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Budżet na rok 1928/29. 
WARSZAWA, 31 X, PAT. Żłoże- 

n/ Sejmowi w terminie konstytucyj- 
nym preliminarz budżetowy Rzeczy- 
pospolitej Polskiej na okres od 1 IV. 
1928 roku do 31 Ili. 1929 roku za: 

|.. myka się łącznie suma wydatków w 
kwocie okrągłej 2.228 9 miljonów 
złotych, na pokrycie których prelimi: 
nuje się dochody w kwocie 2350 
milionów złotych, a więs nadwyżka 
wyaiesie przeszło 121 miljonów zło: 
tych. 
; Preliminarz wydatków przekracza 
budżet roku 1927—1928 o okrągłe 
230 miljenów złotych. Z podwyżki 
tej przypada na amortyzację i oprc- 

tentowanie 7 proc. pożyczki stabili- 
zacyjnej kwota okrągła 70 miijonów 
złotych. Następnie zwiększono bud- 

żet Ministerstwa Róbót Publicznych 
o kwotę 30 miljonów złotych prze- 

znaczoną na konserwację dróg i mo- 
stów oraz na inwestycje drogowe I 

wodne. Reszta nadwyżki wydatków 
ponad budżet. 1927—1928 roku słu- 
ży na uregulowanie budżetu w po: 
zycjach zawierajacych wydatki rze- 
czowo-administracyjne, co było ko- 
nieczne z uwagi ma wzrost cen w 
stosunku do sierpnia 1926 roku, w 
którym to miesiącu udkładane bud- 

1927—1928 roku. 
Podstawą zatem wydatkowania w 

roku 1928/29 będą z reguły rubryki 
budżetu roku 1927/28, a minister 

skarbu będzie mógł tylko z poda- 

nych wyżej przyczyn zwiększyć po- 

zycje wydatków rzeczowych admini- 

stracyjnych, zawsze oczywiście w gra- 

nicach sum ustalonych w nowym 
budżecie. 

Peszczególne pozycje wydatków 

przedstawiają się okrągło nasiępująco: 
Prezyd. Rzeczypospolitej 1.754 000 
Sejm i Senat 9.199 000 
Kontrola Państwowa 4 677 000 

Prezydjum Rady Ministr. 1 872 000 

Ministerstwe Spraw Zagranicznych 
48 129.000 

Mn. Spraw Wojskow. 689 419 000 

Ministerstwo Spraw  Wewngtrz. 
211.179 000 

Ministerstwo Skarbu 110 959.000: 

Min. Sprawiediiwošci 101 922000 

Min. Przemysłu i Handlu 38.065 000 
Min. Komunikacji 3 971 000 
Min. Rolnictwa 39 068 000 
Ministerstwo Wyznań i Oświa'y 

341 842,000 
Mir. Robót Publiczn. 108 005 000 
Min. Pracy i Opieki Społecznej 

56.772 000 
Min. Reform Rolnych 42 066 000 
Min. Poczt | Telegrzfów 1 893,000 
Emerytury 87.217 000 
Renty Inwalidzk e 101.618 000 
Długi państwowe 204 794000 
Budżet dochydów ułożono ze 

szczególną ostrożnością. Rzeczywiste 
dochody osiągnięte w pierwszem pół- 
roczu 1927/28 roku wyniosły bowiem 
1.200 miijonów złotych, w tem wply- 

wy z danin publicznych i. monopoli 

przeszła 983 miljeny złotych. Prelimi- 

nowana suma dochodów na rak 
1928/29—2 350 miljonów złotych jest 
zatem mniejsza od spodziewanych 

wpływów roku 1927/28. 
Ponieważ dalej w dochodach z 

danin publicznych oparte się wyłącz- 
nie ma stawkach budżetów obecnie 
obowiązujących nie preliminując żadnej 
podwyżki tych stawek, do czego 
zresztą Rząd niema ustawowych peł. 
nemccnictw, przeto można z całą 

pewnością twierdzić, że preliminowa- 
na nadwyżka budżetu — okrągło 121 

miijonów złotych jest nie tylko isto te 

ną nadwyżką budżetową, o której mo- 

wa w planie stabilizacyjnym Rządu 
<_ Rzeczypospolitej Polski, lecz nie ule- 

ga wątpliwości, że przy oszczędnem 
wykonywaniu budżetu roku 1928 | 29 

i zastosowaniu budżetów  miesięcz- 
nych podwyżka będzie jeszcze wyż: 

Sza. 
Ze szczegółów dotyczących bud: 

żetu dochodów wypada wspomnieć, 
że składają Się na nie przedewszyst- 
kiem daniny publiczne w kwocie 
1.1786 milionów złotych, monopole 
w kwocie 783,9 miljottów złotych, w 
lem dwa główne monopole t. į. spi- 
rytusowy i tytuniowy po 360 _ miljc- 

4 nów złotych — W innych dochodach 
* figurują przedewszystkiem koleje peń: 

stwowe, które dzięki zwiększeniu 
przewozów i sprawności winny dać G 
Skarbowi Państwa. kwotę 80 miljonów 

złotych, pokrywając ze swego budže- 

fu najważniejsze wydatki inwesty- 

„ ey]ne. 
SPR NOTE RZEZ, ORC EOREA 

Pos. Bogomołow w Gdańsku, 
GDAŃSK, 31—X. PAT: W czasie 

swego pobytu w Gdańsku резе! 80- 
wiecki w Warszawie Bogomełow zło- 
żył wizytę prezydentowi senatu - wol- 
nego miasta Gdańska eraz prezeso- 
wi izby handlowej, poczem wszedł w 
osobisty kontakt z tutejszemi kołami 
gospodarczemi. 

W sprzedaży detalicznej cena 

Redakcja rękopisów niezamówion 

Niezadowolenie na Łotole. 
GDAŃSK. 31 X PAT. Z Rygi donoszą do Baltische Presse, 

że ratyfikacja łotewsko-sowieckiego traktatu handlowego wy- 
wołała w szerokich kołach ludności na Łotwie niezadowolenie. 
Łotewskie koła gospodarcze nie ukrywają swego rozczarowania, 
a nawet w kołach mniejszości narodowych, jak pisze wpływo- 
wy dziennik łotewski Jaunakas Zinas, dopatrują się w fakcie 
ratyfikacji traktatu, która nastąpiła mimo licznych ostrzeżeń, 
niebezpiecznego zbliżenia Łotwy do Rosji, mogącego w pew: 
nych warunkach wydać Łotwę w ręce Rosji. 

Uchwała związku przemysłowców łotewskich, 
MOSKWA, 31—X, PAT. Uchwała związku przemysłowców ryskich 

wzywająca prezydenta repub'iki łotewskiej do, niepodpisania traktatu z so- 
włetami, wywołała w Moskwie zaniepokojenie. 

Sowiety wezmą udział w konfer. rozbrojeniowej. 
GENEWA, 31—PAT. Nadeszła tu depesza od Cziczerina za- 

wiadamiająca, że sowiety wezmą udział w rozpoczynającej sę w 
dniu 30 listopada rb. sesji komisji przygotowawczej konferencji 
rozbrojeniowej. 

Wielka mowa Mussoliniego. 
RZYM, 31—X. PAT. Agencja Stefaniego podaje tekst mowy Mussc- 

liniego wygłoszonej w willi Giory podczas wielkiej rewji oddziałów repre- 
zentujących wszystkie siły wojskowe państwa i wcbec olbrzymich tłumów 
publiczności. : 

Oficerowie, żołnierze, marynarze, lotnicy, czarne koszule, — rozpeczą! 
Mussolini — pragnę wam wyrazić najwyższe zadowolenie i żywe uznanie 
dla waszej dtfłady. Rozpoczyna się 6 rok naszej działalności. Zadaliśmy 
kłam śmiesznym przewidywaniem tych, którzy przepowiadali, że ustrój 
nasz będzie krótkolrwały. Mamy przed sobą cały wiek: Wrogowie nasi 
rozproszeni wszędzie zasługują od tej chwili zaledwie ua naszą litość i 
głęboką pogardę, Czarne koszule, dałem wam już hasło: „Trwać z abso- 
lutną wiernością, dyscypliną i karnością*. Nie mylę się gdy czuję się pew 
nym waszych uczuć, waszej żołnierskiej wierności, waszego doskonałego 
milczącego posłuszeństwa. Przez wasze próby, wysiłki i cfiary, ofietrowie, 
żołnierze, marynarze, lotnicy, czarne koszułe, uczynimy Ojczyznę naszą 
wielką. Czarne koszule Do koge należy ta zemia włoska? 

Olbrzymi tłum żołnierzy legjonistów i marynarzy faszystowskich od- 
powiedział głośnym okrzykiem: „Do nas“. 

Zagadkowa rola gen. Gajdy. 
PRAGA, 31 X. PAT. W komisji spraw zagranicznych senatu minister 

Benesz odczytał tekst udcyfrowanych depesz wymienionych w roku 1920 
w sprawie gentrała G:jdy między Cziczerinem, a ówczesnym szefem misji 
sówieckiej w Pradze Hllersonem. Cziczerin przywiązuje wielką wagę do 
nawiązania stosunków z Gajdą. Domaga się jednak wpłynięcia na Gajdę 
by inicjatywa wyjazdu jego do Moskwy oraz przydzielenia mu jakiejś roli 
wyszła od niego samego. Hillerson piosi o przyśpieszenie wyjazdu z Pra 
gi byłego generała carskiego Krakowieckiego, który w Pradze przeszedł 
na żołd Sowietów i uchodził za peśrednika nawiązania stosunków z ge- 
nerałem G:jdą. 

P. Manoilescu usiłowała spalić dokumenty 
BUKARESZT, 31. X, PAT. Dzienniki tutejsze donoszą, że pani Ma- 

noilescu podczas rewizji w mieszkaniu swego męża usiłowała spalić pew- 
ne dokumenty, co się jej tylko częściowo udało. Część dokumentów ma 
silnie ohciążać penią Manoilescu. Dzienniki donoszą dałej, że listy, które 
znaleziono u byłego podsekretarza stauu Monoilescu kompromitują znane- 
go polityka rumuńskiego prof. Jorgę, który brał czynny udział w organi- 
zowaniu ruchu <karolistów». Część dokumentów pisana jest pismem — згу* 

. frowem, którego dotychczas nie zdołano odczytać. Z papierów wynika, że 
zorganizowany został spisek celem zdetronizowania króla Michała, 

ERA SIA 

Krwawa walka z powstańcamł koło Orszy. 
Z Mińska donoszą: Władze sowieckie w przeciągu dwuch 

z górą lat prowadziły upartą walkę z partyzanckim oddziałem 
antybolszewickim operującym na terenie Mohylewskiego i Orszań- 
skiego rejonów. Na czele oddziału stał ataman Ogrodnikow, po- 
mocnikiem jego był niejaki Muraszko. NŃapadali oni przeważnie 
na instytucje sowieckie, a rabowali wyłącznie kooperatywy rzą* 
dowe. Straty przyczynione państwu z 29 wypadków rabunku 
obliczone są na kilkadziesiąt tysięcy rubli w złocie. Prócz tego 
teroryści zamordowali szereg wybitnych komunistów. i 

W przeciągu tych dwuch lat oddział partyzancki stoczył 
SE krwawych utarczek z karnemi ekspedycjami milicji i wojsk 

P. J, 
Obecnie, jak donosi mińska „Zwiezdać, większy oddział 

milicji łącznie z takimże oddziałem ajentów wywiadu wyśledził 
kryjówkę organizacji, która mieściła się w gęstych lasach koło 
Orszy. W wyniku spotkania doszło do krwawej bitwy. Party- 
zanci ostrzeliwali się w swej warowni kilka godzin. Podczas 
strzelaniny zabity został ataman Ogrodnikow, Muraszko i nie- 
jaki Rabów. Liczbę ofiar po stronie sowieckiej urzędowy organ 
przemilcza. Inni członkowie bandy zdołali ujść w lasy. Przy 
zabitych znaleziono tylko 2 karabiny, 1 strzelbę, 140 ładunków, 
2 rewolwery systemu Nagan, browning i 2 worki manufaktury, 
pochodzące z ostatniego rabunku kooperatywy. 

