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ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ -— uł, Ratuszowa ? 
NOWOGRÓDEK — ul. Miekiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

BARANOWICZE — mi Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. S-go Maja 64 
DUKSZTY — mi Ozn, Berbsckiego 10 
DYUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 3 
GŁĘBOKIE — wi, Zamkowa 80 
GRODNO | — Plac Batorego 8 

    

S Wilno, Niedziela 13 listopada 1927r. 
Rodakcja i Adminiatracja ul. Ad. Mickiemwieza 4, ciwarta od 9 do 3 Telsfony: rodakeji 243, adm!nisiracji 228, drukarni 262 

PRERUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 

  

Za i przeciw. 

„Jakie będą listy?" 

WARSZAWA, 11 XI. (fel. wł Słowa) 

Polski Zw. Organizacyj Kółek rol- 

niczych kontynuując rozpoczętą przez 

„ siebie akcję zjednoczenia ruchu ludo- 

wego, zwołał na dzień 11 b.m. kon- 
fereńcję członków rolniczych organi- 

zacyj społecznych, będących jedno- 

cześnie członkami partyj i grup peli- 

tycznych ludowych. Konferencja ta 

odbyła się pod przewodnictwem p. 

Seweryna Ludkiewicza. Po dyskusji 
nad przemówieniami uchwalono па- 
stępującą rezolucję: 

„Zebrani w dniu 11 b. m. człon» 

kowie organizacyj gospodarczych i 
społecznych działających na wsi, bę- 

dących jednocześnie członkami grup 
politycznych: Piast, Wyzwolenie, 

Strennictiwo Chłopskie, Partja Pracy 

i Żw. Napr. Rzeczplit, stwierdzając 

konieczność zespolenia sig organi. 

zacyj politycznych, związanych z ży- 

ciem gospodarczem wsi, uzneją dal. 

szą inicjatywę Polskiego Zw. O:gani- 

zacyj i Kółek rolniczych za potrzeb: 
ną i wskazaną”. 

* w tem posunięciu widzimy po- 

sunięcie dążące do wytworzenia bloku 
lewicy ludowej. 

Uchodzi za rzecz pewną, że Klub 

pracy połączy się ze Związkiem napr. 

Rzeczyposp. Wiadomość wczorajsze- 

go AB C warszawskiego, które to 
pismo ze wszystkich sił stara się na 

siebie zwrócić uwagę przez powtarza” 

nie wszelkiego rodzaju bredni,—wia- 

domość tego brukowca, że klub pra* 

cy pójdzie oddzielnie, a zw. napr. 
Rzeczp, oddzielnie—absolutnie na wie? 

rę nie zasługuje. + 

Czy blok stronnictw ludowych 

pójdzie razem z listą sanatorów—czy 

też oddzielnie, to fest pierwsze py- 
tanie. ю 

Czy stronnictwa ludowe pójdą ra- 

zem, czy też się rozbiją na dwie gru- 

py: katolicką, której centrum stanowić 

będzie obóz senat. ra Bojki i auty-katcą 

licką, której centrum stanowić będzie о- 

beene Wyzwolenie—oto drugie pytanie 
Czy dotychczasowe grupy Ósemki 

pójdą razem, czy też wyodrębni się z nich 

chadecja, któraby samodzielnie poszła 

na wybory, opierając się o związek z 

kołami gospodarczemi i przemysłowe« 

— mi—oto jest trzecie pytanie. 

M,O.W. (monarchistyczna organ. 

włościańska) «dzie do wyborów zu- 

pełnie samodzielnie, twierdząc, że jest 

pewna powodzenia w 24 okręgach 

wyborczych. 

P.P.S. rokuje sebie duże zwycię- 

stwo wyborcze nietylko w okręgach 

przemysłowych, lecz i wiejskich, lecz 

stronnictwo to przeżywa kryzys głę- 

boki wewnętrzny wobec recydywy po* 

pularności min Moraczewskiego. 

Co do konserwatystów, to czynio- 

ne są starania ze Strony pewnych 

grup wciągnięcia wszystkich konserwzź 

tystów na wspólną listę z endekami 

pod pozorem i szyldem obrony inte- 
resów gospodarczych. Starania te 

spotykają na stanowczy odpór  prze- 

dewszystkiem ze strony t.zw. konser- 

watystów wileńskich. 

Ogłoszenie deklaracji Balfoura. 

Dziś, jako w 10 letnią rocznicę ogłosze: 
nia deklaracji Balfoura odbędzie się w War- 
szawie ogromny pochód żydowski. Pochód 
wyroszy z ulicy Nalewki jdzie ulicami 

Gęsią, Dziką, Leszno, Orią, Elektoralną, Z m- 
ną, przez plac Żelaznej Bramy, Żabią, Tłu- 
mackiem, Przejazdem i Długą z powrotem 
ną Nalewki. pochodzie biorą udział: 
członkowie sjonistycznego Komitetų Wyko- 
nawczego, Centralne Komitety Organ. Sjon, 

«Mizrachi», <Hitachdut»,  <Al Hamiszmar», 

Rewizjonistów, Koło Żydowskich Posłów | 
Senatorów, Koło Żydowskie w Radzie Miej: 
skiej Radcy Gminy Żydowskiej, Rabinat, 

Centrala Związku Kupców i liczne inne or- 

ar Przegląd wzywa Żydów do deko- 
sowania balkonów i okien portreiami wybit- 
nych sjonistów, a także polskich mężów 

+ stanu. 

Zaparcie. — Wszystkie Środki rozwal- 
niające ceszą się zawsze szybko przem 'ja* 
jącą wzięteścią wbrew wszelkim zapewnie- 

» niom, czynionym w licznych ogłoszeniach i 
kisykliwych reklamach; jedynie tylko 
Cascarine Leprince zyskała sobie od sze- 
regu iat trwałe uznanie jako środek nieza- 
wodny dzięki swojemu Świetnemu działaniu 
na gruczóły dróg trawiennych. Sprzedaż we 
wszystkich aptekach. Cena zł. 4.60 za flakon. 
Nie należy dowierzać środkom zastępczym. 
Prawdziwe tylko w polskiem opakowaniu: 
białe litery na niebieskiem tle. 

Wydz. Zdr, 15 VII 25 r. Nr 34, 

przesyłką pocztową « х& | 
81259, 

Walia z opozycją komunistyczną 
Cik moskiewski wykluczył 86 opozycjonistów. 

MOSKWA, 121X PAT. Wc:oraj prezydjum partji komunis- 
sa okręgu moskiewskiego wykiuczyło z partji 86 opozycjo: 
nistów. 

MOSKWA 12 XI PAT. Prasa sowiecka przytacza setki rezolucyj na” 
pływających z całego kraju. zawierających żądania wykluczenia z  partji 
Trockiego, Zimowjewa, Kamieniewa i innych przywódców opozycji. Rezo- 
lucje te domagają się pozbawienia opozycjonistów wszelkich stanowisk 
urzędowych i społec'nych. 

MOSKWA, 12:X PAT. Na konferencji jednego z rtjonów moskiew- 
skich przedstawiciel C,K. partji komuzist cznej oświadczył, że CK. partji 
obraduje właśnie ob:caie nad kwestją wykluczenia przywódców epozycįi 
z naczelnych instytucyj partyjnych i państwowych. 

Werbowanie nowych komunistów. 
MOSKWA, 12-XI. PĄT. Z okazji rocznicy 10 lecia rewolucji październiko- 

wej w całem państwie odbywa się nowy werbunek partyjny. Z dotychczaso- 
wych danych wynika, że przyjmowani są głównie robotnicy zatrudnieni w fa- 
brykach metalowych i elektrotechnicznych oraz w warsztatach kolejowych. 

Antybolszewickie manifestacje w Mińsku. 
Z Mińska denoszą, że komunistyczne koła wykazują wi'lkie zanie- 

pokojenie obojętnością ludności bisłoruskiej, do Święta p.ź iziernikowego, 
które jak wiadomo jest rewją Sił komunistycznych. Mimo, iż program ob- 
chodu w stzlicy Białoruskiej Republiki zapowiedziany był wspaniale, lud- 
ność okoliczna nie staw ła się prawie zupełnie. Tak naprzykład urzędowy 
organ „Zwiezda* podaje, że z całej Białorusi przybyło do M.ńska zaledwie 
350 włościan. W istscie zaś było ich około 100! 

Natomiast w dniu tym czynione były próby kontrmanifestacji. W związ- 
ku z tem aresztowano kilka osób. W pierwszym momencie tłum zaatako- 
wał lokal milicji, żądając wypuszczenia niejakiego Szkilewicza, przytem 
ciężke ranny zestał jeden z milk j «.ntów. 

Sowiety protestują przeciw arcybiskupowi 
ryskiemu. 

RYGA, 12XI PAT. Łotewskie mia sterstwo spraw zagranicz- 
nych otrzymało z poseistwa sowieckiego notę protestujacą prze” 
ciwko tr'ści kazania arc biskupa prawosławnego w Ryd e, który 
z okazji 10:ej rocznicy rewolucji boszewickiej wzywał jakoby do 
oba enia ustroju sowieckiego w Rosji przy uzyciu siy zbro,nej 

|m i i ri a a i a i Z TWOI KEITA TOY WETA OPITESPOWIOK 

Qchrona łotewskiego poselstwa w Kownie 
Z Kowna donoszą: Wobec gwaltownej nagonki rządowej 

prasy litewskiej na Łotwę, za rzekome popieranie Kongresu emi- 
grantów liteuskich, który odbył się w Rydze, r>zeszły się w Kow- 
nie wiadomości o przygotowywanych antyłotewskich ekscesach i 
manifestacjach Poseł łotewski w Kownie, Bałodis, zwrócił się do 
wład< kowieński h z prośbą o ochronę gmachu posest»a., Posel- 
stwo łotewskie otoczone :ostało po icją. 

Pr gpuszcza nie antyłote»skie demonstr:cje inspirowane są 
przez fas yatovskie kcła łotewskie, w szc.ególności a$ przez by. 
łego wod a Łoteuski go Kiubu Narodo»ego Ponce, który  wysied- 
lony z Łotwy, schronił się w Kownie. 

Ws:elako poseł Baiodis oświadczył przedstawicie'owi jednej 
z gazet, że nic jest mu nic wiadomem o intrygach Pone. 

Votum zaufania dia rządu fińskiego. 
HELS NGFORS, 12 XI. PAT. Po dyskusji nad interpelacją w sprawie 

akcji pomocy społecznej, z której korzystali także strajkujący robotnicy, 
Sejm uchwalił votum zaufania dla rządu 114 głosami przeciwko 79. 

Ostateczna nominacja Hellata, 
TALLIN, 12 XI. PAT. Hellat mianowany został w dniu 

wczorajszym ministrem spraw zagranicznych. 
RERWEPSWOZ 

Aresztowanie słynnego pzcyfisty niemieckiego. 
BERLIN, 12.XI PAT. «Berliner Ztg. am Mittag» a za nim 

i inne dzienniki popołudniowe podają wiadomość, jakoby  pro- 
kuratorja przy trybunale Rzeszy wydała nakaz aresztowania 
słynnego pacyflsty niemieckiego dr: Foerstera oraz wysłała za 
nim listy gończe. Podobny nakaz aresztowania ' miał być wyda- 
ny przeciwko niemieckiemu dziennikarzowi Merkensowi, który 
wykrył w swoim czasie sensacyjną sprawę tajnych mordów w 
Czarnej Reichswehrze. Oba te zarządzenia mtały być wydane na 
skutek artykułów, zwracających się przeciwko Reichswehrze, a 
zamieszczonych w znanym organie pacyfistycznym „Menscheit* 
wychodzącym w Wiesbadenie Dzienniki prawicowe witają to 
doniesienie z zadowoleniem i radością, oświadczając, że naresz- 
cie rząd Rzeszy zdecydował się wystąpić przeciwko niegodnym 
synom Ojczyzny. 

Rewizje wśród komunistów berlińskich. 
BERLIN, 12 XI. PAT. Według doniesień prasy tutejszej, policja do- 

kenała cziś przed południem rewizji w centrali niemieckiej partji komuni- 
stycznej w Berlnie. Rewizja ta miała się odbyć na zarządzenie prokurato- 
ra trybunału Rzeszy i miała być spowodowana przez wykrycie antyvpań- 
stwowej broszury pt.: «Droga do rewolucji». |Jak twierdzi »Berliner Tage- 
blatt» dokonano również rewizji w mieszkaniach trzech posłów komuni- 
stycznych. 

Grożba strajku w Niemczech. 
BERLIN, 12 XI. PAT. Związek zawodowy robotników metalurgicznych z Zagłębia 

Saary odrzucił orzeczenie komiejt rozjemczej dla przemysłu żelaznego Saarskiego, wo- bec czego oczekiwać RYGA NE strajku. 
BERLIN, 12 XI. PAT. <Vorvaerts> donosi, że w głosowaniu nad strajkiem w gi- 

serniach berlińskich przeszło 3/4 robotników opowiedziało się za strajkiem, 
* * ° Wielkie zwycięstwo kawałerji polskiej, 

NOWY YORK, I2 XI. PAT. Wśród nieopisanego entuzjazmu dziesiątków 
tysięcy publiczności polska ekipa wygrała wczoraj wielki puhar International 
Militari Trophy przy półtora punktów karnych. Amerykanie zdobyli drugą na- 
grodę przy 3 i pół punkt: karnych, trzecią — Kanada, przy 7 punkt. karnych: 
IV—Fraucja przy 14 punkt. karnych: Zwycięstwo Polski wywołało potężne wra- 
żenie na rozmiłowanem w sporcie tutejszem społeczeństwie. 

Śniadanie na cześć marsz. Franchet d'Esperey, 
PARYŻ, 12-X1. PAT: Ambasador Chłapowski wydał Śniadanie na cześć 

Marszałka Franchet d'Esperey, udającego się do Polski celem wręczenia Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu Medaille Militaire, najwyższego odznaczenia wojskowe- 
go, jakie we Francji może otrzymać dowódca wojskowy: 

Wydzielenie zdrojowisk, 
WARSZAWA, 12:XI. (fel. wł. łowa). Trzy państwowe zakłady lecznicze: Ciechoci- 

nek, Busk i Krynica mają być w najbliższym -czasie wydzielone z całokształtu admini- 
stracji państwowej i usamodzielnione. Przewidziane to jest w rozporządzeniu Paną Pre- 
zydenta o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. 

W sprzedaży deialiesnoj czna pojedyńurego n—ru 20 groszy. 
Oniata pocztowa wisrcacna ryczałtem. 

Redaicja rękopisów miexatuówionych nję swzacu. 

KABIEŃ KOSZYRSKI — Związcz Ziemian 
BiDA — ai, Majora Mackiewicza 03 

  

SWIR — uł 

Traktat Franko= Jugosłowiański 

Pojutrze (czwartek) przybywa do 
Paryża p Marinkowicz, minister spraw 

zagranicznych Królestwa Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców. Podpisze 

on z p. Briand'«m pakt przyjaźni 
francusko-jugosłowiański. Tym sposo* 

bem zamknie się cykl traktatów łą« 

czących Francję z Belgją, z Polską i 

z państwami Małej Ententy. Traktaty 

fraucusko-belgijski (7 września 1920) 
i francusko-polski (19 lutego 1921) — 

to formalne sojusze, wzmocnione kon- 

weucjami wojskowemi, Traktaty fran- 

cusko - czechosłowacki (25 stycznia 

1924), oraz francusko-rumuński (10 

czerwca 1926)—to porozumienia poli- 

tyczne i organizacja współpracy w 

celu utrzymania obecnego „statu quo" 

turopejskiego. 
Traktat francusko - jugosłowiańsk; 

będzie identyczny w treści z traktae 
tem rumuńskim. Qba rządy zobowią- 

żą się do „naradzania się w sprawach 
mogących zagrozić ich bezpieczeń- 
stwu, Oraz naruszyć ład ustanowiony 
przez traktaty pokcju*. Traktat cze- 
ch słowacki idzie dalej, albowiem 
stwierdza wyreźaie, że Francja i Cze- 

« chosłowacja przeciwne są <Ansschlus- 
s'owi“ i restauracji Habsburgów na 
Węgrzech; pozatem, oba rządy „zo. 
bowiązują się zająć jednakowe stano- 

wisko w razie ewentualnej próby re- 
stauracji Hohenzollernów w Niem- 

czech". : 
Rokowania w przedmiocie paktu 

francusko-jugosłowiańskiego toczą się 

już oddawna. W r. 1922, p. Ninczicz, 

ówczesny min ster spraw  zagranicze 

nych Jugoslavji, nie widział interesu 
w zawieraniu takiego paktu: mieł na- 

- dzieję całkowitego porozumienia się 

z Włochami. W trzy lata potem zmie- 

nił zdanie © tyle, że traktat z Francją 

uznał za konieczny, ale chciał doń 

wciągnąć Włochy na trzeciego kontra- 
henta. W marcu 1926 reku odbył 
podróż do Rzymu i do Paryża, w 
czasie której w pierwszej stelicy 

stwierdził brak entuzjazmu do takiego 
paktu we trójkę, wobec czego dopro- 
wadził w drugiej do parafowania u- 
kładu francusko - jugosłowiańskiego. 
«Parafowania», a nie podpisania, al- 
bowiem Bzlgrad miał jeszcze nadzie- 
ję doprowadzenia do takiego samego 
układu z Rzymem. 

Kiedy chodziła o Rzym, Belgrad 
wysuwał przedewszystkiem jeden ze 

swej strony warunek: nie wchodzić do 
Albanii, nie stawiać nogi na półwyspie 
bałkańskim, zostawić kraje bałkańskie 

samym sobie... Rzym takiego zobo- 
włązania dać nie mógł, więc zwłóczył. 
A tymczasem baron Aloysi dobił tar- 
gu z Ahmedem Zogu: dnia 27 listo- 

pada 1926 roku podpisano w Tiranie 
pakt włosko - albański, organizujący 

właściwie podporządkowanie polityki 
albańskiej Rzymowi, Pakt ten, jeśli 
nie swą literą, to w każdym razie 

duchem jest sprzeczny z już istnieją- 
cym i dość ogólnikowym paktem 
przyjaźni włosko-jugosłowiańskim z 
27 stycznia 1924 ro«u, 

Niepowodzenie albańskie sprawiło, 
że dyplomacja jugosłowiańska znów 
oczy swe ku Paryżowi zwróciła. W 
marćtu 1926 roku umówiono się, że 
parafowany już pakt francusko-jugo- 

słowiański zostanie podpisany kiedy 
jedna ze stren tego zażąda. Belgrad 
przypomiał to zobowiązanie, ale—aby 

mu nie madawać manifestacyjnego 
charakteru anty-włoskiego —postano- 

wiene z podpisaniem dokumentu się 
nie śpieszyć. Wreszcie jednak godzi- 

na podpisów nadeszła, 

Dyplomacja francuska uczyniła 
wszystko, aby te podpisanie nię było 
uznane w Rzymie za akt nieprzyjaz- 
my, „Comsulta* zna oddawna tekst 
układu. Ale nikt Włochom nie wytłu- 
maczy, że podpisanie traktatu fran- 
cusko-jugosłowiańskiego jest dla nich 
sukcesem dyplomatycznym. Podpisa- 
nie te wztnacnia pozycję dyplema- 

tyczną Belgradu, a przecież jasną jest 

rzeczą, że od chwili podpisania paktu 

albańskiego Włochy rozpoczęły na 

Parvż, 8 listopada. 
Bałkanach wielką grę, krzyżującą moc» 
no plany Jugosławii, 

Ps wojnie Jugosławja stała się 
najsilniejszem państwem na Balka 
nach. Liczy 10 miljonów mieszkań- 
ców, wobte 5 miljonów Bułgarji, o- 

raz 4 i pół Grecji. Gdyby sąsiad z 
tamtej strony Adrjatyku szanował 
hasło „Bałkany dla Balkaficzykow“— 

to Jugosławja grałaby na półwyspie 

pierwsze skrzypce: dominowałaby, 

Dlatego to nitchętnie słuchano w 
Belgradzie o „Locarno“ bałkańskiem. 
Bo „Locarno“ oznacza scementowa- 
nie obechegs stosunku sił a Jugo- 
slawja myšlala o zapewnieniu sobie 
destępu do Morza Ezejskiego przez 
Saloniki. Ale  Wlechy г hasłem 

„Bałkany dla Balkenszykėw“ się nie 

liczą, a gdyby nawet nie miały ocho- 

ty wpływów sweich tam umacniać to 
zachęciłaby je do tego np. izolowz- 
na zupełnie Bułgarja. 

