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Szczęście anioła ze stróżem. 
Czyż to zuchwalstwem zbyt dużem 
Marzyć czasem, choćby w niedzielę 
Szczęście Anioła ze stróżem: 

Boy. Madrygał z pod ciemnej 
gwiazdy. 

k W Warszawie fetowano peś wię- 
cenie domu dla dozerców domowych. 
Potem udano się do hoielu Bristol, 
do sali Malinowej, przeznaczenej na 
wystawne bankiety, gdzie też ziedzo- 
no śniadanie w towarzystwie 50 osób 
z tego wielu wybitnych dygaitarzy 
jak mnister spr. wewn. jen. Skład- 
kowski, kr mendant miasta jen. Rożen 
it. d. Dzienniki socjalistyczne z 
nadzwyczajną pomipą ep'su'ą to zbra- 
tanie się dusz ministerjalnych z do: 
zorcami przy kieliszku, jak ta dozer- 
cy domowi ze szczerego вегса pro- 
ponowali ministrowi Składkowskiemu, 
żeby został dezorcą domowym kiedy 
przestanie być ministrem, jak min. 
Składkowski bardzo zresztą trafnie 
powiedział, że jak przestanie być mi- 
nistrem, to go zaraz wyleją z lokalu 
w którym zamieszkuje, natomiast do- 
zorca, który przestanie być dozorcą 
nadal swoje mieszkanie ma prawo 
zajmować Min. Składkowski mówiąc 
to niewątpliwie pomyślał sobie po 
„cichu, że dzieje się tak ku utrapieniu 

" kamienicznika, którego mieszkanie 
prywatne p. ministra obch „dzi wzglę- 
dnie słabo, natomiast apartamenta 
dymisjonowanego dozorcy malkonten- 
ta iateresują bardzo żywa. . Towarzysze 
kelnerzy* — pisze Naprzód — „spo- 
glądali z sympatją na miecodzienne 
zgromadzenie i myśleli sneć: pod 
tym znakiem (t. |. dozorców) zwycię: 
żysz*. Pomimo tego galicyjskiego 
„snać” w artykule towarzysza z Na: 
przodu edczuwam coś zrozumiałego, 
cto wydaje się mi, że i on  ironizuje 
trochę z powodu tej „niecodziennej* 
uroczystości. 

° _ Historja przedewszystkiem śmie- 
szna, Lecz właśnie nic niema bardziej 
miewdzięcznego niż mówić podniosłe 
kazania, lub wypisywać głęboką flo- 
zofją z powodu rzeczy, która jest 
przedewszystkiem śmieszną. Dlatego 
też mie będę tu rozdzierał szat nad 
«splugawieniem cgnia Westy», z po- 
wodu, wtargniącia dozorców domo- 
wych de tak poważanego przez Ка- 
ždego prawego Warszawiaka sanctu: 
arivm, jakim jest hotel Bristol, nie 
zawołam z poetą cha, Sardes gort», 
ami też „Polska ginie" z publicystą 
„narodowym”. Pan Minister przebył 
w towarzystwie stróżów parę godzin 
i świetnie, Doskonałe. Bawił sią do 
brze, — Wybornie. . Każdy znajduje 
sobie towarzystwo jakie mu odpowia- 
da. Rozdzieraniem szat z powodu 
tej sceny można bardzo łatwo same- 
mu przybreć śmieszną pozę. 

Tylko kilka uwag. Gdyby p. mi- 
nister zjadł Śniadanie w towarzystwie 
szeregowców piechoty. — Czy to by- 
łoby śmieszne, czy byłby ktoś w Pol- 
sce, ktoby te uznał za zabawne? — 
Broń Boże. Trucno, tak już jesteśmy 
zbudowani, że efekty artystyczne kie* 
rują naszemi sentymentami. Micister 
z górnikami, ze strażakami, z ma- 
szynistami, z policjantami, ze wszyte 
kimi robotnikami, których robota 
мушаса naprężenia mięśni i nerwów 
nie wyglądałby wcale zabawnie. Bar- 
dzo łatwo przy wyrazie „Robotnik” 
nastrajamy się beroicznie, widzimy w 
człowieku pracy emblemat siły ludz* 
kiej zwyciężałącej przyrodę. I twierdzę, 
że tem nastrój jest zupełnia szczery. 
Jak częste jakiś motorowniczy tram- 
waju czy kierowca lokomotywy jest 
człowiekiem pod każdym wzglęcem 
wyższym, aniżeli człowiek ślęczący 

