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Jedenasty listopada, 
Wyrosła ona, ta wspaniała data, 

jakby z grobu, w który przed stu kil- 
kudziesięciu laty wtłoczono Polskę — 
żywą, nie umarłą, Pod płytą grobo- 

wą biło niezmożone niczem serce 

Polski, a gdy całą mocą uderzyło — 

pękły granity trójcesarskiego sarko- 

fagu i wyszła z niego Polska Piastów 
i Jagiellonów na powojenny świat 
Boży w całej swej krasie narodowej, 

w heroicznego męczeństwa dostojeń” 

stwie. 
Ten fakt, po wiek wieków pamię- 

tny, jest jakby fundamentem  dzisiej- 
szego Uroczystego Święta. 

Na io święto ODZYSKANIA 
WOLNOŚCI upatrzono datę ostate- 
cznego wygnania z ziem polskich 

tego z trzech wrogów rozbiorowych, 

który w szponach swych trzymał, 
serce Polski, Warszawę. Ze szpon' 
mu wówczas, dziewięć lat termu, jake 
by Warszawę odjęto; puściły bezwła- 
dne szpony — i od tej daty cała już 

Polska teraźniejsza powali jęła jakby 
osiadać z powrotem na mapie Eu- 

ropy. 

Niech się świeci i niech przetrwa 
w mieskeńczone lata w pamięci po- 
tomnych dzień ten historyczny, kiedy 
z ostatniego karabina niemieckiego 

rozsypały się na bruk Warszawy nie” 

wystrzelane naboje! Niech wrazi się 
po wieczne czasy w wyobraźnię po: 
koleń pobladła twarz najezdcy, zawra- 

cającego konia tam, skąd przybył, 

„zostawującego, w pośpiesznym ode 

wrocie, za sobą otworem stojące ro- 
gatki Warszawy! 

Spieszmy przed ołtarze Pańskie, 
we dzwony bijmy, girlandami i cho- 
rągwiami przystrajajmy domy nasze! 
Z rozpaczy urosła siła nasze; z na- 
szej radości niech urośnie Ojczyzny 
odzyskanej szczęście i wspaniałość! 

EET TESTAI TNS EEST 

Kandydatura dr. Ernsta. 

BERLIN, 10 Xi. Pat. <Vossischs 
Zciiuog» donosząc 0 za powiedzia- 
nem na dzień 17 listopada; przybyciu 
do Berlina dyrektora departanentu 
politycznego Min. Spraw Zagranic 
nych p. Jackowskiego, oświadcza, że 
tymczasem toczy się w Berlinie w 
dalszym ciągu wałka podziemna o 
stanowisko naczelnika delegacji do 
rokowań z Polską. Kandyda'uta zna- 
komitego fachowca od spraw celnych 
dyr. Ernsta uznawana jest przez koła 
agrarne nieodpowiednią.  Dzieuniki 
nacjonalistyczno-agrarne wysuwają ze 
swej strony kandydaturę b. sekretarza 
stanu Hsgedorna, który jest wybit- 
nym przedstawicielem kół agrarnych. 
Voss. Ztg. przytaczając wiadomość o 
tej kandydaturze stwierdza, że nomi- 
nacja Hagederna byłaby niezbyt pe- 
myślnym wstępem do rokowań. 

P. Luther przeciw Polscę. 

GDAŃSK, 10—11. Pat. Na jednem 
ze zgromadzeń przedwyborczych prze- 
mawiał były kanclerz Rzeszy niem ec: 
kiej dr. Luther agitując przeciwko 
Polsce. Dr. Luther omówił problem 
wschodni podkreślając, że ze wzglę- 
du na ścisłe stosunki łączące Polskę 
z państwami zachodniemi, sprawa 
polska musi być zaliczona do  pro- 
blemu zachodniego. Między okupa- 
cią Nadrenji a korytarzem pelskim 
istnieje ścisły związek. Ustałloną w 
Wersalu zasadę konieczności dla Pol. 
ski posiadania dostępu do morza 
uważa dr. Luther za bezpodstawną. 
Przechodząc do sprawy traktatu han- 
dlowego polsko-niemieckiego dr. Lu- 
ther oświadczył, że uregulowanie sto- 
sunków handlowych polske-niemlec- 
kich będzie nadzwyczaj  trudnem 
głównie z powodu spraw rolniczych. 
Omawiając stosunek Gdańska do 
Polski dr. Lu her wyraził przekonanie, 
że w obecnych warunkach przy $с18* 
łem zespoleniu Gdańska z Polską, 
Gdańsk powiaien z tego wyciągać 
korzyści. 

Capablanka—Alechin. 
BUENOS - AVRES, 10.XI. PAT. 

2544, 26ча i 27-ma partje meczu 
szachowego 0 misirzostwo Świata 
międy Capablanką a Alechinem za- 
kończyły się na remis, Stan meczu 
Alechin—4 punkty,  Capablanka—2 
punkty. 21 partyj nierozegranych. 

25.000 mil, 

BAHRA, 10. Xi, Pat. Przybyły tu 
4 angiciskie hydroplany wojskowe 
po dokonaniu raidu Angla — Indje— 
Australja — Daleki Wschód, długe- 
ści 25,000 mil. 

"skiego ministra spraw zagranicznych  Marinkovicza. 

przesyłką pocztową 4 zł. 
80259. 

zrealizowanie polskiej pożyczki Zagran. 
WARSZA wA, 10 X. PAT. W dn. 9 b. m. w szeregu banków 

amerykańsk'ch i angelskich wybranych przez Bank Polski, zo: 
stała wpsana na dobro Banku Polskego z tytułu wpływów 7 
proc. pożyczki stabilizacyjnej suma 532 mljony dolarów i 1.7 
milijonów funtów sterlingów, czyli ogółem 61,6 mij. dolarów, sta- 
now ących według równi monetarnej równowartość 5493 mij, 
złotych. W tymże dniu poseł Rzec:ypospoltej Polskej w Wa- 
szyngton'e doręczył bankerom em tującym pożyczkę ob! gacje 
dotychczasowe rządu po'skego na nomnalną sumę 62.000 000 
dolarów i 2000000 fnt. sterl. zaopatrzone podpsami m n stra 
Skarbu Gabrjea Czechow cza, posła Rzeczypospol tej Polsk ej 
w Waszyngton'e Jana Ciechanowsk ego oraz 2 ch członków ko 
m 'sj: kontroli długów państwowych posłów Jerzego M chalsk' ego 
i Stan sława Oseckiego W zwązku z powyższem, pokrycie krusz- 
cowe obegu banknotów Banku Polskiego wyn szące, według 
wykazu na dzień 31 października rb. 725 muj, złotych, wzrosło do 
sumy 1274 т Цопу złotych. 

Pierwsze wplywy požyczki. 
WARSZAWA 10-XI (żel. wł, Słowa). Dziś o godz. 12 w nocy па 

"rachunek Banku Poskiego przekazeno telegraficznie z Ameryki sumy uzy- 
skane ze sprzedaży polskiej pożyczki stabilizacyjnej. Sumy te wynoszą 
53 miljony dolarów w bankach amerykańskich i 1 729.000 funtów sterlin- 
gów w bankach lendyńskich. 

Efektywne wpływy de kasy skarbowej wynoszą 61.422000 dolarów. 

Minister Mellon do p. Devey'a. 
WARSZAWA, 160-Х!. PAT. Dowiadujemy się, że minister skarbu Stanów Zjedno! 

czonych Mellon wystosowzł do podsekretarza stanu w ministerstwie skarbu Charles'a 

Devey'a, amerykańskiego rzeczoznawcy przy Banku Polskim, pismo następującej treści: 
Winszuję, że otrzymał Pan zaproszenie na stanowisko członką Rady Banku Polskiego 
i że pełnić Pan będzie funkcje doradcy zarówno polskiego rządu jak i Banku Polskiego, 
jak to przewidziane jest w planie stabilizacyjnym przyjętym przez rząd polski, Żałuję 
tylko, że musiał Pan powziąść decyzję, która oznacza wystąp'enie Pana z m-stwa skar- 
bu: Wybór Pana na to poważne stanowisko jest zasłużonem uznaniem pracy dokonąy 
nej w tem ministerstwie. 

Podczas swego urzędowania na stanowisku podsekretarza stanu w okresie zgórą 
3.ch lat, wywiązywał się Pan z powodzeniem ze wszystkich prac związanych z licznemi 
zagadnieniami finansowemi wymaągającemi nietylko zdolności administracyjnych ale 
także i niepoślednich zdolności finansowych. W traktowaniu tych zagadnień ujawnił Pan 
wielką znajomość spraw finansowych i okazał niezwykłą energję. W nowej Pańskiej 
pracy towarzyszyć Panu będą życzenia Pańskich dawnych kolegów z ministerstwa, któ: 
rzy z ufnością oczekują powodzenia w pracach wypływających z obowiązków, które Pan 
na siebie teraz przyjął. Szczerze Mu oddany (—) A. W. Mellon. ю : 

Bankiet w Guildhallu. 
LONDYN, 10Xi PAT: Z okazji objęcia urzędu przez nowsgo lorda 

majora Londynu, odbył się w Guildhaliu wspaniały bankiet, w którym 
wzięło udział przeszło 1 000 osób, w tej liczbie członkowie rządu, przede 
stawiciele korzusu dyplomatycznego oraz reprezentanci wszystkich warstw 
społecznych. Wznosząc tgast na cześć korpusu dyplomatycznego sir Au- 
sien Chamberlain zazneczył, że stosunki rzącu angielskiego ze wszystkie- 
mi ambasadorami i ministrami peństw obcych w Londynie były jaknaj- 
bardziej przyjacielskie. Premjer Baldwin odpowiadając na toast" ministrów 
królewskich powiedział, że w sprawach polityki zagranicznej był optymi- 
stą ponieważ był realistą. Następnie premjer Baldwin złożył hołd narodom 
sprzymierzonym oraz wyraził uznanie dla Francji i Niemiec za ich zbiiże- 
nie, Briand i Stresemann — mówił premjer — dali cobry przykład i dziś 
= Europa patrzy na te kraje, na granicach których stali niedawno wro- 

gowie. 

Nota litewska przeciw kongresowi w Rydze. 
BERLIN, 10 XI. Pat, Dzutsche Allgemeine Zeitung donosi z Kowna, 

że rząd litewski ma wystosować w najbliższych dniach notę protestującą 

do rządu łotewskiego z powodu zjazdu emigrantów litewskich w Rydze, 
Rząd litewski ma w swojej nocie zamieścić oświadczenie, że uważa za 

nieodpowiednie i niszgodne z życzliwym stosunkiem Łotwy do Litwy 
pozwolenie emigrantom na urządzenie kongresów, występujących tak wro. 

go przeciwko rządewi litewskiemu, prawo azylu bowiem—zdaniem rządu 

litewskiego—bie powinno być nadużywane do akcjł politycznej przeciwko 
rządowi państwa ościennego. 

Traktat belgradzko francuski. 
PARYŻ, 10 XI PAT. Briand przyjął w dniu dzisiejszym jugosłowiań- 

Ministrowie odbyli 
dłuższą naradę, poczem podejmowano min. Mirinkovicza śniadaniem. Pod- 
pisanie traktaiu nastąpi w dniu jutrzejszym na Quai d'Orsay, 

Niepewna sytuacja komunistów w Berlinie. 
BERLIN, 10—11, Pat. Prasa komunistyczna donosi z oburzeniem, że 

rząd Rzeszy i rząd pruski poleciły prezydjum policji berlińskiej nie przed- 
łużać wizy S-dniowej dla delegacji sowieckich związków zawodowych zło» 
żonej z 3 osób. Przedstawitlele związków zawodowych Sowietów zmusze- 
mi więc zostali do wyjazdu w dniu dzisiejszym, Vorwaris w wydaniu po- 
rannem stwierdza, że delegacja sowiecka brała udział w wyreźnie antypań. 
stwowych zgromadzeniach i demonstracjach. Rotę Fahne i Welt am Abend 
ogłaszają odezwę do roboiników Berlina, by o godz. 6.ej wieczorem  sta- 
wili się na dworcu па pożegnanie wydalonych z Berlina przedstawiciell 
robotników rosyjskich i aby urządziii im demonstrację pożegnalną. 

Zjazd więźniów ideowych. 
WARSZAWA, 10—XI. PAT. Daia 13 b. m. o godz. 10-tej rano w 

sali Rady Miejskiej rozpocznie się zjazd więźniów ideowych z lat 1917 — 
1921, według programu następującego: otwarcie zjazdu i ukonstytuswanie 
się prezydjum. Przemówięnie powitałse w imieniu rządu wygłosi p. mini: 
ster Robót Publicznych Moraczewski, następnie wygłosi referat o metodzie 
zbierania materjałów do historji walk © niepodległość gen. Stachiewicz. 
Po ukonstytuowaniu się poszczególnych komisyj uczestnicy zjazdu udadzą 
się do grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie w imieniu zjazdu złożą wieniec 
członkowie prezydjum. Kulminacyjnym punktem zjazdu bądzie złożenie 
adres marszałkowi Piłsudskiemu w Belwederze, Jednocześnie będzie ofla- 
rowana marszałkowi księga pamiątkowa zawierająca wspomnienia 37-miu 
osób internowanych w latach 1917—1921 w poszczególnych więzieniach 
i obozach jeńców. Na zjeździe wygłoszą przemówienia gen. Roman 
Górecki, oraz gen. Orlicz-Dreszer. 

Wilja -11 listopada w Warszawie. 
WARSZAWA, 10—XI, PAT. Zapowiedziane na jutro uroczystości 

9.ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i powrotu pierwszego 
Naczelnika Państwa marszałka Piłsudakiego z twierdzy magdeburskiej, 
poprzedził w dniu dzisiejszym capstrzyk orkiestr różnych oddziałów woj: 
skowych i policji O godz. 6-lej popołudniu oddziały zgromadziły się 
przed komendą miestą na placu Saskim, poczem orkiestry, którym towa- 
wish pluton wojska z pechodniami, przeciągnęły różnemi ulicami miasta 
pod Belweder, gdze odegrały hymn narocowy. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńszego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa wiezezona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów miezamówionych nmje zwraca. 
  

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

W perspektywie tygodnia. 
Jubileusz sowiecki — Walka z opozycją —Sprawa Gilberta 

angielskie — Wypadki w Chinach. 5 cio lecie faszyzmu — Wybory 
Uroc:ystošci obchodu jubiie- 

uszowego 10-cio lecia rewolucji paź- 
dziernikowej w Bolszewji odbywają 
się przy akompanjamencie odgłosów 
walki wewnątrz partji komunistycznej, 
które w miarę jak zbliża się dzień 
1.go grudnia stają się coraz głośniej- 
sze. W dniu 1-go grudnia bowiem 
rozpoczną się obrady XV Wszechro- 
syjskiego Zjazdu Partji Komunistycz- 
nej, na którym w całej pełni rozegra 
się wałka pomiędzy obecną grupą 
rządzącą Stallna a Trockim i jego 
zwolennikami. Sytuacja jest dojrzała i 
trudno przypuszczać aby starcie z ©* 
pozycją zakończyło się jakiemś no- 
wem przeproszeniem i „skruchą* lea- 
derów opozycji. Z toku kampanji 
prasowej prowadzonej na szpaltach 
prasy sowieckiej, będącej na usługach 
obecnych rządów w Sowietach, ja 
skrawo wynika, że kompromisowego 
załatwienia sporu być nie może. Obie 
stroay oskarżają się 0 tendencje 
mieńszewickie. Stalinowcy zarzucają 
trockistom kontakt z organizacjami 
antysowieckiemi twierdząc, że cała 
działalneść opozycji jest wodą. na 
młyn «trzeciej siły». — Trockiści ześ 
twierdzą, że Sowiety i partja komu- 
nistyczna zbłądziła z drogi wytkniętej 
przez Lenina na drogę drobno-burżu: 
azyjnych odchyleń. Wodzowie opo" 
zycji śledzeni są przez GPU. Bucha- 
rin, jeden z głównych teoretyków o- 
bscnych rządów sowieckich, prezes 
Kominternu wyreźnie oświadczył: 

„Władze sowieckie wykryły istnie- 
nie kontakiu pomiędzy opozycją a 
spiskowcami wojskowymi. Członko- 
wie spisku wojskowego, należący do 
armji czerwonej a piastujący w tej ar. 
mji wysokie stanowiska, dążyli do 
obalenia obecnego ustroju w Rosji 
drogą czynu, wzorowanego па му- 
pądkach majowych 1926 roku w Pol- 
sce. W obradach spiskowców SZzCze- 
gół ten niejednokrotme podkreślone. 
GPU sowieckie rozpoczęło areszto* 
wania i likwidację spisku. Likwidacja 
ta została przerwana przez cgłosze: 
mie tajnych dokumentów GPU, doko- 
nane przez jednego z należących do 
opozycji członków C. K. „Partji Ko- 
munistycznej.* . 

