoś 

porozutnienia polsko-niemieckiego». Dopóki 

to nie nastąpi, trudno będzie ufundować 
«uczciwą współpracę» W. Brytanji, Niemiec 

i Francji a przecież ta współpraca jest «wa- 

runkiem europejskiego pokoju». 

Belgijski przyjaciel Polski. 

Literat belgijski Maurice de Praetere, 

który odwiedził boke jesienią 1926 roku z 

powodu kongresu FIDAC'u w Warszawie, 
stale teraz głos w sprawach polskich zabiera 

na łamach prasy flamandzkiej. Już kilkana- 

ście artykułów wstępnych ogłosił w dzienni- 

ku Het Laafste Nieuws wychodzącym w 

Gandawie. Zaś w zeszytach czerwcowym 1 

wrześniowym przeglądu flamandzkiego De 

YVlaamśche Gids (Gandawa), p. de Praetere 

umieścił dwa obszerne i pełne sympatji do 

naszego kraju studja o Polsce współczesnej 
To ostatnie jest bogato ilustrowane. 

„Poiska wielkiem mocarstwem 
Europy". 

Znany londyński publicystą podpizujący 

się kryptonimem <Augur> ogłosił niedawno 

pod tym tytułem ważny bardzo dla nas ar 

fykuł na łamach angielskiego peegiącu 

Fortnightly Review. Nowojorski Liferary Di- 

gest z 15 października przedrukował artykuł 
«Augur'a>. 

Polacy w miesięcznikach francu- 
skich. 

— W sierpniowym zeszycie Monde S/a- 

ve prof, Stanistaw Kutrzeba zamieścił stu- 

djum p. t. «Danzig et la Pologne dans le 
paszć et le próient>. 

Correspondant z 25 września Pp. 

Kazimierz Smogorzewski ogłosił artykuł p.t 

<Le jen complexe des partie polonais». 

deulny Krem Fastinata 
jest nieodzownym na każdej toalecie 
dia każdej kobiety, Czyni skórę 
mięką jak aksamit i czerstwą jak 

alabaster. 
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Ofiary prowokacji GPU. 
Przed paru dniami obszernie pi- 

saliśmy o rewelacjach Włodzimierza 
Burcewa w sprawie pojaż iżki p. Szul- 
gina de Balszewji, zorganizowanej 
przez «trust» Fiodorowa'jakuszewa 
będący ekspozyturą GPU, założoną w 
celu SV ėkovinis emigracji rosyj- 
skiej oraz wciągania wybitnych przy- 

  

wódców emigracyjnych w s'eci czrez- 
wyczajek. P. Szulgin, autor książki 
«Trzy stolice», którego pow ;iżej герго‹ 
dukujemy podobiznę, ogłosił list w 
którym szczegółowo opisał dzieje 
«trustu». «Trust» tylko w części skła- 
dał się z ageutów GPU. Większą 
część jego członków stanowili ludzie 
których oszukano padstępnić, roz- 
taczając możliwości czynnej walki z 
ustrojem sow eckim. Niebrakło wśród 
nich ludzi egzaltowanych, ideowców 
zapalonych. 

^ 
, 

  

Wielu z nich przypłaciło życlem 
swój udział w organizacji. Między 
innemi była M. W. Zacharczenko 
której wizerunek podajemy tutaj. 
Straż sowiecka zastrzeliła ją w chwili 
gdy po zdzmaskowaniu prowokacyj- 
nej roboty «trustu» uciekała z Rosji. 

EKIGA 
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Magistrat zgarnie bajeczne sumy... w chórze udział najleosze siły sple- Nie stač nas w tej chwili na politycz. 
podatku pobieranego od prywatnych 
kia. Prześwietny Magistrat zgarnie o 
50 do 60 tysięcy złotych więcej niż 
zgarnia dziś My, nie podskubywani 
—jakże bełeśniel—przez Kino / Miej. 
skie złożymy Magistratowi więcej po- 
p egg niż mu daje teraz Kino Miej- 
skie. 8 

Sylogizm ani słowa wymyślony 
wcale prawidłowo. Tylko: gdzie gwa 
rancja, że kina prywatne, wolne od 
konkurencji Kinematografu Miejskie- 
go, będą tak opływały w publiczność, 
że aż sam tylko padatek od nich 
pobierany wyniesie bajońskie sumy? 

A przedewszystkiem:  Kinemato- 
graf Miejski ma rzeczywiście 1 nie. 
podejrzanie, stale i zasadniczo chą: 
rakter kulturalno oświatowy i dla 
tego samego nie powinien zniknąć z 
horyzontu Wilna. 

Niech nasz Magistrat nie daje u- 
cha syrenim głosom właścicieli pry- 
watnych kin... Niech trzyma mocno 
w garści dotychczasowego wróbla 
(peway, stały dochód dzierżawny od 
kina z Sali Miejskiej oraz 50—60,000 
złotych na cele humanitarao-kuliu- 
ralne) nie uganiając się za sokołem 
—na sękul : 

* 

Przyjeżdża do Wilna słynny chór 
otewski złożony z kilkudziesięciu o- 
sób i w niedzielę przyszłą, czyli 
30:go b.m. zamierza wystąpić wobec 
publicznęści wileńskiej. 

Założycielem tego chóru, powsta- 
łego w 1920 r. jest obzcny dyrektor 
opery ryskiej Teodór Reiters. Biorą 

wacze Łotwy, a są wśród nich urzę* 
dnicy państwowi i nauczyciele, siu- 
denci i uczniowie konserwatorjum. 
Główna siła śpiewaczej drużyny po- 
lega na wspaniałem dobywaniu dy- 
natmicznych kentrastów, na wyrazie i 
uczuciu tudzież na znakomiiej dykcji. 

Przybywa do nas chór łotewski z 
dalekiej źozrneć po Jugosławii. Laury 
zaś już zbierał i w Londynie i w 
Sztokholmie, w Kopenhadze i w Pa- 
ryżu (рейсгав NO = wy” 
stawy Sztuki Dzkoracyjnej). W Sztok= 
holmie miał specjalną audycję wobze 
pary monarszej; w Paryżu mial zasz- 
czyt śpiewać specjalnie dlą Prezydenta 
Republiki. Program chóru jest bardzo 
szeroki: sięgą od pleśni ludowych 
łotewskich  (aiepospolicie podobno 
piękaych) aż do... Dziewiątej Symfo- 
nji Bzethovana, aż do oratorjów Men. 
delssohaa, np. «Eljasz», do <Requi- 
em» Brahmsa. Słowem: instrument 
te wysokiej klasy a dyr. Raiters gra 
na nim jak skończony wiriuoz, 

Występ chóru łotewskiego (pomi- 
jając niezwykle duży zespół obejmu- 
jący 40 pań i 30 panów) zapowiada 
się bardzo, bardzo interesująco, ©so- 
bliwie dla Wilna tak rzadko słuchają- 
cego śpiewu chóralnego. Po nad to 
—+Łotwie artystycznej i kulturalnej, 
której chór Reitersa jest tak piękną 
ekspozyturą, należy się z naszej stre- 
ny hejny rewanż za wysoce gościne 
ne i wspaniałe przyjęcie zgotowane 
w Rydze para lat temu naszej wileń- 
skiej Reducie. 

Z polityczną Łotwą możemy mieć 
najrozmaitsze polityczne porachunki. 

ną dla niej serdeczność. Polityczns 
nasze drogi rozbiegły się. Zanim—w 
co święcie wierzymy, zbiegną się pod 
wpływem aż nadto przemożnych о- 
koliczności pierwiej lub później—mo- 
żemy a nawet powiniśmy zachować 
rezerwę aż nadto zrozumiałą. 

Natomiast—byłoby z naszej stre- 
ny oznaką i świadectwem ubliżające- 
go nam zaniedbania kulturalnego je- 
ślibyśmy właśnie wobec przybywają- 
cego do nas chóru łotewskiego nie 
zamanifestowali dobitnie, że w dzie- 
dzinie Sztuki nie znamy ani wrogów 
ani orzyjaciół— politycznych. 

Chór łotewski przybywający do 
nas po via triumphalis Sztuki wita* 
my—najszczerszemi oklaskami! 

* 

Krakowski Teatr Miejski im. Jul 
jusza Slowackiegs ogłasza konkurs 
na sztukę wypełniającą ćały wieczór 
teatralny. 

„Jest rzeczą pożądaną—czytamy 
w odezwie sądu konkursowego Z 
prof. Kallenbachem na czele — aby 
fakt odzyskania niepodległości i wy- 
nikłe stąd przemiany Świadomości na« 
rodowej znalazły w sztuce konkurso: 
wej wyraz niekoniecznie satyryczny”. 
Sąd konkursowy patrzy w stronę 
sztuki mogącej stanowić „popularne 
widowisko patrjotyczne* skreślone,,. 
dla pokrzepienia serca. 