Sojusze Francji z Belgią, Polską 
i Małą  Ententą — to niewątgliwie 
wielka gwarancja pokoju i utrzyma- 
nia „statu quo*. Czy sojusze te całe 
kowicie pokój gwarantują? Śniałkiem 
byłby ten, ktoby na te pytanie twier- 
dzące odpowiedział. Wislka Brytania 
z jednej, a Włochy z diugiej strony 
dużo tu mają do powiedzenia, Fran. ł 
cja założyła syndykat sześciu państw 
zainteresowanych w utrzymaniu po- 
koju i obecnych granic. Syndykat 
ten musi mieć dobrych adwokatów 
w Londynie i w Rzymie. Najlepszem 
rozwiązaniem byłoby wciągnięcie 
Włoch do s ndykatu, ale największa 
*trudność w... warunkach, 

Kazimierz Smogorzewski, 

ROE TATE SWE DORAZORORACCZIISECA 

Wice premjer u Prezydenta 

WARSZAWA 12 XI (żel.wżSłowa). 
Vice premjer dr. Bartel przyjęty ze 
stał dzisiaj przez Pana Prezydenta 
Rzplitej i odbył z nim dłuższą kon- 
ferencję. 

Poseł Ballin przed sądem 
WARSZAWA, 12.X! (tel wł Słowa). 

Poseł Ballin z N, P, Ch. stanie nie 
długo przed sądem pokoju, aby od- 
powiadać za artykuł p.t. «Złeta 
międzynarodówka», umieszczony w 
organie partji <Oracz», 

Hołowacza się wozi, 
WARSZAWA, 12,XI, (żel,wł Słowa) 

Dziś sprowadzono do Warszawy 
z węienia poznańskiego posła 
Holowacza, b. przywódcę „Hro- 
mady" oskarżonego o antypań- 
stwową działalność na kresach 
wschodnich. 

Bank przed sądem. 
WARSZAWA, 12XI. (żel wł, Słowa) 

W kancelarji sędziego śledczego IX 
okręgu znajduję sią obecnie siedem 
Spraw przeciwko dyrekcji Banku Na. 
radowego będącego jak wiadomo 
eksponentem T-wa Rozwój. 

Sprawy powyższe powstały prze- 
ważnie na tle przywłaszczenia sum 
wekslowych, 

Z powodu nagromadzenia się 
olbrzymiego materjału, sędzia śledczy 
zwrócił się do władz © przekazanie 
dalszego śledztwa specjalnemu sę- 
dziemu: 

Życzenie te zostało spełnione i 
sprawy Banku Narodowego  przeka- 
zane zostały sędziemu  Olassowi, 
Sprawy te jeszcze w rb, znajdą się 
na wokandzie sądowej. 

Podwyżka płac w przemyśle 
i górniczym. 

WARSZAWA, 42X], PAT. Dnia 
12 b. m. w Dąbrowie Górniczej to- 
czyły się narady w Sprawie podwyż- 
szenia płac w przemyśle górniczym 
zagłębia Dąbrowskiego i Chrzanow» 
skiego. Narady zakończyły sią zaware 
ciem umowy między radą związku 
przemysłowców górnczych a związ- 
kiem górników. Robotnicy związkowi 
otrzymali 10 proc. podwyżki, akor 
dowi 5 proc. Nowa umowa obo- 
wiązuje od 1.X. Wszystkie inne pun- 
kty dawnej umowy pozesteły w mo: 
cy. Wskutek zawarcia nowej umowy 
w przemyśle górniczym zagłębia Dą- 
browskiego miebezpieczeństwo straj. 
ku w górnictwie zostało zażegnane. 

-go Maja B 
WILEJKA POWIATOWA—ul Miekiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Więrsz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabefowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

W sprawie budzącej sensacje. 
Redakcja Słowa otrzymzła Qd'050- 

bistości miarodajnej i zajmującej w 
życiu polskiem stanowisko odpowie- 
dzialae informacje o sprawie gen, Wi. 
Zagórskiego. Wedlug tych informacyj 
fakt, ża gen. Wł, Zagórski żyje nie 
ulega wątpliwości. Osobistość, która 
udzieliła nam tych infarmacyj, posia- 
dła je sama z listu pewnego swe- 
go znajemego z Berlina. Gen. Zagór- 
ski żyje i przebywa na terytorium 
byłych państw centralnych, 

<lzwiestja> o zjeździe lit, socjal. 
demokratów w Rydze. 
Izwiestja denoszą, żę rezoluėje 

zjazdu socjal-demokratów w Rydze 
przyjęte były większością 26 przeciw 
18 tu, przy uprzedniem opuszczeniu 
zjazdu przez. 5 maksymalistów z P- 
Bsrutą na czele, lzwiestją chcą wyż 
zyskać zjazd w Rydze w celach anty- 
polskich, zwłaszcza atakując posła 
Łukasiewicza i twierdząc, że zjazd 
tem wywołany był przez Pelskę. 
lzwiestja epierają się na informa- 
cjach Wigonisa, którym poseł Łuka- 
siewicz stanowczo zaprzeczył, 

Massaryk, 
Podobno prezydent Massa: k mi: wyrazić, iż rozumie, że granice akiai przez traktat Wersalski nie sg ostateczne i że można by mówić o ich rektyfikacji w szczegółach. Z powodu tego pisze Bainyille. że dementi tego odezwanią się, które ukazało się na łamach Taegliche Rundschau nie by» oby zbytecznę. W dalszym ciągu p. Bain- ville w sposób bardzo zjadliwy jecz Świetn wskazuje, że gdyby się zabrano do rektyfi- | kacji szczegółów w granicach Czechosłowa- cji,to z całej Czechosłowacji mogłoby nic nie pozostać. | ten sposób znakomity publicysta rojalistyczny ostrze słów wy wiedzianych czy też przypisanych prez. Mas- parykowi, niewątpliwie skierowanych przeciw ol wraca przeciw i prez. Massaryka. r "re magg 

Watykan i L'Action FranGaise. „ Jego Bminencja Kardyna! Duboi, - biskup Paryża wydał znowu list pk od sprawie nolępionej przez kości. L'Action Frangaise. Jsk wiek o Karol Manurras korzył się przed autorytetem а- pieskim w kiliu artykułach, a " Action Frangaise twierdzą, że rs aa cenzur kościelnych, które ną ich spadają, e; najgorętszymi katolikami, nie mogą , by innym, bo tak wynika z ich przekonań tra- dycjonalistycznych, Temniemniej cenzury ko- ścielne podają na L'Action Frangaise. gdyż Ez grupa 'k'ajnie nacjonalistyczna KA o nacjon.lizmu powyżej dobrą 
w liście swoj. a. sęcjiie pap kardynał Dubois pod. 
— «Papież nie poiępił Acti za to, że głosi we Francji moliai za” EA katolikowi w zgodzie całko« mienie. i szość sa mowkichizaj | pw JE -—- <Papież potępiając L'Action Frangai+ = aji miał na celu szkodzenie interesom 
— +Papiež Pius XI osobiście dokładnie zbadał całą sprawę L'Aciion i wydał swe decyzje po dłuższych studjsch». 
Następnie ks. kard: Dubcis wylicza także kary, które są wyznaczone dla członków Li- LA, A: F., kamelotów i Czytelników tej ga- 
<Wyklucza się ich ze wi stkich madzeń pobożnych, wzbrania aaa asystowania przv ich małżeństwach, za wy- jątkiem wypadków, w xtórych otrzymana została zgoda ordynarjusza, orsz odmawia się a pogrzebu kościelnego w razie Śmierci»: tu zauważyć, że tak surowe ka- ry. nie są zastosowane ani do socjalistów, ani do żadnej iunej z partyj katolickich. 

BATUTAI KATES, Umowa o pożyczkę nie zawie. 
ra tajnych klauzul. 

WARSZAWA, 12. XI. Pat, Wo- 
bec ukazujących się w niektórych organach prasy artykułów j notatek o rzekomem istnieniu w umowie e pożyczkę  stabilizacyjną warunków 
utrzymywanych w tajemnicy, M-stwo 
Skarbu komunikuje, że umowa 
Wyższa żadnych tajnych warunków 
nie zaviera i że wszystkie szczegóły, dotyczące tej umowy zostały zako» munikowane parlamentarnej komisji 
długów państwowych, której prze” wodniczącym jest p, marszałek Sena- tu Trąmpczyński. Mędzy innemi 
kłamliwą jest wiadomość powtórzona 
przez „Gazetę Warszawską Poranną* 
w N. 311 z dnia 12 b. m. za „Ber- liner Boersen Zig. o rzekomem 
istnieniu w umowie o pożyczkę taj» 
nej klauzuli, nakładającej па rząd 
obowiązek zawarcia traktaty handlo- 
wego z Niemcami. Ani gówny akt 
umowy, zni żaden aneks do umowy 
nie zawierają żadnej nawet aluzji do 
tej sprawy. 

„ Przy grypie, bronchicie, 
migdałków, katarze wierzchołków płucnych, zakatarzeniu nosa į gardzieli, chorobach usznych i ocznych, pamiętać należy, aby żołądek i kiszki przez użycie naturalnej wo- dy gorzkiej Franciszka Józefa były dokład- me przeczyszczone. Znakomici fachowcy pielggnujący zdrowle nasze, zaświadczają, że przy gorączkowych i zaraźliwvch choro» bach, woda Franciszka Józefa oddaje cierpiącej ludzkeści ogromne usługi. Wydm Zdr. Nr 144, dn. 29 |X 27 r. 

zapaleniu
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Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza © Zaosiu. 
NO WOGRÓDEK, (żel wł «Słowa»). Z okazji trzyletniej rocznicy 

objęcia przez korpus ochrony pogranicza naszej grauicy wschodniej, bry. 

gada nowogródzka KOP'u powzięła myśl zbudowania pomnika wieszczowi 

Adamowi Mickiewiczowi w Zaosiu, jako w miejscu jego urodzin: Obelisk 

tam wzniesiony ma być hołdem serc żołnierskich. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła sig dnia 11 listopada w 

dzień pansiętnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszę 

polową odprawił ks. kapelan major Walaszek, Na uroczystość przybyły 

delegzcje szkół ze Snowia, z Horodyszcza, szkeła techniczna imienia Ada- 

ma Mickięwicza z Biranowicz, Związek młodzieży Polskiej z Soplicowa, 

harcerze ze Stołowicz—wszyscy z wieńcami. Przybyły również oddziały 

wojskowe: Szkoła podof czrska drugie] brygady KOPu. 1 kompanja 21 baonu 

KOPu, ze Snowia, Pluton pieszych karabiaów maszynowych 78 Pułku 

piechoty, delegacje 26 pułku ułanów, 9:go dywizjonu artylecji konnej Oraz 

szwadron zapasowy 27 pułku ułanów. 
Przy odsłonięciu pomnika przemawiali: pan Marjan Zaliski, nauczyciel 

ze Snowia, porucznik: Zaborowski oraz nauczyciel Leon Nowotarski. Jeden 

z uczni szkoły t:chniczaej wygłosił życiorys Adama Mickiewicza. Na za- 

kończenie odegrano hymn narodowy «Jzszcze Polska nie zginęła», późaiej 

marsz „Pierwszej brygady* oraz «R stę». 

Chorego obłożnie dowódcy brygady KOPu pułkownika Ostrowskiego 

zastępował majer Kramarczyk. Był także obecny general emeryt Karaś. 

Władze administracyjne udziału w uroczystsści nie wzięły. 

Święto 11 listopada w Nowogródku. 
NOWOGRÓDEK, (telegram własny „Słowa*). Z okazji święta na- 

rodowego dnia 10 listopada wieczorem połączone orkiestry nowogródzkie 

odegrały na ulicech miasta capstrzyk. 
Dnia 11 listopada © godzinie 8'ej rano odegrano pobudkę. 
Uroczystości rozpeczeły się mszą świętą w kościele św. Michała, 

oraz nabożeństwami w świątyniach różnych wyznań. ` 

O godzinie 11 m. 20 wojewoda nowogródzki pan Bzczkowicz przy- 
jał defiladę hufców szkolnych, harcerskich, strzeleckich oraz młodzieży 
szkolnej szkół ze stowarzyszenia Tzu (żydowskich) O godz. 12 m. 30 
odbyły się akademje dla uczącej się młodzieży w gimnazjum Adama Mic- 
kiewicza i w gimnazjum białoruskiem, ) ) 

Wieczorem miała miejsce uroczysta akadem]a, na której przemawiał 

Dyrektor Sylczyński, a artystka operowa pani Zofja Karlińska przy akompa- 
njamencie pana J:rzego Dobrzyńskiego usziachetoiła ją swoim śpiewem. 

Tego samego dnia otwarto w Nowogródku świetlicę dla żołnierzy 
policyjnych. 

Sztafety nowogródzkie. 
NOWOGRODEK, (telegram własny Słowa). W dniu 11 listopada 

odbvly się zawudy sztafetowe. Na pizesirzeai 37 kilometrów ze Zdzięcioła 

do Nowogródka, sztaf:ta strzelecka soółzawodaiczyła ze sziafetą policy ją. 

Startowane ze Zdzięcioła o godzinie 3 mp. Sztafsta policyjna przybiegła do 

Nowogródka o godzinie 5 m. 45. Sztafeta strzelecka przybyła późaiej o 

3 minuty 12 sekund. Obie sztafaty doręczons zostały panu wojewodzie 
Beczkowiczowi, 

ESI O NA TS IKS IK SLS RUS VL НБОа ЕОа НАИ ТНЕа 

Proces © fabrykę w Chorzowie. 
Prawa własności strony niemieckiej sąd uznał za nieważne. 

KATOWICE, 12 XI. PAT. Dziś odbyła się przed (tutejszym sądem 
okręgowym długa rozprawa w procesie skarbu państwa przeciwko spółce 

akcyjnej Oberschlasische Stickstofftwerke. Przedmiotem procesu była tran- 
zakcja dokonana przez rząd Rzeszy Niemieckiej w roku 1919, dotycząca 

własności fabryki związków azotowych w  Chorzowię. G:naza procesu 
wiąże się z procesami wytoczonemi państwu polskiemu przed stałym try- 
bunałem sprawiedliwości międzynarodowej. Sąd wydał wyrok. uznając 

w myśl żądania skargi prawa własności strony niemieckiej za nieważne. 

Przeciwko wyrokowi przysługują pozwanej stronie środki prawne. 

Zeznania Manoilescu przed sądem, 
BUKARESZT, 12 XI. PAT, Dziś rano Manoilescu składał w dalszym 

ciągu zeznan a. Zapewnieł on, že niechcial podburzać narodu da powsta: 

nia, i że rzekoma jego akcja wywrotowa, ogranicza się do kilku zwyczaj: 

mych zebrań przedstawicieli życia politycznego. Manoilzscu udał się do 

Paryża w sprawach prywatnych, a przywiózł list ks, Karola tylko przypad- 

kowo. Do Paryża zawiózł dla ks. Karola jedynie list Jorgi, który presił 

w mim księcia, ażeby postępował zgodnie z oświadczeniem złożonem w dniu 

31 lipca. W końcu Manoilescu oświadczył, że jest niewinny. 

"Medale ku czci Juljusza Słowackiego 
WARSZAWA, 12 X!. (fel. wł. Słowa), Mennica państwowa ukończyła bicie medali 

pamiątkowych z okazji sprowadzenia zwłok Juljusza Słowackiego projektu prof. Rajera: 

Całkowity zysk ze sprzedaży tych medali przeznaczony jest na budowę pomnika wieszcza 

Katastrofa samochodowa. 
KRAKÓW, 12XI. PAT. Wczoraj wydarzyła się pod Łodygowicami na drodze 

Między Białą a Zywcem kątastrofa samochodowa: Jadący z Witkowic samochód sana- 

torjum Kasy Chorych w Bystrej najechał uą przydrożne drzewo i rozbił się doszczętnie. 
Szofer wyszedł z katastrofy bez szwanku, natomiast jadący z nim mechanicy odnieśli 
poważne obrażenia. Jeden z nich Jan Łaciak w drodze do szpitala w Bielsku zmarł: 

Dwaj inni mechanicy Gowdzik Marjan i Stolarz Józet zostali ciężko poranieni: 

зЕ оУ о 

Kłopoty Litwy z Kłaj- 
pedą. 

BERLIN, 12—XI. PAT. »Gzr- 
mania" donosi z Kłajpedy, że wśród 
posłów niemieckich przykre wrażenie 
wywołało oświadczenie gubernatora, 
odmawiające sejmikowi kłajpedzkiemu 
prawa wnaszenia skargi do Ligi Na- 
rodów. Dziennik stwierdza, że istot- 
nie posłowie S:fmiku klajpedzkiegs 
nie mają prawa bezgośredniego wn9- 
szenia skargi. Jadnak każdy członek 
Rady Ligi maże zwrócić uwagę Rady 
na stan, dający podstawę do skargi. 
Dziennik grzypomina, że w swoim 
czasie taką skargę Kłajpedy przedsta- 
wiły Radzie Ligi Niemcy, Byłoby na* 
ruszeniem statutu kłajpedzkiego — 
oświadcza <«G:rmania» —gdyby gu- 
bernator zakazał posłom do sejmiku 
kłajpedzkirgo zwracania uwagi jedne- 
go z członków Rady Ligi na narusze- 
nia statutu kłajpedzkiego. 

Ten sam dziennik poświęca 8ara- 
wie  kłajpedzkiej obszerny artykuł 
wstępny, w którym między ianemi 
pisze: Najbardziej roznamiętnione u- 
mysły na Litwie, pragnące utopićcjed- 
nocześnie Polaków i Niemców w łyź- 
ce wedy, nie mogą jednak chyba 
mieć wątzliwości jakie wrażenie wyw- 
rze w Genewie zwrócenie się przed- 
stawicieli Klaipedy do Ligi Narodów 
ze skargą na Litwę. Skoro Litwa pod: 
nosi skargę przeciw Polsce i w akcji 
swej przeciwko Polsce zdana jest na 
pomoc Rzeszy Niemieckiej, to powia- 
ma postarać się w sprawie kłajpedz 
kiej o sympatję Niemiec, zwłaszcza, 
gdy się zważy, że z nitbywałym mi- 
strzostwem zdołała wytworzyć we 
wszystkich niemal państwach niechęć 
ku sobie: 

RES 

Konflikt—o rzeczoznawcę woj: 
: skowego. 

BERLIN, 12—XI. PAT. „Deutsche 
Ztg* donosi, że na miejsce dotych- 
czasowego rzeczoznawcy wojskowe- 
go przy poselstwia belgijskkem w 
Berlinie mjr. Pulinx mianowany zestał 
ppułk. Jannsen. Dziennik występuje 
ostro przeciwko tej nominacji, zazna- 
czając, że wszystkie zadania' rzecze- 
znawców wojskowych przy poszcze 
gólnych ambasadach mocarstw So- 
juszniczych zostały spełnione calko- 
wicie i ostatecznie zakończone przez 
podpisanie w tej sprawie protokułu i 
podróż, jaką mjr. Pulinx odbył z ko* 
misarzem Rzeszy do spraw rozbroje- 
niowych, podczas której dokonał on 
oględzin pracy na pograniczu wschod- 
niem. 

Dotychczas jedynie tylko Włochy, 
jak stwierdza dziennik, wyciągaęły z te- 
go faktu konsekwencje odwołując swe- 
go rzeczoznawcę. Natomiast Francja, 
Anglja i Belg]ja w dalszym ciągu: za- 
trzymują obok zwykłych  attaches 
wojskowych także specjalnych rze- 
czoznawców przy swoich ambasa- 
dach, a Belgja nawet na miejsce u- 
stępującego rzeczoznawcy mianuje 
nowego. Dziennik zauważa wreszcie, 
że koła niemisckie mogą uważać fakt 
ten za objaw tendentyj, zmierzają- 
cych do wskrzeszenia zniesionej КОп- 
troli wojskowej w Niemczech. 

Kino-teatr «POLONJA» ; 

DZIŚ 3 
4 seans dzienny o g. 1230 

wyšwietla się film demsskujący zbo- ‹ 
czenia płciowe według. sensacyjnych 

i rewelacji prof. Forelia p. t. 

„Z Pamiętnika Lekarza” $ 
Kasa otwarta od godz. 11.30. ė 

Zapisujcie się do kół 
„Przyjaciół Akademika*. 

    

  

    
    

  

  

      

  

Aramera 
TERMOMETR     

          
R N — 5Й 

Czujesz się niezdrów 
zmierz przedewszystkiem U 

temperaturę cieptomierzem 
ale z ochronną marka, 

dokładność, czułość i precyzyjność w 
wykonaniu. Prosimy zwracać uwegę 
na powyższą miarkę ochronną i firmę, 
gdyź w. sprzedaży znajdują się 

również falsyfikaty. 

      
  

  

opałowy i 
kowalski z 

dostawą Węgiel 5. 
w zamkniętych plombowanych wozach 

Ceny najniższe.   