Zjazd Ziemian we Lwowie. 
WARSZAWA, 31. X. (żel. wł. Słowa). Dziś odbył się we Lwowie 

Zjazd Ziemian, w którym wzięło udział przeszło 250 osób, m. inn, obecni 
byłi Eustachy ks. Sapitha, min. Targowski, br. Badeni, Włodzimierz Dzie- 
duszycki, A. Gorayski, księżna Sapieżyna, Włodzimierzowa hr. Dzieduszycka, 
Rey, prcf. Górski, Jan Teodorowicz, Jan Gromnicki, prof. Grael, Ojciec 
ołuchowski, jerzy i Michał Baworowscy i wiele innych 

Przemówienie Eustachego ks. Sapiehy. 
Po przemówieniu przewodniczącego zabrał głos ks. Eustachy Sapicha, 

który omawiając obszernie sytuację wewnętrzną kraju, podniósł, że obecny 
moment wykazuje głębokie przemiany wewnątrz społeczeństwa, które 
przedewszystkiem odbiją się na polityce tych klubów społecznych, które 
pragną wziąć odpowiedzialność za losy państwa ed dłuższego czasu. 
Istnieje wśród ziemian tendencja do stworzenia jednolitego frontu pań- 
stwowego, jednakże dają się zauważyć pewne czynniki odpóru, które na- 
leży tłómaczć tem, że wśród „ziemian istnieją ludzie, którzy sympatyzują 
z przedwojenną ideologją nacjonalistyczną: Obecnie nadszedł czas, aby ię 
przedwojenną ideelogję nacjonalistyczną zlikwidować 1 miejsce jej powi- 
nien zająć peństwowo-twórczy obóz. : 

Po przemówieniu ks, Sapiehy, zabrał głos min, Józef Targowski, 
poczem zebrani uchwalili rezolucję. 

jedyńczego n—ru 20 szy. 
Opłata pocztowa ono Prazaliaai: SAS 

ych nje zwraca. 

BARANOWIEZE — al, Srosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-g0 Maja 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO | — Plac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — sl. Majora Mackiewicza 63 

[W. Kościele 

Dnia 16 października, w katedrze 

Saint-Paul w Lsndynie, zaszedł nie- 
bywały skandal: kiedy na ambonę 

świątyni anglikańskiej wszedł dr. Bar- 
nes, biskup Manchester'u, aby wy: 

głosić kazanie, ozwał się doniosły 

głos kanonika  Bullock-Webstgr'a, 
który odczyteł w imieniu licznych 
wiernych protest przeciwko <heretyc- 

kira dokirynom D-ra Barnes'a>; pro- 
test zakończył się uroczystem wez- 
waniem pod adresem d-ra Dawidso- 

n'a, arcybiskupa z Canterbury, pry- 
masa anglikańskiego, aby tenże Qd- 

dzł biskupa Manchesteru pod sąd 
kościelny i wykluczył go z łona Koś- 
cioła anglikeńskiego, jeśli sąd go uz- 
na za winnego. 

Na czem polegają jego <heretyc- 

kie doktryny»? Oio dnia 25 września, 
przemawiając w opactwie Westmins- 
terskiem, dr. Barnes oświadczył w 
murach tej prastarej bazyliki, że <te- 

orja naukowa ewolucji egłoszona 
przez Darwin'a jest prawdziwa»; że 

doktryna wykazująca, iż człowiek od 
małpy pochodzi wytrzymała wszystkie 
ataki, jakie przeciwko niej od pół 

wieku skierowanc; że jednak możtia 
bardzo dobrze teorję ewolucji pogo* 

dzić z nauką Chrystusa, albowiem 

«Bóg może równie dobrze manifesto- 
wać swą potęgę w precesie ewolucji, 

jak i w dziele specjalnego stwarza” 

nia»... Powyższe wywedy wywołały 

nielada sensację w szeregach Wyz 

nawców Kościoła anglikańskiego. One 
były powodem wystąpienia kanonika 

Bullock-Websta'a. ‚ 
Dr. Barnes nie odpowiedział w 

katedrze Saint-Paul, ałe dnia 19 b. m, 

ogłosił w prasie londyńskiej list c- 
twarty do Prymasa Davidson'a, w 
którym tłumaczy, że „dla zwiększa- 

iącej się ciągle liczby wiernych do- 
gmaty nie mają już takiej samej siły 
jak dawniej*, a dzieje się to dlatego, 
że „nasi duchowni ignorują zdobycze 
nauki i oddalają wiernych od Koście- 
ła ślepo się trzymajac litery doktry. 
ny*. Rozszerzając przedmiot sporu, 

Dr. Barnes oświadcza, że źródłem 

rozóźwięków jest doktryna transsub- 

stancji (przeistoczenia chleba i wina 

w Ciało i krew Chrystusa); doktrynę 
tę, szerzoną przez Kościół rzymsko- 
katolicki, uważa on za „fałszywą, bałe 
wočhwalczą, zabobonną i niegodną 
naszej cywilizacji”. 

Prymas Davidson, starzec 79 ietni, 
odpowiedział D-rowi Barnes'owi 23 
b.m. jest to odpówiedź zręczna i wy* 
mijająta. Autor po ojcowsku kryty- 

kuje kanonika Bullock-Webster'a za 

spowodowanie publicznego incydentu 
w katedrze Saint-Pau!, Czyni również 
Prymas wymówki D-rowi Barnes'owi 

za to, że tak brutaloie swego punktu 
widzenia broni. Czy jednak zasadni- 

czo Prymas odrzuca teorję rewelucj ? 
Bynajmniej: powiada tylko, że Dr. 
Barnes nie jest pierwszym w tej dzie- 

dzinie, że jemu ta teorja „jest od 50 
lat zgórą znana”. A co do przeisto- 
czenia, to Prymas zapewnia, iż „wszy- 

scy duchowni Kościoła anglikańskie- 
go uważają tę doktrynę za fałszywą”, 

ale Dr. Barnes wyraził się bardzo 

nieoględnie, przez co zraził sobie 

część wiernych... 
Prymas Davidson. jak widzimy, 

nie chciał sobie zrazić nikogo. Jego 
stanowisko podoba się wszystkim 
prawowiernym anglikanom, szczerze 
przywiązanym do swego Kościoła, a 
dla których religja jest częścią składo" 
wą ich savoir.vlure'n. Ale nie zado- 
woli ona, ani angie-katolików z _jed- 
nej, ani zajadłych anglo-protestantów 
z drugiej strony. 

Spór wywałany przez D-ra Bar- 
nes'a nie ucichnie na skutek odpo- 
wiedzi Prymasa. Anglja jest krajem, 
który posiada najwięcej sekt w Euro-- 
pie. Spory religijne są tam częste, ale 
minęły ]uż czasy wojen religijnych. 
Dzisiejszy Anglik jest zbyt praktycz- 
ny, aby chwytał za oręż z powsdu 
sporu o doktryny religijne. To też 
każdy poważniejszy spór kończy się 
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anglikańskim. 
Londyn, 26 października: 

utworzenizm nowej sekty, której po- 

tem nikt nie prześladuje. 

Kościół anglikański (Established 

Church of England) jest organizacją 

państwową, bogatą, nawskroś hierar- 

chiczną,  uznającą panującego — м 

Angli monarchę za swoją głowę. 

Powstał on pod wpływem reformacji, 

lecz nie wskutek prądu idącego Z do- 

łu, a przez akt państwowy króla 

Henryka Vill-go, który zerwał z Rzy: 

mem nie uzyskawszy od Papi:ža dy- 

spensy na rozwód z Katarzyną _Arae 

gońską, Dopiero za królowej Elżbiety 

Kościół anglikeński zorganizewano, 

ogłaszając <wyznanie wiary» składa- 

jące się z 39 artykułów (1562). Od 

roku 1689 każdy z monarchów an- 

gielskich składał w czasie karonacji 

przysięgę na owe «39 artykułów». 

Tekst przysięgi ogłaszał czczenie N.M. 

Panny i Świętych Kościoła rz.-k. jako 

«zabobonne i bałwochwalcze». Do" 

piero Król Edward Vil, przez wzgląd 

na swoich obywateli katolickich, od- 

mówił złożenia takiej przysięgi. Izba 

Gmin musiała uchwalić nowy tekst, 

który powiada m, i., że doktryna 

przelstoczenia, oraz czczenie N. M. 

Panny i świętych są przeciyne zasa- 

dom Kościoła anglikańskiego. 

W łonie samego Kościoła zngli- 

kańskiego istnieją dwa prądy: jeden, 

anglo-katolicki (t. zw. High Churėh, 

czyli Kościół Wyższy) zbliża się do 

Kościoła rz.-katolickiego na punkcie 

doktryny przeistoczenia; drugi, anglo* 

protestancki (t. zw. Law Church, czy- 

li Kościół Niższy), jest zdecydowanie 

anty-rzymski, Kanonik Bullock-Web- 

ster jest właśnie przedstawicielem 

pierwszego prądu, a biskup Barnes 

— drugiego. Organizacja Kościoła 
anglikańskiego obejmuje właściwą 
Anglję, Walję i część Szkocji. W 
tym ostatnim kraju istnieje bowiem 
prezbiterjański United Free Church 

of Scotland, Irlandja jest, jak wiado- 

mo, w większości katolicką; w Anglji 

właściwiej jest 1.900000 katolików, w 
Szkocji — 540.000. 

Sekt, które się w różnych czasach 
oderwały ed Kościoła anglikańskiego 
jest kilkanaście. Oto najważniejsze z 
nich: metodyści Wesley'anie— 490 000 

dusz, metodyści prymitywni—217 000, 

metodyści niezależni — 154.000, kon- 
gregacjonaliści — 451.000, baptyści— 

414000 i t. d. Ogółem jest tych od- 

szczepieńców  (nonconformist) КИКа 
miljonów. Dokładnych statystyk spo- 

rządzić niepodobna. Wiadomo jedn:k, 

że w roku 1924, w Anglji właściwej 
było 57,8 proc. ślubów anglikańskich, 

12,2  proc—«nonconformist'ycznych», 

5,5 proc. — katolickich, 6,7 proc. — 
żydowskich i 23,8 proc. — cywilnych 

(zawieranych w specjalnych Registrar's 

Office). 

Urzędowy Kościół anglikański po- 
zbawiony jest wewnętrznego życia. 

Jest te Kościół dekoracyjny, od któ- 

rego stroni lud, a w którym przodu- 

ją członkowie angielskiej szlachty. 
To prawda, że ebcy mu jest duch 
prześladowania i wyłączności. Ale 

uż R. W. Emerson zarzucił mu 
jformalizim i hipokryzję.  Rozsze- 

rzając ten zarzut, napisał fiło. 
zof amerykański w swych English 

Traits, że „Anglicy i Amerykanie 
praktykują hipokryzję w większym 
stopniu, niż wszystkie inne narody”. 

Kazimierz Smogorzewski 
НТУВЫНОЛТОВНУОРНСРСМЫНСКИЧ МОЯТОЕЕЧИ 

Grecja przeciw komunizmowi. 
BIAŁORÓD, 31 X. PAT. Według 

wiadomości padesztych tu z Salonik, 
grecka rada ministrów wydała wezo- 
raj wieczorem zarządzenia przeciwko 
propagandzie komunistycznej. Z in- 
nych źródeł donoszą, 
się informacja, że Sprawca zamachu 
na prezydenta republiki Candurietisa 
był na usługach organizacji komu- 
nistycznej. 

Katastrofa samolotowa. 

NEW BRUNSWICK, (Naw-jersey) 
31,X Pat. Spacł tu z wysokości 200 
stóp samolot pasażerski. Pilot oraz 
trzech pasażerów w tej liczkie siostra 
pilota ponieśli śmierć. 

iż potwierdza PO 

ul. Ratuszows 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 
Rynek 18 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — ul 3-go Maja 5 
WILEjKA POWIATOW1-—ul! Mickiewicza 24 

jednoszpaltowy na stronie 2ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 

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

Za i przeciw. 
Uporządkowanie stosunków 
prawnych w dziedzinie agrar- 

nej woj, zachodnich. 

WARSZAWA, 31. X. Pat. Na osta- 
tnich posiedzeniach Rada Ministrów 
powzięła ma wniosek p. Ministra Re- 
form Rolnych prof. dr. Staniewicza 
szereg ważnych uchwał w Sprawie 
uporządkowania stosunków prawny: h 
w dziedzinie agrarnej w  wojewódz- 
twach zachodnich Rzeczypospolitej. 
Rada Ministrów rozpatrzyła między 
innemi wnioski M nistra Reform Rol- 
nych opracowane na podstawie badań 
przeprowadzonych przez wyłonioną 
w roku bieżącym przzz Ministerstwo 
Reform Rolaych komisję opinjodaw- 
czą dla uporządkowania stanu praw- 
nego w dziedziniz agrarnej województw 
zachodnich, której to komisji przewo- 
dniczył prcf. O:hanowicz. — Rada 
Ministrów uchwaliła w tej sprawie 
następujące zarządzenia: 

1. Uchylające ustawą zakazującą 
spłaty kapitałów rentowych. 

2. O przerachowaniu obciążeń ren" 
towych, przyczem przyjęto zasadę, 
że zarówno raty rentowe jak i kapi- 
tały rentowe ulegać będą przeracho- 
waniu w wysokości 43 proc. skali 
przewidzianej w $ 2 rozporządzenia 
z dn. 14 maja roku o przerachowa» 
niu zebowiązań prywatno - prawnych 
(lex Zoli). 

3 O powierzeniu Państwowemu 
Bankowi Rolnemu spraw związanych 
z rentami w województwach zacho- 
dn.ch. 

Oprócz tego Rada Ministrów roz- 
strzygnęła sprawę udzielania prze: 
właszczeń i sposobów szachowania 
gospodarstw i działek utworzonych 
przed wejściem w życie ustawy o wy- 
konaniu reformy rolnej z dnia 28 
grudnia 1925 roku. Powyższe zarzą- 
dzenia ogłoszone zostaną już w 
dtiach najbliższych w Dzienniku 
Ustaw. W ten sposób uregulowane 
wreszcie będą sprawy hamujące do- 
tychczas w ogromnej mierze wyko: 
nan'e reformy rolnej w województwach 
zachodnich Rzeczypospolitej. 

