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Międzynarodowe zjazdy, 
Istnieją, jak wiadomo, dwie Mię- 

dzynarodówki robotnicze: socjalistycz- 
na i komunistyczna. P, Witos próbo 
wał ze ś. p. Słambulijskim zorganizo- 
wać Międzynarodówkę chłopską, ale 
to się nie udało. Od dwu lat mamy 
matomiast Międzynarodówkę wolno- 
myślną. 

Międzynarodówka wolnomyślna od- 
była właśnie swój kongres w Paryżu, 
Jej właściwy tytuł brzmi: Międzyna- 
rodowe Porozumienie Stronnictw Ra- 
dykalnych i Dzmokratycznych (Enten- 
te Internationale des Partis Radicaux 
et Democratiques) lnicjatywa Pero- 
zumienia wyszła z Francji, a miano- 
wicie z łona Partji Radykalno-Soejal- 
nej, politycznej i widomej organizacji 
francuskiego wolnomularstwa. Kiedy 
Kartel Lewicy wygrał wybory z maja 
r. 1924, postanowił nadać nowy ton 
polityce europejskiej. Założenie rodza- 
ju Międzynarodówki miało być do te- 
go jednem z narzędzi. 

Pierwszy złazd „Porozumienia* od- 
był się w Boułogne, w peździerniku 
1925 roku, jednocześnie z kongresem 
francuskich radykałów. Drugi odbył 
się w Karisruhe, w styczniu r. b, a 
trzeci — w Paryżu, duła 1 i 2-go b. 
m. W zjazdach tych biorą udział 
stronnictwa radykalne, liberalne lub, 
demokratyczne Francji, W. Brytanji, 

t Belgji, Hołandji, Niemiec, Szwecji, 
Norwegj, Danji, Finlandji, Czecho- 
słowacji, Bułgacji, Grzcji i Turcji. 
Wszystkie są wołnomyślne i areligij- 

| ne, za'wyjątkiem liberałów angieiskich, 
którzy zastrzegii sobie, że będą 
uczestniczyć w pracach „Porozumie- 
nia* jeśli kwestje religii dotyczące nie 
będą wogóle poruszane, ]:k wiadg” 
mo, w Anglji nawet socjaliści z reli- 
gia nie waiczą. 

Bierze również w zjazdach „Poro- 
zumienia” udział Polska, W tym ro: 
ku pos. Jam -Dąbski reprezentował 
Związek Chłopski, pos, Marjan. Kc- 
ściałkowski — Partję Pracy, a p. Ba- 
łesław Motz (znany lekarz paryski)— 
Wyzwolenie. Wiele pracy na zjazdsch 

 piema. Wysłuchno parę. mów, uchwa- 
lono parę rezoiucji ha temat watki z 
protekcjonizmem gospodarczym i wv- 
brano zarząd na rok przyszły. Na 
jego czeie stoi p. var Berendsen (Da- 
nja), prezes; wice-prezesami zostali 
pp. Heiłs (Nemcy), sir Charles Hab- 
house (W. Brytanza), Dąbski (Polska), 
Ketelaar (Holandia), Bzrgmann (Szwe: 
cja) i Aime Barthod (Francja); sekre- 
tarzami gineralnymi są: pos, Emil 
Borel i p. Edward Pfeiffer, obaj Fran- 
cuzi, albowiem sekretarjat mieści się 
w Paryżu. Przyszły zjazd odbędzie 
się w Londynie, w lipcu 1928 roku. 

łdea Związku Stronnictw  katolic- 
kich, względnie chrześcijańsko-demo- 
kratycznych zrodziła się zaraz po 
wojnie. je] najgorętszym szermierzem 
był ks. Don Luigi Siurzo, przywód- 
ca włoskich „pzpolarów”. Nie zreali- 
zował jej atołi kiedy był. silnym, a 
faszyści, obejmując rządy we Wło- 
szech pięć łat temu, rozbili strannie- 
twe «popelarow». Dziś den Sturzo 
przebywa w Londynie, na emigracji 
przymusowej. Jego myśl podjęli prze- 
cież ludowi demokraci francuscy (Par- 
ti Dėmocrate Populaire) i zorganizo- 
wali w Paryżu t.« zw. Mędzynare do» 
wy Sekretarjat Stronnictw Damgkra- 
tycznych a Insniracji Chrześcijańsk ej 
(Secretariat International des Partis 
Dómocratiques d Inspiration  Chreti- 
enne). Kierują nim pp. Rajmusd Lau- 
rent, sekratarz generalny partji fran. 
cuskiej, oraz p. L. A. Pages, redaktor 
dziennika Ouest Eclair (Remnts). Ste 
kretarlat ten zwołał już trzy „między- 
narodowe konferencja wzajt mnejlafor- 
macji*: pierwsza odbyła wię'w Paryżu 
(1925), druga--w Brukseli (1926), a trze- 
cia w Kolonji (9—11 lipca 1927), Biorą 
w mich udział stałe stronnictwa chrześ- 
cijańsko-demokratyczne Fteneji, Nie- 
mire, Austrj', Belgii, Holandji, Włoch, 
Czechosłowacji, Litwy i Polski, Na 
astainią konferencję delegaci polscy 
nie przybyli; wdwu poprzednich uczest- 
niczył ks. poseł aóycicki, członek 
Stronnictwa Ch. D. i profesor Uni- 
wersytetu lubelskiege. 

Zjazdy stronnictw chrześcijańskich 
nie są kongresami: żadne uchwały na 
mich nie zapadają i to jest bardzo 
rozsądne, bo rezolucje tege rodzaju 
kongresów pozostają zwykle martwą 
literą. Natomiast całe trzy dni trwania 
konferencji wypełniają referaty infore 
macyjue i dyskusje nad niemi, z któ. 
rych uczestnicy ogremnie korzystają, 
bo w ciągu paru godzin rozmowy z 
przedstawicielemi różnych wprawdzie 
narodów, ale jednej religii więcej się 
možna dowiedzieć, niż w ciągu kilku 
dni lektury, Pozatem uczestnicy wy- 
noszą że zjazdów pewne wskazówki 
natury praktycznej, zaczerpnięte z doe 
świadczenia innych. 

Nie ulega wątpliwości, że interes 
masz narodowy wymaga, aby w każe 
dym ruchu międzynarodowym, w 

  

0 traktacie polsko-łotewshim. 
GDAŃSK. 8Xi Pat. Dzisiejsza «Balfische Presse» ogłasza wywiad 

swego korespondenta ryskiego z łotewskim ministrem spraw zagranicz- 
nych Zeelensem. W zwłązku z ratyfikacją łotewsko-sowieckiego traktatu 

handlowego minister Zeelens z całym naciskiem podkreśli, że wbrew 

sdmiennym twierdzenium łotewsko-sowiecki traktat handiowy nie oznacza 

w żadnej mierze nowej orjentacji politycznej na Łotwie. Zawarty obecnie 
traktat reguluje tylko gospodarczy stosunek do Rosji Sowieckiej, nie wpły: 
wając bynajmniej na zasadnicze wytyczne łotewskiej polityki zagranicznej. 

Co się tyczy stosunków z Połską, to minister Zeciens zaznaczył, iż 

stosunki te mają stały, przyjacielski charakter i pod względem gospedar- 

czyta będą w dalszym ciągu rczbudewywane. W rokowaniach © traktat 

handlowy polsko-łotewski esiągnięto porozumienie we wszystkich punktach 

z wyjątkiem jednego. Minister ma jednak madzieję, że i w tym punkcie 

dojdzie de porozumienia. Wreszcie minister zaznaczył, że o komunistycz- 

nem miebezpieczeństwie na Łotwie niema mowy. 

Następcą min, Ackela poseł Helias 
TALLIN, 6 X, PAT. Prezydent republiki zaproponował przy» 

jęcie teki m nstra spraw zagrancznych posłowi estońskiemu w 
He'singiors e Heliasowi. Heilas zaofarowaną mu tekę przyjął. 
Nom nacja nastąpi w najbliższych dniach na zasadzie odpowied- 
niej uchwały pariamentu. 
WTZ OT TZETEOZEOARKTOIZE) OWY TAR K BOZOZTOO EE ATI GKTSTENRETĄ 

Francusko-jugosłówiański traktat przyjaźni. 
BIAŁOGRÓD. 81X. Pat. Poseł jugosłowiański w Rzymie otrzymeł 

od swrgo rządu polecenie zawiadomienia rządu włoskiego 0 podpisaniu 
traktatu. pa oraz konwęncji arbitrażowej pomiędzy Francją a Jugo" 
sławją. Według krążących poglesek gabinety lendyński i paryski Starają 
sig deprewadziė do podjęcia rakowań pomiędzy Rzymem, a Białogrodem. 

BIAŁOGRÓD, 8 11. PAT. Wiadomeść e mającem nastąpić podpisa- 
niu francusko-jugosiowieńskiego traktatu przyjeźai wywołała w tutejszych 
kołach poiliycznych wielkie zadowolenie: W związku z ten minisier Spraw 

zagranicznych Mariakowicz przyjął -dziś wszystkich przedstawicieli dypio- 
matycznych obcych peństw w Białcgrodzie. Szczególnie dłuższą konfe- 
rencję odbył cn z posłem włoskim Bodrero, który dziś udaje się do Rzy- 
mu, Minisier Marinkowicz wyjeżdża jutro w południe do Paryża. Podpisa« 
mię traktatu ma nastąpić w, nadchodzący. piątek. .. Dnia.. 13, bm... minister. 
powróci de Białogredu. 

„Porządek-sesji Rady Ligi Narodów 
—_GENEWA, 8. XI. Pat, Porządek grudniowej sesji Rady Ligi Narodów 

zawiera między innemi petycję litewską z powołaniem się ma art. 1l-sty 
pakiu Ligi Narodów, eraz dwla sprawy gdeńskie, mianowicie kwestję 
Westerplatte | sprawą port d,aitache. Pozatem oczekiwane są interesujące 
debaty w kwestji optantów węgierskich i zatargu niemiecko-greckiego w 
sprawie krążownika „Salamis”, Ostatnia ta kwesija posłada pierwszorzędne 
"znaczenie prawne-polityczne, pociąga cna bęWwiem ca - 6са — KOMIECZUCÓĆ - 
interpretacji artykułów traktatu Wersalskiege, dołyczących rozbrojenia 

Niemiec. kW 

Odpowiedź niemiecka- — niewystarczająca. 
BERLIN, 8 Xi PAT. «Socjalistischer Presse-Dienste donosi ze źródeł 

poinfermowanych, że agent reparacyjny Parker Gilbert uważa odpowiecź 
rządu niemieckiego na awój memorjał za zupełme nie wystarczającą. Za” 
sirzežtnia Parkera Gilberta co do obecnego rozwoju stosunków  finanso- 
wych i gospodarczych w Niemczech utrzymały w dalszym ciągu swe zna- 
czenie. Mimo to Parker Gilbert nie zamierza nadal kontynuować wymiany 
not z rządem niemieckim i chce opinję swą © odpowiedzi rządu na me 
morjał zakomunikować poufaie w najbliższym czasie miaistrowi finansów. 

Bawarja przeciw unifikacji. 
BERLIN, 8 11. PAT. Bawarska partja luduwa wystąpiła 

z niesłychanie ostrym atakiem przeciwko pruskiemu ministrowi 
oświaty Beckerowi za jego niedzielną mowę o unifikacji Niemiec. 
Partja ta stwierdza, że Bawarja nigdy nie zgodzi się na tego 
rodzaju unjonistyczne tendencje, które jej zdaniem mogą zagrażać 
poprostu istnieniu Rzeszy Niemieckiej. 

WZNREASERA 

Statek turecki ostrzelany przez Litwinów. 
Donosiliiśmy we wczorajszym numerze o spotkaniu wojennego statku li- 

tewskiego z przemytnikami — obecnie donoszą nam z Gdańska: 

Wczoraj do portu gdańskiego przybył statek turecki <Hassan Bir». Statek 
ten przemycął alkohol na wybrzeża państw bałtyczich Onegdaj spotkał go wo: 
jenny statek litewski «Prezydent Smetona». Wywiązała się strzelanina. Wojenny 
statek litewski zwyciężył i zabrał statek przemytników do niewoli. Na po- 
kład statku przeszła załoga litewska, składająca się z oficera i kilku żołnierzy, 
poczem „Hąssan Bir“ wraz z csłą xałogą przemytników i załogą litewską został 
przywiązany linami do statku wojennego i w ten sposób pożeglowano do portu 
kłajpedzkiego, Motor <Hassan Bira» nie działał, został jednak w.drodze ‚ парга- 
wiony. Zerwała się burza; liny łączące oba statki uległy przerwaniu. Statek prze” 
mytniczy rzucony został na mieliznę, tuż koło wybrzeża. Litewska straż celna 

zaczęła go ostrzeliwać, nie wiedząc o tem, źe znajduje Się w nim załoga litew- 
ska, złożona z vficera i kliku żołnierzy. Oficer litewski przez ewych rodaków 
został postrzelony w kolano, maszynista zaś, Niemiec, Augermazyer, został po- 

strzelony w piersi i wpadł do wody. Kapitan statku usiłował dopłynąć do brze- 
gu. Los jego jest nieznany. Przemytnikom, jaz się okazało, Niemcom, i żołnie. 

rzom litewskim, znajdującym się na statku, udało się wreszcie puścić w ruch 

maszyny i ściągnąć statek. z mielizny, poczem skierowali sig do Gdańska, dokąd 

też <Hassan Bir» przybył rano. 
* 

Po przybyciu statku do Gdańska sześciu funkejonzrjuszów  polieli 
litewskiej zostało umieszczonych aż de wyłaśnienia Sprawy w koszarach 
policji gdańskiej, siódmy zaś ranny w Czasie strzelaniny, przewieziony 
został do szpitala. > : 

Według ostatnich doniesień funkcjonarjusze litewscy opuścili już 
Gdańsk i udali się przez Prusy Wschodnie ną Litwę. Rz 

KUCZEBECALCKA 

Wzrost dochodów państwowych, 
WARSZAWA, 8. IX; Pat. Wzrost 

dochodów państwewych osiągnął w 
peździerniku r. b. tempo rekordowe. 
Wpływy z danin publicznych i mono" 
polów dały w październiku r. b. im- 
ponującą sutrę 192,4 miljony zł. t. i. 
41,3 miłjony zł. więcej niż w paź zaś © 9,7 mili. zł. więcej niż w paź- 
dzierniku r. ub. Natomiast wpływy z dzierniku r. ubiegłego. 

xażdej organizacji kwestjami polityki 
międzynarodowej się zajmującej, Pol: 
ska była reprezentowana przez gde 
nośnych przedstawicieli, Mimo wszel- 
kich wysiłków z naszej strony, świat 
wie o nas ciągle za о, а со 

publiczne dały przeto w październiku 

wie jest często tendencyjne. Musimy 
być wszędzie ebęcni, aby ioformo- 
wać i prostować, bo „les absznts ont 
toujours tort". 

Kazimierz Smogorzewski, 

W sprzedaży detalicznej czna pojedyńczego n- ra 20 groszy. 
Opiata posztowa wiazczona ryczał(6m. | 

Redrkcja rękopinów niesamówionysh nję zwraca, 

danin publicznych wyniosły 1263 
wobec 94,7 miljona złotych, wpływ 
zaś z monopolów 66,1 milj. wobee nosimy fakty, gdy dobra skonfisko- 
56,4 za peździernik r. ub. Daniny wane przodkom za obronę Polski, 

r. b. o 31,6 miljonów zł. monopole 

0 wykonanie 
Unormowenie stosunków pomię- 

dzy Państwem Polskiem a Kościełem 

Katolickim dokonane zostało przez 
Konkordat. Jednak Konkordat we 
wszystkie szczegóły wzajemnych stos 
sunków Kościoła do Państwa nie 
wnikwął. Jest on czemś w rodzaju 
modnie dziś t. zw. ustawy ramowej. 

