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Pożegnanie generała 
Żeligowskiego. 

Jak$gjuż donosiliśmy, w czwartek 
odbyło się w kasynie garnizenewem 
śriadanie na cześć gen. Żeligowskie- 
go, na którem Marszałek Piłsudski 

“ żegnał ustępującego z armji generała, 
jednego ze swych najbliższych współ- 
pracowników. 

W obszernej sali kasyaa zebrali 
si; wszyscy członkowie rządu z 
wicepremjerem Barilem na czele, Graz 
szereg najwyższych ofcerów, a więc 
wiceministrowie spraw wejskowych 
gen. Konarzewski i gen. Fabrycy, in- 
spektorowie zrmji gen. gen. Sosnkow- 
ski, Rydz-Smigły, Norwid-Neugebzuer, 
Romer, Skierski, Orlicz- Dreszer, szef 
sztabu gen. Piskor i jego zastępca 
gen. Kutrzebo, prezes najwyższtgo . 
sądu wojskowego, gen. Krzemiński, 
dowódcy korpusów: Berbecki, Wrób- 
cwski, Mełachowski oraz sztf gabi- 

  

netu generalnego inspektora, pułk. 
Gąsiorowski, cfcer do specjalnych 
złeceń ppułk. Prystor i wielu innych, 

Po przybyciu do kasyna Marszałka 
P.Isudskiego rozpoczęła się uroczy” 
stość. 

W trakcie śniadania Marszałek 
Piłsudski wygłosił przemówienie, któ- 
re w streszczeniu brzmi: 

„Żegnam Cię pene generale w 
imieniu rządu i armji. Życzę Ci byś 
na tej nowej dla się drodze życia za- 
znał spekoju i ukojenia po wzrusze- 
niach, jakie przeżywałeś razem z na: 
mi. Nie chcę tu podnosić Twej pracy 
i Twych zasług w poszczególnych 
wypadkach, bo wszystko to jest za- 
pisane w historji. Podkreślam jednak, 
że zawszę zarówno na stanowisku 
Naczeinika Państwa jak i Naczelnego 
Wodza ceniłem wysoko Twoje zalety: 
szczerość i uczciwość żołnierską. Fe* 
nor służby, który cechował Cię cenię 
wyżej po nad honor osobisty, bo ten 
honor jest tak niezwykle trudny do 
utrzymania, że wobec niego wszyst- 
kie prawdy bledną, blednie webec 
niego nawet honor osobisty. 

We wspomnieniach moich zesta- 

18 па zawsze, jako rycerska prawda 
człowieka, który włożył czysty mun- 

dur i takim go nosi. Zarówno w 
służbie peństwowej jak i w wojsku 
umiałeś generale zyskać szacunek nie 
tylko dla siebie, ale i dla służby, Na- 
leżysz do tych postaci, dla których w 
historjj szacunek nie zaginie. Dziś 
żegnając Cię w imieniu rządu i wej- 
ska, chcę Ci powiedzieć, że jesteś i 
będziesz niezapomnienym wśród nas 
— swoich przyjaciół”. 

Następnie Marszałek Piłsudski 
wzniósł zdrowie gen. Żeligowskiego. 

W odpowiedzi zabrał głes gen. 
Żeligowski i z ogromnem  wzrusze- 
niem podziękował Marszałkowi za 
jego słowa. 

— Jeżeli istnieją w mej pracy żoł- 
nierskiej czymy, które Marszałek uwa* 
ża za wartościowe — mówił generał 
— zawdzięczam je zaufaniu i wierze 
w Naczelnego Wodza, którego kierow- 
nictwu wiernie, z ufnością, po żołnier= 
sku podległem. 

Następnie gen. Żeligowski pod- 
kreślił, iż przechodząc do służby oby» 
watelskiej nie zerwie nici, wiążących 

go z wojskiem. Będzie z niem nadal 
przeżywał jego radości i smutki. 

Kończąc, generał wznosi toast na 
cześć armji polskiej w ręce jej Naczel- 
nego Wodza. 

Szwedzi wykupili łitewskie 
fabryki zapałek. 

RYGA, 23—X PAT. Nadeszły tu 
wiadomości z Kowna, :że szwedzki 
koncern zapałczany wykupił wszystkie 
fabryki zapałek na Litwie. Wszystkie 
fabryki zostaną zamknięte, urucho- 
miona zaś będzie jedyna fabryka, po- 
stawiona przez koncern szwedzki. 

W sprzedaży detalicznej cena 
praesylką pozztową 4 zł. PAPA ® | Redakcja rękopisów niezamówionyck nje 

Napady dywersyjne odżyły. 
ŁUCK, 28. X. PAT. Dnia 26 października r. b. w biały 

dzień we wsi Milatyn pod Zdołbunowem sześciu nieznanych 
sprawców, uzbrojonych w karabiny napadło na dom mieszkańca 
tej wsi i zrabowało garderobę oraz 500 złotych gotówką. Po 
napadzie bandyci uciekli w kierunku granicy sowieckiej. Podczas 
napadu bandyci usiłowali zmusić mieszkańców do pomagania 
sobie, a wobec oporu z ich strony zabili jednego z mieszkańców 
a 12 poranili. Dochodzenie ustaliło, że bandyci posługiwali się 
amunicją sowiecką z roku 1927. Z pośród bandytów mieszkańcy 
wsi rozpoznali niejakiego Tretiaka, który w latach 1923—24 był 
jednym ze znanych dywersantów. 

Gniazdo agitatorów bolszewickich na granicy. 
Z Mińska donoszą: W rejonie Kojdanowa, na granicy polskiej, zorganizo- 

waną została szkoła, pod oficjalną nazwą: «Centralna szkoła Polskiej Młodzie- 
1у Włościańskiej». Jak nas informują są to kursy dla komunistów polskich, 
przeznaczonych na zgitację w granicach Polski. Do szkoły sprowadzana jest 
młodzież polska z całej Białorusi. W ciągu trzech lat szkoła ta zamierza wy- 
puścić 160 agitatorów. Kierownikiem tych kursów jest znany kamunista zbiegły 

z Polski, Górski. 

Spotkanie min. Stresemanna z pos Olszowskim 
Tematem rozmowy sprawa rokowań handlowych. 
BERLIN, 28—X. PAT. Zapowiedziane przez prasę popoludniową na 

pedstawie informacji półurzędowej spotkanie między ministrem spraw 
zagranicznych Rzeszy dr. Stresemaunem, a posłem polskim w Berlinie 
min. Olszows' im odbyło się dzisiaj w godzinach popołudniowych w urzę- 
dzie spraw zagrenicznych. O przebiegu rozmowy donosi biuro Welfa na 
podstawie informacyj z kół parlamentarnych, że była ona poświęcona 
przygotowaniu do rokowań o traktat polsko-niemiecki. 

Natemiast «Berliner Tageblati» stwierdza, że celem spotkania było 
osobiste poinformowanie posła Olszewskiego o stanowisku miarodzjnych 
kół rządu niemieckiego w sprawie traktatu handlowego z Polską, przyczem 
minister Stresemann wskazał między innemi na opór stawiany przez nie- 
mieckie keła agrarne z ministrem wyżywienia Schiellem na czele wwozowi 
produktów rolniczych z Polski. W końcu dzienmk wyraża przypuszczenie, 
że minister Stresemann w zwązku z półurzędowym komunikatem o posie- 
dzeniu czwartkowem gabinelu Rzeszy, który wywołał wrażenie, jakoby 
rząd aiemiecki miał zamiar odroczyć rozpoczęcie rokoweń, podkreśla, iż 
sirona niemiecka mimo trudności gotowa jest bezwarunkowe poprzeć ro- 
kowania traktatowe z Polską. 

Nieskończona gra min, Schielego. 

jedyńssego n—ru 20 grozy. 
Opłata pocztowa miszczona oaziója: Ž 

BERLIN 28 X. Pai. „Vorvaeris“ 

ogłasza dziś ma naczelnem miejscu 
komunikat B ura Wolffa © odroczeniu 
wczorajszych narad gabinetu w spra- 

wie rokowań handlowych z Polską 
pod znamiennym tytułem: „Z Poiską 

jeszcze niema porozumienia". W 
dłuższym komentarzu od redakcji 
dziennik zaznacza, że rząd Rzeszy 
jeszcze przed pół rokiem, stwier 

dziwszy urzędowo, że rokowania dy- 

plomatyczne z Polską zakończyły się 

zadawalniającem uregulowaniem spra- 

wy osiedłeńczej, przyrzekł równocze: 

śnie, że Niemcy udzielą swej odpo: 

wiedzi w sprawach dotyczących pod- 
jęcia dalszych rokowań o traktat hand- 
łowy z Polską, najpóźniej we wrze- 
śniu rb. Dotychczas to nie nastąpiło. 
P:ždziernik mija, a rząd tylko pod 
naciskiem prasy lewicowej zadecydo- 
wał się wreszcie jedynie na to, iż 

pod koniec października sprawa ro- 

kowsA traktatowych z Polską została 

postawiona na porządku dziennym 
obrad gabinetu. z 

Wczoraj więc, jak oświadcza dzien: 

nik, ministrowie mieli powziąć uchWwa: 
łę, na pedstawie której poseł nie- 
miecki w Warszawie oirzymałby upo- 
ważnienie do podjęcia rozmów w 
pewnych sprawach wstępnych, od któ- 
rych załatwienia zależne byłyby dalsze 
zarządzenia przygotowawcze w kie: 
runku podjęcia właściwych rokowań 
© traktat handlowy. Zarządzenia te 
miały być omówie-e, a nawet uchwa- 
lone. Rozumie sią o ileby agrarjusze 
niemieccy oraz ich minister Schiele 
zezwolili rządowi wejść na drogę wio- 
dącą do porezumienia z Polską i o ile 
zgodziliby się na zawarcie traktatu, 
który ma Niemcom przysporzyć no- 
wych tańszych artykułów żywnościo- 
wych i otworzyć im nowe rynki zby- 
tu dia ich produktów przemysłowych, 
Już od trzech lat, stwierdza w końcu 
dziennik socjalistyczny, ciągnie ;się ta 
gra i ciągnąć się ona będzie w nie- 
skończsność, jeżeli tylko uzależniona 
będzie ed woli agrarjuszy niemiec- 
kich, których życzenia są widocznie 
"decydujące. 

Wielki spisek 
PARYŻ 28 X PAT. W związku z 

ki podają, że 1500 spiskowców, przebyw. 

w Hiszpanji. 
kryciem spisku katalońskiego dzienni- 

wajgcych we Francji Belgji i Luksenbur- 

gu otrzymało polecenia udania się nad granicę hiszpańską po 2 iub 3 Spiskow- 

ieli podobno dysponować kapitałami, wynoszącemi 

2 ili oni składy broni nie we Francji, 

mach miał być dokonany wczoraj rano, Panująca mgła 

mu ikację w okolicach gór. 

Benesz udowodnił b. gen. 

kilkanaście miljonów. 
lecz w Audorze w Hiszpanji. Za- 

ogromnie utrudnia ko- 

Gajdzie 
stosunki z rządem sowieckim. 

PRAGA, 27 X.—Bznesz złożył w sejmowej komisji spraw zagranicz- 

nych sensacyjne oŚwiadcz: enia w sprawie stosunku b. gen. Gajdy, z rzą: 

im. 1920, odszytrowano korespondencję telegraficzną, 

eo Šias or do przedstawiciela Sowietów w Pradze, Za” 

i iinie kompro! wierała ona szczegóły wybiinie kompi S ich | ponowole znaleziono dowo- 
rzeno odszyfrowanie telegramów sowi 
dy, wskazujące na łączność Gajdy z 

mitujące Gajdę. W/ r. 1926 powtó- 

rząderu Sowieckim. Telegramy te 

wkrótce będą pedane do wiadomości publicznej. 

Wilsonowska polityka min, Strassburgera 

GDAŃSK, 28—10. Pat. Organ nacjonalistów niemieckich w Gdańsku 

<Danziger Aligemeine Zig> 
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku min. į 

uego kasis S wi jego działalności, porównywując ja z działalnoś- 
występuje dziś przeciwko 

cią Wilsona w okresie przed zawieszeniem broni. 

zaniepokejony następstwami polityki general- 
Strassburgiera 

Jak Wilson—pisze 
«Danziger Allgemeine Zig»— zabił ada: zawieszeniem broni swe- 

i unktami, tak samo 

Н он 152 bardzo zręczny dypłomata wabi 

temat porozumienia, jak swego czasu wilsonew* 

a doprowadziła do upadku Rzeszę Niemiecką, 
propagowane przez stronnictwa lewicowe 

zmierzchu niemieckiego, wolnego miasta 

ny min. Strassburger, 
swemi propozycjami na 
ska polityka porozumieni 
tak samo dziś perozumienie 
i liberalne będzie powodem 
Gdańska. 

Okopy na 
SOFJA, 28X Dziennik bułgarski 

Bułgarji zostały wzmocnione jugo 
okopy i ustawiają artylerję. W pob 

terje, W ostainim czasie oddział 

wtargnąć na terytorjum Bułgarji. 

mi przyszło do krwawych starć 

ski przedstawicieł dyplomatycz= 
A dziś Šimuai 

granicy Bulgarji 
„Zora” d.nosi, że wzdłuż granicy 

wiańskie straże graniczne, które kopią 

blu wioski Golak ustawiono dwie ba 
komunistycznych emigrantów usiłował 

Między wejskami bułgarskiem', a banda. 

pod wioskami Trerljens i Kuia, 

swraca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

įednoszpaltowy 

Rachom Trochi I całej Rzeczypospolitej. 
Wskrzeszenie slanowiska Hacha- 

ma w Trokach i dokonany w dniu 
23 b. m. wybór p. Seraja Bej Szap- 
szala na to stanowisko — oznacza 

proklamowanie w Rzeczypospolitej 
autckefalicznego kościoła  karaim- 

skiego. 
Dokonany akt posiada histeryczne 

znaczenie dła Karaimów  połskich i 

otwiera przed nimi możliwość otrzy- 

mania praw polskich w odrodzenem 
państwie, regulujących położenie Zwią- 

zku Wyznaniowego Karaimów w Pol- 
sce i określających stasunek peństwa 
do tego związku, 

Konieczność ustalenia położenia 
prawnego gmin wyznaniewych Kara- 

imskich w Polsce była odczuwana 

przez Karaimów od czasu dłuższego, 
zwłaszcza, że ośrodki ich życia wy 
znaniowego, położone przed wojną 

w dwuch państwach (Rosji i Austtji) 
znałazły się i w Polsce pod odmien- 
n:m ustawodawstwem, urismożliwia- 

jącem jednolite zorganizowanie Zwią- 
zku Wyznaniowego. Tymczasem po: 

myślny rozwój tego wyznania i racje- 

nalny jego byt w charakterze samo 
dzielnie urządzonego i uorganizowa- 
nego wyznania domagał się jak naj- 
szybszego wytworzenia spójni gmin- 
nej, umożliwiającej konieczną madbu- 

dowę w postaci wspólnej reprezen- 
tacji prawnej wyznania Karaimskiego 
w Rzeczypospolitej. 