Mess Polonais chcąc się popiszć kurtu- 
а?]3 wobec naczelnika republiki tureckiej 
popadł w stan, który wprawni rutynowani 

redaktorzy Temps określiliby niezawodnie 
słowami: trop de zele. : 

Nawiązwjąc do niesłychanych prześlado 
wzfń religji Mahometa, której widownią jest 
nowa Turcja, dobrowolnie wyrzekająca się: 
swoich wielkich tradycyj politycznych i do: 

browolnie ograniczająca się do znaczenia 
dzies'ęsiorzędnej republiczki nacjonalistycz* 
nej— Mess. Połonais tłómwaczy, że te prześla- 
dowania Isiamu były konieczne, gdyż w ten 
sposób łamało się przeszkody na drodze 
wszelkiego postępu. 

Zbyt wiele kurtuszji dla Mustąfy.Kema- 
la, a zbyt mało dla własnych naszych oby« 
wateli Mahometan, tak szczerze przywiąza- 
nych do swojej religji. 

LLS ua 

Rozruchy w Moskwie na tie 
głodu towarowego. 

MOSKWA, 30 X —Brak żywno* 
ści i towarów bławatnych doprowa- 
dził do poważnych awantur ulicznych, 
Na wiadomość, iż sklep „Tekstiltorg* 
otrzymał zapas manufaktury, podąży» 
ły tam ogromne tłumy. Tłum czekał 
przez kilka godzin na otwarcie skle» 
pu, wreszcie wybiwszy szyby, zaczął 
grabić towary. Interwencja. silnych od- 
działów policji konnej pełożyła kres 
rabunkowi. ||| 

_ ANGIELSKIEGO języka lekcje 
udzielają  amerykanki za 5 zł. 
miesięcznie w grupie. Zapisy Bo- 
niedz. wtor. i środę 4—7 g. 
Misja Metodvstów, Trocka 9 m 7 

KAPELUSZE 
Kraj. zagr.(Habig,Borsal.) 

| zu Velour (pluszowe) 
meloniki ee, 

+, zim, — 
Gzapki: sport. 

E. MIESZKOWSKI. 
22. Mickiewicza 22. 

CHORUDUROREDOTREKOGEROBKESEĄNSKOKO 

DOBRA WIADOMOŚĆ. Dowia- 
dujemy się, iż znane że sweį skutecz- 
ności przeciwko zaparciu pigułki fran- 
cuskie CASCARINE LEPRINCE na- 
deszły i są.do nabycia we wszystkich 
aptekach po Zł. 4,60 za flakon, t. j. 

cenie zatwierdzonej przez Dzparta- 
ment Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

Dobry towar 
to najlepsza reklama 

„którzy piją | ofem wiedząci  



ECHA KRAJOWE 
  

Jeszcze w sprawie bandytyzmu... 
W dodatku do listu powietnika 

mego p. Zygmunta Bortkiewicza w 
sprawia bandytyzmu w Święciańskiem 
pozwolę sobie dodać parę uwag: 

Rekordowe wyniki in minus po: 
czynań policji w sprawie tępienia ban- 
dytyzmu w naszym powiecie mają 
zdaniem mojem swoją przyczynę nie 
tyle w ewentualnych brakach indywi- 
dualnych władz administracyjno-poli- 
cyjnych, ile może w samej organizacji 
i dyslokacji poszczególnych szarż o- 
raz służbowych usus'ach, nie mówiąc 
już o zaniedbaniu strefy granicznej. 

Rażącą rzeczą jest więc fakt, że 
na samym powiecie, to znaczy wyłą- 
czając miasto powiatowe niema ani 
jednego policjanta w szaržy oflcer- 
skiej. Tu u nas na Kresach Wschod- 
nich, gdzie powiaty zajmują olbrzymie 
obszary, równe byłym guberajom Kon- 
gresówki, okoliczność ta nie może 
mie odbijać się fatalnie na bezpieczeń: 
stwie i ładzie publicznym. Można 
przejechać dziś od jednego miasta 
powiatowego do drugiego koło 100 

i więcej kilometrów i nie spotkać 
ma całej tej przestrzeni ani jednego 
inteligenta na stanowiskach admini. 
stracyjno policyjnych. 

W momentach krytycznych pod- 
czas napadu, gdy każda chwila może 
stanowić o złym lub dobrym wyniku 
kontrakcji, gdy irzeba powziąć de- 
cyzję, ryzykując życie swoje i pod- 
władnych, stworzyć plan akcji i kom- 
binować ją jeszcze z sąsiednim ud- 
działem policyjnym — ma to czynć 
t. zw. komendant posterunku w 99 
proc. ex-żołnierz, człowiek, który przez 
całe życie przyzwyczaił się wykony- 
wać cudze rozkazy, przywykł słuchać 
się, a nie decydować i kierować sa- 
modzielnie.—Nie przeczę, že historja 
wykazała szereg żołnierzy, którzy po- 
trafili być dobrymi nawet generałami, 
łecz są to wyjątki bardzo a bardzo 
nieliczne, naogół psyche człowieka, 
którego umysł cd najmłodszych lat 
jego koncentrował się stale w ki:run- 
ku wykonywania cudzych postano- 
wień, siłą rzeczy nie jest usposobioną 
do decydowania samej i kierowania 
innemi, tem bardziej w wypadkach 
tak ciężkich. Brak mu przytem po- 
trzebnego w tych chwilach autorytetu 
w stosunku do ludności i swoich 
podwładnych, których utrzymać w 
koniecznej w tym wypadku  żelazaej 
dyscyplinie nie jest chyba w stanie, 
nie różniąc się od nich prawie niczem. 
—Zadanie przerasta jego siły, 

Stąn ten tłumaczy może częściowo 
smutny fakt 100 proc. bezkarności 
opisanych grzez p. Bortkiewicza bar- 
dzo dużo czasu do wykonania wyma- 
gających napadów, oraz opuszczene- 
go przez niego najścia na majątek p. 
Chlewińskiej, gdzie już w roku 1925 
na kilka gedzin przed zachodem słoń- 
ca, O kilka kilometrów od dwóch po- 
sterunków przy strzelaninie obrabo- 
wano w przeciągu paru godzin dwór 
i najspokojniej w świecie jwywieziono 
na kilkunes'u furmankach dobytik do 
granicy litewskiej odległej o kilkadzia- 

- siąt klm, 
Mam te głębokie przekonanie, że 

gdyby w kilku miejscach powiatów 
tak dużych jak Święciański, znajdywa: 
li się policjanci w szarżach oficerskich, 
jak to było przed wojną, bandytyzm 
polityczny i kryminalny nie miał by 
takiego wdzięcznego pola do popisu, 
ład i porządek byłby lepszy, a powa: 
ga państwa wobec ludaości wrogo 
usposobioneį do panstwowo/ci pol- 
as wiele większa. 

ruglem złem ciężkiem jest fakt 
stałych zmian kon endantów policji 
powiatowej. O ile translokacja niž- 
szych funkcjonarjuszy policji nie jest 
tak szkodliwą, a czasem nawet ko» 

  

Zaduszki w Cytadeli 
Warszawskiej. 

W 1924 r., po kilkunastu latach 
niebytności, znalazłem się znowu w 
Warszawie, na ten raz w stolicy cu. 
downie  zmartwychwstaleį Polski. 
Pierwsze miejsce, które po przybyciu 
pospieszyłem zwiedzć, była polska 
Golgota w Warszawskiej Cytadeli. 
Zdawało mi się, iż po kilku latach 
egzystencji niepodległej ojczyzny, znaj- 
dę te święte dla każdego Polaka miejsce 
otoczene wielką pieczołowitością i że 
mogiły tych, którzy przez długi sze- 
reg lat kolejno tracili tu za ojczyznę 
swe męczeńskie życie, promieniują 
oznakami głębokiej czci i wdzięczno: 
ści wyzwolonych potomków. 

Niestety! Nadzieje moje okazały 
się złudnemi. Jeszcze większe rozcza» 
rowanie odczułem, zwiedzając wspe- 
mniane miejsce w roku bisżącym. 

Golgota, o której mowa, znajduje 
się na wysokim stromym brzegu Wi. 
sły. Tu jest nizwielkie podwórze, 
mające formę prawie półkola (seg- 
menta), otoczone wysokim (me!rów 4) 
murem z czerwonej cegły. Mur ze 
strzelnicami na średnicy podwórza, 
około 200 kroków długości uwieńcza 
strome urwisko nad rzeką, reszta 
muru łukiem otacza podwórze ed 
strony Cytadeli. W. murze znajdują się 
4 bramy: główna, t, zw. „Brama Sira- 
cen“, pizez którą wchodzili więź 1io- 
wie, prowadzeni na kaźń, zaajduje się 
pośrodku łuku, naprzeciw  niej—bra- 
tna w murze nadbrzeżnym, wiodąca 

na urwisko, gdzie na skarpie brzego- 

rzystną, to stałe zmiany na posterun- 
ku naczećnym w powiecie fatalnie od- 
bija się na stanie bezpieczeństwa, nie 
tylko naczelny policjant w powiecie 
niema czasu poznać swoich podwład- 
nych, lecz i ludność nie może się do 
niego przyzwyczaić i poznać go, co 
mu znowuż uniemożliwia zdobycie 
niezbędnego i tak cennego do wytro- 
pienia złoczyńców zaufania. 

Reasumuję peżądane zmiany: | 
1) Pozostawienie naczelnego poli« 

cjanta w powiscie na długie lata na 
miejscu. 

2) Ustanswienie w każdym z na« 
szych Kresowych pogranicznych po- 
wiatów  checiažby tylko w kilku 
(3—4) bardziej zagrożonych punktach 
policjantów w szaržach oficerskich, 
najlepiej byłych oficerów frontowych 
(a nie cywilnych rejonowych, ograni- 
cznie z policją nie związanych, jak 
to już kiedyś miało miejsce i nie 
dobrego nie przysporzyło), 

3) Prócz tych dwóch inowacyl 
konieczne jest samo przez się, jak to 
już zaznaczył pan ..eni odpowiednie 
obsadzenie granicy i należyte upe- 
rządkowanie terenu na samem po- 
graniczu. 

Powiększenie ilości policjantów 
posterunkowych uważałoym przy za- 
chowaniu powyższych trzech punktów 
za zbyteczne. ; 

Edward Kisiel, 

Mówiąc tyle o pollcji, pozwolę sobie 
zwrócić uwagę, korzystając ze sposobności, 
na rzecz ogólniejszej natury i aczkolwiek 
małej wagi, Jecz moim zdaniem też niecelo- 
wej: mianowicie na przyjętą w policji no- 
meaklaturę poszczegó'nych szarż. Otóż: na- 
czelny policjant w państwie, że tak powiem 
generąlissimus ma tytuł Komendanta; naczel- 
ny w województwie, że tak powiem gene- 
rał—Komendanta; naczelny w powiecie rów- 
noznaczny Średniej randze oficerowi—też Ko- 
mendanta i naczejny w gminie odpowiadają 
cy randze plutonowego nie zawsze biegle 
piszącego—temu też zupełnie tąk samo mó- 
wi się <Panie Komendancie». ъ 

Sposób to oczywiście bardzo prosty i 
urzędnik, który tę nomenklaturę wymyślił 
prawdopodobnie specjalnie ciężko się nad 
nią nie głowił. Aby ewangeliczna ta presto- 
ta służyła jednak ku dobru sprawy w to 
znowuż bardzo wątpię. й 

Policja jest organizacją nie tylko admi+ 
nistracyjną, lecz iakże wojskową; w wielu 
wypadkach, a w naszych powiatach zresztą 
bardzo częstych wprost armją czynną w Cza- 
sle pokoju, mętne wię: cieniowanie ran; 
sprzyja raczej niwelacji, a nie rozwojowi 
pożądanej w danym wypadku subordynacji... 
Jast to oczywiście punkt drobny, mato ma: 
jący direkt do czynienia z omawianą kwe- 
stją, przytoczyłem go li tylko a M 

SŁONIM. 