' Sam przewiduje rozstrzygnięcie wielu 
_kwestji w drodze «późniejszego ukła- 
du». Na wykonanie postanowień Kon- 

kordatu czekamy dotąd, Rząd Mar 

szałka Piłsudskiego uroczyście je za- 
powiedział w chwili uroczystego In- 
gresu Prymasa Polski de prymacjal- 
nej Stolicy Polski. Lofalne wykonanie 

Konkordatu jest jednem z najbardziej 
pilnych zadań Rządu. 

* 

Całokształt sprawy Konkerdato- 

wej zbyt daleko by nas zaprowadził, 

O jednym tylko szczególe pisać ma- 
my zamiar. e dobrach kościelnych. 
Sprawie ich poświęcony jest art. XXIV 
Konkordatu, który cytujemy: 

1. Rzeczpospolita Polska uznaje prawa 
własności osób prawnych kościelnych i za- 
konnych do wszystkich majątków ruchomych 

т 1 nieruchomych, kapitałów, dochodów, oraz 
innych tytułów prawnych, które te osoby 
prawne posiadają obecnie na ziemiach pań- 
stwa Polskiego. 2, Rzeczpospolita Polska ze- 
zwala, aby wspomniane wyżej własności, w 

razie gdyby nie były jeszcze zapisane do 

„ksiąg hipotecznych na imię posiadających 
je osób prawnych (bisknpstw, kapituł, zako- 
nów, seminarjów, beneficjów  proboszczow= 
skich i innych beneficjów etc.) zostały w 
nich zapisane a to na podstawie deklaracji 
kompetentnego Ordynarjusza, poświądczo- 
nej przez kompetentną władzę cywilną. 

Te dwa punkty są źródłem spra- 

wy, znanej dziś jako <sprawa hipotek 
kešcislnychas + } 

To, co przyjęto nazywać „Tytułem 
włssności* t. zn. akt dziedziczenia, 

„kupna, darowizny najczęściej dla dóbr 
kościelnych w naszym kraju nie istnie- 
je. Dziedziczonemi te dobra nie były, 
kupno czy nadanie po roku 1863 nie 

były możliwe: Tytułami własności 
mogłyby więc być tylko akta dawne, 

przedpowstaniowe, a w wielu wypad- 

kach średniowięczne, Gdyby więc Kor. 
kordat mie wprowadzał specjalnych 

dowodów— musiano by się prawie 

wszędzie opierać na dowodzie prze- 
dawnienia, Dlatego też określa Kon- 
kordat, że za tyiuł własności służyć 
będzie deklaracja Ordynarjusza, pe” 

świadczona przez władzę cywiłną, ta 
jednak droga wymaga pewnego zno- 

welizowania ustawy hipotecznej, Od 

trzech bliske lat Konkordat zawarto, 
a noweli niema. i dobra bezspornie 
kościelne nie mają hipotek, Jak się ta 

musi odbijać na stanie tych dóbr, 
jakis rousi nastręczać trudności przy 

pożyczkach, przy komasacjach—łatwo 

sobie wyobrażamy. Wykonanie tego 

punkiu Konkordatu uważamy za pa. 

łącą potrzebę. A że zapowiedzieliśmy 

i słusznie — lojalne wykomanie tego 
Konkerdatu — uważać będziemy za 
złe każda takie załatwienie, które 

sprawą zapisu hipotek zahamuje roz- 
plenicną w naszych urzędach forma- 

listyką R 

Jako  konserwatyšci stoimy па 
gruncie zasad prawa naturainego; nie 

"wierzymy we wszechmoc usiawy, nie 

wierzymy, by jedne pociągnięcie pió- 

ra, lub jedno głosowanie w sejmo- 
wem zbiegowisku mogło ze zła zro« 

bić dobro, z niesprawiedliwości—spra- 
więdliwość. Są ustawy bezprawne, 

iest legalne bezprawie. Za takie le- 
galne bezprawie poczytywaliśmy  za- 

wsze konfiskaty, dokonane przez 

Rząd Rosyjski. I z zadowoleniem pod- 

de potomków wracały, Nię przesta- 
niemy uważać za bezprawie ustawy, 
która anulując  donacje rosyjskie, 

konfiskaty rosyjskie uprawnia. Bo dar- 
mo byśmy szukali podstawy prawnej 
do obalenia donacji rządu rosyjskie- 
go, jak przeświadczenie, że rząd ten 
sam nie miał prawa do nadawanych 
dóbr. Nemo potest dare guod non 
habet. Ale logiczny stąd wniosek, że 

; CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetr. 
Kronika rekiamowa lub nadesłane 40 gr W 

Konkordafu. 
i rząd Polski nie może po rządzie 

rosyjskim dziedziczyć. | tylke chęć 
rozdawania cudzej własności stoi na 
drodze do zwretu dóbr, odebranych 

nieprawnie nimi obdarowanym Rosja: 
nom, ich prawym dziedzicom.—Ro" 
zumiemy jednak trudność, jaka wyni- 
ka gdy dobra te są oddawna w ręku 

trzeciego, dobrej wiary, właściciela. 
I to powód ostrożności, z jaką o tej 
sprawie piszemy, 

P. 3 cytowanego już artykułu XX:V 
Konkordatu mówi właśnie o konii- 
skatach. «Sprawa dóbr, których ko: 

ściół pozbawieny został przez Rosję, 
Austrję i Prusy, a które obecnie znaj- 
dują się w posiadaniu Państwa Pol- 
skiego, zostanie załatwiona. przez 
układ późniejszy». 

Zdawałeby się, że układ taki trud- 

ności nastręczać nie powinien. Spra- 
wiedliwość wymagałaby zwrotu wszy- 
stkich dóbr odebranych, będących w 
ręku Państwa: suum cuigue. Dibra 

kościelne, które już w trzecie ręce 

przeszły, podlegałyby zwretowi we- 

dług innej, wewnętrzej polskiej uzta- 
wy. A jeżeli Konkordat przystaje na 
układ w sprawie dóbr  skeufiskowa- 

nych przez Państwo—to jest znaczne 

ustępstwo dla Państwa: ustępstwo, 
podyktowane przez zrozumienie (rud. 

mości, jakie by wywołała konieczneść 
natychmiastowego zwrotu wszystkich 
np. gtmachów klaśzternych, dziś przez 
'Państwo zajętych. 

Przy dalszej analizie tego ustępu 
zauważyć należy, że Konkordat iu 
użył terminu «w posiadaniu» — «tn 

possession».- W ten sposób ujęto, 
jako przedmiot przyszłego układu, 
również i dobra zwane „cerkiewnemi*, 
te bowiem, według rosyjskiego pra- 
wa, mie są włesnością ani posiadłością 

cerkwi, są tyłko w jej zarządzie (w Р° 
wiedienii), Cerkiew nie nabyła później 
nowych praw do tych dóbr, Pesiada- 

nie ich przez państwo polskie, sukce- 
sgra praw państwa rosyjskiego, jest 

niewątpliwe. 1 to zapewne drugi mo- 
tyw, dla którego Konkordat uznał ko- 
nieczność dodatkowego w tej mierze 

układu. 

Konkerdat o zwrecie dóbr Ęmówi* 
Dalsze jego ustępy przyznają pan- 

stwu prawo wykupu ziemi na cele 
reformy rolnej. Nie bylo milem nam, 
kensctrwatystom, gdy Kościół nie sta- 

nął tu do walki w obroniz prawa 

własności, Ale Kościół broni zasady 
prawa—z dóbr swoich cedować może, 
zasady tej nis łamiąc. Tak zrobił Lo- 

jalne jadnak wykonanie Konkordatu 

wymaga, by naprzód zwrócono  zi£- 
mie odebrane, a potem dopiero przy- 

siępowano do wykupu. Układ o to 

ze Stolicą Apostolską zawarty musi 

być jak najprędzej, 
Szczegółem w teį sprawie fest 

kwestja gmachów kościelnych, skonfl- 
skowanych przez Rosję. Dochodziły 
do nas echa toczących się o nie mię- 

dzy rządem a klerem układów. Lata 

minęły. O rezultatach tych układów 

głucho. A w pięknym kościele Fran- 

ciszkanów ma Trsckiej dotąd gnije 

zwalona w nim archiwum, dotąd są 

koszary po klasztorach, dotąd setki 
kościołów zielonemi kepułami oszpe- 
cone są w ręku prawosławnych. Spra- 
wa układu o zwrot tych gmachów 
jest trzecią z kolei palącą sprawą. 

* 
Szkie narzuciliśmy zaledwie jedne- 

go ze szczegółów wykonania Koń- 
kordatu. Ale to szczegół bodaj naj" 
ważniejszy. Sprawa zabezpieczenia 
podstaw materjalnych kultu, sprawa 
uposażenia kleru jest najbardziej draże 
liwą ze wszystkich spraw konkorda- 

towych. Sprawa obrony prawa wlas- 
ności jest organicznie związana z 

konserwatyzmem, Uważamy przeto za 
konieczne: 1) nowelę do ustąwy hi: 
potecznej, w myśl p 1 Art XXIV 
Konkordatu; 2) zawarcie układu prze- 

widzianego w p. 8 tegoż artykułu, 
szczególnie zaś układu o gmachy 

kościelne. | w sprawach tych muszą 
być z nami wszyscy, czyj katolicyzm 

Jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
cz diąteedych oraz z ss ed 0 25 proc* drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe ; tabejowe e 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za tekstem 10 groszy 

Za i przeciw. 
Poseł Hartglas o bloku wybor- 

czym mniejszości. 

Prasa żydowska zamieszcza wywiad z 
prezesem Koła żydowskiego dr. Hartglasem 
na temat horoskopów wyborczych. W od- 
niesieniu do mniejszości narodowych, a 
zwłaszcza do żydów uważa on, że celem 
zabezpieczenia sobie mandatów wobec obo- 
wiązującej ordynacji wyborczej, bądą mniej- 
szości musiały iŚŚ razem, gdyż w przeciwe 
nym razie grozi im rozproszzowanie. Usiło- 
wania pewnych kół rządowych zmierzające 
do pokłócenia mniejszości jako też do two- 
rzenia sztucznych tworów mniejszościowych, 
skazane są na niepowodzenie. Zdaniem po» 
sła Hartglasa blck mniejszości, który jest juź 
prawie faktem dokonanym osiągnie przyrost 
20 mandatów w porównaniu z sejmem obec- 
mym. Gdyby rząd chciał mieć silne oparcie 
w przyszłym sejmie i gdyby posiadał odwa- 
gę ku temu, to powinien był podjąć inicja« 
tywę utworzenia bloku <sanatorów» z blo- 
kiem mniejszości narodowych. Należy pa- 
miętać, że od bloku mogą się odsurąć pew- 
ne ugrupowania, co może zaszkodzić po- 
działowi mandatów z list państwowych. Po- 
seł Hartglas jest zdania, że proces Szwaro- 
bardą nie wywrze wpływu na stanowisko 
Ukraińców. Najlepszym dowodem jest ną to 
okoliczność, iż Undo jest zwolennikiem zm 
warcia bloku mniejszości. W dalczym ciągu 
poseł Hartglas zarzuca ortodoksom žydow- 
skim, że gotowi są w każdej chwili zeprze- 
dać jedncść żydowską, za jedność z ziemia- 
nami, Jest wątpliwe, czy jakaś lista polską 
odda głos na kandydatów ortodoksyjnych, 
pewne jest jednak, że żydzi nie będą głoso* 
wali na listę nieżydowską, z którą pójdzie 
ortodoksja za to właśnie, że złamała ona 
jedność żydowską 

Stanowisko Żydów wobec bioku. 
Der Moment powcłuje się na informacje 

posłów ukraińskich, iż rokowania o blok ma- 
ia jedynie charakter informacyjny, że Ukra- 

ncy clągle zapewniają że sprawa zawarcia 
bloku jest daleka. Wygląda na to, že Ukra- 
iūcom zależy, aby żydzi uchodzili w opinii 
za głównych twórców bloku, podczas gdy 
oni są zorjentowani gdzieindziej. Wobec te- 
go politycy żydowscy, którzy prowadzili ro- 
kowania o biok powinni coś powiedzieć. Idea 
wspólnej walki o prawa narodowe nie utra- 
сНа doniosłości w ostatnich latach i jest 
jeszcze obecnie aktualna nie mniej, niż w r. 
1922. Obecnie chodzi jednak o zwykłą tak- 
tyzę: Żydzi nie powiuni jedynie odgrywać 
roli faktorów i pośredników przy powstawa: 
niu biokn. Pisma polskie niedawno doniosły, 
że politycy żydowscy z Polski zwrócili się 
do komitetu obrony Szwarcbarda, aby sumy 
pozostałe po wyczerpania obrony zostały 
obrócone na zbliżenie żydowsko-ukraińskie 
przy wyborach obecnych i że stanowisko ta 
zostało zatwierdzone. Ukraińcy ciągle ogła« 
szają komun katy, iż blok wcale jeszcze nie 

wstał, To wszystko wymaga wyjaśnienia 
ze strony żydowskiej, a przedewszystkiem 
sprostowania co do pieniędzy z obrony 
Szwarcbarda, a następnie odpowiedzi ukraiń- 
com, gdyż i oni są w bloku zainteresowani. 
Skoro więc on: przybiersją przytem minę, 
gdy mówią o tem, jak o operacji zekazanej, 
to żydzi nie mogą pozostać w roli niemych 
popychadeł. Takie oświadczenie ze strony 
polityków żydowskich musi nastąpić jaknsj« 
prędzej, ą to w celu przywrócenia równowa- 
gi sił i zatarcia niepomyślnych wrażeń. 

Nadzwyczejny Zjazd Rady Na: 
czeinej Z. A. Myši Mocarstwowa. 

Daia 6 b. m. odbył się w Warszawie 
Nadzwyczajny zjazd Rady Naczeinej Z. A, 
Myśl Mocąrstwowa. na którym reprezento- 
wane były poszczególne ośrodki akademickie 
polskie, Obrady poświęcone były aktuainym 
zagadnieniem życia politvcznego kraju, 

3 W rezultacie, po dożładnem zapoznaniu 
się z sytuacją polityczną doby bieżącej, oraz 
uwzględniając moment przełomowy, jaki 
pizęży wa obecnie społeczeńsiwo polskie i 
konieczność skierowania do czynnej realnej 
pracy państwowo-twórczej wszystkich zdro: 
zo e jego elementów, Redą Na» 
czelna postanowiła nie zatrzymywać dłuże 
w łonie Z.Ą.M,M. tych Paieska które : 
życiem ekademickiem nie są juž bezpošred- 
nio związane, jecz wydzielić je w oddzieln: 
całość organizacyjną celem jaknajbardzie) 
intensywnego i realnego wykorzystania ich 
dja pracy ideowej na terenie starszego spo 
łeczeństwa. Techniczne . wykonanie” powyż* 
szej uchwały zostało powierzone zarządowi 
głównemu Z.A.M.M. A 

Jednocześnie ustalono, że dcroczny zwy* 
Cczajny zjazd Rady Naczelnej ZAMM odbę: 
dzie w Poznaniu'w połowie grudnia rb: 

Q pakcie polsko sowieckim. 
B. Peytavi de Faugóres, znany dzienni- 

karz francuski, bawił przez parę tygodni w 
Polsce, poczem ogłosił w Rappelu iw Pa: 

ris Midi szereg o polskich sprawach arty- 
kułów. Tygodnik Earope Nouvelle (22 X) ро- 
daje jego artykuł na temat: «Polska i Rosja: 
ku paktowi 'o nienapadaniu?» 

.. Autor stwierdził w różnych kołąch po- 
litycznych polskich —na tewicy, wśród «pil- 
sudczyków» i na z — szczere prag- 
nienie zawarcia z Rosją sowiecką paktu o 
nienapadanin. <Wszyscy, pisze, uważają ро- 
prawienie stosunków z Rosją za pierwszo- 
rzędną konieczność „. Nie oznacza to, nby się 
łudzono co do możliwości pokoju beztermi- 
nowego. Ale na okres lat dziesięciu jest to 
możliwe». 