  

E) 

s Tydzień 002 e IUGZiėt (0VpizeddZų 
od dnia 14 go b. m. 

kuponów ubraniowych męskich i damskich 
wszelkiego rodzaju resztek 

Towarów wysortowanych 

po eenach znacznie zniżonych. 
R Wykroje Ullsteina. 

EB ® 

s B-dq JABŁKÓOOŚCY » *- 
ul. Ad Mickiewicza 18. 
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  KUPUJE 
spRzEDaje Książki Używane 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

aż
 

    M. D ę U | Į Jagielońska 3 m. 6, 
tel. 811. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore-- 
spondencyjn: prof,  Sekułowicza, 

arszawa, Zórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchaiterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy= 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego. Po ukoń- 

czeniu $wiadectwo. 
ŻĄDAJCIE  PROSPEKTÓW! 

KAPELUSZE 
Kraj.i zazr.(Habig,Bors al.) 
Velour (pluszowe) 
meloniki (twarde) 

Uzapki: Tere sport. 
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E MIESZKOWSĘKI. 
"22 Mickiewicza 22. 

© KOCHAJ MNIE © 
a Świat będzie moim... 

Super film 

„Jutro w kinie „HELIOS“, 

  

ULTRA RAYOR 
usuwa najbardziej przewietły ka- 
tar w ciągu 10 — 20 minut prze- 
naświetlanie błon nosowych niez 
b:eskiemi, ciepłemi promieniami, 
przy pomocy baterji kieszonkowej. 
—Leczenie odbywa się bez che- 
mikalji, przeto jakiekolwiek szko- 
dliwe następstwa są wykluczone. 

ULTRA RAYOR 
jest to nowy wynalazek opatento- 
wany, przez całą ludzkość z ra- 
dością powitany. Prospekty oraz 
orzeCzeria lekarzy specjalistów 
wysyłamy na życzenie. 

ULTRA-RAYOR 
jest do nabycia we wszystkich 
składach sanitarnych, aptekach 1 
drogerjach lub wprost u general- 
nego zastępcy. 

Poznań 

Jaroszka i S=ka 
Strzelecka 2 

skład artykułów sanitarno- 
higienicznych. ; 

Aparat z bateiją wysyła się ха 
zalicz. zł. 19. 

i 

W wielkim wyborze 

ramy gotowe ina obstalunek 
W. BORKOWSKI 

Mickiewicza 5. Filja Ś-to Jafiska 1.   
  

Aleja Róż Nr. 9, 

ZAKŁAD POŁOŻN CZO G NEROLOG CZNY 
Dokterów Karnickiego, Dobr.ańskiego i Erdmanowej 

zastał otwarty 
w Lecznicy D-ra Dombowskieza 

rog 

  

Matai Pahulanki. 

  

  

Ciekawy testament! 
120 letni starzec umierając napisał w testamencie „ 
dziec, wnuczki i prawnuczki, pijcie tylko KAWĘ SMACZNĄ 
„EXCELSIOR* polskiej palarni kawy Karola Sawicza w Wil. 
nie a doczekacie się takiej, jak ja starości—gdyż kawa ta nie 
posiada kofsiny i dlatego nie oddziaływa na nerwv*. 

Kochane me 
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GENTLEMAN 

KALOSZE 
SNIEGOWCE 

Anėielsko-Sz0ed2ho Polshi 
PRZEMYSŁ GUMOWY 

FABRYKA w ŁODZI 
ul. Aleksandrowska Nr 156. 

Telefony: 60-93, 45-90, 42 33. 

Adres telegraficzny: 

«Gentleman Łódź», 

    

     

  

trwałe wyroby 
— krajowe. — 

    

  

    Marka f-br.     | M»2rka fabr. 

Wyroby nasze są do nabycia w firmie «'GOZA» Rudnicka 2. 

  

wćale — i mówiąc „Jak się masz, mój O Rasputinie i Leninie. 
Rasputn ma wciąż jeszcze dar in- 

teresowania ludzi... To też nie zawa- 
bał sią książę Feliks. Jusupow roz- 
pecząć publikowanie w świetcie reda« 
gowantj Revue de Paris całego sze- 
regu artykułów peświęconych auto- 
biograficznemu, przedstawieniu całej 
sprawy zamordówania tego, który — 
zdaniem księcia — wtrącił Rosję w 
stan obecnego rozkładu państwowego, 

Вэ — twierdzi stanowczo ks. Ju- 
supow—istaiała tajemna filjacja mię- 
dzy Rasputinem a rewolucją. On to, 
ten cham wkroczył pierwszy w bu- 
tach dziegciowanych na pąrkiety ce- 
sarskich pokojów... Oa rozproszył 
bezgraniczną wiarę ludu w monarchę... 
On był grabarzem caratu... 

Tak, książę Jusupow zabił Raspu- 
tina. Lecz działał jako ideowizc o naj- 
czystszych intencjach. Dskonał tylko 
dzisła — za późno. już była Rosja 
przez Rasputina--zatruta. 

Oto, co pisze ks. Jusupow w ogło: 
szonym dotychczas pamiętaiku: 

Poznał się z Rasputinem w 1909 r. 
w Petersburgu. Było to w domu nie- 
jakiej panny M, w domu calkowicie 
pozyskanym dla niezłomnej wiary w 
„cudowne posłannictwo” Rasputina, 
W domu panny M. poczytywano go 
wręcz za Świętego. 

— Jest to człowiek—mówiła księ- 
ciu panna M, — wyposażony w moc 
nadprzyrodzoną. Świat odkupi: Uleczy 
chore dusze nasze... 

Wszelako ks. Jusupow trwał na 
stanowisku sceptycznem. Poczytywał 
Rasputina za doskonałego „czmuta* 
(jak u nas mówią), Panna M. była 
całkowicie w mocy tego oszusta. 

Do salonu wchodzi Rasputin. Idzie 
prosto do księcia — którego nie znał 

drog!" chce go objąć. Książę usuwa 
się. Rasputn uśmiecha się pobłażliwie 
i idzie ucałować pannę M. i jej matkę. 
Jest średniego wzrostu, muskularny, 
dość szczupły; ma ręce za długie a 
na czole czerwoną bliznę, Wygląda 
ma lat 40; kaftan na nim t. zw* „pad- 
diowka”; ma nogach buty z cholewa- 
mi; robi wrażenie chłopa. Twarz ma 
wyraz bardzo nieprzyjemny, aby nie 
wyrazić się odrażający; nos długi, 
oczy szare, male, broda zaśmiecona: 

W obejściu się: pyszałkowatość 
połączona z przesaduą uniżonością. 

Posiedział —i porwał się chodzić 
po salonie szybkiemi, małemi krocz- 
kami, ceś paplając bez ustanku lub 
mrucząc bez ładu i składu, Nagle 
stanął i wskazując księciu pannę M. 
powiada: 

— Masz w niej wielką przyjaciółkę. 
Będzie twoją małżonką w duchu. Ty, 
choć nawet niewiem jak się nazywasz, 
masz przed sobą długą jeszcze drogę. 

To rzekłszy. uroczystym tonem, 
Raspulin wyszedł. Nazajutrz powie- 
działa panna M. księciu, że się bar- 
dzo Rasputinowi podobał. 

Wioskę Pokrowskojs, gdzie Ra- 
sputin się urodził, maluje ks. Jusu- 
pow jak idyliczny jakiś zakątek. Spę- 
dził w nim Rasputin całą swoją mło- 
dość. Tylko od czasu do czasu— 
znikał. Nikt nie wie gdzie się wów- 
czas obracał, Nagle rozeszły się slu- 
chy, że schronił się do jakiejś „Sa- 
motni* i wykierowuje. się tam na 
„świętego*. Wiadomo było, że Ra- 
sputin z košciolem prawosławnym— 
nic nie ma wspólnego. Przełomowym 
w jego życiu momentem było pozna* 
nie się z pewnym „misjonarzem“, 
młodym jeszcze człowiekiem, który w 
„misję* i w „świętość* Rasputina u- 

wierzył i zapoznał go z władyką Tec- 
fanesem. Ten go zabrał z sobą do 
Petersburga i prezentował tam jako— 
świętobliwego ascetę. i 

Siawiony przed oblicze cesarza i 
cesarzowej ujawnił najwyższą pogar- 
dę dla... splendorui bogactwa dworu, 
czem  utwierdził parą monarszą w 
przekonaniu, że małą przed sobą 
człowieka «Bsżego>». Od tej daty za- 
częła karjara Raspulina wznosić się 
coraz wyżej i wyżej, 

Są to rzeczy mniej więcej znane. 
Lecz oto epizod mader interesujący. 
Ks. jusupow opowiada, jak pewnego 
razu chciał go Rasputin zahipnołyżo « 
wać, Książę na prośbę Rasputina, 
położył się nawznak na kanapie i Ra- 
sputin zaczął w niego wpatrywać się... 
potem robić znane  hipnotyzerskie 
„passy“ dotykając czoła księcia I 
piersi.. Jakieś przy tem szeptał pa- 
cierze. 

I książę zapadł w pół:sen hipno- 
tyczny. <Zdawalem sobie—pisze—do- 
kładnie sprawę, že znajduję się w 
mocy tego czławieka, źe jestem obez- 
władniony. Oczy jego żarzyły się na- 
demną fosforycznie, 

Wszelako udalo sią ksigclu otrzą- 
snąč się z tej obsessji. Zerwał się z 
kanapy. Uśmaiech zadowolenia zaigrał 
na ustach Rasputina. 

— Łaska Boża zstąpiła na cięl— 
rzekł. Rychło to poczujesz..: 

) rychlo potem nasłąpiła w roz- 
mowie księcia z Rasputinem chwila 
dziwnej tego ostatniego—otwartości, 
lub raczej nerwowej gadatliwości, po 
przez. którą przejrzał ks. Jusupów 
dokładnie co to był za człowiek Ra- 
sputin. : 

Wśród tej rozmowy Rasputin osy- 
pał wpierw księcia stekiem pochlebstw 
i zapewnień © swojej przyjaźni... A 

powa nagle pomilezał przez chwilę i 
rzeki: 

— Chcesz? Ja ciebie zrobię mini- 
strem. Ё J 

Opanowało mnie — pisze książę 
— niezmiernie przykre uczucie; Ra- 
$putin był mi wprost wstrętnym; zno- 
sić nie mogłem tego człowieka. Za- 
śmiałem się i broniłem się... Ja mini- 
strem? Skądže! 

— Czego śmiejesz się? — rzekł 
Rasputin. Nie wierzysz, źe uczynię to, 
co przyrzeknę uczynić? Ja wszystke 
mogę. Robię co chcę i świat musi 
mnie słuchać. Jeżeli mi się spodoba, 
będziesz ministrem. 

Lecz ks. Jusupow trwał przy swo- 
jem, że nie «nadaje się» do piasto- 
wania teki ministerjalaej. 

— Nie chcesz? A no... zmuszać 
nie będę — rzekł Rasputin. lani lu- 
dzie mie tacy. Pojęcia nie masz įlu 
mnie prosi i błaga ©  «protekcje>, 
Każdy chce coś mieć, dostać się do 
czegoś przy mojej pomocy. 

— A jakaż to może być pomoc? 
—- spytał książę, 

— Daję list polecający do mini- 
stra.. lub fej lub owej osobistości 
wpływowej. Bywa, że posyłam miego 
protegowanego do Carskiego Sioła. 
Krótko mówiąc: rozdaję urzędy.; 

— I ministrowie słuchają? 
— Mnie mieliby nie słuchać! — 

ryknął Rasputin żłopiąc wino szklan- 
ka po szklance. Wiedzą, że za byle 
opór — dymisja] Wszyscy ranie się 
lękają, wszyscy  przedemną drżą. 
Dlatego aby stało się według mojej 
A wystarczy mi uderzyć pięścią w 
Stół. 

Napił się i dodał śmiejąc się zło- 
śliwie: 

— Tak trzeba z wami, arystokra: 
tami postępować. Parkiety waszych 

salonów ja zablocę i zryjęą mojemi 
butami! Trzeba wypruć z was waszą 
dumę... A ed kobiet trzeba zaczynać. 
Wubec mnie niema pychy, niema 
dumy,.. i 

I Rasputin pił i pił. 

Jednocześnie z pamigtnikowemi 
szkicami księcia Jusupowa w Revue 
de Paris ukazała się w Lipsku nie- 
miecka książka zatytułowana lapidar- 
nie „Lenin”*. Autorem jej jest Vale- 
rin (tak) Marcu. Ktoby to mógł być? 
Tajemnica. 

Przypomina między innemi p. 
Marcu jak po pierwszej wielkiej me- 
wie publiczaej wygłoszonej przez 
Lenina w Petersburgu, aoseł francu- 
ski zawołał rozpromieniony: 

— Ot, ucieszy się Milukowl Lenin 
bronił pokoju z taką bezczelnością, 
že się całkiem pogrzebał. Wygwizda- 
no go, zakrzyczano. Z pod tego ciosu 
już się nie podniesie... 

Da rewolucji prze corychlejszej— 
Lenin. Zinowjew i Kamieniew są wręcz 
jej przeciwni; Trockij odrzuca wszelką 
konspi.ację, doradza nawet przygoto” 
wania do rewolucji czynić — jawnie. 
Na to szaleństwo niema jednak zgody. 

Nareszcie wybuch rewolucji jest 
naznaczony па 7 października. Na 
dwa dni przedtemi staje aljans socjal. 
nych demokratów i mienszewików z 
kadetami. Kiereński oświadcza, że 
rewolucji wyczekuje z upragnieniem 
aby lą... zgruchotać. Pewiada do 
posła angielskiego Buchanana: »Ni- 
czego tak gorąco nie pragnę jak roz: 
poczęcia przez Lenina akcji rewolu- 
cyjnej»| We dwa dni potem, przebra- 
ny za kucharkę musiał uchodzić z re. 
zydencji swojej. 

Autor książki tak opisuje chwilę 

i) 

przełomową: «W wielkiej sali Instytu- 
tu Smoluega obraduje drugi kongres 
sowietów. Wśród nieopisanej wrzawy 
wybierane jest prezydjum. Wchodzi 
do niego: czternastu bolszewików, 
siedmiu socjal-rewolucjonistów i trzech 
mienszewików. Utwerzony tedy jest 
rząd koalicyjay, w którym uczestniczą 
przedstawiciele wszystkich trzech 
warstw socjaliźmu. | w tym momen- 
cie piekielay huk armat wstrząsa mu- 
ry sali, Sala szaleje. Wrzask podnosi 
się nieopisany, jakby tłum chciał za- 
głuszyć hałas kulomiotów i karabi- 
nów trzaskających po ulicach Peters- 
burga. Mienszewiki wrzeszczą: <Ban- 
dycił Szelmy! Zdrajcy! Zbóje! Okpili- 
ście nas. Za naszemi plecami, podstęp- 
nie, „chyłkiem  zdobyliście  miasta/ 
Hańba! Podłość! Uwięziliście secjali- 
stycznych ministrów!.» W rezultacie 
mniejszość nowoobranego _prezydjum 
opuszcza salę. Kiereńskij ucieka, Pa- 
łac Zimowy jest szturmem zdobyty. 
Przez całą noc toczy się walka ulicz- 
na. Na poranku powiada Lenin, bla- 
dy jak trup i ledwie trzymający się 
na aogach; «Przejście. od nielegalno= 
ści do władzy jest zbyt nagłe... Gło- 
wa mi się kręci», 

Nic więcej nie rzekł. Tylko od tej 
chwili rozpoczęło się Lenina pano- 
wanie. 

Książka p. Valerina Marcu, jak 
widać z wyiątków, które czerpie z £ 
niej prasa zagraniczna, jest jedną z 
najobfitszych w fakty monegrafij bol- 
szewickiej rewolucji—a i pisana z nie- 
pospolitym talentem. C:y—bezstron- 
nat Czy godna zaufania? Nie prędko 
my sami zdobędziemy się na grutow- 
ny sąd o tem, co zaszło w Rosji 
dziesięć let termu 

| 
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TYGODNIK POŚWIĘCONY ŻYCIU AKADEMICKIEMU. 
Komitet redakcyjny tworzą T, Cieszewski, ]. Leżeński i B. Rusiecki. 

BŁY SKI 
(Uwagi na czasie). 

— Bujne jest życie akademickie. Jak 
w kalejdoskopie migocą barwne szkizl- 
ka, układając się wciąż w nowe i no- 
we figury, tak wśród nas ciągły pa- 
nuje ruch i życie. Lecz jak w kalej- 
doskopie niewiadomo czy w gwiaz= 
dy, czy też w fantastyczne koła szkieł: 
ka się ułożą, tak też i z nami. Nie- 
wiadomo w jakim kierunku pójdzie ten, 
lub ów wysiłek i jakie kształty przy- 
bierze. Z jednej strony dobrze jest 
tak, a raczej oryginalnie. Z. drugiej 
zaś niezbyt wielką wartość realna 
przedstawia. Brak ogólnego skonscli- 
dowania, brak jednej, wspólnej myśli 
sprawia, iż na ruchomym niejako 
gruncie żyjemy. Mówiąc poprostu — 
„ten do sasa, ten do lasa“ ciągnie. 
A w wyniku tego co widzimy? Ową 

, barwną kalejdoskopowošė pozbawio- 
ną wyrzźuej, zdecydowznej myśli Po. 
szukajcie wkoło siebie, może się 
znajdzie coś, do czego warto wszyst- 
kim przyjść! Przyjść i pozostać wszyst- 
kim razem! 

— Zawsze byłem zwolennikiem «Ży« 
wej Gazetki», Jest jakiś czar w ży- 
wem słowie. Nigdy nie da się ono 
zastąpić żadną «namiastką». Jedno 
umiejętne „pociągnięcie* i zagranie 
na wrażliwości słuchaczów sprawia 
cuda. Sala żyje jednym życiem, tęt- 
na wszystkich uderzają miarowo i 
zgodnie. A ten humor! Prawdziwy, 
bez domieszki pieprzności i płaskich 
kawałów—zdrowy humor. Lubię się 
śmiać, lecz mie dlatego, że „kto wie 
czy Świat potrwa trzy tygodnie”, 
śmiać się lubę, ho w śmiechu jest 
życie jakieś i siła. Śmiać się trzeba z 
własnych przywar i nawyknień, Mą- 
drze się Śmiać, jednocześnie posta- 
nawiejąc sobie wyzbyć się własnych 
śmiesznostek—uczy «Żywa Gazetka». 
Obecnemu jej redaktorowi kol. Teo- 
dorowi Bujnickiemu życzę wytrwania 
na tej płaszczyźnie, na której ambit- 
nie chce „Żywą Gazelkę* postawić. 

EISS UTI RTN UEI 

Wszystkim, 
którzy nadestali do „Słowa Akade. 

mickiego* życzenia z racji rozpoczę- 

cia przez nas pracy składa na tem 

miejscu podziękowanie 

REDAKCJA 
KETURZOWAAEKH GZWNOKOTOROCRHODOWOĄ 
BETGRTGUCEKE 

PÓŁKA    

  

     

    
sd 

Na usprawiedliwienie swoje chcę do- 
dzč, że narazie umyślnie pominąłem 
drugą stronę „gazetki” — jej artyzm. 
Ale o tem potem. | 

— Ale, ale... Mam dla was ciekawą 
nowinę. Ręczyć mogę, że o fem nie 
wiecie. M;słem szczęście (czy też nie- 
szczęście, nie wiem) być obecnym na 
posiedzeniu Rady miejskiej m. Wilna, 
tydzień, zdaje się temu. Jednym z 
punktów porządku dziennego była 
sprawa udzielenia 
demika* subsydjum w wysokości ty- 
siąca złotych, Wniosek ten wyszedł 
od radnych Polaków, wśród których 
są pamięłający niedawne stosunkowo 
lata akademickie. Zdaje się rzecz 
jasna i zrozumiała, Wilno, jego przed- 
staw 'cielstwo—zrobi prezent młodzieży 
swego uniwersytetu. Wdzięczna i pięk- 
na rzecz. Aż tu rewolta. Jakiś «nieza- 
leżny» radny zakłada gwałtowny prze- 
ciw temu protest: «co, akademikom 
pieniądze?! N gdy, przenigdy, za nic, 
precz, niech żyje..1 —l.». Zdębiałem... 
I mniejszości narodowe krzyk wszczy- 
nają: „Polska mlódzież akademicka— 
to tylke odłam młodzieży akedemic- 
kiej, jako takiejj—a więc nis dać»! O 
patres conscripti. Czy to uchodzi? Czy 
to przyste? Oczywiście olbrzymia 
większość Rady przyjęła wystąpienia 
z oburzeniem, i wniosek przeszedł, ale 
sam fakt daje dużo do myślenia. 
Przedewszystkiem nam, akademikom. 
Co słuszne, tę sluszne. W  politykc= 
wan'u i hazardach partyjnych  star- 
szego społecztństwa udział brać nie 
powinniśmy, Nie czas i nie miejsce 
tu na nauki moralne, ale wszystkim 
maksyma ta się przyda: <nie suń noga, 
do cudzego prosa». 