Dawny zabór rosyjski skupił 
wszystkie ogniska wyznaniowe Kara- 
imów litewsko-polskich, z wyjątkiem 
gmiay H.licz, nałeżącej do Austrji, 
Ustawodawstwo obu państw z wielu 

względów kładło tamę niekrępowane- 

mu życiu wyznaniowo-narodowemu 
Karaimów. 

Rosyjskie — pomimo posiadania 

od roku 1863 klauzuli wstępnej, ró- 
wnającej Karalmów w korzystaniu z 

praw rosyjskich z obywatelami Rosji, 

posiadało zasadniczy przepis ograni- 
czający samorząd wyznaniowy, a do- 

tyczący zatwierdzania Hachama przez 
gubernatora. Pozatem ingerencja czyn- 
ników administracyjaych przewidziana 
była w dwuch wypadkach: zażalenia 

hazzanów lub osób zainteresowanych 
na działalność Hachama i przekro- 
czenia w orzeczeniačh jego ogėlno- 
vbowiązujących praw. 

Ustawodawstwo austriackie nie 
uznawało jakiejkelwiek odrębności 

wyznania karaimskiego i gmina ha- 
licka musiała się zastosować do usta- 

wy, dotyczącej żydowskiej społeczno- 

ści religijnej, z prawem posiadania 
własnego statutu i zorganizowania 

się Jako osebna gmina. 
W świetle tych przepisów pras 

wnych zrozumiała jest tendencja lu- 

dnošci karaimskieį w państwie na- 
szem, występująca od chwili ustalę- 
nia się władz polskich na terenie zie- 
mi Wileńskiej z coraz większą siłą, 

do uzyskania statutu gminy wyzna- 

niowej i otrzymania ze sirony Rządu 
przepisów, regulujących _ stosunek 

państwa de Związku religijnego  Ka- 
raimów. 

Usilowania te, ogniskujące się z 
natury rzeczy w Wilnie, napotykaly 

na stałą przeszkodę w postaci pew= 
nych odrębności w życiu i organizacji 

wyznaniowej gmin dawniej rosyjskich 

a gminy dawniej austrjackiej, Naleža- 
łe uzgodnić wspólny statut i w ten 

sposób usunąć ewą przeszkedę i owe 

rozbieżności, gdyż niepodobieństwem 
byłó myśleć o stwarzaniu oddzielnych 

statutów dla każdej z czterech gmin. 
Ta dątność dośrodkewa, usiłująca 

wytworzyć jednolitą organizacją wyz- 

naniową gminną, szła całkowicie po 

linji interesów nielicznej tspołeczności 

karaimskiej, skazanej па coraz szyb- 
szą zagładę w odosobnionem życiu 

poszczególnych, nie poł ъ 

wspólną organizacją, gmin » 

wych. 
Zrealizowanie tej dążności, bardzo 

rozumnej, skupiającej siły Karaimów 

pelskich, stało się meżliwe z chwiłą, 

kiedy Halicka gmina wyznaniowa, w 

maju roku bieżącego, uchwaliła przy* 

stąpić do religijnego związku Karai- 

mów b. zaboru rosyjskiego, to zna- 

czy do wileńsko-trocko-łuckiego związ* 

ku, po dziś dzień istniejącego na 

podstawie t. Xi rosyjskiego zbioru 

praw. 
Niejako w wyniku tej deniosiej 

uchwały, odbyła się w czerwcu tegoż 
1927 roku, ogólno polska konferencja 
delegatów gmin karaimskich w Hali- 

czu, na której powzięto szereg uchwał 
erganizacyjnych, przygotowujących 

zjazd trocki, odbyty przed tygodniem, 

a między innemi uchwalono regtla- 
min wyboru Hachama, przyjęty do 
wiadomości przez Ministerstwo Wyz« 
nan Rel, i O, P. 

Na podstawie tego to regulaminu 

został powołany przez współwyznaw- 

ców na stanowisko Hachama Trockie- 
go i całej Rzeczypospolitej p. Szap- 
szal. O ile rząd w ciągu przewidzia- 
nych w regulaminie czierech tygodni 

nie podniesie sprzeciwu co do osoby 

wybranego Hachama, wybór jego sta- 

nie się prawomocnym. 3 

Tenże regulamin ustalił, iż «do 

czasu wprowadzenia przepisów praw- 

nych, regulujących erganizację gmin 

karsimskich w Polsce będzie dziala- 

nie Hachama regulowane normami 

ustalonemi w ks. 4ej t. Xi cz. I. 

Zb. pr. ros. wraz ze zimianami, wpre* 

wadzenemi* przez Omawiany regu- 

lamin. 
Karaimi uczynili wszystko, co do 

nich należało aby umożliwić—sobie 
ułożenie statutu wewnętrznego swego 
związku religijnego, —rządowi uregu- 

lėwanie w drodze ustawowej stosun- 

ku pefistwa do wyznaria karaime 

skiego. 
Wybór Hachama — to powołanie 

reprezentacji prawnej wyznania. Ha- 

cham ze swoimi współwyznawcami 
ustali wewnętrzne prawa związku re- 

ligiinego Karaimów, rząd zaś będzie 

z u'm układał swój stosunek do tego 
wyznania na podstawie uznanego 

przez siebie statutu. 
Takie jest znaczenie polityczne 

wyboru Hachama dla Karaimów i po- 
lityki wyznaniowej rządu. 

A _ znaczenie polityczne ogól- 
niejsze? 

Autokefaliczay Kościół Karaimski 
w Polsce może stać się ośrodkiem, 

łączącym Karaimów, rozrzuconych po 

Rosji, Litwie, Persji, Turcji 1 & @. 

zwłaszcza, że jest dziś jedynym zor- 

ganizowanym, czy erganizującym SiĘ 

niezależnym związkiem religijnym Ka= 

raimów wogóle, posiadałącym możli- 

wości odegrania znacznej roi — 

centrum, _ skupiałącego Karaimów 

wszystkich państw pod opieką praw 
polskich, gwarantujących mu całkowi- 
tą . możność pielęgnowania religii i 
oblicza narodowege. Lubicz. 
EZRESTRESNRZZNYRZARENE KZTROBIACKE ! 
Pociągnięcie do odpowiedzial- 

ności. 
WARSZAWA, 28—X: PAT, Mini- 

sierstwo Spraw Wewnętrznych pole- 

ciło władzom administracyjnym w 
Poznaniu wystąpić z wnioskiem o po- 
ciągnięciu do ©dpowiedzialności Ssą- 
dowej redaktera „Posener Tageblatt* 
za artykuł p. t. „Eingebuet*, zamiesz- 
czony w Nr. 217 tego pisma z dnia 
23 b. m. a przedstawiający fałszywie 
intencje broszurki ks. Mieszkisa-Czer- 
skiego p. t.: „ Wojna”. 

Wybory w N. Sączu. 
NOWY SĄCZ, 28—10. Pat. Dziś 

adbyły się wybory do rady miejskiej 
z koła drugiego. Zgłoszeno dwie lis- 
ty kandydatów na radnych: jedną wy- 
stawioną przez komitet mos: 
go bloku wyborczego z dr. Sichrawą 
na czele, oraz drugą listę Żydów orto- 
doksów. Ogółem głosowało 324 wye 
borców, z czego na listę magistracką 
padło 251 głosów, na opozycię Ży* 
dów ortodoksów 73 głosy. P .P. S, 
wstrzymało się od udziału w wy- 
borach. | 

Pos, Stetson w Katowicach. 
KATOWICE, 28—X. Pat. Mini- 

ster pełnomocny Stanów Zjedn. Am. 
Półn. w Polsce p. Stetson przybył 

tu dziś e godz. 8:ej rano wraz z 
małżonką. P. Stetson zabawi na 
Sjąsku dni kilka, 

na stronie 2-е] ! 3-е) 30 gr. $ 

n-ch świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc“ drožej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25prox. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 5 

Za tekstem 10 groszy 
x 

Za i przeciw. 
Konferencja Marszałka Piłsud- 
skiego z vice-premjerem Bart- 

lem. 
WARSZAWA, 28 X. (żel. wż. Słowa) 

Dziś o godzinie 6 tei do Prezydjum 
Rady przybył Marszałek Piłsudski i 
odbył dłuższą naradę z v ct-prermje- 
rem Bartlem. 

Posiedzenie komisji parlamen- 
tarnej P.P.S. 

WARSZAWA, 28.X (żel. wł. Słowa) 
Dziś odbyło się posiedzenie Komisji 
parlamentarnej P.P.S. Na posiedzeniu 
przeprowad ono dyskusję w związku 
z zbliżającą się szsją zwyczajną Sej- 
mu. Plenaroe posiedzenie kiubu wy- 
znaczone zostało na przyszły czware 
tek. 

Postulaty pracowników paf- 
stwowych w sprawie poprawy 

bytu. 

WARSZAWA, 28—X Pat. P. Mi- 
nister skarbu Cztchowicz wrez z p. 
wiceministrem dr. Grodyńskim przy- 
jał 28 b. m. komitet organizacyjny 
kongresu pracowników państwowych. 
Przedmietem konferencji była sprawa 
poprawy bytu pracowników peństwc= 
wych od 1-g0 styczna 1928 roku 
oraz sprawa jednorazowego zasiłku 
dla emerytów. P. Minister odniósł się 
z całą życzliwością do przedstawio- 
nych postulatów i eznajmił, żz po- 
prawa losu pracowników  mastąpi 
oczywiście w ramach możliwości 
budżetowych, gdyż równowaga budże- 
towa musi być bezwarunkowo ufrzy- 
mafia, 

W toku dyskusji wyłoniła się 
kwestja, czy ta dęfinitywna poprawa 
ma nastąpić od pierwszego stycznia, 
czy też l-go kwietnia 1928 roku. W 
inieresie zarówno państwa, jako też 
pracowników byłoby właściwszem u- 
regulowanie sprawy od 1-g0 kwiet- 
nia 1928 reku. Tem okres dałby rzą- 
dowi możność przeprowadzenia rt“ 
form podatkowych w kierunku zwię: 
ksztnia dochodów niezbędnych na 
podwyżkę uposażeń, bowiem rząd 
ne ma pelnomocniciw do podwyże 
szania podatków. 

Poprawa zaś w pierwszym  kwar- 
tale 1928 roku nastąpiłaby drogą wy- 
płacenia dodatków, w myśl dawnych 
oświadczeń. 

Sprawa jednorazowego zasiłku 
dła emerytów będzie w najbliższym 
czasie przez radę ministrów rozpa- 
trywana w kierunku dodatnim, Co do 
stałej poprawy bytu emerytów, wdów, 
sierot i rentjerów p. minister przy- 
znał konieczność uregulewania tej 
sprawy. 

Nowe przepisy o systemie 
pieniężnym. 

W trakcie ostatniego posiedzenia 
rady ministrów uchwałono m. in. pro- 
jekt rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej w sprawie zmiany prze- 
pisów o systemie pieniężnym. Wyda- 
nie tego rozporządzenia pozostaje w 
ścisłym związku z ogłoszonym niee 
dawno planem stabilizacyjnym. 

Art. 1 tego rozporządzenia posta- 
nawla, że wybijanie monet należy de 
praw zwierzchniczych państwa i jest 
wyłącznie jego prerogatywą. 

Art. 2 wytmienia rodzaje monet, 
które będą przez państwo wybijane, | 
a mianow cie: monety złote w szitue 
kach po 100 zł, 50 zł, 25zł. Srebrne: 
5 zł., 2 zł., niklowe: 1 zł., 50 gr., 20 
gr. 10 gr. Brenzowe: 5 gr., 2 gr., 

gr. 

Moneiy złote po 25 zł. otrzymują 
uazwę dukaia. 

Złote monety będą wybijane ze 
stopu, zawierałącego na tysiąc części 
ogólnej wagi 900 części złota i 100 
miedzi. Z 1 kilograma tego stopu 
wybijane będą 5332 złote. 

Dalej projekt rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzplitej przewiduje, iż nikt 

. nie będzie obowiązany, do przyjmo- 
wania jako średka płatniczego, tych 
monet, których wizerunek został za- 
tarty, względnie uszkodzony, jak rów- 
nież nie będzie obowiązany do przyje 
mowania monet złotych, których wa: 
ga odpowiednio się zmniejszyła wsku- 
tek zużycia. Monety złote, które stra- 

cily przepisaną wagę, zostaną przez ° 
skarb państwa wycołane z obiegu. 

Podróż insp cyjna Dyr. Swi- 
tajskiego. 

WARSZAWA, 28 X (tel wł, Słowa). 
Dyrektor Departamentu Politycznego 
p. Świtalski w dniach 26 go i 27-go 
b. m. odbył podróż inspekcyjną po 
powiatach Schaczewskim, Lowickim, - 
Lipnowskim i Płońskim. W dniu dzi- 
siejszym dyrektor Switalski powrócił 
i objął urzędowanie.



MIASTA II 
Zagadaienie fachowości i podziału 

pracy, jakie dominuje we współczes- 
mem żyćiu społeczeństw kuliuralnych, 
rozciąga się i na miasta, Zarówno 
Detroit, Chicago, Manczester, jak 
Wenecja, Paryż czy Nicea posiadają 
swoją wł sną indywidualność przemy- 
słową, eksploatującą nietylko rzeczy 
brzydkie, ale i piękne. 

Z miast polskich również bardzo 
wisle posiada już swoje oblicze prze- 
mysłowe. Wymawiając słowa Łódź, 
Sosnowiec, czy Kraków wiemy. co to 
znaczy. Lwów będący niegdyś cent- 
rum administcacyjnem, pracuje nad 
swoją fizjenomją Miasta — ogniska 
handlu ze wschodem. Takie same 
ambicje posiada Poznań. Wiemy, że 
Bydgoszcz jest stolicą tartaków, Giy- 
nia — okrętów, a Zakopane turystów. 
Zapytać więc też pora, a jakie am- 
bicje posiada nasze Wilenko? 

Mliestety, zdaje się żadne. Posiada- 
Jac wszelkie dane ażeby stać się mia- 
stem przemysłu turystycznego, Wilno 
nie zrobiło jeszcze nic, ażeby skiero- 
wać do siebie najmniejszą bodaj stru- 
gę złoła z tego Golfsztromu dolarów, 
jaki opływa corocznie południowe i 
zachaanie wybrzeża Europy. 