P. Peytavi kończy zdaniem powiedzia« 
nem mu przez księcia o sekretarza ge- 
nerelnego rumuńskiego MSZ: <Zważywszy 
na obecny stan Europy, Szkoda czasu na 
zera sięgające dalej jak dziesięć 
at»; 

BRESBADZEBOCZBE 
OFIAROWUJCIE FANTY 

NA LOTERJĘ AKADEMICKĄ 
iš BE ma 

nie jest atutem wyborczym jedynie” 
i na deklamacji się nie kończy. 

Redakcja „Słowa*- 
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ECHA KRAJOWE 
  

WILEJKA. 
— Dożywianie dziatwy szkol- 

nej w powiecie. Pratując od czie- 
rech lat ma sianowisku Inspektora 
Szkolnege w powiecie wilejskim mia- 
łem możność przypatrzyć się i za- 
obserwować życie tego ludu, a prze- 
dewszystkiem zwracałem szczególną 
uwagę w czasie wizytacji szkół na 
mędzay, nieraz wprost zastraszający 
wygląd niektórych dzieci szkolnych. 
šis Gdzież przyczyna tego? — Krótka 
odpowiedź: w niedosiatecznem odžy- 
wianiu dzieci. Były wypadki, gdy za- 
pytane dziecko czy jadło śniadanie 
odpowiedziało, że nie jadło, lub jadło 
kawałek suchego chleba. Oczywiście 
o takiem odżywianiu nie dziwnego, 
że dziatwa szczególnie wiejska źle 
wygląda, nędznieje, traci chęci i siły 
do nauki, wpada w poważne choroby 
jak blednica, gruźlica i nieraz zdarza 
się, że jednostki rokujące wielką 
przyszłość, muszą całe życie kawęczyć 
a nawet marnie ść z tego świata. 
Chcąc więc złemu zaradzić, luspekto- 
rat Szkolny przystępułe do zorgani- 
zowania Komitetów Gminnych doży- 
wiania dzieci powiatu wilejsko-mało* 
deczańskiego i apeluje, oraz uprasza 
całe Szanowne Spułeczeństwo obu 
powiatów, by jak jeden mąż stanęło 
do pracy w tak wzniosłej akcji, jaką 
jest dożywianie dzieci. 

Inspektorat Szkolny wierzy, że 
Społeczeństwo Kresowe tak wielce 
ofiarne zrozumie łaskawie intencję i 
chęci pomocy tym maluczkim, mając 
ma pamięci, że przyszłość nasza па 
nich spoczywa. Inspektorat Szkolny 
wydaje równocześnie w tej Sprawie 
okólnik do nauczycielstwa obu po- 
wiatów z gorącem zachęceniem i po* 
leceniem zorganizowania narazie gmin* 
nych Komitetów dożywiania dzieci 
szkołnych. 

Niech że więc nikogo oie braknie 
przy tak  szczytnym i wzniosłym 
warsztacie pracy, bądźmy podobni do 
mrówek i niech ta praca nasza mrów- 
cza wyda stokrotne piony, 

Csłą akcją kierować będzie Głów* 
ny Komitet Powiatowy dożywiania 
dzieci z siedzibą w Wilejce, celem 
którego będ.ie zasilanie środkami 
pieniężnymi w miarę możności Komi- 
tety Gminne. 

Niech że więc posypią się ofiary 
choćby groszewe, ale niech da każdy 
z tem przekonaniem, że składa ce- 
giełkę do wspólnego wzniosłego dzieła. 

Ofiary należy nadsyłać do Powia- 
towego Komitetu Dożywania dzieci w 
Wilejce przez P. K. O. Nr. 80574 do 
Banku Spółdzielczego w Wilejce na 
rachunek Nr. 172 Powiatowego 
mitetu Dożywiania dzieci. 

Inspsktorat Szkolny ma niepłonną 
nadzieję, że akcja dożywiania dzieci 
e: się, tylko trochz wiary we własne 
siły, 

Władysław Płomiński, 

Inspektor Szkolny pow. wilejskiego" 

NOWOGRÓDEK. 

— (g) Odsłonięcie i poświęce- 
mie obelisku w Zaosiu. W dniu 11 
listopada odbędzie się uroczystość 

poświęcenia obelisku (pomnika) ku 

czci Adama Mickiewicza w Zaosiu. 

Woda Kolońska Fascinata 
Chypre naturalaa jest najlepszym 

aromatycznym środkiem  uspakajają- 

cym i odżywczym dla nerwów. 

  

p НО онн чен нн 

Prof. Dr Z. Sowiński 
choroby wener. i skórne, 

Przeprowadził się na 

ul. CIASNĄ Nr 3. m 6.       
Žadaicie znaczków i nalepek 
»Vl-.go Tygodnia Akademika» 

glelaego pod kościół. 23 ub. mies. 
proboszcz Chołchelskiej parafji ks. 
Nikodem Kozłowski dokonał poświę- 
cenia kamienia węgielnego pod bu- 
dowę kościoła w Gródku, po zamu- 
rowaniu w jego podwalinach aktu 
założenia, zaświadczonego podpisami 
komitetu ziemiaństwa, miejscowej ine 
teligencji i tłumnie zebranego ludu. 

Gdy po 63 roku nastąpiły repre- 
sje religijne i duże kościcłów uległo 
zamknięciu, ludność zmuszoną byla 
dążyć o kiłka mil po zdobycie po- 
ciech religijnych. Jak liczne tłumy 
zbierały sig w okresach spowiedzi 
Wielkanocnych w pozostałych para- 
fjach, wiedzą proboszczowie, którzy z 
oddaniem sig spełniali. swoje obo- 
wiązki, często jak w Chzłmszczyźnie, 
ped osłoną nocy, by uniknąć czuj- 
ności miejscowych władz. 

Miasteczko Gródek, prawie na 
krańcu parafji, musiało być z keniecz- 
mości zaniedbane, nic więc dziwnego, 
że marzeniem paru pokoleń stała się 
budowa chaćby najmniejszego koś- 
cioła czy kaplicy. Myśl pierwszą rzu: 
ciła wdowa po Aleksaadrze Olendz- 
kim, właścicielu maj. Pioirowszczyz- 
na, znanym w czasie przed i popo 
wstaniowym ze swej działalności spo- 
łeczne obywatelskiej, ś. p. Bazylja 
Olendzka, która ma ten cel złożyła 
na ręce córki swej Marji Karnickiej 
sumę 1000 rubii. 

Idea pedjęta przez gorliwą spad- 
kobierczynię, w równei mierze pod: 
trzymana przez Ś p. Edmunda Boha- 
rewicza z Soroczyna, twórcy kasy po- 
życzkowej w tymże _ Gródku 
znalazła licznych wykonawców; zało- 
żeny komitet zakrzątał się ruchliwie, 
mie mógł jednak swego dzieła doko* 
nać z powodu wybuchu wojny: sta- 
nęła rozpoczęta praca, kapitał ze 
składek zebrany stracił częściowo 
swą wartość wskutek dewaluacji. 

Myśl jednak nie zginęła, padchwy- 
ciły ją młodze siły, gdy nastał czas 
odpowiedni; zaniesiono petycję do 
Arcybiskupa Jałbrzykowskiege w cza- 
sie wizytacji Arcypasterza i oto na 
zaofiarowanej przez hr. Tyszkiewicza 
ziemi, powstały podwaliny mowej 
świątyni—ziszczenie marzeń uprzed- 
nich pokoleń. 

" BARANOWICZE. 

— (a) Roboty magistrackie. 
Pó zrobieniu bruku na ulicach wy- 
gląd miasta szpeciły nadzwyczaj 
chodniki, na których Oprócz tego, iż 
przejść nis można było, jeszcze moż- 
na było i łeb skręcić. Ostatnio ma- 
gistrat przystąpił do zmiany chodni- 
ków na ulicy Narutowicza i innych z 
płyt własnego wyrobu. 

Oprócz tego magistrat przystąpił 
do budowy kilkudziesięciu słupów do 
rozplakatowania afiszów, wreszcie mia« 
sto przyjmie trochę estetyczniejszy 
wygląd, gdyż rozpiakatowanis afi- 
szów na domach ten wygląd psuło. 

— Defraudacja. Daia 31.X b. r. 
Dymitr Weronow, buchałter firmy 
„Nobel* w Baranowiczach zdefraudo- 
wał z kasy frmy 4000 zł. i zbiegł w 

j niewiadomym kierunku-— Zarządzono 
za nim poszukiwanie. 

— Zderzenie pociągu z furmanką. 
Dnia 30 X pociąg towarowy Nr 386 idący z 
Baranowicz do Lidy, najechał na przejeździe 
stacji towarowej w Baranowiczach na fur- 
mankę naładowaną towarami, prowadzoną 
przez Mauła Elję z Mira, pow. Stołpeckiego. 
Mauło doznał złamania ręki i odniósł kilka 
ran na głowie. Konia z powodu złamania 
nogi musiano zastrzelić na miejscu: k. 

WOŁOŻYN. 

Przedstawienie w szkole. W 
wieńcu, w lokalu szkoły powszechnej od: 
było się dnia 29 X 27 r. przedstawienie ode- 
grane przez dziatwę szkolną pod kierownic- 
twem nauczycielą tej szkoły Jody Jana pt. 
<Baladyna królowa Żabka». Dochód prze- 
znaczono ną budowę pomnika Adama Mic- 
kiewicza w Wilnie. k. 

CŁA OW © 

Proces Manoilescu w Kiszyniowie. 
BUKARESZT. 8 11. PAT. Rozprawa sądowa przeciwko 

Manoilescu odbędzie się w Kiszyniowie, Władze śledcze zdołały 
GRÓDEK, koło Mołodeczna. ostatnio odcyfrować korespondencję Manoilescu z jego Żoną, 

-- Poświęcenie kamienia wę: 2 między innemi również i depeszę, w której p. Manoilescu 
wzywa męża do tego, aby przywiózł ze sobą listy od ks. Ka- 
rola, dla AVerescu, Maniu i ks Heleny. W listach tych ks: Karol 
miał oświadczyć, że pragnie powrócić do ojczyzny. Na podsta- 
wie wyniku dochodzenia dokonano Wczoraj aresztowania pani 
Manoilescu. 

° s e 
Rewelacje w sprawie gen. Gajdy. 

PRAGA 8 XI PAT. Jak donosi <Narodni Osvobożeni» udało się odcyfrować 
nową depeszę, która dowodzi, że eksgenerał Gzjda gotów był w roku 1920 pro- 
wadzić na rzecz Rosji Sowiectiej akcję szpiegowską przeciwko Francji. Pismo 
oczekuje rychłego ogłoszenia autentycznego texstu wzmiankowanej depeszy, 

Sensacyjne aresztowanie w Bukareszcie 
BUKARESZT 8 XI PAT. Został tu aresztowany porucznik marynarki Teo- 

doru, Świeżo przybyły z Paryża, gdzie przebywał na studjach. Jak donoszą 
sma, oficerowi temu zarzucają przestępst 
mo przy nim dokumenty kompromitujące 

‘ 
wa O charakterze wojskowym. zńalesioć 

Kawalerzyści polscy w Amerycy 
NO WY-YORK, 8. XI, Fat. W pierwszym dniu międzynaredowych 

konkursów hipicznych w bisgu myśliwskim por. Starnawski zdobył il na- 
grodę, a ppułk- Rómmel IV, 

Manifestacje komunistyczne w Warszawie 
O1 dłuższega czasu Czair. Kom!- 

tet Komunistycznej Partji w Polsce 
przygotowywał na dzień 7:go b. m. 
pochody i manifastacje z powodu 
przygadającej dziesiątej rocznicy re- 
wolucji bolszewickiej w Rosji. Przy- 
gotowania te dały wczoraj dość mi- 
zernę maogół wyniki. Kilka małych 
pochodów, pierzchających na widok 
posterunkowege, parę agitacyjnych 
przemówień przed fabrykami wobec 
nielicznych słuchaczy i to wszystko. 

Uczestnicy jednego z nislicznych 
pochodów, defilującego ulicą Radzy- 
mińską na Pradze, zajęli zaczepne 
stanowisko wobec post. Szarluka. 
Post. Szarluk, odpierając napastni- 
ków, dał kilka strzałów w powietrze 
na postrach, Napastuicy oraz wszy- 
scy uczestnicy pochodu na odgłos 
strzałów rezbiegli się z popłochu 

Także na Pradze rezewa rpolicyi- 
na 15.go Kotnisarjatu rozproszyła pe - 
chód robotników fabryki amunicyj- 
nej Pocisk i odebrała im sztandar 

Przed fabryką Norblina usiłował 
wygłosić przemówienie do wychodzą: 
cych do pracy frobetników młody a- 

gitator komunistyczny, student Uszer й 
Wolf Landau, członek Centr. Kom, | 
Zw. Mł Komunistycznej. Agitacyjne 
przemówienie przerwał posterunko- 
wy, który sam eden przedarł się 
przez grupkę przysłuchujących Žsię 
robotników i 
kołnierz odprowadził do Komisarjatu. 
Niezbyt wielki był widocznie entu- 
zjazm dla haseł głoszonych przez ko- 
muaistę Landau, gdy nikt ze słucha: 
jących go robotników nie stanął w į 
jego obronie, 

Wywrstowcy, wśród których prze- | 
manifestowali także p 

w dzielnicy żydowskiej. Patrole i po- | 
ważali nieletni, 

sterunki policyjne rozproszyły bez 
trudu demonstracje komunistów na 
Pl. Muranowskim, ul. 
Smoczej, Małej, Dzikiaj, Okopowej, 
Karmelickiej i Pl. Parysowskim. Za- | 
rządzone silie pogotowie policji nie | 

roboty wobec po* | 
wściągliwości nielicznych manif:stan- | 
tów. Dawały sobie z nimi w zupel 
ności radę zwykłe posterunki i patro' | 

miało wcale do 

le. Kilku manifestantów  poturbowali 
przechodnie. 

Bieg rozstawny 
Wczoraj rozpoczął się bieg roz- 

stawny Policji Państwowej de War: 
szawy we wszystkich kresowych wo- 
jewództwach: a więc: Wileńskiem, Ka- 
towickiem, Lwowskiem, Łuckiem, To- 
ruńskiem, Poznańskiem i Krakow 
skiem. Do sztafet z tych województw 
przyłączone będą 
z innych województw—Trasa w woj. 
Krakowskiem wynosi 87 km. we 
Lwowskiem 396, Łuckiem—383, To- 
ruńskiem—218, Peznańskiemm — 303, 
Katowick em—337. 

W Wilnie wyruczenie  sztafaty 
miało przebieg następujący: Przed 
godz. 11-tą w nocy ustawił się przed 
Pałacem reprezentacyjnym liczny od- 
dział wolicji państw. Przybyli Komen- 
dant Woj. P. P. Praszałowicz, ko- 
mendant policji m. Wilna Reszczyń* 
ski, oficerowie policji, przedstawiciele 
prasy i greno mubliczności, Puukiu- 
alnie o godz. 1l:ej przybył p. Woje- 
woda Raczkiewicz i przeszedłszy przed 
frontem kompanji policji odebrał od 
komendanta Pol. Woj. p. Praszało. 
wicza raport, poczem na dany syg 
nał starszy posterunkowy Skoruk w 
pełnym rynsztunku z karabinem i 
patronami otrzymawszy od komen- 
danta Pol. Woj. adres umieszczony 
w blaszanej puszce rozpoczął bieg 
sztafetowy. Na całej przestrzeni 470 
kim. do Warszawy rozstawieni są co 
trzy km. uczestnicy biegu szlafeto- 
wego. Trasa do Warszawy idzie z 
Wilna przez Olkieniki, Orany, Mar. 
cinkańce, Grodno, Nowy Dwór, Dą- 
browę, Suchowolę, Goniądz, Budy, 
Brzeziny. Mężenin, Zambrów, Ostrów, 
Myszków, Radzymin, Warszawa. 

KE EEEE gi O a i I I a EECC, 

Nowa Turcja i jej ko- 
lebka. 

Kema! Pasza został powtórnie pre- 

zydentem Republiki Tureckiej. Postać 
ta wybitna. jedna z nączelnych—wy- 

razić się wolno: historycznych — na 
teraźniejszym horyzoncie poliłycznym 
świata. 