Na zakończenie niech mi wolne 
będzie skromny głos podnieść w obro- 
nie uciśnionych, zgłodniałych, godzina- 
mi na zmiłowanie panny Feli z Mensy, c- 
czekujących kolegów. W obronie tak- 
że tej samej panny Feli. Czyż może 
jedna niewiasta nakarmić tylu zgłod- 
niałych młodzieńców? Czasem się 
czeka w Mensie na t. zw. obiad «& 
la carte» godzinę, a może i dłużej. 
Niechby Bratniak wyasygnował kie- 
rownikowi Mensy trochę pieniążk w, 
by można było „uruchomić” na sali 
jeszcze jedną pannę Felę. Wdzięcz- 
ność stołowników Mensy przerasta 
moje wyobrażenie. 

Justyn Arski. 

  

ŁOWIECKA 
Mickiewicza Ii. 

Najtańsze źródło zakupu hroni 1 amunicji. 
WIELĘI WYBÓR 

MI wszelkiej broni myśliwskiej. ВН 

aż na raty. 

Własne warsztaty rusznikarskie i rymarskie 
na miejscu. 
  

  

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

y + Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 

«Dział Reklam,» Z. A. S. K. 

  

  

Wilno, 

Kazimierz MURAL 
Miekiewieza 1, 
SALONY FRYZJERSKIE. 

Po powrocie z Paryża ze zjazdu wszechświatowego 

fryzjerów poleca ostatnie nowości 
fryzjerskiej ja kto: NAJMODNIEJSZE CZESANIE, STRZY- 

ŻENIE, FARBOWANE WŁOSÓW i t d 

Telef. 1071. 

w zakresie sztuki 

„Tygodniowi Aka. 

_ Wilno, Niedziela 13 listopada 1927 r. 

  

Nr 2 
  

  

| 

  

między godz, 12—1, tel. 770 lub do Jerzego Le 

Drugi Czwartek Akademicki. 
O żywotności idei «czwartków», 

idei rzuconej dnis 3-g0 listopada na 
<ineguracyjnym czwartku» Świadczy 
frekwencia „Il czwartku', który odbył 
się w «Ognisku» dnia 10 listopada, 
Sala była pełna po brzegi, a nawet i 
poza brzegi. Program wypełniłą cał- 
kowicie dyskusja na temat «Okna» 
Andrzeja Rybickiego, sztuki wystawio- 
nej ostatnio w «Reducie». 

Dyskusję rozpoczął referent kol. 
Lukas, który, niestety, ograniczył się 
tylko do odczytania artykulu o 
«Oknit» pióra samego p. Rybickiego, 
eraz wywiadu z autorem. 

Mimo te dyskusja była bardzo 
ożywiona, a rozwinęła się głównie w 
trzech kierunkach: 1) idei autora, 2) 
wyrażenia tej idei w sztuce i 3) insce" 
nizacji. 

Początek dyskusji jest wyraźnie 
pod znakiem potępienia sztuki i in- 
scenizacji. Kolejno zabierają głos kol. 
kol: H-:labarda, Gas'ulis, Obiezier- 
ska, Bohdziewicz, Bujnicki—wszyscy 
jednogłośnie potępiają sztukę, a nie 
którzy, jak np. kol. B hdziewicz po- 
dają nawet swoje projekty naprawy, 
szczególnie w dziedzinje inscenizacji. 
Dopiero przemówienie p. dziekana 

Rudnickiego wprowadza do dyskusji 
pierwiastek obreny. P. dziekau mó: 
wi. iż „Okno* wyraża oczekiwanie 
i przyjście uduchowienia, które ma 
nastąpić w XX wieku. 

Charakter obrony ma przemówie- 
nie kel. Markiewiczówny. Następnie 
zabiera głos kol. Sienkiewicz, które- 
go przemówienie jest znów głosem 
petępienia. Kol. Sienkiewicz zarzuca 
sztuce, iż mis jest ona wcale nowa, 
raczej tchnie „przybyszewszczyztią“. 
Zarzut ten podchwytuje p. mecenas 
Miller, którego przemówienie jednak 
cechuje charakter obronny. Gorąco 
bronią autora kal. Widawska, która 
zbija zarzut „przybyszewszczyzny* i 
kol. Kow: Iski. 

Dyskusję kończy przemówienie 
kol. Rusieckiego, który zgadza się z 
poglądem p. dziekana Rudnickiego i 
stara się wytłumaczyć tytuł sztuki 
„Okno*, Twierdzi, iż uduchowienie 
XX wieku już idzie, ale nie może iść 
normalnemi drog+mi: musi wchodzić 
przez okna i szpary drzwi. 

Z uczuciem mile spędzonego wie- 
czoru opuścili zebrani „Ognisko”. 

HG: Ł. 

Il Zjazd Kół Poloni tów 
Pól. Mł. Akadem. w Warszawie. 

Zjazd powyższy, na który przybyli 
delegaci wszystkich ośrodków akademickich, 
został otwarty w niedzielę 30-X w 
sali recepcyjnej uniwersytetu RA kak 
Słowo wstępne wygłosił p. Tokarski, „Do 
stołu prezydjalnego powołano pp.: Cichowi- 
cza, Patokę, Kiernickiego, Gzjewską i Kwa- 
sta. W imieniu uniwersytetu powitali Zjazd 
J. M. rektor ks. dr. Szlągowski i prof. Ujej- 
ski, następnie przemawiali — delegat studen= 
tów czechosłowackich p. Kreja i przedstawi: 
ciel Bratniej Pomocy p. Siennicki. Następnie 
prezydjum wystosowało depeszę do Pana 
Prezydenta i do ministra W, R 1 O. P., po- 
czem wysłuchano referatu dr. B Suchodol- 
skiego p t. «Kryzys współczesnej kultury, 
a oświecenie i romantyzm». Pierwszy dzień 
Zjazdu zakończyła wspólna wieczerza ucze- 
stników. 

W poniedziałek o godz. 9 odbyło się w 
lokalu Koła posiedzenie konwentu senjorów, 
poczem o godz. 10-:j w auli Brudzińskiego 
rozpoczęło się plerwsze plenarne posiedze- 
mie, na kiórem omówiono sprawozdanie Za- 
rządu i Kół poszczególnych środowisk, oraz 
wyłoniono cztery Komisje: 1. statutową, 2: 
dla działalnści Kół, 3. organizacji pracy i 
4. ogólną Na tem zakończono pierwsze po- 
sledzenie plenarne. O godz. 13:ej zwiedzano 
bibijotekę, ao ló-tej wygłosili referaty: p. 
Grzegorczyk na temat «Croce a krytyka lite- 
racka» i p. Rotberowa «Problemy analizy 
estetycznej dzieła literackiego». Wieczorem 
odbyło się posiedzenie komisji dla działalno- 
ści Kół, na którem zmieniono charakter Zja- 
zdów z organizacyjnych na naukowe: O 23- 
ciej Salą Warszawskiego Towarzystwa arty- 
stycznego zgromadziła liczny zastęp uczestni- 
ków Zjazdu i gości na wieczornicę. 

Nadzwyczaj ciekawe było posiedzenie 
naukowe (wtorek, godz: 10.30), na którem 
p. Jerzy Mazaraki wygłosił referat p. t. <Za- 
gadnienia współczesnego teatru». Wywiąza- 
ła się b. żywa dyskusja, w której intensyw- 
na udział wziął literat Miller. Następny re- 
ferat misł p. Jerzy Jędrzejewicz na temat: 
«Przesłanki ideowe i zagadnienia formalne 
nowej poezji». Zebranie przerwano, odracza- 
jąc je do godz. 16-tej, poczem wysłuchano 
Se dwóch referatów p. Gąsiorowskiej- 
zmydtowej — <Polonista i polonistyka w 

szkole ogólnokształcąnej» i p. Drozdowi- 
czówny— «Literatura XIX w: w szkole śred: 
niej». 

Pia posiedzeniu Komisji organizacji pra: 
cy omawiano przepisy magisterskie. Wreszcie 
p. Tusim wygłosił odczyt <O Słowie Pułku 
Igoras. k A Ё 

We frodę odbyło się drugie posiedzenie 
plenarne poświęcone sprawom organizacyj- 
nym: Na tem Zjazd swą pracę zakończył: 

Ze srebrnego ekranu. 
W kinie <Heliosr wyświeilano <Zmart- 

wychwstanie»,  sfilimowaną powieść Lwa 
Tołstoja. Nazwisko autora pociągnęło wi- 
dzów. Na premjerze pubiiczności sporo, tu 
i ówdzie brzmią zachwyty nad: urodą Dolo- 
res del Rio, grającej Katluszę Masłową. Film 
dość nudny. Sympat:czny Kod la Rogue, 
jako <prince blasć> w ciągu 10-clu aktów z 
jedną i tą samą znudzoną grą twarzy, usiłu- | 
jący wyrazić różnorodne stany duszy — nie 
robi wrażenia. Widz pozostaje obojętny do 
końca, bo nie ma akcji, bo zbyt głęboko w 
duszach rozgrywa się tragedja. Przed zada- 
niem odtworzenia tej tragedji film staje bez: 
silny, nie mogąc się posłużyć słowem, 

Jest to jeszcze jeden nieudany wysiłek 
sflmowania powieści psychologicznej — a 
więc zupełne rozminięcie się z istotą, celem 
i środkami filmu, będącego w pełnem zna- 
czeniu wyrazem ruchu, 

Wnikanie w głąb duszy ludzkiej, anali- 
za uczuć jest zadaniem teatru: Dramat duszy, 
wyrążony słowami spolęgowanemi grą 
mimiczną aktora, przykuwa widza, zmusza: () 
jąc go do przeżycia tragedji rozgrywającej 
się na scenie, Inaczej OBEJ tu ruch, we 

KOMUNIKATY 
Przypominamy raz jeszcze, iż wszelkie 

artykuły, wzmianki i komunikaty należy nad- 
syłzć najpóźniej do godz. 12.ej każdego 
czwartku. 

— Z Koła Polesian. 1) Sekretarjat Ko- 
ła jest czynny we wtorki i piątki w godz: 
20 min. 30 do 21 min. 30 w lokalu Ogniska: 

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz 
tygodniowo w piątki: 

2) Bibljsteka Koła jest czynną w godz. 
urzędowania Sekretarjatu: 

3) Zarząd Koła wzywa wszystkich człon- 
ków, którzy zalegają ze zwrotem krótkoter= 
minow*ch pożyczek o zwrot zaległych rat. 

4) Zarząd Koła wzywą wszyskich człon- 
ków do wpłacenia w możliwie prędkim cza- 
sie składek członkowskich za okresy ubiegłe 
oraz okres bieżący. 

— Walne Zebranie <Odrodzenia»! 
Zarząd komunikuje, że dnia 13-X1. r. b. o g: 
11.30 w lokalu własnym (Ś-to Jafiska Nr 12- 
2) odbędzie się Doroczne Walne Zebranie 
Stow. Mił Ak. «Odrodzenie»: Na porządku 
dziennym sprawozdanie ustępującego Zarzą- 
du, Komisji Rewizyjnej oraz wybory władz 
Stowarzyszenia. 

— Zarząd Akademickiego Chóru, 
komunikuje, że w poniedziałek dn. 14 listopa- 
da odbędzie się w gmi:chu uniwersytetu (sa- 
la 1) informacyjne zebranie chóru akademic. 
kiego U. S. B, na które wszyscy, komu je- 
Ży na sercu Sprawa rozwoju chóru, niech 
przybędą. 2 

Początek Zebrania w I terminie o godz: 
20, w Il terminie o godz. 20.30. 

— Z Akadem. Związku Sportowego 
w Wilnie: Zarząd AZS Wilnie urzęduje co. 
dziennie o godz. 19-ej w lokalu Związku na 
Bakszcie 11. Nowowstępujący mogą tamże 
otrzymać deklaracje, zaś w uniwersytecie: u 
kol. Stefana de Waldena na wydz. Matem.- 
Przyrodniczym, u kol. Sidorowicza na il roku 
Medycyny | kol. Kohutka na ll roku Prawa. 

W sezonie zimowym są czynne następu- 
jące sekcje: bokserska, lekkoatletyczna, nar- | 
ciarska i hockey'u na lodzie. 

Treningi sekcji ezermierczej zostaną uru- 
chomione, o ile zgłosi się potrzebna ilość 
amatorów (około 20 osób) na kurs niższy i K 
ną kurs wyższy Ci, którzy w zeszłym roku 
szermierkę uprawiali. 

Zgłoszenia przyjmuje kot. Kohutek па @ 
ll-gim roku Prawa lub zarząd związku w 
godzinach urzędowych do 20 b:m. włącznie. @ 

najbliższych dniach uruchamia 
sekcja lek.-atletyczna treningi gimnastyczne 
dla pań i panów pod fachowem kierownic- 
twem. Ćwiczenia dia panów odbywać się 
będą 3 razy w tygodniu zaś dla pań dwa 
razy, we własnej sali w głównym gmachu | 
uniwersytetu. Bliższe informacje w Zarządzie 
Sekcji. 

Ze świata kobiecego. 
_ Właściciel 1 klerownik salonu fryzjer: | 

skiego w Paryżu <Antoine», będący wyro- | 
Cznią w zakresie współczesnej koafiury ko- 
biecej dla elegantek całego Świata, na zapy- 
tanie «długie, czy krótkie włosy» odpowie- 
dział: <O tem czy włosy 

* 

Kapelusze filcowe są stale noszone į 
zapewne nie prędko wyjdą z mody — lecz 
nie każda może sobie pozwolić na zmianę | 

atwym jednak spo- | kapelusza co sezon. 
sobem możną odświeżyć noszony kapelusz. | 
Filc czyści się doskonale zwykłą, białą buł- 
ką. zdejmującą ładnie brud z kapelusza: Je- 
żeli rondgo jest zniszczone, odświeżamy je | 
przez pożrycie gęstym haftem kordonkowym | 
z włóczki, bardzo dziś modnej i na jesień | 
odpowiedniej. Takim samym hafiem możną 
ozdobić główkę kapelusza. Iwa. 
  

stępujący słowo, jest wykładnikiem treści. 
perowanie masami, kształtami i ekspresją 

ruchu stanowi przywilej kina. 
iw 

  

ają być krótkie, i 
czy długie, decydują jedynie i wyłącznie | 
rysunek głowy, rysy twarzy i całość sylwetki: | 

We wszystkich sprawach dotyczących hisma należy się zwracać do Redakcji ui, Wielka 24, 

Duże dziś się słyszy o nadmia- 
rze pracowników umysłowych —Sszczee« 
gólnie jest to twierdzenie modne 
u nas. Bezkrytycznie przyjęte zapano- 
wzło niepodzielnie w opinji nawet ine 
teligencji naszej, 

Maturzysta spotyka się z niem na 
progu uniwersytetu i często przerażo: 
ny widmem braku warsztatu pracy w 
przyszłości, rzuca umiłowaną dziedzi- 
nę, idąc drogą zupełnie dla siebie nie- 
odpowiednią, marnując siły swe i przy- 
nosząc krzywdę społeczeństwu. 

„Dla chleba panie, dla chleba*l.,. 
A ileż takich jest pośród nasi? 

Zajrzyjmy jednak prawdzie w oczy. 
— Oto trochę cyfrl 

Na Il zjeździe naukowym prof. 
Swiętosławski skarżył sięna brak pla- 
nu w zasilaniu państwa w siły facho- 
we. Bo ote, gdy przed wojną na 
milion ludności wypadało w zachod- 
nich państwach Europy 1040 de 
1270 studentów, co przy 6—7 ietnich 
studjach dawało rocznie 170—200 no- 
wych sił fachowych na miljon obywa- 
teli, u mas w tym samym stosunku 
potrzebzbv było na 30 miljonowy na- 
ród 34.000 studentów. Przytem trzeba 
zaznaczyć, że okres przygotowawczy 
do pracy fachowej (od matury do 
podjęcia pracy) trwa u nas normalnie 
lat 10, dzięki czemu cyfra studentów 
winna się podnieść 90 48 а nawet 
56000 Tymczasem np. w r. 1925—6 
liczba studjujących na naszych uczel- 
niach wyższych wynosiła zaledwie 
32.156. Z tego keńczy co roku za- 
ledwie 3000. 

Podczas, gdy rzesza pracowników 
umysłowych wynosząca dziś i tak mi- 
nimalną liczbę 120 000, przy 20—25 
letnim pełnieniu fuakcyj, wymaga oko: 
ło 6000 nowych sił rocznie. 

— A przecież to jeszcze nie 
wszystko — masz przemysł, handel i 
rolnictwo czeka na fachowców, wciąż 
odkrywają się przed nami nowe pola 
pracy i to nietylko w kraju, ale poza 
jego granicami. Weźmy choćby Ro: 
sję, którą wcześniej, czy póżniej na- 
pewne zwróci się do nas po  inteli- 
gencję pracującą, a Daleki Wschód a 
Turcja. 

— A jednak.. jednak dziś mamy 
tylu bezrobotnych... 

— Та А dlaczego? Bardzo pro- 
ste. — Olto w okresie przejściowym 
tworzenia się państwowości naszej, 
powołany został do pracy cały szereg 
ludzi niefachowych, nieodpowiednich 
Następnie brak kapitału ograniczył 
niepomiernie inicjatywę prywatną, a 
ciężkie warunki podatkowe w  połą: 
czeniu z biedą powejenną sparalizo- 
wały produkcję. Brak nam wreszcie 
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Pługi i breny talerzowe „OLIVER“. i 
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Spawanie i cięcie gazem  acetyleno-tlenowym. 

i Roboty wykonywują się prędko, akuratnie i tanio. 

  

było porządnie zorganizowanego Sys- 
temu emigracji. 

— Ale to tylko okres krótki, jak 
powiedziałem przejściowy i z niego 
żadnych wniosków na przyszłość 
wyciągać nie można. jest zresztą 
faktem, że i dziś już odczuwa sią 
znaczae zapotrzebowanie fachowców, 
zwłaszcza na prowincji. A dzięki roz* 
wojowi szkół zawodowych średnich i 
niższych, oraz dzięki normowaniu jej 
stosunków państwowych, coraz tych 
sił więcej potrzeba będzie. 

— To też niech tylko każdy dob- 
rze się zastanawia nad obraniem wy* 
działu, radząc się zawsze zamiłowa- 
nia, niech się do studjów po  pierw- 
szych niepowedzeniach (bo któż ich 
nie doświadcza) nie zniechęca, niech 
pracuje intensywnie i uczciwie, —a gdy 
czas kryzysu wkrótce minie — otrzy» 
ma z pewnością odpowiedni warsztat 
pracy. : Jar: 
boże wa eyrzanotw wew 5) 

W jednym z ostatnich numerów  <Kure 
jera Wileńskiego» w odcinku «Migawki» zo- 
stała poruszona nader ważna sprawa w 
związku z przemówieniem inauguracyjnem 
J. Magn: Rektora Pigonia: Zarzuty jakie pa- 
dły z wysokości katedry rektorskiej pod 
adresem młodzieży akademickief istotnie mu- 
szą zbudzić poważną refleksję u wszystkich 
myślących Judzi i dlatego trudno je trakto= 
wać <migawkowo», 

Nie zamierzamy wcale polemizować z 
<Kurjerem Wileńskim», bo to nie jest naszą 
rzeczą. Z obowiązku jednak podnosimy tę 
kwestję i bardzobyśmy chcieli, by n a tem 
temat wywiązała się dłuższa polemika, ze 
ster zkademickich pochodząca. Grzęźniemy ° 
my młodzi w jakiejś dziwnej apatji. że na- 
wet na tak poważne zarzuty nie odrazu re- 

agujemy. 

Odpowiedzi Redakcji. 
— Kol, Gozdawita — ma rację, ale 

tylko częściowo. Rzeczywiście, niejednemu 
trudno jest sprawić sobie na czas <bezczap* 
kowy» kapelusz, więc kupuje sobie tanią i 
tandetną białą batorówzę za 3 złote: Skoro 
jednak można kupić batorówkę, to można 
również za te same pieniądze kupić przy- 
zwoitą cyklistówkę Co do starszych słucha- 
czy, to sz. kol: trochę tu przechytrzył, gdyż 
tak i tak muszą sobie jakieś nakrycie głowy 
sprawić. niekoniecznie zaś batorówkę. Osta- 
tecznie moglibyśmy bez końca dyskutowa ć 
nad celowością noszenia tej lub innej czapki, 
nad cenami i tp. Nie wnikając jednak w po- 
budki, lecz sądząc ztego, co widzimy — Czy 
nie przyzna;nam;sz: kol, racji?! 