„nad papierem i piórem. Ale dopraw- 
"dy, chyba nigdy nie wzbudzimy w 
sobie dostatecznej artystyczności by 
się nastroić na ton heroiczny na myśl 
© dozorcach domowych, dozorezy- 
miach tych budex, które ułsmność i 
niepowściągliwość natury ludzkiej Kae 
że stawiać mapistratowi wśród krze- 
wów parków miejskich i skwerów, О- 
raz asenizatorów. Stróż warszawski, 
który zamienił swą nazwę na dozorcę 
pozostawiając wyraz «stróż» dla 
<anioła stróża», czyż nie jest przede- 
wszystkiem głupim snobem w całej 
aureoli przeciętnego niechlujstwa prze” 
ciętnej kamienicy warszawskiej. Wies 
rzymy z głębi serca, że min. Skład- 
kowski nigdy żadnerru dozorcy ani 
przy otwieraniu, ani przy zamykaniu, 
ani innej czynności, żadnego brzyd- 
kiego wyrazu nie rzucił, lecz wiemy 

, także, ŻE ten dozorca warszawski sły- 
nie nacgół z nieuprzejmeści, nieruch- 
iwości i—otwarcie mówiąc — tępoty 

i że do owego stanu fetowanego mi- 
nisterjalnie, garną się bynajmniej nie 
najlepsze, najbardziej ambitne, najbar- 
dziej energiczne jednostki z proletar- 
jatu warszawskiego, lecz raczej .właś- 
nie typy, które wszędzie indziej są 
do niczego. Toteż tę scenkę, tak ar- 
cywarszawską z Bristolem, śniadaniem 

W sprzedaty detalicznej 
Opłata pocziowa 
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Na drodze do realizacji traktatu 
Dymisja podsekretarza stanu Loewalda 

BERLIN 17-11 Pat Jak stui'rd'a prasa berliūska, prezydect 
Hindenbvrg przyjął dymisję dotychczasow:go kierownika dele- 
gacji niemieckiej do rokowań handlowych z Poiską podsekreta- 
rza stanu Loewa da. 
Pierwsza rozmowa min. Stresemanna z dyr. Jackowskim. 

BERLIN. 17—11. Pat. Cała prasa berlińska omawia obszer- 
nie przybyce dyrektora dep»rtamentu politycznego min spraw 
zagranicznych p Jackowskiego do Beriina da przeprowadzenia 
konferencji z min. Stresemanem. D ienniki podeją žejednoc eš- 
nie z dyrektorem Jackowskim przybił do Berlina poseł niemiec- 
ki w Warszawe p Rauscher Jak tvierdzi popołudniowa prasa 
berlińska dziś o godz. 5tej po poł. ma sę odbyć pierwsza roz- 
mowa między nin. Stresemannem a dyr. Jackowskim Jutro min. 
Strrsemann wydaje śniadanie da dyr. Jackowskiego i posła pol- 
skiego w Beri ie Oiszowskiego. 

BERLIN 17--11 Pat. Dzi: e godz. 5-t:j po poludniu dyrektor 
„Jackowski odbył dłuższą ro mowę z min. Stresemannem, który 
zapoznał p Jackow:kiego w ogólnych iinjach z ostatniemi п- 
chwaiami gab netu R eszy w sprawie traktatu handlowego z 
Polską dyr Jackowski z'ś rozwinął postuaty poskie zwłaszcza 
w dziedzinie eksportu produktów hodowanych I w:gla. Omawia- 
no również kwestje eksportu drzewa tartego,do Niemiec Rozmo- 
wy kontynuowane będą jutro. : 
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Locarno bałkańskie—jest teraz niemożliwe. 
BIAŁOGRÓD, 17XI, PAT. Wczoraj w południe powrócił minlster 

spraw Zzegranicznych dr. Marinkowicz do Białogrodu. Na dwercu w Ba- 
łogrodzie powitali ministra posłowie francuski, polski, czechosłowacki i 
rumuński 