Kemal Pasza, twórca Turcji ne- 
woczesnej, powojennej miał ostatnie- 

mi czasy w Angorze szereg jakby 
wykładów publicznych, w których 
wystąpił w roli historyka. Odmalo- 
wał szęrokiemi rzutami niepospolite- 
go intelekiu oraz własnej pamięci: 

6braz powstania nowej Turcji. 

Historja... to wielka rzecz! Jak 
cień za człowiekiem, tak ciągnie się 
ona nieprzerwanie za Teraźniejszością. 
Czemże jest H.storja? Odbiciem  Te- 
raźniejszości, Lub, jeśli kto woli, w 

przeciwieństwie do cienia i człowieka, 

Teraźniejszość z Przeszłości wyrasta. 

Co mówił Kemal Pasza — 0 wła- @ 
snem dziele? 

Da wyobrażenie kilka oto epizo- 
dów rozwiniętego przezeń obrazu, 

W maju 1919-g0 roku — mówił 
Kenial Pasza—gto jaka była ogólna 
sytuzcja: grupa mocarstw, do których 
należała Turcja, była w wojnie zwy- 
ciężona, pobita; armja turecka zde- 
moralizowana i kompletnie rozgrzężo: 

na; pod ciężkiemi warunkami stanęło 
zawieszenie broni; kraj i naród wy- 
czerpane niemal do cna przez długie 
lata okrutnej wojny. Ci, którzy wcią- 
guęli w mią Tureję—uciekli z kraju, 
dbając tylko o własne życie, Sułtan 
degenerat, łączący w swej osobie sul- 
tanat i kalifat czyni nadludzkie wy» 
siłki aby uratować: jeden i drugi. Ra- 
da ministrów pod przewodem Da: 
mada Ferida Paszy jest bezsilna, a i 
= bez żadnego dostojeństwa, 
chwiejna jest i lękliwa. Mocarstwa 
należące do Enfentey nie raczą re 
spektować mawet warunków zawi6- 
szenia broni; obcy oficerowie i urzę- 
dnicy panoszą się go Turcji jak po 
własnym kraju. 

Obce i wrogie nam mocarstwa 
nie ukrywają zamiaru rozczłenkowa- 
nia Turcji i starcia jej z oblicza zie- 
ini. Naród turecki czuje to lecz tylko 
wpatruje się szklanym wzrokiem w 
przyszłość złowrogą. Co ma robić. 
Artnja turecka istnieje faktycznie tylko 
na papierze. Wodzowia jej upadli na 
uchu. Nie meże im pomieścić się w 

głowie aby ojczyzna mogła być ura- 
towana z krawędzi przepaści, na któ: 
rej się znajduje... bez współdziałania 
zarówno padyszacha jak kalifa, oby- 
wając się bez kalifa i padyszacha. 
Drugim dogmatem było, że Turcja 
nie może być zbawiona bez pomocy 
choćby jednego z wielkich mocarstw. 
Uważano wprost za szaleństwo „па- 

po dradze adresy * 

do Warszawy. 
mi posuwa się auto z oficerami po” 
licjii Od Marcińkaniec adres prze” 
chodzi w ręce policji woj. Bialostoc- 
kiego, zaś na ostatnim etapie w War- 
szawie oczekiwać będzie starszy przo* 
downik policji wileńskiej Pohl, który 
doreczy adres w Belwederze. 

Tekst adresu jest KAS 
„Pierwszemu Marszałkowi Polski 

Józefowi Piłsudskiemu, Twórcy odro- 
dzenia Ojczyzny, Policja Państwowa 
Województwa Wileńskiego, ziemi, któ- 
rą, Ty, Panie Marszałku specjalnie 
umiłowałeś — łącząc się w hołdzie z 
całem społeczeństwem w IX-tą rocz- 
nicę odzyskania niepodległości i XI 
rocznicę fpowstana służby bezpie- 
czeństwa, ślubuje Ci, Panie Marszał ® 
ku stać wiernie na straży Naejjaśniej" 
szej Rzeczypospolitej, którą Ty, swe- 
ja znojaą, twardą pracą, wyniosłeś na 
stanowisko jednego z mocarstw, ma 
które zwrócone są oczy świata ca- 
lego“. 

Adres podpisany jest przez przede 
stawicieli funkcjonacjuszy Policji Pań: 
stwowej wszystkich stopni. 
024000000500080000646030350000R00RR80040 ROGOŁONO 

  

wziąwszy agiłaiora za @ 

Lubeckiego, į 

Zmiana órtografji w S.SS.R. 
Specjalny oddział Gławnauki posta: tym melodyjnym odcieniom, 

i tak upiększały mowę rosyjską. nowił „zracjonalizować” pisownię 

fonetykę języka rosyjskiego, nowa 
reforma zaś skierowuje się przeciw 

które 

wprowadził zupełnie dzikie zmiany w  KZEREUZUNUWANITOWAWWYCZWZYWWNNAA 
pisewni rosyjskiej, przeczące całkowi- 
cie fonetyce języka rosyjskiego. Ska- 
sowamo więc t. zw. cznak miękki» w 
tem sposób, że wyraz nocz będzie się 
teraz pisał bez „znaku miękkiego" na 

Rozporządzenia stabilizacyjne 
wniesione do Sejmu 

WARSZAWA, 8. XI. Pat. Dziś 

kańcu. Wprowadza się także pisanie przed pełuduiem zostało zgodnie z 
o tam, gdzie dotychczas było miękkie postanowieniami Konstytucji złożone 
e, więc np. pisać się będzie czornyj, 
przez o, a nie jak dotychczas przez e. 
Skasowano zupełnie twarde € t. zw. 
e oborotnoje. jak teraz będą Rosjanie 
wymawiali wyraz eo, jest dia nas ta- 
jemicą. Wreszcie znosi się także cu: 
dzysłów i średnik. 

Nalsžy zauważyć, że posrzednia 
reforma pisowni znosząca jać' i „tware 
dy znak” nie wpływzła w niczem na 

  

     

   
non. MALIN 
i Tel. 

Opony, dętki 

Remont samochodów „FORD 

Spawanie I cięcia gazem 

Wulkanizacja opon i dętek, 

| Roboty wykonywują się prędko, akuratnie i tanio, 

a EI AEA SEO SESI 

Sejmowi 37 rozporządzeń Prezydenta 
Rzeczypospolitej z mocą ustawy, mię« 
dzy imnemi rozporządzenie © planie 
stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożycz: 
ki zagranicznej, Graz rozporządzenie 
o stabilizacji złotego. 

* | Mandaryn Wu. | 
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Autoryzowane Przedstawicielstwo 

О0 ХК žynio 
Sp. z a. o. 

H WILNO, al. Wileńska 23,— Adr. tel. „WUMA WILNO*— 
h 310. 

POLECA ZE SKŁADU: | 
i Automobile „FORDA* i traktatory „FORDSON* 
Oryginalne części zamienne „FORDA“ i „FORDSON A“ 

i akcesorja „FIRESTON A* 

Piugi i breny talerzowe „OL VER“, 

jj Smary samochodowe „GARGOYLE*, „MOBILOIL* į „GALTOL*“, 

Akcesorja i utensylja, farby i lakiery do samochsdów., 

Warsztaty samochodowe reparucyjne: 
i traktorów „FORDSON*, 

acetyleno -tlsuowym. 

  

ZAKŁAD POŁOŻN.CZO G:NEKOLOG.CZNY 
Dokterów Dob>rzańskiego, Erdmanowej i Karnickiego 

zastał otwatty 
w Lecznicy D-ra Dembowskiego 

Aleja Róż Nr. 9, róg Małsi Pohulanki. 
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Czarna kawa Vl-$o Tygodnia 

' odbędzie się dnia 12-go listopada r. b. o godz, 
nach Domu Oficera Polskiego (ulica Mickiewicza Nr. 13), 

Zaproszenia w cenie 3 zł. można nabywać u PP. gospodyń, 
oraz w Komitecie Tygodnia (ulica Wielka 24, | piętro) ad rodz. 
11—13, oraz o godz. 17—20. Karia wstępu akademicka 2 zł, 

  

Akniemiki $ 
19-tej w salo- 
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JEŻELI KINA NIE LIBUSZ 
1 do kina wcale nie chodzisz 

„Z PAMIĘTNIKA LEKARZA"... 
musisz zobaczyć JUTRO w nocnych seansach (og. 11.30) 

<POLONJ A». 

ФоФеооофооФеф фФ оффф рооовсот oRoROOOOGOOCOCHZRUNANUNANEM 

Kino «HELIOS» ul. 
в Wszechświatowy Sukces! Najnowsza produkcja 1927—28 r. 

Największe, nieśmiertelne arcydzieło wszechświatowej sławy myśliciela 

Hr. LWA TOŁSTOJA 

„Zmariwychwsianie” 
Niesłychanie emocjonujący dramat miłości i poświęcenia przy udziale i 
pod kierunkiem syna wielk, pisarza Hr. ILJI TOŁSTOJA. W „oli <Katiu- 
Szy» sława ekranu DOLORES DEL RIO. Podczas seansów od &. 6-е] 

w kinie 

orkiestra bąłałajek i mandolin wykona 
Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na 
początek seansów 0 godz. 4, 6, 8 i 10-ej, 

W ślad za biegnącymi uczzstnika- venenunanoanesapasnannenosnanaEKSeKEK665644002446446464+ PA EUEHKEEAKUANNNEANEUZAS nunEnARUNERUAS 

  
Wileńska 38. 

odpowiednie śpiewy i romanse. 
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rażenie się" któremukolwiek z wiel- 
kich mocarstw. 

Wówczas to, w maju 1919-go, 
przybywa Kemal Pasza jako inspektor 
armji do Anatolji Wschodniej. Jest 
wodzem naczelnym trzeciego korgu- 
su mającego sztab swój w Siwas о- 
raz piętaastego korpusu, erzerumskie- 
go. Orjentuje się w sytuacji miemal 
rozpaczliwej i dochodzi do nieztom- 
nego przekonania, że Turcja da się 
uratować jedynie jako państwo o cał- 
kiem nowym ustroju a kompletnie 
niezależne. 

1 śmiały ten program zaczyna па- 
tychmiast urzeczywistniać. Rozumie, 
że ше dojdzie do celu jnaczej jak 
drogą rewolucyjną, powstając i prze- 
ciwko osmańskiemu sułtanowi i prze- 
ciwko mahometańskiumu kalifowi, a 
do insurekcji pchając cały naród tu- 
recki. 

Następuje też rychło gwałtowny 
konflikt Kemala Paszy z rządem kon- 
stantynopolitańskim. Kemal Pasza 
widzi, że nie może w takiem starciu 
występować jako jednostka, choćby 
najpoiężniejsza indywidualnie, Tedy w 
nocy z 21 na 22 czerwca 1919 w 
Amassji, (Azja Mniejsza, opodal pół- 
nocnego jej wybrzeża) pisze odezwę 
zwołującą kongres wschodnich mro- 
wincyj państwa tureckiego do Erze- 
rumu. W ślad za tem ukazuje się 
broszura agitacyjna. Jest w niej fra- 
zes, aż nadto moćny i ostry: <Kon- 

  

stantynopol nie może już dłużej pa- 
nować nad Anatolją; wręcz przeciw = 
u powinien odtąd podlegać Ana- 
tojji». 

Akcja ta Kemała Paszy budzi czuj: 
ność komisarza angielskiego rezydu- 
jącego w Konstantynspolu. Pod jego 
naciskiem rząd sułłański edwoluje 
Kemala Paszę z Anatolji, wystosowu- 
jąc cyrkularz do anatolijskich wszyst- 
kich władz zabraniający im wchodzić 
w jakąkolwiek styczność z rebelizują- 
cym jaspektorem armji i dowódcą 
dwóch korpusów. Władze anatolijskie 
mie reagują wcale ma ten zakaz. Na- 
temiast Kemal Pasza podaje się w 
pierwszych dniach czerwca do dymi- 
sji. «Byłem — powiada — wolnyl 
Odpowiedzialny odtąd miałem być 
jedynie wobec własnege sumienia». 

Dn. 23 lipca zgromadził się kon“ 
gres w Erzerumie i trwał 14 dni. Po- 
wziął on między innemi uchwałę zwo- 
łania Zgromadzenia Narodowego, któ- 
reby įrządy konstantynopolitańskie.:. 
kuntrolowato. O rezelucjach kongre- 
su pawiadomione zostaly mocarstwa 
obce. Kemai Pasza zaklina! wielkiego 
wezyra aby co rychlej zwołane było 
do Konstantynopola parlamentarne 
przedstawicielstwo narodowe. Gdy do 
tego nie doszło, odbył sią w pierw- 
szych dniach września nowy kongres 
w mieście Siwas (na południu od А. 
massji). Wystosowano do sułtana 
adres, Oświadczono się gorąco za 

amerykańskim protektorątem, upa- 
trując w nim gwarancję  terytorjalnej 
nietykalnoš:i Turcji, zagrożonej roz* 
biorem przez mocarstwa należące do 
Entente'y. Na kongresie w Siwas wy- 
Stąpił też już niejako ofiejałaie turec- 
ki Rząd Narodowy i gdy wielki we- 
zyr nie przyjął depeszy Kemaia Paszy, 
zerwał dn. 12-go września wszelkie 
w stosunki z rządem sułtańskim 
w Kenstantynopolu, 

Było to już pełne  wyemancypoe 
wanie się mowej Turcji. Rozłam z 
Konstantynopolem był dokonany. 
Rząd Narodowy zarządził wybory do 
Zgromadzenia Narodowego, co go 
rząd sułtański wciąż nie mógł przy” 
brać się zwołać. Pośpiech był wska- 
zany. Istniała obawa, że zawarty bĘ- 
dzie między Turcją a zwycięskiemi 
państwami pokój—bez oglądania się 
na naród, bez uwzgłędnienia opinii i 
postulatów narodu. Kemal Pasza 
podyktował Rządowi Narodowemu 
proklamację zawiadamiającą wszystkie 
rządy, że komitet wykonawczy 
kongresu w Siwas jest prawomocnym 
i prawowitym rządem narodu tu= 
reckiego. е 

Wówczas rząd,Konstantynopolitań* 
ski ujawnił chęć zawiązania rokowań Z 
anatolijskim Rządem Narodowym. „W 
nocy z 27 na 28 wrzešnia--opowiada 
Kemal Pasza — przez ośm godzin z 
rzędu nie odchodziłem od aparatu 
tslegraficznego wiodąc układy z Kon- 

stantynopolem, Niezłomnie stałsm na 
stanowisku  ideowem, że jeżeli kto | 
ma ustąpić, to — rząd sułtański czyli 
gabinet Damada Ferida Paszy, ule- 
gając wyraźaej woli narodu. 

Stało się to we trzy dni potem. 
Wielkim wezyrem mianował Sułtan 
generała i senatora Alego Rizę Paszę. 
Nastało odprężenie stosunków między 
obu rządami. Nowy gabinet gotów 
był iść na rękę „żądaniom narodu" 
lecz czuć było doskonale, że czeka 
tylko stosownej okazji dla zerwania 
„poniżających* go rokowań — rebe- 
lantami. 

W psździerniku 1919 ge stały już 
atoli naprzeciwko siebie jakby dwie 
władze suwerenne: turecki Rząd Na- 
rodowy i rząd sułtański. ‚ 

Taki był początek nowej ery, Tak - 
wykluwała się Nowa Turcja tam, hen, 
w gorącym klimacie Azji Maiejszej 
pod ręką Kemala Paszy... 

* 

Na wsthód zaś ed Amassji i Si- 3 
wasu leży Angora, dzisiejsza stolica 
Nowej Turcji, 

Początkowo była to: kwatera wo- 
dza naczelnego, potem rezydencja 
rządu—obecnie to miasto stołeczne: 

W pierwszej swojej fazia była to 
kupa chałup leżących w  oteczeniu 
wzgórz na końcu linji kolei żelaznej, 
co aż tu dobiegła przez piaski pusty- 
mi. Z pośród szarych, niepokežaych 
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Uwagi o uwagach. 
W sprawie artykułu „Na obcych 

zagonach“. 