Po za tem Teatr krakowski po- 
szukuje, drogą konkursu, sztuki „istote 
nie współczesnej to znaczy takiej 
która w tragiczny czy komedjowy 
sposób ukształtować potrafi dynami- 
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Z narodowej demokracji ultra radykalizm. 
R. Dmowski — 

W ostatnich czasach mówiło się 
dużo o faktycznem choć mimowol- 
nem współdziałaniu narodowej demo- 
kracji z komunizmem w zwalczaniu 
per fas et nefas rządu Marsz. Pił: 
sudskiego. Nie wdając sią w ocenę 
słuszności tego zarzutu, chciałbym 
wskazać na pewien organiczny zwią” 
zek jaki zachodzi między podstawami 
polskiego nacjenalizmu i wskazania- 
tmi rodzimego komunizmu. Związek 
ten musi wpaść w oczy po przeczy- 
taniu dwóch prac, które uznaje się za 
miarodajne w obu wymienionych o- 
bozach. Mam na myśli wydaną przed 
dwoma laty ksiąžę J. Bronowicza p.t, 
„Żeromskiego tragedja pomyłek”, któ- 
ra pod literackim tytułem mieści nie 
zwykle ogniście i wymownie ujęty 
ultra radykalny, przechodzący w bol- 
szewizm program społeczny i słynne 
„Myśli nowoczesnego Polaka* R 
Dmowskiego. Obie te książki wywo- 
łały silne wrażenie i jako charaktery- 
styczne objawy pewnych mazsowych 
prądów zasługują zawsze na baczną 
analizę. 

Zaznaczony powyżej związek tych 
dwóch prac objawia się oczywiście 
nie we wszystkich dziedzinach, lecz 
tylko w poglądach społecznych obu 
autorów, Bronowicz głosząc, że trze: 
ba wyrznąć całą szlachię i genetycze 
mie związaną z tą ostatnią elitę intele- 
ktualną właściwie tyłko rozszerzył, 
przejaskrawił i do ostatnich konsek- 
wencji doprowadził tezę wypowiedzia- 
są w „Myślech nowoczesnego Pola- 
ka“ R. Dmowskiego. 

Postaramy się porviżej uzasadoić 
ło ma pozór Śmiała twierdzenie. O 
jego prawdziwości czytelnik zresztą 
grzekona się najlepiej po ponownem 
przeczytaniu obu prac, co zresztą ze 
wzgłędu na talent z jakim są one na- 
pisane, należy do prawdziwych przy- 
įemnošci. 1 

Istotną irešė rozważań R. Dnow- 
skiego w pierwszy:h 4-ch rozdziałach 
„Myšli“ stanowi gwałtowny akt oskar- 
żenia skierowany przeciw sferom sto- 
jącym na wierzchołku piramidy Spo: 
łecznej i politycznej w Polsce XIX i 
początku XX wieku. Za pomocą ar- 
gumentów genetycznych udowadnia 
autor bezsilę i bezwartościowość na 
rodową czynników wyrosłych na kul. 
turze wielkoszlacheckiej, Nie będzie- 
śmy się łutaj wdawać w krytykę, zre- 
szią bardzo łatwą, tego twierdzenia 
ze względu na konieczność szerszego 
umotywowania historycznego, iQzrani- 
czymy się do prostego stwierdzenia, 
że Dmowski, przyznać należy z o- 
gromną wymową i zapałem godnym 
lepszej sprawy, udowadnia, że wyż- 
sze warstwy w Polsce są jakgdyby 
zeschłą i zestarzałą skorupą Otaczėją- 
<ą bulgotające pod spodem „nowo- 
<zesne žycie narodowe“. Wyrok po- 
tępienia rzuca Dmowski nie tylko na 
złemiaństwe, szlachtę i arystokrację 
łeczztakże na sfery intelektualae, któ- 
TE ze szlachty wywodzi. „Stan szla- 
<checki—pisze n. p. ma stronie 66— 
dostarczył głównego materjału, z któ- 
tego wytworzyly się warstwy  inteli- 
genine Polski porozbiorowej, nic więc 
dziwnego, że najcięższy okres nasze= 
&0 žycia narodowego, wymagejąčy od 
mas największych wysiłków, zastał 

‚ as społeczeństwem tak biernem, tak 
miezdolaem do działania, nawet do 
myślenia o sobis*. Bierność, główna 
wada sfer szlacheckich, połączona „z 
miezdolnością do działania i myśleria* 
była wg. R. Dmowskiego naczelną 
grzyczyną naszych nieszczęść poroz: 
biorowych. Dmowski uważa że 
«Szlachcic degenerował się w życiu 
prywatnem nie mniej jak w życiu pu- 
blicznem, stając się coraz  bierniej- 
Szym i coraz mniej zapobiegliwym“ 
(str. 65). Oczywiście „zgnuśniały i 
zachwaszczony szlachcie* czy też je- 

J. Bronewićz. 

go potomek inteligent z przeszłością 
stał się wg. Dmowskiego balastem, 
który ciążył na naszem życiu narodo- 
wem. 

Jeszcze raz zaznaczamy, że nie 
wdajemy się w łatwą do przeprowa 
dzenia krytykę powyższych poglądów 
R. Dmowskiego. Nie staramy się 
również jnsynuować mu poglądów, 
których nie miał, Czytelnik maże się 
o tem w każdej chwili orzekonać. 

Wnioski, które R. Dmowski wy* 
suwa ze swojej fatalacj oceny naszej 
społecznej i umysłowej elity przedwo- 
jennej są logic ne, aczkolwiek nie 
doprowadzone aż tam, gdzie również 
logicznie, opierając się na fałszywych 
przesłankach R. Dmowskiego, do- 
szedł ]. Bronowicz. Ponieważ elita 
обёспа jest strupieszała, rozumuje 
Dmowski, must być usunięta przez 
Siły młode, rekrutujące się z warstw 
łudowych. Może jednak wyrażą to le- 
piej własne słowa autora: „RÓwnoleg= 
le z tym chorym rozwojem Myśli 
polskiej (szlacheckiej, dopisek 
autora art.) — pisze R. Dmowski 
na str. 15 — pod wpływem zmian 
warunków ekonomicznych i praw- 
nych rozpoczął się zdrowy rozwój 
społeczny. Z zaniedbanych przez wiel- 
ki warstw społecznych, z tych ży- 
wiołów małoletnich, które nigdy nie 
rządziły wspólnem dobrem i nic z 
ni:go miezmarnowały, zaczyna się do- 
bywać nowa siła społsczna a na jej 
gruncie poczynają się rodzić nowe 
dążenia polilyczne, Jest to fakt, który 
przetworzy całą duszę marodową. a 
im prędzej to mastąpi tem lepiej”. 
Nowa siła idąca z nizin społecznych 
ma  zastąpć dotychczasową, nie- 
zdolną do działania a nawet do my- 
ślenia* eliię. Gdzieindziej mówi się 
zaowu O usunięciu górnych warstw 
jako o warunku przekształcenia cha- 
rakteru narodowego na lepszy, zdat- 
niejszy. — „Gdy przemiany spsłecz- 
ne — pisze na str. 50 — sięgną 
głębiej w duszę narodu, przekonamy 
się, żeśmy ani tacy miękcy ani tak 
lekkomyślni, ani tak niestali jak tra- 
dycja © nas mówi*. Duło światła na 
poglądy Dmowskiego rzuca również 
jego interpretacja przewrotu ekono- 
micznego w poznańskiem, „Proces 
odrzucania lub wycofywania na tyły 
jednostek niszdelnych do walki 
pisze na str. 7 — a wysuwania dob 
rych bojowników zaczął się tam po- 
suwać z nadzwyczajną szybkością*. 
Wiemy już kto są ci „niezdolni do 
walki", nie orjentujemy się jednak jesz: 
cze kto są ci „debrzy bojownicy”. I 
tutaj jednak nie poskąpił nam R. 
Dmowski odpowiedzi. Jeżeli słusz- 
nem jest — pisze na str. 91 — twier- 
dzenie że dzisiejsze społeczeństwo z 
biernego przekształca się na czynne 
to przemiana ta :najszybciej odbywa 
się na pewne wśród ludu wiejskiego 
we wszystkich częściach kraju". War- 
stwy młode, ludowe, wdzierając ię 
na wierzchołki piramidy politycznej 
miały edrodzić duszę polską i odbu- 
dować Państwo. Ь 

Dachodzimy juž do kresu cha- 
rakteryzowania poglądów społecznych 
twórcy narodowej demokracji. Qczy- 
wiście chodzi łu © poglądy z czasów 
przedwojennych Nie posiadamy ma- 
terjału, za pomocą kiórego możnaby 
stwierdzić, czy i jakiej uległy one e- 
wolucji. jasne zdanie sobie sprawy z 
tych poglądów przyczyni się jednak 
niezwykle do wyjaśnienia historji 
pierwszych lat niepodległości Polski. 
Tutaj może znajdziemy genezę naszej 
słynnej ordynacji wyborczej, którą w 
spuściznie bo gabinecie narodowo- 
demokratycznym przejął gabinet p. 
Moraczewskiego. Tutaj sprowadzimy 
sympatje narodowej demokracji dla 
reformy rolnej i gorączkowe zabiegi 
o niedopuszczenie da władzy dawnej 

—— e ИОННООЕОНОННО аЕНО оНЕ ЕОЧДДЧЕНЕЕернеДрнния 

kę sprzeczności, stanowiących treść 
współczesnego kuituralnego — рггею- 
mu“, 

Doskonale! A niepisalem  niedaw- 
fo na tem miejscu, że publiczność 
teraźniejsza łaknie sztuk poruszają- 
cych najbardziej aktualne tematy i 
twotywy naszego życia współczesne: 
go? Rad jestem niezmiernie, że wła- 
Śoiz po tej linji poszła ideoicg]a naj- 
świeższego konkursu krakowskiego. 
Widocznie, że i w Krakowie odczuta 
takie a nie inae pulsowanie--ducha 
czasu. 