Na pytanie omy co do widoków osiągnięcia Locarna bałkań: 
kańskiego odpowiedział Marinkovicz, iż © tem narazie mowy być nie mo- 
że. Kwestja taka musi być przez dłuższy czas przygotowywena, zresztą 

Locarno bałkańskie—zdaniem ministra Marinkcv cza—nie jest tak bardzo 

konieczne, Na Bałkanach panują zupełnie inne stosunki niż te, które do- 
prowadziły do traktatu locarneńskiego. Rokowania między Jugosławią a 
Grecją, oświadczył Marinkovicz, są już w toku. Nie sądzę, żeby we Wło» 
szech panowzła obawa co do traktatu zawartego z Francją, Obawa taka 
byłaby tu zupełnie bezpodstawna ponieważ traktat nasz nie jest przeciwko 
nikomu skierowany. Stosunki z Bułgarją nie ulegną zmianie. 

Włochy niezadowolone z polityki Jugosławji : 
RZYM, 17—11. Pat. Osteine uchwały gabinetu jugosłowiańskiego 

zostały we Włoszech źle przyjęte. Podkreśla sie, iż obradom nadano spe- 
cjalną wagę przez obecność na nich króla. Ostatnie uchwały wykazują 
wiecznie niespokojny nastrój jugosłowizńskiej polityki, a w danej chwili w 
dziwny spesób pozostają one w związku ze świeżo zawartym traktatem z 
Francją. Włochy są: wobec tych fuktów zupełnie spokojna, podkreślają ty!- 
ko pośrednią i berpośrednią odgowiedzialność Jugosławii za realizowanie 
takiego programu politycznego. j 

Naprężone stosunki sowiecko*estońskie: _ 
MOSKWA, 17.X1 PAT. Moskiewska radjostacja komuniku- 

je: lzwiestja podają, iż fakt powtórzenia przez estońskiego mi 
nistra spraw wewnętrznych prowokacyjnego oświadczenia b-ą: 
łogwardzisty Łukowskiego, iż jeden z urzędników poselstwa 
sowieckiego w Estonii zaproponował Łukowskiemu zorganizo- 
wanie zamachu na posła sowieckiego w Estonji Pietrowskiego, 
możliwy był tylko dlatego, że Estonja prowadzi w ostatnich 
czasach politykę wyraźnie wrogą sowietom. Dziennik jest prze- 
konany, żerząd sowiecki nie będzie tolerował napaści na sowiety, 
do których zachętę daje rząd estoński i podejmie niezbędne kroki: 

Rokowania Prus o konkordat z Watykanem. 
BERLIN, 17.X! PAT. Według informecyj Vossische Zeitung, roko- 

wania iządu pruskiego ze stolicą apostolska w kwestji kenkordatu de- 
prowadziły do tymczasowego porozumienia w sprawach dotyczących po- 
szczególnych punktów konkordatu. Voss. Ztg, zwraca uwagę, że podkreś- 
lenie ze streny czynników zainteresowanych tymczasowego charakteru te- 
go porozumienia nie zmienia faktu, iż peństwo pruskie powinno wzamian 
za te ustępstwa zastrzedz dla siebie pewne prawa, utrzymanie bowiem su- 
werenności pzństwowcej musi stanowić naczelny nakaz we wszelkich roko- 
waniach konkordatowych, 

Nowy czynnik w polityce Gdańska, 
GDAŃSK, 17—Xl. PAT. Omawiając rezultat wyborów 

gdańskich, Gazeta Gdańska podkreśla wielki sukces stronnictwa 
socjalno - demokratycznego 1 klęskę nacjohalistów niemieckich. 
Dziennik uważa, że ten wynik wyborów obniżający wpływ 
nacjonalizmu niemieckiego, a wzmacniający rolę socjalistów w 
życiu publicznem Gdańska, jest zarazem poważnym sukcesem po- 

lityki pokojowej Polski prowadzonej od lat wobec Gdańska. 
Wybory w Gdańsku doprowadziły — pisze dalej dziennik — do 

zwycięstwa żywiołów chcących zgodnej współpracy a nie ciągłej 
walki z Polską. Wybory gdańskie wzmocniły też widoki poro- 

zumienia obu narodowości. 