Jakto? rozumuje w tej chwili mój 
czytelnik, Nie posiadamy przecież ani 
jasnego Brzegu, ani słońca i ruin 
Wioch. Któż do nas pajedzie? 

Ten przestarzały pogląd na turyzm 
współczesny każe nam widzieć tylko 
t zw' „wielki turyzm“ zwiedzający 
głównie Paryż, Szwajcarję i kraje 
śródziemnomorskie. Istnieją jednak 
kraje nie posiadające więcej szans, niż 
my, a jednak nawiedzane przez licz- 
me rzesze iurystów. Obserwując w 
ciągu kliku łat Nadreńskie prowincje 
Francji, widziałem dziesiątki tysięcy 
furystów i letników cudzoziemskich, 
jakkolwiek warunki naturalne tego te- 
renu nie przewyższają naszego Pod- 

. karpacia, 
Można tu replikować, że kraje te 

leżą ma drodze do Szwajcarji. Pamię- 
tać jednak zależy, że dwa olbrzymiej 
doniosłości wynalazki komunikacyjne 
tj. auto i aeroplan znesząc odległo- 
ści usuwają to „po drodze* i „nie po 
drodze*. Zresztą Polska jest również 
krajem turystyczno - tranzytowym w 
stosunku do Rosji. s 

W szczególności Wilno leżąc na 
drodze do Petersburga, oraz odwrot- 
mie na szlaku prowadzącym z krajów 
Skandynawskich. i Nadbałtyckich do 
Polski Zachodniej i Europy Środka- 
wej bardzo łatwo msoże się stać ob- 
jektem masowego ruchu turystycz- 
nego. 

Wobeć tego, że o ile wiem  iste 
nieje znaczne zainteresowanie w tej 
materjj zarówno _ wśród naszych 
sfer  magistrackich, jak i  wo- 
jewódzkich, nie apeluję do two- 
rzenia komisji. Przypuszezalnia bo- 
wiem takowa już istnieje. Chodzi mi 
tylko o kiłka życzeń pod adresem 
komisji ter: źaiejszej lub przyszłej. 

O ile mogłem się zorjentować co 
do t. zw. „małego furyzmu*, nawie- 
dzającego i kraje nie-egzotyczne, wa- 
runki jego rozwoju są następujące: 1) 
oryginalność zwiedzanego środowiska, 
2) łatwość zorjentowania się, 3) se- 
zon, 4) reklama, 5) komunikacja, 6) 
rozrywki. 3 
į: Wilno jest miastem  takiem, o 
ludności serdecznej i uprzejmej, a co 

  

   

  

   
     

Dobry towar 
S$ to najlepsza reklama 

E ofem wiedzą ci którzy piją 

  

ECHA ROSYJSKIE 
Caryca i wielki książe. 

Niema! natychmiast po rozpoczę- 
ciu się wojny—opowiada w książce 
swojej pamiątkowej «Sześć ciężkich 
late b. rosyjski minister spraw zagra- 
nicznych S. D. Sazonow—zakemuni- 
kewał cesarz Mikołaj Il-gi radzie mi- 
nistrów, że zamierza objąć maczelne 
dowództwo sił zbrojnych Rosji. Z 
wielkim trudem zdołano mu wyper- 
swadowač i namówić aby mianował 
wodzem naczelnym w. księcia Miko- 
łają Mikołajewicza, Ze wszystkich 
członków rodziny cesarskiej był w. 
książę Mikołaj w najbliższych z ar- 
mją stosunkach, do tego cieszył się 
wśród społeczeństwa pewną popular- 
mością jako syn głównodowodzącego 
armią rosyjską podczas _ tureckiej 
kamgauji 1876—1877 roku. 

Cesarz rwał się do czynu. Był en 
de jure naczelnym wodzem; zachciał 
nim być de facto pod wpływem 
szlachetnej determinacji. Nieraz pow 
tarzał, że miejsce dla rosyjskiego ce- 
sarza jest tam gdzie się losy Rosji 

. rozstrzygają. 
Gdy latem 1915:g0 zaczęło nie- 

powedzić się orężowi rosyjskiemu 
<esarz powtórnie ujawnił chęć obję- 
cia osobiście naczelnego dowództwa. 
Rada Ministrów znowu jęła dekładać 
wszelkich starań aby cesarza odwieść 
ed tego fatalnego zamiaru. Na po- 
siedzeniu Rady w dn. 20 sierpnia 
1915-30 wszyscy my po kolsi—pi- 
sze Sazonow—-wytaczaliśmy najbar- 
dziej ważkie argumenty. Niebyło jed- 
negę miajstra, który by nie prze- 
mawiał z głębi duszy. Nawet sam 

CH „FACH“, 
do cryginalnoš:i, to niema dwóch 
zdań, że niem jest. Oryginalnošė tę 
musi jednak uwydatnić  umiejęina 
konserwacja i niema lepszej inwesty: 
cji dla kapitałów miejskich, jak upięk- 
szenie i uestetycznienie Wilna. Та 
część programu turystycznego należy 
niepadzielnie do inicjatywy Magistra= 
tu i władz, 

Garzej już jest z orjentacją, Nie 
wiemy faki jest stan rozpowszechnie- 
nia języków cudzoziemskich wśród 
agentów policyjnych przypuszczalnie 
jednak dość słaby, Przewodniki z wy* 
kazem restauracji, hoteli, cen w języ» 
kach obcych są _ koniecznością. 
Wreszcie troskliwa ochrona turystów 
przed wyzyskiem.' 

Liczyć się wreszcie z tem należy 
że Wilno nie przyciągnie snobów j 
królików szmalcu, cukru i t. d. Wilno 
popularne być może li tylko w sfe. 
rach wysokiego intelektu. Propagandę 
turystyczną Wilna należy w pierwszym 
rzędzie rozpecząć w świecie uniwzr- 
syteckim Zachodu. Emigracja polska 
i turyzm szkolny mogą odegrać 
znaczną rolę. 

Niezmiernie ważną rzeczą jest wy- 
bór stzonu. Niepodobna reklamować 
„przyjeżdżajcie". Kto trafi na kaszkę 
marcową ten już więcej nosa w Wil. 
nie nie pokaże, Reklamować należy 
cztery miesiące: lipiec, sierpień oraz 
grudzień i styczeń, W miesiącach 
leinich Narecz i Troki, Polesie i 
Puszcza Białowieska musiałyby być 
włączone do reklam. turystycznych. 
Sądzę jednak, że najodpowiedniej- 
szym miesącem sezonowym byłyby 
miesiące grudzień i styczeń, Wilno w 
śniegu jest jedynym w świecię и лКа 
tem miasta o typie włoskim, pokryte- 
go śnieżnym pskrowcenu Jest niże 
wypowiedzianie piękną mieszaniną 
Półaccy i Południa. Wreszcie sezon 
narciarski w Zakopanem i reklamę 
tego sezonu możnaby doskonale po- 
łączyć z nawoływaniem: zwiedzajcie 
Wilao. W sszenie tym wiany Się 
również odbywać zabawy: Że Wilnu 
pod tym względem nia zbywa na 
inwencji dowodem jest słynny „Smok* 
tropiony i znaleziony przed paru laty. 
Warto go poszukać i wobec gości. 

Zanim sznur samochodów nie „po- 
ciągnąwszy łańcuchem* ku  Wilenku, 
należałoby pomyśleć © zwiskszeniu 
szybkości kurjera Wilao— Warszawa 
conajmniej do 6 godzin. Warszawę 
zwiedzają już liczne wycieczki. Przy 
czynnej i energicznej akcji w stolicy, 
możnaby zaaczną część wycieczkowi- 
czów skierować do Wilna. Nie należy 
jednak zaniedbywać komunikacji dro= 
gowej W:lao— Warszawa. Auto jest 
tym samym typem komunikacji co 
karoca z epoki Trylog]i. Wymaga wy- 
godnych „zajazdów* i obszernych 
miejsc, gdzieby można postawić na 
noc rumaka. Wreszcie i przedłużenie 
linji lotniczej z Warszawy do Wilna 
posiada również swoje znaczenie. 

Wiele podobnych życzeń poboż- 
nych możnaby wypowiedzieć pod 
adresem organizatorów turyzmu  wi- 
leńskiego, jak równisż pod adresem 
t. zw. społeczeństwa. Wilno jest mia: 
stem, zapadającem od czaśu do cza- 
su na afrykańską śpiączkę. Pomijając 
już to, że turyzm dź viga przemysł 
restauracyjny, kawiarniany, hotelowy, 
zdobniczy, ludowy i t. d., jest on 
również dobreczynną dawką energji, 
porówneń, wymiany zdzń i td je- 
ge znaczeniu politycznem również 
chyba wspominać nie trzeba. Wszy- 
scy zresztą pamiętamy, .jak wyglądało 
Wilno podczas ostatniego złotu se" 
kołów a jak wygląda dziś. 

Turyzm jest nietylko kopalnią zło- 
ta ale i kopalnią energji. Sporą jego 
dozę trzeba zaordynować Wilau i to 
jaknajprędzej. 

K. Leczychi. 

  

premjer G>remykin zazwyczaj niesłye 
chanie powścłągliwy w ujawnianiu 
osobistej opinii wyraził bardze silne 
powątpiewanie czy wyjdzie Rosji na 
dobre objęcie przez cesarza faktycz- 
nego dowództwa raczelnego. 

Podczas rozmów meich z cesa- 
rzem we cztery oczy podczas składa- 
nia mu cdokładów» usiłowałem prze- 
konać go, że jego nieobeca0šė w 
stolicy tylko wzmoże opanowujący ją 
niepokój. Nie wolno cesarzowi—iłu= 
maczyłem— pozostawiać trenu nieja- 
ko pustką, bo może go.. zająć kto 
inny, Tak dalece kładłem kropkę nad 
«i». Oczywiście nie potrzebowałem 
wymieniać imiennie kogo mam na 
myśli. Cesarz sam domyšla! się jak 
nie trzeba lepiej. To też widziałem 
dobrze jak go słowa moje ubodły. 
Niesłychania trudno mi było bodaj 
„tylko dotknąć fatalnej roli, którą za- 
czynała brać na s'ebie cesarzowa od 
czasu gdy Rasputin toraz silniejszy 
zaczął na nią wpływ wywierać, Ce- 
sarz milczał. Siedział jakby w jakąś 
dal zapatrzony. Czułem, że otwiera 
Się przepaść między nati. Nieostroż- 
nie byłem dotknął najdrażliwszej stru- 
ny, byłem się niejako wdarł w skrzę- 
tnie ukrywaną tajemnicę wewnętrzne” 
go życia tesarza Mikołaja. 

Od tej daty względy, ktėremi 
mnie. obdarzał—przepadły. 

Cesarz Mikołaj chwytał w łot sens 
powiedzianych mu słów lecz w  ser- 
cach ludzkich czytać nie umiał; nie 
umiał edróżnić szczerości od falszu; 
zdać sobie sprawę z motywów  da« 
nege czynu lub danego oświadczenia, 
Gabinet doskonałe orjentował się w 
sytuacji. Wiedział, że trzeba powołać 
do władzy rząd cieszący się zaufa- 

ŁO W © 

Oświadczenie premjera Bratianu. 
BUKARESZT, 28 X, PAT. Na posiedzeniu parlamentu podczas dy- 

skusji nad sprawą aresztowauła b. podsekretarza stanu Manoilescu, oskar= 
żonzgo © działalność przeciwko dynastji, prezes rady ministrów  Bratianu 
podkreślił stanowczo decyzję rządu przeciwstawienia słę wszelkim tego 
rodzaju próbom, Zrzeczenie się tronu przez b. ks. Karała zostało urzędo- 
we zarejestrowane, zaś wstąpienie na iron króla Michała przy jednoczesnem 
usłanowieniu regencji dokonane zostało zgodnie z przepisami konstytutyj. 
nemi. Niema przeto żadnej możliwości prawnej cofnięcia tego zrzeczenia się. 

Przywódcy epozycji w parlamencie — mówił dalej Bratianu — zarzu- 
cali rządowi, iż nadaje zbyt wielkie znaczenie wypadkowi, który na to nie 
zasługuje i przy tej okazji dali wyraz swemu stanowczemu postanowieniu 
nieuciekania się do środków nielegalnych. Jednakże inue środki nie istnie- 
lą. Tem samem więc można stwierdzić. iż ostatnie wystąpienia b. ks. Ka- 
rola pozostały bsz echa w rumuńskiej opinji publicznej, która w dałszym 
ciągu jedynie z ciekawości śledzi bieg wypadków w tej sprawie. 

Co się tyczy śledztwa w sprawie Manoilescu — zakończył Bratianu— 
mogę stwierdzić, iż teczy się ono dalej i zostanie ukończone w ciągu 
najbliższych paru dni. 

Praskie oświetlenię wypadków rumuńskich. 
PRAGA, 28, X. Pat, Ze źródeł rumuńskich dowiaduje się «Prager 

Tageblatt», że zerwanie ks. Karola ze stanowiskiem rezerwy wywołane 
zostało rzekomo bardzo silnym prądem wśród ludności rumuńskiej, która 
opawiada się za jego powrotem na tron. Bratianu ma być bszsilnym wa- 
bec rad; regencyjnej, której członek, prezes Najwyższego Trybunału Kasa- 
cyjnego Buzdygan odmówił swego podpisu ua rozporządzeniu rządu, ро‹ 
pierając zupełnie widocznie, tak samo zresztą, jak regent ks Mikołaj oraz 
patrjarcha Miron narodową partję chłopską. Premjer — pisze dalej «Pra- 
ger Tageblatt» — zdecydowany jest w razie potrzeby ogłosić stan oblę- 
żenia i dyktaturę, a nawet nie cofsie się przed ewentualnem samodziel- 
nem rozstrzygnięciem kwestji dynastycznej. 

Zagadkowe włamanie do willi ks. Karola: 
PARYŻ. 28X PAT. W willi ks. Karola rumuńskiego Edilly dokona: 

ło kradzieży z włamaniem. Wypadek ten miał misjsce przed tygodniem, 
lecz jeden z przyjaciół księcia dowiedział się o nim dopiero dziś rano ad 

służby. Korespondencja, która znajdowała się w willi znikła, pieniądze 

jednak i biżuterja zostały nietknięte. Wszczęte niezwłocznie śledztwo zdaje 

się stwierdzać, że istotnym powodsm włamania były cels polityczne, Ks. 