Termia nadsyłania rękopisów prze- 
pisanych na maszynie do Dyrekcji 
Teatru Miejskiego: 30 kwietnia 1928. 
Frzy nagrody: 5.000, 3,000, 2.000 zł. p: 

Jest zastrzeżenie: «Pierwszeństwo 
mają sztuki związane w jakirakolwiek 
štusie z Krakowem», 

Kiedyż to my zdobędziemy się— 
„ Przy pomocy konkursu czy bez kon- 

ursu—na sztukę współczesną zwią* 
Zaną z losami Wiina w ostawich la- 
tach, z przemianami zaszłemi w cha- 
takterze Wilna, w jego duchowych, 
tradycyjnych nastrojach 

* 
W Kolonji odbędzie sią w roku 

przyszłym wielka międzynarodowa wy- 
šiawa prasy—i trwać bądzie od 1 
maja do 1-go października, 

Rząd nasz garąco poparł udział 
w niej prasy polskiej. Powstał w 

arszawie Komitet Organizacyjny 
Pokazu Prasy Polskiej na międzyna- 
rodowej Wystawie Prasy w Kolonii. 
Przewodniczy mu Zdzisław Dębicki 
w charakterze prezesa Związku Syn- 

dykatów Dziennikarzy Polskich; spi- 
ritus movens Komitetu jest komisarz 
(rządowy) do spraw prasowych p. 
Stanisław Jarkowski; zaany wydawca 
p. Mortkowicz jest komisarzem do 
spraw artystyczno-kuliuralnych oraz 
działu ks ążki i drukarstwa; komisa- 
rzem do spraw gospodarczych jest 
p. Tchorzewski; wreszcie z ramienia 
ministerstwa spraw zewnętrznych bis- 
rze udział w' pracach Komitetu p. 
Stanisław Baliński, znany belletrysta, 

Komitet zabiega”o udział w jego 
konferencjach: wydawców organów 
prasowych we wszystkich dzielnicach 
Rzeczypospolitej. Proponuje wybrać 
dzlegata lub delegatów. 

Pierwsza walna korferencja orga- 
nizacyjna odbędzie się już 1-go listo- 
pada w Warszawie w siedzibie pre- 
zydjum Komiteiu, w gmachu Towa- 
rzystwa Księgarń Kolejowych «Ruch», 
Aleje Jerozolimskie 63, (godz. 11-ta 
przed połudn.) 

Byłyby nie do przebaczenia jeśli 
by prasa wileńska a  przedewszyst- 
kiem jej pokaz retrospektywnyl—u- 
dzież Księgarstwo Wiłeńskie,. świec ły 
w Kolonji nieobecnością! 

Jakże by nie zaprezentować w 
Kolonji zarówno początków prasy 
polskiej w Wilnie, jak jej ewolucji, 
jak jj obecnego stanu? Byłoby to 
przecie przeoczenie «propagandowe» 
bardzo ciążkiega kalibru. Również 
książka wydana w Wilnie powinna 
zająć w Kolonji miejsce między war- 
szawską, krakowską i lwowską, 

Czyliżby i ten mement miało 
Wilno nasze—ptzespač lub przedrze- 

mać? Сг. 4. 

SŁOW O 

Dnia 21 października 1927 roku zmarł pó krótkich i ciężkich cierpieniach 

elity społecznej | intelektualnej. Po- 
wyższe przekonania R. Dnowskiego 
wyjaśnią współudział jego stronaic- 
twa w dochodzeniu do władzy „„mlo- 
dych'* warstw i «nowych» ludzi w 
dwóch  analfabetyczno-agitatorskich 
sejmach, 

Przechodząc teraz do bslszewików 
i do reprezentanta ich J. Bronowicza 
musimy stwierdzić, że zgadzają się 
oni najzupełniej na twierdzenie Dmow- 
skiego o przyczynie słabości Polski 
porozbiorowej (szlachty). «Tu — pi- 
sze J. Bronowicz na str. 105 książki 
— tkwiła przyczyna niemocy  poli- 
tycznej polski X X wieku, przyczyna 
bardziej istotna niż wszystkie inne o- 
koliczności razem wzięte». P. Brons- 
więz zachwyca się w swej pracy 
«Myślami» jako «próbą stworzenia 
nowoczesnej narodowości polskiej». 
Z tezą R. Dmowskiego potępiającą 
elitę X X wieku zgadza się najzupeł- 
niej i wysuwa z niej dosyć logiczne 
wnioski, Ponieważ szczyty polskisgo 
społeczeństwa są balastem, należy je 
co prędzej usunąć. «lm prędzej ten 
proces nastąpi — pisze w cytowanym 
powyżej ustępie R. Dmowski — tem 
Ispiej». Į. Bronowicz jest tego same- 
go zdania. Ma fjadnak do Dmowskie- 
go pretensję, że nis zdołał dość ra- 
dykalnie przeprowadzić głoszonego 
przez siebie hasła «odrzucania lub 
wycofywania na tyły» jednostek zro” 
dzonych z wielko-sziacheckiej kultury. 
Aczkołwiek, jak widzieliśmy, narodowa 
demokracja dużo „dokonała*, w 
„przeprowadzaniu na tyły* elity spo- 
łeczaej i intelektualnej i J. Bronowicz 
uważa, że „jedyną istotną pracą dla 
Polski było i jest zdzieranie z niej, 
sirzęp za strzępem, martwego pokos: 
tu sziachzcko-mieszczańskiego i to- 
rowanie drogi większej Polsce idącej 
z nizin spolecznych“ to jedaadk sądzi 
on, że to zdzieranie powiano nastą- 
pić w znacznie szybszem tempie jak 
eufemistyczne _ „wycofywanie* R 
Dmowskiego. Jako jeden z najwaž- 
niejszych kroków w tej dziedzinie na- 
suwa się ]. Bronowiczowi postulat 
radykalnej reformy rolnej. 

Jednym z najciekawszych przykła: 
dów do czego musi się dojść konty- 
nuując rozumowanie R. D.nowskiego 
jest apoteozowanie przez j. Bronowi- 
cza buntu Szeli z 1846 r. Brono- 
wiez dochodzi do tego rezultatu nie 
schodząc ani o krok z bazy historjo- 
zaficznej Dmowskiego i posługując 
się kryterjum narodowem. Zdaniem 
jego udana rzeź galicyjska wywołała” 
by oczyszczenie życia polskiego z 

a 0 oki 
ego rozwój. Ta dygresja pozwala 
nam ująć podobieństwo i różnicę 
Bronowicza i Dmowskiego w dzie- 
dzinie, którą się zajmujemy. Cel R. 
Dmowskiego i |. Bronowicza jest zu. 
pełnie podobny; zmiana charakteru 
narodowego i odnowienie całego ży» 
cia przez zmianę warstw  kierowni- 
czych. R. Dmowski chciałby jednak 
zmiany tej dokonać niejako mechani- 
cznie, a ]. Bronowicz bardziej gwałe 
townie, nie bez użycia takich niewin- 
nych środków jak np. wieszanie. 
Przyznać n leży, że pogląd J. Brons- 
wicza wypływa także z twierdzenia 
R. Dmowskiego, że „im prędzej na- 
stąpi zmiana tem lepiej", 

Charakterystycznym _ momentem, 
który znakomicie ilustruje pewien po- 
dobny sposób myślenia u пагойо- 
wych demokratów i komunistów jest 
ich entuzjastyczny stosunek do re- 
form Kemala Paszy w Turcji. Zachwy- 
ca się nimi tak samo Rybarski, ideo- 
log nacjonalizmu, jak |. Bronowicz 
ideolog komunizmu. J. Bronowicz 
unosi się nad «usunięciem przez 
młodą burżuazję i chśopów, sułtana- 
tu, paszałyków i wakufy i całej ode 
wiecznej organizacji fsudalno-teokra- 
tycznej». Prof Rybarski również nie 
ukrywa radości, «Nacjonalizm  iure- 
cki — pisze na 130 str. «Narodu, 
jednostki i klasy» — jest bezwzglę- J 
dny, nawet dziki, chce zerwać z całą 
przeszłością, potęgę turecką budować 
na zupełnie nowych podstawach. 
Wreszcie po wielu latach klęsk i nie- 
pewodzeń nastąpiło odrodzenie na- 
rodowe». Z zasady nie polemizujemy 
ze zdanłami polityków przeciwnych 
natm obozów, które cytujsmy w tym 
artykule. Pozostawimy także na boku 
tę wielce nietrafaą ocenę, przytacza- 
jąc ją li tylko dla ilustracji spólności 
poglądów nacjonalizmu i komunizmu 
w wielu sprawach. 

J. Bronowicz zdając sobie sprawę 
z edleBłości, w jakiej znajduje się 
od R. Dmowskiego, wyreźnie wska- 
zuje na „Myśli* jako na zbliżoną da 
s'ebie «próbę wtłoczenia w polską 
świadomość narodową wyraźnej trze 
ści antyszlacheckiej> choć pomawia 
ją o «terminy zamaskowan:». Naszem 
zdaniem wprost trudno zrozumieć 
wywodów p. Bronowicza bez ugrze- 
dnieį 'ekiury Dmewski:go. 