Nie wysnuwałem mych wniosków 
w sprawie emigracji we Francji na 
mocy rozmów z ludźmi przygodnie 
*spotkanymi. Zwiedziłem główny teren 
emigracyjny, okręg górniczy Lille, 
przejrzałem pisma emigracyjne i kon- 
ferowałem z przedstawicielami różnych 
kierunków naszej emigracji oraz zwie» 
dziłem kilkadziesiąt mieszkań robotni: 
zo, przepytując mzaszych emigrzn- 
tów. 

Książka p. Rozwadowskiego, któ. 
wa spotkała się z przesadną i niesu- 
mienną naganką, zawiera bardzo due 
żo cennego objektywnego materjału, 
który znajduje się w sprzeczności z 
wywodami młodego autera. Nie mie- 
liśmy licznej kategorji łazików wśród 
maszej emigracji zarobkowej w Niem- 
<zech, nie obfitowała w łazików na- 
Sza emigracja w Stanach Zjednoczo- 
nych. Dtóż gdy olbrzymi procent na- 
szych włościau przeobraża się we 
włóczęgę, a dziswczęta wychodzące 
ma zarobek do Fratcji w prostytutki, 
należy uznzė, że teren emigracyjny 
jest w wysokim stopniu nieodpo- 
wiedai: 

Osiadanie na roli naszych emi- 
grantów we Francji jest utopją, wy- 
iudniają się bowiem departamenty po- 
łudniowe, które ze względów  klima- 
tycznych mie nadają się dla naszego 
osadnictwa. Wobec  wykupywania 
gruntów w Departamencie Gars rząd 
francuski usiłował sprowadzać tam 
Polaków, Belgijczyków i Szwedów, 
atóż, jak świadczą źródła tameczne, 
emigracja tych krajów północnych nie 
mogła przystosować sią do warun- 
ków klimatycznych południowego de- 
partamentu. 

Wobec braku przyrostu, a nawet 
zmniejszania się ludności Francji, opie 
mja publiczna francuska bez wyjątku 
jest zaabsorbowana sprawą asymilacji 

,<migrantów, stąd wałka z polskiem 
szkolnictwem, stąd szykanowanie pol- 
skich księży i wrogi stosunek do 
wszelkiej akcji oświatowej polskiej ze 
strony całego społeczeństwa francus- 

"kier ©. 
Stra :tura ekonomiczna Francji, jej 

fistorycznie urobione przyzwyczajenia, 
słabe tempo gespedarczego rozwoju, 
wszystko to nie może czynić jej ta- 
kim terenem emigracyjnym, jak Ka- 
mada, lub północna Brazylia. - 

Walka z tradycjonalizmem emigran- 
„łów wytwarza podatny grunt na ko- 
munizm, który w wielu miejscowo= 
ściach ogarnął polskich emigrantów, 
poza tymi, których narodowość za- 
hartowała się w Westfalji. W miarę 
miweczenia wśród naszych  robotnie 
ków tradyclonalizmu upowszechnia 
się wśród nich neomaltuzjanizm. Na- 
sza emigracja nie odegra dla Francji, 
jak chce p. Leczycki, roli zastrzyku 
Woronowa, lecz przeciwnie będzie 
czynnikiem  zatruwającym nas fizycz- 
mie i moralnie i niweczącym nasz 
przyrost naturalny, 

Teraz co do wpływu emigracji na 
stosunki polsko franeuskie i tak zwa- 
my sojusz polsko-francuski, Sojusze 
powstają na podstawie racji stanu, 
decz dla ich utrzymania potrzebne jest 
wytworzenie pewnego podkładu emo- 
cjenalnego pewnych sympatji. Oi62 
zarobkowa emigracja obniża w oczach 
Francuzów pojęcie Poiaka. Polak za- 
czyna zarysowywać sig w wycbraźni 
Francuza jako wędrowny robotnik 
rolny, aresztowany, wožony etapem, 
zasilający więzienia francuskie, jako 
górnik zarobkujący w pracy, od któ- 
rej Francuz ucieka. We wszystkich 
miastach, gdzie spotykałem znaczną 
ilość polskich robatników panowała 
między nimi, a Francuzami niechęć i 
antypatja. WŁ. Studnicki, 

dostawą | Węgiel >. 
w zamkniętych plombowanych wozach 

Ceny najniższe. į M D 0 I | I | 6, 
* a tel. 811. 
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domów wystrzelały ku niebu kolu- 
mieuki minaretów. Ze szczytu wzgó: 
rza, na którem leżało „miasto”, zbie- 
gały w dół mury niegdyś obronne, 
co je był wzniósł wielki zdobywca 
Timur Leuk Kulawy—zbiegaly až ku 
szczątkom świątyni stawianej przez 
jednego z najpyszniejszych cezarów 
rzymskich, przez Augusta. Na ścia- 
mach świątyni wypisane były ongi 
wiekopomsie czyny cezara Augusta... 

Wówczas, w pierwszej swej fazie, 
była Angora fedqym wielkim obozem, 
natłoczonym po brzegi wojskiem: Poe 
woli wojsko w znacznej mierze od- 
płynęło; poznikały namioty; opróżniły 
się kazarmy, Zaczęło rozbudowywać 
się miasto—bszładne, chaotyczne mia: 
sto' Ale rezydencjonalne! 

W wilgotnych jeszcze murach tej 
drugiej Angory załokowały się—mini- 
sterstwa W pierwszej Angorze abo- 
zowamo, w drugiej rezydowane, Tylko 
w jednej i drugiej ciężko było — 
mieszkać. Nie sarkano. Nikt nie wie- 
<rzył aby się jakakolwiek rezydencja 
miała i mogła roziokować na dobre 
w takiem „tnieście*, . 

Teraz zaś, w trzeciej fazie, wszy. 
sty w Angorze wierzą, że nietylko 
stanęła tu na wieki wieczne rezydencja 
lecz i—stolica, Tu zabierają się ludzie 
„żyć i mieszkać na stałe. W trzeciej 
Augorze buduje się kamienice, gma- 
chy, szkoły, fabryki. Plany regulacyjne 
wchodzą w swoje prawa; wyrastają z 
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KOŚCIELNA. 
— (c) Nowe dziekanaty. |. E. 

ks. Arcybiskup Metropolita podpisał 
akty erekcyjne nowych  dziekanatów, 
a mianowicie: dziekanatu Worniań- 
skiego powstałego z dawnych wiłeń- 
skiego i świrskiego, oraz dziekanatu 
Turgielskiego powstałego z wileńskie- 
go i szumskiego. 

W skład dziekanatu Worniańskie- 
go weszły paraije: Worniany, Ger- 
wiaty, Bystrzyca, Michaliszki, Ostro - 
wiec, Ławaryszki, Bujwidze, Swiran- 
ki, Kiemieliszki, Mickuny, Ostrowiec 
oraz wszystkie kościoły na tem tery- 
torjum znajdujące się. W skład dzie- 
kanatu Turgieiskiego weszły parafje: 
Turgiele, Taboryszki, Onżadów, Mied- 
niki, Porudomino, Rudomins, Rukoj* 
nie, Szumsk i wszystkie kościoły na 
tem terytorium. 
is, — (c) Nominacje. Zarządzeniem 
Kurji Mztropolitalnej z dni 7 b. m. 
p. 0. dziekanem worniańskim miano: 
wany zestał ks. Antoni Nieniewski, 
dziekanem  turgielskim mianowany 
został ks. Paweł Szepecki. 

— (c) Obchód rocznicy nie- 
podległości. Kurja Metropolitalna 
rozeslała do dekanatów Archidjecezji 
Wileńskiej zarządzenie dotyczące od- 
prawienia we wszystkich kościołach 
parafjalnych uroczystego  nabożeń- 
stwa w dn. 11 b. m. dla uczczenia 
9-ej rocznicy niepodległości Polski. 

— Nabożeństwo w parowozow- 
n.. Staraniem pracowników parowo- 
zowni Wilno, dnia 11 bm, og dzinie 
10:tej rano przy Ołłarzu w wachlarzo- 
wej parowozowni Wilno odprawiene 
będzie nabożeństwo z okazji przypa- 
dającej rocznicy objęcia kolejnictwa 
przez władze polskie i zarazem rocz- 
nicy wyświęcenia wspomn. Ołtarza. 

SAMORZĄDOWA. 
— Wybór miejsca pod budo- 

wę schroniska nad jez. Narocz. 
W ubiegły poniedziałek p. Wojewo- 
da Raczkiewicz w towarzystwie dyrek- 
tora robót publicznych p. Sila-No- 
wickiego udał się na teren pow. Po- 
stawskiego, gdzie razem z przybyłymi 
specjalnie z Wilna: prezesem t-wa 
krajoznawczego p. Sławińskim, dyrek- 
torem dróg wodnych inż. Bosiackim, 
prezesem ligi morskiej i rzecznej dr. 
Czarnowskim, prezesem akad, zw. 
sportowego p. Dowborem sraz przed- 
stawicielem  Bratniej Pomocy USB 
dokonał wyboru miejsca pod zamie- 
rzoną budowę schroniska turystycz- 
nego nad jez. Narocz. Wobec tego, 
że obrane miejsce leży na gruntach 
prywatnych, esoby  wydełegowane 
przez komitet przeprowadzą pertrak« 
tacje celem nabycia parceli, 

MIEJSKA. 
— (o) Posiedzenie miejskiej Komisji 

Technicznej. We czwartek, dnia 10 listopa« 
da odbędzie się posiedzenie miejskiej komi. 
sji technicznej z następującym porządkiem 
dziennym* 1) informacje o stanie elektrowni 
miejskiej i zamierzeniach na przyszłość; 2) 
sprawy przekazane przez Radę miejską; 3) 
wolne wnioski. 

— (x) «Kiedy L do Wilna 
nowomianowany Komisarz Rządu: Do- 
wiadujemy się z kół miarodajnych, iż nowo- 

EW ZA 

pod ziemi miastowe dzielnice. Po- 
wstało „nowe miasto* na rozległej 
równinie w sąsiedztwie „starego mia- 
sta”. Ogromne trzęsawisko przed sa- 
mym dworcem kolei żelaznej, źródło 
malaryczne—znikło. Przed gmachem 
Zgromadzenia Narodowego wznosi 
SiĘ pompatyczny hotel. Braknie mu 
tylka—gości. Natemiast funkcjonują 
już żwawo w „rezydencjach* swoich 
Banque Ottomane i Banque Agricoll 
—bal—oto i Bibljoteka Publiczna, oto 
Akademja Leśnictwa, _ Ministerstwo 
Oświaty, Liceum... Stare odwieczne 
cmentarze znikają—jak Angory prze- 
szłość—niepowrotna. 

Jakie sklepy, jaki ruch uliczny! Jak 
widać w trzeciej Angorze culsułącą 
pracę; jaki ruch handlowy, W pierw* 
szej Angorze widziało się tylko mua- 
dury; w drugiej marynarki, w trzeciej 
już się panoszy frak. W pierwszej 
Angorze sypiano na obozowych 162- 
kach żelaznych, a w bardzo „znacznej 
mierze na ziemi; w trzeciej sypia się 
na piernatach, W pierwszej Angorze 
było życie ogromnie tanie; w drugiej 
drogie; w trzeciej ..jest przeraźliwie 
drogie. W trzeciej Angorze nietylko 
są już kluby dla dypłematów i sno- 
bów, nietylko szkoły tańca i kawiar: 
nie lecz są już te, których ebie pierw- 
szę Angory nie miały, są—damy, A z 
niemi zawitało do trzeciej Angory ży- 
cie towarzyskie. Wcale nawet cży= 
wione. Cz 4. 

SŁ O.W. O 

w sposób mniej więcej sprawiedliwy. 
W sprawie projektu opodatkowa- 

nia ma rozbudewę miast, zebranie 
р wypowiedziało się przeciwko temu 
mianowany Komisarz Rządu na m.'Wilno projektowi, opracowanemu przez Min. 
p: Iszora przybywa do Wilna w końcu przy. robół publicznych, uważając, że 

0 tygodnia, w celu objęcia tego stano- wzmiankowany projekt jest pośred- 
Ku AA wyjeż. Wiem dążeniem do socjalizacji domów. 
dża w dniu 15 b. m. do Suwałk, gdzie ma W końcu omawiano sprawy przy- 
objąć Starostwo. Szłych wyborów do Sejmu i Senatu. 

— (x) Z posiedzenia komieji, w celu Postanowiono zorganizować się i 

B. 

Dr. met. Oier 

P. 

Gierszun=SZOC 
Członek Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 

uregulowania cen' restauracyjnych, 
poniedziałek, dnia 7 b. m. w Urzędzie Ko: 
misarza Rządu odbyło się posiedzenie komi- 
sji, przy współudziale przedstawicieli władz 
i zakładów restauracyjnych, w celu uregulo- 
wania maksymalnych cen w zakładąch ga- 
stronomicznych w Wilnie: 3 

Wobec tego jednak, iż przedstawiciele 
tychže z:ktadėw wysuręli došč wysokie ce- 
ny tak mp. za obiad urzędowy—2 zł: 8 gr: 
przeto komisja ta, w celu stwierdzenia i 
przeprowadzenia w restauracjach cdpowied- 
niej kalkulacji, wyłoniła podkomisję w skła- 
dzie: przedstawiciela Urzędu Komisarza Rzą: 
du p. Szczepowskiego, oraz właścic'8i zakła: 
dów pp. Kałmucia Macieja i Łazara Hejwi- 
Cza. Poczemi odbędzie się ponowne posie- 
dzenie na którem zapadnie ostateczną decy- 
zja co do cen. 

— (x) Zakup parkietu dla gmachu 
szkolnego przy zbiegu ui. Rydza-Śmigłe- 
go i Szeptyckiego. Magistrat m. Wilna za- 
mówił dla gmachu szkolnego przy zbiegu 
ulic Rydza Śmigłego i Szeptyckiego, wię: 
kszą ilość tafelek parkietowych w  fabryca 
w Krzemieńcu. Gmach ten wewnątrz urzą: 
dzony będzie według najnowszych wymagań 
technicznych i higjeniczno-sanitarnych. Prze: 
kazanie go odnośnym władzom nastąpi pra- 
wdopodobnie w styczniu r. 1928, 

— (x) Projekt zarządzenia wzbrania- 
jącego chowania świń w śródmieściu, 
Magistrat projektuje złożyć na najbliższem 
posiedzeniu Rady Miejskiej wniosek o wpro- 
wadzenie nowej ustawy miejskiej wzbrania- 
jącej chowania przez poszczególnych miesz- 
kańców Świń w śródmieściu, w pomieszcze: 
niach nieskanalizowanych i nie posiadają- 
cych posadzek cementowych z odpiywami. 

— (x Święto policjanta w Wilnie. 
10 tistopada r. b. jako w dzień Święta poli- 
cjanta odbędzie sig o godz. 10 rano, w ko* 
ściele św. Kazimierza uroczyste nabożeństwo, 
poczem zebrani pochodem z orkiestrą i sztan- 
darem udadzą się na cmentarz Rossa, gdzie 
odśpiewane zostaną egzekwie za poległych 
1 zmarłych członków policji. 

W uroczystości tej wezmą udział przed- 
stawiciele władz cywilnych i wojskowych. 

POCZTOWA. 
— (x) Zarządzenie Wileńskiej 

Dyrekcji Poczt i Tel. w celu 
zwalczana nadużyć. W celu zwał- 
czania nadużyć popełnianych często 
przez poszczególnych funkcjonarjuszy 
pocztowych, prezes Wileńskiej Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów w wydanym 
ostatnio okólniku polecił wszystkim 
podwładnym erganom zawiadamianie 
natychmiast władz policyjnych i są- 
dowych o nadużyciach, popełnionych 
przez funkcjonarjuszów pocztowych, 
a nawet i wypadkach uzasadnionych 
podejrzeń. 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (x) Posiedzenie zarządu Państw. 
Funduszu Bezrobocia w Wilnie. We 
środę, dnia 9 b. m. odbędzie się posiedzenie 
zarządu Państwowego Funduszu Bezrobocia 
w Wiłnie w sprawie przedłużenia państwo- 
wej akcji dorąźnej pomocy bezrobotnym fi- 
zycznie pracującym na m-c giudzień r. b: 
oraz przedłużenia okresu pobierania przez 
bezrobotnych zasiłków doraźnych do 17 ty- 
godni. 