— Szykanowanie ziemian. Zda- 
wałoby się, że po ostatniem zebraniu 
ziemian w Nowogródku, na którem 
zostały wyjaśnione przykre incydenty 
łakie miały miejsce kilkakrotnie na ro- 
siedzeniach Związków Ziemian wsku. 
tek nietaktówwładz administracyjnych, 
podobne zajścia nadal nie powtórzą 
się, Do tego mniemania upoważniało 
przemówienie p. wojewody Beczko- 
wicza, ktory podniósł rolę i znacze: 
nie ziemiaństwa zaznaczając, iż szu- 
kając oparcia w pracy na elemencie 
polskim, chodzi mu przedewszystkiem 
o ziemiaństwo, gdyż w niem widzi 
najwięcej elementów państwowo warto - 
ściowych. Zdawało się więc, że nie- 
porozumienia zostały raz na zawsze 
już wyłaśnione. Tymczasem jednak 
dzieje się zgoła co innego. Oto na 
posiedzenie Towarzystwa Rolniczego 
i Związku Ziemian w Słonimie znowu 
zjawił sę przedstawiciel policji, tak, 
jakby to zebrani: było podejrzane 
conajmniej o jakieś antypaństwowe 
tendencje, 

Rzecz cała miała się następująco: 
Zebrania T-wa Rolniczego i Zw. Zie- 
mian wyzaaczono na 29 października, 
O dniu zebrania powiadomiono p.r 

wym pozostały jeszcze zabudowania, 
ongiś, jak mówią,mie szkania katów, 
3-cia i 4ta bramy leżą w dwóch 
przeciwległych krańcach podwórza, 
Teren podwórza w najszerszem miej- 
scu między „Bramą Straceń* i Bra- 
mą Nadbrzeżną ma około 60 kroków; 
wązki (kroków 15) pas tego terenu, 
przyległy do nadbrzeżnego muru, le- 
ży o kilka metrów niżej poziomu re- 
szty podwórza. Górny teren ma kilka 
ścieżek, parę ławek i kilka grządek 
kwiatowych, w prawej jego. połowie 
znajduje się jedyna na tym terenie 
wspólna, jak mówią, mogiła ś. p. Trau- 
guta i innych w różnych czasach, 
straconych powstańców, a na dole 
u podnóża nadbrzeżnego muru, rząd 
mogił, prawie niewidocznych z gór- 
nej cześci terenu, 

Mogiła wspólna ma niskie bzto- 
nowe ogrodzenie i krzyż kilkume- 
trowej wysokości, mogiły zaś pod 
murem  nadbrzeżnym, prawie jut 
zrównane z jpeziagmem terenu, są 
oznaczene tylko niskimi (około met- 
ra) krzyżami, Wszystkie krzyże są 
drewniane, bardzo prostej, ubogiej 
konstrukcji, malowane sadzą, bez 
Męki Chrystusa i bsz żadnych nad- 
pisów, tak że dla zwiedzających te 
miejsce, pełae tragicznych wspomnień, 
jest zagadką, kto i kiedy znalazł tu 
swój wieczny spoczynek, czyj wzrok 
poraz ostatni był zwrócony na wspa- 
niałą rodzinnę rzeką i na daleko za 
nią widzialny ukochany krajobraz. 

Grządki kwłatowe mają ubegi 
wygiąd a mogiły prawie pozbawione 
kwiatów; ścieżki zachwaszczone; ławki 
drawn'ane, nadiamant; schody z ce- 

SŁ ow 0 

Zbrojny napad na strażnicę. 
Ubiegłej nocy o godz. 3 m. 45 w pobliżu strażnicy Dubinowo na 

pograniczu łotewskiem miał miejsce zbrojny napad na żołnierzy KOP. 
Banda, złożona z kilku osób, zasiadła w zasadzce, a w chwili kiedy 

szeregowcy Rubik i Galas wyszli ze strażnicy by udać się na obchód 
swego odcinka, posypały się strzały. Żołnierze również odpowiedzieli |strza. 

łami. 

W rezultacie strzelaniny jeden z napastników został zabity. Przy re. 
wizji nie znaleziono przy nin dokumentów, które by mogły ujawnić jego 
nazwisko. Niedaleko od trupa znalezieno karabin rosyjski, kawaleryjski 

oraz znaczną ilość naboi. Na alarm nadbiegli znajdujący sę w strażnicy 
żołnierze. 

Poszukiwania za pozostałymi członkami b 'ndy nis dały rezu'tatu. 
- 
— 

Zamach komunistyczny w Bulgarji 
BIALOGKOD, 31 X PAT. P.smo Pol tika donosi z Sofji, że 

władze bułgarskie wykryły wielkie ilości broni i amunicji, które 
przygolowane były 
stycznym. 

w zwiąźku z planowanym zamachem komuni- 

Manifestacje na cześć bohaterskiej załogi. 
RZYM, 31 X. PAT. Agencja Stefaniego donosi z Ric de Janeiro, że 

pozostali przy życiu członkowie załogi statku 
płynęli z Rio de Janeiro na pokładzie statku „Comte Verde“. 
odjazdu obecna w porcie publiczność 
cześć marynarzy włoskich, wyrażając 

„Principessa Mafalda“ od- 
W chwili 

zgotowała gorącą manifestację na 
podziw dla dzielności wykazanej 

przez nich w czasie katastrofy, Na pożegnanie bohaterskiej załogi przybyli 
również przedstawiciele władz brazylijskich i wiełe wybitnych osobistości. 
Pewien podróżny włoski żywo oklaskiwany przez publiczność wygłosił 
przemówienie, w którem po złożeniu hołdu dla bohaterskiego zachowania 
się załogi zaznaczył, że oficerowie I marynarze mogą wracać do ojczyzny 
całkowicie pewni, że spełaili do końca swój obowiązek: 

Straszliwy huragan nad Angiją. 
LONDYN 3! X PAT. Huragan, który przeciąguął nocy piątkowej nad wy- 

spami Brytyjskiemi, jak się okazuje, wyrządził znacznie większe szkody, aniżeli 
podane we wczorajazych wiadomościach telegraficznych. W pobliżu Galway w 
okolicach zawsze ardzo burzliwej wody, na zachód od wysp Brytyjskich zęi- 
nęło wskutek burzy 40 rsbaków i zatonęło 17 łodzi rybackich, rozbijając się 
o skaliste wybrzeże w odległości zaledwie kilku yardów od bezpiecznej zatoki. 
Brak dotąd wiadomości o kilku statksch rybackich, które nocy krytycznej znaj- 
= 

rybackiego Exel, znalazło 

się na pełnem morzu ną zachód od brzegów europejskich 
Iku ludzi z załogi łodzi ratunkowej, która uratowała załogę ż:glowca 

śmierć przy zderzeniu się łodzi z wybrzeżem w okolicy 
Beaumeris w północnej Walji. jeden z uratowanych marynarzy załogi «Exel» 
zmarł wskutek wycieńczenia, Olbrzymie spustoszenia wyrządził huragan na dro- 
gach publicznych i linjach kolejowych. W wielu miejscach wicher pozwalał wiel: 
kie drzewa przydrożne, słupy telegraficzne, oraz zburzył murowane ogrodzenia 
przy mostach kolejowych. 

Straty, które burza > w Morecambe Heysham wynoszą przeszło 40 
Walji woda zalała szereg domów i zburzyła bramę 
ącego miejscowy park. Znaczne przestrzenie past 

tysięcy funtów szterlingów. 
łukową oraz część muru okalaj. 
wisk w północnej Angiji zalane są wodą. 

| starostę D>rosza, zapraszając na ze- 
branie. P. starosta Dorosz zakomuni- 
kował, iż wobzc wyjazdu do Nowe: 
gródka nie będzie mógł wziąć udziału 
w zebraniu i w zastępstwie wydele- 
gował lekarza weterynarji Swisarenko. 
Jakież było zdziwienie, gdy w chwilę 
po otwarciu posiedzenia na salę zja- 
wił się policjant i oświadczył, że z po: 
lecenia swych władę przełożonych 
będzie przysłuchiwał się obradom. 
Mimo wyjaśnienia, że na posiedze- 
niu jest już obecny przedstawiciel 
władz, poicjant oświadczył, że ma 
rozkaz być na zebraniu. 

Zajście to wywołało ogromne po: 
ruszenie. 

— Złożenie ze stanowiska 
burmistrza miasta. Dotychczasowy 
burmistrz miasta Słonima p. Kłimo- 
wicz został złożony ze swego Stano- 
wiska,—w dniu 28 b. m. 

— Mianowanie burmistrza m. 
Słonima. Burmistrzem miasta w Sło- 
nimie został mianowany p, Włodzi- 
mierz Plebański. 

BARANOWICZE. 
— Włamanie do Kasy Cho- 

rych. W nocy z dnia 25 na 26 b.m, 
nieznani sprawcy właniali Się przez 
okno do Pawiat, Kasy Chorych w 
Baranowiczach i go rozbiciu stalowej 
kasetki, zabrali z niej około 680 zła- 
tych. Dschodzenie w toku. (k) 

NOWOGRODEK. 

— Zjazdy. W nas'ępnym m'es'ącu 
odbędzie się na terenie województwa 
Nowogródzkiego szereg zjazdów i 
tak: dnia 10.Xl zjazd. sgronomów, — 
dnia 12 i 13 zjazdinspektorów samo- 
rządów gminnych —z zadaniem upo- 
ządkowanuia i ujednostajnienia prac 

EC z 

gieł, prowadząca na dolną cześć tere- 
nu, rozwalone; mostek stosunkowo 
na głębokim i szerokim rowie u 
«Bramy Siraceń» gdzie obecnie jedy- 
ne wejście na podwórze, zupełnie 
zniszczony. W lewej stronie podwó- 
rza guije stara szubienica z 6:clu ha- 
kami, naprzeciw o kilka kroków, 
znajduje się przybita do muru w ue 
biegłym roku marmurowa ipłyta z i- 
mionami straconych przed 40 łaty 
sześciu więźsiów politycznych, Tabli- 
ca ta jest jedyną oznaką, iż iu nie 
wszystko jeszcze poszło w niepamięć. 

O kilka kroków od szubienicy 
stoi pod murem nadbrzeżaym muro- 
wana szopa z walącym się dachem, 
a w niej zniszczony wóz więzienny z 
niemieckim nadpisem, oczywiście pa: 
miątka o ostatnim pobycie Niemców 
w Warszawie. 

Po ukończen'u tych smutnych eg= 
lędzin przyszłem de przzksnania, iž 
od mej ostatniej bytności w 1924 r. 
nic sięw tem miejscu nie zmieniło 
ku lepszemu, lecz odwrotnie. Mimo- 
woli zrobiłem porównanie z tem, co 
kiedyś, przed laty, widziałem we Wła- 
szech, w muzeum <Resorgimento d'l- 
talia», gdzie każdy przedmiot, mający 
związek z życiem patrjotów włoskich, 
którzy ginęli w wałkach za oswobo: 
dzenie ojczyzny, przechowuje się z 
głęboką ezcią i pietyzmem, Widziałem 
tam łańcuchy i kajdany więzionych, 
haki i powrozy od szubienic, okrwa: 
wione łachmany i dużo innych relike 
wji. Przy tych pamiątkowych przed- 
miotach były odpowiednie madpisy, 
tak że każdy zwiedzający muzeum 
miał dokładne dane o iaiionach boa: 

urzędów gminnych i ulepszenie M 
kontroli prac sołtysów, —dalej, —zjaz 
D:legatów Ssjmikow z terenu woje- 
wództwa nowogródzkiego, należących 
do biura zjazdów samorządu powia« 
towego,—zjazd dzielnicowy sejmików, 
poświęcony sprawom samorządowym, 
o sptcjalnem znaczeniu dła woje- 
wództw półaocno-wschodnich. Zjazd 
doroczny przewodniczących wydzia- 
łów powiatowych, poświęcony omó- 
wieniu programu pracy i przygoto- 
waniom budżetów samorządowych, 
na rok 1928/29 Następnie pobędzie 
się zjazd Starostów i zjazd przedsta- 
wicieli Il instancji. (k) 

— (k) Stan bezrobocia w wo- 
Jjewództwie nowogródzkiem. Staa 
bezrobocia na terenie województwa 
nowogródzkiege przedstawia się na- 
stępująco: w powiecie baranowickim 
228, lidzkim 44, i słonimskim 82. 
Minimalny stan bezrobotnych jest w 
dużej mierze wynikiem należytej go- 
spodarki w województwie. (k) 

  

  

Już wszyscy 
piją nowowprowadzeną na rynek 
polski herbałę angielską marki 

dwóch F p 
liter @ ® 

Świeże transporty wprost z plat- 
tacji. Niebywale aromatyczny 

smak, 
Wszędzie do nabvcla. 

  

ма, В. Sehermann | 
wnowił przyjęcia chorych.   Ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w 
  

haterów oraz o miejscu i czasie ich 
męczeńskiego zgonu. 

Z Cytadeli udałem się na grób 
Nieznanego Żołnierza pod arkadami 
Saskiego Ogrodu. O ile tam w Cyta- 
deli, w miejsu „Straceń* prawie wszy- 
stke ma cechę obojętności i opusz- 
czenia, o tyle tutaj zadziwiła mnie 
cecha odwrotna. Tu i ustawiczny pło- 
mień w wspaniałej urnie i błyskotli- 
we, jak zwierciadło, marmurowe pły- 
ty mogilne, i masa kwiatów i wi:ń- 
ców z wstęgami, i wykazy stoczonych 
bojów i bitw i ustawiczna warta i 
ludzie przechodni w modlitewnej po- 
zie lub w poważno - uroczystem sku- 
pieniu; a tamiil 

Chociaż ci, co spoczywają w m- 
gile, są na wszystko obojętni, Izėz po 
martwych pozostają ich potomki, po- 
zostaje wreszcie w każdem nawet ma* 
ło kulturalnem społeczeństwie nie- 
śmizrtelne poczucie sprawiedliwości, 
które nie pozwala zapominać o wiel- 
kich ofiarach i zasługach tych, co 
już przeszli do wieczności. 