Opozycja ze swej strony w ulot- 
kach wydanych potajemnie stwierdza, 
że cały spisek jest jedną z wielu pro- 
wokacyj GPU. Aresztowani członko- 
wie rzekomej organizacji opozycyjnej 
są funkcjonarjuszami GPU i nigdy 
nie należeli do szeregów opozycji. De- 
cydującą rolę w walce wewnętrznej 
jak zwykle odegra siła militarna, czer- 
wona armia i flota. Stwierdzenie ist“ 
nienia prądów antysowieckich w ar: 
mji czerwonej przez Bucharina i wia- 
domości o buncie floty w Kronszta- 
cie wskazują, że Siła militarna sowie- 
tów bynajmniej nie stanowi monolitu. 

Równocześnie z niesłychanie in: 
tensywną propadandy jaką . prowadzi 
prasa of.cjalna Stalin i jego zwolen: 

„ nicy użyli obchodu 10-lecia rewolucji 

jako manewru taktycznego dla zjed- 

nania sobie szerokich mas. Wedłvg 
obliczenia Bucharina liczba członków 

partji komunistycznej stanow 1200000 
osób pozatem zaś ste z górą о- 

nów to szare masy bezpartyjne chło- 
pów, które podczas jakiegokolwiek 
wybuchu mogą z łatwością przejść z 
stanu bierności do czynnej samorzute 
nej akcji. Dla pozyskania tych mas 
wydano manifesty zapowiadające sze- 
reg ulg jak anułowanie zaległych po” 
datków, obniżenie obecnie obowiązu= 
jących, szeroką amnestję a dła robot- 
ników zapowiećź przejścia z 8-mio 
godzinnego dnia pracy na 7 godzin. 
„Dla mas bezpartyjnych dla odwróce- 
nia uwagi od nieznasek wewnątrz 
partji urządzone są z ogromnym па- 
kładem pieniędzy uroczystości z pe- 
wodu 10-ciolecia. 

Wszystkie miasta w dniach 6:go 
i 7-ge listopada przybrały wygląd 
odświętny. Domy udekorowane  fla- 
gami i zielenią, Na placach  publicz- 
nych w Moskwie i Peterburgu usta- 
wiono symboliczne dekoracje, przed- 
stawiające główne momenty histo- 
ryczne z ubiegłego dziesięciolecia. 
Wszędzie Otwarte wystawy rzeczy 
mających jakikolwiek związek z rewo- 
lucją. Na placu Dworcowym w Peter- 
sburgu ustawiono dekoracię przed- 
stawiającą wzięcie Pałacu Zimowego. 
Druga dekoracja przedstawia. upa- 
dek samodierżawja zasłaniając całko- 
wicie pomnik Aleksandra Ill, Krążow- 
nik „Aurora“ zarzucił kotwicę w tym 
samym miejscu na Newie skąd dzie- 
sięć lat temu rozpoczął bombardo- 
wanie. Pałacu Zimowego. Około 
Dworca Finlandzkiego umieszczono 
olbrzymi globus oświetlony tylko w 
tej części gdzie znajduje się Bolsze- 
wia. 

: Dla przekonania o potędze Ko- 

Parkera, — 

minterau i udziale w uroczystości ko- 
munistycznej całego Świata Sprowa- 
dzono z niemałym trudem delegacje 
komunistów z różuych krajów i 
państw. Na przywiezienie delegatów 
asygnowano z funduszów propegan- 
dy zagranicznej Kom nternu pokaźse 
suimv czerwońców. 

Uroczystości jubileuszowe zakłó- 
ciła opozycja demonstracyjnemi wy» 
stąpieniami, W centrum Moskwy w 
czasie pochodu z portretem Len'na 
ukazały się portrety Trockiego i Zi- 
newjswa. Wywołało to niemałą kou- 
sternację. Milicja i agenci G. P. U. 
musieli przywracać naruszony porzą- 
dek publiczny, Na innej ulicy doszło 
de bójki trockistów ze zwolenn kami 
obecnych rządów, którą zlikwidowano 
po przybyciu oddziałów kawalerji. 
Wódz opozycji Trocki na jedaym z 
wieców oświadczył wręcz, że obecne 
uroczystości są nie na miejscu, ро- 
nieważ kraj znajduje się w niezwykle 
ciężkiem położeniu ekoenomicznem a 
proletarjat odniósł w ostatnim roku 
szereg ciężkich porażek. 

W ten sposób uroczystemu na- 
strejowi obchodu towarzyszy gwar 
walki, której rozstrzygnięcia należy 
eczekiwać już w najbliższych tygod- 
niach. 

D:pesza Cziczerina do Sekre- 
tarjatu Ligi Narodów zgłaszająca 
akces Sowietów do prac nad po- 
wszechnem rozbrojeniem i zapowia- 
dająca udział delegatów sowieckich 
w konferencji rozbrojeniowej wywo- 
łała wiele komentarzy w kołach poli 
tycznych zagranicą. Sowiety bowiem 
dotychczas mimo zaproszenia w kon- 
ferencjach  rozbrojeniowych udziału 
nie brały, motywując to zatargiem z 
Szwajcarją z powodu zabójstwa Wo- 
rowskiego, na której terytorjum odby= 
wały się konferencje, Zatarg o Wo: 
rowskiego został już zlikwidowany i 
teraz-Czyczerin nieoczekiwanie zgła- 
sił akces do prac komisji. Posunięcie 
to podobno uczyniły Sowiety w celu 
pozyskania sobie Niemiec, z któremi 
ostatnio stosunki znacznie się oziębi- 
ły. Przeszkodą największą w pracach 
konferencji rozbrojeniowej był brak 
Sowietów. Na tę okoliczność powoły- 
wały się zwykłe państwa sąsiadujące 
z Bołszewją, które nie mogły mówić 
o rozbrojeniu skero pod bokiem był 
sąsiad uzbrojony od stóp do głów. 
Na rozbrojenu powszechnem zależy 
najbardziej Niemcom. Traktat Wer: 
salski ograniczył siłę zbrojną Niemiec 
i postawił je w pozycji zwyciężonych. 
Obalenie tego stanu rzeczy widzą 
Niemcy w powszechuym rozbrojen u, 
które im faktycznie nie grozi, gdyż 
opracewały one system wojskowy 
maskujący faktyczne zbrojenia, To też 
depesza Czyczerina została powitana 
w Niemczech bardzo sympatycznie, 

Memo'jał ajenta jeneralnego 
do spłat odszkodowawczych p. Par- 
kera Gilberta, który wywcłał tyle ha- 
łasu w prasie niemieckiej, został 
wreszcie ogłoszony przez rząd Rze- 
szy wraz z odpowiedzią. Wystąpienie 
p. Parkera Gilberta nastąpiło wobec 
zamierzonego przez rząd Rzeszy 
zwiększenia w preliminarzu bndżeto* 
wym na rok 1928 niektórych pozycył, 
przedewszysikiem pozycji wydatków 
na pensje urzędnicze, Oraz przez 
wprowadzenie ustawy © odszkodo- 
waniach wojennych i wydatkach 
szkolnych. Na rok 1928 przypada 

płatność normalnej raty reparacyjnej 

z tytułu planu Dawesa, która w reku 
nadchodzącym będzie wynosiła 2 pół 
miljarda marek. Trzeba zaznaczyć, że 
dotychczas raty _ reparacyjne były 
znacznie niższe. W związku z tem 
ajent wierzycieli sojuszniczych w 
konkluzji swega maetnorjału domagał 
się opracowania jasnego i pełnego 
planu w dziedzinie polityki finanso- 
wej wskazująć, że wzrost wydatków 
może stanowić  poważuą  prze- 
szkodę w wykonaniu zebowią: 
zań zaciągniętychźprzez Niemcy. Pa- 
czątkowo rząd Rzeszy z memorjału 
Parkera Gilberta robił tajemnicę, Z 
chwilą jednak gdy sprawa ta nabrała 
rozgłosu, ogłosił memorjał wraz z 
edpowieezią w której usiłuje dowieść, 
że poprawa syluacji gospodarczej 

jest dewodem racjonalnego gospoda-, 

rowania pieniędzmi otrzymanemi z 
zagranicy, Zaznaczyć należy, że na 
poprawę syuacji gospodarczej Nie- 
miec znacznie wpłynęła pomyślna 
kenjukiura gospodarcza wytworzo- 
na wskutek strajku angielskiego, ale 
o tem odpowiedź niemiecka zamilcza, 
Zwiększenie pozycyj budżetowych jak 
słusznie się obawia agent zamerykań* 
ski, może się odbić na zdolności płat- 

niczej Niemiec, które w obliczu mie- 
wpłacalności będą musiały odwołać 
się o zmniejszenie rat reparacyjnych. 
Do tego celu właściwie zmierza poli- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoazpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
W n-ch PaiąteGzbycia oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczna © 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabeiowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 
Bloki wyborcze. 

Gorączka przeawyborcza ogarnęła 
naszą lewicę już na dobre. Najlepszym 
tego dowodem są kombinacje snute 
przez rozmaitych polityków lewicowych 
na temat stworzenia bloku wyborczego 
lewicy polskiej. Stronnictwo Chłopskie 
wystąpiłe już tydzień temu z podobną 
inicjatywą, iecz jak się okazuje palmę 
pierwszeństwa chce za sobą utrzymać 
Wyzwolenie, które powiada że znacznie 
wcześniej powzięło myśl zorganizowa- 
nia bieku wyborczego lewicy. Pas 
nadto zjawił się trzeci konkurent, w 
postaci klubu N. P. R. lewicy, który 
też wystąpił z inicjatywą, słowem ini- 
cłatorów moc. Zapał inicjatorów ro- 
śnie jak na drożdżach, laury wybor- 
czę nie dają spokojnie spać, czy tylko 
aby nie zawcześnie, gdyż jeszcze nic 
a uc o terminie wyborów nie wia- 
domo. 

ННБ 
Hołd poległym w służbie pū- 

blicznej. 

WARSZAWA, 10 XI. (żel wł, Słowa) 
Dziś w południe odbyło się uroczy» 
ste oddanie hołdu przez policję pro- 
chom. Nieznanego Żołnierza. Przed 
grobem w obecności vice-premjera 
Bartla oraz ministrów Składkowskie- 
go i Niezabytowskiego ustawiły się 
trzy kompanje policji warszawskiej z 
delegacją siedemnastu okręgów. Ko- 
mendant główny plk. Maleszewski 
złożył wieniec, poczem przed frontem 
odczytano 422 nazwiska poległych na 
posterunkach policjantów. 
" 2 zakończenie odbyła się de- 
ilada. 

Rewindykacja dokumentów 
historycznych. 

WARSZAWA, 10.XI. (żel. wł. Słowa) 
Magistrat m. Kowla otrzymał w dro- 
dze rewindykaćji z Rosji Sowieckiej 
szereg cennych dokumentów histe« 
rycznych, m. in. djarjusze stjmu pol- 
skiego z XVi-go stulecia. 

POTEOTRTYS WSZECH CZT ZZOZ WOSEBA 
tyka niemiecka, Wystąnienie więc p. 
Parkera Gilberta było nielada niespo- 
dzianką, krzyżuje bowiem do pewne- 
gó stopnia plany niemieckie. 

W ostatnich dnach Włochy 
obchedziły 5-tą rocznicę marszu na 
Rzym, W ciągu lat pięciu ideologja 
faszystowska skrystalizowała się | już 
teraz nie można powiedzieć za b. 
premjerem włoskim Nittim, że faszyzm 
nie reprezentuje żadnej doktryny. 
Przeprowadzone energicznie przez 
Mussoliniego reformy państwowe są 
nejlepszym wyrazem skrystalizowanej 
ideologii faszystowskiej polegającej 
na a) wysunięciu na pian pierwszy 
interesów narodu i państwa (wszyst- 
ko dla pańsiwa, nic poza państwem, 
a nadewszystko mic przeciw państwu), 
b) przeciwstawienie idei de 
idei kompetencji, c) przeciwstawienie 
zasadzie równości, zasady 'autorytetu 

"i hierarchji, dywysunięcie hasła współ- 
mracy klas zaniast socjalistycznej wal- 
k! klas. 

W dniu 28 go pzździernika Mus- 
solini wygłosił płomienne przemówie- 
nie de czarnych koszuł w którem 
podkreślił wierność monarchji oraz 
zapewnił, że rząd włoski bronić bg 
dzie nieugięcie praw На. 

Rezultaty wyborów do rad 
miejsk ch w Anglji otrąbiła Labour 
Party jako swój wielki tryumf. Jak 
się okazuje, fryumi ten jest mocno 
rozrekłamowany i snuć na tej pod- 
stawie horeskopy co do przyszłych 
wyborów parlamentarnych jest conaj- 
mniej rzeczą ryzykowną. Do zwycię- 
stwa Tabour Party przyczyniła się w 
pierwszym rzędzie niesłychanie niska 
frekwencja głosujących. W niektórych 
miejscowościach głosowało zaledwie 
15—20 proc. uprawnionych do gło- 
sowania. Ponadto trzeba dodać, ŻE w 
wyborach samorządowych Anglji nig- 
dy prawie nie były wysuwane hasła 
poltyczne i dopiero od niedawna za- 
częła je wykerzystywać Labour Party. 
Szeregi labourzystów zwiększyły się 
o 90 kilka mandatów, cyfra zaś ogól: 
na radnych daleka jest jeszcze od 
większości i zatem «zwycięstwo> w 
gruncie rzeczy jest nieznacznym suk- 
сезета. 

W Chinach panuje coraz więk- 
szy zamęt. Na półaocy wojska mar- 
szaika Czang-Tso Lina odniosły kilka 
zwycięstw. Na południu i w Chinach 
środkowych jak grzyby po deszczu 
powstają nowe rządy zaciekle wię 
zwalczające. W chwili obecnej istnie- 
je w Chinach 9 rządów: w Pekinie, 
Nankinie, Hankou, Kantonie, rząd 
Feng-Hiu-Sianga,  sowiecko-mongol- 
ski, w Szeszuanie i rząd niezależnego 
terytorjum północno - zachodniego. 
Według ostatnich wiadomości w rzą- 
dzie kantońskim nastąpił rozłam. Sz,



WILNO -- JAKO 
Obok wartości estetycznych ma- 

dających Wilnu charakter miasta tu- 
rystycznego, posiada ono przez niko- 
go nie kwestjonowany charakter па- 
ukewy. 

Nie wspominając już o świetnych 
tradycjach Nauki Wileńskiej, o sza. 
cunku dla о18] w miejscowem spo” 
łeczeństwie, o tej głębokiej, nieraz aż 
do fatyszyzmu posuniętej czci dla 
uczoności, jakim jest przesiąkły na- 
wst piebs wileński — piękno 1 зро- 
kój miasta i okolic — predystynują 
Wilno do lokewiska nie tylko jedne- 
go Uniwersytetu, als i wielu Szkół 
Wyższych. 

Dotychczas istniała tendencja w 
kierunku umiejscawiania mowo-pow- 
stałych uczelni w Warszawie. В1а 
to polityka błędna. Warszawa posia- 
da wielką przyszłość me tylko, jako 
stolica, ale jako ośrodek handlu. 
Właśnie įsdnak to odbiera Warsza- 
wie charakter „Miasta Nauki*. Gwar 
wielkomiejski nie jest sprzymierzeń- 
cem uczeęnych. Ż wyjątkiem  wyż- 
szych uczelni handlowych i Polite- 
chniki niema podstaw do umiejsca- 
wiania wszelkich innych typów szkół 
w Warszawie, 

Oczywiście trudno jest mówić o 
kosztewnem przenoszeniu już istnie- 
jących zakładów maukowych z War- 
szawy do Wilna. Poiska jsdnak dale- 
ka jest jeszcze od zakończenia budo- 
wy i rozbudowy sweich wyższych 
uczelni, Ogrócz tego cały szereg no- 
we-powstałych przemysłów, pozosta- 
acych w fazie eksperymentalnej, mu- 
si szukać locum dla swych szkół, 
laboratorjów i t. d. 