Karol, który jest nieobzcny w Paryżu, został telegrafi.cznie zawiadomiony 
o wypadku. 3 
WATER NTT ATS TTT S ITA INSANE 

Jak tonął olbrzym morski. 
NOWY JORK. Według doniesień „Association Ex2ress", kapitan to- 

nącego statku „Maf.lla' wydał rozkaz jazdy pelną parą w kierunku mra 
wyspy Abrolhos, odległe tylko o kilka kilometrów od wybrzeża Brazylii. 
Podczas szalonej jazdy w kieruaku wybrzeża na tonącym już statku grała 
orkiestra okrętowa dla uspokojsnia podróżnych. Oficerowie i  marystarze 
pocieszali pasażerów. Przez kilka godzin podobno parowiec jechał jeszcze 
pełaą parą w kierunku wybrzeża, Parowce ratownicze dosięgnęły go już 
niedaleko wybrzeża. Liczne łodzie mniejsze i statki a nawe! parowce 10° 
warowe brały udział w akcji ratunkowej. 

Kapitan parowca „Księżniczka Mafalda* zatonął, Pasażerowie, którzy 
wyratowali się, opowiadają o bohaterskim zachowaniu się kapitana, który 
nie tracąc zimnej krwi, do ostatka zajmował swój posterunek na mostku 
kapitańskim | spokojaym głosem wydawał rozkazy. Kapitan użył broni, 
aby powstrzymać panikę marynarzy, którzy uwisnęli się do łodzi ratunko- 
wych, odpychając publiczność. Dzięki interwencji kapitana obsadzenie ło” 
dzi odbyło się w zupełnym spokoju. Mimo namowy marynarzy, kapitan 
nie chciał zejść z mostku. 

Z Buznos Aires, stolicy Argentyny, donoszą dalsze szczegóły > ka- 
tastrofie, która spotkała włoski statek „Mafałda”, Na wiadomość o tej ka- 
tastrofie zebrały sią olbrzymie tłamy ludności przed gmachem włoskiego 
towarzystwa Nawigazione G':nerale Italiana. Wielu z oczekujących szcze- 
gółowych informacji, miałe na statku swych krewaych i znajomych, Pizrw- 
sza wiademość stwierdziła, że 68 podróżnych zatonęło, pocieszała jednak, 
że może dalszych tonących uratuje statek towarowy, ' przejeżdżający w 
pobliżu. Co do przyczyn katastrofy krążyły wczoraj w Buenos Aires no- 
wę wersja, a mianowicie, że złamał się wał śruby okrętewej i przebił dno 
statku, wskułek czego woda zaczęła się wdzierać do kotłowni i spowodo« 
wała eksplozję rozpałonych kotłów. 

Utonęło 114 miljonów lirów. 
RZYM, 28 X. PAT. Korespondent P.A.T. dowiaduje się, że na statku 

„Principessa Mafalda* znajdowały się papiery wartościowe na sumą 64 
miljomów lirów, które ta papiery wysłane były przez rząd włoski do banku 
włoskiego w Buenos Aires, Pozatem «Principessa Mafalda« wiozla roz- 
maite towary wartości 50 miljonów lirów. 

Schwarzbard ukrył się. 
Głosy prasy francuskiej, 

RARYŻ, 28X. PAT. Uniewinnienie Schwarzbarda wywołuje w prasie tutejszej za- 
leżnie od kierunków politycznych różne komentarze, «Paris Matlnal» podkreślą ogólną 
radość z jaką powitana została wiadomość o wyroku uniewinniającym. «Humanite» 
oświadcza, że sędziowie przysięgi wydali wyrok potępiający bandytów antybolszewic- 
kich, odpowiedzialnych za pogromy: 

«Figaro» oświadcza, iż dzięki swym sędziom przysięgłym Paryż stanie się uprzy- 
wilejowanem miejscem, gdzie cudzoziemcy będą mogli bezkarnie zabijać przez zemstę 
swych przeciwników. 

«Paris Midi» donosi, iż z obawy przed zemstą Ukraińców Schwarzbard po zwol- | 
nieniu go z aresztu nie powrócił wcale do swego mieszkania I niewiadomo, gdzie prze- 
bywa on w chwili obecnej. 

niem społeczeństwa a choćby tylka 
Dumy, Że trzeba szukać zbłiżenia się 
de Dumy. Byliśmy zdania, że trzeba 
aby cała Rada Ministrów iz corpore 
wyjaśniła to cesarzowi i wytłumaczy: 
ła, że nie uastąpi w pańsiwie uspo- 
kojenie, zanim się mu nieda władzy, 
do której by miało ono ufność, 

Podczas tajnych posiedzeń Rady 
Min'strów wszyscy my — z муа 
kiem tylko obtrprokuratora Św. Syno- 
du Samaryna, gorącego pairjoty ale 
też nieprzejednanego monarchisty — 
próbowaliśmy dać cesarzowi do ;zro- 
zumienia, że trzeba powierzyć władzę 
najwyższą rządowi, któremu by spo- 
łeczeństwo — ufało. Jednocześnie nie 
obwijaliśmy w bawełnę, że w akim 
rządzie nie byłoby miejsca dla preze- 
sa Rady Ministrów С эгетук!па. 

Skończony samolub, lecz nie w 
ciemię bity rozumiał Goremykin już 
od dawna, że w oczach naszych ш- 
chodzi za główną przeszkodę do 
skierowania Rosji na drogę wiodącą 
do — zbawienia. Mój zwłaszcza sto- 
sunek do Goremykina zaostrzył się 
do tego stopnia, iż niebyło już sesji 
baz starcia się mójego z nim, 

Trzeba jednak było odważyć się 
na krok stanewczy, Dn. 21-go sierp: 
nia 1915 go zebrali się w mojem 
mieszkaniu prawie wszyscy ministro- 
wie (ministrowie wojay i marynarki 
uważali, że mundur, który noszą, nie 
pozwala im brać udziału w robocie 
niejako konspiracyjnej) i. zabraliśmy 
się de redagowania pismą do cesarza. 
Pióro trzymał oberprokurator Synodu 
Samaryn. W piśmie, po zapewnieniu 
e naszej bezgraniczaej lojalności bła- 
galiśmy w imię całej Rosji aby cesarz 
nie odwoływał z naczelnego dowódz- 

twa w. księcia M kołaja Mikołajewicza 
albowiem — pisaliśmy bez ogródek— 
«będzie te miało najfatalniejsze kon- 
sekwencje dla Rosji oraz dla Dynastji 
W. Cesarskiej Msści». Pismo, pomi- 
mo oporu Goremykina, wyrażało w 
keńcu opinję, że w razie odwołania 
w. księcia, my, to j. ministrowie nie 
będziemy mogli służyć z pożytkiem 
cesarzowi i ojczyźnie. Podpisali pis- 
mo: Charytonow, Krywoszein, Sazo- 
now, Bark, Książę Szczerbatow, 
Samaryn, hr. ignatjew i książę Sza- 
chowskoj. 

Gdyśmy po podpisaniu dokumen- 
tu rozchodzili s'ę, — opowiada Sa:o* 
now — spostrzeglišmy u drzwi mego 
doimu policjanta w szarży of.cerskiej. 
Zapytany: co tu porabia? — odrzekł 
że stoj na posterunku zważywszy па 
to, że w moim domu odbywa się 
„«frada ministrów. Było rzeczą jasną, 
że sesja umnie odbyta była „pod ob- 
serwacją* i że zjechanie się do mnie 
aż siedmiu naraz miajstrów było jna- 
tychmiast sygnalizowane policji. Ja- 
koż nasze „spiskowanie“ przeniknęło 
do wiadomości publicznej i nazajutrz 
w gazecie Riecz i w gazecie Kołokoł 
pojawiły się artykuły o kandydowaniu 
na stanowisko prezesa rady ministrów 
trzech osób. Nawet wymieniono trzy 
nazwiska: moje, Poliwanowa i Krywoż 
szeina, Oczewiście, że po takiej „re- 
welacji”, pomimo iż nie śniło mi się 
nawśt o premjerostwie, papiery moje 
spadły haniebnie w otoczeniu — ce- 
sarzowej. 

Tegoż wieczera pismo ośmiu mi- 
nistrów podane zostało cesarzowi za 
pośrednictwem tmarszałka dworu hr. 
Benckendorffa. Tem samem los tych 
ministrów był rozstrzygnięty, wyłąw= 

„Komuniści podziemni“ w 
państwie komunistycznem. 

Ostatnimi czasy obserwować 
można wśród młodzieży komunis- 
tycznej, sympatyzującej z Trockim, 
ciskawe bardzo zjawisko. Podobnie 
jak w Rosji przedrewolucyjnej, mlo- 
dzież komunistyczno-opozycyjna orga- 
nizuje ostatnio kółka nielegalne, pro- 
wadzące t. zw. rebotę podziemną 
według wszelkich prawideł sztuki 
nielegalnych organizacji przeciwrzą- 
dowych. 

W tych dniach władze sowieckie 
wykryły podobną organizację w Kijo- 
wie. Młodzież komunistyczna z pod 
znaku Trockiego założyła w mieście 
tem nielegalną organizację, która 
trudniła się głównie kolportowaniem 
literatury opozycyjnej, zwoływaniem 
pstajemnych posiedzeń, na których 
rozstrząsano roztnaite kwestje aktual- 
ne z punktu widzenia wybitnie prze- 
ciwrządowego i t. d. 

Grupa ta posiadała swój własny 
statut, Ściągała od członków Specjal 
ne opłaty członkowskie i t. d. 1 К d. 

W poszczególnych wypadkach ko- 
muniści podziemni stosowali metody 
terroru moralnego i fizycznego, roz- 
syłali listy anonimowe do przywód- 
ców partji z rozmaitemi pogróżkami, 
zbieralł podpisy pod deklarację opo- 
zycyjną Trockiego i t: p. 

Głównym filarem nizlegalnej orga- 
mizacji kijowskiej byli studenci Szkół 
wyższych. Komisja kontrolna w Kijo- 
wie wszczęła niezwłecznie po wykty- 
ciu organizacji śledztwo ćelem jaknaj- 
dalej idącego zdemaskowania trocki- 
stów kijewskich. Wszyscy aresztawa- 
ni postawieni zostali oczywiście w 
stan oskarženia, a prokuratorja pan 
stwewa opracowała odpowiedni akt 
oskarżenia. Akt ten zarzuca <komuni- 
stom podziemnym», między innemi, 
agitację wśród robotuików i czerwe- 
nogwardzistów, Oraz urabianie epinji 
bszpartyłnej w sensla dia oficjalnego 
komunizmu nieprzychylnym. 

Już podczas śledztwa pierwiastke. 
wego zdołano stwierdzić, że kijowscy 
komuniści  nmielegalni utrzymywali 
ścisły kontakt z leaderami opozycji 
komunistycznej w Charkowie I w Mo: 
skwie, od których otrzymywali in- 
strukeje co do ich działalności anty 
rządowej. 

Kijowska komisja Fentrolna pe 
zapoznaniu się z treścią oficjalnego 
akfu oskarżenia postanowiła niezwłecz= 
nie wykłuczyć z partji następujących 
studentów:komunistów: Kureniewskie- 
go, Werszberga,  Rozynkowskiego, 
Chińczuka, Kliemienijewa, Kapelman- 
ma, Ludomirskiego, Wekselmana, Da- 
widzona, Chajenkę i Zabińskiego. 

Ponadto z ,partjij wydalony został 
komunista Marenko, który wprawdzie 
nie był studentem, ale współpracował 
ściśle z grupą studencką. Marenko 
był członkiem partji komunistycznej 
od roku 1917 į miał zawsze opinję 
gerliwego zwelennika „leninizmu“, 
Obacnie okazało się jednak, że Ma- 
renko już od dłuższego czasu był 
współpracownikiem Trockiego i Zi- 
nowłewa. 
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i Mieszkanie 
do wynajęcia 

6:cio pokojowe 

rh: 
й 

! 
szy dwóch, którzy pośpieszyli przejść 
do obozu Rasputina i wytrwali przy 
swoich tekach aż do upadku monar- 
chji. Natowiast sześciu, w ich liczbie 
i Sazonow, kolejno, w ciągu roku 
1916-go otrzymali dymisję. Pismo nie 
wywarło ma cesarzu najmniejszego 
wrażenia. Tylko go zagniewało. U- 
patrzył w niem akcję... strejkową. 
Goremykla otrzymał polecenie: wyra- 
zić nam niezadowolenie cesarza, 

Wielki Książę Mikołaj Mikołaje- 
wiez został odwołany ze stanowiska 
naczelnege wodza i naznaczony na- 
miestnikiem na Kaukazie. Powierzone 
mu też było naczelne dowództwo 
armji kaukaskiej. Osobiście nie żywił 
cesarz do w. księcia nejmniejszej nie- 
chęci. Pozbawiając go naczelnego do- 
wództwa działał tylko pod naciskiem 
cesarzowej, a zaś cesarzowa — pod 
wpływem  Rasputina i jego kliki — 
przypisywała w. księciu Mikołajowi 
dążenie do qbsolutum dominium, 
aż do sięgania po koronę cesarską. 

Faktycznie nie z osobistej w. księ- 
cia winy wynikły niepowodzenia orę- 
ża rosyjskiego. Sazen?w przypisuje 
je: złemu uzbrojeniu tudzież nieudol- 
ności szefa sztabu w. księcia, gene- 
rała Januszkiewicza. Następnie — w 
Carskiem Siole wierzono święcie, że 
samo poławienia się cesarza na fron- 
cie w charakterze naczelnego wodza 
jakąś mistyczną siłę tchnie w zdemo- 
ralizowaną armję... 

Cssarzowa parła do objęcia przez 
cesarza naczelnego dowództwa. Istot- 
nie i szczerze wierzyła w „intrygi* w. 
księcia Mikełaja, pomimo, iż nikt z 
członków panującego domu niebyl od 
niego lojalniejszym i bardziej dalekim 
od sięgania po koronę cesarską, W 

       

W sprawie zjazdu mi- 
sjonarzy prawosła- 

wnych. 
Warszawski dziennik rosyiski „Za 

Swobodu!* (Nr. 228 — 2260, 5. X. 
1027) podaje wiadomość o zamierzo- 
nym na dzień 1 listopada zjeździe 
Brawosławnych misjonarzy w Wilnie. 
Ze względu na katastrofę chrześcijań- 
stwa w Rosji, ze wzgłędu na niewia- 
rę szerzącą się wśród naszych pra- 
wosławnych, inicjatywa misji, na 
wzór naszych misji parafjałnych, by- | 
łaby sympatyczną. Ale zdziwić każde- 
go musi wiadomość, że Zjazd Misyj- 
ny przedewszystkiem za cel sobie 
stawia walkę z Unją, z katolicyzmem, 
(„borba s unijej, s katoliczestwom*), 
a dopiero na drugim planie występu: 
je walka z sekciarstwem i obrona 
podstaw prawosławia. 