Czy nie czas już,: aby naprawić 
krzywdę i jak najrychlej odpowiednio 
uczcić prochy tych, którzy prawie 
przez półtora wieku walczyli za wy: 
zwolenie ojczyzny. lch dobrowolna 
bezgraniczna ofiarność, samozaparcie 
i przecierpiane moralne i fizyczne mę- 
czarnie w więzieniach,  męczarnie, 
które często s'ę kończyły kaźnią lub 
katorgą, na którą osądzeni musieli 
iść, w kajdanach z  napółogolonemi 
głowami, długie miesiące, nie bacząc 
na palące słońce, ma deszcze lub 
miozy i śnieżne zamiecie, zasługują 
na wieczną naszą pamięć i wdzięcz- 
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E W wielkim wyborze 

Ostatnie dnie sprzedaży losów 
16 Polska Państwowa Loterja 

Można wygrać 650000 zł. 
Co drugi los wygrywa 

1 klasa — ciągnienie 10 listopada 

u kolektora K, Gorzuchowskiego 
Wilno, Zamkewa 9. 

Cena całego losu — 40 zł. 

Towary męskie garniturowe i paltotowe 
w doborowych gatunkach. 

Towary damskie płaszczowe, kostjumowe 
i sukniowe, 

Fiane'e we wszystkich gatunkach 

Kołdry watowe i wełniane 
Kapy, nakrycia gobelinowe I gobeł ny 

Bracia Jabłkowscy j 

O00000000000000000 

urtki skórzane 
na futrze lub flaneli. 

Koszule męskie 
wizytowe i zeflrowe. 
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Obuwie na gumowych podeszwach 
męskie i damskie! | 
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Popękaną skórę 
chroni najlepiej przed kaźdem 
wyjściem z domu wcieranry na 

twarz i ręce 
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ność. Ileż z nich ostatećznie wycień- 
czonych pozestało nazawsze w ohyd- 
nych etapach i w przydrożnych po» 
nurych tajgach, ileż z nich skończy. - 
ło swój smutny żywot na dalekiej 
półaocy z niedoli, tęsknoty i chorób, 
m biednych syberyjskich dziku- 
sow 

Czyż można równać losy tych 
męczenników oraz ich ofiarność i cier+ 
pienia z takowymi — żołaierzy no- 
woczesnych regularnych armjil? Nie 
mówiąc już o tem, że większość wal- 
czących stawiło się do szeregów pod 
przymusem a nie dobrowolnie, należy 
przyjąć pod uwagę, że każdy żołnierz 
był w ogóle należycie zaopatrzony 
we wszystko co było potrzebnem dla 
boju, marszu i jego egzystencji. On 
był dobrze uzbrojony, nie odczuwał 
wogóle chłodu i głodu, niebył bez- 
domny; nad nim nie wisiał miecz Da- 
moklesa, w rażie wzięcia do niewoli; 
bliskim jego nie groziła konfiskata 
mienia; rany żołnierza nie gnoiły się 
bez opatrunku j lekarskiej pomecy; 
en wiedział, że dzikie zwierzęta nie 
będą Szarpały konającego.., Tego 
wszystkiego byli pozbawieni powstań: 
cy a szczególnie powstańcy 63 roku. 
Tragiczne były ich losy na początku 
powstania, lecz pod koniec tragizm 
ten był już niedowytrzymania nawet 
dla najsiiniejszych ciałem i duchem. 

lież z nich, ściganych przez nie- 
przyjaciela, niechcąc się zdać na ła- 
skę i niełaskę zaciętego wroga, mie 
będąc w stanie ujść zagranicę i nie 
znajdując schroniska u sterroryzowa- 
nej ludaości, tułało się po leśnych 
gęstwinach i topielach i ginęło od 

BANK ZIEMIAŃSKI 
Wydział Agrarno-Parcelacyjny. Przedstawicielstwo w Wilnie 

zostnło przeniesione na 

ul. Gileńską 30, 
BANK ZIEMIAŃSKI 

Nabywa majątki do parcelacji. Dokonywa komisowej parcelacji majątków 
z wydaniem awansu właścicielom. 

Przeprowadza pomiary, Likwiduje serwituty, 
В Adres: ul. Wileńska 30, m. 15 
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zimna i głodu. Szkielety takich mę- 
czenników znajdowano niejednokro - 
tnie, w okresie kilkunastu lat po pow- 
staniu, w dziuplach drzewnych i w 
leśnych moczarach. Dia tych ludzi pozostawała jedyna tylko moralna 
osłoda, to jest przekonanie, iż dlu 
względem ojczyzny, w miarę sił i mo- 
2nošci, już przez nich splacony, a da- lej niech się zjawia koniec ich życio- 
wej egzystencji, 

Jak dla bohaterów starożytneza Rzymu tak i dla nich słowa "ia : decorum et pro patria mori“ nie by- ly tylko pustym frazesem; z temi sło- wami ma ustach Szli oni na kaźń i w ponure katorgi Sybzrji, z temi о- 
wami oni umierali w więzieniach, na etapach i w dzikich t Ь 
parą ch tajgach pėlno 

Czyż dla uczczenia atmięci tych ludzi nie znajdzie sig odpowiedniege miejsca w stolicy wyzwolonej i tak 
ukochanej ongiś przez nich ojczyzny, na ołłarzu której przez długi szereg lat oni składali krwawe ofiary? czyż chociażby obok mogiły Nieznanego ołajerza nie znajdzie się miejsca dla symbolicznej mogiły Nieznanego i jakby zapomnianego już bojownika za wolaość ojczyznyl2.,, 
razie Golgota w Cytadeli winna być jak najrychlej uporządkowana i krzy- 
ozdobiona, a mogiły ś, p: Trauguia, 
i innych straconych tam więźaiów politycznych, winne mieć bardziej od- 
powiedni wygląd, 

Na to potrzeba stosunkowo mało zachodu a jeszcze mniej wydatków. 
Feliks Józefowicz, 
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KOŚCIELNA. 
Nik) Konferencja u ks. Ar- 

3е ц ]. Е, Arcybiskupa Metre- 
X doroczna konferencja P.P. W, 
k Dziekauow archidjecezji wi 

7 sl Konferencja odbędzie się o 
_ Wieczorem, 
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    | jų, 9Wany zosta! ks, Piotr Mankow- 
| kądziekan brastawski I proboszcz 
i odos Zawierskiej—honorowym 
 kiąjkiem Kapituły Wileńskiej. Ks. 

ы D Kulesza proboszcz kościoła 
ga i ucha w  Wilnie—mianowany 

jy „Ketonikiem honorowym Kapi- 
Т ‘Пе&э]‹іеі. Ks. Marek Burak, 

| pn jzcZ z Uścibowa — mianowany 
Ą ky. EM honorowym Kapituły Wi- 

| byl Ks. Aleksander  Chodyko 
| tu R białostocki—mianowany ka 

kiki” honorowym Kapituły Wi- 
„k Ks. Klemens  Malukiewiez, 

A A trocki—mianowany kanoni- 
jj Honorowym Kapituły Wileń- 
IN Wszysikich powyższych nomi- 

j, dokonał ]. Е. Кз. Arcybiskup 
Napa w dn. 29 października. 

b ło w dn. 28 b.m. zezwolił ks. 
Skup ks. Bolesławowi Sper: 

" kanonikowł  honorowemu 
Vy Wileńskiej, dziekanowi gro- 
kiemų, nosić odznaki kančn ka 

У Wileńskiej. 
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„Powrócił w dniu wczorajszym z in- 
Okonąnej na terenie pow. Święcień 

  oWiadujemy się, iż wyniki inspekcji £ 
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| tlAny ma stanowiskach komendan- 

w gminach położonych nad pasem 
"nym, 

: SAMORZĄDOWA. 
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Iųpozostaje członkiem. wydziału 
0 WEgo szjmiku Wileńsko-Troc- 

pyta U z wydziału nie składał i ubiegłych ale zgłosili się do raportu Się nałeży łiberalniejszych norm w 

bydła, 
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atystyki administracyjuej przepro- 
zie w najbliższych miesiącach 
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a dy“ w 

16 goli М kończeniew, bądź to w 
dej i jka po pF oWizorycznej eksploatacji 
ojew b; JjesZczeŃ, bądź to w dro- 
gi SAM łam Tania zawczasu Czynszu 

ar dako winny być zwolnione 

zee | do) W sprawie gmachu dla 
PJ, Į Šu, państwowego. Jak się 
poja dk Bzy WY, plan przebudowy gma* 
; kalių dla a Ul. Teatralnej, przeznaczone- 

wiano / sy calwum państwowego, Z0- 

oqradśij| | Sany”, Iekcję robót publicznych 
więź gł A nie Warszawy w celu uzyg- 

d Nana ;zbSdnych kredytów. Przewi- 

   
a „, JEst b nadbudowa jeszcze jed- 

kowo | NNS w czlu umieszczenia w 
wyd * \[ФШНСЬЦ nietylko tych archi- 

= JE znajdują się w kościele 

| KRONIKA 
Franciszkańskim, ale i archiwów 
mieszczących się w 2h gmachach 
uniwersyteckich. Jeżeli nie zajdzie ja- 
kiej  mieprzewidzianej zwłoki, to 
gmach może być wykończony w cią- 
gu jednego sezonu budowlanego. 

— (x) Urzędowanie:w Maglstra- 
ce w Dzień Żad szny. W dniu 2 
listopada rb., jako w Dzień Zaduszny 
urzędowanie w Magistracie będzie się 
odbywać nermalnie, jedynie urzędnicy 
chrześcijanie, w celu wzięcia udziału 
w nabożeństwie, zwalniani będą kolej- 
no do godz. 1 m. 30 popoł. 

Kasy zaś Magistratu czynne będą 
jak zwykle. 

— Reprezentacja Wilna a jmsza za 
obrofcę Wilna. Na mszy żałobnej za ma. 
jora Wł. Dąbrowskiego nie było przez niko- 
go reprezentowane prezydjam miasta. Widać 
o obrcfńcach Wilna pamięta sig tylko wtedy, 
gdy nieprzyjaciel stoi pod miastem. 

— (x) Rozpatrzenie podań o drobne 
pożyczki na remonty domów. W dniu 
wczorajszym Prezydjum Komitetu Rozbudo- 
wy m. Wilna rozpatrywało podania poszcze- 
gólnych petentów, ubiegających się o po- P- 
życzkę na drobne remonty domów. Z ogó: wie, 

j„ Upa. Duia 3 listopada odbę- łem 95-iu podań rozpatrzono 84, przyczem studjów grsz inżynierom Stanisławo- 
wł-Józefowi Dąb-Biernackiemu, Józe- 
fowi Gulowskiemu, 

minowe zwrotne w terminie 16 miesięcznym Tzowi Larouy'owi jako kierownikem 
partji studjów zezwalenia na przepro- 
wadzenie studjów  przedwstępnych łych. 
wąskoteroweį kolei użytku publicz- 

ks. Arcybiskupa— Metropolity przedniemi przedłożone zostaną tegoż dnia nego ed Lidy przez Oszmianę do 
stacji Weorspajewo wraz z odgałęzie: 

- miami od Oszmiany do Woložyna i 

przyznano pożyczki w wysokości са 160 zł: 
do 1000 zł. na ogólną sumą 46,300 zł. 

Jak wiadomo pożyczki te są krótkoter- 

i przyznane są przedewszystkiem na retnon- 
ty dschów i pieców. 2 

P.zostałe 11 podań rozpątrzone będą w 
poniedziałek dnia 31 b. m. i razem z po- 

Komitetowi Rozbudowy m. Wilna do za- 
wierdzenia. 

— (x) Kino miejskie zakontraktowa, 
ło nowy film pt. «Komendanto, Magistra 
m. WiIna zakontraktowat ostainio dla kina 
miejskiego w polskiej wytwórni filmów hi- 
storycznych «Kiao-Film» 'w Warszawie — 
film historyczny w 10 aktach napisany przez 
Dra Jana Piądzyfiskiego p. t. <Komendant» 
(<My Pierwsza Brygada». 

Wyświetlanie tego filmu nastąpi 
dopodobnie z początkiem r. 1928. 

konana w Wilnie, 
— Koncesje na prowadzenie tea- 

trów. Wojewoda Wileński udzielił koncesji 
na prowadzenie w roku 1927-28 teatru dra- 
matycznego i komedjowego w sali Lutnia 
p. F. Rychłowskiemu oraz koncesji na pro- 
wadzenie żydowskiego teatru ludowego przy 
ul. Ludwisarskiej p. N. Lipowskietnu. 