Dla przykładu wspomnę tu 0 prze- 
myśle filmowym. Jest te przemysł 
o wielkiej w Polsce przyszłości, cho* 
ciażby dlatego, że życie i kultura pol- 
ska interesowały zawsze olbrzymi ry- 
nek rosyjski, Przemysł firmowy w 
Polsce posiada więc nie tylko rynek 
wewnętrzny, ale i zewngirzny. 
Przemysł ten dopiero się zaczyna. 
Czyż trzeba zaznaczać w jakim step- 
niu €udowne ckołice Wilna nadają 
się do umiejscawiania tego olbrzy- 
miego przemysłu współczesnego wraz 
z atelier, szkołami,  laboratorjami 
it d?l W jakim stopniu mieszany 
charakter kraju i jego przeszłość na* 
dają się do wytwarzania wielkich fil- 
mów historycznych, już zapoczątko» 
wanych («Gracz szachowy») przez О 
wiele bardziej przedsiębiorczych Fran* 
cuzów? 

Proszę mi wybaczyć tę filmową 
dygresję i wracajmy do Willna— <Mia- 
sta Szkół». Wilno jest stolicą najbar- 

„MIASTO SZKÓŁ”. 
dziej rolniczych growincji Państwa, 
prowincji o wielkiej przyszłości, pro- 
wincji, których wartość relnicza w 
miarę rozwoju oświaty będzie nader 
szybko wzrastała. 

Koncentracja rolnictwa, weterynarji, 
leśnictwa w Wilnie narzuca się więc 
Sama przez się, Oczywiście byłoby 
rzęczą śmieszną mówić o tem nie po- 
ruszając sprawy dotacji U. S B. Nie 
wchodząc w tajniki budżetowe tak 
drogiej sercu 1 prawdziwego i adop= 
towanego «wileńczuka» uczelni, musi- 
my ze smuikłem stwierdzić, że dota- 
cje nie są jak widać wystarczające, 
skore mp. Wydział Rolniczy nie ru- 
Szył z martwego punktu. A przecież 
Wilao, w niedalekiej przyszłości agrar- 
na stolica kraju, zasługuje nie tylko 
na Wydział Rolniczy, ale na swoje 
Dublany i Puławy. 

W nadziei, iż np. Szkoła Gospo- 
darstwa Wiejskiego nie jest ostatnią, 
jaka powstanie w Polsce, ośmielimy 
się zwrócić uwagę ma formułę «Wil: 
mo— Miasto Szkół» Magistratowi Wi- 
leńskiemu. Cóżby mp. przeszkadzało 
<lnstytutowi Wychowania Fizycznego» 
usadowić się ne ma Żoliborzu, a ną 
Antokolu? Oczywiście nauka nie jest 
dobrą klijentką Bogini Mamony. Kie- 
szeń studencka jest wieczyście kusa 
i żak krakowski, student boloński, 
oraz współczesny akademus są w tej 
kusości braćmi. Jednakże budowa 
gmachów szkolnych i internackich, 
napływ profesorów i młodzieży, roz- 
wój gałęzi handlu i przemysłu z tem 
związanych, ożywi Wilenko, dając 
ludności, jeżeli nie amerykańskie ko- 
kosy, to w każdym razie byt trwały 
i pewny. 

Streszczam myśl przewednią r- 
tykuła o turyźmie i obecnego. Współ- 
czesna zasada fachowości, Oraz po- 
działu pracy rozciąga się nie tylko na 
jednostki i grupy ludzkie, ale i na 
miasta. W  siosunku do miast obo» 
wiązuje zasada wyeaksploatowania 
jego surowców naturalnych. Byłoby 
bezsenszm z punktu widzenia gospo- 
darczego przenoszenie fabryk tkac- 
kich do Wenecji, a turyzmu do Man- 
czesteru, Materjalne i duchowe „su- 
rowce* każdego masta predystynują 
jego przyszłość. Przyszłość np. Sos- 
nowca określa zgóry nie kaprys Ma- 
gistratu M. Sosnewca, ale pokłady 
węglowe  spoczywające pod nim. 
Piękno Wilna i jego naukowość—nie 
są to tylko wariości duchowe, ale i 
materjalne również. Są to kopalnie wę- 
gla Miasta Wilaa, których eksploata- 
cja leży w interesie wszystkich miesz- 
kańców Wilna. Kazimierz Leczycki. 
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Państwowy 
wznowil 

nabywanie nieruchomošci ziemskich 

na cele parcelacji 
Oferty przyjmuje i informacyj udziela Wydział Agrarny Państwowego 

Banku Rolnego, Oddział w 

Bank Rolny 
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UIKONKURSI!! 
Wojewódzki Komitet Wiłeński „Viego Tygodnia Akademika“ 

wzywa niniejszem do składania efert na ogłoszenia na iesach „lil-ej Lo 
terji Akademickiej w Wilnie”, urządzanej w ekresie 1—8 grudnie1027 r. 

NIEBYWAŁA OKAZJA REKLAMY GWIAZDOWEJ 
Nakład losów 35000, wykonani 

przezcaczone 3-y miejsca 50x95 mm. 
e liłograficzne. Na reklamy są 

Oferty ze wskazaniem treści 
ogłoszenia, ilości miejsc powyższych rozmiarów i zadeklarowane ceny, 
należy przesyłać pod adresem Komitetu Tygodnia (Wilno, Wielka 24) 
do dnia 15-go listopada. 

Rozstrzygnięcie nastąpi 18 go listopada r. b. poczem zostaną pa- 
wizdominne te frmv. których oołnezenia beda umieszczone na lasach. 
  

w Lecznicy D-ra D 
Aleja Róż Nr. 9, róc 

    

Bo lutach [0-ciu. 
W Hołdzie Pierwszemu Mar- 

szałkowi Polski Józefowi Piłsud- 
skiemu w dniu, gdy na gruncie 
wileńskim nastąpił akt bratniego 
związania się wszystkich organi: 
zącyj byłych Wojskowych tola 
ków. 

Car opuszczony przez własny na- 
ród, przechodził do historji drogą 
męczeństwa: taką mu wskazało jego 
przeznaczenie. 

W chwili tej ci Polacy, na których 
ta samo przeznaczenie włożyło w r. 
1914 po raz ostatni mundur żołnierza 
wojska rosyjskiego, zrozumieli, że 
madszedł i Ich czas, że należy prze- 
stać marzyć, a otwarcie wstąpić na 
drogę czynu, drogę walki e swoje 
własne gniazdo, o swoje wyzwolenie, 
z jarzma wiekowej niewoli. Przezna- 
czenie jednak chciało, by i tym razem 
Polska krwawiła w nierównej walce, 
bez nadziei zwycięstwa, w obronie 
jedynie honoru żałnierza—Polaka. 

Niech ta garść wspomnień z tra- 
gicznych dziejów b. Związków Woj- 
skowych Polaków i b. 1-go Korpusu Z 
Polskiego w armji rosyjskiej, będzie 
jednym z tych nieśmiertelników, któ- 

"rzy rzucić pragniemy w 10-tą roczni- 
cę na mogiły tych wszystkich niezna- 
nych żołnierzy, którzy w obronie ho- 
noru legli na posterunku w latach 
1917—18, 

Szlak tych mogił dobrze jest zia« 
ny: Bobrujsk i Rohaczew, Usza i Ka- 
tiów, Murm2n i ta cała plejada miejsc 
potężnego b. imperjum, gdzie żołnierz 
rosyjski na rezkaz nowych władz 

ZAKŁAD POŁOŻN.CZO G NEKOLOG CZNY 
Dokierów Karnickiego, Dobrzańskiego i Erdmanowej 

został ntwarty 
embowskiego 

Malai Pohulanki. 

mordował nadal żołnierzy—Połaków. 
bo niepojętą dlań była dusza polska, 
niezrozumiałem poczucie honoru, ob- 
cem pojęcie wolności, nienawistnem 
dążenie polski do Niepodległości. 

Był mroźny, piękny wieczór lu- 
towy. 

W. rzęsiście oświetlenej wielkiej 
sali kina moskiewskiego, zgromadziła 
się licznie inteligencja polska ubrana 
w mundury oficerów wojska rosyj- 
skiego: ludzie różnych szarż, w róż- 
nym więku, z frontu i formacyj tylo- 
wych, niektórzy juź inwalidzi wejenni; 
zebrali się na zew garstki Polaków— 
wojskowych, by debatować nad pyta- 
niem, jaką drogą podążyć im należy, 
by zacząć służbę żołnierską dla Pol- 
ski jedynie, gdy moment dziejowy 
taką wymogę przed nimi wtedy po- 
stawił. 

Głos żełnierza—Polaka upomniał 
się o swoje prawa: bo tam gdzie 
mówić zaczęto otwarcie i szczerze o 
służbie dla Polski, on też zapragnął 
podjąć na nowo swoją szarą żołnier- 
ską pracę w promieniach idei, która 
w głębi duszy jego tkwiła bezustannie. 
aczęła się praca polska w wojsku 

resyjskiem; na froncie i tyłach, na 
całym obszarze niezmierzonej Rosji 
powstały Związki Wojskowych Pola- 
ków, by głosić otwarcie swoją wolę 
stworzenia wspólnemi siłami podwa- 
liny dla realnej siły obronnej dla Pole 
ski Niepodległej. 

Tak przeciwstawiać się zapragnął 
żełnierz—Połak rozkładowi i rezprzę- 
żeniu, w jakiem się znałazł naród ro- 
syjski i jego siła obronna — armia. 
A działo się to w marcu roku 1917, 

S.£OWO 

Walki wśród komunistów w Moskwie. 
MOSKWA. 10,XI, PAT. Wystąpienia opozycjonistów na 

ulicach Moskwy i. Lelingradu spotęgowały walki wewnętrzne 
wśród komunistów tutejszych. Sfery oflcjalne  partji twierdzą, 
że wskutek nieprzejednanego stanowiska opozycji, powstał w 
partji otwór, do Którego wciskają się siły kontrrewolucyjne. 
Prasa ogłasza listy robotników bezpartyjnych zgłaszających się 
masowo do partji celem dopomożenia sferom oficjalnym w 
walce z opozycją 

Zinowjew, Trocki i Kamieniew—zostaną 
wykluczeni. 

MOSKWA, 10 Xi PAT. Moskiewska radjostacja komunikuje: prezyd- 
jum moskiewskiego kotnitetu partji komunistycznej postanowiło zwrócić 
się do komitetu centralnego parti z propczycją wykluczenia z niej Zinow- 
jswa, Trockiego, Kamieniewa i Smilgi oraz innych przywódców opozycji, 
motywując ię propozycję tem, iż jest rzeczą miedopuszczalną, aby przy- 
wódca propozycji pozostał na odpowiedzialnsm sianowisku państwowem 
i oceniając akcję opozycyjną 7 listopada, jake akcję antysowiecką, zmierza- 
jącą do zniszczenia dyktatury proletarjatu. 

Konsulat sowiecki w Szanghaju—w niebez- 
pieczeństwie. 

SZANGHAJ. 10 XI. PAT. Kilkunastu członków białej gwardji 
usiłowało rzucić bombę na konsulat sowiecki. Jednakże przed 
wykonaniem zamachu zostali oni aresztowani przez policję. Po- 
nieważ obawiają się dalszych zamachów, konsulat został otoczo» 
ny silnym kordonem policyjnym. 
CASTRO A TINA J T I ITT CSA OT ORNOS 

Zwycięstwo poiskich ka walerzystów. 
NOWY-YORK, 10—XI. PAT. Barwy polskie zatryumfowały znów na całej 

lioji, tym razem już w bardzo poważnych konkursach hippicznych. Olbrzymie 
tereny Madison Square Garden przepełnione były dziś tysiącami publiczności, 
żądnych zobaczenia jak jeżdżą jeźdźcy polscy. Prasa rozpisując się madzwyczaj 
obszernie o polskiej ekipie nadała zawodom hippicznym taki rozgłos, że zawo- 
dy te są punktem kulminzcyjnym życia miejscowego. Dziś odbyły się 2 konkur- 
Sy: o puhar Vestchester Chailene i o puhar Spur. W pierwszej konkurencji pol- 
ska ekipa w składzie pułk. Rómmla, rtm. Antoniewicza i por. Starnawskiego zdo' 
była I nagrodę, Il-gie miejsce zajęła ekipa amerykańska entuzjastycznie oklaski- 
wana przez publiczność, że przynajmniej stanęła tuż za Polakami. Gdy oblicze- 
nie punktów wykazało, że amerykanie zajęli jeszcze III i IV miejsce, entuzjazm 
publiczności wzrósł do granic niebywałych: Jednocześnie wzrosła i powaga 
zwycięstwa Polaków na l miejscu. Do zawodów o puhar Spur stanęło 60 ciu 
zawodników ze wszystkich krajów biorących udział w konkursach amerykai- 
skich. Warunki były nadzwyczaj trudne. Wszystkie je pokonał zwycięsko znany 
z turfu warszawskiego pułk, Rómmel i osiągnął I miejsce. Po tem zwycięstwie, 
pułk. Rómmia oklaskiwano kilkanaście minut a wszystkie pisma umieściły jezo 
fotografję z obszernym życiorysem sportowym. Ą 

Uroczystość na cześć Kossutha, 
BUDAPESZT, 10-X! PAT. Z okazji uroczystości na cześć Kossutha, 

wygłosił premjer węgierski hr. B:thlen dłuższe przemówienie w parlamen- 
cie węgierskim. Między innemi wspomniał o roli Polaków 1848. Razem 
z nami—mówł premjer — obchodzi tę uroczystość naród polski, który 
przez długi czas był uciskany. Synowie narodu polskiego walczyli na 
ziemi węgierskiej o wolność i przelewali swą krew w r. 1848, Nazwiska 
tych bohaterów utkwiły na zawsze w pamięci narodu węgierskiego i wspo- 
minane są ze czcią. Zwrot tea w przemówieniu premjera przyjęty został 
burzliwemi okłaskami i długim aplauzem. Posłowie węgierscy wznieśli 
okrzyk „Eljen. E jen“, . 

Fałszywe obligacje węgierskie, 
PARYŻ, 10XI, PAT. W sprawie fałszywego stemplowania obligacyj 

węgierskich Le Journal stwierdza, że w najbliższym czasie nastąpią w Pa- 
„ryżu i na prowincji oraz w Berlinie, Londynie i niektórych innych stoll- 
cach liczne aresztowania. Wczoraj dokonano rewizji u bogatego cudzo- 
ziemca zamieszkałego w Paryżu. 

WIEDEŃ, 10.X/, PAT. Wiener Allgemeine Zeitung donosi, iż dzisiaj 
został aresztowany w Wiedniu agent giełdowy Brothcim, pod zarzutem, jż 
w porozumieniu z Blumensteinem przemycał fałszywe obligacje węgierskie 
z Wiednia zagranicę. 

Skazanie defraudanta kolejowego. 
LWÓW, 10.XI. PAT. W sprawie defraudacji 175 000 zł. na szkodę 

skarbu kolejowego, zapadł wczoraj w tutejszym sądzie okręgowym — Каг- nym wyrok, motą ktorego b. urzednik kolefowy Rohrich skazany został za 
sprzeniewierzenie na 1 rok ciężkiego więzienia, zaś dalsi 3 
na 6—8 miesięcy ciężkiego więzien a. 

-ej  współwinni 

Zemsta szowinistów litewskich za wynajęcie loka* 
lu dla szkoły polskiej, 

Stosunek szowinietów litewskich do 
szkół polskich, istniejących we wsiach 
posiadających bodaj nieznaczny odsetek 
ludności titewskiej był niejednokrotnie 
przyczyną przykrych incydentów, a pro- 
wokacyjne metody mające na celu zwal- 
czanie tych szkół godne są najsurowsze- 
go ukarania. Przed kilkoma dniami we 
wsi  Bielunce gm. Koniawskiej pow. 

Wileńsko Trockiego zanotowano nowy 
wypadek prowokac;jno- dywersyjnej dzia- 
łalności szowinistów litewskich. W chle- 
wie należącym do Stefana Jakonisowicza 
niewykryci sprawcy skaleczyli ciężko 

Promienie wiosennego słońca, od- 
bijając się od zlocistych kopuł сег- 
kiewnych, rozpływały się po świeżej 
zieleni drzew na bulwarach moskiew- 
skich, a w wielkiej sali na zew swego 
Związku gromadziła się szara brać 
żołnierska. Biały orzeł na rozpiętych 
czerwono białych płatach płóciennych, 
jak Król—Duch panuje na sali, bo 
on jest tu władcą, on właściwym pa- 
nem tego zgromadzenia żołnierskiego. 
Na stołach umajonych zielenią trady- 
cyiną jadło wielkanocne ma przypom- 
nieć zebranym ich własne gniazda 
rodzinne, hen tam daleko, za linją 
bojową. Na sali gwarno i wesoło: 
wszak to pierwsza polska Wielkanoc 
w żołnierskiej połskiej gromadzie.” 