Il, 
Dzlsze dowodzeni: uderzając; ch 

analogii między najlepszą książką 
twórcy Obwiepolu i pracą p: Brcn>- 
wicza, który bezpośrednio po jej na- 
pisaniu wyjechał na stały pobyt do 
Rosji sowieckiej, fest zbyteczne. Jak 
zaznaczyliśmy powyżej, zasadniczą 
różnicę w programach obu autorów 
w tej dziędzinie stanowią środki, 
któremi chcieliby przyśpieszyć refer- 
mę. j. Bronowicz chciałby środków 
a la Szela, R. Dmowski woli pacyfi- 
styczne «wycofywanie na tyły». Jeszcze 
raz zaznaczam, że nie posiadamy 
materjałów, na podstawie których 
możnaby stwierdzić czy ideologia na- 
rodowej demokracji uległa pod tym 
względem ewolucji. 

Pragnąłbym tutaj jeszcze zazra- 

š. + p. major - 

Wiadystaw Dabrowski 

      

   

      

   

czyć, że te «Myśli», które były rze: 
czywiście podstawowymi myślami 
polskiego ruchu  nacjona'istycznego 
ss wodowaly, w ogromnej mierze, 
to, że nis możemy stronnictw, które 
z mich wywodzą swą ideologię, zali- 
czyć do prawicy, lecz, że musimy je 
zaliczać do obozu radykalnego. Do 
istoty radykalizmów lewicowych na- 
leży zawsze dążenie do odebrania 
warstwom naczelnym pod względem 
„Społecznym ich supremacji politycznej 

i następnie do zepchnięcia tej elity 
drogą reform politycznych z jej sta- 
nowiska spełecznego. Metoda ta prze- 
jawiła się np. bardzo jasno w  sto- 
sunku radykalizmu nacjonalistycznego 
do naszego ziemiaństwa. W  przeci- 
wieństwie do tych tendencyį lewico- 
wo-radykalnych  odwiecznem  dąże: 
niem konserwatyzmu jest zachowanie 
stanowiska politycznego sfer stoją- 
cych na wysokich szczeblach hierar. 
li społecznej. Jest to zdaniem na- 

  

Za spokój duszy 

5. FP. 

Podo'8 czyźnie 

odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Św. Jakóba w poniedziałek 31 
tino, na które zapraszajągkrewnych, przyjaciół, kolegów i społeczeństwo Wileńskie 

Pierwszy Dowódca i Założyciel 13 pałka Ułanów Wileńskich, w majątku Podolszczyzna. 

Nabożeństwo żałobne za duszę $.-р. majora Władysława Dąbrowskiego odbędzie się 
dnia 26 października b. r. o godz. 9 rano w kaplicy Garnizonowej w N, Wilejce. 

O czem zawiadamia 

13 pułk Ułanów Wiieńskich. 

  

Władysława Dąbrowskiego 
majora rezerwy, kawalera orderów Virtuti M litari i krzyża Walecznych, obrońcy Wilaz, byłego dowódc Wileńskiego 
Oddziału W. P., 13 pułku Ułanów Wiieńskich i 23 pułku ułanów, zmarłego 2! paźdriernika 2 : aj 1927 roku w maj. 

października 1927 roku o godz. 10 tej 

Koledzy i Towarzysze broni. 

  

szem jedna z najlstotniejszych cech 
konserwatyzmu od czasów Katona 
utyceńskiego czy Tacjana aż po dzień 
dzisiejszy. Wychodząc z punktu wi- 
dzenia dobra społeczeństwa, konser- 
watyzm umie rozumieć niebszpie- 
czeństwo zbyt wyłącznego objęcia 
rządów przez warstwy zbyt szerokie, 
„młode”, na czoło których, po doj. 
ściu do władzy politycznej, wybijają 
się zazwyczaj nie jednostki stojące 
najwyżej pod względem moralnym 
czy umysłowym, lscz pod względem 
przelicytowania się w demagogii, W 
imię tej konieczności obrony warstw 
„Starych* t. j. posiadających tradycję, 
konserwatyzm przeciwstawia się róż- 
nym radykalizmom, czy to zatrzyma- 
nemu w połowie drogi radykalizmowi 
D.nowskiego, czy też temu samemu, 
aczkolwiek doprowadzonemu do osta- 
tnich konsekwencji  radykalizmowi 
Bronowicza tz. bolszewików. 

Adolf junior Bocheński. 

  

KRONIKA 
Wsch, si. o g. 6 m. 17 

Zach. sł. o g.16 m 25 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 25—X. 1027 r. 

Ciśnienie j 756 
średnie 

Temperature . 
Średnia į э 
Opad za do» 1 
bę w mm, 

Wiat ) Północ.-Zachodni 
przeważający 

Uwagi: Pochmurno, śnieg. 

Minimum za dobę -l- 2 
Maximum za dobę >-7 
Tendencja barometryczną stały wzrost ciś: 

ж KOSCIELNA. 
— (c) Duchowieństwo—swemu 

profesorowi. | E. ks. Arcybiskup 
Metropolita Mohylowski przesłał do 

E. ks. Biskupa K. Michalkiewicza 
odezwę do księży, którzy są ucznia- 
mi Profssora Stanisława Płtaszyckiego 
z Szminarjlum  Mohylowskiego lub 
Akademji w Petersburgu, asą obecnie 
w archidį. wileńskiej. Odezwa nawo- 
łuje księży, o których mowa, do 
przesłania Profesorowi Stanisławowi 
Ptaszyckiemu adresu z okazji przypa 
dającege w dn. 29 b. m. jubileuszu 
50-lecia pedagogicznej jego działal- 
ności. Prof. St. Ptaszycki brał udział 
w kształceniu wielu księży, a Świecąc 
przykładem i pracą dużo zdziałał dla 
Kościoła. 

; URZĘDOWA. 
— (x) Dalegacja kupców żyd. 

u prezesa lzby Skarbowej W 
dniu wczorajszym przyjętą została 
przez prezesa Izby Skarbowej p, Ma- 
leckiego delegacja kupców drzewnych 
żydów. Pomieniona delegacja przed- 
łożyła prezesowi Maleckiemu  me- 
morłał w sprawie opłat zbyt wyso- 
kich podatków dochedowych, oraz 
wyraziła prośbę © zbadanie sprawy 
kwalifikacji świadectw przemysłowych. 
Prezes Malecki przyrzekł delegacji 
przesłać ich prośbę odnośnemu Mi- 
nisterstwu, 

— Delegacja Zjazdu Karaimów u p. 
Wocjewody. W dniu wczorajszym p. Woje- 
woda Wileński przyjął Prezesa Zjazdu Ogól- 
nopolskiego Kalinów mec. Nowachowicza 
w towarzystwie Prezesa gminy wileńskiej 
mec. Zajączkowskiego, którzy, w myśl regu- 
laminu wręczyli Panu Wojewodzie protokuł 
zane ostatnio wyboru hachamą troc= 

1 ja 

— (x) Zatwierdzenie aresztu 
pisma „Nasza Praca", Sąd okręgo- 
wy w Wilnie zatwierdził ostatnio 
areszt nałożony przez Urząd Komisa- 
rza Rządu na białoruskie czasopismo 
„Nasza Praca* Nr. 15 z dnia 15 b. 
m. za umieszczenie artykułu p. t. 
„Protest białoruskiego komitetu na- 

rodowego". Sąd okręgowy dopatrzył 
się w tym artykułe cech przestępstwa 
przewidzianego w art. 50 nowej usta- 
wy prasowej 

SAMORZĄDOWA 

— Zmiany w trybie urzędowa- 
nła starostw. Opracowany przez 
Urząd Wojewódzki nowy tryb urzę- 
dowania, polegający na uproszczeniu 
załatwiania szetegu spraw t. zw. wy- 
dziełonych, wprowadzony tytułem pró- 
by w urzędzie starostwa Wileńsko: 
Trockiego, dał wyniki pomyślne wobec 
czego zarządzono wprowadzenie tego 
trybu w  starostwachjPostawskiem I 
Brasławskiem. Poczynając od dnia 
1 stycznia 1928 r. tryb ten obowią- 
zywać będzie na terenie całego woje- 
wodztwa, 

Niezależnie od tego w biurze Sta- 
rostwa Wil. - Trockiego poczynione 
zostały zmiany rozkwaterowania po- 
szczególnych referatów w celu uła. 
twienia interesantom załatwiania spraw. 