Kary za niewykonywanie posta“ 
nowień prawnych. Komisarjat Rządu na 
m. Wilno w dniu 25 bm, pocągnął na za- 
sadzie art. 18 Rozporządzenia Prezyderta 
Rzeczypospolitej z dnia 10 V 
wiedzialncšci karnej następujące 
graficzne w Wilnie: Bekera (Subocz 2), "Les 
wina (Niemiecka 22) i Wajnsziejna. (Nie- 
miecka 15), za niewykonywanie odnośnych 
postanowień prawa prasowego. 

— (o) Wyjazd przedstawicieli wileń- 
skich na zjazd konserwatorski w War- 
Szawie, Jak się dowiadujemy, z Wilna uda- 
ją się dziś na zjazd konserwatorski w War- 

m. Komendant Wojewódzki Pol. szawie dziekan USB J. Kłos, jąko przedsta miach i wskazułąc na swój opłakany 
wiciel T-wa miłośników Wilna, prof. Soko- 
łowski od dziekanatu sztuk pięknych USB, 
hr. Rostworowski z T-wa architektów, p. 
M. Brensztejn, jako przedstawiciel 
przyjaciół nauk, dyrektor W. Studnicki, jako 
przedstawiciel 

serwątora państwowego. 

WOJSKOWA. 
— Raporty kontrolne dla 

ficerów rezerwy 1 pospolitego 
ruszenia. W dniu 4 b.m, e godz. 9 
rano w !okału P.K.U. odbędą się ra* 
gorty kontrolne dle: 

Oficerów rezerwy i pospolitego 
© rozwiązana przez władzę ruszenia, oraz byłych urzędników woj- nisterstwa Poczt i Tel. w porozumie- 

Wpłynęło na to calko: skowych, zwe!nionych z czynnej służ: niu z Ministerstwem Skarbu dozwa- 

pracy więk by wojskowej w W. P, urodzonych ione zostało przesyłanie jedynie prze: 
w latach: 

a) 1877, 

go ćwiczenia wejskowego, 
c) oficerów rezerwy i pospolitego 

wojskowej roczników: 1891, 

1881, 1876 i 1875, którzy w latach 

kontrolnego. 

posiadać książeczki stanu służby cfi- 
cerskiej, oraz karty przydziału mab. 

Osoby nie posiadajęce przepiso- 
wego umundurowania mogą zgłosić 

i bez wymaganego oporządzenia (lor- 
netki polowej, torby cfic. i t. p.) 

— Kwesta na kościół garnizo: 
nowy. Dn, 1, 2, 3 listopada odbę- 
dzie się kwesta na koścół garnizono- 
wy św. Jlgnacego. Komitet odbudowy 

wali, by ze wględu na pamieć boha- 

terów połegłych w obronie O,czyzny, 

poprzeć kwestę choćby najmniejszym 
datkiem. Komitet znajduje się w wiel- 

już do 15 tys. prywatnego długu, | 
rząd narazie przyjść z pomocą nie 
može, | : 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna. podaje de wiadomości wszyst- 
kich pp. pracodawców, że od dn. 1 
1 listopada b.r. opłata rachunków Ka- 
sy do wysokaści 50 zł. może być 

uskuteczniana przez pp. pracodawców 

322 К ny ma ręce inkasentów Kasy (bez dopła: osztorysem opracowa y ag Aaaa), 

Od inkasentów należy žądač oka- 
zania legitymacji Kasy Chorych m. 
Wilna. 

— Kto pon'esie koszty leczenia ubo* 

z 6 po peł. ocbzdzie aię w sali konfe- 

tego rencyjnej urzędu wojewódzkiego nade 

ich żydów. W myśl rozporządzenia 
i Wewnętrznych niedobór, powstały 
budżecie gmin wskutek wstawienia do 

  

art. 29 Dekretu o wywłaszczeniu przy« 
praw. "MUSOwEm ną użytek dróg żelaznych 

udzieliio p. Konstantemu Kassakow- 
Część tego fimu jak wiadomo była wy- skiemu, działającemu z ramienia Biura 

Projektów i 
Państwowych zezwoitnia zejścia na 

swego czasu przez władze poiskie ks. 
Korwelis i inni zuafdują się dotych- 
czas w pogranicznej wsi 
Užuleje, gdzie prowadzą silną agi- 

rb. do odpo- tację antypolską. Ks. Korwelis wyko-= 
zakłady rzystywając sws stanewisko duchow- 

nego, obchodzi okoliczne wsię, gdzie 

arządzenia p: Prezesa 
Dyrekcji Rest i Tel. inż. Ciemnołońskiego, 

\ 
oceniającego w całej pełni znaczenie współ. 

[ll och a ć pracy z prasą, jako organami opinji publicz 

|| Snieg, *Pls: bydła, koni, trzody chlew- się w ubraniach cywilnych bez broni nej, kreow: 

awa sekretarza Prezydjum  Dyrekcli 
Al. Siepienia. 

nego. Dnia 2 listopada rb. we środę o godz. 
‚ 8 wiecz. w lokalu Kliniki 

tego kościoła zwraca sę z gorącym USB (szpital św. Jakósa) odbędzie się po* 
apelem do wszystkich ludzi dobrej siedzenie dla członków i wprowadzonych 

gości z następującym porządkiem dziennym: 
1. Odczytanie protokułu z 2 poprzednich 

: у 2* posiedzeū, 2 Dr. H. Jankowska: Pokaz cho- 

Ymała okólnik Min. Skarbu których imiona będą wyryte na tabii- rego z niemotą czuciową, 3. Dr. A. Faikow- 
4 Sprawy zwolnienia od po- cach w tej świątyni — żywej pamiątce ski: O Afazji, 4. Sprawozdania, 5. Sprawy 

odów, osiągniętych z dc- naszej niewoli i wyzwolenia, zechcieli bieżące. 

Najbliższa 
z i kalu Wydziału Sztuk Pięknych 

jej „powo wzniesionej] budowli kich trudnościach finansowych; ma Anny 4) poświęcona będzie uczczeniu pa- 

dka a mięci dwóca zmarłych pisarzy: śp. Dr. Wła- 
dysława Zahorskiego, współzałożyciela, b. 
członka Zarządu i Członka 
Związku Zawodowego Literatów Polskich w 

SŁ ох о 

     

  

     

MIECZYSŁAW SZEMIOTH 
Właściciel maj, Giełgudyszki Górne w Ziemi Kowieńskiej, opatrzony 

w, Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Kró: 
lewcu dnia 26 b m. o god, 4 po południu. Nabożeństwo żałobne odbędzie 
się w kościele O. O. Bonifratrów w piątek dnia 4 listopada r. b. o godz. 9 
rano, o czem zawiadamiają wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, 

w głębokim żalu pogrążeni CÓRKI i SYNOWIE: 

„FP. Antoni Jakubowski 
Podpułkownik emer. W. P. lat 57 

opatrzony Św. Św. Sakramentami „zmarł 30 października po. krótkich 
cierpieniach w kliuice U.S. B. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w 
kościele po Trynitarskim przy szpitalu wojskowym w dniu 3 listopada o 
godz. 10, po którem pogrzeb na cmentarzu Rossa. Na te smutne obrzędy 
zapraszają kolegów, przyjąciół i znajom: ch 

pozrą'eni w smutku PRZYJACIELE, 

  

Projekt budowy kolei Lida—Woropajewo 

Ministerstwo Komunikacji udzieliło 

oraz Włodzimie- wo wstępu na grunt obcy, 
konywania pomiarów | 

łęzieniami 

twa Nowogródzkie i Wileńskie. 

Prace przygotowawcze do budowy kolei Worom= 
pajewo—Druja, 

Ministerstwo Komunikacji na mocy 

mia projektu 

Siudjėw Polsk'ch Kalei 
dekretu. 

Propaganda litewskich agitatorów 
Dowiadujemy się, że wysiedleni 

wysiedlenia. 

litewskiej 

kłamstw objawia nienawiść do 

agitule za oswobodzeniem Wiina i 
walką uciemiężonych Litwinów na Wi- 
leńszczyźnie. Dla skutecznej agitacji 
ks. Korwglis i inni obchodzą wsie w 
podartych : umazanych błotem ubra: 

twowiernej ludności 

sisdleni przed usunięciem 
nicę zostali 

stan twierdzą, iż przyczyną tegoż jest ; 
brutalne zachowanie się wladz pol- ich wygląd zewnętrzny. 

Dora ASK EST TT TNT S SAS TTT 

T.wa im. J. Łaskiego oraz budżetu wydatku na pokrycie kosztów le- zwyczajne walne zebranie członków skiego pułk. 
ególnych posteruni ów w szcze- prof. Remer w urzędowym charakterze kon- Cženia ubogich pomimo _ wykorzystanią 

wszystkich źródeł dochodowych, powinien 
być pokryty przez rozłożenie odnośnej 
kwoty, na 

Towarzystwa celem 

  

WTaZ 
z rozgałęzieniami nabiera cech realnych, 

od Szarkowszczyzny de Dzisny celem 

służy wymienionym wyżej panom w 
myśl art. 5 wspomnianej ustawy pra- 

oraz 'do- 
niwełacji za 

wynagrodzeniem szkód stąd powsia- 

Projektewana kolej wraz z odga- 
długości około 365 kim. 

krzechodzć będzie przez wojewódz- 

grunt obcy w celu przeprowadzenia 
pomiarów i niwelacji dła sporządze- 

technicznego budowy 
kolei państwewej Woropajewo—D:uja 
za wynagrodzeniem szkód stąd po- 
wstałych, po myśli art. 30 i 31 tegoż 

skich w stosunku do mich podczas 

Wygłądem swoim wzbudzają oni 
litość wśród ludaości, która im do- 
starcza produktów, a jednocześnie w 
rezultacie powyższych a ych 

olski. 
Jednym z punktów agitacji przeciwko 
Polsce jest również okłamywanie ła- 

litewskiej, że 
mienie wysiedlonych zostało przez 
władze polskie rozgrabione, a wy- 

ich zagra- 
nieludzko  skatowani i 

zmaltretowani, o czem ma świadczyć wołały rozrzewnienie. Na mszy obec- 

W dzień Zaduszny.. 
W listopadowy smutny dzień zaduszny 

Tym—co już odeszli. . 
ki 

Co już odeszli cicho w Zašwialy.i. po 

„Święta umarlych“ oblata... 
Rossa... miasto umarlych! Jak tu dziš 

ludno... tłumy, jakby falą morską niesione 
płyną... i płyną... wśród mogił i grobowców 
fonących w odblaskach kroci świateł .. 

Szeroko widniejąca łuna.« unosi się nad 

Starodawnym zwyczajem aryjskim na 
grobach najdroższych ozdobionych kwieciem 
zapałamy światła, a klęcząc na ziemi zżół 
kłej, wilgotnej... prowadzimy z Nimi ciche 
rozmowy... szepiem.. podobnym wiatrowi co 
nad grobami szeleści... 

To mogiły w ojczyźnie, na wolnej ziemi 
naszej..: 

A ileź to mogił polskich żołnierzy i wy- 
śgnańców.:. z ostatniej doby dziejowej nie za- 
fortych w pamięci ludzkiej... rozrzuconych 
po obcych cmentarzach i polach... Francji.. 
słonecznej ltalji Ameryki.. w tajgach sy 
biru... Murmanie . piaskach Mongolji... na 
Węgrzech . Ukrainie i nad Berezyną .. 

Mogiły Tych co kości swoje złożyć mu 
rż о : sieli na obcej ziemi... krwią wlasną zroszo 

Henrykewi Lilpopowi w Warsza. sporządzenia projektu technicznego. nej... na ke mając ostatnie słowa „Dłu 
jake głównemu kierownikowi Na podstawie tego zezwolenia Ciebie Polsko i dla twej chwały”. 

Na ciche dalekie.. ' groby Bohaterów 
wśród obcych, starych cmentarzy rzućmy ża: 
łu białe kwiaty.. i zapalmy światła ., pamię- 
ci.. i wdzięczności . 

Niech im nucą. 0 wolnej Polsce te wi- 
chry wędrowne - 

Niechaj im lekką będzie obca gruda... 

Halina Siewiczowa. 
RER 

Msza žatobna 
za dustę š. p. majora Władysława 

Dąbrowskiego. 
Wczorej w kościele św. Jakóba od* 

była się msza żałobna za duszę &. р° 

Władysława Dąbrewskiego, obreńcy 
Wilna, któremu starczyło serca wy* 

prowadzić oddział swój z szablą w rę- 
ku, gdy inni broń składali, Mszę od- 

prawił ks. Walerjan Msysztowicz nie: 

gdyś ułan podkomendny maj. Dąbrow- 
skiego, w asystencji ks. rektora Le' 

wickiego i ks. Rynkiewicza. Po 
mszy ks. Meysztowicz stanął przed 
świecami płonącemi przy katafalku i 
w słowach prostych, lecz pełnych 

serdeczności i uczucia przemówił do 
zebranych. Ponieważ kościół wypel- 

niony był prawie wyłącznie przez by. 