Nie wypominamy Rosjsqam krzywd, 
niegdyś od nich doznanych. Jest to 
zawsze trochę upokarzające dla na- | 
szej godneści, żeśmy się dali krzyw= 
dzić, a wobec tragedji Rosji łatwa 
stać się może objawem mściwości 
nad powalonym przeciwnikiem, Tru- 
dno też nie pamiętać, że to przecis 
wspólny nam wróg Rosję powalił. 
Ale gdy ze strony Rosjan wypływa 
jawne niezrozumienie sytuacji gdy 
nie chcą uszanować Kościela, które" 
mu Państwo przyznało pierwsze miej. 
8сё, — \ imię szczerości, dla wyja- 
śnienia sprawy, dla uuiknięcia gor- 
szych nieporozumień — przypomnieć 
wypada Rosjanom, że ich państwo, 
w dobrej wierze wyznając prawosła: 
wje, nietylko umiało konsekweninie 
je brenić, ale propagować nawet w 
zupełnie katolickich krajach, nawet 
drogą przymusu. Mamy więc prawo 
wymagać od Rosjan zrozumienia za- 
sady, żę religja nie jest rzeczą obo- 
łetną. Tolerancyjni jesteśmy. Nie prze” 
szkadzamy nikomu wyznawać prawo- 
słiwja. Nie stosujemy żadnego przy- 
musu wobec tych, którzy Kościół 
Katolicki opuszczają. Ale napadać na 
Kościół nie pozwolimy. Tu kres tole- 
rancji. Dalej by był indyf :rentyzm. 
Gdzie jest walka z Kościołem, tam 
Poiska od wieków była i jest po 
stronie Kościoła; — a nieraz umieła 
być groźną dła jzgo wrogów. 
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Jadwiga Smosarska, 
K, JUNOSZA - STĘPOWSKI, 

JÓZEF WĘGRZYN 
M. BALCERKIEWICZÓWNA, 
DOWMUNT i inni w filmie 

„Uśmiech Los" 
Dziś Helios*, 
w kinie »›         

nieustannych podejrzeniach utrzymy- 
wali cesarzową neuropatycy i intry- 
ganci z najbliższego otoczenia Raspu- 
tina. Byli tacy, którzy w ugorczywem 
wypychaniu cesarza na front przez 
cesarzową, upatrywali jej pragnienie 
objęcia regencji. Temu Sazonew nie 
wierzy, Oa w cesarzowej widzi tylko 
chorą dnszę, widzi w niej j:dynie — 
narzędzie "w rękach niezmiernie 
zręcznych i bezwzględnych. Tym lu 
dziom, ukrytym za plecami cesarzowej 
dogadzało niezmiernie, że po odjeź- 
dzie cesarza na front ona, cesarzowa, 
została w Petersburgu pierwszą 080- 
bą i meężna było wówczas nurzać się 
w eałem morzu intryg i , „interesów*, 
waśni i karjerowiczewskich  podstę- 
pów. Cesarz objąwszy naczelne doe 
wództwo tak był niem zaabsorbowa- 
ny, że niemiał czasu ma żadne Spra- 
wy nie związane z operacjani woj- 
skowemi. Załatwiała je, w zastępstwie 
męża, cesarzowa, coraz większy wy- 
wierając na niego wpływ. A w sieci 
petersburskich intryg nie mógł się ce- 
sarz Mikołaj całkiem zorjentować. 

Z chwilą przeniesienia się sesarza 
do Mshilewa, rozpoczęło się rozpa- 
danie się wogóle rządu i opanowy- 
wanie najbardziej odpowiedzialnych | 
stanowisk przez indywidua nieraz z 
pod ciemnej gwiazdy — co dopro- 
wadziłe społeczeństwo do rozpaczy; 
zdyskredytowało wśród narodu samą 
zasadę monarchiczną i doprowadziło 
do upadku dynastję, której Resja za” 
wWdzięczała potęgę swą i chwałę. 

Cz. J.
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tem raków do Niemiec. Jednakże zda- dyty przeznaczone będą na ce'e gos- ana 3 le 477 476 

czają się ze strony imzorerów „pie. podarcze z funduszów otrzymanych pijana — а940 З9 — ЭМИ. ao przeżywszy lat 58 zmarł w Kielcach 
mieckich i skargi ma niezbyt dokład. z pożyczki amerykansxiej. Londyn 43,42, 43,53 43,15,5 - ы - 3 z 

ne i słaranię opibedie przysyłańie- — Wbrew  rozpowszechnionym Nowy-York 8000802 888 ® e e od, dnia 25-go października 1927 r. 
go towaru, przez co znacznie się mniemaniom — eświadczył p. piezes paryż S ai LS t kt wactówó: " Pogrzeb odbył się w piątek dnia 28:go października r. + 
zwiększa ilość raków nieżywych, któ- Młynarski — że pożyczka stabiliza- Sena 171935 17235 17i 50 ь sty zastawne. 

re przy ostatecznym rozrachunku z Cyjna jest prawie w całości przezna- Wiedeń 12585 12616 12554 Wil. B. Ziemsk. zł. 100 55.20 55,— na cmeniarzu miejscowym, o czem zawiadamiają 
kupcami polskimi mie są zupełnie bra- czona na cele techniczno-walutowe i Włochy 48,72 4884 4860 | Akcje х z 

;, qe pod uwagę. W załeżności od wa: że na cele gospodarcze przewiduję Stokholm 240,05 24065 23945 jl, Bank Ziemski R. 250 99,—97 50 Zona, syn córki i zięć. 
Z runków atmosferycznych, w których Się z niej jedynie 15.000.000 dolarów, Papiery Procentowe. Bank Polski zł. 100. — 155.— 154. — 
©, odbywa się transport raków, jak rów- mogę stwierdzić, że przy dokładnym Dolsrówka 61,75 61,25 Wil. Składy Towar. „Pacjf.c* M. 1000 IE 

miež i stopnia umiejętinošci opakowa- obrachunku osiągniemy na cele pro- Pożyczka dolarowa 84,— 83.— 0.18 0.17 ы    mia iłość śniętych raków dochodzi dukcyjne znacznie więcej od obliczeń 
często do 10—15 proc, narażając pierwotnych. I tak z pozycji 90.000.000 
całkiem zbytecznie swych właścicieli złotych, przeznaczonych na zakup 
ma straty, Z drugiej znowu strony Srebra, można będzie przekazać eko- 
znaczna ilošė rybaków nie wysyła ło 30.000.000 na cele gospodarcze, 
swego towaru bezpośrednio do firm ponieważ zakup potrzebnej ilości 

    

th 
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niemieckich lecz sprzedaje złowione Srebra nie przewyższy 60.000.000 zł, | SOBOTA Podkreślić należy, iż w myśl po- rak licznym w tej branży pośredni: Podobnie suma, przewidziana ma <a: Iggy pasl wau. ogió m. 25. Wyższych przepisów obowiązany jest Edward Wartman 
%om, obawiając się prawdopodobnie kup akcji Banku Polskego przez każdy właściciel dokonywać wycieru : 

Inżynier-Technolog, b. ziemianin ziemi Mohylewskiej po długich i że kupiec zagraniczny nie zapłaci na- Skarb, wynesząca 75 milj. zł, będzie |Narcyza BW. Zach. sł. o g. 16 m. 16 co dwa miesiące, koszta którego ciężkich ciepienisch zmazł opatrzony Ów Scenocakai dzia 2 

  łeżnej i zgóry ustalonej ceny. Przez Stopniowo wycofana na cele gospo- jutro przy dobrowolnym wycierze są mini- ździerni 

a E idos postępowa- darcze w miarę, jak skarb będzie о4- SA imalne, gdyż wynoszą od komina Nabożeństwo a ae A m ——— 
nie posiadacze znaczniejszych ilości Sprzedawał publiczności nabyty przez Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład Względnie paleniska wprost grosze. w dniu dzisiejszym o godz. 8.30. Wyprowadzenie zwłok na cmeatarz 
qaków narażają się li tylko ma straty Siebie portfel. Prócz tego t. zw. re. Meteorologii U. S. B. Natomiast  przymusewy  wycier Rossa o godz. 2 p. p, O czem zawiadamia krewnych, przyjacół *klezów 
zyskując niższe ceny, niż, w wypad: zerwa skarbowa w kwocie 75 _ milj. z dnia 28—X, 1827 r. kosztuje od komina 1 zł., od paleni- RODZINA. 
ku, gdyby skierowali eksport posia- zł. również może być uwolniona NA gyznienie ska zaś 30 gr. plus kara i koszta 8ą- 
danych raków bezpośrednio do miejsc EE > para mo. średnie j 154 A o tego wh nz SZM EE OR OAZIE DEC 
rzeznaczenia—do firm zagranicznych, zwoli'ma to stan budżetu, względnie enia przepisów przysparzają również 8 za RS е 

Só z niemi stały, „= o ile skarb będzie mógł przystąpić oz" j --12 ilość pożarów, spowodowanych pa Żona policjanta — Szpiegiem kowieńskim, 
pośredni kontakt, W ostatnim wypad- do emisji pożyczek wewnętrznych. W większej części zapaleniem się sadzy Ё я . ; = 
ku postepawanie jest jaszcze o tyle sumie wigc na cele gosnodarcze zys» Opad za e) 2 w kominie, Władze beznieczeństwa areszłowa- na rzecz Litwy. Szpiega lilewskiego 

celowe, iż przyczynić się może do kuiemy conajmniej 315 000 000, a nie Р9 ® "m. SZKOLNA. th ai = z. do więzienia w Białym 
zwiększenia eksportu raków, przez co 135 jak to z mniej skrupulatnego ob- Wist: * — Powrót Kurat ы iewicza. cio a: я ч R 3 
%:ув\сае mokka НООа wyższe ceny, liczenia mogłoby SĘ wydawać, : a, | PRO Kurator „Ozręzu Szkolnego Śietskiego "r. stwowej, która uprawiała szpiegostwo 

rzez wyeliminowanie tą dro) zby” Ne trzeba również zapominać, że gy i; Pół D, ntoni Ryniewicz @та s m. wr z . ее . * ° я 

\есшуспуі Копюшпусьвроігевс?пікоё. RE reformie nom podniosły 8 e” z 52: z Warszawy i objął "KOLEJ OWA Jak bolszewiey oceniają zasługi Łuckiewicza: 
F:rmy zagraniczne imporiujące raki się kapitały własne Banku Polskiego [mum za dobę -1- 1 E ; 

płacą dobre ceny pod warunkiem do poziomu 200 milj. 2t., co umožii- Kas id — (+) Wąskotorowa kolejka Jak wiadomo aresztowano w Wil- wszelkie ślady, tak że podczas likwi- 
jednak, iż wzamian za to dostaną wi Bankowi stopniowe użycie kilku- as ° w Wilnie będzie kursowała na. "ie Zuanego działacza i czołowego dacji aresztowany nie zóstał. 
dobry i należycie wyrośnięty towar, dziesięciu miljonów złotych na zakup dal. Z powodu uruchomienia przez Męża zlikwidowanej „Białoruskiej Hra- _ Obzenie z okazji jego arzsztowa- 
takim zaś Są raki powyżej 10 cm. długoterminowych papierów wartoś- URZĘDOWA. miasto linji zutobusowej Od Dworca mady", Antoniego Łuckiewicza, reda- nia, urzędowy organ komunistycznej 
mające. Raki mniejsze niż 10 cm. są ciowych. Przy ścisłych więc oblicze-  __ Audjencje i konferencje u PSSPOWEEO przez ul. Kijowską, Pil- ktora orgenu „Heamady*, Jakkolwiek pariji w Mińsku, «Zwiezda», poświę- 
чпа rynku niemieckim niechętnie wi- niach sutm, jakie uzyskamy dla na- 5 vyojewody. W dniu wczoraj. sudskiego do Placu _Katedralnego, uckiewicz znany był oddawna jako ca Antoniemu Łackiewiczowi wiersz 
sdziane i za taki towar płaci się niż- szych potrzeb inwestycyjnych z po- m p. wojewoda Raczkiewi Dyrekcja P. K, P. w Wilnie postano- > y by l , 

sze ceny, z drugiej znowu strony ła- życzki stabilizacyjnej — należy i po- iš 6 Węcławskiego JOE w wiła ostatnio wstrzymać ruch wąsko- SU3zA spisku komunistycznego pod podnoszący jego zasługi dla bolsze- 

L. panai ikos, eis niepo zysk wyteł Wspomniana wał BOŚ Anri Poęke Miclezy Swan, loose, Mei, uuiej między кагча „Hamady, umi zaden wów. ) 7 A pp. vict-prezydenta W. Czyża, ławni- : ? а mych w danym objekcie wódnym wym i Wilczą—Łapą. Udar"mniony zamach kole koł . 

пук‹'ш. Trzeba bowiem WECkĆ, ORZEKA Izb Przemysło- i patricia Biorąc jednak pod uwagę, iż z Onegdaj Ad został zbrod- bė) D asara 
że łapiąc Sztuki poniżej 10 em. wo-Handlowych па terenie chóru łotewskiego, delegację związku kolejki wąskotorowej korzysta wię: miczy zamach kolejowy na linji Wilno— strzegł, iż kluczem francuskim odkręcają 
dapiemy  temsamem | raki niee Rzplitej. _„ ksza ilość dzłeci szkolnych, przede- Warszawa, w pobliżu stacji Rudziszki,  mutry spajające szyny. Policjant are- 

dojrzałe piclowo, gdyż Samice "ra. R czego w Wilnie, kurałora okręgu wszystkiem w godzinach  ramnych, „Eyiiruntowy, Palcj, Ppracał to, aztował zbrodałarty, kiózy, odka zo: j  %ów dojrzewają płciowo zaledwie w W min. przemysłu i handlu odby: szkolnego dr. Ryniewicza oraz prezesa gdy jeszcze autobusy nie kursują, momencie asi dwóch osoDIKÓW: S a oPORYCJ sędziego śledczego 
trzecim roku, samce zaś Podee 4 ło e: at ka z, "o z a Dyr. Lasów p. Grzegorzewskiego. ke > został narazie którzy coś majstrowali koło szyn. Gdy 

def. Glo ska A Wah akód że. as "dla. = pay izb. SAMORZĄDOWA. > Kursy przeciwgazowe dia koleja: Ziazd Szkoły Białoruskiej W Białymstoku 
czerpnigte z nałaowszej książki Dr. przemysłowo handlowych. R a SEE Sj porztcji kekė sby ają” Se w Boka w poda: 6 nis iso : 

Si i jo- n nku w ‚ Žas . i е Ё i > Kurt Smoljona-S ii gard 1925 r. Po dłuższej dyskusji Komisja bio ry © APEC ay instruktorskie ochrony przeciwgażowej dzielni robotniczej odbył się Zjazd Po wysłuchaniu sprawozdań z Rak wykluwa się z ikry w czer- rąc pod uwagę rezultaty ankiety, wy: Starosty pow. Wileńsko-Trockiego E. przeznaczone dla służby kolejowej. Kursy te 
—mierzy wó mm. wiedziała się definitywnie za utwa- M. Łukaszewicz wyjechał w dniu odbywają się we wszystkich pododdziałach Towarzystwa Szkoły Białoruskiej No. poszczególnych miejscowości wybra- 
z 0 życia osią- ea Izb: 2 Soc. w Sos. Wczorajszym do Trok, celem wzięcia Dyrekcji, a prowadzą je specjaliści oflcero- wogródzkiego, Białostockiego i Wi- no zarząd w składzie 6 osób. Na 
ga 7 cm. nawcu, w Łodzi, w Lublinie; dla wej. udziału w komisji, która ma orzec, Nie POWI przez dowództwa korpusów leńskiego województw, ma który czele zarządu stoi Nikita Fiedoruk. 