— Incydent na posiedzeniu 
wydziału powiatowego. Na ostat- 
niem posiedzeniu wydziału powiato» 
wego pow. Wileńsko-Trockiego mia- 
ła miejsce zajście, które w konte- 
kwencji swej pociągnęło za sobą u- 
stąpienie z wydziału człenka tegoż 
posła Wędziagolskiega. Pan Wędzia: 
golski oparł się stanowczo projekto 
wanym zmianom proponowanym przez 
Starostę, a mianowicie, włożeniu na 
barki członków wydziału obowiązków 
czuwania nad pracami poszczezól- 
nych referatów. Przewodniczący wy- 
działu p. Starosta Witkowski repliku- 
jąc na przemówienie p. posła zd-łał 
przekonać większość zebranych, co 
widząc p. Wędziagolski opuścił ze- 
branie oświadczając, że nie będzie 
nadal pracować, Czyżby p. poseł Wę- 
dziagolski pozwalając wybrać się do 
wydziału nie był przygotowany na to, 
że zinuszony będzie pracować tam 
dla dobra ogólnej sprawy 

MIEJSKA 
— (x) Prezydent m. Wilna po- 

wolany do Warszawy w Spra- 
wie przedwojennej pożyczki 
miejskiej. W związku z zaciągniętą 
w <zasie przedwojennym przez Ma- 
gisirat m. Wilna pożyczką angielską 
w sumie 475,000 f. szterl., której to 
sałaty domagają się obecnie odnośne 
konsorcja angielskie, prezydent m. 
Wilna p. Folejewski został w dniu 
wczorajszym powołany na naradę, 
mającą się odbyć w dniu dzisiejszym 
w Ministerstwie Skarbu w Warsza- 
wie. 

W naradzie tej wezmą udział, 
prócz przestawicieli Min. Skarbu, 
również i przedstawiciels konsorcjów 
angielskich. 

Pozatem dowiadujemy się, iż na- 
rada ta ma również związek Z pro- 
jektem zaciągnięcia przez miasto no- 
wej pożyczki od pewnzgo konsor- 
cjum angielskiego. 

— (x) Powrót w-prezydenta p, Czyła 
z Poznania. V-prezydent m. Wiina p. inż: 
Czyż powrócił w dniu wczorajszym z Po- 
znanią, gdzie uczestniczył, jako przedstawi: 
ciel m Wilaa w IX Wszechpolskim Zjeździe 
Związku Miast Polskich, który się odbył w 
dniu 23 i 24 b. m. Z powodu obszernego 
materjału o przebiej jdu poda 

bliższym ozasie. RZE 
— (o) Posiedzenie Rady miej. 

skiej. Jak się dowiadujemy, najbliższe 
posiedzenie Rady miejskiej odbędzie 
się w dniu 10 lisiopada webec tego, że 
prezydent miasta p, Folejgewski wez» 
wany został w Sprawach miejskich 
na dzień 3 listopada do Warszawy. 

— (o) Delegacja radnych ży- 
dowskich u prezydenta miasta. 
W dniu wczorajszym radni żydowscy 
p-p. A Gordon, int. Spiro i Ł, Krux 
zwrócili się do prezydenta miasta p. 
Folejewskiego z prośbą, aby przy 
sporządzeniu mrojektów inwastycyj- 
nych na rok 1928 były uwzględnioae 
potrzeby ludności żydowskiej w za- 
kresie szkolnictwa, szpitali, bibljotek 
i tp. Prezydent dał odpowiedź przy* 
chylną. 

— z iedzenia Komit 
sta' R ow. Połacotycie. W poniedz. 
łek, dnia 24 października. odbyło się w Ma- 
gistracie posiedzenie Komisji wystawy Tar- 
gów Północnych, ną którem dokonano wy- 
borów do egzekutywy Komitetu, W skład 
egzekutywy weszli pp. prezydent j. Folejsw« 
Ski (prezes), Bohdanowicz, prof. Ehrenkreutz, 
Ł. Kruk (wice-prezesi), M, Żejmo, dyrektor 

“St. Białas, Węckowicz, inż, Trocki, Korolec i 
oma 

o wyborach odbyło si jedzenie 
ST NE. p NEM, uchwalono zwrócić 
się do władz odnośn, z pro o zalega: 
lizowanie Komitetu, 4 27 =. 

— (x) Podwyższenie cen na 
mąkę i pieczywo. W _ ostataich 
dziach odbyła się w urzędzie Kami- 
sarza Rządu na m. Wilno konf -ren- 
cja, przy współudziale przedstawicieli 
władz, oraz zakładów młynarskich i 
piekarskich, w celu ustalenia cennika 
na mąkę i pieczywo. 

Pe dłuższych debalach postano- 
wiono podwyższyć dotychczasowe 
ceny na mąkę i chleb do jednakowej 
wysokości, a mianowicie: ceny ma 
mąkę żytnią i chleb razowy ustalono 
# 40 па 44 gr. za 1 kg, zaś ceny 
na mąkę 65 proc. i chleb z tej mąki 
wypiekany do 55 gr. 1 kg. 

Podkreślić należy, iż dotąd ceny 
pieczywa były zwykle niższe od ceny 
mąki. 

— (x) O zmianę nazwy ulic: 
Łukiskiej i Kasztanowej. Pułko- 
wnik rezerwy p. Stefan Tuhan-M;rza= 
Baranowski zwrócił się w dniu wczo« 
rajszym do Magistratu m. Wilna z 
prośbą o nadanie ulicy Łukiskiej na» 
zwy ul. Jakóba Azulewicza, b. dowód- 
cy przybocznego pułku tatarskiego 
króla Stanisława Augusta, który w 
czasie najazdu moskali w r. 1794 
podczas s turmu zginął śmiercią bo- 

haterską. = ” 
Nasiępnie ulicy Kasztanowej na- 

danie nazwy — ul. Józefa B.elaką 
b. gen. polskiego I-go pułku lekkiej 
kawalerji w armji Napoleona w r. 
1813 i 1814, oraz o zachowanie na- 
dał dotychczasowej nazwy ul. Tatar- 
skiej. 
aa SPORTOWA. 

— Z posiedzenia ezydjum Woj. 
Komitetu P, W. i W.F. w ydju Wozora 
szym w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 
posiedzenie Prezydjum Wojewódzkiego Ko- 
mitetu W. F. i P. W, przewodnictwem 
p. Wcjewody Raczkiewicza. Na posiedzeniu 
omówiono sprawę dalszej rozbudowy Sta- 
djonu sportowego oraz sprawę pływalni, 
działalność Powiatowych Komitetów W. F.f 
P. W., ustalając dlą nich wytyczne i wresz- 
cie szereg bieżących spraw z dziedziny wy 
chowania fizycznego. 

AKADEMICKA. 
° — Стагпа kawa Vl-go <Tygodnia 

Akademika». Wśród szeregu Tanos Vi-z0 
Tygodnia Akademika Wojewódzki Komitet 
Wileński Vi-go <Tygodnia Akademika» or- 
ganizuje w dniu 12-po listopada rb, Czarną 
„Kawę, którą będzie pierwszą tego rodzaju 
rozrywką w dość sennym okresie tegorocz- 
nej jesieni. Niebawem uzaże się lisia Pp. 
Gospodyń Honorowych, u. których można 
będzie nabywać zaproszenia na powyższą 
zabawę, 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W środę, dn. 26 bm. a 

godz. 1-ej po poł. w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędą się promocje nasiępują- 
cych osób ma doktora wszechnauk lekarskich: 
1) Chybińskiej Bmiiji, 2) Krejwisówny Leo- 
tyny i 3) Epelówny Racheli. 

Wstęp wolny. 

 



WOJSKOWA. chodzący 28 bm. jego świetną komedję Pan 
у amazy», cieszącą się obecnie w 

W dniu wie w Teatrze Narodowym wprost wyjątko- — Targi remontowe. 
28 peździernika r. b. odbędą się w 
Wilnie zapowiedziane już przedtem 
targi remontowe dla skupu koni 
dla potrzeb armii. W dniu 4 listopa- 
da podobne targi 
Brześciu n B. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

wem powodzeniem. 

5 

Delegacja litewska u 
W dniu wczorajszym rozeszły się 

arsza- 

*Przed rozpoczęciem widowiska, prof. J. w mieście wiadomości, jakoby przed 
Wierzyński wygłosi słowo wstępn 
wisko ze względu na rocza cę nosić będzie 
Charakter uroczysty. Kierownictwo dokłada 

odbędą Się W starsń, aby «Pan Damazy» stał się jedrą ze 
sztuk żelaznego repertuaru Teatru Polskiego. 

e. Wido- gmachem województwa doszło do 
matifestecji litewskiej, na rzecz otwar- 
cia zamknętego seminarjum litew- 
skiego, przyczem miała ingerować po- 
licja. Według wiadomości zaczerpnię- 

ŁO ©О 

kuratora Ryniewicza, 
tych ze źródła miarodajnego, żadnej 
man:festacji nie było, natomiast grupa 
osób (skoło 15) udała się w. dele- 
gacji do kuratora szkolnego p Ry- 
niewicza, z prośbą o wszczęcie kro: 
ków ku uruchomieniu seminarjum. 
Na ulicy żadnych zajść ni: było. 

'złodziej, 
najmniejsztgo śladu gospodarowania 

a w dodatku zamki kasy 
otwierały się bez żadnej trudności, 
co dowodzi, że włamywacze opsrowa- 
Ji świetnie dobranemi kiuczami. Po- 
rządek wewuątrz kasy śwładczy, Że 
złedziełe doskonale wiedzieli, gdzie 
pieniądze się znajdują. 

Na wieść o tajemniczej kradzieży 

Z ekranu. 