W drzwiach zjawia się garstka 
żołnierzy: twarze ich  wynędzniałe, 
smutne, nieśmiąłe; jakaś odmienna na 
nich odzież szara, poniszczona. „Ha, 
to austryjaki*« Chwila radosnego 
bratania. Wszyscy czują, że bliski jest 
dzień, gdy inny uniform, nie narzuco- 
ny przez zaborców, nosić będzie żoł- 
nierz — Połak, uniform jednaki jako 
symbol jedności całego narodu. Głos 
się rozlega: „Bracia — żołnierze, 
Chwilę radosną Wam  zwiastuję w 
dniu Wielkanocnym. Polska nie bę- 
dzie, bo Ona już jest, bo my wszy- 
scy tu zebrani w sobie ją już żywą 
czujemy”. Temi słowy witał zebra- 
nych Al. Lednicki w dniu wielkanoc- 
nym roku 1917, a wypowiedział to, 
czem żyli Polacy — wojskowi, którzy 
de Związków garnąć się zaczęli, Spo- 
kojna, zwykle pełua skupienia i rezy- 
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krowy, wycinając jej język. jednocześnie 
z tem w stodole tegoż gospodarza xna- 
leziono w snopku zboża przygotowane 
go do młócki granat niemiecki. Od cza- su, kiedy Jakonisowicz wydzierżawił w domu swoim lokal dla polskiej szkoły 
powszechnej przeniesionej niedawno ze wsi Steżuny, od tego cząsu na głowę 
Jakonisowicza posypały się różne biedy 
w postaci złośliwych i bolesnych „żar: 
tów" Jak się dowiadujemy, na ;miejsce 
udałą się specjalna komisja celem prze- 
prowadzenia energicznego śledztwa. 

gnacji twarz żołnierza — Polaka roz 
promieniła się na chwilę, bo wszak 
Niepodległość Polski, to hasło dobrze 
mu znane: wszak przed niedawnymi 
jeszcze czasy przelewał je w formy 
konkretne, gdy na zew partjl w roku 
1905 opuszczał warsztaty pracy i 
zrywał się dobrowolnie do walki z 
caratem, by rzucić w twarz sędziom 
carskim: „My, żołnierze Polski, nie 
bandyci* i zginąć na szubienicy z 
okrzykiem Montwilłów,  Okrzejów: 
«Niech żyje Niepodległość». 

Nastał znów dzień jesienny, Sza- 
tuga. Lecz wielka sala ćyrku moskiew- 
skiego wypełniona jest po brzegi: 
wszak to dzień  Kościuszkowski. 
Więc zgromadził się w tej sali cyr- 
kowej — bo innej honoruiejszej " nie 
było — zgromadził się cały zespół 
Połaków, których les zarzucił do sta- 
rej stolicy groźnego cara Iwana. Lecz 
po co” Bs i tam na obczyźnie wyja- 
wić zapragnął Polak — wygnaniec, 
Polak — osiedieniec i żełnierz— Po- 
lak, wyjawić wobec cieniów carów i 
całego żywego narodu rosyjskiego 
swoją wolę niezmienną do bytu nie- 
podiegłego tej ziemi, którą niejeden 
znał jeno z opowiadań, z tradycji ro- 
dzinnych, tej ziemi polskiej, której 
widomym był dlań znakiem obrazek 
Matki Bożej z Jasnej Góry, przed 
którym zwykł był odmawiać wieczer- 
ne i ranne pacierze. 

Gdy lutowa rewolucja pchnęła na- 
1ód rosyjski na nowe szlaki życia 
mu nieznanego i obcego, poczuł, że 
odmienną jest jego polska dusza, że 

Uroczystości policji. 
We czwartek dn. 10 b. m. © 

godz. 10-tej rano odbyło się w ke 
ściele św. Kazimierza staraniem wo- 
jewódzkiej komendy policji państwa- 
wej żałobne nabożeństwo za spekój 
duszy funkcjenarjuszów policji pań: 
stwowej województwa wileńskiego, 
którzy zginęli Śmiercią chwalebną w 
czasie spełniania obowiązków służbo: 
wych w obronie współobywateli w 
okresie 1919 — 1927 r. Kościół był 
pięknie przybrany kwiatami. Przy ka* 
tafaiku ustawiono warię honorową. 
Przed kościołem stanęła kompania 
honorowa policji państwowej, której 
dowódca złożył raport przybywające: 
mu na nabożeństwo wojewodzie wi- 
leūskiemu Raczkiewiczowi. 

Kościół wypelniła liczna publiez- 
ność. Mszę żałobną celebrował ks, 
biskup Bandurski, który mastępnie 
przemówił od ołtarza. Funkcjonarjusz 
policji—rzekł kaznodzieja—te jest ten | 
żołnierz polski, który broni Ojczyzny 
od wroga wewnętrznego. To też funk- 
cjonarjuszowi policji poległemu przy 
pełaieniu swej służby należy się cześć 
i pamięć tak jak żołnierzowi poległe- 
mu ba połu wałki. Tych 37-miu po- 
sterunkowych, którzy krew przeleli i 
życie oddali na stanowisku, winno 
być wzorem dla reszty policjantów, a 
dla społeczeństwa dowodem spełnie- 
nia obowiązku i pełai poświęcenia 
dla Ojczyzny, w obronie ładu i po- .- 
rządku Rzeczypospolitej. 
Ki Po nabożeństwie żałobnem, ucze- 
stnicy jego udali się na cmentarz na 
Rossie gdzi: złożsno wieńce na gro- 
bach poległych funkcjonarjuszów po 
licji państwowej oraz żołnierzy po- 
ległych w obronie Wilna. Na cmen- 
tarz na Rossie przybył również p. 
wojewoda Raczkiewicz i inni dostoj- 
nicy. Przemówienie na cmentarzu wy- 
głosił komendant policji wojewódzkiej 
Praszałowicz. W czasie składania 
wieńców orkiestra odegrała marsz ża* 
łobny Szopena. 

Wczoraj o godz. 10 ej rano w ko- 
ściele farnym w Peznaniu odbyło się 
nabożeństwo żałobne za spokój du- 
szy poległych w czasie pełnienia służ. 
by 18-tu funkcjonarjuszów policji pań- 
stwowej województwa poznańskiego. 
Na naboz:ūstwie byli obecni przed- 
stawiciele władz z wojewodą Bnif- 
skim i dowódcą O. К, Dzieržanow- 
skim na czele, konsulowie francuski, 
czechosłowacki, niemiecki, korpus о- 
fieerski i funkcjonarjuszs policji pań- 
stwowej oraz liczne rzesze publicz- 
ności, 

W przeddzień święta policji pań- 
siwowej we Lwowie odbyło się w ba« 
zylice archikatedralnej e godz. 10-tej 
raus nabożeństwo żałobne za spokój 
duszy poległych w czasie pełnienia 
służby 32 ch funkcjonarjuszy policji 
państwowej wojew. lwowskiego. Na 
nabożeństwo przybyli reprezentanci 
władz oraz liczna publiczność. 

O godz. 9-tej rano w Krakowie 
odbyło się w kościele Najśw. Marji 
Panny nabożeństwo żałobne za du- 
sze 174u poległych fuakcjonarjuszy 
policji państwowej województwa kra- 
kowskiego. 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą 7 kłedlanh 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia. 

Z powodu nieuzyskania zezwe- 
lenia. obraz о. t, 

„Z pamiętnika Lekarza“ 
dziś wyświetlany nie będzie: 

ri, B Sehermann r. 

Med, 

wnowił przyjęcia chorych. 
UI. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w   

inną drogą podążyć musi do tego, 
nieznanego mu świata, dla którege 
pieścił w sercu swem i duszy po- 
nętae i złudne miano Wolności. 
Przypomniał więc sobie w recznicę 
Kościuszkowską, że przewodzić mu 
musi Naczelnik, by osiągnął to, co 
było jego najskrytszem marzeniem: 
— Niepodległość Narodu. 

Duch Naczełnika przywiódł ga tu 
na salę, by umocnił w sobie to ukry- 
te w głębi pragnienie. 

Radują się oczy jego, bo widzi 
pośród zieleni wielki gosąg Naczelnika, 
w otoczeniu lasu sztandarów, zda się 
tych samych, które w bój prowadził 
Naczelnik pod Racławicami: są tam 
biało-amarautowe te z Orłem Białym, 
jest i ten czerwony z dwiema nakrzyż 
związanemi kosami jakby pieszczoili- 
wie lecz mocno obejmującemi złoty 
snop żytni; jest i ten obcy lecz brat- 
ni, ten z za morza, gwiazdzisty sztan- 
dar Stanów połączonych, 

Wszak to wszystka on widzi na 
jawie, to wszystko, © czem mu w 
gawędach wieczornych epowiadał sta- 
ry dziad jego — insurgeat roku trzy- 
dziestego. 

Radują się oczy Polaka, a serce 
jest przeptłnione bezmiarem szczęścia, 
bo widzi na sali zebrane zda się 
wszystkie stany, tak jak było ongiś w 
dniu 3-cim Maja, gdy Krół i Naród 
jedną polską dusze stanowili, Gdy 
orkiestra zagrała marsza Dąbrewskie- 
go, nie wytrzymał... łzą zaszły źrenice 
jego; a w uniesieniu cała sala jak je” 
den mąż zagrzmiała: „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. A działo się to webec 
przedstawicieli i dyplomatów państw 

Ponad wszystko... 
W eudownym dniu Ojczyzny Zmartwych= 

wstania... święcimy uroczyście połączenie się 
Związków byłych wojskowych... którzy pod 
znakiem solidarności... w imię najczystszych 
haseł... idąc drogą szeroko pojętego obowią* 
zku... podali śobie bratnie dłonie... 

«a Aka o. « les nas A 

Nietylko polskie oczy zwrócone są na 
fen fakt doniosły... 

Patrzą na Was ludy obce... 
Patrzą Ci z trwogą... którym na rękę 

była... dusza żołnierza polskiego... w rozter= + 
ce.. nieufności... patrzą z trwogą gdyź jed- 
nością silni... będziecie... niepokonani... 

Jednej... ukochanej Matki... syny... 

Ty, Szary legunie w maciejówce z bia 
łym orzełkiem.. coś szedł na zew pobudki... 
w śmiertelny bój... ze znienawidzonym wro 
giem... by pomścić za całą gehennę mąk..: 
naszych praojców 

I Ty Błękitny... o płomiennym sercu Ry- 
cerzu Żelaznej Brygady... coś się przedzierał 
po przez ścianę Krzyżacką... Rarańczy... Ka- 
niowa... coś stopami swemi depfał... tysiące 
kilometrów obcej ziemi... aby ofiarą własne 
go życia... udowodnić że... Polska to hasło 
najświętsze. 

I Ty... żołnierzu strażniku z l-go Korpu- 
su Polskiego... z rubieży Rzeczypospolitej... 
który... cichą ofiarą krwi własnej... zadoku- 
mentowałeś swoją miłość i przywiązanie do 
Niej... 

Jednej Matki Dzieci. 

l wówczas kiedy po trudach i walkach 
padaliście... ze znużenia... ranni.. zbroczeni 
krwią... 

Czy kiedy głodni... zmarznięci .. tułacze... 
ostatnim wysiłkiem woli zmierzaliście do zie- 
mi rodzinnej... 

Ćzy wreszcie.. ręką brutalnej przemo* 
cy.. wtrąceni do więzień bolszewickich obo* 
zów. 

Czy wówczas pod płaszczem wyszarza- 
łym przez poniewierkę, podziurawionym od 
kul. nie biło Jedno Wielkie Serce Polskie?... 

Błogosławiona niechaj będzie... ofiara 
Waszego Czynu. 

błogosławione te trudy... i znoje..: co 
dusze wasze zahartowały... jako tą stal... 

Mytrwajcie.. a gdy zajdzie potrzeba 
staniecie znów... zwartym murem... wierni 
ideałom polskiego rycerza w obronie granic... 
stygmatem krwi waszej przypieczętowanej... 

Ha.ina Siewiczowa. 

Ustrój sądów powszechnych. 

WARSZAWA, 10 XI. PAT. Da.9 
b. m. odbyła się w Ministerstwie 
Sprawiedliwości konferencja, poświę- 
cona uzgodnieniu projsktu rozparzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
ustroju sądów powszechnych. Po 
długotrwałych debatach osiągnięto 
porozumienie co do najistotniejszych 
zagadnień, połączonych z przyszłą jed- 
nolitą organizacją sądowaistwa pal- 
skiego. 

Odwołanie z placówki. 
WARSZAWA, 10.X! (żel. wł. Słowa) 

Drugi sekretarz poselstwa sowieckie- 
go w Warszawie Siemionow odwoła- 
ny został z tej placówki do centrali 
w Moskwie. 

Laureatka Nobla. 

STOKHOLM, 10 X. PAT. Aka- 
demja szwedzka na dzisiejszem po- 
siedzeniu przyznała nagrode Nabla 
w działe literatury za rok 1926 włose 
kiej powieściopisarce Grazii Delodde. 
Przyznanie nagrody za r. 1927 nastą- 
pi w przyszłym roku. 

OFIAROWUJCIE FANTY 
NA LOTERJĘ AKADEMICKĄ 
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obcych, po raz pierwszy w tej Starej 
Moskwie carów, w obliczu potężnych 
murów Kremłowskich, w tej samej 
Moskwie, gdzie nienawiścią i naigra- 
waniem się brzmiały słowa wyryte na 
wielkiej tablicy marmurowej, głoszące 
o oswobedzeniu Moskwy od Polaków 
w roku 1612 a jednocześnie nieopo- 
dal w wspaniałym bogatym pałacu 
Rumiancewa, cała sala pamiątek pol- 
skich wywiezionych z Wilna, jak i tą 
wielkie działa fundacji hetmanów i 
królów polskich, zdobiące wielki po- 
dwórzec Kremiowy — wszystko to 
wzięte nie w krwawym boju, a jako 
łup z cudzego kraju,—świadczy niee 
zbicie webec historji, po czyjej stro- 
nie była prawda w tym „wiekowym 
sporze* pomiędzy „braćmi słowia- 
nami“, 

Lecz na sali cyrkowej o tem się 
nie myślało: wszak carat w gruzach 
już leżał, a Polacy, obserwując jeno 
to wewnętrzne zmaganie się narodu 
rosyjskiego i przeczuwając cały ogrom 
nieszczęść, w który Rosja wpaść mu- 
siała, mieli dla nieszczęsnego narodu 
jedynie uczucie litości, gdy Nemezis 
dziejowa rzuciła go w wir walk bra- 
tobójczych. W polskiej zaś duszy, ja- 
ko „odkupienie za dawne grzechy 
dziejowe, budziła się jedna tylko myśl, 
edna żądza: w promieniach Ducha 
aczelnika musi cały Naród stopić 

się w jedną potężną siłę i dźwi.nąć 
to wieko trumny, pod którem nie 
martwa, łecz w letargu wciąż jeszcze 
leżała jego Ojczyzna, by powstała już 
na wieki Wola, Cała, Niepodległa. 

(D. N.) 
Jacek Kruk,



Ł 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH. 
tłumaczony niemieckie «lieber», chcia- słu i handlu, w najbliższym czasie przepro- 

Na obcy ch : zagonach mo wyrazić, że wolą Niemca od Fran- wadzona zostanie zt systemu wydawa" 
ę CUza. nia paszportów zagranicznych. 

Nasza emigracja zarobkowa w. й Wprowadzone zostaną ulgowe paszporty 
® Wplyw jednak środowiska fran- jediógzowe z bicścią coajtni e) jedno: 

cuskiego oddziaływa na naszych ro- 
Francji. 