Ofiary. 
— Na pawodzian w Małopolsce 

Wschodniej Koło Polonistów Słuch, 
U.S. 8:1! 90 gt. 1.25; 

э 

I traktorow „FORDSON“ 

   



  

  

„ŚWIĘTO MŁODZIEŻY* 
Młodzież jest specjalną warstwą 

w życiu każdego narodu. Jest pewnym , 
światem, w którym łatwo odszukać 
sobie właściwe dążenia tęsknoty, po- 
trzeby. Młodość jest owym zaczynem, 
co pobudzą do pewnej odrębneści w 
tych dążeniach i wzlotach każdą 

э 

  

Pułk. Władysław Piasecki 
Prezes Rady Ss Związku 

młodą istotę, I źle jest z takim młe- 
dym człowiekiem, który nie odczuwa 
tej odrębności od reszty Świata ludz- 
kiego, źle jest jeśli piersi młodzień- 
czych nie rozsadzają dążenia ideowe, 
potrzeby idealne, Ażeby czuć idealnie 
nie trzeba być wykształconym, nie 
trzeba mieć za sobą paru lub kiłka 
łat studjów naukowych. W młodości 
i młodzieży jest ta wielka siła ideal- 
na, która wypełnia duszę zarówno 
prostaka jak i duszę młodziana stu- 
djującego. Nie meże być obojętną 
rzeczą dla każdego narodu jaką w 
treści swej będzie ta siła idealna, w 
imię jakich celów i haseł, w imię ja- 
kich założeń ideowych, będzie mło: 
dzież porywała i prowadziła w życie 
starszych, odpowiedzialnych warstw 
narodu. Szerokich wartw narodu. 
Najszerszych. Dlatego przed oczy na- 
sze staje młodzież tych warstw naj- 
szerszych i robotniczych i rzemieślni- 
czych, i handlowych i rolnych. Młoe 

Polski, przez młodzież zorganizowaną 
w Stowarzyszeniach Młodzieży Pal- 
skiej w dniu 13 listopąda — każdego 
roku (lub w niedzielę go 13.XI), w 
uroczystość św. Stanisława Kostki. 

„Święto Młodzieży” poświęcone 
jest pamięci naszego rodaka z Ro: 
stkowa, który jako najidealniejszy 
duch młodzieńczy przeszedł przez 
maszą ziemię de zaświatów, jako wy- 
raz najczystszego idealizmu. Tem się 
tłómaczy, że młodzież wszystkich sta- 
nów tak lgnie do tej prawie nieziem- 
skiej postaci, którąby można było po- 
równeć tylko do św. Tereni z Lisieux, 
A i młodzież katolickiego narodu win- 
na porywy swe i wzlety łączyć z ka- 
tolickiemi wyrazami doskonałości: 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
są organizacjami katalickiemi, zrzesza- 
ją młodzież katolicką, pozaszkolną, 
tę młodzież o którą do  niędawna 
jeszcze nikt nie dbał. 

Jako organizacje katolickie dbają 
przedzwszystkiem — о wychowanie 
młodych dusz, a cóż jest siłą rostrzy: 
gającą w wvchowaniu feśll nie religja? 
Dlatego „Święto Młodzieżys łączy 
się z religijnym charakterem. „Święto 
Młodzieży” stawia przed oczy mło- 
dzieży wykończony, doskonały typ 
Ś więtego Młodzieńca — Stanisława z 
Rostkowa, naszego redaka. Typ wzię- 
ty z pośród nas, bliski, swojski, dla- 
tego zrozumiały przy budowie cha- 
rakteru naszego młodziana. Dlatego 
właśnie święty Stanisław nie jet tylko 
wielkością religijną, moralną, jest tak- 
że wielkością narodową, pozostawia 
bowiem po sobie wielki czyn narodo- 
wy przez stworzenie właśnie takiego 
typu, który dziś może i jest zdolny 
porywać młodzież. | to też racja, dla 
której w „Święcie Młodzieży” czcimy 
wielkość religijną i narodowa za: 
razem. : 

„Święto Młodzieży” — które jest 
tylko świętem Stowarzyszeń Młedzie- 
ży Polskiej, bierze z życia św. Stani- 
sława Kostki i podkreśla w masach 
młodzieży wielką zasadę: „Do wyż- 
szych rzeczy jestem stworzony". 

l niema tu miejsca na przyzieme 
ne cele, na życie nieowiane twórcze- 
mi pierwiastkami ideowości krystalicz: 

  

Zarząd S. M, P. m. Wilna na czele z Patronem p. inż. Witoldem 
Kurmanem. 

dzież, która ma terenie całej Polski 
liczy trzymiljonową rzeszę, prawie 
nigdy liczebnie niezmienną, 
©, Dać wyraz dążeniom i nastrojom 
dać wyraz potrzebom młodzieńczego 
temperamentu i animuszu, wskazać 
wytyczne hasła i idee, któreby sta- 
wiały przed oczy owym trzem miljo" 
nom młodzieży ideały życiowy, pod- 
sycały i podtrzymywały nastrój serca, 
przynosiły strawę dla rozumu i woli 
—stało się koniecznością. Wyraz ien 
ucieleśnił się w „Święcie Młodzieży”. 
W «Święcie Młodzieży» robotniczej, 
rzemieślniczej, handlowej, rolnej... W 
«Święcie Młodzieży», które jest uro- 
czyście obchodzone na terenie całej 

nej, czystej, wzniosłej. Młodzieży nie 
wolno karmić ani nienawiścią poli- 
tyczną, ani nienawiścią klasową, któ- 
rej godłem jest sztandar czerwony, a 
która ukazuje wałkę klasową jaku 
ideał dla zapełnienia życia. — №е! 
„Święto Młodzieży* to święto wiel. 
kiej miłości którą łączy i jednoczy i 
kilof i młot, i kowadło i sierp i pra- 
cę głów, prowadzi tak całą młodzież 
rzemieślniczą, przemysłową, handlową, 
robotniczą, rolną, tę trzymiljonewą 
rzeszę —ku nieskończenie słenecznym 
zasadom Chrystusowym, ku  łunie 
zwycięstwa, płonącej nad życia bło- 
tem, śliną, łzawą nędzą, podłością 
wszelką, marnotą. B. R. 

$SŁO w O 

Trzy Solętego Stanisława Kostki 
1 Panem Boślem spotkania. 

Gd: Swięty Stanistaw leżat w ciężkiej niemocy 
I duszę swoją gotował na przyjście śmiertelnej nocy, 
Uirzał nagle w radości wielkiej i wielkim lęku, 
4e Matka Boża się zbliża do niego z Dzieciątkiem Jezus na ręku. 
Cała w złotej światłości w niepokalanej bieli, 
A dookoła śpiewający i uśmiechnięci Anieli. 
Śród złotej Światłości, śród śpiewu Aniołów Pani nasza łaskawa 
Złożyła Dzieciątko Najświętsze na postaniu Świętego Stanisława, ̀ 
A Jezus molutki wesoły i uśmiechnięty 
Wyciągnął do niego z ufnością dziecięcą dłonie 
I zdało się Świętemu że kwitną białe jabłonie, 
Że powietrze jest pełne woni macierzanki i mięty 
Że ściany się rozstapily i dookoła dojrzałe złoct się zboże. 
I tak śród woni ziół, śród złota zbóż przemówiłto Dzieciątko Bože: 
— „Wesel się Bracie mój miły i wierny stugo, 
Bo ziemskie twoje wygnanie trwać będzie niedługo. 
Czekają na ciebie trudy i znoje dalekiej drogi, 
Pójdziesz za mną w obce kraje jako wędrowiec ubogi. 
U kresu, w Zakonie Mego Imienia na długo cię nie pozostawię, 
Bo tęskno Mi w Niebie za tobą Bracie mój Stanistawie. 
Życie twoje spłonie Miłością niepokalanie i święcie, 
I przyjdziesz do Nieba na Matki mojej chwalebne Wniebowzięcie". 

II 
ldzie Boży wędrowiec przez taki, przez pola złote. 
Kłosy go witają, pozdrawiają go ciche zioła 
Każdy kwiat po imieniu z uśmiechem na niego woła, 
A serce jego Miłością ptonace świętą kryje tęsknotę 
Boży wędrowiec pragnie połączyć się z Panem 
I przyjąć Przenajświętszy Sakrament sercem niepokalanem 
A dookoła, gdzie się obejrzeć nigdzie niema kościoła ... 
Tylko złote zboże, kwiąty i ciche zioła 
Słońce na niebie płonie jak serce Świętego Stanisława, 
Jak serce jego pokorna po ziemi ściele się trawa 
Nagle obłok biały z nieba się zniża ku ziemi 
l na trawie zielonej staje Aniot ze skrzydłami biątemi 
W rękach anielskich bielą Hostji małej spowity 
Bóg w Przenajświętszem Ubóstwie Swojem pod postacią chleba ukr yty. 
Pana swojego z rąk anielskich przyjmuje wędrowiec: Boży 
I przed cudem Bożej Miłości razem z kwiatami i ziołami się korzy. 
Obłokiem białym toną w niebie skrzydła Aniota 
Boży wędrowiec idzie dalej a dookoła zboże, kwiaty i zioła 

III 

W noc na Święto Wniebowzięcia Matki naszej i Pani, 
Gdy wszelki smutek przemienia się w radość i żaden ból już nie rani 
Miłośnik Boży pokorny Stanisław Święty 
Z tego padulu płaczu zostat do Nieba przez Pannę Najświętszą wzięty. 
W dniu Matki Bożej Zielnej nigdy tak nie pachniały kwiaty i zioła, 
Nigdy Niebo się tąk nie cieszyło, witając ziemskiego Anioła. 
Jak suchą gałązkę w ogień rzuconą płomień pochłania, 
Tak pochłonęła Mitość wiernego wyznawcę Miłości powołania 
Podziwiajmy w pokorze cud Miłości — źródło święte wytrwania i siły, 
Bo nie na niemoc cielesną na Miłość jedynie umarł Stanisław miły 
Do Świętego Stanisława módlcie się 
Bo przemieniony Miłością w Miłość, 

smutni i strapieni 
smutki wasze on w radość Bożą 

[przemieni 
IV, 

Święty Stanisławie, niech za przyczyną Twoja 
Wszystkie smutki nasze w Miłości Bożej się ukoją. 
Niech Wniebowzięcia cudem wszelka nienawiść przemieni się w kwiaty 

[i zioła, 
Niech w każdem sercu dzwone m uderzy Miłości nowina wesoła 
Miłośnieu Miłości racz wysłuchać nas łaskawie 
A w godżinie śmierci bądź nam. Patronem, Święty Stanistawie. 

  

Destrukcyjaa działalność czynni- 
ków, zwalczających w marodzie idee 
katolickie, jest bez wątpienia groźuą i 
dla państwewości, ale walczyć z nią 
samą tylko negacją i tępieniem—nie 
wystarczy. Robota pozytywna, twórcza 
—ta jedynie będzie mogła skutęcznie 
przeciwstawić się i przeciwdziałać 
wrogim zakusom i jej to właśnie wy- 
maga chwila obgcna 

Gdy mowa o walce z  destrukcją 
w polskiem społeczeństwie, należy 
wspomnieć o jednej z warstw, która 
może najłatwiej podlega zgubnym 
wpływom agitacji, to jest o młodzie« 
ży pozaszkołnej w wiekuod lat 15 do24 

Wśród tej warstwy wszelk e prace 
pozytywne i ideówe, Oparte na zasa- 
dach katelickich i polskich, miałyby 
szczególne znaczenie i sens dia 
ugruntowania zdrowej państwowości. 

Otóż prac tych podjęły się Stowa- 
rzyszenia Młedzieży Polskiej i prace 
te mimo trudności i przeszkody pro- 

  

W. MASSON. 

aqom śmierci. 
— Mój Boże, — pomyślał Jim, — 

one myślą, że ja udeję tylko, iż nie 
mogę im wiele pomódz. Im więcej 

| będę się tłómaczył, tem więcej prze- 
konane będą o mej chytrości. Rzekł 
więc tylko: 

— Naturalnie jestem do usług pań. 
— Dziękuję panu, — powiedziała 

Betty. Proszg więc, by pan zamiesz- 
kał tutaj, natychmiast każę przywieźć 
pańskie rzeczy z hotelu. | 

Jim miał wielką ochotę przyjąć tę 
propozycję, lecz chciał też mieć swo” 
bodę ruchów i możność widywania 
się z Anne. Spotkania zaś ich miały 
być okryte największą tajemnicą, to 
też lepiej bylo pozostać w hotelu: 

> — Nie chciałbym sprawić paniom 
kłopotu, odrzekł. Przytem, gdy panie - 
będą mnie potrzebowały, wystarczy 
zatelefonować, a stawię się natych- 
miast. Ž 

'_ Zdawało się, że Betty wahała się, 
czy ma malegać, czy nie. 

_ — To będzie niegościnnie z mo: 
jel strony, jeśli się na to zgodzę, — 
zaczęła w chwili, gdy drzwi się otwo- 
rzyły i ukazał się w nich Anno. 

— Zostawiłem tu kapelusz i las- 
kę, rzekł, poczem ukłonił się obu pa- . 
„nienkom i zabierał się de odejścia. 

— Czy pan wszystko dobrze о- 

bejrzał, panis Anno? zapytała Betty. 
— Wszystko. Nie będę już wię- 

cej pawi dokuczał, 
skam ekspertyzy 
dzenia. 

Betty wstała, by odprowadzić ge 
do przedpokoju. Jimowi zdawało się, 
że chciała złagodzić wrażenie, jakie 
uczyniło jej nerwowe zachowanie. 

Głos jej dolatywał do jego uszu 
poprzez otwarte drzwi, brzmiała w 
nim nutka prośby i zawstydzenia. 

— Będę panu bardzo wdzięczna, 
jeśli pan da mi znać o decyzji leka" 
rzy jakuajprędzej,—srosiła. Pan ro- 
zumie doskonale, jak ciążkia chwile 
przeżywam ebecnie. 

— Współczują pani, —odrzekł po- 
ważnie Acno., 

Postaram sią skrócić ten ciężki 
okres cczekiwania, w miarę moich 
możności. 

Jim patrzał w zamyśleniu na roze 
mawiających, oświeconych  smugą 
slefca, gdy nagle uczuł, że czyjaś 
drobna rączka oparła się na jego ra- 
mieniu, 

Odwrócił się szybko. Przed nim 
stała Anna Avcoff blada, jak papier 
i z gorącą prośbą w oczach. 

‚ — Pan się przeniesie do nas, nie” 
prawdaż? 

O, bardzo pana proszę|—szepnęła. 
— Odmówiłem przed chwilą p: 

i“ odrzekł. —Przecież pani sły- 
szała. s 

dopóki nie uzy* 
lekarskiej. Dowi- 

Koła Przyjaciół Młodzieży. 

Małgorzata Anosow. 

  

wadzą już od lat kilkanastu, Dzia. 
łalność tych Stowarzyszeń  (istnieją- 
cych zresztą w całej Polsce) tem 
skuteczniejsza jest i tem bardziej po- 
ważna, że opiera się na zasadach zu- 
pełnej apartyjności. Młodzieży o niż. 
szym poziomie kuliuralnym nie można 
skupiać dla celów polityczno-partyj- 
nych, bo wtedy zasiewa się w ich 
dusze nienawiść. Dlatego to wszelkie 
wystąpienia Stowarzyszeń Młodzież 
Polskiej mogą mieć charakter religijny, 
narodowy, społeczny, oświatowy, ale 
i na tem koniec. 

Tak gruntownie pojęta praca wy* 
chowawcza i kulturalno-eświatowa wy- 
maga wielkich wysiłków organizacyį- 
nych dla właściwego poziomu esią. 
gania rezultatów. Potrzeba tu dużo 
energji i inwencji, potrzeba nam głę- 
bokich studjów w każdej dziedzinie, 
tembardziej, że praca mad duszą 
młodzieży pozaszkolnej jest o wieło- 
kroć trudniejsza i bardziej skompliko- 

Dzień Swiętego Stanisława — dniem Młodzieży Polskiej, | 
PODAJMY RĘKĘ. 

Upędzając się za groszem, prze- 
chodzimy obok wielu spraw, nie umie- 
jąc zwrócić na nie uwagi, co się 
zerqści wcześniej, czy później. Spo- 
glądamy obojętnie ma wysiłki tych 
nielicznych, którym nie jest obcą nę- 
dza i ubóstwo panujące w duszach 
maszej młodzieży zwłaszcza tej Za- 
robkującej, która może raz na zawsze 
oddaliła się od książki, od wiedzy. 
Wysiłki tych nielicznych zmierzają do 
rozbudzenia w drzemiących duszach 
młodzi jakichś szczytuiejszych zachceń, 
myśli. Zmierzają ds uratowania setek, 
tysięcy jednostek, które dła rozwoju 
państwa, kraju mogą być stracone. 

Czasy obecne są anormalne, Woj- 
ma wiele poniszczyła nietylko dobra 
materjalnego ale, co gorsza, ducho- 
wego. Dlatego obecnie praca nad 
budzeniem w leniwych sercach jakiejś 
Idei jest znacznie trudniejsza, więcej 
wymaga ofiar, więcej miż kiedykol- 
wiek przynosi rozczarowań. Jak po- 
wiedziałem: nieliczni tę pracg prewa« 
dzą, nieliczni poświęcają jej czas i 
pieniądze, a co główna — serce. 

Spcłeczników, którzyby operewali 
nie frazesem, a rzetelnym czynem, 
pomocą ciągłe mamy za mało. Tym- 
czasem nasz kraj wymaga ich zna- 
cznie więcej i tego dowodzić nie trze- 
ba; Zwłaszcza, jeśli mowa 0 pracy z 
młedzieżą i dla młodzieży. 

Tutaj od czasu do czasu urządza 
się larum, dzwonienie na trwegę, apel. 
Chodzi właśnie o zwrócenie uwagi 
ludzi mogących ceś z siebie dla biiź- 
nich deć — na zagadnienia społe- 
czne najbardziej pałące i żywotne. 
Wydaje się więc odezwy, pisma, urzą- 
dza się zjazdy, tworzy się koła, er- 
ganizacje. Wszystko w tym celu; by 
jaknajwiększą ilość starszych osób 
wciągnąć do kieratu działań twórczych 
na polu społecznem. 

Kiedy mowa o Stowarzyszeniąch 
Młodzieży Polskiej, które sobie za 
postulat postawiły rozumną wspėl- 
pracę ze starszymi, to apel nasz | 
masze larum będzie tembardziej zro- 
zumiałe, tembardziej uzasadnione. 

Wywołać ze strony starszego pe 
kolenia szczere zainteresowanie się 
akcją stowarzyszeń i ofiarność ser 

н m 

deczną—oto dążenie naszej organiza- 
cji. Rozumiemy dobrze, że ‘у!ко 
współudział starszych, ich došwiad- 
czenie i wiedza zamieni słomiany o- 
gień młodych polskich serc na nie- 
wygasające wgnuiske czynu i pracy. 

Mniej nam może chodzi © pomoc 
materjalną, najważniejsza rzecz to po- 
zyskać serca i umysły dla świętej 
sprawy odradzania młodego pokole- 
nia w duchu katolickim i obywatel- 
skim. 

Współpraca dwóch pokoleń, o 
jakiej mówimy, nie będzie polegała 
na wkładaniu opaski na oczy mło- 
dych. Owszem jej celem będzie bu- 
dzenie inicjatywy wśród młodych i 
ruchu samodzielnego, Tylko © ro= 
zumny dozór chodzi. Młodzieży po- 
zaszkolnej nie sposób, niepodobna 
puścić samopas. Nie tylko nie potra- 
fi pracować, ale sama nle zechce, bo 
10 @а niej przy jej cbecnej schore- 
wanej psychice za trudnem będzie. 

Musi być kioś, co doda bodźca, 
zachąci, nauczy co i jak, wreszcie 
wskażs drogi, któremi ma się iść, I 
iu się zjawia rela starszego społe- 
częństwa. Te zadania należą do nie- 
go, jeśli nie ma być w naszym kraju 
tak, że każde pokolenie będzie siero- 
ce i pracę budowy domu państwo- 
wego ma zaczynać od nowa. 

Przekazywanie najlepszych trady- 
cyj, ostrzeganie przed manowcami nie 
da się uskutecznić, įešli starsi nie 
zrozumieją potrzeby podania doświad- 
czonej dłoni tym, którzy zaczynają 
życie, nie mając żadnego punktu o- 
parcia, to jest częstokroć ani wycho- 
wania rodzinnego, ani szkoły Za 80 
bą— a tylko ciemnotę, biedę i po- 
niewlerkę. 

Żs dzisiaj szerzy się w zastrasza: 
jacy sposób demoralizacja i rozbest- 
wienie (wiatr od wschodu), to duże 
winy tutaj ze strony starszego pokoa- 
lenia, które doprawdy za mało z sie- 
bie dla młodzieży daje. 