Rak w drugim roku życia osiąga wołyńskiego w Wilnie, we Lwowie czy rynek miejscowy zorganizowany 2 drzybył senator Własow. Obecnych 
> т (z równoczesnem zlikwidowaniem lz- przez miejscowy Magistrat odpowia- PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA Dziecko zjedzone przez świnię 
Rak w trzecim roku życia osiąga by w Brodach), w Krakowie. Co do da wymogom. Zmi sań 1 ; | : 

10 ст. województw poznańskiego i pomor- _ — Rowery dla policji powia- „ _ Śmiany w trybe prac ln: We wsi Saudoliszki gm. Rze- pozostawione 'bsz dozeru 2 mie- 
skiego wypowiedziane się przy skaso- towej. Policja pow. Wiieńskc-Troc- spektorów pracy. Insptktor Okrę: szańskiej zostało pożarte przez awinię Sięczne dziecko Pauliny Akcjonowej 

Łapłąc raki niedojrzałe płciowo f : : : Pac Leszczyński wyjechał 
pozbawiamy je temsamem możności waniu Izby w Toruniu za utworzeniem kiego otrzymała w dniu wczorajszym igi łom s. po ji (ARIA A TOTODTĘY KAB Z RESET ZT OOOO 

i i . dwa rowery dła własnego użytku, a : ЁЧЗЁ":'Е'Ё і:ш;;&„п::‹:‘еёо :;ё%':;і'?; г;дш:!_::азаг:;?:ь'ш:шк{зі:усг‘гие;:ау“зя pion = żeni Sz|mike Obeenie z okregowych inspektorów pracy. Zjazd no uważać kierowników stacyj Opieki Bilety w cenie od 50 gr. do 3 złotych 

wód. Podane wyżej wymiary raków ma być w Poznaniu. Sprawy lzb na racji złego Stanu dróg rowery te nie 127 rozpoczęty w dniu wczorajszym, Społecznej na terenie tm. Wilna za sprzedzją wcześniej w księgarni Stowarzy. . Ё obradować będzie w pierwszym Iz5- delegacją stałą, która wylonita ze sie. Sženia Nauczycielstwa Polskiego (Królewska 
są właściwe dla wód żyznych i typa- Śląsku narazie mie podnoszeno, będą mogły przynieść korzyści, nato- GERZNAWEOBY : Zo, 1) oraz Gebethnera i Wolifa (Mickiewicza 7). к : й ą ustawą o inspektorech bie zarząd w osobach: prof. Jas f е 
wo raczanych, w wodach bowiem dla gdyž nie jest jeszcze zalatwione roz- miast latem niewątpliwie nie raz od pracy, jaka w dniu 1 lutego 1028 r. skiego, dra Bagińskiego i d-ra Mu- W sob = Kas, sa as 
wzrostu raków mniej odpowiednich, ciągnięcie na Śląsk rozporządzenia dadzą niemałą przysługę. dzie w życie w diod: ro. * ne oraz dra Stawiarski dzinie 7-ej wieczór odbędzie s! li Dzie- 
rak podanych wymiarów dła odnzś- Prezydenta Rzplitej e lzbach prze- MIEJSKA. z Proadenia Recs ben šiai A. RASY: Zańzi a be kanatu Sztuki zebranie naukowe Wydniała I 
nych lat nie osiągnie. Plodność raka mystęwe hatidlowy:k. (o) Uzgodnienie projektu Ustawa ta określa ramy pracy insty- dzie rzecznikiem spraw Stacy] Opiekj 797% l: Nauk. Porządek obrad: 2 piekį 1) Prot. Sta : Ę 
nie jest NE KRONIKA MIEJSCOWA. przymusie kanalizacyjno-wo- tucji inspekcyjnej oraz przeprowadzi nad matką i dzieckiem w ich Calo- styczne wątki Fragmenfów | ca араа 
iłość ikry skłaćsna przez — (n) Ceny w Wilnie x dnia28 gociągowym W celu uzgodnienia eddawna oczekiwaną identyfikację sy- kształcie, 2) Sprawy administracyjne. : mam znane ryby waha się, w Zależ- pagdziernika r. b. loco Wilno 40-41 zł. projektu wprowadzenia w Wilnie przy stemu inspekcji instytucyj przemysło- AKADEMICKA: Uprasza się członków o punktualne i 
mości od galunku ryb od 80 do Ziemiopłody: żyto ° : - : z A licze przybycie. Wstęp wolny dla gości 

i 100 klg.. 43—45, jęczmień brową- musu i kanalizacyjno-wodociągowego, wych. Jsdnoczešnie z tem załatwiona p ч 

150.000 a. = za 0 50-582, a Basię 30-40, otręby żytnie we czwartek dnia 27 października, od- zostanie tą drogą, druga nie mniej mi a > oaz aaa pk Zródłe kietobjizów, 
składają P. 1 bara Y- 25—27, pszenne 28—30, słoma żytnia 6—7, bylo sią połączone posiedzenie przy. ważna sprawa—odciążenia пвреко- ЗКасенис iej „Odrodzenie* w py 30 b. m. w niedzielę o godz. 11-ej ra: 
U nas w Polsce najbardziej ajm siano 8 — %:::е‘.ц:’підш 9 — 10. Tendencja ootowawczych komisyj radzieckich— rów pracy drogą zdjęcia z nich ebo- Wilnie urządza w dniu 30-go paź- no odbędzie się w lokalu Semfaarjum Histo- 

ZŁ poto = be a ia pszenna krajowa 50 proc. 0.95 (w prawnej, finansowej i technicznej. wiązku brania udziału w sprawach o 2 Pa a 1927— pas G m WA = Oddzia- 

S , TYCH hurcie), 105 (w detalu) gr, za 1kg, 60 proc. Wobec skomplikowania tej sprawy charakterze sądowniczym, a miancwi- *© Z nasiępującym programem: o ee as oPPE 2 
wodach raczanych: 85—95, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 50— zarówno pod względem prawnym, jak cie komisjach rozjemczych O godz, 9,30 nabożeństwo w ko Chodyni i ; ; ych. -hodynickiego, p. t. <Tradycja, jąko źródło 

samice 12 cm. i 80—85 gr. 62, razowa 38 —A0, kartoflana 80—%0, gry- į o A Žo i ei D'a regulowania spraw i zatar- ŚCiele św. Anny. historyczne». : 
samce 16 cm, i 150 gr. czana 60—70, jęczmienna 60—65. O godz. 11.30 otwarcie roku aka- — Walne Zebranie Zw. Podof. Re- 

i Ch -60—6 dyskusja, przyczem został wysunięty gów, powstałych na tłe pracy, po- 
Łowiąc raki większe będziemy leb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. , 2 R demickiego w sali V USB, ma które zerwy. Dnia 1 go listopada o godz. 12-ej w 

i * stotowy 55—60, razowy 35—40 gr. za I klg. cały szereg poprawek i uzupełnień, W wstaną specjalne sądy z sędzią fa- 8 , lokalu Oddz. Wil. Legii Inwalidów W. P. 
mieli jeszcze i tę pewność, że wyła Kaa manna amerykańska 150-160 gr. za końcu swa polce przyjęty i bę- chowcem jako przewodniczącym. Sę- złożą się: (zoiącidkio tt od sie -. e jw ч 

piemy samce, których StOSUNKOWO 1 pg, krajowa 115—125, gryczana cała : i 1) Zagajenie—ks. Rogiński. nie członków Związku Podoficerów Rez 
+ wykluwa się z ikry znacznie większe przocierana 85-95, perłowa 80—05, pęczak dzie przedłożo1y Radzie miejskiej do ma Z: R ktorzy _ 2) Zadania i ok działalności W. P. Wojew. Wil. W razie niedojęcia do 

ilości, aniżeli samice, jeden zaś samiec 50-60, jaglana zatwierdzenia. Min. Sarawiedliwości. Inspektorzy si > 4 1026-—27--wy. skutku wyznaczonego na powyższą godzin 

tarczy do zapładniania kilku sa- „Hier2 wołowe 250-— 270 gr. ża 1 kę, _ — (x) Kolosalne zaległości Pracy pozbawieni tym sposobem о- oo a dą, 2 TM 6 godz. 1230. odbęduie się zebraale; watsć 
z A w klacie się małych racząt gęgCe 270300, baranie 200 — 240 wie. podatków miejskich. Wobec zna- bowiązku przewodniczenia komisjom zo a arucka. bez względu na ilość obecnych, 

odb, ua zo wiele dłuższe- wyśle wiet 350—380 wa cznych zaległości podatkowych, Ma. rozjemczym będą mogli więcej czasu | 3) A RY = ty. _ — Walne Zebranie Członków 
zwa s I Me klucie się małych 400—420. й gistrat m. Wilna żorganizował w ©- poświęcić na kontrolowanie warun- a S Ei ko zacje w Polsce" Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 

oe s Di = se e: i > Enae = Tłuszeze: słonina solona 430—480, śwle- statnim czasie specjalny referat egze' ków pracy I płacy w zakładach prze- —WYSłosi pro! Koneczny. skich odłożone ubiegłej niedzieli od- 
cy! śr 2 as e > ac i ża 420—460, szmalec wieprzowy 480—500, kucyjny, którego zadaniem jest bez: mysłowych i handlowych. TOWARZYSKA będzie się w niedzielę najbliższą, t. . 
SZYC O ORRDCUY ATE sadło 400—450. : względne ściąganie należności podat+ — — Kasa Chcrych m. Wilna * duia 30 peždzieraika O godz. 12-47 
waha się od kilku do kilkanas.u dni, Nabiał: mieko 45—50 gr. za 1 litr, śmię- * ° GA 140 za 1 kg., KÓW zaległych za lata ubiegłe. podaje da wiadomości ubezpieczonych, — Dziś Sobótka. Dia członków $.U.P. W południ: w lokalu Stew. Urzędni« 
licząc czas > a r a kg? 220 = ma: 1200, i nież! Sodo” się, iż Ela ten że z dniem 1 XI. br. w poliklinice i ! wprowadzonych gości odbędzie się zabawa ków Państw. przy ul. Jagiellońskiej 7 
p Si na odwłok samicy trgą Юпе 600 — 650, solone 550 — 600, desero- ściągnął w drodze przymusowej w przychodniach Kasy Chorych rczpocz- Hafekiej aa aaura Jokalu przy ul. Jagiel- |] piętro front, miesz. 3. Koledzy pro- 
3 <<" Ii PB we R fona 12-15, 28 TK czasia od paździzrnika r. ub. do ną się szczepienia cchronne przeciw- SONA Sima Stow. Bracie, Miej- szeni są usilnie o punktualne przy- 

W. x Ais možnošci wlašeicie: cebula & sd, marchew 10-12, pie. października r. b. ogółem około pioniczne (przeciwszkarlatynowe) w skich. Dnia 31X r. b. w Sali Związku Po. bycie i przyniesienie ze sobą legity- . 
Р ce da iazania bezpošrednie- truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 10 — 12 2500.000 zł. poliklinice w gabinecie zabiegów 'co- laków Zakordonowych przy ul. Zawalnej I macyj 
lom raków nawiąza ja. brakiew 10-12, ogórki 36—40 gr. za | dzie. _ — (x) Skutkl lekceważenia dziennie ed godz. 9 do 12, w przy. | godz 20ej Stow. urządza «Czarną Kawęs _ — Drugie zebranie organizacyjne firmami niemieckiemi gj ŽŽ urozmaiconą boząt iał rto a siątek, „groch 60 Er aa 1 $» przepisów  przeciwpożarowych. chodni na Śnipiszkach codzienn e Od. įageamjs 1 o Za a koneertowys ablbnjeniGw wezystkici Jat glmų. pafstyvos h firm. # = й sd 

> Bi ) dresy rts imporlujących ra- 50 gr a ztówkęć kopania fuieża: 10-715 za Na wniosek komendanta straży ognio- 12 do I i pół i w przychodni na Łaskawy współudział w dziale koncer- się w niedziele 30 b. m. o godz: 17 ej (51a 
ki z Polski: 1 kg., pomidory” 80—100 grzyby suszone wej, działającego w myśl przepisów Antokolu w poniedziałki, środy I piąt- towym przyobiecały wybitne siły artystycz- po poł) w lokalu Ogniska Akademickiego 

1 Theoder Boesel, Krebsgross- 150018 00 za i ug. przeciwpożarowych, Magistrat m. ki od 1—2-ej. Przed szczepieniem ne. wal bela ea uło Abo, SE 24). Ze o na dobro sprawy 
r o у Owoce. ania 090, nEal 50— Wilna przesłał ostatnio do władz są: każde dziecko winno być zbadane EST Lė aria KA a aka z э ć wszystkich abiturjentów jest po- 

iserstr, 34; < 
a ika Bario O 17" Milalensti. "e si kryształ 145 (w hurcie), 150 (w dowych około 200 protokułów z przez lekarza-pedjatrę. kulturaino-oświatowe Stowarzyszenia. ROZNE. 