3 i ч '0- miesięczną. Cena takiego paszportu wynosič 
(Początek patrz „Słowo* zdn 10 bm.) botuików. Dowiadywałem się od księ- będzie 25 złotych. Druga kategorja paszpor- 

- ży polskich i od lekarza pracującego tów zagranicznych wielokrotnych ustala 
Sprawa szkolnictwa polskiego WE wśród polskich robotników o use- Tome 6 wyjazdów z waźnością conajmniej 

i d Ibi { ©- < jednomiesięczną na każdy przejazd, przy- 
Francji spotykać bę zie RA wszechnieniu neomaltuzjanizmu. Nie czem cena tego paszportu wynosi również 
pór ze strony rządu i społeczeństwa jest on tak upewszechniony jak wśród 25 zł. Wreszcie opłata za paszporty ulgowe 
RE Racz ооы robotników francuskich, lecz upowsze- jednoroczne na nieograniczoną ilość  wyjaz- 

ząd francuski wyda е i WNO chnia się. Z danych zebranych prze dów wynosić będzie 2(0 zł. 
prawo ułatwiające naturalizację imi- - я Niezależnie od tego, będą również sto: 

< o” Zemnie w parafji Notre Dame w Lens ы . grantów. Wobzc ubytku ludnościa- paraiį sowane ulgi przy wydawaniu caszportow za 

wego Francji, widzi ona dla siebie ma 1000 
okazuje się około 20 kilku. urodzeń granicznych tym petentom, którzy udają się 

“> wśród ludności polskiej ro- zagranicę w sprawach, związanych z zao: 
deskę ratunku w zasiłaniu się przez 

emigrację i jej szybkie asymilowanie. 
i о ati; zmniej. patrywaniem się w Środki produkcji, w zwią sowa o. „Abs 2 K zku ze sprawą wamożenia eksportu > s 

„W ciężkiej sytuacj, w jakiej a dzał szereg rodzin, mówiono mi czę- 
Franeja się znajduje bezwzględnie NiE stokroć: coto dzieci przywiezione do Nowe ustawy i rozporządzenia. 
miożna pozwolić, by grupy emigran- Francji, ten urodzony we Francji, 
tów formowały kolonje pełączone Z jęcz iu tak ciężko, że więcej dzieci Z <Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 92, z dnia 
właśną okej e aktywną dzia nie mamy». Lekarz mi mówił, że za- > października 1927 r.: 

łalność duchowieństwa* — pisze p. chodzą częstokroć niebezcieczne жу- _ — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy. 
Naudeau, : PARADE padki od stosowania środków, co Na dag wr tyt PTA 

Położenie duchowieństwa po "Ba pierwszego, gdy robotnicy etrzymują danych włościanom przy uwłaszczeniu (poz. 
go we Francji jest bardzo ciężkie. PO pieniądze, sprzedawanych przez agen- 822); 
otrzymaniu upoważnienia od biskupa tów w kolonji robotniczej. Nie ulega — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy: 
polskiego, muszą otrzymać Upoważ- wafpjiwości, že O iłeby mielibyśmy pospolitej z dn. 14 października 1927 r. 

nienie od biskupa francuskiege, któ- go Francji tak liczną i w takim sa- Lekas żebractwa i włóczęgostwa 

ry ich przydziela do parafji katolic- mym procencie powrotną emigrację, |, —_ Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
kiej o przeważającej ilości Palaków. jak do Stanów Žano 4 da zaa dnia 30 września 1927 r. w sprawie zmiany 
Księża otrzymują wynagrodzenie w : rzepisów dotyczących ul jodatkowych dla 

kwocie 800 frank. od kompanji. Jest wojną, lub tak liczną, jak ZarobkOwa |nstytucyj drobnego kredyła w. dziedzinie 
to kwota skromna, za którą niepo- 

emigracja do Niemiec przed wojną, niektórych danin publicznych (poz. 827); 
Г doszlibyśmy w krótkim czasie do te. Obwieszczenie Ministra Reform Rol- 

dobna porządnie się utrzymać. Księża 
polscy mają dochód ze ślubów i 

go samobójstwa rasowego, które o- 

chrzcin. Wywołuje to zazdrość pre- 
"A Francję. 

| : est to moment, który czyniłb, 
boszcza francuskiego, który chciałby emigrację do Francji otsa: śę 
te dechody zmonopolizować dla SIE- wet gdyby dawała lepsze warunki 
bie. Na tem tle powstaje szereg kon* materialne. ' 

Mają m pd jn ro: _ Gdy w Słanach Zjedn. wskutek gnia 17 oiników do katolicyzmu. wysokich zarobków robotnik decho- bydła, trzody chl i owi „ 835); + 
Oto bardzo charakterystyczne fak- qził do znacznych oszczędności, we EA iai A asa" Baba) z 

ty, które powtarzamy” za dziennikiem Francji są niemożliwością oszczędno- dnia 17 października 1927 r. w sprawie do- 
e евННо о@ ści, mogące, polepszyć był robotnika specjinych wyrobów tytoniowych (poz838). : ego rodziny, zabezpiecz rość, 

„W osadach Mericourt, Maroc i Jab dać iośność Brodka de Nei Z <Dziennika Ustauw Rz. Р» Nr 94, z dnia 
Rouvroy polscy księża zmieniali Się warstwy społecznej, we Francji istnie- ER. 
dotąd co kilka tygodni, żaden z nich ję przeludnienie w drobnym handlu i — Rozporządzenie Ministra Spraw We" 

bowiaaa ae mógł wytrzymać a zy & Wałalwy „robotniczej polekie) nie Taso pass Ps aaa I 
runkach nieznośnych w stosunkac i mogą wytworzyć się drobni kupcy, nictwa i Spraw Wojskowych w sprawie usta- 
księżmi francuskimi, tak więc przeszli przedsiębiorcy jak w Stanach Zjeda. lenia termiau spisu zwierząt gospodarczych 
przez AE księża: SA Ur- Ciężki los na  stareść czeka (poz. 842). 
smanowicz, łomaszewski, prałat _TOC- ogromną większość naszych robotni. KRONIKA MIEJSC ki, ks. Samulski, ostatni więc dziekan ków we Francji Gdybv pozostali w  — AGE 623 weż, AA, 

Panai. Przewašnie ab o dusayy Westfali, mieliby za kika lat eme- datka majątkowego. W lstapa- 
patzejącczi by, > asica dzie i grudniu płatna jest rata padate 
> Die Lata ay W A nie 

. > 5 są zaliczone do emerytury francuskiej 
W ostatnich tygodniach  zosiał Fatalna konwencja kami. ataka oai, pironówy a przeznaczony ks. Panaś, znany SzEro- „awarta przez Min. Sokala nie zebo- 1 lipca 1923 r, a tj o w ko w kołach polskich. wiązała francuskie przedsiębiorstwa roku 1924 Ponieważ ed e tego 
Ks. Paneś przedstawiwszy się ge" do tego. Sumy wpłacone do kas wymiaru do dnia obecnego AG neralnemu wikarjuszowi djecezji W brackich nie zostały wrócone naszym Wikię zmiany u wszystkich podatni- Arras objął swój posterunek, który w reboinikom, Polski rząd zawarł ume- ków, organizacje kupieckie cera dwa tygodnie później musiał opuścić. wę z rządem niemieckim, mocą któ- wiły' wszcząć akcję, zmierzającą do u- Parafjanie zaś «świadczyli, że Z Po rej 20 milj. zł, marsk miały być wy- zyskania jaknajdalej idących ulg grz: wedu  nieslychanego postępowania płacone na fundusz kas brackich dla rh aniu tej raty, a md 2 ć księży francuskich przestaną chodzić robotników polskiego Sląska j tych, eds cikowiej aty. >. do kościoła. 8 którzy dawniej pracowali w Westfalji, Orgsnizacje kusieckie słają na „Narodowiec* przytacza mastępu* lecz suma ta trafiła do ogólnej masy as že niejedno eau r- jący charakterystyczny wypadek: i została zarachowaną w poczet stwo, które w roku 1024 aula w. Rouvroy na życzenie miejscowego wi- odszkodowań aljanckich, należących sperawało abzenie znajduje si ® w karego ks. Lecup nauczycielka Mar- Polsce, Polski rząd będzie musiał bardzo złym stanie i niejeden Ё łat- gueriite Cofigner oświadczając, ŻE jednakże wypłacić odpowiednie Od- nik, wówczas zamożn woń ma pełnomocnictwo od ks. francuskie- szkodowanie dawnym członkom kasy jest obecnie środków odda у 

konwenėji Jak się dowiadujemy, w sprawie 
go parowe i e PE B brackiej. 
spowiedzi po francusku, przywołała Wbrew : 
dzieci polskie do pulpitu i kazała im poisko-francuskiej rząd kasa Ge riai eks e M. 
się przed sobą spowiadać, pomagając dał. rozporządzenie, mocą którego = dj ma pa arbu za pośre 
dzieciom wydobywanie z nich grze: robotnicy sprowadzeni do jednych | 7 "Rekt tika se A 

4 chów, które spisane ma kartce Na- zajęć, nie mogą* przechodzić do in- stan zka sią “SB ze 
;stępnie przy spowiedzi poleciła wrę: nych, Projektuje się nowe  zarządze- i a 2 Z dRóWi c н = 
czyć księdzu francuskiemu. Ks. Lecup nie zakazujące robotnikom sprowa- pks A kedai Ai ne A ! с;:- 
oświadczył, że nie zgodzi się ma U- dzonym do jednego okręgu przecho- Naminė Aaa Ę P Dyr o 
dzielenie komunji dzieciom polskim, dzenie do innych okręgów. aktus przemys R > ekcja 
przygotowanym przez księdza pol- Powyższe rozporządzenia wę = я ;ЁЁ;ЁЁШЁРЁ ai zywide 

Skiego, rowniež sprzeciwit się Udzie- nikiem  szerzącego się we Francji podaj: | czpiech: dub CRA 
Na ac? s be braku pracy, będącego rezultatem rektyfikacyi asm rekt fikacyjn z chrziu i małżeństwa, a gdy M kryzysu gospodarczego, jaki przeży- gą 4 =: R w "i E 

Co ładzal omis VA Lenoja. Kryzys lei" Siwatają. 25. stag wymaganioti Dynakch, podznali PO ORA” we stabilizacji franko, zdaniem kosztowne inwestycje Mimo to 3 Ь mojem działają ta inne przyczyny i „ р 
‚ Согеле г2есгу dzieją sią na tere- kryzys ten będzie nadal zawiei. WRZ SSI sadów 

mie sąsiedniej parafji Marecour. Tu Poważne czasopismo ekonomiczne Kókiecmiścią Ziwadniśnia е kac 
tajemnica spowiedzi peniewiera Się „La Reforme Economique* pisało które bądź sad see: ate 
całkiem otwarcie. Miejscowy prałat njeduwno, że Francja znajduje Się w cji bąćź też в A e > > 
używa często przy spowiedzi Polaków tej szczęśliwej pozycji, że zatrudniając wyj, ą B ą wydzierža- 
fiłómaczki 14 letniej Marji Kowalskiej. wione. * znaczną liczbę obcych rebotnikow sa 

„Znamy dwa wypadki U to- nie jest narażoną na Rade bezrobo- GiEŁDA WARSZAWSKA 
maczki przez proboszcza. VIETWSZY cją, gdyż w okresach braku pracy ci 10 listopada 197 1, zaszedł przy łożu chorego robotnika na inne tereny. Dowizy 1 waluty: ! ` r rubotnicy przejd: 
Michała Frąckowiaka, drugi w To- Gdzie są aa ai te tereny? 

nych z dnia 29 września 1927 r. w sprawie 
ogłoszenia jednoitego tekstu ustawy z dnia 
31 lipca 1923 r. o  scalaniu gruntów 
(poz, 833). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 93, z dnia 
28 października 1927 r.: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
października 1927 r. o spisie Koni, 

dzinie p. Nowaka. P. Frąckiewicz od< Nie należało ści: i й Tram. Sprz. | Kupno 

„zai ktegoryczie pomoc lomaszki syjć robolikóg do Ranch Bo: Do AB ааЮ „SB i spowiadał się poprostu na migi, ale kwesija naszych robotników we Fran Londyn 4342 4353 4332 
dak ta spowiedź wygląda — pisał „Na- cji już tam pracujących należy do z Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
rodowiec*, organ szczerze katalicki. trudnością rezwiązalnych. Paryż 35,01 _ 3510 — 3492 

Rozdział Kościoła od państwa we Przed laty pisałem, że staczamy Sza s sia 2 Žv 
Francji, dokonany przed 18laty, wpły* się dę V stanu Ameryki i Eurepy i Wiedeń 125,80 12517 125.49 
mął ujemnie na stanowisko i poziom przypisywałem to brakowi polskiego Włochy 48,93 48.80 4856 
duchowieństwa francuskiego. Wiejscy państwa, owego potężnego oręża w КОРёпНава — 239,— 239,60 23870 
proboszczowie są biedacy, którzy MU* eyjędzynarodowej walce © byt, owego £apierv Proceniowe, 
szą imać się innego dodatkowego za- czynnika zabezpieczenia warsztatu polsrówka 61, A dęcia, Proboszczowie opłacani przez pracy dla Narodu, dziś mamy to OCE T 
przedsiębiorstwo górnicze lub prze- państwo, lecz jego błędom, jego nie- konwers. kolejowa 61.50 62.— : 
mysłowe są uważani przez robotni- ugojnej organizacji przypisać należy, Listy zastawne B-ku Gosp. Kraj. 92— 93 

9 Listy Banku Roln. 93 ków francuskich za agentów tych 8 y BO Oblig. Banku Komunalnego 92. przedsiębiorstw. Robotnik francuski 
jest fanatycznie mastrojeny antireli- 
glinie. Nie wpływa to bezpośrednio 
tia robotnika polskiego, który lekce- 
waży Francuza, uważając go za coś 
niższego, zdemeralizowantgo, jakkol- 
wiek słyszałem zdanie od westfalczy+ 
ków: „Tu Francuz nie ukradnie, je- 
żeli ukradnie, te chyba Polak, ale 
zato każdy Francuz Gszuka o ile mo- 
„że. Niemiee rzetelniejszy, ten nie 0- 

że w dalszym ciągu rozsypujemy 
świecie maszą ludność, wysyłamy па 8 proc. ziemskie 82.50 
nędzę,  poniewierkę, a kobiety na 8 proc. Tow. Kred. 83,25 
hańbę. 41 5 proc. ziemskie 60,10 

Władysław Studnicki. 8 proc. listy warszaw. 82,50 82,25 

INFORMACJE 0е в bota 10 proc- m. Lublina 90. 

Sytuacja na rynku drzewnym. 
8 proc. m. Łodzi 80,50 80,25 

Sytuacja na rynku drzewnym odznacza 

8 proc. Kalisza 80,25 

_ Зуй GIEŁDA WILEŃSKA, 
się brakiem surowca w stosunku do zapotrze- 
bowania. Unormowanie wyrębów  etato- Wilno, dnia 16 listopada 1927 r. 
wych w prywatnych i rządowych lasach w 

” 

szuka .robotnika*, pewnej mierze wpłynęło na zmniejszenie się „Złoto. 
daży. S Ruble 4,76 i 4,75 i pół Robolnicy polscy, w niedzielę i P? Gay na materjał gotowy w porówna. ж ы 

święta, ubierają się znacznie lepiej od 
robotników francuskich, ma tych o- 
statnich patrzą nieco zgóry, twier- 
dząc, iż nie umieją tak dobrze pra- 
cować, jak oni lub Niemcy i są nie- 
przyjemni w stosunkach. „Niemiec 
jest milszy od Francuza"—mówiono 
mi nieraz, gdy mówiłem © stosun- 
kach, Wyraz milszy był właściwi e 

Ę ы isty zastawne. niu z latem podniosły się o 10—15 proc: Na й L 
razie trudno jest przewidzieć jak przedsta. Wii. B. Ziemsk. zł. 100 60,30 59,20 
wiać się będzie konjunktura ną naszym ryn- Ak 

ku drzewnym, Podpisanie lub nie traktatu cje. 
handłowego z Niemcami będzie miało ogro- Bauk Pelski zł, 100. — 155, 
mny wpływ na tę sprawę. 

WĘDLINY WIEJSKIE! 
Nowe przepisy o ulgowych pa- * szportach zagranicznych. m DR. R WĘCZWI 5 

Na skutek starań przedstawiciell przemy- Mickiewicza 7, tel: 1062, 

O W © 3 

Nie mając możźnoćci wszystkim podziękować osobiście, pozwałamy sobie na tej drodzej złożyć 

wyrazy serdecznej wdzięczności wszystkim osobom i instytucjom, które wykazały tyle współczucia 

w związku z wielkim smutkiem, który mas nawiedził. W  szczególmości uważamy się za wielce 

zobowiązanymi względem pp. Lekarzy, którzy prowadzili kurację 

b. p. Wiery Gierszun=Szwarc 
i którzy otoczyli nas wyjątkową troskliwošcią w ciężkie i bolesne dni 

D-r GERSZUN z MAŁŻONKĄ 
JAKOB SZWARC. 