Dlatego niech nasz apeł nie zoe 
stanie bez echa, bez żywego oddźwię- 
ku wszystkich serc, za którym zaraz 
niech pójdzie czyn, pomoc, ofiarność 
i współdziałanie. Wołamy o to w imię 
przyszłości państwaii ojczyzny. В. 

  

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Zdzięciole (pow. Nowogródz- 
ki) podczas wycieczki. 

wata, niż jakakolwiek inaa 6 tym 
samym charakterze naprz. szkolna. 

Dlatego trzeba tutaj obok dobrze 
y pojętej i należycie zrozumianej opieki 

patronatów, spółdziałania szerszego 
ogółu społeczeństwa, każdej światłej i 
naprawdę kraj swój kochającej jed- 
nostki. Rezumiemy, że nie wszyscy 
ludzie nawet najlepszej woli i najlep- 
szej chęci nie mogą dać pozytywnej, 
nieraz b. żmudnej pracy nad maszą 
młodzieżą pozaszkolną. I trudno tego 
wymagać. Od takich jednak ludzi 
możemy wymagać poparcia morałnie- 
go i materjalnega. 

Dlatego właśnie Związek Młodzie- 
ży Polskiej tworzy tak zwane Koła 

Przyjaciół Młodzieży w tych wszy» 
stkich miejscowościach, gdzie już 
istnieją Stowarzyszenia Młodzieży Pol- 
skiej. 

Koła Przyjaciół Młodzieży mają 
stać się jednem z zasadniczych oegaiw 
w pracy Społecznej nad mledziežą 
pozaszkolną, a od udziału w pracach 
Koła Przyjaciół Młodzieży nikt wye 
mówić się nie może. 

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej 
woli fdo zapisywania na członków 
Kół Przyjaciół Młodzieży. Informacje 
wszelkie otrzymać można w Sekre- 
tacjacie Generalaego Związku Mło- 
Ni 8 Polskiej (Wilno Zamkowa 

r. 8). 
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— Tak, szepnęła z trudnością po- 
ruszając drżącemi ustami, — ale bła- 
gam pana, niech pan zmieni swą de- 
cyzję. Proszę... Jestem przerażona 
śmiertelniel Nic nie rozumiem! Ogar: 
nęła mnie panikal 

Złożyła ręce błagalnie. Jim nie 
widział nigdy takiego wyrazu przera« 
żenia na twarzy i w oczach, mawet 
Betty przed chwilą zdawała się o 
wiele spokojniejszą. Strach pozbawił 
twarzyczkę Anny wdzięku i wydawała 
się starszą o wiele. 

Lecz zanim zdążył odpowiedzieć, 
w przedpokoju ktoś upuścił z hala- 
sem laskę, obóje drgnęli, jakby na 
odgłos wystrzału i spojrzeli w  kie- 
runku drzwi. Właśnie Anno nachylił się 
po swą laskę, jednocześnie Betty uczy- 
niła ruch, jakby chciała mu ją podać, 
lecz Anno wyprostował się momen- 
talnie. 

— Dziękuję pani, ale jeszcze mam 
dosyć sił, by się nachylać. Codzień 
rano gimnastykuję się pięć minut w 
pylamie, — to mówiąc złożył ukłon 
i, śmiejąc się, zbiegł ze schodów. 

Gdy jim spojrzał zaów na Annę, 
twarz jej była spokojna, wyraz stra 
chu zniknął bez śladu tak szybko, 26 
Jim, młedy Anglik, nie chciał wierzyć 
własnym oczom. 

— Betty, pan Frobisher zostanie 
tutaj] —zawołała wesoło. 

— Byłam tego pewna, — rzekła 

wchodząca 'do pokoju z dziwnym 
uśrniechem ma ustach Betty. 

ROZDZIAŁ VII. 

Pan Woberski schodzi ze sceny. 

Przez caly ten dzień Jim mie wie 
dział się więcej z Aano i nić słyszał 
e mim. Był ou zresztą zajęty przeno- 
sinami z hotelu do domu Grenelle, 

Po obiedzie zasiedli wszyscy troje 
na terasie w ogrodzie, na którą wiod- 
ły duże drzwi w głębi przedpokoju. 
Doszli oni do milczącego porozumie- 
nia, iż nic im nie pozostaje do zrobie- 
nia, jak oczekiwać orzeczenia lekar- 
skiej ekspertyzy, to też narazie wie 
wspominali ani słowem o sprawie, któ= 
ra sprowadziła Frobichera z Anglji, 

Lecz długi szereg zamkniętych, 
jakby milczących okien, znajdujących 
się tuż nad ich głowami, mie dawał 
im zapsmnieć na chwilę o -strasznem 
oskarżeniu, to też rozmowa nie kleiła 
się i co chwila przerywało ją długie 
milczenie. W ogrodzie panowała tak 
wielka cisza, że na szelest gałązek, 
poruszonych przez jakiegoś ptaszka, 
wzdrygnęli się wszyscy, a kroki prze- 
chodnia zdawały się tak głośnemi, że 
mogły zbudzić całe drzemiące już 
miasto. 

Jim zauważył, że Anna kilka razy 
nachylała się naprzód i wpatrywała 
się w ciemne krzewy, rosnące po bo: 
kach dróżek, jakby próbowała znaleść 

tam coś czy kogoś.: Za każdym ra- 
žo prostowała się z westchnieniem 
ulgi. 

— Czy jest tutaj jakieś połącze- 
nie bezpośrednie pomiędzy ogrodem, 
a ulicą? — zapytał Jim. 

Betty odparła natychmiast: 
— Niema. Jest tylko korytarz na 

końcu domu łączący ogród z podwó- 
rzem, z którego korzysta egrodnik, 
Poza tem jedynem wejściem są ta 
drzwi z przedpokoju. Ten stary dom 
był zbudowany w tych czaszch, gdy 
każdy dom musiał być jedaocześnie 
zamkiem obronnym, im mniej bylo w 
nim wejść, tem się spokojniej spało. 

Dijon jest miastem bijących zega- 
rów. W tej chwili właśnie wszystkie 
zegary zaczęly bić jedenastą godzinę, 
dźwięki ta płynęły ze wszystkich dziel- 
nic miasta po przez dachy domów 
i zlewały się w jakąś dziwuą gamę 
melodyj. : 

Betty wstała, : 
— Oto miną! jeden dzien,—rzekla, 

a Anna westchnęła znów jakby z 
ulgą. 

Sarce Jima Ścisnęło się współczu- 
ciem dla tych dwuch młodych 
których życie powianoby być pasmem 
radości, podczas gdy one cieszyły 
się, że jeden dzień minął szczęśliwiel 

— Jakżebym pragnął, by to był 
ostatni pechmurny dzień w życiu 
pań, — rzekł. Betty szybko zwróciła 
się ku niemu, duże jej oczy błysnęły 

* 

istot, | 

w ciemności, 
— Dobranoc panu, — rzekła, a 

głos jej zabrzmiał pieszczotliwie. 
Wyciągnęła do niego rękę. 
— Pan będzie się nudził, natu- 

ralnis, w naszem towarzystwie, ale 
nie jesteśmy takiemi  altruistkami, 
byśmy mogły pana puścić stąd. Jee 
steśmy tak samotae, a pana obecnaść 
jest dla nas wielką pociechą 

Poczem dodała. 
— \/1ет, że dzisiaj poraz pierwszy 

będę mogła zasnąć spokojnie. 
Wbiegla na schodki i na chwilę 

zatczymała się we drzwiach, oświeco= 
na smugą płynącego z przedpokoju 
światła. 

„Zgrabna, o długich nogach dzisw= 
czynka, w czarnych, jedwabnych peńe 
czochach*, przypomniał sabie Jim 
słowa Sharlita, który widział Batty 
Harlow przed pięciu laty. Było to 
doskonałe dla niej określenie. 

, — Dobranoc pani, — odrzekł Fro- 
bisher, Anną Apcoff pobiegła za 
przyjaciółką, lecz wróciła ku niemu. 
Biała jej postać rysowała się wyra- 
źnie w ciemności, 

Pan zamknie drzwi na zasuw- 
kę, mieprawdaż? — zapytała, patrząc 
ze strachem na gruby parkan, ota- 
czający ogró1. 

— Naturalnie, — odrzekł Jim. 
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KOŚCIELNA. 

E — (c) Nowe rozgraniczenie de- 
Kkanatów jik już podawaliśmy, utwo- 
rzony został cały szereg nowych de" 
kanatów w Archidjecczji Wileńskiej, 
%W związku z tem nastąpiły pewne 
przesunięcia w dotychczasowych gra- 
nicach dekanalnych., 

Parcfje kabelska, rotaicka i mar- 
cinkeńska zostały odłączone od de- 
kanatu trockiego I przyłączone do de- 
kanatu grodzieńskiego, 

Parafja bialo-wacka została odłą- 
<czona od dekanatu wileńskiego i 
przyłącz”na do dekanatu trockiego, 

Parafja Szarkowszczyzna odłączona 
została od dekanatu głębockiego i 
przyłączona do dek. miorskiego. 

Prócz tego zmienione rozgranicze- 
va parafji w mastępujących dekana- 
tach: 

W dekanacie Oszmiańskim wyłą- 
<zona została miejscowość Rewki z 
parsfji Krewo i włączona do parafji 
Wiszniew. 

W dekanacie Miorskim miejscowość 
Popki z parafji Miorskiej przeszła do 
parefji Zdołteń skiej. 

W dekanacie Krzyszyńskim miasto 
Osowiec wyłączone z parafji Goniądz 
przeszła do parafji Downary. 

Zarządzenia dotyczące zmian w 
poszczególnych  dekanatach  (3:ch 
ostatnich) wydane zostały przez Ku- 
sję Mstropolitalną w da. 10 b. m. 

— (c) Godziny urzędowania 
«w Kurji Metropolitalnej. W celu 
uregulowania pracy wewnętrznej w 
Kurji Metropolitalnej, zmienione zo- 
stały godziny urzędowania, Kurja Me- 

( tropoliłalna urzęduje codziennie w 
) godzinach od 9—1 i ed 3—5. Inte- 

resanci przyjmowani są wyłącznie od 
11-ej do 13-ej. 

— (c) Akty erekcyjne. Dn. 8 
bm. podpisane zcstały Akty erekcyjne 
parafji Leonpol dekanatu miorsk'e o, 
oraz parafji Rohożnica dekanatu woł- 
kowyskiego. W Leonpolu probo- 
szczem został mianowany ks. Sylwestr 
Małachowski, w Rohożnicy ks. Wł. 
Biernacki. 

URZĘDOWA. 

— Konferencja u p. Wojewo: 
dy. W dniu wczorajszym p. Woje- 

woda Rzczkiewicz odbył dłuższą kone 
ferencję z Dyrektorem D:partamentu 
Wyznań Religijnych M.S.W. p. Ka» 
zimierzem Okuliczem poczem przyjął 
ma audjencji szereg osób. 

— Wyjazd p Wojewody. W 
dniu wczorajszym p. W« jewoda Racz* 
kiewicz wyjechał w towarzystwie se- 
kretarza osobistego p. Staniewicza na 
kilka dni do Warszawy w sprawach 
służbowych. 

— Zmiany w umundurowaniu 
po'icji. W ostatnim numerze <Dzien- 
nika Ustaw» egłoszone zostało roz- 

porządzenie Mia. Spr. Wewnętrznych 
w sprawie umundurowabia i uzbroje- 
nia pelicji państwowej. Na podstawie 
tego rozporządzeniawprowadzone zo” 
staną pewne zmiany w umundurewa- 
niu pelicji, przyczem oznaki stopni 
służbowzch niższych  funkcionarju- 
szów mieścić sią będą na kołnierzu 
kurtki lub płaszcza, Zamiast dotych- 
czasowych numerów kolejnych na 
kołnierzach wyszyte będą łapki, no- 
szone obzcnie przez oficerów, „oraz 

. galonik srebrny lub dwa w zależnoś- 
<i od szatży. — 

Zmiany te mają być wprowadzo- 
ne już w najbliższym czasie. 

— Zmiany w rozporządzeniu 
językowem na ziemiach wschod- 
mich. W sprawie wiadomości poda- 
nych przez prasy warszawską O rze- 
komym projekcie zmiany rozporzą- 
dzenia ministra oświaty dr. Dobruc- 
kiego w sprawie językowej w Szko- 
łach na ziemiach wschodnich, dowia* 
dujemy się, że wiadomość ta nie zu- 
pelnie odpowiada rzeczywistości. 

„Wspemniane rozporządzenie bę- 
dzie obowiązywać, natomiast przewi- 
dywane są ulgi, polegające na tem, 
że w należycie usprawiedliwionych 
wypadkach można ucznia pelskiego 
zwolnić od nauki języka danej mniej- 
szości narodowej. W ten sposób 
dzieci rodziców chwilowo. osiadłych 
ma kresach nie będą zmuszone Uczyć 
się obcego sobie języka. 

MIEJSKA. 
— (o) Posiedzenie miejskiej 

Komisji Finansowej. We wtorek, 
dunia 15 listopada, oaoędzie się po" 
siędzenie miejskiej Komisji Finanso- 
wej. Na porządku dziennym, 1) pro- 
jekt niektórych zmian w statucie po- 
datku widowiskowego; 2) projekt 
miektórych zmian w statucie podatku 
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cd ładunków kolejowych; 3) sprawa 
subsydjowania T-wa  przeciwgruźli- 
cznego; 4) sprawy bieżące. 

— (o) Sprawa budowy szkól 
powszechnych w Wilnie. We 
środę, dnia 16 

turalno oświatowej w sprawie opraco- 
wania planu budowy szkół powszech- 
nych w Wilaie. 

, — (x) Projekty Magistratu. Ma- 
gistrat m, Wilna zemierza w najbliż- 
szym czasie zorganizować wydział 
statystyczny, oraz przeprowadzić w 
Wilnie jednodniowy spis ludności i 
statystykę wszelkiej trzody chlewnej 
it d., znajdującej się na terenie wiel- 
kiego miasta Wilna. 

W związku z powyższem v.-pre- 
zydent m. Wilna p. inż. Czyż, ko- 
rzystając z pobytu w Warszawie, 0= 
mówi tę sprawę w Głównym Urzę* 
dzie Statystycznym. : 

Pozatem p. inż. Czyż zamierza 
zasięgnąć informacji u Starszego ce- 
chu piekarzy w Warszawie p. Wen- 
dego, oraz u inż. p. Paczkowskiego, 
co do budowy piekarni mechanicznej 
w Wilnie, oraz w Polskiem T-wie 
Wystaw w Warszawie, w sprawie 

rpa, e Targów Pół- 
naochych w Wilnie, mającej si 
w r. 1928. r Kė 

— (c) Kwesta na rzecz stowa- 
rzyszeń mlodziežy. Kurja Metropo- 
litaina poleciła P, P. Ks. Ks. Probosz- 
czom w dniu 13 listopada r. b. jako 
w dniu «Święta Młodzieży» zorgani- 
zować kwestę w kościołach na rzęcz 
Stowar y zeń Młodzieży, Zebraną kwo- 
tę nalezy mrzesłać dą Śzkretarjatu Ge- 
neralnego Związku Stowarzyszeń Mło- 
dzieży: Wilno ul. Zamkowa 8. 

— (x) Czynnośc wydz. opieki 
hygjeniczno lekarskiej m. Wiina. 
Wydział ogieki hygjeniczno lekarskiej 
przy Magistracie m. Wilna dokonał 
w ubisglym miesiącu nastepujących 
czynności w szkołach powszechnych. 
Odwiedzono 38 szkół; przeprowadzo» 
no badań indywidualnych 860, poga- 
danek wygłoszono—88, odbyto kon- 
ferencji indywidualnych z rodzicami — 
46; do przychodni skierowano 432 
dzieci Badań ambulatoryjnych prze- 
prowadzono—63. Pozatem stwierdzo: 
no wśród dzieci 16 wypadków 
świerzby, ianych chorób skórnych— 
50; podejrzanej gruźlicy—77, stwiere 
azonejgruźlicy pluc—16, gruźlicy gru- 
czołów chłonnych—1 i innych narzą- 
dów—2 Choroby nosa—31, uszu — 
15, jaglicy—19. Choroby oczu—50, 
nerwowych—5, płonnicy—19 i odry 
—AU. 

Przeprowadzono 
psychologicznych—49, 

KOLEJOWA. 

— Zmiany rozkładu jazdy w 
związku z naprawą tune'u Ponar- 
skiego. Dowiadujemy się, że wobec 
ukończenia odbudowy tunelu Ponat- 
skiego i wprowadzenia na szlaku 
Landwarów—Wilao normalnego ru- 
chu dwutorowego poczynając od dnia 
wczorajszego przywrócony został sta- 
ry rozkład jazdy pociągu nr. 712 
komunikacji Wilno—Warszawa i poc. 
nr. 714 komunikacji Zemgale—Wil- 
no— Warszawa, ustilony od dnia 
15—V rb., a mianowice: pociąg nr. 
712 odchodzący obecnie z Wilna o 
godz. 19 m. 35, odchodzić będzie 
o g. 19 m. 00 Pociąg nr. 714 od. 
chodzący obzcnie z Wilaa © godz. 
8 m. 30, będzie odchodzić o godz. 8 
mia. 20 

— (x) Konferencja kolejowa 
w sprawie budowy nowych mo- 
stów. Oacgdaj w Dyrekcji P. K. P. 
w Wilne, pod przewodn ctwem pre- 
zesa p. Staszewskiego, przy współ. 
udziałe naczelników wszystkich wy- 
działów Dyrekcji odbyła się konferen- 
cja, na której omawiaao sprawę рго- 
jektu budowy nowych mostów kolejo- 
wych w óbrębie wileńskiej dyrekcii. 

— Konferencja w sprawie bu- 
dowy dworców kolejowych. W 
dniu wczorajszym odbyła się w Dy- 
rekcji Kolejowej konferencja naczelni= 
ków szeregu wydziałów w sprawie 
budowy kilku gmachów stacyjnych 
na terenie Dyrekcji Wileńskiej. 

WOJSKOWA. 
— )x) Zmiana dowódcy 3 pul- 

ku saperów. Dotychczasowy dowód- 
ca 3 pułku saperów w Wilnie ppułk; 
Hackbeil przeniesiony został ostatnio 
do sztabu 5 okręcu Szefostwa Bu 
downictwa Wojskowego. 

POCZTOWA. 

— Nowa agencja pocztowa. 
Z dniem 21 peździernika br. została 
uruchomiona agencja pocztowa Wiel- 
kie Ejsymonty w pow, Grodzieńskim. 

— (x) Polepszenie bytu kiero- 
wnikom pocztowym, W dążeniu 
do poprawy bytu kierowników mniej- 
szych urzędów pocztowych, Rada 
Miaistrów przyznała im ostatnio spe- 
cjalny . dodatekt. zw. manipulacyjny 
w wysokości nie mrzekraczającej po- 
łowy uposażeń XII stopnia służbo- 
wego. Dodatek ten ma stanowić wy- 
nagrodzenie za dodatkowe zajęcia 
kierownicze. 

— (x) Budowa gmachów po- 
cztowych. W związku z ożywie- 
niem się akcji budowlanej w resorcie 
pocztowo - telegraficznym, Wileńska 
Dyrekcja Poczt i Telegr. projektuje 
w najbliższych dniach przystąpić do 
budowy szeregu gmachów dla po- 
trzeb większych urzędów pocztowych 

również badań 

listopada, edbędzie sk 
się posiedzenie miejskiej Komisji Kul- Ež 

   
      
     

w wieku 
Pogrzeb na cmentarz żydowski, 

Nr 39, odbędzie się w poniedziałek o 

Klara z Zakszejmów 

Szejniukowa 
Żona Łazarza Szejniuka. 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w dniu 12 listopada, 
lat 54. 
z domu żałoby przy ul. Wijeńskiej 
godz. 12 pop. 

O czem zawiadamia pogrążona w nieutulonym żalu 

zima. Rod 
   

Objęcie stanowiska przez Kom, Rządu p. lszorę. 
Dowiadujemy się, iż nowomiano- 

wany Komisarz Rządu na m. Wilao 
p. Iszora w dniu jutrzejszym przyby* 
wa do Wilaa, w celu objęcia powie- 
rzenego mu stanowiska. 

Pzłniący dotychczasowo ebewiązki 
Komisarza Rządu p. Strzemiński z 
dniem tym korzystać będzie z 6 cio- 
tygodniowego urlopu wyboczynkowe- 
go, poczem uda się do Łodzi. 

w okręgu. W pierwszym rzędzie pro- 
jektowenna jest budowa gmachów 
pocztowych w Nowogródku, Moło- 
decznie i Pińsku. 