Reewakuacja mienia polskiego z Rosji. 
WARSZAWA, 17 Xi. PAT. W dniu 16 listopada r. b. podpisany zo- 

Stał w gmachu poselstwa ZSSR w Warszawie generalny układ o wykona: 

niu postanowień art, ll-go traktatu ryskiego w zakresie Spraw zwrotu i 
reewakuacji polskiego mienia kulturalnego. Układ podpisali: ze strony 
Polski prezes delegacji polskiej w mieszanej polsko:sowieckiej komisji spe- 
cjalnej w Moskwie dr. Edward Kuntze, dyrekter bibljoteki Jagiellońskiej w 
Krakowis eraz członek delegacji polskiej zastępca prezesa p. Witold Su- 
chodolski radca ministerjalny w Mestwie WR i OP, ze strony sowieckiej 
p. D. W. Bogomołow poseł ZSSR w Warszawie oraz członek delegacji 
sowieckiej i zastępca prezesa p. H, W. Łazarys, więe-dyrektor pafisiwowe- 
wego Ermitażu w Moskwie. 

Zgon sułtana Marokko. 
RABAT, 17. XI. PAT. Sułtan marokański zmarł w Fezie. Zmarły sułe 

tan Marokka Mullay ogłoszony był sułłanem w r, 1912, 

Przywidziało się profesorom... 
LIZBONA, 17.XI PAT. United Press. Na rozkaz ministra spraw wewnętrz- 

nych aresztowano dziś wszystkich dyrektorów szkół w Lizbonie, ponieważ na 
odgłos strzałów armatnich zamknęli oni szkoły i odesłali dzieci do domów, 
oświadczając,że wybuchła rewolucja.Strzały armatniebyły strzałami powitalaemi, 
które oddał krążownik szwedzki „Sylvia" na cześć prezydenta Carmony, gdy, ten 
składał wizytę na statku. 
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Macedonja, zarzewie wojny. . 

Wczoraj, w rocznicę zawieszenia 
broni, podpisany został w Paryżu 
pakt przyj: žai francusko-jugoslowian- 
skiej. Prasa paryska bardzo rozmai- 
cie go skomentowała,  Prawicowe 
dzienniki itslef Iskie (Figaro, Avenir, 
Action Francaise) pełne są zastrze- 
żeń; lewicowe dzienniki antyiaszy- 

stowskie (Qzofidien, Oeuvre) cieszą 

się blado z paktu, ale raczej dla'ego» 

że widzą w nim dobrego fgla spła: 
tanego Rzymowi. Dzienniki umiarko- 

wane (Temps, Journal des Debats, 
Echo de Paris) wskazują, że Francja 

nie mogła nie podpisać tego układu 

z nałwierniejszym sojusznikiem z cza- 

su wojny, szezególnie jeśli się zwa- 

ży, że Francja już jest związana z 

Polską i dwoma państwami Małej 

Eotenty, do której należy i Jugo- 

sławja; te same dzienniki usiłują wy- 

kazać, że Włochy doprawdy nie ma- 

ja powodu do żadnych niepokojow. 

Formzlnie nie mają powodów—io 

jasne. Moralnie przecież sytuacja 

przedstawia się inaczej, Włochy dzi: 

siejsze uważają półwysep bałkański, 

jako naturalny teren swej iekspansji i 

swoich wpływów. W pakcie francus- 

ko-jugosłowiańskim niektóre dzienni- 

ki faszystowskie dopatrują się intencji 

Francji ograniczania tych wpływów, 

a zatem pewnego pomniejszenia roli 

Włoch, jako wielkiege mocarstwa. 

Jest to nastrój, o którym sądu nie 

wydajemy. Można oczywiście nastrój 

ten zmienić, można go rozproszyć, 

ałę jeśli do tego nie dojdzie, te mo- 

žna się obawiać, że położenie na 

Bałkanach zacznie się komplikować. 