(IIA I nasa dzoesze nialuicyjoe W je wodowie: warszawski hr. Saltan i 

2 P. 
э 

śląski p. Grażyński. Prócz tege na 

Napoleon Obuchowicz 

ręce p. wojewody Raczkiewicza nade- 
słał deseszę wydział wykonawczy sej- 

WETERAN 63.g0o ROKU 
zmarł w majątku Karhowicze 25 Października 1927 r. w wieku lat 87 

miku Dziśnieńskiego. Jak widać z 

Nabożeństwo żałobne i złożenie zwłok na cmentarzu rodzinnym w 

tego, sprawa utworzenia się ZOW, 
została przyjętą przez całą Polskę z 

Jasieńicu, odbyło się w sobotę 29 Października, o czem zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku 

uczuciem radości, jako zwiastun końca 
waśni pomiędzy poszczególnemi orga- 

Córki. synowie, synowa I wnuki. 

nizacjami. 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 
— Uroczystości ku czci po- 

leglych policjantów. W dniu wczo= 
rajszym z okazji święta policyjnego w 
kościele św. Kazimierza edprawiona 
została przez JE..ks. Bandurskiege 
msza żałobna za dusze poległych na 
posterunku policjantów. Po mszy JE. 

rządowe, sanitaras, społeczne i t. p. wygłosił podniosłe kazanie okolicz- 
Podczas sprawozdań z zakresu spraw nościowe. Mszy wysłuchały liczne 
specjalnych obecni będą na zjeździe rzesze policjantów, oraz przedstawi- 
szefowie urzędów niezespolenych. ciele wszystkich władz z p. wojewo- 

dą Raczkiewiczem i JE. ks. b'skupem 

A wszystkich komendach odbył się apel, 
podczas którego odczytano nazwiska 

Michalkiewiczem na czele. 

BKIBYSKA poległych policjantów. 

  

Zjazd starostów, 
W dniach 27, 28 i 29 bm. zamie« 

rzony jest zjazd Starostów Wojswódz- 
twa Wileńskiego. Na zjsździe tym 
emówione zostaną wyczerpująco aklu: 
alūs sprawy: administracyjune, samo 

"KRONIK 
    

Po mszy udano się na cmentarz 
Rossa, gdzie na grobach poległych 
złożone zostały wieńce. Rano we 

PIĄTEK Ё 
: : — (x) Wyjazd v prezyd. m. _ — Obchód li-go listopada w 

ЙЙ оан Wach, sl. e gó m.4T wina do Warszawy. W związku Ognisku kolejowem. W piątek 11 
MarcinaB.W. Zach. sł. o g. 15 ш. 54 z mającym się odbyć w Warszawie, b. m. w Ognisku kolejowem odbę- 

futro " w dniu 13 b. m,, zjazdem b.więźaiów dzie się uroczysty obchód 9-tej rocz- 
|MarcinaP.M. politycznych v-prezydent m. Wilna p. Micy Niepodległości z udziałem wy* 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład inż. Czyż wyjeżdża w dniu dzisiej. bitnych sił artystycznych oraz orkię- 
Meteorologji U. S. B. szym na pomieniony zjazd w chara- stry symfanicznej Ogniską kolejowe- 
z dni: 10 —X1. 1037 r, kterze delegata wileńskiego oddziału go pod batutą p, Czerniawskiego. 

stowarzyszenia b. więźiiów politycz- 
rt į m wę Ž ideowców. K: sa т : ao 4 : 

ż orzystając z pobytu 7 2 — Czarna Kawa Vigo Tygodnia Temperatura į 22 šis V Ann Css msza Akademika. Lista Pań, którę łaskawie, ra- średnia Banku Gospodarstwa Ktej 0 sta- 9470) Objaė obowiązki gospodyń na «Czar. EA po NMajowEgO SIA- nej Kawie» Vl-go Tygodnia Akademika: Opad za do: | 4 rania, w ceiu wyjednania dla Komi- PP. Achmatowiczowa, Bądzkiewiczową bę w mm, : teiu Rozbudowy m. Wilna pożyczki WENA, zona: anawa, Bohda- 
Wiatr Poład.-Zachodni w sumie 50 000 zł. ma remontv da- Bach) gnacowa, Bossowska Franciszko- 
priewsżający J mów, oraz w Ministerstwie Handlu wa: bananowa Riemaniase MO OK 

U wagi: Pochmurno. Deszcz. 
Maximum za dobę -|- 3 
Minimum za dobę -- 

i Przemysłu pewnych uigcelnych przy ska Mieczysławową, Cywińsk: Bohdauowa, 
sprowadzaniu maszyn dla elektrowni Czyżowa Witoldowa, Dworakow:ka Włodzi- miejskiej, mierzowa, Dworzakowa Stanisławowa, Dzie- 

Tende barometryczna wzrost ciśnienia ‚ wulska Władysł „ Engl i neja : — (x) Badanie urządzeń stacjł wowa, Badarowiediwi złatakew Td. 
mp miejskich. W sobotę, KOŚCIELNA. po 12 demaks górłowa. Gieczewiczowa Hipolito- 

ы stopada rb. oczękiwan est przy„ Wa, Gutkowska Mieczysławowa, Januszkie- — Porządek nabożeństwa O- jeż MT inż, Szhdatelda Ź aw wiczowa Aleksandrowa, Joczowa Konradowa, plekl Matki Boskiej w Ostrej r Apie tał M |? Jundillowa Zygmuniowa, Kiaczyūska Wa- Bramie: y гар y został przez agi" cławowa, Kłosowa Juljanowa, Kopciowa 
Nabożeństwo w kaplicy: strat, w celu zbadania na stacjj wo: Adolfowa, Kopciowa Wiioldowa, Korolcowa 

y. dociągowej urządzeń w związku z ]б2еЮма, Kotwiczowa Jauowa, Kownacka 6 godz. ranó—Msza św z mauką projekiowanem przez miasto odżel lotrowa, Kozierowską Czestawowa, plk. dla Litwinów. źnieniea wody B odżelą: zyska a ias 
8 godz. rano—Uroczysta Maza šw. | a wwa gano, Łączyńska Staisławo: 3 ak już denosiliśmy, Magistrat m. wa, Łokuciejewska Janowa, Łukowska Lu- 11 godz. rano—Msza św. (z wy- Wilna mowizrzył w swoim l p. dwikowa, Mackiewiczowa Wacławowa, Mac- mp kai e. ui inż. Schóafeldowi opracowanie pe wonią Stetielairoya, Alaizcka Janowa, 

Г 207. wiecz.—Uroczysta Litania е " Malinowska Wiktorowa, Marcinowska Kie- 
z dł у ! 2“’;{:}‘8 :‘:‘55…6“’ urządzeń odżela- mensowa, k Aue 

NĄ arjanowa, Muszyńska Janowa, ko Jano- Nabożeństwo w kościele — przez  __ (x) Robotnicy miejscy o- wa, Opoczyńska Kazimierzowa, Petrusewi- 
cały czas Oktawy odbywa sę z wy- trzymają zarobek i za dzeń dzį- €20*2,Kazimierzowa, Pigoniowa Stanistawo- 
stawieniem N. Sakramentu. siejszy. Magistrat m, Wil Zl“ wa, Pimonowa Arsenjuszowa, Piotrowiczo- 6 godz. ra no—Prymarja. й y. agis at m. na na wczo- wa Wiktorowa, Popowiczowa Bolesławowa, 

10 ER rajszem posiedzeniu postanowił wy- Pietraszewska Janowa, Praszałowiczowa Bro« 
godz. » uma (w niedzielę płacć zarobek dzienny wszystkim ra. nisławowa, Przyłuska Józefewa, Rackiewi- 

o godz. 11-ej rano). botnikom, zatrudnionym przy robotach 797%, Raczkiewiczowa Władysławowa, Re- 4 godz. wiecz-—Nieszpery. kanalizac: „jn: cha dzień y dziei CH szczyńska Aleksandrowa, Romer Ochenkow* 
Podezas wieczornego nabożeństwa уу a dzień dzisiejszy, ska, Rudnicka Juljanowa, Ryniewiczową An- 

dla ułatwienia wiernym modlitwy i 
pomima + jest to z: wolny od Ha. e rea Su- 

я racy, a to ze morosowa Leonowa, Swiąteck zimierzo- 
spokoju wszelki ruch (aawet osobo- Guia ata? oazy sea wa, Šniolisowa PojeRaWówi: "Szapowa Tó: 
wy) przez Ostrąbramę za zgodą p. и й olilowa, Trzebińska Stan'stawowa, Tupaisša 
Wojewody bzdzie watrzymany. Nadto 2 — (x) aojozacja: robotników A e a Wy: v-prezydenta. $ leżyńska amowa, sławska Stani. - ksiądz proboszcz prosi wszystkich SZ ' r Ci a: ай Witkowska Iucjanowa, . Wójeeódia obzcnych na nabożeństwie © stoso. @ yż przyjął w dniu Wanda, Zawadzka Adąmowa, Zawadzką Fzz wanie się do wskazówek wyznaczo- WCzorajszym delegację robotników jiksowu, Zawadzka Władysławowa, Zdrojew- nych przez niego ludzi. — Początek ZWIAzKÓW Miejskich robotników bu- ska Zojja, Zdziechowsta Marjanowa: 
nabożeństwa Oktawy w sobotę dnia gowWienych, która przedłożyła memor. „, Czarna Kawa odbędzie się dnia 12go 12 listopada © godz. 5 wiecz., zakoń- ja! z szeregiem postulatów, domaga. aoi r, M, salonach Kasyna Garni- 
czenie w niedzielę dn. 20 bm. jących się polepszenia bytu mater- g е а:.вю-…;‚'с' ckiewicza 13), początek 

ielnego A oma 2. ae > złotych moż« 
an V.-pre. en „ па uabywać u с A. Or Komi+ 

ak gacji SG tę: dokladni akiai ke Ty Dina Adema „PY „sy we — Audjencje u p. Wojewody. i pewne ich żądania uwzględnić. br 14-20, BA RCD 
W dniu wczorajszym p. wojewcda — (x) Wzbronien'e wyświetla- Akademickie bilety w cenie 2-ch złotych 
Raczkiewićz przyjął delegację gimnaz nie nocnego filmu przez kino *pzejawanie będą przy wejściu za okaza: 
Jum w Mołodecznie, która zaprosła „Polonia”, Urząd Komisarza Rządu "pea legitymacji 
p. Wsjewodę na uroczystość 5 lecia ną m. Wilno zarządził w dniu wczę. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. tej spoty czuającą się odbyć 20-go II- rajszym konfiskatę nakładu ulotek, — — 2 Chorych m. Wilną 

BAC Akcj r. i ui wydanych przez kino „Polonia*, te- podaje lo wiadomości ubezpieczonych, 
si somis da Min. Spr. Wewn GEY ch, Klamujących wyświetlanie nocnego ŻE W celu umożliwienia jakoajszersze- 
Pan Minister Spraw Wewnętrznych w okól. SEANSU p. !. „Z pamiętnika lekarza”. Mu ogółowi ubezpieczonych korzy- niku wystosowanym do wszystkich pp. Wo- W ulotkach tych dopatrzono się stania z kuracji jaglicy, która to ku- jewodów polecił dokonać w ciągu marca 1 niesumiecnej reklamy, oraz wprowa: TAcja zazwyczaj jest bardzo długą i aa 926,7 zadrzewienia ulic mia, dzenia w błąd publiczności Wymaga częsiega zgłaszania się do 
tnie nie przedstawiają wartości historycznej. _„ Pozatem wzbronione zostało wo- lekarza, od dn. 7-go b. m. został uru- W celu wykonania zadrzewienia należy о- góle wyświetlanie wspomnianego filmy, Chomiany specjalny gabinet z oddziel- Dasiiė waawis odnośne sumy do budżetów — (x) Iluminacja Góry Zam. "a poczekalnią dla chorych na fagli- 

pzydiówawac Mój Ej Pan Mialster kowej. Magistrat m. Wilna z powo- a aż codziennie od godz. 4 i 
będzie sprawdzał podczas inspekcji w okre- du uroczystaści dzisiejszych zarządził PÓŁ do 6 ej. : 
sie zimowym. Rožądanem bytob: stworze- W Atiu Wezorajszym j dziś iluminację _ — (X) W sprawie reorgani- nie obecnie w każdej miejscowości «Komi- Góry Zamkowej i gmachu Magistratu, zacji zakładów opieki społecznej. si mo i przepracowania przez = "W związku z rozporządzeniem, które bp. Wojewdów zaakdatkia” powy WOJSKOWA. weszło w życie dnia 30V 27 r. o 
ma na celu zmianę wyglądu i _ polepszenie > Mb kole je KO.P' nadzorze i działalności towarzystw o 
powietrza miast i wsi, które dzięki zadrze- y panje + U charaktsrze opiaki społecznej, dowia- wieniu zyskają nie tylko na wyglądzie este: WYrUszyły do Warszawy na uro- dujemy się, iż Ministerstwo Pracy i tycznym ale i pod względem higjenicznym. Czystość. VW/ związku z uroczysto Opieki Społecznej ogłosi w' najbliż- ściami Święta Narodowego z ramie- szych dniach w Dzienniku Ustaw 

SAMORZĄDOWA. — ша władz K.O.P'u wyruszyły W dnIU rozporządzenie © pewnej reorganizacji 
— Ministerstwo zezwoliło sej. SZoraiszym do Warszawy  jedua zakładów opieki społecznej, oraz 6 - mikowi  Brasławskiemu nabyć ("Pania reprezeniacyjna piechoty, kompetencjach kierowników danych ziemie państwowe.  Miaisterstwo jedna komyanja ciężkich karabinów zakładów. 

Spraw Wewnętrznych na wniosek maszynowych, jeden szwadrga kawa- ROŻNE. 
p. Wojewody Wileńskiego zatwier- lerfi pograniczaej, w celu wzięcia u: . 
dziła uchwałę sejmiku Brasławskiego działu w defiladzie wojskowej w — Komitet ochrony grobów 
w sprawie nabycia na potrzeby sę Warszawie. - prawosławnych. Zawiązał się w miku budynków wraz z placem, poż — W przededniu połączenia Wilnie komitet rosyjski mający za 
łożonych w miasteczkach Nowy Po. SIĘ organizacyj| b. wojskowych. zadanie opiekowanie się grobami po- 
host, stanowiących własność państwa Dowiadujemy się, że w związku z u- ległych želaierzy wyznan a prawosław- 

? roczystościami połączenia organizacyj nego. Centrala komiletu istnieje już 
b. wojskewych, w dniu wczorajszym w Warszawie. 

zą sumę 70.000 zł.



suo wo 

  

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. "BZ Polonja” š Т6 "= jczana Na" „Mandaryn Wu“ dramat w 10 akt. o sbuty na tlej 

— Zebranie Koła Polonistów. Zarząd 
Koła Polonistów U. S. B. podaje do wiado- 
mości swych członków, że w niedzielę dn. 
13 bm. w lokalu Seminarjum Polonistyczne- 
go (Zamkowa 11) odbędzie sić б\пе Ze- 
branie Naukowe członków Koła Pojonistów 
z następującym porsądkiem dziennym: 1) 
Przemówienie programowe Zarządu, 2) Spra- 
wozdanie z lil Zjazdu „Kół , Polonigtycznych 
P. M. A, w Warsząwie, 3) lnterpelacje. © 

„Początek o godz, 11, w drugim terminie 
ważnym bez względu na ilość obecnych, o 
godz. 11 m. 30. 

— Zbiórka Oficerów Rezerwy. Za 
rząd Okręgowy Związku Oficerów Rezerwy 
w Wilnie wzywa ogół oficerów rezerwy da 
stawienia się w dniu 11 listopada br. o @: 
10:ej na podwórzu Fałavu Reprezentacyjne- 
go R. P. przy ulicy Uniwersyteckiej dla 
wzięcia udziału w obchodzie rocznicy odzy- 
skania Niepodległości Rzeczypospolitej, oraz 
uroczystości połączenia organizacji byłych 
wojskowych Województwa Wileńskiego. 