Poła Negr! na ekran'e w Polonji. 
Sexón kinematograficzny rozpoczynający 

się zazwyczaj z nasłaniem zimnych dni roz- 
począł sę już w Wilnie na dobre. Wszystkie 
kina prześcigają się w doborze obrazów, © 
publiczność wdzięczna za to napełnia sale 
no i kasy. Po wcale ładnym obrarie pro- 

RADJO. A н i fa. dakcii moskiewskiej (sowkino) «Car Iwan R. 
a= Najbliżoza środa literacka, Dięaj = ЧЕ Ek WATER STOTIS TAS EDP SIS TSS Ai es ei ai Or ny» ząświedhnym f. „Azijos, obecnie z) 

> zie się żwyczej 5 -— m и warsz © = ‚ 

racka, w czasie Mórej proł. Klos wygłoj 1200. Sygnał czas, komnnikał lotnioso: SPORT Z CAŁEJ POLSKI, urzędu śledczego kom. Suchenek-Su- wypadzów wojennych 1914—18 r. pt. «Ho. PE 
R ok ce aiw (Z meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad * Kasi w. checkim na czele, Wszczęte energicz- e. nawie bien ias al a 

'0žy po Włoszech). Odczyt ilustrować am. — а r- : ip ros 
(dą liczne Edenas Wstęp dl ałosków PER Oo, Komunikaty: meteorologiczny, go» Bieg sztafetowy KOP. i As P "TA = aa We ZUZA e: ków d daczka Pola Negri jest cudowny, nic więc 

i wprowadzonych gości: Początek o godz, spodarczy, komunikaty PAT, nadprogram. save BODICOTCH w PORC CIO M mo największych wysiłków dO- dziwnego, že na wystawie kigematograficz- 
8-mej wieczorem, 8 15.201-16.00. Przerwa. W myši zapowiedzi podajemy dalszy W kołach sądowych rozeszła się wieść tychczas nie zdołaro odkryć nawet nej uzyskał pierwszą nagrodę. 

ROZNE. x r; r BA i pt. lens pocz ae RÓ © Be nniczej Eo w i bis rąbka tajemnicy, ь Film jest b. ciekawy i warto go zobaczyć, 

Ё ale bracy polekich wiadz. szkolnyCi ww жавте. Bla any niem ac. poteki przy ul. Kapucyńskiej nr, 0, Wśród właścicisli kas pancernych зяянванинизинянивиюнициании = i = „polsk d Ё g Нар : : ; Sep х wieko. ay PE wygł. Kurator e. „ e as a. A. sąsiadującej z siedzibą sądu oktęgo- zapanowała panika. Niezwykli złodzie- — (a) Ceny w Wilnie x dnia 25 

jobrazu na ulicach Wil ZART? 1625—1640. Nadprogram, komunikaty. mionka, a juž o 9 m, 23 około Bujwid. O wego przy ul. Miodowej, Wypadek je, operujący bez szmeru i nie pOzo- października r. b. 
sd wiatrów 3 a Skutkiem _ 1640—17.05. Odczyt pt. «Sport automo- godzinie 15 m. 47 dosięgła odcinka Rutkow. ten zdarzył się w kancelarji rejsnta stawiający żadnego śladu „swej go” ae o > z zł. cki 

w spadły li cie z drzew bilowy w Polsce» (Dział «Sport i wycho- Szczyzna. , Kazitnierza Kos skiego. spodarki, wzbudzają uzasadnione о- 22 g., owies - ję z rowa* Któ 
prawie zupełnie, Szczególnie  ogolo- wanie fizyczne») — wygł. Marjan Krynicki W dniu wczorajszym o godz, 2 m, 31 w ! koń rowy 45—46, na kaszę 39—41, otręby żytnie my; 

cony wygląda plac Katedral Er 17,05—17,20. Komunikaty «PAT». __ żołnierz biegnący x pałeczką przekroczył V sobotę po południu po ukoń: bawy. 24—25, pszenne 26—27, słoma żytnia 6—7, P. 
dzień cał sę е аг РНО РОр 17.20—1745, «Skrzynka pocztowa»—ko- styk granie litewskiej otenakie| Południe czeniu urzędowania, do kasy pancer- siano 8 — 9, ziemniaki 9 — 10. Tendencja ZF 
błoto w y l ymywela się wilgoć i respondencję bieżącą omówi dr. Marjan Się. zastało pałeczkę w pobliżu wsi Jermołowo, nej, stojącej w jednym z pokojów G.c4DA WARSZAWSKA wyczekująca, na owies mocna. Dowóz słaby. żer 

połączeniu z dość ostrym i powski, а a trochę po druglej przeszła ona na pogra: biurowych schowano w obecności 25 października 1997 r. Mąka pszenna krajowa 50 proc. 100 (w z &© 
zimnym wiatrem, Coraz częś iej spo- 
tyka się przechodniów otulonych w 

17.45—18.15. Program dla dzieci i mło- 
dzieży. <Skrzynżę pocztową» omówi p. Wan- nicy do końcowego punktu. 

nicze sowieckie by dążyć dalej wzgłuż gra- kiłku urzędników i rej. Kos'ńskiego Dewizy i waluty: 
hurcie), 110 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc, * 
85— 95, żytnia 50 proc. 00—65, 60 proc, 55- 

iewi i ia 50;774 zł4t3 Trans. Sprz. Kupno 35—40, kartoflana 80—90. - BIO i da Tatarkiewicz, z zainkasowanz tego dnia ё p 60, razowa „kartoflana , gry 
futra. Rane padzł śnieg z deszczem. "* 18.15. Koncert popołudniowy. a — "132 grosze oraz tekę z kilkuset Dolary 8,88 8,90 8,86  czana 60—70, jęczmienna 60—65. tak 
Jeżeli tak pojdzie dalej, to można 19.00—19.15, Komunikat — Nagły zgon. W nocy na 25 bm: „ękgj. P knigciu kasy klucze Holandja 358,90 35980 358, Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. mi 
się spodziewać śni. : i 19,15—16.35, Rozmaitości RL zmarł negle szewc TO letni Jan Racz (Za. WEK9 mi. Po zamimisciu ky Bondy) 43,42, 43,54 43,31 stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 

edzię kat W 19'35—2000. Ši <Rola rolnictwa walna 2830). Wezwany lekarz pogotowia zabrali trzej urzędnicy b.ura, Každy Nov York 890 892 8,88 Kasza manna amerykańska 150-160 gr.za 327 
z > Dilanpie GOTOWY Bpłałniczym РОЫ skonststowsł A Zwłoki zabezpieczono. „ Р° jednym. Paryż 35,01, 25.10 3492 1 Kev krajowa 115—125, gryczana cała 5:0, a 

i j — . p. — Samobójstwo. Dn. m. otruła i Praga 26,41, 26,48, rzecierana 85—05, perłowa Pęcza| TEATR i MUZYKA, Pozo wygł. p. poseł Jerzy sie gencją octową 23-ietnia Zofja Hurin _ Przez — СА „niedzielę s tų Sawajcarja _ 191,96, 17239 171,83 50-60, jaglana 70 ° kie 
— Teatr Polski (sala <Lutnia). <Znak || 2000—2030 Piserva. zwiady R JRE R p: OO oma au, Welsh 125,85 126,16 12554 Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kga bal 

na drzwiach», sensacyjna sztuka Pollocka, si 20.30. «Manewry jesienne», operetka w Desperatkę dostawiono do szpitala św. lekalu biurowym pano MY Włochy 48,15, 4887 48,63 cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie= огц 

której publiczność słucha z zapartym odde- 
chem, entuzjastycznie przyjmując wykonaw- 
ców, grana będzie tylko dziś i jutro. 

Inauguracja sezonu zimowego. oraz nadprogram. 

aktach E. Kajmana. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

czo-meteorologiczny, policji, PAT, sportowy 

nieporozumienia rodzinne, 
Jakóba, Przyczyna usiłowania samobójstwa— 

— Obłąkana podpaliła dom. We wsi 
Onoszki gm, Dełhinowskiej aresztowano u- 

spokój. Woźni, którzy dyżurowal: na 
korytarzu nie słyszeli żadnego podej: 
rzanego szmeru, ani nie widzieli ni- 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 25 paždzierniką 1927 r. 

przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 — 

res 
WS; 

aż : я ystowo chorą S. Klunduk, która podpaliła kogo wchodzącego do kancelarji. Banknoty. 4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
Podczas sezonu zimowego, Kierownictwo 22,30—23.30. Transmisja muzyki tane- Goh Pranciezką Oierlika. i 480— dio 400—450. nali 
Teatru Polskiego zamierza, oprócz repertuaru Tel* AR Pożary: We wsi Subocz gm. Krzy- Wczoraj jednak, gdy urzędnicy. Dolary St. Zjedn. 8 87!/, st ЕЕ Вег 
komedjowo-farsowego, wprowadzač, o ile 
możność, sztuki wartościowe, twórczości ró- 
dzimej i aczkolwiek sezón jest w pełnym 
rozkwicie, dla zaznaczenia więc tego okresu, 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

r i е — Brak dozoru, Dn. 25 bm. 7-letnia 
jak również ku uczczenin stuletniej rocznicy Wanda Pawłowska (Kalwaryjska 84) wypiła 
urodzin znakomitego pisarza Jósefa Bliziń- esencji octowej. Pogotowie udzieliło pierw- 

Szczeboraka. 
Straty wynoszą 3500 zł. 

spalił się dom mieszkalny J. Pużasa. 

wickiej spaliła się stodoła ze zbożem M. 