SR detalu), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- prośbą © ukaranie poszczególnych — Konferencja w sprawie : - 

į Sally Lipptnann Berlin 0,17 Lan- "m: 1 właścicieli nieruchomości m. Wilna Stacji Opieki nad matką I dziec ZEBRANIA I ODCZYTY. — „Jak wzrasta obronność 

ensit. 88; SS в Ъ%‘Ё-Ч&Г”з“ю"_і aa tukę, 74 niedokonywanie w terminie przepi- kiem. Dnia 27 bm. w sali T-wa — Wieczór poezji wileńskiej. W po- kraju”. W poniedziałek, 31 b.m. o 
gensir. 85; IKO "žywė 60027 8,00, 59wym wycieru kominow, „Kropla Mleka“ przy ul. M. Pohulance niedziatek 31 b. m. o goda: Š ej wieczorem odz, 14 w sali Kina Miejskiego wy- 

'owaci 
—250, kaczki — 8,00, : i п 50° ЕШЁЬ :‹\Ё:\Р{&“ш Berlin N. O, 18 karos 500, zł de 300 gęsi em W myśl cyfrowego zestawienia odbyła się pod przewodnictwem pref. w Sali Gimnazjum im. kiego (Domi. Świeilony zostanie specjalnie dla 

: : 8,00—12,00,_ bite 7.00—10.00, indyki žy- jązujących przepisów prze Jasińskiego konferencja lekarzy.klerow itańska 3/5) —odbędzie się wieczór poetycki człanków  Wojewódzk. i Miejskiego 
5. Triumph A. G. Berlin Hoheas- we sgo-t700, biie 1200 —_ 15,00 zł, asara Kaa ja nilo e da ECT ata i Vija levas i Tadenna Lopai Komitetu W. F. i P. W. oraz prasy 
SE ad Bil - d Berlin KO mace Sa zywe 450 480 śnięte 350400 12 proc. właścicieli nieruchomości, dzieckiem. W konferencji wziął udział niedrukowane poezje osnute na tematach fiim pokazowy, p. t. «Jak wzrasta о- 
6. a ieiefeid Berlin KÓ* s ra” e aki žywe 400450, Snięte pozostała zaś ilość wprost lekceważy naczelnik wydziału Pracy i Opieki wileńskich tradycyj I zabytków. Pozatem od bronność kraju na Kresach Wschod- 

penickerstr. 108; |» Berlin 0.27 300—350, okonie żywe 400—450, śnięte 350 dane przepisy, co pociąga za sobą Społecenej p. Jocz, szef sekcji Opieki ryan „Zostaną: „W. Hulewiora <Sonety Is: nich Polski», którego treścią [est ży- 
A 2 „ Amold Lippmana Berlin 0,27 — 50 karasie šywe 300.350, śnięte 200-250, przymusowy  wycier dokonywany Społecznej Magistra'u i ref:rent dzia- 4 dzwonie»-oraz p. Łopalewskiego: «Pieśń Cie młodzieży w tegorocznych obo- 

S, karpie żywe 350-400, śnięte 250-700, leszcze :767 Magistrai, oraz niezależnie Gd lu Opieki nad matką i dzieckiem z o wojnie miłości» i utwory z cyklu: «Plękna zach letnich W. F. i P. W. zorganie Alski. ies RE ky) m0, powyższego karę sądową. Urzędu Wojewódzkiege. Zdecydowa- podióż» i «Dolorosa». zewanych na terenie D. O. K. iil.



— Kronika filmowa, W dniu 
wczorajszym w Kino' Miejskiem odby- 
ła się próbna demonstracja flmu p t. 
«Kronika aktualji filmowych» 
dukcji miejscowej. Film ten, długości 
okcło trzechset metrów, ilustruje ostat- 
nie uroczystości w Trokach, a więc nizowania szeregu przedsięwzięć, 2) dą przedstawiały większą wartość. 
złazd Karaimski i uroczyste zamknię- 
cie se.onu letniego oddziału L. M, 
i Rz. oraz daje szereg fragmentów z 
życia KOP. Po tej krótkiej próbie okresem najintensywniejszego życia łeczeństwo. Albowiem potrzeby aka- 

irudno jest jeszcze sądzić o'wytwórni społecznego braci akademickiej, albo- demika uie mogą być zaspokojone 
flmowej, samenu natomiast pomy- wiera w tym czasie młodzież akade- wyłącznie przez rząd i akcję same- 
słowi robienia aktualji wileńskich na: mieka ma najlepszą sposobność wy: pomocową;—Akacemic musi się e1- 
łeży przyklascąć. 

— (Кае!) Uwadze Mag stratu Chcemy 
prosić p. Vice prezydenią Czyża, jako szefa 
sekcji technicznej Magistratu, aby zechciał 
RZ w dźdżysty wieczór listopadowy do- 
raąć do ulicy Senątorskiej na Antokolu. 
Wypadnie p. vice- prezydentowi przejść przez 
s" gr NOREK i tu właśnie prze” 

mą się jak bardzo wizyta je, 
fabia yta jego jest po- 

Proszę sobie bowiem wyobrazić duży 
obszar dzielnicy antokolskiej zajęty przez 
kompleks kilkudziesięciu gmachów  szpitąl 
nych, zajętych przez zakłady lecznicze woj- 
skowe, kliniki uniwersyteckie, słowem przez, 
w najszerszem tego słowa pojęciu, <użytecz- 
ność publiczną», tonące w ciemnościach wo- 
bec których przysłowiowe <egipskie ciemno- 
ści» są oczywistym dniem. 

Nie chcemy zwracać uwagi Magłlstratu 
na to, jak dajece ten stan rzeczy jest anor- 
malnym, nie chcemy tłomaczyć na co nara- 
żony jest chory, któremu w nocnej porze 
wypadnie szukać nagłej i szybkiej pomocy 
lekarskiej powiedzmy w uniwersyteckiej kli- 
nice chirurgicznej; to wszystko jest oczywi- 
sie, to wszystko odrazu p. vice-prezydent 
Soo raczy naszą skromną prośbę 
pełnić. 

. Ciemności o których mówimy sę tem 
dziwniejsze, że na terenie szpitaja wogóle 

Chodzi tylko o drobiazg 
lampy nie palą. 
|  ;—.Kursy narciarskie dla policji: Wo- 
jewódzka komenda patch postanowiła zore 
ganizowzć kurs narciarstwa dia funkcjonarju- 
szy policji, Posiadanie przez policjantów kun- 
sztu jeżdżenia na nartach, może oddzć du$. 
usługi zwłaszcza na terenie górzystych po- 
wiatów j. n. Wileńsko-Trockiego w okolicy 
Landwarowa i Trok. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Wczo- 
rajsza premjera šwietnej komedji Józefa 

Bii si <Pan Damazy» wypełniła po 
brzegi widzownię, zaś bardzo wiele osób 
odeszło od kasy bez biletów. 

Nastrój na widzowni panował ogromnie 
cdniosły. Spodziewać się należy że <Pan 
imazy» wypełni wiele wieczorów w Tea- 

trze Polskim, 
Dziś i jutro <Pan Damazy». 
— Widowiska niedzielne w Teatrze 

Polskim. Teatr Polski w niedzielę daje trzy 
= J S 

g. 3'ej pp. grany e <Znak na 
drzwiach» — sztuka Pollocka, 

0 g. 6-j w. — «Komisarz sowiecki» — 
sztuka Czirikowa: 

O g. 8 m. 30 w: <Pan Damazy> — ko- 
medja J, Blizińskiego. 

— «Fura siomy»: Codziennie odby- 
wają się pełne próby z najnowszej kome: 
dji £, Kaweckiego «Fura słomy», posiada- 
cej wieje humoru i aktualności na tle po- 
wojennego życia towarzyskiego w Warsza- 
wie i Krynicy. 

— Reduta na Pohulance. Koncert Ło: 
tewskiego Chóru Narodowego. 

Zapowiedziany występ słynnego Łotew- 
skiego Chóru Narodowego pod dyr. Teodora 
Reitera odbędzie się jutro o godz. 8 m. 15 
wiecz. 

Chór Łotewski przybywa do nas po 
szeregu koncertów zagranicą, cieszących się 
niebywałem powodzeniem. 9 

Niezwykła ilcść już rozprzedanych bile- 
tów Świadczy o zainteresowaniu się tym 
koncertem. Po koncercie odbędzie się raut 
w salonąch hotelu Georgea: 

— 0 to, że się te 

RADJO. 

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

meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad 
program. B 

15,00, Komunikaty: meteorologiczny, g0- 
spodarczy, komunikaty PAT, nadprogram. 

15.20—16 00. Przerwa. 
16.00— 16.25. Odczyt pt. «Kongres w Lo- 

carno o idei wolności w wychowaniu» — 
wygł. dyr, Jadwiga Barczewska-Michałowska. 

16.25—16.40. Nadprogram, komunikaty. 
16.40—17.05. Odczyt „pt. «Bilans han- 

dlowy Polski» (zarys rozwoju) — wygł, Pp. 
Tadeusz Janiszowski. 

17:05—17.20. Przegłąd wydawnictw per 
jodycznych omówi prof. Henryk Mościcki. 

17,.20—17.45. Odczyt pt. «Twórczość Że- 
romskiego»: Odczyt I. (Dział «Literatura 
polska<) wygł. p, dr. Konrad Górski. 

„VI Tydzień Akademika”. 
Corocznie organizowany „Tydz'eń 

pro- Akademika" ma w swem zełożeniu zaznaczyć tylko nałeży że a) zostanis 
dwa cele: 1) Zebranie funduszów dla 
niezamożnych studentów drogą - rgz- 

jaknajszerszą propagandę idei przyj- 
ścia z pomocą Akademikowi, 

„Tydzień Akademika" jest zarazem 

kazania sprężystości,  energji oraz 
zdolności organizacyjnych. 

Organizacją, oraz całą akcją „Ty- 
godnia Akademika” kieruje Woje- 
wódzki Komitet VI Tygodnia Aka- 
demika. 

Prace Komitetu rozciągają się na 
samo miasto Wilno i na większe ©- 
środki prowincjonalne. 

Na terenie Wilna Komitet prowa- 
dzi pracę w trzech sekcjach: 

1) Szkcji Propagandy i Imprez, 
2) Szkcji Zbiórek, 3) Sekcji Loterji. 

1. Sekcja Propagandy i Imprez dzieli 
się na następujące referaty: 

A) R:fzrat Propagandy i Prasy ma- 
jący za zadanie informowanie społe- 
czeństwa o zadan'ach «Tygodnia Aka- 
demika», o sytuacji materjalnej mło- 
dzieży akademickiej oraz o _ działal- 
ności stowarzyszeń samsrządowych 
młodzieży akadem. 

B) Referat Imgrez organizuje Sze- 
reg przedsięwzięć fak: 

a) Czarna kawa z tańcami 

c) prowadzi starania w celu wyku- 
piedia poszczególnych widowisk i 
przedstawień w kinach i teatrach wi” 
leńskich. 

2) Sekcja Zbiórek prowadzi pracę 
w 3 referatech: 

A) Referat zjednywa członków 

Wojewódzkiego Komitetu Wileńskie- 
go Pomocy Młodzieży Akademickiej 
będzie zjednywał cały szereg osób 
na członków wyżej wymienionego Ko- 
mitetu, craz inkasował składki człon- 
kowskie od osób, które w roku ub, 
zapisały się na członków. | 

B) Referat List Ofiar będzie roz: 

syłał listy ofiar de wszystkich urzę- 
dów państwowych, instytucyj społecz- 

nych i banków w celu uzyskania tą 

drogą od-owiednich sum pieniężnych, 
©) Referat Znaczków i Nalepek, 

po uzyskaniu zezwolenia od odpo- 

wiednich władz, będzie prowadził 

sprzedaż znaczków w kasach koleja- 

wych, pocztowych i telegraficznych, 
skarbowych, urzędów notarjalnych, w 
dyrekcjach monopolów tytoniowego 
i spirytusowego, w sklepach i restau- 

racjach, Ogólna wartość znaczków 
będzie wynosić 70.000 zł. warteść 

poszczególnych znaczków 10 i 20 gr. 

Nałepki będą sprzedawanę firmom 

handlowym, przedsiębiorstwom  prze- 
mysłowym, zakładom publicznym i 
demom prywatnym. 

Ogólna warteść nalepek będzie 

wynosić 5000 zł, wartość poszcze: 
gólnych zaś nalepek 50 gr. i 1 zł. 

3) Sekcja Loterji prowadzić będzie 
pracę w 2 referatach: Referat losów 
i Referat fantów, 

Ze względu jednak na to, że la- 

17,45. Program dla dzieci. 
18.15—19.00. Koncert popołudniowy. 
19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,35. Ro' maitości. 
19.35—20.00. «  djokronika»,—wygł. dr. 

Marja Stępowski. 
0.00—20.30. Przerwa. 

20.30. Transmisja z sali Konserwatorfum 
Warszawskiego. 

22.00. Sygnał czasu i komunikaty: [otni- 
czo-meteorologiczny, policji, PAT, sportowy 
oraz nadprogram. 

22.30—23.30. Trańismisja 
cznej: 

Gfiary. 
— $. Gruszowa ze Święcian dla rodziny 

w nędzy z trojgiem dzieci a 

terja odbędzie się w czasie od 1 — 8 

w dm. 
elektryczność jet, stoją słupy, wiszą lampy; 12 XI. 1207 r., b) lotny kabaret, oraz iP. W, gmach b: ujeżdżalni przy ul. Wi- 

SŁOW O 

  W rolach i 
(ównych Hoot Gibson i Anna 

- Dzis będą - i i i i (6 dramat w 10 akiacn. 
Miejski Kinematograf | wyświetlane flimy „Tragedja wymierającej r asy ł 

Kal 1 1 Cornwall. Nad program: <HULTAJSKA TROJKA» kom, w 2 akt. i Kronika „Swiaifilmu“ Nr 1. 
ulturalno-Oświatowy | W dniu 1 listopada 1927 r. Kino nieczynne. W  poczekalniach koncerty radjo. Orkiestra pod 

Sala Miejska dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ceny biletów: parter 60 gr., balkon 30 gr. Początek 
(ul. Ostrobramska 5) seansów: w soboty I wiedzielę o godz. 4, w dnie powszechne ойе. 5 1 pół. Kasa czynna: w dnie 

Święteczne i soboty od godz. 3 m. 30 popoł. w dnie powszechne od_ godz. 5.ej. 

1914 rok.—1918 rok. Potężne arcydzieło filmowe zrealizowane p/g powieści L. Biro p. t, 
Ę Teatr „p Olonja* 2 H t l l i je osnuty na tle wojny „Światowej 1914—18 r. w którym nasza 

ui. A, Mioklewicza 22, В y, о1е mper ai genjalna rodaczka Pola Negri staje u szczytu swego talentu oraz 
James Hall i George Siegmann. Obraz ten uzyskał złoty medal na wystawach kinematograficznych 
w Ameryce i w Europie. Specjalna ilustracja muzyczna, dostosowana do obrazu, wykona orkiestrs 
koncetrowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, Początek pierwszego seansu o g. 4 pp., 

grudnia włącznie, bliższe szczegóły 
będą podane w swoim czasie, teraz 

wypuszczona mniejsza ilość fantów 
lichych i że b) poszczególne fanty bę- 

  
—— 

Niewątpliwie pa zapoznaniu się z 
organizacją VI Tygodnia Akademika 
cała akcja zostanie poparia przez spo. 