Kwesta na odbudowę kościoła 
garnizonowego w Wilnie dn, 1—3 listopa* 
da dała 783zł. 52 gr. Wszystkim ołiarodaw- 
com, a szczególnie Szsz. Paniom i panom któ- 
rzy łaskawie wzięli w niej czynny udział, 
Komitet odbudowy składa najserdeczniejsze 
podziękowanie siaropolskiem <Bóg zapłać». 

życia chińskiego odwarza surowość 8 
ul. A. Mickiewicza 22, 8 rodziców, którzse mu szą wykonać prastare tradycji narodu chińskiego, dochodząc nawet do zabój: 

stwa własnej córki. W rolach tytułowych: mistrz maski «Człowiek o stu maskach» Lon Chauey gp 
i Renee Andreo. Upraszamy Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed początkiem seansów. 
Orkiestra koncertowa pod batutą Mikołaja Salnickiego. Seansy: 4, 5.30, 7, 9.30, 10. 

  

Miejski Kinematograf 

  

Dziś będzie 
EB. film 99 10.000 narzeczonych” (7 UŚMIECHÓW SZCZĘŚCIA) 

arcywesoła komedja w 7 aktach. 

Aparaty lampowe i detektorowe. 

Przyrządy pomiarowe. 

Instrumenty dia radio-amatorów. 

Radio „Audjon* 
Wilno, ul Wileńska 14 (vis A vis Ludwisarskiej). 

EKONOM 
młody, energiczny,. 
kawaler, b. obywateł 
ziemski z Mińszczyzny 
z długoletnią praktyką 
rolną, poszukuje na- 
„tychmiast posady w 
mająttu pod dyspo- 

    

  

wykona odpowiednie śpiewy i romanse. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początek 
seansów o_godz. 4, 6, 8 1 10-ej, 

Rejestr FimdlOWY. | kwidowana i wykreśla 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wcląg- 
gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A w dniu 21-X 1927 r. 

7205 1 A. «Miller Rywka» w Iwieńcu, pow. Wołożyń: 
galanterji. Firma istnieje od skimm, sklep resztek manufakturyi 

121 tl A. <Fabryka Mydła Gustaw Wierszyłło, spół. 
ka komandytowa». Spółka została zlikwidowana i wykreśja 
się z rejestru. 

Dział A dodatkowy, w dniu 19 X 1927 r. 
4293 Jl A. <Spółka firmowa-komandytowa Korwin-Mi- 

lewski, Bohdanowicz, Zawadzki i S ka>. półka została zli- 
się z rejestru. 1952—VI 

dodatkowy Il 

1953—VI 
  

TBATR i MUZYKA, ;g27'r. Właściciel Miller Rywka, zam. tamże, 1034-—VI 
— Reduta na Pohulance, W sobotę 

dnia 12 bm. o godz. 20ej siódme przedsta- 

no», 
Reduta na Pohulance. Recital 

łortepianowy Aleksandra Borowskiego. 
Niezwykłe zainteresowanie w sferach muzy- 

pi. «Oki 

ksandra Borowskiego. ||| 
Zapowiedziany na niedzielę o godz. 5 

m. 15 po poł: w <Reducie» koncert tego ge- 

bine, Prokofjewa i Liszta. J 
Sądząc po przedsprzedaży bilet6w w 

biurze <Orbis> $miało można rzec że teatr 
będzie przepełniony. 

sa Kra IA. R: Szejna» w lwieficu, 
ienie 3 duki Andrzeja Rybickiego Wołożyńskim, piwiarnia oraz sklep spożywczy, gal nterji, żela- 

OI ZA CY z za i naczyfi. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel ; 
wicz Szejna, zam. tamże. 

„1207 | A. «Mytnik Józef> w Zamościanach, gm. Woło- 
cznych naszego miasta obudził występ Ale- żyńskiej, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1927r. 

Właściciel Mytnik Józef, zam. tamże. 

7208 1 A. «Polaczek Bejla» w Wołożynie, ul, Zarzecz- 
njalnego pianisty, zawiera w programie naj na 4, restauracja. Firma istnieje od 1918 r. Właścicielka Po- 
cenniejsze utwory: Bacha, Besthovena, Skrja- laczek Bejla, zam. w Lidzie, przy ul. Suwalskiej 65. Pienipo- 

tentem jest Rachmilewicz Josiel, zam. w Wołożynie. 1937—V| 

7209 1 A. «Reklama powszechna, agencja wydawni- 
czo-reklamowa Mikołaj Lipowski i S-ka». 

— Teatr Polski (sala<Lutnia). Dzisiej- i eksploatowanie wydawnictw listów reklarmowych. Siedziba 

pow. 

Morducho: 
1935—VI 

1936—VI 
stemplem firmowym. 

Prowadzenie 

613 IM A. Firma: «Dom Handlowo-Przemystowy PLA- 
TYNA D. Słucki, R. Szpunt, A. Eando i S ka» Wspólniczką 
Chaja Słucka zbyła swe udziały na rzecz pozostałego wspól: 
nika Dawida Słuckiego i wystąpiła ze spółki. Wszelkie zobo- 
wiązania umowy, akty hipoteczne i notarjalne, weksie, Зуга 
wekslowe, czeki, przekazy, pełnomocnictwa i inne wszelkiego 
rodzaju dokumenty podpisują w imieniu spółki trzej wspólnicy 
łącznie: Ruwin Szpunt Abram Łando, oraz jeden z dwuch po- 
zostałych wspólników: Dawid Słucki lub Ber Grajew pod 

w dniu 24-X 1927 r. 
7220 1 A. <Gilerowicz Lejzer» w Wilnie ul. 

wa 11—5, dostawa zboża, żywności i paszy dla wojska. Firma 
istnieje od 1927 r. Właśorciej Gilerowicz ace RE tamże. 

dodatkowy III. 

1954—VI 

Kolejo, 

  

Dział B w dniu 17 X 1927 r. 

     

   

           

  

  w zamkniętych plombowanych wozach 

ZW. Po cietośika 3 m.6, 

MYDŁO TOMNETOWE 
w najprzedniejszym 

| M. Deul! 

nk | | 
PrzemystawKa P.eury: 

"Woda Koloryka dla znawców 

HEZADONTE CREE? eliKriT, 
partai pro;zek do 

MIAFLOR śTempodcz "| 
mydło,ocet toaletOwy,extralt 

    

     
       

        

     

tel. 811. 

Loran kule me20s0glicerynowe 
nr.2038,wazelinowe ne2064 

wypróbowany Środek $ 
MIA O Osów dowody 

uznania wysyła faDryka na je 
ządan R |    

   HENRY ZAK 
J (aamasermionenówj 7> p 

` di 

  

  

> > : i i lit tach i rurkach. zycje jub samodzielnie; 
Kulturalno-Oświatowy głównej roli BUSTER KAETON. Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego EA e Slow pły śwledestya elena“ 

Salą. Miejska Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4ej. Ceny biletów: parter 60 gr., balkon 30 gr. szelki sprzęt racjowy cje) _ pierwszorzędne, 
(al. amska 5) W poczekalniach koncerty radjo. Fachowa obsługa i porady. wymaganie skromne, 

Zatasz:č de AO pa 
— от ważnie osobiscie, lu! 

Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowsza produkcja 1927—28 r. Największe, nieśmiertelne arcydzieło = opalowy i Br czk femieńnie: WA ’ 1 

Kino- Inos i ici 66 Niestychanie emccjonuj. i " РЕ y € pismiennie: Wilno, ul, 
| teatr „Helios wszech wi) As С „Zmartwych wstanie ai raliości £wotliiy at parokonną, sanki wy: S i m. 30 

1. W. k: cenia przy udziale i nod kierunkiem syna wielk, pisarza Hr, ILJI TOŁSTOJA. W roli «<Katiuszy> da i ny jazdowe pojedyńcze po: olnik», 
mi. Wileńska 38. sława ekranu DOLORES DEL RIO. Podczas seansów od g. 6-ej orkiestra bąłałajek i mandolin zdaine na wieś oraz ‚   

  

uprząż krakowską pa- 
rokonną w dobrym Dobra Kucharka 
stanie kupię. Zgłosze- poszukuje posady, lub 
nie w «Słowie» pod służącej do wszystkie- 

    

    

«ВгустКа». go, Posiada rekomen- 
dacje i Świadectwa 
5 letnie, Wielka 27—14. 

Okazyjnie 
gubiono książecz- ь ; 

przedaje się aparat kę wojskową, k'nematograficzny 

    

  
  

Po Ra AST žala aa ОИ 
Sawicz s Edwarda Szweda. 

i gubiono kartę 
Korepetycyj nadliczbową, 

udziela student, na wyd. przez Ko- 
dogodnych warunkach. misję Poborową pow. 
Zgłoszena do adm. Wil.-Trockiego na 
«Słowa» pod L. 5, imię Anjoniego Sie- 

rejczyka, gm. Koniawy 

POTRZEBNA 
służąca do wszystkie- 
go na wyjazd do 
Podbrodzia, wymaga- 

ne rekomendacje. 
Zgłaszać się: ul. Bia- 

  

  

LEKARZE. 
  

    

sza premjera. Dziś Teatr Polski po raz w Wilnie,ul. Ostrobramska 5. Spółka rozpoczęła daiałalność 
pierwszy wystawia niezmiernie zabawną kro- z;dnia 12 września 1927 r. Spólnicy zam. w Wilnie: Henryk 
tochwilę ze Śpiewami i tańcami pt. <Ułani Artur Ciągliński—przy ul. Jagiellońskiej 3—5 i Mikołaj Lipow- 
ks' Józefa», Krotochwila ta jest specjalnie ski—-przy ul. Ostrobramskiej 5. Spėlxa firmowa, zawarta na 

| Każdy z was, czytelnicy, powinien 
mieć u sebia w domu radjo. 

Bezwzględnie najtańsze MM 

365 1 B. «Lecznica położniczo:ginekologiczna —spółka 
z o asiezouo odpowiedzialnością». Prowadzenie zakładów 
medycznych w tej liczbie lecznicy _ położniczo-glnekolegicznej. 
Siedziba w Wilnie przy ul. Mała Pohulanka 19.b. Firma roz. 

zygotowana na radosny obchód 
alina niepodległości, 

młodzieży. Jutro o g. 4 m. 30 pp. dla u- 
czącej się łodzieży graną będzie krotochwi- 
la Mazura «Ułani ks, Józefa». 

Polskim, W niedzielę Teatr Polski czynny 

A z dy będzie krotochwila « 3-e] pp. grana będzie kro! 
ATA, koSjósctas: : 
O g. 6ej w. — komedja Z, Kaweckiego 

«Fura słomy». 
O g. 8 m. 30 w. — <Ulani ks, Jūzeia>— 

Mazura. . 

WYPADKI 1 KRADZIEZE. 

— Schwytanie grožnego ban- 
dyty. W Ksbryniu aresztowano Jana 
Duczyka, głośnego na Polesiu ban- 
dyty ze swych licznych zabójstw i 
napadów. Ostatnio Duczyk zamordo« 

w centrum miasia posterunkowego 
A. Zgełdę poczem zbiegł w kierun- 
ku Wileńszczyzny. Natychmiast wy- 
słano listy gończe i władze policyjne 
bardz tnergicznie poszukiwały ban- 
dytę w województwach Nowogródz- 
kiem oraz Wileńskiem. 

Duczyk, pe schwytaniu go, przy- 
zmał nawet, iż policja była bardzo 
często na jego śladach w wkelicach 
Lidy. 

bm. robotnik tartaku br. Swirskich Stefan 
Wiedrzecki (Fabryczna 19) zauważył na rze: 
ce Wilji płynącego mężczyznę, który wołał 
ratunku. у @ 

Wiedrzecki tonącemu pomocy nie udzie- 
lit ponieważ na brzegu nie było łódki. Pra- 
wdopodobnie był to samobójca. Zwłok nie 
wydobyto. 

— Pożar. W nocy na 10 bm: wskutek 
kiótkiego spięcia elektryczności zapaliła się 
Ka” w mieszkaniu K; Skornika (Nieświe- 
€ka 4). 
Z 
Fracownia tkactwa ręcznego 
PRZYJMUJE robotę swetrów, kostju- 
mów, kamizelek, szal. dywanów 1 & 
p: z nowej wełny, PRZERABIA stare 
wełniane swetry na nowe. PRZYJ- 
MUJE UCZENICE na naukę tkactwa ® 

4 na dogodnych warunkach, › 
ię Ul 3 Maja Y m. 9, parter na lewo. % 

=—"—=—DAMA Z DYPLOMEM "1 

institut de Beautė Kėva 
* Wiliie pfźy ul. Mickiewicza 37 
fm. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
przyszczy, plam na twarzy. Spe- 

siame @1а balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
i łupieżu. Przyjmuje od 9—2. 

+ Z. P, 58, 

  

W. MASSON. 

"pom Śmierci 
Jim zmienia mieszkanie. 

Bibljoteka, w której się znajdowali 

była dużym pokojem o dwuch oknach 
wysokich i niszy oszklonej. Przy šcias 
mach stały półki z książkami. Auno 

wziął jedną z książek, obejrzał ją, po- 
czem odstawił na miejsce. 

— Odrazu widać, że była to bi- 
bljoteka Simona Harlow—kolekcjone- 
ra, — rzekł Anno. — Zawsze twier- 
dzę, że gdyby można było przeczytać 
te książki, które kupuje i studjujejda- 
ny człowiek, dowiadywalibyśmy się 

o nim o wiele więcej prawdy, riż ze 
wszysikich innych źródeł. Niestety 
jednak, nie mamy ma to czasu. 

To mówiąc z żalem pokiwał gło- 
wą i zwrócił się do Jima. л 

— Niech pan zbliży się, panie 
Frobisher, i przekona się, jak cieka- 
we są tytuły tych książek. 

Jim podszedł do półek. 
— Olto książka o staroświeckiej 

porcełanie angielskiej a oto inna 
jeszcze — niech pan przeczyta tytuł. 

Jim spojrzał na wskazaną książkę, 
„Znaki i monogramy na porcela- 

nie i fajansie". 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław karwowski   

roczn.cy mocy umowy z dn. 12 września 1627 roku. Zarząd należy do 
obydwuch wspólników. Wszelkie zobowiązania kredytowe, jąk 

— «Ułani ks. Józefa» dla uczącej się to weksle, umowy, czeki podpisują obaj spólnicy 
1 

7210 1 A. «Rodziewicz Bchdan> 

ściciel Rodziewicz Bohdan, zam. tamże. 

7211 IA. «Rolnik Sora» w lwieficu, pow. Wołożyńskim 
sklep spożywczy i galanterji, Firma istnieje od 1927 roku, Wła- 
ścicielka Rolnik Sora, zam. tamże. 

7212 1 A, <Sulewski Mikołaj» w Wilnie, ul. 
wa 7, sprzedaż soli. Firma istnieje od 1925 
lewski Mikołaj zara. w Grodnie, 

torska 30. 

7213 | A. «Szapiro Rykla» w Wiszniewie, pow. Woło- 
sklep galanterji i żelaza. Firma a: od 1927 r. żyńskim, 

Właściciel Szapiro Rykla, zam. tamże. 

7214 | A. «Przedsiębiorstwo budowlane J. Szatrow- 
wał w Brześciu n/B w biały dzień i ski i B. Moroz S-ka» Remont budowlany. Siedziba w Wilnie, 

ul. Filarecka 1. Firma istnieje od 1925 r. Spólnicy zam. w Wil- 
nie: Józef Szatrowski — przy ul. Filareckiej 
roz przy ul. Chocimskiej 52. Spółka firmowa, obleczona w 

października 1927r. i zawarta na czas 
Zarząd należy do obydwuch wspólników, 

Wszelkie zobowiązania, weksje, rachunki i line dokumenty, 
oraz pokwitowania z odbioru wszelkich sum pieniężnych na- 
leżnych spółce i wszelkiego rodzaju korespondencji podpisuje 

pod DZA firmowym. 

umowę p'semną z dnia 
nieograniczony. 

w imieniu spółki Józef Szatrowski 

w dniu 22.X 1927 r. 

7215 I A. <Szczęciński Stefan» w Ignalinie pow. Swię- 
— W zimnych nurtach Wilji. Dn. 9 ciańskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1926 r, Właściciel Szcze- 

ciński Stefan, zam. tamże. 

1216 1 A. «Szklar Chana» w wieńcu 
skim, sklep towarów kolonjalnych. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Szklar Chana, zam. tamże. 