łych oficerów ifżołnierzy, zaprzyłaźnio- 
nych ze swym dowódcą właśnie w 

tych czasach najgorszych i najcięż- 
szych, więc słowa księdza wielkis wy» 

ni byli: Dza Okr, Kerp. gen. Litwi- 
nawicz oraz bracia mir. Dąbrow* 

rezerwy Bohdan Dąbrow- 
zaznajomienia skl ; bohater Wilna rotmistrz Jerzy 

członków i sympatyków T-wa z do- 
płatników podatków gminnych, tychczasową działalnością oraz omó- 

. ną podstawie odpowiedniego statutu w for- wienia programu na przyszłość. Na 
©: mie dodalpów po poszczególnych podatków prog Z 

Dąbrowski. 13 pułk ułanów przysłał 
na mszę żałobną swoją delegację, 

zebraniu wygłosi odczyt o ideologii równeiż delegację przysłał 76 piecho- 
gminnych. Tewa i 

-wa prof. Zygmunt Hryniewicz. ty (Lidzki) który powstał z tego 
POCZTOWA. W związku z tem zarząd T.wa bataljonu piechoty, który za mjr. Dąb- 

— Zwiększenie przekazów do wydał do członków i sympatyków : 
Gdańska. Na mocy zarządzenia Mi- T-wa odezwę. 

W najbliższym czasie spodziewać chalski 5). 

— Referat prasowy w Dyrekcji Poczt 
Referat, prasowy m za E 

trzy razy: 

kreowano w Sekretatjacie Prezydjalnym 
i T. referat prasowy pod kie- ollock2; 

o 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. kowe 
— Posiedzenie Twa Psychjatrycz- 

OCE go premierę, zarówno prasa, jak 
ność przyjęła entuzj stycznie. 

& 

Dzisiejszy 
rzecz Koła Prawników Studentów 

Środa literacka w dzień raduszny. 
Środa Związku Literatów w lo: 

USB (Św 
rzecz Kołą Prawników USB. 

rulik Sewilski», «Straszny Dwór», 

honorowego Akompanjament objął dyr. W. 

Wilnie, zasłużonego dzizłacza i pisarza, oraz 
śp: Gustawa Daniłowskiego, znakomitego 
poety. O śp. dr. Zahorskim mówić będzie 
dr. L. Czarkowski, o śp. Daniłowskim W; 
Hulewicz. Ё 

Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości. 

— Nadzwyczajne walne гебга- 
nie T.wa opeki na zwierzętami. 

sa czynna od g. Il-ej r. 

o godz. 12 m. 30 popoł. 

pod dyrekcją J. Leśniewskiego. 

wodę Raczkiewicza i panią Jidwigę 
Raczkiewiczową pretektoratu nad To- 

fazę rozwoju, w dniu 5 b.m. e godz. 
0 się zespołu opstowego. 

Ceny miejsc najniższe: 

ROZNE. 
— Wojewoda wileński Objął jstopada o godz. 20 

protektorat honorowy nad ogól: Reduty trzeci rok swojej pracy (wileńskiej) 
kazami pocztowami i telegretczuemi no:polską wystawą 
oraz przekazami P.K.O. pieniędzy z Wojewoda wileński p. Wł. Raczkie- 

° b) tych cficerów rezerwy i pospo- Polski do polskiego Urzędu poczto- wicz w dniu wczorajszym zgodżił się 
jedenastu Połaków i jedns- litego ruszenia roczników: 1902, 1901, wego w Gieńsku do kwoty 450 zł. cbjąć protektorat honorowy nad Ogól. 

SW 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, bez zezwcienia władz skarbowych, z no-polską wystawą fotogrefji artystycz- 
Ч. FJaśnienle. W związku z 1894, 1893 i 1892, którzy w roku tem jednak zazirzeżeniem, że ogólna nej, która w najbliższych dniach zo- 

i o incydencie na posiedze: bieżącym względnie w latach ubie- Suma dokonanych wpłat przez jedną stanie otwarta. 
ziału powiatowego sejmiku głych nie odbyli żadnego ustawowe- Osobą w ciągu jednego dnia niż mo- 

> „że przekraczać 450 złotych. 

fotografji. 

— Zarząd Oddziaju Ligi Mor- 
skiej i Rzecznej w Wilnie niniej. gram. 

Przesyłanie pieniędzy oraz walo- szym podaje do wiadomości, iż z 
można wywnioskować, ŻE ruszenia, oraz urzędników wojsko- rÓw w listach z podaną wartością, dniem 1 listopada r.b. Szkretarjat zo- 

Wydziału p. Br. Wędziagolski wych zwolnionych z czynnej służby bez wzgłędu na wysokość kwoty, sgał przeniesiony do nowego lokalu 
1890, jest nadał bez zezwolenia dotyczą- w gmachu Kuraterjum Okręgu Szkol! 

rzeczy; p. Br. 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1882, cych władz skarbowych zabronione. nego II piętro (wejście zauł 

я Sskretarjat czynny jest codzienni? 
ebrocie pieniężnym z zagranicą za w godz. 9—12 przed południem. 

Wszyscy zgłaszający się powinni pośrednictwem poczty. "TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 
z powodu świąt Teatr Polski czynny będzie 

Og. 3ej pp: — cieszący się wielkiem 

powodzeniem sensacyjny «Znak na drzwiach» owocoznawców w Warszawie i jego ważni 

ura słowy». Premjerą najnow- 
szej komedji-krotochwili Z. Kaweckiego <Fu= 
ra słomy» ukaże się w piątek najbiiższy. 
Zainteresowanie tą nowością jest ogromne. 

koncert poranek na 
konywano niesumiennych manipulacj! fałszu: 

Dziś 1 go listopada o g. 12 m 30 pp. 2 wania książeczek wojskowych, dowiaduje 

dzie się konceit Wandy Hendrichówny i St 
nisława Nowickiego (tenora lirycznego), m. 

a. my się, 

W programie arje z oper: «Faust», <Cy- 
! „+Rigolet- 

to3, «lose»; „Madamo  Eilietilys. i, Inis e. ko w Lebiedziewie, lecz również 

pański. Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. Ka- 

Z T.-wa muzycznego <Lutnia». - 
Najbliższy poranek wokainy T-wa «Lutnia» 
odbędzie się w nadchodzącą niedzielę 6 bm., 

Udziął w porauku, prócz wybitnych so: M 
listów, weźmie chór mieszany T-wa <Lutnia>, py 

rowskim wymaszerował z „Wilna, 
ESORZGMOZKETARISZ SNS TK TAS EKON 

— Reduta na Pohulance, W piątek 4 
rozpoczyna Zespół 

przedstawieniem oryginalnej sztuki 3-akto- 
wej pt. «Okno». Jest to utwór nieznanego 

bickiego. 'RADJO. 

Środa 2 oe kiej 
— Program andy! warszawskiej. 

12.00. mał czasu i komunikaty: lotni- 
ozo-imeteorologiczny, <PAT», oraz nadpro- 

15,00, Komunikaty: meteorologiczny, go- 
spodarczy, PAT, oraz nadprogram. 

15,20—16,25. Przerwa, 
16,25—16,40. Nadprogram, komunikaty. 
1640—17.05. <Zaduszki w Cytadeli war- 

Ś.to Mi- szawskiej» — wygł. p. Jan Cynarski. 
17,05—17,20, Komunikaty «РАТ». 
17.20—17.45, «Skrzynka pocztowa» —ko- 

respondencję bieżącą omówi dr. Marjan Stę- 
jowski. : 
ю 17:46—18.15, Program dla dzieci.—Hen- 
ryk Ładosz (Co Kurta robił na podwórzu) 
M, Konopnickiej, oraz bajki Andersena. 

18.15. Koncert popołudniowy. 
19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,35, Ro: maitošci, : 
19.35—2000. Odczyt pt. <5-ty zjazd 

wyniki» (Dział «Rolnictwo») — wyg?. prof. 
'Odz. 6-ej w. — «Komisarz sowiec- kowski, 

Šienas zdobył sobie rekor- BlmunaJauko 
dowe powodzenie, jednak ze względów tech« 

nicznych, Buy będzie po raz ostatni. 

20.00—20.30. Przerwa. 
20.30. Koncert popularny, | 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty: fotni- 

0 m. 30 w. — świetna polska ko- lityczny, PAT, spor 
medja +, Blizińskiego «Pan Damazy», które: EA A ORC ym P 

i publicz- 2230—23,30. Transmisja muzyki t.ae- 
cznej. у 

— (x Echa nadużyć w PKU Moło- 

deczno, (W związku z ostatnio ujawnionem 

nadużyciem w PKU Mołodeczno, gdzie do* 

iż aresztowano zuowu cztery 080- 

4 by, rzekomo zamięszane w tę aferę POZA. 
tem w toku Śledztwa stwierdzono, iż 3re- 

sztowany główny sprawca — funkcjonarjucz 

PKU plutonowy Jó.ef Legau uprawiał te 

machinacje zwolnienia poborowych nie tyl- 
i w Doł- 

hinowie. 

SPORT. 
D isiejsze imprezy. 

W dnu dzisiejszym ma boisku 

1. go edpoczywająca Pogoń wystąpi 

Bieg sztafetowy KOP. 

mieckiej i litewskiej. 

dotychczas ze sceny autora p. Andrzeja Ry:- 

akkabi e godz. 2 po poł, rozegra 
będzie przez drużyny klubów Pe- 

: goń i Makkabi mecz towarzyski, Dłu- 
5 WD Dziś 1-go R: i 

i 1 - 0 godz. Smej wieczorem odbędzie się w : ; 
ZOROEDWPRE aaa ił Miejskiej, A Galai ki 5, KR najsilnizjszym składzie, 

przedstawienie arcydzieła Moniuszki <Wid= 
z з "O" mas. W wykonaniu biorą udział majwybit- 

warzystwem opiski «ad zwierzętanii W niejsze siły miejscowe oraz „orkiestra pod 
Wilnie, co rskuje Towarzystwu nową kierownictwem pp. Ludwiga i Szczepańskie- 

go. Czły dochód przeznaczony jest na Spra* 
wienie pierwszych dezoracji dla formujące: 

  

gdy drzewa liściami płaczą, złotym deszczem | 
padając na ziemię... myśl nasza wybiega ku 

Dzieci lubiq hutę! 
zostawiając za sobą... szarą wspomnień przę- 
dzę .. która naszą duszę - szczególnie w dniu 

Tę rezkosz może Pani 

Swym dzieciom zawsze 

sprawić, jeżeli użyjs Pan' 

zamiast drogiej kawy ziar- 

niste, doskonałą 

kawę „En r I I 0“. 

„Enrlo*, sporządzone z 

najlepszych su'owców, jest 

hygieniczne, tanje i znacznie 

pożywniejsze niż kawa ziar- 

nista lub tembardziej her- 

bata. Proszę żądać od 

Swego kupca  wyraźdie 

„Extilo*. 

ERA 

Wrażenia teatralne. 
Blizińskiego „Pan Damazy*, wysta- 
wiony w Teatrze Polskim na roz- 

poczęcie sezonu 1926—1927. 

Rozpoczęto sezon w Teatrze Pole 
skim z całym pietyzmem dia polskiej 
Sztuki dramatycznej i literatury, z ca- 
łym respektem dla wileńskiej publicz- 
mości teatralnej. : 

Józef Bliziński jest—jak twierdzi 
Briickazr—najznakomitszym po Fred- 
rze komedjopisarzem polskim, a prym 
trzyma w twórczości  Biizińskiego 
„Pan Damazy*. Czegoż trzeba więcej 
dla uświetnienia inauguracyjaego wie- 
czoru teatralnego? 

W. dodatku ma <Pan Damazy» w 
sobie tyle nerwu rasowego pisarza 
dla sceny i tyle humoru, że choćby 
się w nim to-i owo przestarzało (np. 
nieznośne dla współczesnego widza 
teatralnego moneslogi i «na stronie»), 
jeszcze znajdzie się w tej kopalni 
mnóstwo rzeczy miłych i powabnych 
zarówno dla parteru jak dła galerji. 

Sziuką «klasyczną» zalatujs już 
od «Pana Damazego». Już się wielu 
scen słucha... z wyrozumiałością dla 
«tamtych dawnych, dobrych czasów», 
kiedy te po wiejskich dworach «bia- 
łych» bywały jeszcze panieneczki w 
rodzaju Hzlenki i ciocie w rodzaju 
nieocenionej Tykalskiej.. ach, i bywa. 
li jeszcze tacy hreczkasieje «mocium- 
panie» jak sam bohater sziuki, 

Od święta gra się «Pana Damaze- 
go». Od święta to znaczy z «<pada- 
niem» go publiczności w interpretacji 
aktorskiej jaknajlepszej, e ile można 
wzorowej, ze starannością reżyserską 
jaknajtroskliwszą. Można też—nawet 
jest wskazane—dać przed roznoczę- 
ciem  widowiska.. une conference. 
Podnosi to wagę, którą się przywią- 
zuje do dostojeństwa autora sztuki; 
ma się też wzgląd na okoliczność, że 
autor «klasyczny» im bardziej jest 
wycoszony pod niebiosa i im bar- 
dziej jest zoszeny w sercu — tem 
mniej jest znany. 