  
  

  

  

    

    

        

  

  

    

  

  

  

  

ostainego 1025. w. Nie patrząc na kolosalne koszty obrazu ceny miejsc nie podwyższone. e 

Lekcyj języka — 
wołać do pomócy za sirony зро!е- ; Н ji Przedwojenny DOKTOR || 
czeństwa. Pomoc zaś ta Godzie się francuskiego i Kondycji skapedicni gr : 

wyrażać nietylko w ofiarności na rzecz angielskiego | 3 vsiazd wzgięa- ze: Pedał cj. D, ZELDOWIGZ 
«Tygodnia Akademika», ale również udziela doświadczona | "5, Ki w Wilnie || kształceniem, kilko- | | chor-W ENERYCZ- 
iw akcji propagandowej, szerzenia dvd dż delta poranie student- || letni właściciel || NE, MOCZOPŁC. 
wśród najszerszych warstw idei ko- o, ы Mickiewicza 37 m, 17. | ga U Sg. Bks || większej irmy zruj. SKÓRNE 

p mą : + „y | wa О. 5. В, Wia- || nowanej podatka- į| od 10-1, od 5-8 w, 
nieczności przyjścia z pomocą ubo- PRZEMY/ŁAWKA (Wejście od Ciasnej). | domość w adm. || mi przed kijku laty, 2 

giej o. akademickiej. Кна о аата В a «Słowa» dla C. M. poszukaje, posaoz, DOKTOR 
Zbliża się Okres czasu od 4—14 > Mydelko p R ——| daac pierwszo- Ho, : : 0 пиора я Kot radek wtogch ||] HEZADONT: st, PIDBORÓJ мГО 12 przeci | SZYGOYcZOWA 

rzesz aadetnickich pokładane w sno- MIAFLOR zięgzzni duży, bardzo ciepły ż leczniczy tegoroczny | 1 stycznia złożyć || RYCZNE i chor, 
łeczeństwie, da Bóg, nie doznają bo- A a wygódami, może być HPCOWY, pod gwaran-| może 5 tys. zł. DRÓG MOCZ, > 
lesnego rozczarowania. mydio;ocet toalełówy:ax 7 užywainošcią salonu 18 _ Czysty miód | kaucji.  Laskawe || 12. 12- 1 ой 46 

MYDŁO TOALETOWE na parterze od frontu, PSzczelny, wysyłam | oferty do admin || ui.Micziewicza24 
P w najprzedniejszym gatunku: Adres w «Słowie. W!az z blaszanką i «Słowa» tej, 277. 

SPORT. Prz ago amboul Bala skal A = dia <Adolf». | 77W: Źdz Nr. Bt 
ran Kule rr. И Tyrowę zadowole- « < 

Bleg sztafetowy KOP. nr.20Śdwazelinowe n1:2062 POTRZEBNY niu 3 tg. zł, 10.50, mmm Doktór Medycyny 
E у : MIA DRA od Buchalter « biuralista 5 Eg; zł, 1350, 16 kg. ŁUKIEWICZ 

W dniu wczorajszym o godz. 2 m. 24 Uznania wysyła fabryka na piszący na masz; nie. zł, 2550, 20 kg. tylko L E K A R 1 E choroby weneryczne, 
południowa pałeczka biegu sztaietowego, = Zgłoszenia do Biura < a 49. — НЕо skórne i płciowe 

tiaeiona od ar giez. vumuńskiej we- FENRYK ŻAK = " КЁЁ‘ЪШ&;'ВЁ% nas L Ginebe = Mickiewicza, 9 
szła na terytorjum rygady. FABRYKA PERFUM KOSMETYKÓW) e arbarška 1, (Mało s b wejście z ul. Śnia- 

: polska), 115 егя deckich 1 & 4 „ przyj. 4—7, 

Zimowe treningi lekkoatletów I gubiono ks, wojst. 0 choroby weneryczne, я 
р Жаггу. Wytwornia aitykulow elektrotechniCz. Nr 325 rocz. 1904 Pokój Wi sylilis i skóme. |Jr, 6. WOIISON 

nych poszukuje rutynowanego wyd. przez P. K duży z balkonem, * os S weneryczne, moczo 
Staraniem Kierownictwa Ośrodka W, F. na_ Województwo | U: Święciany, na imię umębiowany. z usługą, py, l 2101 367. Siciowe i skórne. ul: 

Zastępcy Wileńskie _ Poręka Kiemensa Rodzewicza może być z opałem lale od 8 o 1 wileńską 7, tej. 1067 
ieńskiej (naprzeciw skwerku) przeznaczony wymagana, Zgłoszenia: Lwów, Asny= zam* i. Magunelki, ejektrycznościądja so? lod 4 do 8, > ыы 
został dia Ua oe p ka 8 «Wschód» pod <Zastęnca». „a Riese, Pdnego. ©" mętczyżny. > Dr Hanusowicz 
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W. MASSON. 

»pom śmierci. 
Minęło parę dni. Przyjaciele wciąż 

byli jeszcze niezdecydowani, co mają 
czynić, wreszcie postanowiono, że 
Jim wyjedzie, by dopomódz  dziew- 
c Ę'om. 

Dano znać o tem pannie Harlow, 

w 6dpawiedzi nadeszła depesza cd 
niej następującej treści: „Dla zbada- 
nia tej sprawy wezwany został z Pa- 

qyża sławny detektyw Anno, móże 
pan zechce się z nim zobaczyć. Bzity 
Harlow“. 

Na skuiek tej depeszy, Jim znalazł 
się pewnego pięknego poranku w Pa- 

ryżu u słynnego deiektywa Anno. Po 
dłuższej rozmowie, Anno zdecydował: 

— A więć jedziemy do Dijen, by 
wspólnie zbadać tę sprawę! 

— Pan zgadza się przyjąć moją 
pomoc? — zawołał ucieszony Fro- 
bisher. Anne oparł się o Stół i pa- 
trząc w oczy swego gościa rzekł we- 

solo: 
— Proszę pana, pan tak szczerze 

i uczciwie pokierował rozmową, że 
zobowiązany się czuję do otwartości; 

Muszę uspokoić pana. Prefekt m. Di- 

jon nie uważa, by sprawa ta była 
poważną, a ja podzielam jego zdanie, 

Ale, ponieważ chodzi tu o oskarżenie 

o morderstwo, musimy tę sprawę zba- 
dzć poważnie' 

— Naturalnie... 
— Oczywiście, za tem oskarżeniem 

zdumienie Frobishera, gdy usłyszeł 
z ust detektywa to same przypuszcze: 
nie, jakie wypowiedział jego szef. 

— Pan, jako prawnik, wie, —ciąge 
rął dalej Anno, — że istnieją fakty, 
często niezbyt nawet ważne, na ukry- 
ciu których załeży pewnym osobom. 
Dana sprawa nie wydaje mi się zbyt 
skomplikowaną, rezwiązanie jej ułat- 
wiają w znacznej mierze owe dwa 
listy, które mi pan przywiózł Pan 
Woberski będzie zmuszony dać nam 
parę wyjaśnień; dotyczących tych 
listów i jeszcze paru spraw. Cóż to 
za typ z tego Borysa Woberskiego. 
Dzisiaj zostanie dokonana sekcja ciała 
pani Harlow, doktorzy zdecydują, 
czy była ona istoinie otrutą, zapewne 
nastąpi umorzenie całej sprawy i pań- 
stwo będą mogli zrobić z Woberskim 
co im się będzie podobało. 

— Cóż stanie się z ową małą ta- 
jemnicą?—zapytał Jim. 

Anno wzruszył ratmionatni, 
— Zapewne wyjdzie cna na jaw. 

Ale czy to może mieć jakieś znacze. 
nie, skoro będzie wypowiedziana w 
gabinecie sędziego śledczego i dalej 
się nie wydostanie. 

— Tak, oczywišciel — przyznał 
Frobisher. 

— Przekona się pan, że nie jesteś- 
my skłonni do straszenia oskarżonych, 
a pańska czarująca klijentka może 
spokojnie złożyć piękną główkę na 
poduszkę, nie obawiając się najrzniej- 
szej niesprawiedliwości. 

— Dziękuję panu serdeczniel—za- 
kryje się jakaś tajemnica. Jakież bylo wołał uradowany Jim. 

Wydawca Słamialaw Miackiowiez Radakior wz/ G<sslaw Aaswowaki, 

Ogarnelo go niezrozumiale uczucle kając wylšcia. Spojrzal zachęcająco na mšciwašcią, 
radości, którego nie mógł sam sobie Jima i rzekł—Opowiem panu wszyst: sują bezkarnie. Lecz oto każdy za- 
wytłomaczyć, jego dobre serce (ak ko, ale pan da słowo, ż2 nie zawie- czyna podejrzewać swego sąsiada. 

es daj Ža dzie mego tdi nie powtórzy Życie towarzyskie w miasteczku ze- 
ieznanej młodej dziewczyny, tego nikomu, gdyż jest to Sprawa staje zatrute. 3 i którą pragnął otoczyć .siecią intryg Dardo ważna. " ос:ісНшапево oj cietjerpliwie, sus CA ma a zły i nieprzytomny człowiek, a której W tej chwili Jim nie wątpił w wywełuje panikę. I w końcu mogą się Auno skinął smutnie gł jedyną przyjaciółką była druga, taka Zczerość swego nowego znajomego, stać straszne rzeczy. — Starsz 2 Ža Z sama młoda i niedoświadczona dziew- nie wątpił też w jego przyjazne uczu- Anno mówił to wszystko głosem pędzący dodaj i i M czyna, = też dodał raz jeszcze. (cia. Twarz Frobishera rozłaśliła Się: tak przekonywującym, że Jima ogar- rz ca się nagle sad =. m a= pok E : oprawdy, nie wie pan, jak — Daję panu słowo honoru, — nęło przykre uczucie niepokoju, mimo para marżeczonych was 4 mnie Ha e slowal rzekł, wyciągając dłeń poprzez stół. świadomości iż jest tak dalekim ©d stwo w lesie. Didieio oł ozone а Zaledwie jednak wypowiedział to _ Anno uścisnął jego rękę. tego wszystkiego tutaj, w tym jasnym wesoła z balu żesna = AGGA zdanie, jak ogarngły go wątpliwości — W takim razie będę z panem gabinecie, którego ekna wychodzą na przyjaciółmi. = e % Pa La ring w szczerość słów tego dziwnego czło- szczery, — rzekł. — Może pan zapali? zalaną słońcem Szkwanę. twą: powiesiła si ad ują Ją i Lis ao A Ks se zapalili obaj papierosa, Anno : o: gwar ulicy zdawała mu 4 2 ami io sai póyę: 
d : zaczął: się, że słyszy skrzypnięcie otwierają- : : niedoświadczenia i zwodził. Od chwili — W jstecie jadę do Dijon w in- Si się i ach dzy | = Sk wew Sasi = poznania z p. Anno nie mog! nadzi» nej sprawie. Oskarżenie Woberskiego widzi bladą, trupio-bladą z przeraże- dziewczyna dopóki zh da ła = wić się niezwyklej zmiennošci jego jest tylko pretekstem. Widzi pan, w mia twarz. na taki krok? ; S twarzy i usposobienia, zdawało mu małych miasteczkach  prowincjonal- — Właśnie takie fakty zdarzały się A ! się chwilami, że ma przed sobą świet- nych, gdzie życie jest niezbyt uroz< w Dijon,— ci. gaal dalej Anno.—Ciąg- ; 2 otworsyt sžulladę w biurkis nego aktora, który gra coraz to inną maicone, mimowoli ludzie interesują nie się to już od roku z górą. Poli- wyja Pr ieloną tekę. 

rolę. Może owe optymistyczne zapa- się tem, co się dzieje u sąsiadów. cja nie chciała zwracać się o pomoc Liść 08zĘ zobaczyć, ot6 dwa cen. trywania były również udane? jakim Każde z takich miasteczek ma swoje do Paryża, pragnęli własnemi siłami e liócii, == rzekie wyjmując. z „teki był naprawdę tea dziwny człowiek? małe zbrodnie i przestępstwa, a wśród zwyciężyć zło, Ale listy nie przesta« dwie kartki, zapełnione pismem ma- Jakiem bylo jege prawdziwe oblicze? nich może najwstrętniejszem EE Wtótae doki wi — „—dodal, widząc wyraz 
est—pi- wały gr ć i niepokoi i - 

— Więc pada uważa tę sprawę za sanie anonimowych listów. P „ Kiege Jakby Zileba pulo aa wstrętu na twarzy Frebishera,.—jest 
Listy te eów. Nagle jakby z nieba spad. - 

bardżo prostą i łatwą, nieprawdaż? ukazują się nagle, jak grom z jasnego wa Watzrsklego, Sak prefekt to potworne! 

— Straszne, — potwierdził Frobi- 
— Nadzwyczajnie,—odrzekł Anno nieba, pełno w nich oskarżeń, których policji zdecydował; „Wez 
— Dlaczego więc sędzia śledczy niema sposobu odrzucić, a które czę- za ch tej, dad a 3 = 

z Dijon uważa za stosowne wezwać sto zawierają pewną dozę prawdy. sprawy, on zaś odnatdzie autėra ano- sher. — Nie wyobrażałem sobie nic 
jednego z najzdolniejszych zgentów Przez dłuższy czas listy takie swo- nimów. Przyjazd « howamy w podobnego... — nagle wydał lekki 
w Paryżu? bednie grasują po mieście i mikt nie największej tajen ©  . jeśli kłęś SMYK ! nachylił się nad kartkami, 

Widocznie Anno oczewikał tego ośmieli się sprzeciwiać im, podać pozna go, wtedy cuscność jego bę- przyglądając im się badawczo. Zau- 
pytania, ale wahał się nad odpowie- je do wiadomości publicznej. Jeśli w dzie poczytywana na karb sprawy © ważył bowiem na nich dwie omyłki, 
dzią. Pokiwał głową niezdecydowe*'-. liście takim żąda autor pieniędzy, zo- otrucie p. Harlow. W ten sposób nie które ułatwiały poszukiwania. 

— Tak,—rzekł wreszcie i powsó- stają mu one przesłane, jeśli zaś pi- spłoszymy autora anonimów”, 
rzył to „tak* kilkakrotnie, jakby szu- szący powoduje się jedynie złością i — Tak, — kończył Anno, — ale 

to listy te również kur- powinni byli wezwzć mnie przed rc- 
klem. Cały rok straciliśmy bezplod- 
nie. 

— A w ciągu tego roku zaszły 
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