We wsi Klepacze gm. Rudziskiej 

otworzyli kasę z przerażeniem skon- 

statowali brak całej gotówki 50774 
złotych i nawet 32 greszy; weksie 
pozostały nietknięte. ; 

Zadziwia'ący jest fakt, że żaden 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 55, 

Złoto. 

Dolary St. Zjedn. 8,89 

54,75 

Nabiał: mieko 45—50 gr. za 1 litr, śmię» 
tana 220--230, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso« 
ione 600 — 650, solone 550 — 600, desere» 
we 680—720. 

Len: 1 gat. 40—60 zł. za pud, Il gat. 

  

  

    

  
  

  

   

Lote 
rei 
zle 
zag 

    
    

  

   
      

  

    

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

        

    

   

  

   

  

  
  

  

  

  

    

    

  

  

  

    
    
   

St 3% ł. & ь й zk i i p ® 
kiego, Teatr Polski wystawia w piątek nad- szej pomocy. ER: z pracowników biurowych nie dojrzał NA е ННЙ Ё:{ 

* 
mai "77077; 

Ž te 

a Kino- D ją 1914 rok.—1918 rok. Potężne arcydzieło filmowe zrealizowane p/g powieści L. Biro p. t, е 
Ę Teatr „Polonja s H z l ” i je as na tie wojny Światowej BE, —18 r. w którym naszą ALEKSAND ER KUSZELEWSKI acz) 

ul. A. Mickiewicza 22, @ ›› otel mper a genjalna rodaczka Pola Negri staje u szczytu swego talentu oraż Horiorowy Krojczy Londyńskieł Akademji „Minister'S*. i 
@ James Hali i George Siegmann. Obraz ten uzyskał złoty medal na wystawach kinematograficznych| Otrzymane nowości sezonu. Ceny konkurencyjne. piła 

w Ameryce i w Europie. Specjalna ilustracja muzyczna, dostosowana do obrazu, wykona orkiestra go Wilno, Ś to Jańska 7, dom własty. tów 

Do Rejestru Handlowego im Okr. w Wilnie wciąg- koncetrowa z 24 osób batutą Mikołaja Salnickiego, Początek pierwszego seansu 0 g. 4 pp. . 2 dyp 

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: ostatnego 1025. w. Nie patrząc na kolosalne koszty obrazu ceny miejsc nie podwyższone. 8 ) i R 

Dałał A w dniu 12-X 1927 r. - : = ee: ; 
) . Kino- inę“ Wspaniały podwójny prozram 14 aktow. 1. Naįpotgžniejsze arcydzieło mistra Eraesta Lubicza : ELEFON ^ 

7148 | A. «Przedsiębiorstwo przewozu poczty i pa- teatr „Helios „CAŁUJ 3 NIE 18 CZE* w 8 aktach z Ma DMA, į Monte Biue 2. „BIAŁE RÓŻE wstrzą- j 12-2 Mieszkanie I, g 
czek na m. Wilno Gustaw Antuszewicz> w Wilnie ul. ul. Wilefska 38. sający dramat erotyczny w 6 akt. w rol. gł. Klara Bo w i Liljan Rich. Seansy o g. 4, 6. 8 i 10 w. J/udca Dosaa 6 : ; * Tokc 
Królewska 1, przewoz poczty i paczek Firma istnieje od 1927 r. A > с { KOPIOW. if do w ynajęcia ф Min Właściciel Antuszewicz Gustaw, zam. tamże.  1836—VI Miejski Ki ‚ я Dziś będą Buster Keaton—boks erem" a: > RE p i Р AMON IE 6cio pokojowe > Gpie: 

° ejski Kinematograf | wyświetlane filmy 5, roli głównej słynny || ; a : ` w dniu 13:1X 1927 r. Kuralno-Oświ EA | zdask Baster" Kotto. Mid program: „POWODŹ W MAŁOPOLSCE" w 1 akcie i <ZRÓDŁO || gł ŁODRUKI Dawiedzieć. się w Redakcji „Sło $; "ie 
7161 1 A. <Widuczyński Judel< w Ignalinie pow. Swię- Ku no-Oświatowy HERKULESA» komedja w 2 aktach, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. | Ina KAUPOWwiŁ : wa” ed 12 do I-szeį. ! rzek 

ciańskim, sklep galanterji i materjałów piśmiennych. Firma Sala Miejska Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o Wilno z Sł =--> 2“ Sai 
istnieje od 1924 r. Właściciel Widuczyński Pn ! (ul. Ostrobramska 5) g. 5i pół. W poczekalni koncerty radjo. Cena biletów: parter 60 gr., balkon 30 gr. оБФ R 000 0 аь ф рове 

an pUNNASENKAGONANSNANRANAKANNNANENANANAJZNNANANNNNARNNE Z , 000000005050055056 K ой ktoti 
‚ 7162 1. A. „Bajrasz Mieczysław" w Wołożynie, ul. Wi- pg ” E 2 si е Ф orepe ycyj Do sprzedania nowe о 

lefńska 1 restauracja. Firma istnieje od 1923 r. Włzściciel Baj- R Węgiel Kamienn udziela student, na p a lto tani 
rasz Mieczysław zam, tamże. 1838—VI | E E m dogodnych warunkach. karakułowe UW 

7163 1 A. <€ = ы m ' m 4 © wysokiej kaloryjności z dostawą do Z,łoszenia do adm" Pośredni kluczeni isc 
„ <Czarny Jankiel» w Wilejce, ul, Piłsudskie. M 5 H $ domów od 1|2 tony w wozach «Słowa» pod L. S, ośrednicy wykluczeni. ot, 

go 22, sprzedaż wyrobów tytuniowych i drobnych towarów. M E = Adres w Biurze Ogło- : 
Firma istnieje od 1920 r. Właściciel Czarny Jankiel, zam, tamże. M ‚ M zsplombowanych › szefi S, Jutana, epi 

1839 -VI H K A L 0 S Z E a poleca $ Г Kondycji Niemiecka 4. šių 
I › ss 5 4 j 

k RO ie RE > B ! = % Wileński Syadykai Rolniczy ) | na wyjazd względ | š , he rnia z zakąskami. Fi Е я ' е * = 
Właściciel Dajnowski Gfefsron.. Aaaa sie O 18 roka m najtrwalsze i wytworne a Zawa'na 9. Tel. 323. : AS L E K 4 R l E. ów. : в ! *002900%P$20970056 Ę 
a > sk o peł 3 o Eine p A a koda EB FABRYKI s UE a. Dr Hanusowicz 

im, p arów weinianycCi półwełnianych i bawełcia- arka Fabryczna. aS : „ ©. В, =E я 

nych oraz gotowych ubrań. Firma istnieje od 1922 r Właści- Щ 3 Marka Fabryczna, z o dk c AA a. s ciel Dogim izrael, zam. tamże. 1841—VI " 59 solowa: A SĘ skórne 1 weneryczne. T 

` : wdniu 14-X 1927 r = 99 8 Obwieszczenie. ŁÓŻKA Sak | Lana Bije at 
: : а 3 Akc. Tow. w R ista Wi 

Gord . * . ydze. i : a Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowe (sztuczne słońce_ gór: - 

571-6%'15\&1 a pe 2. g bs powie aka R * « M C. Smajkiewicz na anie arie 1027 i cór dziecinne hygieniczne Skie). Zamkowa 7 m, są 

Pij: od dodót Wadadała Gordo Kyma, zim umie" B POLEC  „ŁOTWAGUMY Jest Roza, uz Recza Polska — В ОР bule $ żak o przymao, y. iekja "ybae, —- : 2 „zam. tamże. ю wem ściągąniu państwowych podatków i Łóżka dla dorostyci OKTÓR 1] а-М a Warašawa, ul, Diny nie” SR telef: 209 78 В ое 3 !Ё„.‘;,т.у.";?:ьаь "(Dz." Urz. Min. Od 37 al. pelera silad 0 ЁЁЁЁ&‘ЩЁ Вус 
1167 I, A. <Gurwicz Abram> w Wotožynie, ul. Browar W S wSszorzędnych magazynach. SA podaje do wiadomości ogól- jag h BŁ LG = „las ma 2, lep spożywczy zalanie naczyń kuchemnych. Firmę NANNNNNNNANNSZAUNANZAZNADANANANNUK PUNURNNNENENNNNIA M ТО ano womlektana p.o Kosspsilnggj kl ab Mijckiewiczć 22 | che. WENERYCZ- pei 

ON ANA SSSAJ © | a = GHGESZ OTRZYMAĆ BOosąDgj J buy ul. Kiólewskiej Nr 5 w Wilnie odbę- NE, MOCZOPŁC. | TB V rowarnej 20. 0 łoszenie Kali os C kia AD m dzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienio- R SKÓRNE łeglu 
7168 1 A, «Księgarnia Koła Polskiej Macierzy Szkol- m. spondencyjn rof, Šekai S z nych ruchomości należących do p. Piotra $ i p“ od 10-1, cd 5-8 w. | tytu 

nej w Brasławiu> w Brasiawiu ul, Piłsudskiego, księgarnia m a Waiszawa, Žarauia 42, KRA s aa ais E D.H,P. ” WI DOKTÓR nięd. 