AKADEMICKA. 

— «Czwartki akademickie». Najbliż. 
szy czwartek odbędzie się 10 XI r. b. pun: 
ktualnie © godz. 20 30 w <Ogniskn» Akade- 
mickiem (Wielka 24). 

W programie* dziat koncertowy (Śpiew, 
skrzypce) i rozmowa 0 <Oknie», Sztuce wy 
stawionej przez Reduię. Tę drugą część pro- 
gramu aranżuje Koło Polonistów. Wpro- 
wadzamy po raz pierwszy na szerszy teren 
akademicki tego rodzaju dyskusje teatralne, 

Djatego należy przypuszczać, że pro: 
gram najbliższego Czwartku wzbudzi zain. 
teresowanie nietylko ze strony akademików. 
Naturalnie goście z miasta bardzo mile wie 
dziani. 

Wstęp 5) gr: Dla azademików 10 gr. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W środę dnia 9 

b. m. o godzinis 1-eį po poł. edbę- 
dą się w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu. promocje na doktora wszech- 
nauk lekarskich następujących osób: 

Rozenberga Barki, Miadesa Julju- 
Sza, Dynkiewicza Chilela, Złotkina 
Sałomona, Bejgielowej z Mejerawi: 
czów Raisy, Brudnege E'jasza, Bis- 
lińskiego Kazimierza, Jastrzębskiego 
Leona, O:lickiego Jana Adolfa i Epe- 
lówny Raszeli. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
— (o) Zebranie Stowarzysze- 

nia właścicieli nieruchomości m. 
Wilna. Dnia 6 listopada odbyło się 
nadzwyczajne walne zgromadzenie 
Stowarzyszenia właścicieli nierucho- 
mości m. Wilna. 

Przewodniczącym obrano p. Jana 
Staniewicza, sekretarzem p. Zylber- 
mana. 

Po zręferowaniu sprawy przymu- 
sowej kanalizacji, zebrani uznali, że 
projekt Magistratu jest wprost fanta- 
stycznym, ponieważ w wielu wypad- 
kach kanalizacja będzie kosztowała 
więcej, miż sama nieruchomość, Ma- 
gistrat wzorował się na projekcie Zz 
czasów przedwojennych. Projekt przed- 
wojenny jest dobry, ale nie w zasto- 
sowaniu do czasów obecnych. Wte- 
dy był tani kredyt i nic by nie szke- 
dziło stosownie z wydatkami powięk- 
szyć komorne, co teraz jest zupełnie 
niemożliwością. 

. Wobec powyższego, zebranie, nie 
bacząc na groźbą Magistratu, że wy- 
kona przymusowo ma koszt właście 
cieli nieruchomości połączenia poze- 
syj z miejską siecią kanzlizacyjną, po- 
stanowiło poczynić wszelkie kroki do 
niszatwierdzenia powziętej w tej spra- 
wie uchwały Rady miejskiej. 

Drugą sprawą porządku dzienne- 
go był wadliwy spesób obliczania 
dochodu dła określenia podatku de- 
chodowego przez urzędy podatkowe. 
Uchwałono zwrócić sią do władz 
odnośnych z prośbą o wprowadzenie 
innego systemu obliczenia dochodów 

opracować swe postulaty. zmarła dnia 6 listopada 1927 r. 
— Zarząd Związku Pracy Społecz- 

nej Kobiet uprzejmie prosi wszystkie swo- 
je Członkinie i osoby interesujące się dzia- 
łalnością Związku ma zebranie, mające się 
odbyć w dn. 10 XI r. b: o godz. 7-ej wiecz. 
w Z Kasyna Oficerskiego, Mickiewi- 

o czem zawiadamia 

— Posiedzenie T-wa krajoznawczego. 
We środę, 9 listopada, o godzinie 7 wieczo- 
rem odbędzie się w Uniwersytecie w _ Sali 
niadeckich miesięczne posiedzenię Wileń. 

skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kra- 
joznawczego: 

Profesor Kazimierz Sławiński wygłosi 
odczyt <O grotach Adalsberskich i o Abacji» 
ilustrując swe przemówienie 50 przeźro: 
czami, 

Wejście ua salę kosztuje 1 złoty, 
dzież piaci połowę. 

Na ostatnio odbytem pesiedzeniu 
Komiteiu Organ zacyjnego Związku 
Organizacyj b. Wojskowych Polskich 
Wojewódziwa Wileńskiego uchwalo- 

mło- no, iż uroczystości związane z polą- 
czeniem się pod wspólnem kierow- 

NADESŁANE.  nictwem tych organizacyj odbyć się 
— Niemieckie banknoty. Osc- mają w Wilnie w dniu 11.X! 1927 r. 

by, posiadające niemieckie bankaoty Program uroczystości został usta- 
zarejestrowane w związku do l-go lony następujący: 
października, proszone są o zgłasza- godz. 10 min. 30 — uroczyste na: 
nie się po odbiór swych legitymacyj. bożeństwo w Bazylice, kazanie wy- 
Rejestracja trwa w dalszym ciągu, aż głosić ma ks. biskup Bandurski. 
do odwołania w biurze «Rachuba», godz. 12 m. 30 — Delllada. 
Wilno, W. Pohulanka Nr. l-a, telef, godz. 13 m. 30 — Uroczysty akt 
367. połączenia Organizacyj b. Wojskowych 

ROZNE. w Domu Oficera Polskiego. 
— Otwarcie (vernissage) pierwszej _ gedz. 21 — Uroczysty wieczór w 

więc oai aan, foto- Teatrze Wielkim „Reduta”, 
TLystycznej, organizowanej przez Na uroczystości te zestają zapro- T-wo Miłośni Fo e i dzielę, 13 A S zed la Pu b wa: szeni Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 

gimnazjum imienia Adamą Mickiewicza. Aktu Pam Marszałek Józef Piłsudski, pan 
otwarcia dokona protektor wystawy, Woje- minister gen. Sławoj- Składkowski, 
woda Wileński Władysław Raczkiewicz, w J. E. ks. arcybiskua wileński Jalbrzy- 
obecnošci itet ы : 
р…„';%‚сёь'“;:'.:?_" wystawowego, Oraz Za- kowski, pan wojewoda wileński Wi. 

TEATR i MUZYKA, 

— Ludwik Solski w Wilnie, 
Bawi w Wilnie od wczoraj mistrz 
Ludwik Sslski. Jak sią dowiadujemy, 
przyjazd p. Solskiego nosi charakter 
prywatny i bynajmniej niestety nie 
przepowiada pojawienia się Mistrza 
na scenie wileńskiej. 

— Reduta na Pohulance, Dziś o podz, 
jw po raz szósty 3-aktową sztuka Andrze- 
ja Ryblokiego p. t. «Okno». 

Bilety wcześniej nabywać można w biu- 
rze <Orbis» (Mickiewicza 11) i w dniu przed- 
stawienia w kasie teatru od godz. 17-ej. 

— <Reduta» na Pohulance. W nad- 
chodzącą niedzielę odbędzie się koncert zna- 
komitego pny Aleksandra Borowskiego, 
który po koncertach w Ameryce zawitą do 
nąs na jeden dzień w przejeździe do War- 
szawy. 

Koncerty Borowskiego cieszą się wszę- 
dzie niebywałem powodzeniem. To też za- 
powiedź koncertu tego niezwykle utalento- 
wanega pianisty, obudziła "w naszych ko- 
łach muzycznych zupełnie zrozumiałe zain 
teresowanie. 

Bilety są do nabycia w biurze «Orbis». 
— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś i 

jutro (ostatnie dwa razy) ukaże się Świetna 
komedja Z. Kaweckiego <Fura słomy», która 
zarówno pizez swój aktualny temat, žywio- 
łowy humor i dowcip, jak i grę artystów, 
zyskała ogólne uznanie, 

— ll-y listopada w Teatrze Polskim, 
<Ułani Ks. Józefa» — krotochwila ze Śpie- 
wami i tańcami Mazura grana będzie po rax 
paie w Teatrze Polskim w piątek naj- 
ižszy. 

Przedstawienie to swym rzetelnym, stą- 
roświeckim humorem, barwnemi kostjumami 
i melodjami ogromnie się nadaje na dzień 
radosny 11-go listopada. 

— Teatr Polski dla wojska. W piątek 
11-go listopada o g. 4 m. 30 pp. grani bę- 
dę «Ułani Ks, Józefa» specjalnie dla wojska 
po cenach najniższych od 15 groszy. 

— Teatr Polski na dochód Tygodnia 
Akademika: W czwartek 10 b. m. <Fura 
słomy»—7Z. Kąweckiego grana będzie na do- 
chód Tygodnia Akademika. Należy się spo- 
dziewać, iż zarówno sztuką, jak i cel spra- 
wią, że Teatr w dniu tym będzie zapełniony 
do ostatniego miejsca. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Pożar w szp'talu żydowskim. 

W dniu wczorajszym o godz. 3 
po poł. w gmachu Szpitala żydowe 
skiego przy ul. Zawalnej z przyczyn 
dotąd niewyjaśnionych, wybuchł po- 
żar. 

Według twierdzeń naocznych 
świadków pożar powstał w budynku 
od ul. Szpitalnej na poddaszu oflcy- 
uy, wskułek czego powstał niesłycha- 

Raczkiewicz, ks. biskup Michalkiewicz, 

H Wileriskie Towarzystwo Lekarskie, 

Uroczystość połączenia organizacyj b wojskowych. 
ks. biskup Bandurski, gen. br. Józef 
Haller, gen. br. Józef Dowbór - Mu- 
šaicki, gen. br. L. Żeligowski, gen, 
dyw. D. Konarzewski, gen. br. Litwi- 
nowicz, D-ca O. K. Nr. lil gen. br. 
B. Popowicz, naczełaik wydziału bez- 
pieczenstwa g. St. Kirtiklis, Komisarz 
Rządu ma m, Wilno, P. Prezydent 
miasta Wilna, ], М. Rektor prof. 
Pigeń, wszyscy P. P. Wejewedowie, 
pulk. Czuma, mjr. Dworzak, przedsta- 
wiciele urzędów administracji państwo= 
wej, wojska i inni. 

Pozatem w uroczystościach przyj- 
mą udział członkowie Zrzeszonych 
Organizacji b. Wojskowych. 

W skład Komitetu Organizacyjne- 
go uroczystości wchodzą: gen. bryg. 
M, Osikowski, płk. Wł, Piasecki, ppłk. 
St. Bobiatyński, p. p. Wł. Kam ūski, 
J. Fela, D. Pietrowski, Wł. Smilgie- 
wicz, St. Krasowski, mjr. Kozłowski, 
oraz M. Pużanowski. 

Adres Komitetu: Wilno, Plac Mae 
gdaleny 2 pokój 32. 

Walne zebranie zw, Hallerczyków. 
W ubiegłą niedzielę odbyło się 

doroczne walne zebranie członków 
wileńskiej chorągwi Halierczyków. | 

Przy stole prezydjalnya zasiedli; 
mec. W. Bądzyński, jako przewodni 
cy i p.p. pł. A. Korycki i M. Wali- 
góra, jako asesorzy. Protokułował p. 
W. Kowalewicz Kowalewski. — 

Po wysłuchaniu sprawozdań prze- 
prowadzono wybory nowego zarządu. 
Weszli doń: jako prezes p. |. Siewicz 
jako vice-prezes p. D. Piotrowski, 
jako sekretarz p. ]. Dąbrowski, jako 
skarbnik p. Fr. Grzybowski. Sąd kole- 
żeński stanowić będą pp. płk. A. Ko- 
rycki, sędzia A. Jodzewicz i mec. WŁ. 
Bądzyński. Potwierdzone nadal wy- 
bór gen. bryg. M. Osikowskiego jako 
prezesa honorowego. : 

Zebranie uchwalilo zaaprobowač 

Wyniki debatów nad budową odnogi 

wstąpienie organizacji ds zw. organi- 
zacji b. wojskowych z. Wileńskie), 
którego prezesem honorowym zgodził 
się być p. wojewoda Raczkiewicz. 
Wyrażono zadowolenie z racji uchwa- 
ły wykłuczającej z wspomnianego 
związku wszystkich robotników poli- 
tycznych, 

Jako inowację uchwalono organi. 
zoewać drużyny błękitnej młodzieży. 

Walns zebranie podaje do wiado 
mości, że wszystkie artykuły Omawia- 
łące kwestję połączenia się organizacyj 
b. wojskowych w „Słowie”* pisane 
były przez p. D. Piotrowskiego, w 
„Kurjerze Wileńskim" „zaś przez inne 
osoby, a nie przez p. Rubczaka, jak 
o tem informuje «llustrowany Kurjer 
Krakowski», 

kolejowej 
Druja-Woropajewo. 

Jak już donosiliśmy, onegdaj od- 
było się w Uczędzie Wojewódzkim, 
pod przewodnictwem p. Wojewody 
Raczkiewicza, posiedzenie w sprawie 
budowy odnogi kolejowej Druja- Wo- 
ropajewo. W posiedzeniu tem wzięli 
udział przedstawiciele Dyrekcji Kole- 
jowej z viėe prezesem inž. Cywińskim 
na czėls, nacz. wydz. pracy i Op. spol, 
p. Jocz, przedstawicis! wydzialu admi- 

nistracyjnego Województwa p. Mon: 
kiewicz oraz powołany przez Mini- 
sterstwo Komuaikacii do przeBrowa- 
dzenia badań inż, Stanisław  Remzr. 

Omawiane pestulaty administra- 
cyjne i motywy ekonomiczne przema- 
wiające za koniecznością budowy tej 
odnogi, poczem uzgodniono stano- 
wisko władz administracyjnych i kole- 
jowych w sprawie powyższej budowy. 

Ruch przedwyborczy u Białorusinów. 
W Wilnie zawiązał się centralny W czas'e trwania zjazdu radnych 

błałoruski komitet wyborczy. W skłąd Białorusinów z województw Wileń- 
tego komitetn weszli p.p. Wernikow- skiego i Nowogródzkiego proponowa- 
ski, redaktor „Biełaruskaho Słowa*, no poszczególnym uczestnikom zjazdu 
Jarosz, Podbzreski, Jakimowicz i Ko- wstąpienie na członków tego Komi- 
nopacki, Wszyscy wymienieni nałeżą tetu, większość jednak propozycje te 
do ugrupowania, na czele którego uchylala. (0) 
stoi p. A. Pawlukiewicz. 

Niesnaskł wśród Białorusinów, 
Redaktor tvgodnika „Bielaruskij puszczenia był fakt, że część radnych 

Dzień* p. F. Umiastowski wydał z nie należała do ugrupowaaia p. Pa- 
powsdu niedopuszczenia części rad- wlukiewicza i że fundusze na orga- 
mych na ostatni zjazd zorganizowany nmizację tego zjazdu czerpie p. Pawlu= 
przez p. A. Pawlukiewicza ulolkę, w kiewicz z t. zw. „gry swietlno-kolo- 
której twierdzi, że powodem niedo- rowej*. (o) 

' Manifestacje komsomolców przed więzieniami: 
Niezrażeni niepowodzeniami nie- się chorągwie, transparenty i uletki. 

ny popłoch wśród chorych w wydzia* gzjejnemi komuniści wileńscy w ро- 
le położniczym przylegającym do ofl- niedziałek wieczorem t. j. około godz. cyny, a znajdującym się na ostatnim 9-ej znów wznowili swoje manifestacje. 
piętrze, W pierwszej chwili zdawało Tym razem jako teren operacyjny 
się, iż niebezpieczeństwo jest jolbrzy- obrano sobie ulice przed więzieniami 

mie tem więcej, iż płomienie w krót- Siefagskiem i Łukiskiem. 
kim czasie objęły prawie że cały Pod więzienem Stefańskiem zebrało 

dach, zagrażając tem samem w plerw- sie przeszło dwieście osób. Pojawiły 
szym rzędzie chorym z wydziału po- 
łożniczego. R 

To też wezwano natychmiast po- nicy zatrudnieni przy robacie na szo* 

gołowis ratunkowe, które miało prze- Sie lidzkiej. Jeden z nich Marcin Gul- 
nosić chorych do inuego Szpitala. binowićz został zabity, drugi Stani- 
Dzięki jednak energicznej akcji ra- sław Dowejko ranny. Pozostali nazy- 
tawniczej wileńskie] straży ogniowej wają się: Teofil Wątowski i Franci- 
na czele z komendantem p. Waligó- szek Kulesza. Wszyscy zostali aresz* 
rą, pożar zlokalizowano i niebezpie- towani. Trup Gulbinowicza zabezpie” 
czeństwa usunięto. czono do przybycia władz sądowo- 

Wynikłe straty są dość duże, gdyż śledczych. в 
prawie cały dach вз2рйа!а 2088} — — Ujęcie bandy zlodziei po- 
zdemolowany, wiatowych. Ostatnio na terenie pow. 