— (x) Defraudaca w urzędzie 
pocztowym —Grodno. Dzięki ener.' 
gicznie i umiejętnie przeprowadzonej 
lustracji urzędu pocztowego w Gro- 
dnie, główny inspektor Wileńskiej 
Dyrekcji Poczt i Telegr. p. Małochleb 
ujawnił znowu nadużycie dokonane 
tym razem przez  funkcjonarjusza 
pocztowego nelakiego Wassmana na 
sumę około 1000 zł: 

Wassman, będąc urzędnikiem w 
wydziale ekspedycyjnym, okradł pa- 
czkę wartościową. Dafraudanta are 
sztowano i oddano do dyspozycji 
władz sądowych. 

— Zasięg wileńskiej radjo- 
stacji. Dla stacji radjofonicznej w 
Wilaie, która ma być uruchomiona 
około 4 grudnia b. r, | przewidzia- 
na jesi moc, doprowadzona do ano- 
dy lampy generatoroweį okolo 1 KW, 
moc w antenie — 06 KW. Zasięg 
na detektor winien być zgodnie z 
koncesją ca 30 km., zasięg zaś na 
przeciętny aparat lampowy będzie 
około 150 km; po zachodzie słońca 
zasięg będzie znacznie większy. 

W razie znacznego wzrostu ilości 
radjoaboneutów w województwie wie 
leńskiem zas'ęg radjostacji wileńskiej 
mógłby być powiększony przez od- 
powiednią rozbudowę urządzeń radjo- 
stacji. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (o) Posiedzenie miejskiej 
Komisji do spraw opieki spo- 
łecznej. W poniedziałek, dnia 14 li- 
stopada, odbędzie się posiedzenie 
miejskiej komisjj do spraw opieki 
społecznej z następującym porządkiem 
dziennym: * 1) sprawa subsydjowania 
T-wa przeciwgruźliczege; 2) Sprawa 
przyzuania zapomogi stowarzyszeniu 
„Toz* na pokrycie deficytu półkolonji 
letnich; 3) sprawa przyznania zapo- 
móg na pokrycie deficytów kolonii 
letnich chrześcijańskich i żydowskich; 
4) sprawy bieżące. 

Zatarg w  kalwaryjskiej 
hucie szklanej Robotnicy kalwaryj- 
skiej huty szklanej, którzy nie meją 
mieszkeń przy „fabryce, zwrócili się 
do dyrekcji fabryki o wypłacenie im 
mieszkaniewego dodatku zgóry za 
trzy miesiące. W razie nieprzychylne] 
odpowiedzi robotaicy zapowiedzieli 

sireįk. ‚ 
— (x) Otwarcie kursu więzien- 

nictwa. W dniu 15 b. m, nastąpi 
otwarcie kursu w więzieniu na „Łu- 
kiszkach* z zakresu więziennictwa, 
akcji przeciwpożarowej i t. d. dla per- 
senelu zatrudnionego w pomienionej 
instytucji. 

Otwarcie kursu poprzedzone  bę- 
dzie naboż'ństwem w kaplicy wieziene 
nej, przy współudziale władz. sądo- 
wych i więziennych. Kurs ten po- 
trwa trzy miesiące. 

— Zakład rzemieślniczo-wy- 
chowawczy. W roku 1922, kiedy 
falangi bazdsmnych i sierot powra* 
cały do kraju powstał w Dworcu 
pow. Nowogródzkiego zakład dla stu 
chłopców. Zadaniem zakładu było 
wykształcenie chłopców na rzemieślni- 
ków, zasilając w ten sposób szeregi 
polskich pracowników na Kresach 
Wschodnich. ; 

Wychowankowie zakładu prócz 
całkowitego — utrzymania i ubrania 
otrzymują bezpłatnie  wyksztzłtenie 
zawedowe i teoretyczne. Przeszło stu 
abselwentów tej szkoły (szewćów 
i stolarzy) uzyskało już dyplomy cze- 
ladnicze w Cechach Warszawskich i 
Nowogródzkich. Miliłby się ten, kto 
by przypuszczał, że zakład utrzymuje 
się z subwencji lub jałmużny. Głów: 
nem dochodowem źródłem jest zbyt 
własnych wyrobów, jak to obuwie dla 
młodzieży szkolnej i t. p. 

Ażeby uzyskać jaknajwiększą ilość 
zamówień zarząd Zakładu w. Dworcu 
przyjmuje bezpłatnie jednego sierotę, 
poleconego przez lustytucję, która za- 
kupi 200 par obuwia rocznie, prócz 
tego sprzedawane są meble na raty 
dogodne. 

Cenna ta placówka przygotowują: 
ca pokolenie wdrożone do systema- 
tycznej pracy nie może nie znaleźć 
poparcia u społeczeństwa, dbającego 
o los placówek oświatowych ma 
wschodnich rubieżach kraju. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyty ku czci Kościuszki. 
Ku исгсгео!  przywiezienia serca 

Kościuszki i pamiątek Rapperswilskich 
do Polski, Narodowa Organizacja Ko- 
bist urządza kilka odczytów. Pierwszy 
inauguracyjny odbędzie się dnia 19 
listopada rb. w sali Šaiadeckich U3B. 
o godz. 8-ej wiecz. Słowo wstępne 
wygłosi Rektor USB, prof. St, Pigoń. 
Odczyt pod tytułem: «Kościuszko wo- 
bee ostatnich badań historycznych», 
pr. USB. dr. Felks Koneczny. 

— Powszechne wykłady Uni: 
wersyteckie W niedzielę, dnia 13 
listopada 1927 r.ku © godzinie 7-ej 
wieczorem w Sali Saiadeckich Uai- 
wersytetu prof. Bronisław * Wróblew- 
ski wygłosi odczyt p. t. „Prawe kar: 
ne i pedagogika“, 

Wstąp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. 

NADESŁANE, 

— „Okno* na tvd ień Akade- 
mika Dziś o godz, 8-ej -wieczór w 
Teatrze Reduta na rzecz „VI-go Ty- 
godnia Akademika* „Oxno* sztuka 
Rybickiego. 

Całe Wildo, komu droga jest 
przyszłość młodego pokolenia, ро- 
Śpieszy na tę interesującą s7tukę: 

— Zebranie Kola Miłośników 
Szkoły Twórczej odbędzie się dnia 
15 listopada, we wtorek o godz. 6:ej 
(szóstej) wieczór (punktualaie) м 10 
kalu Szkoły Powszechnej Nr. 39 przy 
ul. Królewskiej 9. 

Na porządku dziennym: 
referat p. Piotrowiczowej p.t. Na- 

uczanie „metodą projektów" w szko 
łach nowego typu w Ameryce. 

ROŻNE. 
— Towarzystwo Kursów Tech: 

nicznych w Wilnie podaje do wia- 
demości osób zainteresowanych, # 
dnia 16 listopada r. b. o godz. 17 
przy Państwowej Szkole Technicznej 
w Wilnie ul. Holendernia 12 (na 
Antokolu) nastąpi otwarcie rocznych 
kursów na Dozorców i Majstrów Me- 
ljoracyjaych (zajęcia wieczorowe). 

Podania przyjmuje, eraz  najbliż- 
szych informacyj udziela kancelarja 
państwowej Szkoły Technicznej w 
Wilnie codzisnnie od godz 9—13. 

Pierwszy... prawdziwy śnieg 
w Wilnie. Jakkolwiek już się dwa 
razy pokazał w tym roku śnieg, wsty- 
dliwie jednak topniał, omal że ziemi 
jeszcze nie dosiągnąwszy. Mówi sta- 
rożytne przysłowie: „Na świętego Mar- 
cina—dużo gęsi zarzyna* — ba taki 
to już tradycyjny «sezon» na pieczy- 
ste gęsie. Als wczoraj—„Na świętego 
Marcina—zima się zaczyna'—powie- 
dziećbyśmy mogli:—śnieg wypadł i 
to nielada zawieja nawet się zerwała, 
całe miasto obielła, a gdy błysnęły 
pierwsze gwiazdki mrozu w Świetle 
lamp wieczornych, weselej jakeś i 
lżej się na duszy zrobiło: przecież 
zawsze zamnowiedź końca jesiennej 
pluchoty, błota, wilgoci, co gorsze 
jest od mrozu. 

Kto wie, może dz'ś już pierwsze 
na kdn d a sanki?.. | : 

ET staw. fji у 
Dzisiaj w miedzicię nie was: 

12 1 pół odbędzie się zapowiedziane otwar- 
cie i vernissage wystawy o artystycz- 

nej, pod protektoratem Pana Wojewody Wi: 
leńskiego. Uroczystość przecięcia - wstęgi 
przez Pana Wojewodę poprzedzą wobec ząa- 
proszonych gości przemówienia Prezesa 
T-wa Miłośników Fotografji p. O: Rackiewis 
cza, Oraz prof. J. Bulhaka, poczem nastąpi 
zwiedzanie wystawy, na którą, w przeważe- 
nej ilości, składają się prace działu polskie 
go z wrześniowej wystawy międzynarodo- 
wej w Warszawie i prace artystów wileń- 
skich. Wystawa mieści. się w sali gimnazjum 
imienia Adama Mickiewicza „przy ul. Domi- 
30 si bej Wystawa potrwa do niedzieli 

TEATR i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance, Dziś o g 

20:eį na rzecz VI Tygodnia Akademika <Okno» 
A: Rybickiego: 

We wtorek, 15 b. m. po raz pierwszy 
<Zemsta» Al. hr. Fredry. 

— Reduta na Pohuiance. Recital for- 
tepianowy Aleksandra Borowskiego: Dziś 
po południu o EA 5 m. 15 koncertować 
będzie Aleksander Borowski, niezrównany 
pianista — genjalny odtwórca dzieł: Bacha, 
Beethovena, Liszta, Skrjabina, Prokofjewa. 

Koncert Borowskiego jest nielada atrak- 
cją dla Wilna, tem się tłumaczy niezwykle 
duża ilość 5 rozsprzedanych biletów. 

Dziś <Orbis» sprzedaje pozostałe bilety 
od g. 10—12 w poł. zaś od 3 po poł. kasą 
Teatru. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Uła- 
ni Ks. Józefa» —krotochwila żołnierska Ma- 
zura ze śpiewami i tańcami, przyjęta na 
premjerze piątkowej entuzjastycznie przez 
przepełniającą teatr publiczność, dziś graną 
będzie dwukrotnie: o g. 3:ej i o g. 8 m. 30 
wiecz. 

— «Fura słomy», najnowsza komedja 
Z. Kaweckiego grana dziś będzie o g. 6ej 
wiecz: punktualnie. 

— Na koło studentów. Czwartkowe 
przedstawienie <Ułanów Ks. Józefa» zaka” 

pione zostało na dochód niezamożnych stu- 
dentów infiandczykó w. 

— «Kwiat pomarańczowy» w Teatrze 

Polskim. Oto tytuł nejńowszej komedji A. 
Birabeau i J. Dolley, będącej obecnie na 
repertuarze teatrów stolic europejskich, a 

kióra w piątek najoliższy ujrzy Światło kin- 
kietów w Wilnie. 

RADJO. 

Poniedziałek 14 listopada. 

— Program audycji warszawskiej. 

12.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni« 

czo-meteorologiczny, «PAT», oraz nadpro* 

am. 
R 1500. Komunikaty: meteorologiczny, go- 

spodarczy, PAT, oraz nadprogram. 
15,20—16 25. Przerwa, 
16,25—16,40. Nadprogram, komunikaty- 
16.40—17 05. Odczyt p ts <Stanowisko 

języka polskiego wśród innych języków sło' 
wiańskich» (z cyklu p. t. «Dzieje języke pol- 

sklego>) — wygł. p'of: Stanisław Słoński. 
17,05—17 20. Komunikaty <PAT>. 

17.20— 17 45. «Technika 1 ekonomja pra- 

cy psmięciowej) <z cyklu odczytów organtzo- 

wanych przez Min. W. R. i O. P;) — wygł. 
dr: Jskób Segal. . 

17 49—18.15, Program dla mtodzieży 
Pogadanę pt. <Co się stało z niedźwikdziem 
— wyp. p. Prążmowska: " : 

1815. Transmisja muzyki tanecznej: 
19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,35. Ro" maitości. 
19 35—20.00. 26 ta lekcja kursu elemten- 

tarnego języka francuskiego, według  podrę- 

cznika p. Lucien Roquigny: 
2000—20 30 Przerwa. 
20,30. Koncert wieczorny. | 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty: totni- 

czoneteorologiczny, policyjny, PAT, spor- 
towy oraz nadprogram. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Nieudany zamach chorą- 
żego na cudzą kieszeń. Do policji 
wpłynęło zameldowanie właścicielki 
maj. Bujwidziszki p. Buturlin o na- 
desłaniu jej pocztą listu wysłanego 
przez organirację P. P. Z. Autor czy 
też autorzy tego listu grożąc śmiercią 
w razie niezastosowania się do roz- 
kazu, polecili p. Buturlin złożyć na 
wskazanem miejscu cmentarza tysiąc 

złotych. i 
Jednocześnie w liście tym powie- 

dziane było wyreźnis, że po złożeniu 
pieniędzy ma ona na dni kilka wyje- 
chać z Bujwidziszek. 

Zarządzono obserwację, która do- 
prowadziła do aresztowania  terorysty 

którym okazał się chorąży W.P. Stefan 

Woliński. Wieczorem do oznaczo- 
mego w liście miejsca zbliżył się 
wojskowy;-="wziął położoną kopertę 

i szybko pobiegł w stronę wyjścia. 

Siedzący ma czatach funkcjonarjusze 

przytczymali go i oddali w ręce wła- 

dzom. Z rozporządzenia Prokuratury 

wojskowej został on osadzony w wię- 
zieniu na Antokolu. | 

ERZE 

Z SĄDÓW. 
Hurtkowcy przed Sądem. 

„Sąd Oxręgowy w Wilnie na sesji 
wyjazdowej w Wilejce pow. rozpez- 
nawał sprawę Al, Bicza i Afanasji 
Szukiewiczowej, oskarżonych z art. 
129 KK. o należtnie do zorganizo- 
wanego przez siebie hurtka białorus- 
kiego. Oboje uważani byli za naj- 
bardziej wrogo względem państwo: 
wości nolskiej usposobionych działa- 
czy Hromady. Podczas przewodu 
sądowego z odpowiedzi świadków 
dawanych na zapytania przewodniczą: 
cego sędziego Kontowtta i prokurato- 
ra Góry wyjaśniła się niezbicie wina 
eskarżonych, to też w defnicji pro- 
cesu Sąd wyniósł wyrok skazujący 
na rok więzienia. Areszt prewencyjny 
został oskarżonym zaliczony, 

  

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

Bezwzględnie najtańsze 
EE=unu " žrodio zakupu. 
radjoaparaiow (detektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8 miu lamp. wł:) 

oraz części składowych 

WSZECH RADJO 
W. R. W. 

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

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dyplomem uznania* 

na l-ej wystawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, łampy, akumu- 

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

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

Zapamietaj adres 
WSZECH RADJO 

Warszawa, Al. Jerozolimska 93 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajowy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję 

monterów. zaa ‚ 

—
 

RD ANT MST. 

Otóż właśnie 

kawa 

„ENRILO 
zawiera wszelkie 

aromatyczne składniki, które tak 

bardzo się ceni w kawis ziar- 

nistej, — Dlatego też przynosi 
„Earilo* w równej mierze za- 
dowolsnie jak filiżanka dobrej 
kawy ziarnistej, nie zawierając 

jednak szkodliwie działającej ko- 

feiny. Zupełnie bez domieszki 

kawy ziarnistej . oraz _ cykorji 

osiąga się tani i zdrowy napój, 

polecany od szeregu lat przez 

znanych i poważnych lekarzy, 
    

  

   

Wyłączni wytwórcy; 

Henryka Francka Synowie 
S. A. Skawina Kraków. 

"SBEL UIBEZREOED ZER 

OBCHOD 

„ŚWIĘTA MŁODZIEŻY« 
pod protektoratem Jego Ekscelencji 

Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Romualda Jalbrzykewskiego. 

Program obchoda. 

Niedziela 13 listopada 

O godz. 8-ej — nabożeństwo dia 
młodzi :ży Siowarzyszeniowej. 

O godz. 11-ej — zb órka Druhen 
i Diuhėw w sali Okręgowej (Dami- 
nikeńska 4). 

O godz. 11—30 złażenie wieńca 
na grobie Nieznanego Żołnierza. 

O godz, 13 ej Uroczysta Akademja 
w S:li Miejskiej. 

W programi:: Qlczyt o Šv. Sta- 
nisławie Kostce i.,,Ś więcie Młodzieży«, 
D iał koncertowy przy udziale p. M. 
walka, EE, «p. S. Be- 
noniegs, p. dyr. zczepań skiego, 
chóru „Ezho" pod batutą p. prof. 
Kalinowskiego. 

godz. 19-21 —  Wieczornica 
młodzieży w Sali Oxręgowej (Dami- 
nikańska 4). 

ROBIE OKEY EEGOBOWRERŁ 
G.cŁDA WARSZAWSKA 

12 listopada 1927 r. 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz. Kupno 

Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryż 35,15 35,105 34,925 
Praga 26,41 26,475, 26 35 
Szwajcarja 17192 172,35 17149 

Wiedeń 125,80 12517 _ 125,49 
Włochy 48,18 4860 4836 

| GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 12 listopada 1927 r. 

Złoto. 

Ruble 4,75 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 60,60 5980 

Słynna Wróżka Chiromantkaą 
Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe. 
o miłości it. d. Przyimaje i do 8 
wieczór, Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie ma prawo na schody. 

B-cia O L 
ul Niemiecka 3, tel. 362. 

MEBLE ŁÓŻKA angielskie 
WÓZKI dziecinne 

Sprredaž również NA RATY: 

Fracownia tkactwa B ręcznego 
PRZYJMUJĘ robotę swetrów, dk: 
mów, kamizelek, szali. dywanów i t. 
p- z nowej wełny, PRZERABIA stare 
wełniane swetry na nowe. PRZYJ- 

‚ МО]Е UCZENICE na naukę tkactwa 
: na dogodnych warunkach. 
) Ul. $ Maja 9 m. 9, parter na lewo. 
Zgłaszać się od 11—1 g. i od 3—5 g. 

  

    

  

  

+ i 6 icxie- 4 W Restauracji Kr istal' ZE 4 
% Kuchnia prowadzona przez znanego |, 

Kuchmistrza Bolesjawa Szymkę. T 
+ Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 
$ Podczas obłądów i kolacji przygrywa $ 

a 

wyborowy kwartet, 

s_ Pensjonat Cywińskiej 
и Benedyktyńska 2 m.5, (róg Wileńskiej) z 
„ Pokoje do wynajęcia z całodziennem m 
u utrzymaniem ma doby i miesięcznie m 
z Tamże wydają się 

dobre, zdrowe obiady. 

I M E BLE 
sypialnie, stołowe, gabinety, sal 

i sztuki pojedyźcie a 

MAGAZYN Misi „LŁEOJŃ* 
Warszawa, PI. Trzech Krzyży 
Nr 13, róg Żórawej Warunk 

dogodne, Robota soldna. 
Canv przvstenne, 

+ 

  

  

  
  

  

Solidna firma poszuzuje х 

buchalterki specjalistki 
Jednoczešnie dla prowadzenia kasy i 
korespondencji w języku polskim na 
maszynce. Referencje ze wskazaniem 

oprzedniej działalności konieczne. 
ylko poważne oferty kierow. do Biu- 

ra ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
dia „S. J.“   
  

  

  FORTEPIANY, PIANINA i 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe I używzne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

ŚNIEGOWCE i KALOSZE 
szwedzkie, ryskie I krajowe poleca 

D,R.W.Jankowski i 9-ka 
WIELKA 42, 

| WĘDLINY WIEJSKIE! | 
p, FIEDOROWICZOWEJ 

FISHARMONJE 

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

Poszukuje sie ; 

członków rodzi ny, 

Lisowieckich 
Zgłosić się do 
m. aków, 

czej ka 
ama 

   



  Yy yyrr—r—PPPPP TTT НН 

* 

  

  

  

stwa własnej córki, W rolach tviułowych: rnistrz maski «Człowiek o stu maskach» Lon Cnaney gh 

     

  

Przyjmuje od godz. 10 

6 SŁOW O 

Kino- - 66 "Dziš film 64 dramat w 10 akt osnuty na tle u (me Юг POPILSKI 
Teatr „Polonja z życia chińskiego „Man dary n Wu życia chińiskiego,odtwarza  urowośc © 0 ł 0 S Z e n l e ELEFON 1 choroby skórne 

3 ul. A. Mickiewicza 22, gy rodziców, którzy muszą wykonać prastare tradycji narodu chińskiego, dochodząc nawet do zabój GB s 12-29 6 i weneryczne. 
Uuica DoBRA . 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. e 

  

Kino- 
teatr „Helios“ 

ul. Wileńska 38. 
„wszechświatowej sławy myśliciela 

Hr, LWA TOŁSTOJA 

  

seansów © godz. 4, 6, 8 i 10-ej, 

D:ś ostatn dz eńl 
Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowsza produkcja 1927—28 r. Największe, nieśmiertelne arcydzieło 

„Zmartwychwstanie 
cenia przy udziaje i vod kierunkiem syna wielk, pisarza Hr, ILJI TOŁSTOJA. W roli «<Katiuszy» 
sława ekranu DOLORES DEL RIO. Podczas seansów od g 6-ej orkiestra 

4c Niestychanie emocjonujący 
dramat rmiłości i poświę- 

balatajek i mandolin 
wykona odpowiednie śpiewy i romanse. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początek 

  

: Dzi 
_ Miejski Kinematograt ka I 
Kulturs lno-Oświatowy 

Sala Miejska 
(ui. Ostrobramska 5) 
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*METEOR" 
Marka Febryczna. 