7217 1 A. <Sklut Icko> w Wotožynie, ul. 
przewóz pasażerów samochodem. Firma istnieje od 1927 r. Wła» 
ściciel Sklut lcko, zam. tamże, 

7218 1. A, <Szryro Matla» w Wiszniewie, pow. Woło: 
żyfńskim, sklep spożywczy: Firma istnieje od 1927 r. Właściciel 
Szryro Matla, zam. tamże. 

w Wiszniewie, 
— Niedzielne widowiska w Teatrze Wołożyńskim, sklep tytuniowy, Firma istnieje od 1927 r. Wła- 

przy ul. Orzeszkowej 20. Ple- 
nipotentem jest Koniuczenko Józef zam. w Wilnie ul. Konduk 

łącznie 
938—VI 

Róża Gawrońska — 
pow, 

1939—VI 
mowym, 
i admini: 

1940—VI 

Kwiato- 
r. Właściciel Su- 

sza w Wilnie w dn. 4 
1941—VI czas nieograniczony. 

1942—VI 

1i Bolesław Mor 

943—V1 

superheterodyny 
1944—VI 

pow. Wołcżyf- 

1945—VI 

Wileńska 9. 

1946—1 

  

7219 1 A. «Wiszniewski Antoni> w Žardelach gm. 
Wiszniewieckiej pow. Wołotyfiskim, sklep spożywczy. Firma 

) jstnieje od 1927 r. Właściciel Wiszniewski Antoni, zam. tamże. 

  

dodatkowy I w dniu 15X 1927 r, 4 

й 44 i AB ; śsi tl A. «Firma: Hutwicz Wulf» zmienia się na Gut- 
SRO SI LEA zł wicz Wulf. Właściwem nazwiskiem właściciela Hurwicza Wul- | 

fa jest Gurwicz. 
  

dodatkowy V. w dniu 15 X 1927 roku, 

125 V A. <f'wo Garbarni WILJA 
iSka spółka firmowa» Udzielono Juljanowi Gordonowi pra- 
wo samodzielnej nieog:aniczońej prokury, 
  

Dział B dodatkowy, w dniu 15 X 1927 roku. 

355 M B. <Towarzystwo dla Hsndlu x Rosją POL 
EXPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością». Na- 
imski Józef-Michał 
prokury utracił, 

Anno odczytywał dalsze tytuły, 
Były to książki, dotyczące tego sa- 

mego działu przemysłu. Anno wyjął 
z pośród mich książkę © emaljl i za- 
czął przeglądać ją. 

— Zapewne jest jeszcze drugi tom, 
—rzekł jim, spoglądając na półkę, 
mówił to bezmyślnie, gdyż książka o 
emalji nie interesowała go. Umysł ie- 
go zajęty był jedynie tą myślą, dla- 
czego Anno zawołał go do siebie. 

Czy miał nadzieję, iż dostrzeże ja- 
kiś znak porozumiewawczy, który da- 
łyby sobie za ich plecami panienki, 
gdyby pomiędzy niemi istniała jakaś 
wspólna tajemnica? 

Jeśli spodziewał się tego. to spot- 
kało go rozczarowanie. Mime, że 
Anno zdawał się być pogrążonym w 
czytaniu, żadna z młodych panienek 
nie drgnęła i nie uczyniła żadnego 
znaku. 

Po chwili dopiero Anno odpowie 
dział na uwagę Jima. ` 

— Tak, mogłoby się fak zdawać, 
a jednak książka ta nie ma drugiego 
tomu. 

To mówiąc, odłężył książkę, obok 
niej znajdowało sę istotnie wolne 
miejsce. Anno oparł ręką na półce, 
w tem miejscu i zamyślił się głęboko. 

— Panie Anno,—rzekła Beity gło- 

przestał być prokurentem i prawo łącznej 
1951—VI 

DZIAŁ RADJĄ 
Wileńskiej Pomocy Szkolnej w Wilnie 

ul. Wileńska Nr. 38, tel: 941. 

Aparaty, części, montaż na prowincji, 
Wszystkie typy od detektora za 12 zł do idealnej 

Krajowych siuchawek, krajowych 
typu <Kórting», krajowych skal «Filzryt»., Z wyro- 
bów zagranicznych prowadzimy: <|DEAL—NIEBE. 
SKI—PUNKT», słuchawki, membrany, temposkopy i t. d. 

Usraszamy  odwiedzieć nas lub nam napiesć: 
Obsłużvmy TANIO. FACHOWO, BEZ ZWŁOKI. 

EEUENIRI EITI INTA UIS 3 zz 
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poczęła działalność 4 października 1927 roku. Kapitał zakłado- 
wy 15.000 złotych, podzielony na 300 udziałów po 50 złotych 
każdy całkowicie wpłacony. 
w Wilnie: Grzegorz Giecow— przy ul. Jakóba Jasińskiego 4, 

arząd spółki stanowią zamieszkali 

ul. Słowackiego 1 i Eljasz Siedlis— prz 
przy ul. Wileńskiej 32. Wszelkiego rodzaju akta hipoteczne, 
notarjalne, kontrakty, umowy, weksie, żyra wekslowe i obiigi 
podpisują trzej członkowie zarządu łącznie pod stempiem  fir- 

zaś plenipotencje do prowadzenia spraw sądowych 
jstracyjnych podpisują dwaj członkowie Zarządu. Do 

odebrania pieniędzy, przesyłek z poczty, towarów z kolei i do» 
kumentów upoważniony jest jeden z członków zarządu. Czeki 
na rachunek bieżący podpisuje jeden z członków zarządu, upo» 
wažniony de tego uchwałą zarządu. Spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Anto- 
nim Miksztowiczem, zastępcą Adama Murza-Murzicza, Notarju- 

października 1927 roku za Nr. 4463 na 
1956— VI 

    
   alko za zł. 475 — Główny skład: 

transformatorów 

E rn žrodio zakupu. 
radjoaparaiow (detektorowych i lam- 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbier- 
ników Radjowych Fabryka i B ura: 
Warszawa, ul Jerozolimska 93, 

tel. 205 30. 

głośniki, słuchawki, łampy, akumu-. 
Jatorv, baterje anod. i t. p. 

UWAGA: pp: wejskowym, urzęd- 
nikom, nauczycielom i osebom 
odpowiedzialnym dogodne warunki. 

Spłaty 5 - M ESĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągi 
24 ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
nia listowne i telefoniczne dokład: 
mie wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną  odpowiecź 

Zapamietał adres 
WSZECH RADJO 

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

Popieraj przemysł krajewy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincja 

monterów.     
a ŚNIEGOWCE i KALOSZE : 
m szwedzkie, ryskie I krajowe poleca 

D,B,W.Jankowskii5-ka 
a u 

" 
u = 

s WIELKA 42. Н 

    

Znany stroiciel „Zeldowiezoga 

powych ed 1 do 8 miu lamp. wł.) fortepjanów KOBIECE. WENGE. 

oraz części składowych A. Pacewski przyj | RYCZNE,NARZĄ: 
muje reperacje i odno-| DÓW MOCZOW. 

WSZECH RADJO wienia  foriepjanów,| od 12 2 i od 4-0 w. 
° W. R. W pianin i fisharmonji i| ni.Mickiewieza 24 

Ais innych muzycznych tet. 271 

ferencje. Oferty pod 

  

Meble plecionel 
tanio i soiidnie wyko- 
nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszka 

  

m Jagiellońska 3|5 m. 34, 
dow. się u p. Dealla. 

  

łostocka 6 m. 3, ZW ооы 

pomiędzy godz. 4—6. DOSTÓR 
—|0, ZELDOWIGŻ 

Potrzebni chor.  wenerycene, | 
zdolni akwizytorzy. | SYfIH8, narządów 

Zarobek 200—300 zł. moczow ych 

miesięcznie.  Garbar. | 99 94, ой 3-8 w. 
ska 5 m. 19 od 58 bp. 

Kobieta- Lekarz 

    
instrumentów 

ml. Portowa Nr 14, = 

Dr K. Sokołowski 
chor. skórne i wene- 

  

KRAWCOWA 
Nagrodzona „dyplomem uznania” |zdolna szyje po do: „e, 

m 1-ej wystawie w Krakowie. sal PARA I "paskcia мана 
Składy stale zaopatrzone w aparaty, |Oaszcze, posłada те. 09 ‚ & 9 — 12 г. 

i od g. 5 — 7 wiecz., 
ul. Wilenska 30 m. 14, 

<Zdolna» do <złowa>. ponadto we wtorki, 
  

    

— z 2 zato 
cd g. 3 m. 30—4 m. 

BIiURO == Poradni, 
Ройай, Tłumaczeń i ul. Garbarska 3. 

Przepisywań W. Z. Nr 160; 
«REKORD», przy ul. 
3 Maja 1 załatwia z 
sz;b<o akuratnie, cen; a 
konkurencyjne. Dia Lekarze Dentyści. 

    biednych bezpłatnie 
  

Lekarz-Dentysta. 

MARYA 

Ożyńska- Smolska 
Choroby jamy ustne. 

powa CEO Plombowanie i usu= Wielka Nr 7 
(dawniej Kijowska 4): wanie zębów bez ból. 

3 POKOJE 
z odzielnym wejsciem zniżka. Ofiarna 4 m. 3- 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się: 

  

są do wynajęcia. Wydz. Zdr Nr 3. 

  

  

    
AKUSZERKI. 
  

ILATELIŚCI 

  

  

  

  

| > a Akuszerka 
Ig, Wła в zę 084, Ś N ; Ė G OW Cc E E ządajcie bezpłatnie W. Śmiałowska 

4 2 gą cennika znaczków przyjmuje o e 

s Z = : polskich i zagranicz- do ewa 

Box е Ё ?&Ё.Ъе EA W: Z. P, Nr 68. 
1948—VI ow 5 K A L 0 S Ż E a Łódź, Cegielniana 2. 

® и MEBLE 
B + 4 © ė J z OLE owe gabinety, salony 

7 “ hajtrwalsze i wytworne m Ladiga "LEOI ая 
1949—М1 m -METEOR" R MAGAZYN MEBLI 95 N 

; : FABRYKI SA Warszawa, PI. Trzech Krzyży Marka Fabryczna. M arka Fabryczna, i Nr. 13, róg Żótawej | Waruak 

al „KONTINENTS“ į| “22 1950—V1 щ Cenv przystebn*. 

E 33 Akc. Tow. w Rydze. 8 BaaOLKIN 

ё 66 . В 8 R „ Polsk; „D-cia 
i POLECA: „ŁOTWAGUM* *"*" Fez, Komisowy a ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Warszawa, ul. Dluga Nr. 55, telef, 299:78, в MEBLE ŁÓŻKA angielskie 
= Do nabycia w pierwszerzędnych magazynach. E ‚ —__WÓZKI dziecinne 
uSKANENNAWUNUDNAWARNZWAZANANMANZEKACĆ YKONNKZONUM MWMW M Sprzedaż również NA. RATY. 

sem spokojnym.—Miał mi pan zadać 
jeszcze jedno pytanie, ; 

— Tak jest, proszę pani, nie za- 
pomniałem o tem. 

Szybkim ruchem odwrócił się tak, 
że obie dziewczyny znalazły sie na 
wprost jego badawczych oczu. Betty 
spokojnie patrzyła nań z głębi niszy, 
w której siedziała, w oczach zaś An- 
ny mignęło przerażenie. 

— Czy pani destała od czasu ©- 
skarżenia jakiś list anenimowy, po: 
dobno pełno ich grasuje po Dijon? 

— Tak, otrzymałam jeden list — 
odrzekła Betty, a Anna spojrzała na 
nią z najwyższym zdumieniem. List 
ten przyszedł w niedzielę rane, Pełno 
w nim było oskarżeń i drwin, ale nie 
zwróciłabym na ten list uwagi, gdy- 
by nie to, že była tam napisana wia- 
domość o przyjeździe pana Aano dla 
zbadania tej sprawy. 

— Oho, — mruknął detektyw. — 
Więc list ten przyszedł w niedzielę 
rano? Czy pani mogłaby mi go po- 
kazać? 
kod Woo głową przecząco. 
— Nie. ` 
Anno uśmiechnął się. 
— Oczywiście pani podarła ten 

list, tak należy zawsze postępować z 
tego rodzaju nikczemnemi świstkami. 

— Nie, nie uczyniłam tego, —o0d- 
rzekła Bstty—schowałam ten list w 
szuiladzie mego biurka, znajdującego 
się w mojm saloniku. Pekój ten jest 
teraz  opieczętowany, listu _ więc 
nie mogę pokazać. 

Anno z widocznem zadowoleniem 
słuchał jej słów. 

— A więc ten list nie zgłnie. 
Nagle brwi jego zmarszczyły się: 
— |Jakto, komisarz policji epieczę: 

tował pani salonik. Doprawdy, zdaje, 
się nazbyt się postarałl 

Betty wzruszyła ramionarmni. 
— Tak, to był mój salonik, ale 

przecież właśnie na mnie zostało rzu- 
cone oskarżenie rzekła z goryczą. 

Anna Apcoff chciała widocznie 
dodać coś, zbliżyła się do Betty i 
spojrzała nieśmiało na detektywa. 

— Pozatem, — rzekła, — salonik 
Betty sąsiaduje z pokojami p. Har 
low, jest io ostatni pokój z amfiady, 
wychodzących do przedpokoju. Dla- 
tego też komisarz musiał opieczęto- 
wać ten salonik, razem z innemi, :w 
ten sposób tłumaczył sią przed Betty, 

— Dziękuję pani,— rzekł Annc z 
uśmiechem, — tak, to usprawiedliwia 
jego niedelikatność, To mówiąc Anno 
spojrzał dziwnie jakoś na  Bztty.— 
Może pani, panno Apcoff, pomoże mi 

Odpowiedzialny za ogłoszeniałZenon Ławiński 

  

zorjentować się w wydarzeniach,  t0- 
warzyszących smutnemu temu wy: 
darzeniu. ё 

Jeśli się nie mylę, pogrzeb pani 
Harlow odbył się w sobotę rano, przed 
dwunastu dniami? 

— Tak, — odrzekła Anna. 
— Po pogrzebie wszyscy powró- 

cili do tego domu i rejent odczytał 
testament? 

— Tak, panie Anno. 
— Czy Bsrys Woberski był obec= 

ny przy tem? 
— Tak. 
— Awzeszłą niedzielę rano p. 

Harlow odebrała anonimowy list? 
Anno zwrócił się ku Betty, która 

skinęła w milczeniu głową. 
— Parę godzin później przyszedł 

komisarz policji i opieczętował drzwi? 
— O jedenastej, jeśli panu cho- 

dzi o ścisłość. 
Anne skłonił się nisko. 
— Panie są zdumiewające, dopraw= 

dy, panie umieją ściśle określić godzinę, 
jest. to dar bardzo rzadki ! bardzo waż- 
ny dla osób mojego fachu. 

Anna Apcoft widocznie ośmieliła 
się i oswciła z detektywem, bo 
teraz roześmiałasią sweb ednie. 

— Zawsze pamiętam o której go: 
dzinie eeś się stało, — rzekła. — wi- 

  

  

docznie przeznaczeniem mojem fest 
pozostać starą panną: jestem pedani- 
ką, nie mogę patrzeć na krzesło, sto» 
jące nie na miejscu, na książki rez- 
rzucone itp, Odrazu zauważę naj- 
mniejszy szczegół, mieporządek, Tak 

"jest, byta jedenasta, gdy komisarz 
zadzwonił do drzwi. 

— Czy komisarz oglądał pokoje? 
— Nie, zdziwiło mas to bardzo — 

mówiła Anna — lecz wytłemaczył 
nam, że sędzia śledczy kazał zosta- 
wić wszystko tak, jak było. 

Anno roześmiał się wesoło, 
— To było uczynione z myślą o: 

mnie.—wyjaśnił — Któż może wiedzieć,. 
jakich niezwykłych odkryć dokona 
tam Anno, gdy przyjedzie ze swą la» 
tarnią czarnoksięską| Złowieszcze zna- 
ki. Resztki popalonych listów! Cha— 
cha—cha! Ale zapewniam panie, ŻĘ 
jeśli w tym domu zostało dokonane 
morderstwo, to nawet Anne nie od-* 
kryje nic w pokojach, które były te 
warte w ciągu piętnastu dni pe do- 
konaniu morderstwa. Ale, skero już 
jestem tutaj. Anno skierował się ku 
drzwiom. 

Betty skoczyła z miejsca, jak opa- 
rzona,; 

Anno zatrzymał się, spoglądając 
na nią wyzywająto. 
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