— Walka ziemianina z rabu- Wiłeńsko - Trockiego niejednekrotnie 
slami. Onegdaj o godz. 4 po poł. notowano wypadki kradzieży krów i 
właściciel folwarku Kowalki p. H. nierogacizny. Usiłowania policji ujaw- 
Wejsza zauważył u siebie w ogrodzie nienia sprawcy tych kradzieży dały 
warzywnym czterech osobników ge: wyniki negatywne i dopiero wczoraj 
smodarujących jak w swoim ogrodzie. w jednej sprawie powiodło się wykryć 
Kiedy p. Wejsza chciał przepędzić złodziei, We wsi Błoftae gm, Тгос- 
rabusiów, ci rzucili się na niegoipo- kiej przed tygodniem skradziono u 
częli bić. Anny Szeslar cztery wieprze. Natra- 

Na szczęście napadnię'emu udalo fiono na ślady prowadzące do Wilna 
się wyrwać na chwilę z rąk napast- * ostatecznie ujawniono Sprawców. 
ników. Starczyło tego, aby w ręku Są to notoryczni złodzieje M. Gawry- 

błysnęła łufa: rewolweru i zagrzmiały nowicz i F. Szalip, Skradzione świnie 

szybko po sobie następujące strzały. przy pomocy E. Świerkowej przewie- 
Dwaj rabusie padli ma ziemię, poza- ziane do Adama Daleckiego (Wąwo- 
stali cofnęli się przestraszeni. Nad- zy 4). Znaleziano tu dużą ilość świe- 
biegła pomoc. Przytrzythano napast- żego mięsa oraz dwie żywe Sztuki. 
ników. Wyjaśniła się, że są to robot- Sprawców aresztowano, 

Władze więzienne dały znać do 
policji. Natychmiast wysłano oddział 
konny. Zanim policja przybyła de- 
monstranci rozbizgli się. 

Przed więzieniem Łukiskiem demon- 
stracja nie odbyła się, bowiem pa- 
licja zamknęła wejścia do uliczek pro- 
wadzących do więzienia. 

SPORT. 
Bieg uliczny „Tygodnia Akademi- 

ka“ w Poznanu. 

W dniu 11 b. m. Poznański Komitet 
Wojew. do spraw pomocy polskiej młodzie- 
Žy akademickiej organizuje zawody sporto- 
we, których głównym punktem będzie bieg 
uliczny na trasie 5.500 mtr. o puhar wędro- 
wny wspomnianego komitetu. Udział w bie- 
gu mogą brać wszyscy sportowcy, W pro- 
gramie zawodów znajdą się: rzut oszczepem 
pań, bieg panów 400 mtr., skok wdal pań, 
bieg panów 400 mtr. przez płotki, bieg roz- 
stawny pań 4х60, bieg panów 500 mtr i 
mecz piłkarski: repr. Poznania — Warta, 

Ćwiczenia w A.Z.S. 
Niniejssem Zarząd Sekcji Lekkoatlety- 

cznej Akademickiego Związku Sportowego 
w Wilnie podaje do ogólnej wiadomości, iż 
w sali gimnastycznej AZS (gmach Główny) 
rozpoczęły się Ćwiczenia gimaastyczne dla 
dw i Panów A.Z.S., w następującym po- 
rządkn: 

" Ćwiczenia pań: Poniedziałek—od godz: 
7,15 wiecz. do S:ej wiecz., czwartek — od 
godz 8,15 wiecz. do 9ej wiecz. 

wiczenia panów: Poniedziałek — od 
godz. 8,15 wiecz. do 9-ej wiecz., Środa — od 
godz. 7,15 wiecz. do 8ej wiecz.. czwartek — 
od godz. 7,15 wieczi do 8:ej wiecz. 

oczątek wszystkich ćwiczeń we Czwar- 
„tk 10 listopada 1927 r.
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G.cŁDA WARSZAWSKA 
8 listopada 1997 +. 

Dewizy i a 
ranz. Sprz.  Kapro 

8,88 8,90 8,86 
Belgja 12425 12454 123,91 
Holandja 359,675 360,575 358,75 
Londyn 43,41 43,52 43,30 
Nowy-York 8,90 8,92 8,98 
Paryż 35,01 35,10 34,92 
Praga 26,415 26,48, 26.35 

Szwajcarja 171,875 17230 171 45 
Wiedeń 125,85 126,16 125,54 
Włochy 48,70 48,82 48.58 
Kopenhaga 238,90 239,50 23830 

Papiery Procentowo 

Dolarėwka 6150 61,75 6125 
Požyczka dolarowa 83,— 
kolejowa 102.50 102,75 
5 proc. konwers. 64 — 
konwers; kolejowa 61.50 62.— 
Listy zastawne B-ku Gosp. Kraj. 92— 93 | 
Listy Banku Roln. 93 
Oblig, Banku Komunalnego 92. 
8.prcc. ziems. 83,50 
81 5 proc. ziemskie 61,50 
10 proc. ziemskie 95.— 
8 proc. listy werszaw. 84,— 83,75 
5 prcc. warsz. 67— 
6 proc. warszawskie 1915—16 r. 33.— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 8 listopada 1927 7, 
Papiery państwowe. 

Delarówka 5 dol, 62,25 

Listy zasiawne. 

WU, B Ziemsk. zt. 100 61 — 
Czeki i wpłaty. 

Lend,m 4340 4333 

Złoto. 

Ruble 4,76 i pół  4,757/4 

Akcje. 

Benk Pełski zł. 100. — 157. 

dno. Polonia* a Dzi największy szlagier G 
Teatr 55 J m obecnego sezonu p. t. 93 
uł. A. Miokiewicza 22, gą którego zmysły opętała kobieta, Największy aktor i najpig 

«Don-Juan» John Barrymore i cudna 

SŁOW O 

  

lores Costello, 

66 dy mężczyzna kocha mętczyiny, 
kniejszy kochanek w świecie, bobater imu) 
braz ten jest bardziej sceniczny gd >Don- 

Juana» jedna z najwspanialszych wystaw. klejnoty i stroje kosztowały fortunę, Romans stareg 
Pzryża. ilustrację muzyczną, dostosowaną do obrazu, wykona orkiestra koncertowa z 24 osób po 

wielki dramat erotyczny w 11 akt, 
Dzieje buntu duszy 

batutą Mikołaja Salnickiego. Początek seansów: 4, 6, 8.15, 10.2 . 

Miejski Kinematograt 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ui. Ostrobramska 5) 

   

Krajowych słuchawek, krajowych 
typu <Kórting», krajowych skal «Fiłaryt», Z wyro- 
bów zagranicznych prowadzimy: <<DEAL—NIEB E- 
SKI--PUNKT>», słuchawki, membrany, lemposkspy i t. d 

lub nam „napisać: Uaraszamy odwiedzieė nas 
Obsłutvmy TANIO, FACHOWO, 
TINA EDI ISSN 
ZEBEZKAMNEMOEZERZIZCKZEA 

  

WĘDLINY WIEJSKIE! 
p, FIEDOROWICZOWEJ 

poleca D-H. K. WĘCEWICZ 
Mickiewicza 7, tel. 1062. 

    

  
  

5+23903002045404020000584554005053 

    

  

s ŚNIEGOWCE krajowe i zagraniczne. ; Rezedstawicielstwg "W Wikia 
KALOSZE » > > “ T а 

$ OBUWIE damekie, męskie i dziecinne 4 RAR zostalo przeniesione na ъ 
2 " > 4 po cenach fabrycznych poleca firma 4 a ul Qileńck ; 10 m 15 I i tro 

+ w.Nowicki $ @ ® О шВЕ 
$ мипо н Wieika 30. || Tel. 008. $, EJ BANK ZIEMIANSK! 

a S 5 Nabywa majątki do parcelacji. Dokonywa komisowej | 

- parcelacji majątków z wydaniem awansu wlašcicielom. ; 
Każdy z was, czytelnicy, powinien | GB Przeprowadza pomiary. Likwiduje serwituty. 

mieć u siebie w domu radio. = ‚ 
Bezwzględnie najtańsze EM 
uu žrodio zakupu, 
radjoaparaiow (detektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8:miu lamp. wł.) 

oraz części składowych 

WSZECH RADJO 
Ww. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbisr- 
ników Radjowych 'Fabryka i Biura: 
Warszawa, ul Jerozolimska 93, 

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dyplomem uznania" 

па l-ej wystawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, lampy, akumu- 

Jatory, baterje anod. i t. p. 
UWAGA: pp. wejskowym, urzęd- 
nikom, nauczycielom i osobom 
odpowiedzialnym dogodne warunki, 

Spłaty 5 - M ESIĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 
24-ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
nia listowne i telefoniczne dokład: 
nie wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną odpowiedź. 

Zapamiętaj adres 
WSZECH.RADJO 

Warszawa, Ai. Jerozolimska 93. 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajowy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincją   

   

należą. 

kową świadectwo na odcinek pół 

do dn. 15 grudnia r. b. włącznie 

ZARZ 

Dziś będzie 
wyświetlany film 9; 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej w Wilnie 
ul. Wileńska Nr. 38, tel: 941. 

Aparaty, części, montaż na prowincji, 
Wszystkle typy od detektora za 12 zł do idealnej 
superheterodyny alko za zł. 475. — Główny skład: 

Bank Ziemiański 
Wydział Agrarno-Parcelacyjny. 

Adres: ul. Wileńska 30, m 15 Tel..Nr 4—43 

2) Za każde 2 akcje po 500 marex wszystkich emisji otrzy- 
mują akcjonarjusze jedną akcję na 10 złotych. * 

3) W razie przedstawienia nieparzystej ilości akcji lub 
pojedyńczej akcji akcjonarjusze otrzymają za jedną akcję mar- * 

akcji, zgodnie z rozporzą- 
dzeniem Ministra Skarbu z dn. 1 lisca 1924 r. 

4) Wymiana akcli markowych na złotowe trwać będzie 

   

  

poczekalniach 

„10.000 narzeczonych” 
W głównej roli BUSTER KAETON. Orkiestra pod 
Początek seansów: we Z dnie o godz. 4:ej. 

(7 UŚMIECHÓW SZCZĘŚCIA) 
arcywesoła komedja w 7 . aktach. 

dyrek Kapelmistrza p. W. «Szczepańskiego. 
f c= biletów: jj i e 

koncerty radjo. 
parter 60 gr, balkon 30 gr. 

  

    

Ceny możliwie najniższe. 

Skład broni 
Ё. Zienkiewicz 
Wilno, Ś-to Jańska 9. 

poleca W. P. P. myśliwym, świeżo) 
otrzymany transport broni bezpo- 

średnio z zagranicy. 

Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 
Zamiejscowym po otrzymaniu 10 proc. 
wysyłam żądaną broń i przyrządy zaj 

pobraniem. 

  

  transformatorów 

firm 

  

BEZ ZWŁOK 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

nowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

K, DĄBROWSKA 

  

  

  G Arndt i St. 
Vilno, Wielka Nr. 

polecają w wielkim wyborze 

Kapy i serwety gobelinowe. 
Kołdry watowe własnego wyrobu. 

Pokrowce i firanki. 

Jezierski 
6 

`@ 
dB 

    

   

  

   

    

      

    

KALOS 
Ф 

FABRYKI 
Marka Fabryczna. 

ŚNIEGOWCE 

najtrwalsze i wytworne 

MREZEURADENAKEMR GG ME 

Papieru i Materj 

torskich. Wyłączna sprzedaż 
Fabryki Papieru, Fabryczna sprzedaż wyrobów Chem. Fabr. M, 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
ałów Piśmiennych 

p. t. „PAPIER“ S-ka Akc, 
WILNO, ZAWALNA 13, Telefon 501. 

Poleca; Kalendarze ścienne, biurkowe kieszonkowe na rok 1928, 
Ozdoby choinkowe na nadchodzące święta. 

Własna wytwórnia zeszytów, biulonów i in. wyrobów introliga- 
papieru Tow. Akc. Mirkoewskiej 

Leszczyński i S-ka i innych Fabryk. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie po- 
daje do giadomości publicznej, że Okręgo- 

wa Komisja Ziemska w Wilnie na posiedze- 

niu w dniu 30 wrześcia 1926 roku postano- 

wiła wdrożyć postępowanie scaleniowe na 

obszarze około 633,73 ha gruntów należą- 

cych do gospodarzy wsi Krunie gminy woj: 

stomskiej, powiatu wilejskiego. . 
Powyższe orzeczenie zostało zatwierdzo- 

ne orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej 

z dnia 24 czerwca 1927 roku. 

400000400000000300000809004009008902 
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    PRZE MYJŁAWKA _ 
oda Koloriyka dla znawcy. 

HEZADONTE Ga. 
partai propze do 

MIAFLOR
 erralja do e        

   

   
     

  

Krem,puder, 
ydio,ocettonletowyex nat? ВМ 

A КЗа 
MYDIO TOM EIOWE mi 

w rajprzedniejszym gałunk 
Pzdydatka Pati dzolaśka ` 
Loran Kule mr.2080 gliczrynowe 3 
nr.2058wazelinowę nrŻOóa į 

Eos | wprodow 
a FIA DOTOSI W + 
Uznena wysvža f'abryka na. 

žądanie. 
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MEBLE 

  

z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do 

| нна „Tadeusz Kowalski 
Micblewicza 32,   monierow. HURT i DETAL: 

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

„i RE %6 ogańska 1 m. 5, tel. 11-37 

domu, na żądanie 

i Trylski“ 

GENY NAJNIŻSZE. 
  

  

  

W. MASSON. 

"pom śmierci. 
— lstofnie mogło: się zdawać, = 

wtrącił Jam, że pielęgniarka powtórzy- 

ła jakieś niepochlebne zdanie p. Har- 

łow 0 siostrzznicy, gdyby tak było w 

istocie, panna Harlow nie mogłaby 

temu zaprzeczyć. 
— Jak widzę, zaszło iu nieporczu- 

mienie, — rzekł Anno znów tenem 

skruchy. —Będę uważał, żeby się po- 

dobas nieporozumienia nie powła- 

rzały, 
Anno znów spojrzał 

papier. 
— Pielęgniarka wspomina tutaj o 

tem, że pani przyniosła ulubione 

książki p. Harlow i pamiętała O na" 

poju chłodzącym. Czy to prawda? 

na złożony 

ak. 
— Jaki to był napój? 
— Szklanka lemoniady, уе 

— Zapewne stawizno ją codzień 

na noc przy łóżku chorej? 
— Tak, co wieczór. Ё 
— Czy nie dodawano do niej 

żadnych narkotyków? 
— Nie. Gdy ciotka moja cierpiała 

na bezsenność, pielęgniarka dawała 

jej trochę opium, a czasem zastrzyk 

morfiny. : 

; — "Ale tej necy nie uczyniła tego, 
nieprawdaż? 
me Zdaje mi się, że nie, Chyba 

po moim wyjściu. 
— Во-к‹›паіе.—п]ею Аппао, > 

dałąc papier i wkładając go do [2 

paris iki już z tem. Oióż 
gdy pani wychodziła (przed dziewią- 
łą), p. Harlow leżała spokojnie w 

OGC 

specjalnych obaw? 
Tak. 