Tak lub owak dobrze się stalo, 
że p. Wierzyński raz jeszcze ukazał 
się nam przed kurtyną i raz jeszcze 
swytu wnikliwym, perswadującym to- 
nem zapewnił nas, że dobrze i zacnie 
uczynimy poczytując Blizińskiego za 
naszą chwałę i chlubę narodową, Spo- 
dziewaliśmy się, że nam powie, iż 
Bliziński o ile był wybornym mala- 
rzem obrazów rodzajowych ze sfery 
szlachzcko-ziemiańskiej, którą jedynie 
zaał dobrze, © tyle kiepskim a raczej 
żadnym moralistą nie był. Lecz — w 
gruncie rzeczy—poco zaraz ze sceny 
moralizować? 

Co zaś du interpretacji i wysla 
wy,.. przyznać trzeba, że- dołożono, 
jak się to mówi, wszelkich starań. 
Można było być z góry pewnym, že 
dyr. Rychłowski wcale pięknie zagra 

samego Damazego, nawet, aby się 
tak wyrazić, zamknąwszy Oczy. liu 
bo już takich szlagonów grał p. 
Rychłowski? Takich: co to fuka, fuka 
a jak wrsk topnie? Takich: co to mie 
na- djabla -a- -serce- gołębie? A toż 
przecie /Damazy. Blizińskiego to kwint- 
esencja wszystkich szlagon6w, jacy 
kiedy w polskich sztukach występo- 
walil P. Rychłowski wyspecjalizował 
się w tym kierunku. Zresztą,, ileż 10 
razy na świecie sama powlerzchow- 
ność rozsirzyga © karjerze? Kteś np. 
rodzi się z „twarzą dypiomaty* (Diplo: 
matengesicht) j dlatega jedynie węd- 
tuje w odrodzonej Polsce z jednej 
wysokiej placówki dypiematycznej na 
drugą. P. Rychłowski urodził się dia 
ról „aaszych poczciwych ziemian* o 
ogorzałej twarzy, © sumiastych wą- 
sach i „złotem* sercu, Tego przywi- 
leju nikt mu nie edbierze. 

Można było też być pewnym, że 
p. Wyrwicz doskonale zagra re- 
ienta Bajdalskiego — tylko nikt się 
tie spodziewał, że będzie taki mo- 
ment, że go zakasuje jego rodzony 
synalek i że p. Ogolski wyrźnie takie 

W weni, vidi, vici samem ukszaniem się 
na sceniel : 

P. Rychłowskiej należy się Sute 

“V diu wczorajszym o godz, 10 brawo za Tykalską. A znowuż p. Ma- 

min. 03 południowa pałeczka bisgu linowski udjął Szwerynowi wszelką 

szieftiowego KOP dobiegła swego grandeszę — denżunańską. Doprawdy, 
kresu f.j. styku graaic poiskiej, nis- przypominał się chwilami kochanei 

Aszantki na Rivierze, Jakąś rozpaczik
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wą meskinerją wiało od postaci stwo-   dowody pozytywnej ideowej. pracy Twierdzi „Kurjer“, że Stowarzy- Właściwe oblicze kół rzonej orzez p. Malinowskiego. dla dobra państwa i kraju, Widzimy szenia rozbijają P. W. Nieprawdal GDY ® ileński* 
P. Śniadecka ma szczęśliwe... chwi- młodzieży polskiej, jak м tym Związku wyłażą ze skóry, Owszem, prace PW i WF posa- Szukasz Szczęścia 4 D-H. „Bławat Wileński OK 

le, osobliwie w grze mimicznej. Coś żeby pomimo braku funduszów coś wione są w Związku Wileńskim na ję sl Wileńska si. © Tel. Э-ОЫ czasem powie—piześlicznic czasem › Ма ten temat podawał wiele nie- robić dla krzewienia oświaty, kultury, pierwszym planie. Stwierdził to choć- zamów 9 gitary męskie, uczniowskie SJ I płaszcze robimy na zamówienie 
naszych materjałów. Robota solidnsogN 
Za gotówkę i na raty Wielki wybół 
towerėw wełnianych i bawełnianych 

spojrzy, że chcć zaklaskać przy otware prawdziwych wiadomości „Kurjer Wi- a co główna, etyki w ciemnych war- by ostatni Zjazd Delegowanych. Ra- 
tej scenie. Lecz głos niemiły, wdzię- leński* w ostatnich kilku numerach (Nr. stwach tutejszego ludu. Do tej pracy czej „Kurjer* rozbija PW., bo za- 
ku mało; przeciętne uzdolnienie, P. 235, 236, 245). Należałoby je w imię wc'ąga się ludzi dotąd opornych, miast ułatwić wojskoweści jej zadania, 
Makarczykówtie brak wogóle—jskry prawdy sprostować. Otóż stało się, skąpych duchem, rozbudza się w nich zamiast jednoczyć—wprowadza nit- 
talentu, Tem się tłumaczy całe jej, że „Kurjer” ze zbytku zapalczywości instynkt społeczny.  Wčiaga sig du- snaski i z: cietrzewienie, kłóci jednych 
wielkie niepowedzenie w roli Mzńki wszędzie zaczął wpływy endecji i chowieństwo, czyniąc z księży pro- z drugimi. Na ostatnim zjeździe dzia- 
i tłumaczyć się będą wszystkie jej chadecji wietrzyć, omal że nie w swo- boszczów — społeczników. łaczy społecznych była o tem mowa. 
dalsze niepowodzenia na scenie. Bącź- jej redakcji. Uwziął się więc i na Wiemy, jak się w Stowarzysze- Sekretarz Generalny Związku wyraź- 
my wyrozumiali. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, niach usiłuje z rozhultajonej, często nie podkreślał: «nasza rywalizacja z 

Cz. J. jako że — katolickie, wołając, iż są zbolszewiczałej młodzieży twerzyć 0-- innemi organizacjami może przeja- 
ore ekspozyturą mafji endecko-cha- bywateli światłych, dalekich od prze: wiać się jedynie w wyścigu prac, w 

Los Loterji Państwowej 
w Kolekturze 

JÓZEFA HLAWSKIEGO 
w Sosnowcu, 3 go Maja 23. 

Główna wygrana 

650.000 .. 
Co drugi los wygrywa. 
Ciągnienie już 10 i 11 listopada! 

Każdy z Was, czytelnicy, powlnie 
nić u sebis w domu radfe. 

Bezwzględnie najtańsze 
EEE źrÓdłO zakupó| 
radjoaparatów (deiektorowychi lam] 
powy.h ed 1 do 8 miu lamp. У 

   

  

    
  

      
  

    
  

    

    

  
  

  
  

  

    

  

  

      

List do Redakcji, deckiej, jej bojówką I f. p. А czyni sądów i nienawiści, obywateli, którzy- działaniach pozytywnych, nigdy w Aa WARAN > 
Szanowny Panie Redaktorze. to „Kurjer“ w sposób perfidny jak by potrafili cenić i kochać swoje pań- negacji, czy potępieniu». Z tej więc | W tem miejscu wyciąć | przesł.ć w liście WSZECH „RADJO os 
W związku z notatką zamieszczoną w po. ÓW Żak, CO przypiąwszy koledze do stwo bez względu na różnice naro- strony była mowa tylko © zgedzie. Zamówienie „.... * w.R. w 3 | 

czytnem piśmie WPanów «Słowo» Nr. 248 ubrania kartkę z napisem  „złodziej*, dowościowe. Dlatego tam mogą pra- Czyż w któremkolwiek piśmie zwal- Do Józefa Hiawsk ego Pierwsza Krajowa Fabryka Odbi 
anni: =. i pal tytulem <Uwadze woła potem: patrzcie, czyż nie napi- cować i ci z Białorusinów, Litwinów czał Związek Młodzież Wiejską, albo w Sosnowcu. ników Radjowych Fabryka + ВА 
we RS S alies o umieszcze. ganę, že Ferdck ziodziej? Hajėe ma czy nawet Prawosławnych, którzy nie Strzelca? Niechże «Kurjer» to znaj- Niniejszym zamawiam Warszawa, ul. Jerozol mska9* 

Teren szpiłają wojskowego na Antoko. TICO! „, uważają Polski za wroga. I poważniej dzi. | ..... losów ćwiartek po zł. 10— tel. 205 30. 
lu, temsemem dioga przez tenże przecho- Widać z lego, że „Kurjerowi* myślące nauczycietstwo potrafiło od- A skąd „Kurjer“ czerpie o Sto- «....losów piłówek po zł. 20.— Nagrodzona „dyplomem uznaniė 
šios „ETO przedmiotem sporu pomiędzy chodzi bardzo choćby za cenę kłamstw łożyć na bok swoje zapatrywania po- warzyszeniach wiadomości, łakoby je „.... losów całych po zł. 40.— na l-ej wy stawie w Krakowić. | w 

0 ARE as o rozbicis akcji kuliuralno-wychowaw- lityczne i też współpracuje ze S'owa- kompromitujące? Oto z „V.Iniaus Należytość zł... ... wpłacę po Składy stale zaopatrzone w zparzygjy, & 
należało do władz, w. których administracji czej, którą Związek Miodzieży Pol. rzyszeniami, bo widzi tam rzetelną Aidas”, organu, który masze władze | otrzymaniu losów błankietem nadaw. głotnix', słuchawki, lampy, akusiipę po 

znajduje się szpitaj. Obecnie droga ma być Skiej prowadzi w licznych swych od- robotę, a nie partyjne krętactwa. Sło- raz po raz konfiskują. Toż dopiero | Szym PKO. Nr. 61.039 przez  trmę latorv, baterje žacd Lt 2 qżct 
przekazana miastu i z chwilą objęcia jej działach po miastach i pó wsiach. wem zasiewa się w duszy młodzieży pewne i wiarógodne źródłol Ma się erę kad UWAGA: pr. wojskowym, urzędóją 228 
a Owo Ia ae Bona judo. Ale zapytujemy: w imię czego? Nie ziarna zgody, przyzwyczajcjąc fa do rozumieć, że panom > «Vilniaus R > Nes mikom, nauczycielom i os0DO kų < 
ul. Senatorskiej w toku i zostanie ona cddą- ZYSKA NA tem przecież dobre spełecz- prac pozytywnych, twórczych. O me- Aldas» chodzi o zwalczanie WSZy- SPR Ga odpowiedzialaym dogodne waruńsfy W 
rą do użytku w przeciągu 2—83 tygodni. _ ME, to pewna. Zyskają może tylko tadach tej akcji pisaliśmy już wielo+ stkiego co nasze, polskie. Teraz się Spłaty 5 - M ES ĘCZNE. ag 

Łączę wyrazy ORA Ró endecy i chadecy, których tak nie Iu- krolnie, są dobre i wypróbowane. ucieszą pozyskawszy zaufanie „Kur- Zamówienia uskuiecznamy w ciagójig" OF 
Czy bi „Kurjer“, a którzy teraz zaczną 1 о'о м takiej pracy usiłuje prze- jera*! W to im graj, ESS DER EIB | 24h godzin. Na wszelkie 220 k“ 

mówić: widzicie, jak my jednakże je- szkodzić swemi artykułami „Kurjer“, Oprócz cięższych pocisków w ro- nia listowne i telefoniczne dokład To" 
Ofiary. stešmy silni — nawet „oni* to przy- Zapytujemy jeszcze raz: w imię cze- dzaju wspomnianego artykułu w | "Piwornia aitykułów elektrotechnicz. | | nie wys: zegóniające jaki ара ią ściw 

oma znają Jednak na tego redzaju efekcie go? Istotnie; może radykalnemu crga- Nr. 235, «Kurjer» uprawia contra Zaż as aalus lub częšė czyielnik pragnie nabyć о, 

daRa=. "<a oaz i zie- „Kurjerowi* chyba nie zależy? nowi nie podobać się, że SMP zbyt Stowarzysztniom i walkę podjazdo- astępcy Wileńskie.  Poręka dajemy niezwłoczną odpowieć? P 
rędzę wyjątkową ał, % э A jak wygląda prawda? wiele kładą nacisku na wiarę, religję, wą. Mam tu na myśli te nicfortunne Na ZE LA0 аВОУ Zapamiętaj adres З '_}‘" 
rs Wróżka Chi TK Ši ko sie jet o, z z o tem WYL. e 2 2 2 naa a" raz po raz czyłamy w ka 8 «Wschód» pod <Zastępca». WSZECH RADJO оз ||№ 3 

nie nie tylko nie jest partyjny, ale dar znaczą krzyżem. e ta strona kronice. Głównie zwa'cza się w nich o ZP у Warszawa, Ai. Jarozolimska 97 JJ" * 
Słynna В [ I a roman dalej stoi ad jakichkolwiek wpływów jest główną siłą Stowarzyszeń, jest zbliżające się «Święto Młodzieży». e ppaięsowie = ak Tel. 206 30. E“ 
aa aa i polityki niż orgenizacje, któremi opie- ich dumą, no i w žadnym razie przez jest to, jak wiemy, uroczystość ku zieniaszek wiedzieć (i udnio. Gzyż- Popieraj przemysł krajowy: „||ly sl 
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