T aprzeda matętstdy pami ych, zizi zo Ds PAŃSTWOWY 3 ai Iie acne ae, 3 pakoniowyah prawe mao wokonje | go. al wieś | | aaa | P 
Ebi b Jó efa Sawickie, 0, to rezesa Koia 2 w ow s handiowej, st i ui a dalnego; 3) pianino, 4) różne meble, oraz w a> 7 8 B 0 i Disji B W BOH co P 1844 aka: m prawa kali A RCS ji, _nauki handlu, 5 dn. 3-XI. 1927 r. o godz. 1l-tej rano w loka: | Poleca wyborowy KOBIECE, WENE. | iregi 
rasławiu. a sana Akis algeieki i, m lu p Kossarskiego przy ul. Subacz Nr 63: MIÓD RYCZNE i shor, Novi 

7169 | A. +Kurycki Mowsza» w Nowo-Daugieliszkach a n o M V + francuskiego. nietniśókł Р 1:82‚ m 1) urządzenie biurowe, 2) dwie m:szsyny do pszczelny DR MOCZ. | u k 
A m1 jaa aiš aaa AŽ ' + AS decno, Mol pisania, 3) samochód ciężarowy, 4) 200 be- | rawdzi LIPIEC ra. 12- I od 46 8 

pow. Swięcia AKI Ea Aa ai : 3 : 2 czeniu świadectwo. m czek żelaznych, 5) karbid, 6) cukierki i inne | P E ul.Mickiewicza 24 |. Wycl 

Ręka Kgjoneso rona, Eina eina 04 _ podaje po publicznej wiadomości, że w dniach 7, 8, 2 _ _ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓWI 1, śribne tezy. Powyżam: uedmity ons [te =" | sogi 
a ы - . 9, 10 i 11 listopada r. b. od godz/ny 8 «į rano odby- > COwano pa sumę 5,920 21. Szczegółowy spis W. Zdz. Nr. 51. | post 

1170 1 A. <Lsngnas Noech» w Wilnie, ul. Subocz 6, 

sprzedaż resztek bławatnych. Firma istnieje od 1923 r. Wła! 

  

wać się będzie na folwarku Łąkociny, należącego do 
Zaktad pasów 1 bandaży leczniczych 

JEANETT E» 
można przejrzeć w Izbie Skarbowej pokój 
Nr 12 u Aukcjonisty od godz. 8-mej do 9-tej 

MIESZKANIE 
potrzebne 3—4 pokoje, 

BT 
dr. 6. Wolfson emy ici ' ь ё Dóbr Krotoszyńskich, województwa Poznańskiego Wilno, ul. Mickiewicza 22, fano, ZĘ : kucknia, Pišm. ofertys 

LL AA Licyta 1 2 ta е ż ! h: 1) jałowi O GE 8 Olrzymano z Paryża w wielkim wy- 4 Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarb. Tatarska  17]3, pod weneryczne, _moczo» CIOW: 

T171 | A. «Lewin Cemach» w Wilnie, ul. Kalwaryjska 5, cytacja Inwentarzy żywych: 1)ja PI borze pasy ostatniej nowości i pasy (-) © Smajkiewicz. «lnstytut>. płciowe i skórne. ni айс 

skup prowiantu celem dostawy dla wojska. Firma istnieje od  Czarne-pstrokate zbadane na tuberkulinę w wieku od biustonosze, które nadają elastyczność ; Nr 1878 VI. Ы llefiska 7, tel. 1067 by i 

1926 r. Właściciel Lewin Cemach, zam, tamże. 1847—Vl 
  

  

  

  

  

  

  

3-ch miesięcy do 2 1/2 lat, w tem część zacielonych 
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figurze i są wygodne. — Pasy leczni- ; 
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сге po operacjach  brzuszugch i gubioną książkę Doktór Medycyny kuje 
Dział A w dniu 30.1X 1927 r. w ilości ogólnej 275 szt, oraz źrebięta w wieku od specjalne do odmiennego stanu, Z kosom, "ri. ŁUKIEWICZ jelne 

7096 1 А. <Kuc Morduch> w Mołodecznie, ul. Zamko-  Ó”Ciu miesięcy do 2 1/2 lat w ilości 170 szt. siekė oe tak Re weneryczne, B. 
= p Ary AE RAK, Po Uk od Dojazd koleją do stacji Łąkociny, leżącej na li. |$ NADESZŁY 2 Kazimierza Oląchno, Ar edaičiows, kos 

= aa ji Ostrów-Leszno, od Ostrowia Wieikop. pół godzi- |Q| wszetkświatowoznare OR(JWIE wazozyzma, tm. Ba. weiście z ul. Śaia- (Ble t 
1047 1 A, <Kac Rocha:Leja» wTrabach pow. Wołożyń. ny i od Krotoszyna 1/2 godziny jazdy kolelą. Hotele |$ p ORANJE : ©] miska, unieważnią się ЧесЫСИ 1, przyj. 4—7, zntuj 

oe R tey i Opus Eina isinieje od a: w Ostrewiu i Krotoszynie. Od stacji Łąkociny do * BATĄ* + DOKTÓR ммаг 
а Kac Rocha-Lej+, zam. ta e. je < je 

ė ga 

folwarku 1/2 klm, ‚ ® 99 M : Ё 
7098 I A. «Kac Tajb Iwiefie „Wh i : : : gubiono ks, wojsk. TR h Ni h-ekt 

skiep spóżywecy) gal. ntarji Firma istnieje "od 1026 r Właścicięj ‚ Wszelkich infermacyj udziela na miejscu w Kro. AS A ias а : Z = REKA” em 0005 jej n 
Kac Tajba, zam. tamże, 1854—V1 toszynie miejscowa administracja Państwowego Banku |$ Sprzedaż hurtowa na Wilno i okolice ę| u. Świędianynóa imię wznowili przyjęcie + na 

7099 1 A. <Klejn Abram» w Wołożynie, ul.S, Mińska 7, Roluego oraz Państwowy Bank Rolny w Warszawie, Ф B Rimini e za Rodzewicza chorych od 10 do 12 ich / 

piwiarnia. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel Klejn Abram  Mazowietka Nr. 6 i Oddział w Banku w Poznaniu, |$ и A RE Eni i od 4 do5 pp. PO 
zam. przy ul. Browarnej 20. 1855—\\ ul. Kantaka Nr. 10 Ф Wilno, Rudnicka 6, tel. 12—20. e oo BATA: 2 Mała Pohularka 9. Šo 5 „ 10. : Ž ‚ Či 

7100 I A. <Klejn Szloma» w Woložynie, ul. S. Min- 
ska 7, skup szmat. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel Klejn A | Jec 
Szloma, zam. przy ul. Dubińskiej 8. 18:6—VI D 9 0 li f d b z Lekarze-Dentyści są 

pe ° zez 
7101 | A. «Kozłowska )ибув» w Trabach, pow. Woło: m. IS opa a e r. o „lmn 

żyńskim, sklep manufaktury i gotowego ubrania. Firma istnieje s ® | Lekarz-Dentysta ‚ Н Ši 1924“ roku. Właściciel Kozłowska Judys, zam. tamże. 1857--V, 0 20)"11…' 7 тшппют R MID TA ILENSKIEJ Jadwiga я 
w dniu 5-X 1927 r. Kęstowiczowa | Tr: 

7126 1 A. «Klimas Justyn» w Kozaozyžnie, gm. Duksztafi: 
skiej, pow. Swięciańskim, skiep spożywczy i galanteryjny. Fir- 
ma istnieje od 1927 r. Właściciel Klimas Justyn, zam. tamże, 

  

  

UKAŻE SIĘ wa 2 5| W 
róg Mickiewicza) Iron 

przyjmuje od g, 10—2. "eš! 

  

  

      

LL e DRT TEEETS SSRS SS 1 4—6. 
= , 1858—VI Е e e z šė W.Z.P. Nr 53, ycie, 

"4 7127 1. A «Korol Michał» w Uzbłociu I gm. Zabrze. 
E 

skiej, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma - : AKUSZERKI: istnieje od 1923 r. Właściciel Korol Michał zam. tamże. 1859—V Ё ’ 3 s 

7 : у Г 
1281A. <Kozak Grz ego12> w Uzblociu II, gm. Zabrzeskiej, pow. Wii Akuszerka Me 

Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje ód 

  

W. Smialowska 
1926 r. Wlašciciel Kozak Grzegorz. zam. tamże. 1860—V1 p | ® Ž przyjmuje dla 9 

i я 0 19, ckiewic 2 — 
„7129 LA. «Koztowski Lejba»> w Trabach pow. Woło- 0 ecamų 00 UOU 20 Im NI JOWYĆ я D 20 l f d b 46 m. 6. 

żyńkim, piwiarnia i zakąski. Firma istnieje od 1921 r. Właści. n 1S O a a © r. W! Z.P. Nr 63 
ciel Kozłowski Lejba, zam. tamże, 1861—VI 

    

  

mialaw Bineklewiez Redaktor wz Giesiaw Karwowski     Odpewiedzialny za ogłow gmia Msaen Lawiśaki Drskaraia «Wydawsistwo W leśskiz» Kwaszelna 23 |