— Dobrze. Teraz pemówimy o 
tym balu. Sądzę, że pani była cały 
czas, aż do powrotu, u państwa de 
Pujac? 

— Tak. i 
— Czy pani pamięta z kim tań- 

czyłą pani tego wieczoru? Czy może 
pani napisać mi nazwiska swych tan- 
cerzy? 

Betty wstała, podeszła de biurka 
i zabrała się do pisania, zatrzymując 
się chwilami, by przypomnieć sobie 
tancerzy. 

— Zdaje się, że to już wszyscy, — 
rzekła, podając detektywowi spis. 

Annc zachował papier. 
— Dziękuję pani. 
Zdawało się, iż był zupełnie zado- 

wolony. Jim miał wrażene, že Anno 
pytając wiedział już z góry, jaka bę- 
dzie odpowiedź. Robił om wrażenie 
człowieka, który wypełnia niezbędną 
formalność, pragnąc jednocześnie skoń- 
czyć ją jaknajwcześniej. 

której wróciła pani do 
domu? 

— Bylo dwadzieścia minut po 
północy. 

— Pani jest tego zupełnie pewna? 
Czy pani patrzyła na swój zegarek, czy 
też na wiszący w przedpokoju? Skąd 
pani zna tak Ściśle gedzinę swego 
powrotu? 

Anno znów przysunął bliżej swe 
krzesło. jednak dziewczyny nie zmie- 
szała jego gnatarczywość. 

— W przedpokoju niema zegarka, 
a i ja nie miałam przy sobie swego. 
Nie lubię zegarków noszonych na rę- 
ku. Nie znoszę wogóle, gdy coś krę- 

łóżku i stan zdrowia jej nie budziły uje mi kiście rąk, — mówiła żywo 

Betty i przy ostatnich słowach ręce 
jej wygięły się, jakby zrzucając jakąś 
niewidzialną branzołstę. Nie włoż; łam 
zegarka do torebki, bo często zapo» 
minami łą gdzieś. To też nis wledzia- 
łam która. godzina i zdawała mi się, 
że zbyt długo kazałam czekać na 
siebie Jerzem u—szoferowi, tlómaczy: 
łam się przed mim, mówiąc, że mie 
wiem, która godzina. 

— Rozumiem, więc te Jerzy po- 
wiedział pani, © której pani wróciła? 

— Tak. 
— Zapewne szofer, którego wi- 

działem na dziedzińcu przy samecho- 
dzie, jest +. owym Jerzym? 

ak. 

— Odpowiedział mi, że cieszy 
się, że się dobrze bawiłam i ze śmie- | 
chem pokazał mi zegarek, mówiąc, że 
nie jest jeszcze późno. 

— Czy to wszystko działo się 
tuiaj przy drzwiach, czy przed wielką 
bramą, wiodącą ua dziedziniec. 

— Przed drzwiami. Nie mamy 
stróża, brama więc pozostaje otwarta, 
jeśli ktoś z nas wychodzi wieczorem. 

— W jaki sposób dostała się pa- 
nl do domu? 

— Miałam ze sobą klucz. 
— Doskonale. Wszystko to jest 

zupełnie jasne. 
Jednak mimo, że Anno zdawał się 

być zadowolony z jej odpowiedzi, 
Bztty nie mogła epanewać zdenerwo- 
wania. W tonie jej brzmiało obu- 
rzenie. 

Jim był zaniepokojony. Uważał, 
że Belty powinna była zrozumieć in. 
tencje detektywa, nie zachowywać się 
tak wyzywające. <Od pierwszej chwi- 
li zrobi sebie wroga z tego człowie- 
ka»— myślał ze smutkiem. Lecz gdy 

ъ 

ŁÓŻKA angielskie | 
WÓZKI dziecinne 

Sprzedaż również NA RATY. 

Ogłoszenie. 
Na podstawie zarządzenia Ministerstwa, Spraw Wewnętrznych Nr. 67 

z dnia 26 VI 26 r. n'niejszem podaje sią do. ogólnej wiadomości, iż w dniu 
25 i 26 listopadą 1027 r. o godz. 11 w Wileńskim Urzędzie Wojewódz- 
kim (uł. Magdaleny 2) w podwórzu, wejście z bramy, odbędzie się publicz- 
ny przetarg: (lieytacja) broni myśliwskiej skonfiskowanej prawomocnemi 
erzeczeniami władz administracyjnych. 

Do licytacji mogą stawać osoby upoważnione do posiadania broni, 
t.j. posiadające pozwolenia władz administracyjnych | instancji na kupno 
'(posiadanie) broni myśliwskiej, względnie osoby, posiadzjące koncesje na 
handel bronią. Broń, podlegająca licytacji w ilości 72 sztuk różnega 
dzaju i kalibru jest do obejrzenia w lokalu licytacyjaym ed godziny 9—11 
rano w dniu licytacji. 

  

  

Za Wojewodę z r. Naczelnika Wydziału. 
(Pawlikowski) 

saojrza! ną Anno, uspokoił się ma- 
tychmiast, Anno patrzał na nią z ta 
kim przyjaznym i wesgłym uśmiechem, 
że rozbrojłby każdą inną, mniej ob 
reźliwą, kobietą, 

„A wreszcie — uspakaja! siebie 
Anglik, — może i lepiej, że tak się 
zachowuje, wszakże ło fest dowód 
iej niewinności”. 

— A wiee pani wróciła przed pół 
do pierwszej? — pytał dałej Anno. 
— Cóż pani robiła, po powrocie? 

„— Udałam się wprost do swego 
pokolu. : 

Czy pokojówka czekała na po- 
wrót pani? 

— Nie, wychodząc powiedziałam, 
że wrócę późne i rozbierę się sama. 

-— Pani jest pełna dobroci, nie 
dziwię się, że służba cieszyła się, iż 
pani się bawi. 

Nawet ta pochwała nie rozchmu- 
rzyła zagniewanej dziewczyny. 

— Czyż tak? — zapytała tak slod- 
ko, że głos jej zabrzmiał jeszcze 
bardziej wrogo, niż gdyby użyła o- 
strego tonu. Anno jednak nie zwró- 
cił na to uwagi. 

— Kiedy dowiedziała się pani o 
śmierci p. Harlow? 

— Następnege dnia, o siódmej 
rano, przybiegła do mnie pokojówka 
moja Franciszka przynosząc mi tę 
smutną wieść. Przed chwilą właśnie 
pielęgniarka stwierdziła Śmierć mej 
ciotki. Włożyłam sziafrok i pobiegłam 
па dół Gdy przekonałam się, [iż pie- 
lęgniarka nie myliła się, zatelefonowa- 
łam do dwóch lekarzy, którzy zazwy* 
czaj leczyli ciotkę. 

— Czy zwróciła pani uwagę па 
szklankę lemonjady? 

— Owszem. Była pusta. 

D,B,W,Jankowskii 5-ka 
WIELKA 42. 
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Wileński Syndykat Rolniczy £ Akc. Tow. w Rydze. 
LO dy ‚ { > r 66 Jener. Reprez. na Rzeczp. Polsk. ri Roka 0: RE zna R PoLick. „ŁOTWAOUM ngk Ronio "" 

markowych i, Il i Hi emisji na akcje złotowe po 10 zł. nomi- z Warszawa, ul. Diuga Nr. 55, telef, 299 78. 
nalnych każda akcja, ną warunkach następujących: m i Do nabycia w .pierwszorzędnych magazynach. 

1) Do Czasn wydrukowania nowych akcji zamiana odby- a TUWOANOBEUZAOGAKAAWACANAKWA KANA EG MAE KK WWW DE AW W EA ROWE ZAWO WAB FA 
wać się będzie za pomocą aj akcj (Sl na cu [ dzie B o L K 1 N 3 
wyszczególniony numer nowej akcji, jak również wartość no- -(ча : ŚNIEGOWCE i KALOSZE 
minalna akcji, na kuponąch zaś numer akcji, do której kupony ul Niemiecka, 3, tel. 362. AAAA 

Meble plecione! 
tanio I solidnie wyko. 
nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszka 

lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

(dawniej Kijowska 4). 

  
  

Żywe gęsi 
wysyłam tegoroczne 
zdrowe wielkie gęsi i 
kaczki o pełnych pió- 
rach w kojcach dru- 
cianych 
każdej 

franko do 
stacji za 

zaliczką 
8 sztuk gęsi zł, 74 
3 » > › 48 

12 szt, wiel. kacz. zł, 56 
56 /7907-3/38 
J. KWASTEL 
Poódwołoczyska 
Małopolska. 

ra- 

  

— Czy pokcjówka pani mieszka 
fu jeszcze? 

— Tak. Nazywa się Franciszka 
Rollard, czy mam ją zawołać? 

Anno uśmiechnął się 

ak diodas ja późciej — Możeby wybadać ją późci: 
jeśli będzie ku temu potrzeba. , Nej- 
ważniejsze dla nas są pani zgznania. 

Anno wstał z krzesła, 
— Obawiam się, że  zmęczyłem 

panią, pante Harlow, — rzek! kła- 
niejąc się. — Ais dła pani dobra mu- 
siny wyjaśnić dokładnie całą tę spra« 
wę. Zbliżamy sig jednak da końca 
tej męki. 

Gdy Anno wsteł, Jim miał nadzie- 
fe, że miało to oznaczać zakończenie 
badania, 

Betty jednak nie drgnęła. 
— To ed pana zależy, panie An- 

no, — rzekła spokojnie. 
— Więc poproszę o dwie jeszcze 

odpowiedzi. Doprawdy staram się 
nie zadawać pani przykrych pytań. 

Betty skinęła głową. 
— Czekam pańskich pytań. 
— A więc, czy prawdą jest, że 

pasi jest jedyną dziedziczką p. Har- 
ow. 

— Tak, 
— Czy pani spodziewala się tego, 

że testament będzie opiewać tylko na 
pani korzyść? Czy znała pani treść 
testamentu? 
` — №. Sądziłam, że część kapi- 
tałów odziedziczy Borys Woberski. 
Ale ciotka moja nigdy nie wspomina- 
ła o testamencie. Naiomiast p. Wo- 
berski mówił o tem często. 

‚ — Domyślam się tego, — wtrą: 
cił Anno. — Czy Harlow była 
szczera w stosunku do pani? 

i wzruszył 

ž 
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PLANOW . 
k SwiATŁODRUKI i 

na, KRUPówIE 
Wilno 2 

Aimar S „aa 

  

Okazyjnie 
do sprzedania trumo 
Zakretowa 5-B ш. 4, 

LEKARZE.| 
[ соктбв 

D, ZELDOWIGZ 
chor weneryczne, ! 
syfitis, narządów 

moczowych 
od 9-1, od 5-3 w, 

Kobieta-Lekarz 

m ŁBKIOWISZOWA 
AOBIECE, 5 NE. 
RYCZNE,NARZĄ. 
DÓW MÓC: OW: 
od 1221 od «6 м. 
utfAickiewiera 34 

ie 27%. 

— ОЛЕ МЕ 152. 

Korepetycy Ir K. Sūkotowski 
orepetyCyj chor. skóme i wene- 

udziela  siudent, ną TyCzne, _ wznowił 

dogodnych warunkach. przyjęcia chorych 
Zgłoszenia do adm.od g. 9 Zr 
«Słowa» pod L. Ś, i od g. 5 — 7 wiecz., 

ZN A 30 m. a 
onadto we wtorki, 

POTRZEBNA Czwartki i piątki 
służąca do wszystkie- og g, 3 m, 30—4 m. 30 

  

    

Bryczkę 
parokonną, sanki wy* 
jazdowe pojedyńcze 
zdaine na wieś oraz 
uprząż krakuwską pa» 
rokoaną w dobrym 
stanie kupię. Zgłosie- 

«Bryczka>. 

 Okazyjnie 
sprzedaje się арага 

k'nematograficzny 
Bca Palhe pełny 

komplet. Adres: 
Sawicz 8—19. 

    

    
  

  

  

    

go ma wyjazd do w Pcradni, 
Podbrodzia, wymaga- gl. Garbarska 3. 

ne rekomendacje. W. Z. Nr 160, 
Zgłaszać się: ul. Bia- = 
arp 6 m. 3, = DOKTOR 

omiędzy godz. 4—6. NS ——— 0.Abłamowczowa 
„, akuszerja i choroby 

SP obiece 

  

   
   

ul. Kasztanowa 7 m. 7, 
(229 

Uciea DOBRA GN) t AS 
KOPJOWANIE 

    

  

   

  

Dr Hanusowicz 
Ordynstor Szpitala: 
Sawicz, choroby 

skórne i weneryczne. 
Leczeniet" Światłem 

Sollux i Lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór* 
skie), Zamkowa 7 m, 1 

Lekarze-DentyŚci. 

     

    

  

    

     
   
   

    
   

    

    

   

  

    
     

    

    
   

  

   
   

     

  

     

   

  

Potrzebni 
zdolni akwizytorzy. 

Zarobek 200—300 zł. 
miesięcznie.  Garbar- 
ska 5 m. 19 cd 58 pp. 

  
  

  

  

  RE Lekaiz-Dentysia 

Do wynajęcia Jadwiga , 
mieszkanie 4 pokojo- Kęstowiczowa 

$ ul Orzeszkoweį Nr 3 
we z kuchnią. (róg Mickiewicza) 

Stara 13. Łupaszko. przyjmuje od B sa 
  

  

  

      

—. 
KOREPETYCJI W.2 P. Nr 53, 
w zakresie szkoły 

Średniej udziela stu- 
dentxa U. S. B. Spe- AKUSZERKI. 
cjalność—łacina, ma- в 
tematyka i niemiecki. Akuszerka 
Może być wzaman za W. Smiałowśka 
mieszkanie,  Dowie' przyjmuje od gow: O 
dzieć się: ul. Piwna 2, do 19, Mickiewicza 
m. 6, ou 4 do 5 p, p. 

iod 11—ż-ej, 
telefonicznie Nr 1207, 

—— 

  

MEBLE 
Łóżka angielskie tabryki «Konrad Jarnusz- 
kiewici i S-ka» T-wo Ako. w Warszawie. 
Meble gięte fabr, <Thoneta», otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szaty, 
garnitury salonowe, mebie biurowe i t. pa 

| POLECA "| 

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

Tel. 2-99, 

Na prówincję wysyłamy towary za zali- 
czeniem: 
  

— O, tak, bardzo, —_- odrzeł 1 
cicho. — Dawała mi tysiąc funtów 
sierlingów rocznie na drobne wydatki, 
w naszych stęsuukach jest to bardzo 
dużo. Prócz tego, jeśliby mi zabrakło. 
mogłam poprosić e więcej. 

Glos Brity załamał się negle iłu" 
mionem łkaniem. Anne odwrócił się 
ku bibijotece z delikatnością, której 
Jim nie spodziewał się so nim. Aano 
oglądał książki kolejno, robiąc Swe 
uwagi e nich głośno, 

— Domyślam się, że była to bi 
bljoteka Simona Harlow, — zaczą 
nagię przerwał, Drzwi otworzyły si 
szeroko i do pokoju wpadła mlode 
dziewczyna. 

=— Betty, — zawołala, spogląda 
iąc kolejne na obecnych. 

— Aniu, pozwój, że ci przedsta- . 
wię pana Anno, — rzekła Betty i ski- 
nęła główką w jego stronę. $ 

Twar: Anny stała się biała, fak 
papier. 

Jim damyślł się, że ta dziewczyna 
jest Anną Agccif, która pisała do 
niego i której, jak sądził, nia widział 
nigdy. 

W istocie siedział już kiedyś ko 
niej, nawet rozmawiał,  Dziewcz 
podbiegła do niego. 

— jakże się cieszę, ;że pan prz: 
jechał. Byłam pewna, że pan tak 
uczyni — zawołała. 

Jim ujrzał złociste loki, szafirew 
oczy i niezwykłej piękności twarzy! 
kę o delikatnej cerze, 

— Musiałem przyjechać, —odrzekł 
z ukłonem, a Anno uśmiechnął się 
poreżumiewawczo do Betty, jakby 
chcąc powiedzieć. „Ten człowiek bę: 
dzie miał dużo kłopotu, zadim wyje 
dzie z Dijoni* 
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