„KON 
„LOTWAGUM“ 

FABRYKI 

POLECA: 

aaa siai 

Zmiana adresu 

Rank Ziemiański 
Wydział Agrarno-Parcelacyjny. 

Przedstawicielstwo w Wilnie 

zostało przeniesione na 

ul. Gdileūską 30, m. 15 I pletro 

BANK ZIEMIANSKI 
Nabywa majątki do parcelacji. Dokonywa komisowel 

parcelacji majątków z wydaniem awansu wi. šcicielom. 

Przeprowadza pomiary. Likwiduje serwituty. 

Adres: ul. Wileńska 30, m 15. Tel. Nr 4—43 
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DZIAŁ RADJA 
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 
superheterodyny alko za zł, 475 — Główny skład: 

Krajowych słuchawek, krajowych _ transformatorów 

typu <Kórting», krajowych skal «Filaryt», Z wyro- 
bów zagranicznych prowadzimy: <!DEAL—NIEB E. 
3KI-PUNKT>», słuchawki, membrany, temposkepy i t. 6; 

Usraszamy odwiedzieć nas lub nam napiszć: 

Oby TANIO. FACHOWO. BEZ ZWŁOKI. 

Skład broni 
e E. Zienkiewicz 
4.4 

  

   
Wilno, Š-to Jafska 9. 

poleca W. P. P. myśliwym, świeżo! 

otrzymany transport broni bezpo- 

średnio z zagranicy. 

Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 

Zamiejscowym po otrzymaniu 10 proc. 

wysyłam żądaną broń i przyrządy za 

pobraniem. 

Ceny możliwie najniższe. 

r KOŁDRY ‹ 
wyrebia i sprzedzje znana irma 

B-cia CHANUTIN 
Wilno, Niemiecka 23 firmaegzystuje odr.1890. 

talunki są wykonywane : 

х > w dążdi 24 godzin. 

  

Gęgiel górnośląski 
„z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

T R E Ss“ Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

firma Tadeusz Kowalski i Trylski“ 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: CENY NAJNIŻSZE. 

  

i 66 
wyświetlane tilmy: „Wyspa zatopionych Ok rętów 
W roli głównej Anna Nilson. Nad program: „DLA PAŃ — WSTĘP WOLNY* w 1-ym akcie. 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego W poczekalni koncerty radjo. 
Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4:ej. Ceny biletów: parter 60 gr., balkon 30 gr. 

Ostatni seans o godz. 10 

AWA. Ś NIEGOWCE 
ZŻ0ĘŚŚ KALOSZE 

najtrwałsze i wytworne 

Jener. Reprez. na Rzeczp. Polską 
i Skład Komisowy 

Warszawa, ul. Dluga Nr. 55, telef, 299 78, 
Do nabycia w pierwszorzęanych magazynach. 

  

_Fascinafa. 
-— ——-   

E. 
Wilno, Mickiewicza 26. tel. 710. 

$ SNIEGOWCE krajowe i zagraniczne, * 

ż KALOSZE Ba » 4 

OBUWIE damskie, męskie i dziecinne $ 

po cenach fabrycznych poleća firma *. 

W. NOWICKI 
Wilno, ul. Wielka 30. 

  

Marka Fabryczna, 

TINENTS" 
Akc Tow. w Rydze. 

W pociągu, samochodzie aeroplanie 
niezbędną jest aromatyczna odświeża- 

jąca woda kolońska 

  

  

Najprzedniejszy bergeński 

TRAN 
świeżo otrzymany, poleca Skład 

apteczny i perfumeryjny 
Kudrewicz i S-ka. 

Tel. 908. 

dramat życiowo-sensacyjny 
w _ 8 aktach. 

  
  

     

  

rano w dmu licytacji. 

  

BUKOGNIKI 
RÓŻNEJ WIELKOŚCI 

znakomite w pracy i tanie   
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, 

LET Z DODA 
Kres narzekaniom 

na złą herbatę kładzie nowa 

Zawalna lia. 

T-wo 

  

  

Wszędzie do nabycia. 

p WSZW M 
Wielki wybór! 
aksamitu, pluszu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych. sukiennych, bławatnych, 

cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

    

  
Meble plecionel 

nuje znana pracownia   „Manufaktura Łódzka* koszykarska Francioska 
1 'wskiego WIELKA 21 Widza NE? 

  

(dawniej Kijowska 4): 

———————- 

3 POKOJE 
z odzielnym wejsciem 

są do wynajęcia. 

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

KSZESŁA 
Wiedeńskie 

i stołowe 
o cenie fabryczne! 

Poleca skład mebił 
B. Łokuciewskl 

sA 2 M BEGZOROGE 

SPECJALNEM ZAUFANIEM 

F. p. 
Herbata ta jakością prześciga 
wszystkie dotychczasowe marki 
Do nabycia w  handlach 

kolonialnych. 

  

należy darzyć re- 
klamę o herbacie 

marki 

    

400000050000550005GUU3UENGU0OUGRG WESELSAAWZNZENIE ul. Mickiewicza 42. 

  

    

   
pisarza rnsyjskiego hr. LWA TOŁSTOJA, 
wydanie Dzieł Lwa Tolstoja. 

Uprzystępnienie tych dzieł najszerszym kołom czytelników jest życzeniem wydawcy, dlatego 

też postanawiliśmy rozdać większą ilość egzemplarzy za darmo. Każdy czytelnik pisma. który 
w cągu 10 dni nadeśle pod naszym adresem niżej załączony kupon, po wypełnieniu go otrzvma 

bezplatoie pelne wydanie Dzieła Tołstoja w 30 tomach, zawierających mniej więcej 5500 — 6000 

stren szczelnie zadrukowanych. rozmaitych małowartościowych 

wydań, ukażą się bez skrutów. 

D Ti — potężnego myśliciela, psychologa i artysty — to Skarb w dziejach 

ŻE aw Gaz i mid wt Jasnej Polany*, olbrzym ducha iśmiennictwa. Glębok znawca duszy ludzkiej, wspaniał 
P myśli, jest Tołstoj zjawi i в orji li że poznanie jego nieśmiertelnych i myśli, jest Tołstoj zjawiskiem tak cudownem w historji literatury, 
utworów jest obowiązkiem każdego kulturalnego człowieka. : 

Dzieła Tołstoja ukażą się pięknie drukowane w zwykłym formacie książkowym. Wysyłkę 

uskutecznia się w kolejności zgłoszeń, jedynie opakewanie i koszta reklamy wymagają zwrotu 

kosztów w wysokości 50 gr. od tomu. ' 

Całość składać się będzie z powieści następujących: : 

Wojna i Pokój, Zmartwychwstanie, Anna Karenina, Sonata Kreutze- 

rowska, Dzieciństwo, Lata chłopięce i młodość, Polikuszka, Kozacy, 

Śmierć Iwana lljicza i t. d. 

    
Abonamenty na codzienną przesyłkę 
Świeżego <Laktobaciliin - Joghurt» 
w oryginalnych słcikąch przyjmuje, 

Ramogen 
Teatrajna 4 lub telefonicznie Nr 1233 

|"-”DAMA Z DYPLOMEM T 

Institut de Beaute Kćva marka p a 
at Wilnie przy ul. 

herbaty © © GE 1, tel. 657, Leczenie wad cery i 
Aromatyczna, Wytworna, Eko- . ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 

nomiczna. przyszczy, plam na twarzy. 
cjalnie dla balów i wieczorów 

«Мавдие en Marie» ostatni wynala- 

zek dla natychmiast. 
koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
1 łupieżu. Przyjmuje od 9—2. 

tanio i solidnie wyko- 

Na sodstawie zarządzenia M nisterstwa Soraw Wewnętrznych Nr. 67 
- z dnia 26 Vi 26 r. ninejszem podzje się do ogólnej wiadomości, iż w dniu 

25 i 26 ustopada 1927 r. o godz. 11 w Wileńskim Urzędzie Wojewódz- 
kim (ul. Magdaleny 2) w podwórzu, wejście z bramy, odbędzie się publicz- 
ny przetarg (licytacja) broni myśliwskiej skonfiskowanej prawomocnemi 
erzeczeniami władz administracyjnych. 

Do licytacji mogą stawać osoby upoważnione do posiadania broni, 
t.j. posiadające pozwolenia władz administracyjnych I instancji na kupno 
(posiadanie) broni myśliwskiej, względnie osoby, posiadające koncesje na 
handel bronią. Broń, podlegająca licytacji w ilości 72 sztuk różnego ro- 
dzaju i kalibru jest do obejrzenia w lokalu licytacyjaym ed godziny 9—11 

   
   

Za Wojewodę z r. Naczelnika Wydziału. 

Pawlikowski 

  eg 

Mickiewiczą 37 

Spe- 

odświeżania   
WZ Pr SBA) 
POTRZEBNA 

WĘGIEL 
. GÓRNOSLĄZKI 
i materjały budow- 
lane w najlepszych 
gatunkach po ce- 
nach konkurencyj- 

nych poleca 
K. ZDANO WSKI 

A. Mickiewicza 34 
Tel: Nr 370. 

Skep „Okazja” 

  

  
Wilno, ul. św. Jańiska 8 w dobrym stanie do 
Kupno i sprzedaż 

MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze- 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych chcę kupić, ul. Nowo- 
rzeczy wyjeżdzam na grodzka Nr 7 m, 3, 

prowincję. 
Zawiadamiać listownie 

BiURO: 
Podań, Tłumaczeń i 

Przepisywań 
«REKORD», przy ul. 
3 Maja 1 załatwia 
szybko akuratnie, ceny 
konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie 

  

    

ODNAJMĘ 
sklep z mieszkaniem 
w  pierwszorzędnym 

KOPJOWANIE 
PLANOW 

L SWIATŁODRUKI | 
Ina. KAUPOWiE 

Wilno 

TEPEARCZTANZCE RADE 

Piece żelazne 
Szamotowe 

„naftowe 

ŁYŻWY polecz 
S. H. Kulesza, 

sklep towarów że 
aznych i naczyń 
gospodarczych, 

Wiino, ul.Zamkow: 
Nr. 3. 

MIESZKANIE 

  

do 1 i od 57 pp. 
W. Pohulanka 2, r 
Zawalnej. W.Z.P. 1 

Doktór Medycyny 

A. CYMBLER +; 
choroby skórne, ® 
weneryczne i mos 
czopłciowe. Elektrote« 
rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 0—2 į 5 -8. 

W. Z P. 4% 

  

KOBIETA LEKARZ 
Dr Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowz 

: ordynator Szpitala 
awicz. 

Choroby skórne i we 
neryczne kobiece. 

3.pokojowe z kucha ą Przyjmuje od 4—6 pp 
do wynajęcia. Wiłko- 

Kal- mierska 1, (róg 
waryjskiej). 

Oglądzć do 2ej p, 

Meble biurko 

sprzedania, 
ul. Gdańska 6 m. 8, 
  

fortepian w 
dobrym stanie 

tel. 11 — 74, 

Kiacz 
Wałach, powóz i 

  

uprząż do sprzedania, 
Królewska 1, 

ydzierżawię fol: 
wark Antono- 

wo koło 200 ha 
o 2 klm. od st. Dukszt 
(pow. Święciański), 

gleba dobra, zabudo- 
wania dostateczne. 

Bliższe szczegóły na 

  

P. 

otomana, 

IANINO lub 

  

  

Zarzecze 5, m. 2. 
W.Z.P. 38. 

    

Dr Suszyński 
spec, choroby wen” 

ryczne, niemoc 
płolowa, skórne. 

Przyjmuje: 
od 9—iż i 4—7, 

ul. Mickiewicza 30. 
WŁ © Р 

Dr. Kenigsūerg 
choroby skórne 

weneryczne, 

    

Mickiewicza 4, 
g. 9—12 p, 5-8 w. 

W. Z. P. 39, 

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ut. Mickiewicza 9 

wejście z ul. aia- 
deckich 1, przyj. 4—7. 

DOKTÓR 

0.Abłamowiczowa 
akuszerja i choroby: 

kobiece 

  

  

służąca do wszystkie- punkcie lub' przyjmę miejscu, informacje ul. Kaszianowa 7 m. 7, 
go па wyjazd do wspólnika. 
Podbrodzia, wymagą- Adres w <Słowie». 
ne rekomendacje. 

Zgłaszać się: ul. Bia- 
łostocka 6 m. 3, 

pomiędzy godz. 4—6. 
    

Znany stroiciel 
„fortepjanėw 
A. Pacewski przyj 
muje reperacje 1 odno- 
wienia _ fortepjanów, 
pianin i fisharmonji i 
innych _ muzycznych 

instrumentów 
nl. Portowa Nr 14, 

. 
„Potrzebni 
zdolni akwizytorzy. 

Zarobek 200—300 zł. 
miesięcznie. _ Garbar- 
ska 5 m. 19 od 5-8 pp. 

  

BEZPŁATNIE 
Ru czci setnej rocznicy urodzin 

LWA TOŁSTOJA 
  

DZIEŁA TOŁSTOJA 
Pragnąc godnie uczcić przypadającą w roku 1928 setaą rocznicą urodzin genjaluego 

Wydawnictwo zapowiada wielkie jubileuszowe 

Powieści w przeciwieństwie do 

  

    

  

Antyki! ntyki; 
Sz. BOŁTUPSKI 

Wileńska 3, tel. 11—18 
Kupno i _ sprzedaż 
meble stylowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi- 
żuterje, srebro, złoto 

i brylanty. 

JEDYNE 
i najtańsze Polskie 
źródło przędzy wełaia- 
nej, bawełnianej i 
jedwabnej poleca do 
robót ręcznych i ma: 
szynowych hurtem i 

detalicznie, 
Ceny fabryczne. 
<E L l T A> 

Wilno, Wileńska 22. 

biady domowe z 
najświeższych 

produktów oraz 
dyetetyczne dla cho- 
rych wydsję po 1 zł: 
60 gr. od godz. 1-ej 
do 4-ej popołudniu. 
Garbarska 1 m. 26, 

1 piętro gdzle się 
mieści B. Reklamowe 

Z cit dowód 
osobisty Nr 563, 
wyd. 

w r. 

  

    

  

w Wilnie 
1924. na imię 

Józefa Rutkowskiego, 
zam. w Nowo - Stru. 
mojciach. 

gub. legitymac; 
Z U. S. B, wra 

na imię Kazimie: 
rza Łubkowskiego, 
studenta Wydziału 

Prawa i Nauk Społ., 
uniewążnia się. 

ACZ 

Słynne wina 
Burgundzkie 

          

  

CHAMBERTIN ! 

С. Магеу & 

listowe w/g adresu: godz. 9—10 i 3—5. 
W, Z. P. Nr Dukszty, maj. Antono- 

wo (pow, Święciański) 
Nowokońska. Dr K. Sokołowski 

. . hor. skó я 

M.Wilenkin | ryczne, wznowił 
i S-ka 

przyjęcia chorych 

a z ogr. odp. 
od g.9 — 12". 
i od g. 5 — 7 wiecz, 

ilno,ul.Tatarska | ul. Wilenska 30 m. 14, 
20, dom własny | Ponadto we wtorki, 
Istnieje od 1843 r. | czwartki i piątki 
Fabryka i skład | od g. 3 m. 30—4 m. 30 

mebli: w Poradni, 
jadalne, sypialne. ul. Garbarska 3, 
salony, gabinety, W. Z. Nr 160, 
= RE, 1 

angielskie, kreden- * 
sy, stoły, szał; m 
viūrka, e 2 Lekarze Dentyści. 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 
na raty» 

    

  

S 

  

  

  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 
  — — — — byńska-Smolska. 

Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i usue 
wanie zębów bez bóle 
Porcelanowe + złote 

„| korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym 
tniżka. Ofiarna 4 m.3 

Wydz. Zdr, Nr 3 

Meklo!! 
najtaniej 

nabyć można 

  

w Leka:z-Dentysta 
Domu H-ndl. Jadwiga 

Kęstowiczowa H. Sikorski i Ska 

ul. Zawslaa 30 

ul Orzeszkowej Nr 3 
(róg Mickiewicza) 

przyjmuje cd g, 10—2 
14—6 

    

  

W.Z P. Nr 53, 

karz- : 
Piecyki ANNA KISIEL: 
ogrzewane | Andrzejkowiczowa 

żelazne choroby zębów, plom- 
i szamotowe bowanie i usuwanie 

ich bez bólu. Porcelą= 
po cenach konku: nowe, złote piomby       o wkładki. Sztuczne 

: by,  2lot & 
D.H. Innatowiez i kieuioza sz i 
Wilno, Zawalna 7 | gd 10%: "1 pół. i 

od 4 do 7 w. 
1000 3 U ię zniżk, 000 ce złotych p da a, 
może każdy zarobić r 
przez łatwe chemicz- dn, 24 VI 1927 r. 

Lekarz- Dentysta ii „fabrykacje, Prak- 
ne recepty w jęz. polskim, -PZądjis” L. FRYDMAN 

prospektów. Zamiej-- _ Zawalna 24 m, 8, 
:cowi proszeni o do- Przy gabinecie spe- 
łącz. 40 gr. zn, po- Cjalne laboratorjum 
<ztow. Adres: Biuro _ zębów sztucznych. 
Ogłoszeń S. Jutana, Przyjmuje od 9 do 
Wiłno, ul Niemiecka 4 _, i od 4 do 7. 

  

  

  

  

R ' 

Zamówienia są ważne tylko dla 
kuponów otrzymanych w ciągu 10 dni. 

Wydawnictwo Gutenberga 

WARSZAWA 

Plac Małachowskiego 2. 

Niżej podpisany życzy Sobie otrzymać bezpłatnie 

Dziela Lwa Tołstoja. 

KUPON 

  Imig i nazwisko. 

Miejscowość (Poczta).   

Ulica i Nr. domu   

„Słowo wil. 
Pieniędzy załączać nie należy. 

Cie Liger - Belatr 
Liger - Belair 8 
Fils, Sucers.       

Gramofony, 
patefony nowe mo: 
dele. Wielki wybór 
płyt krajowych i za- 

wysyłam; 
nadęslania 
pocztowego 
Płyta» Warszawa, 
Marszałkowska 104, 

darmo po 

<Polska 

    
  

&а D-ra Chemji. Lekarz Deniysta 

R. MOZES 
Wielka 5 m. 2, | EKARZE. telefon_13,41. 

Przyjmuje od 9.30 do 2 
i od 4 do 7, 

DOKTÓR Wydz. Zdr. 371. 
Lekarz Dentysta 

D, ZELDOWIGZ R, Gordonowa 
chor. weneryczne, 

sylilis, narządów ZE wanda 2 
moczowych od g. 10—12 i 5—7. 

od 9-1, od 5-8 w, w. Zdr. 54. 

Kobieta-Lekarz || a- Lekarz 

Zeldowiczowa || AKUSZERKI. 
KOBIECE. WENE. 
RYCZNE,NARZĄ. Akuszerka 
DÓW MÓCZOW: |W. Smialowską 
od 12 2 I od 4-6 w. przyjmuje od gow © 
mron do 19. Mickiewicza 

et. = 46 m. 6. 
w. Żde. Nr. 152. W: Z.P. Nr 63. 

DOKTÓR _ 2 AKUSZERKA 
L, Gin i „ Ginsberg Marja Brzezina granicznych. Katalogi thoroby  weneryczne, 

-sytilis i skėine. 
znaczka Wilno, ul. Wileńska 3, 

telefon 567. 
Przyjmuje od 8 ćo 1 

i od 4 do 8, 

przyjmuje: 
od 9 IGO A | wiecz. 
ul. Ad. Mickiewicza 

30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093, 

  

wydawca Stanisiaw Mackiewicz Recakicr w/z Czeslaw Karwowski Odpowiedzialny za cgłoszenia, Zenon Ławiński. Drukarnia «%ydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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