A nie zapominajmy, że: w samym 

środku półwyspu bałkańskiego znaj- 

duje się spora btczka prochu, której 

na imię „kwes ja macedcńska". | 

Macedończycy—te szczep bułgar- 

ski, który od roku 1893 (data zało- 

żenia Organizacji Pro-macedeńskiej) 

zupełnie świadomie dąży do przyłą- 

czenia Salonik, Dramy i Seresu (dzi- 

siejsza Grecja), oraz  Monastyru, 

Skoplje i Ochrydy (dzisiejsza Jugo- 

sławja) do Bułgarji. Tylko ze wzglę- 

dów taktycznych Organizacja Pro- 

macedońska, na której czele stoi gen. 

Protegerow, mówi o „autonomii w 

granicach istniejących traktatów", jak 
to mogliśmy wyczytać w wychodzą- 

cym w Genewie tygodniku La Ma- 

códóine (13. VI 27). Serbowie i Gre- 

cy twierdzą, że kwestja macedońska 

nie istnieje. Jeśli chodzi o Macedonję 
grecką, to przed Wielką Wojną znaj- 

dowało s'ę tam około 300.000 lud- 

ności „slawofońskiej”, czyli mace- 

dońskiej. Egzarchat bułgarski posia- 
dał tam 378 cerkwi i kaplic z 300 

popami, 340 szkołami, 750 nauczy- 
cielami i 19.000 uczniów. Dziś cer- 
kwie obsadzone są przez popów grec- 

kich, a szkół „sławefońskich* niema 

zupełnie. W. dodatku znaczna część 

Macedończyków musiała wygmigro- 

wać przymusowo do Buigatji na .ped- 
stawie bułgarsko-greckiej konwencji 
oe wymianie ludności. 

W południowej Serbji przecież 
sytuacja przedstawia się inaczej. 

Stamtąd masowo nikt nie emigrował, 

a przed Wielką Wojną zamieszkiwa: 
ło tam prawdepodobnie miljon Ma- 

cedończyków. Egzarchat bułgarski 
posiadał tam 761 cerkwi z 6 bisku. 
pami i 833 pepami, z 641 szkołami, 
1.013 nauczycielami i 37 000 uczniów. 
Dziś popami są wszędzie Serbowie, 
a szkół bułgarskich niema zupełnie. 
Wwóz książek i druków bułgarskich 

do południowej Serbji jest wzbronio- 
ny, a rząd belgradzki przeprowadza 
tam planowe osadnictwo serbskie. 

Organizacja Pro - macedeńska na 
południową Szrbję zwróciła swój 
główny wysiłek. Podstawą jej działa- 
mia jest niewątpliwie Bułgarja, dokąd 
od lat trzydziestu udawała się poli. 

tyezna Emigracja miacedońska. Dziś, 

na 5 miljonów mieszkańców Bułgarii 
jest 600.000 Macedeńczyków (12 próc.), 
z czego ckeła 50.000 w samej Scfji 

Macedończycy są w Bułgarji elemen- 

Paryż, 12 listopada. 

tem bardzo wpływowym i względnie 

najwięcej oświeconym, co sobie na- 

leży tłumaczyć kilkudziesięciu latami 

wysiików propsgandowych, czynio- 

nych na terenie Macedonji przez Buł* 

garów, Greków i Serbów (głównie za 

pośrednctwem .kościoła i szkoły), 

Próbował z Macedończykani walczyć 
Stambul jski, ale przypłacił to życiem, 

podobnie jak dwaj jego ministrowie 
(Dasksłow i Dimitrow). 

Organizacja Pro-macedcńska pró- , 

wadzi na terenie Serbji południowej 

akcję terorystyczną zmierzającą do 

wymuszenia na rządzie belgradzkim 

uznania Macedańczyków za mniej- 

szość narodową. A więc w r. z. za- 

mordowano np. w Monastyrze reda- 

ktora lokalnego dziennika serbskiego 

(Hadżi Popowicza), w początkach 

października r, b. padł pod kulami 

Macedończyków w lsztipie gen. Ko- 

waczewicz, dowódca okręgu wojsko- 

wego. Nacjonaliści serbscy zwalczają 

terror kontr-terrorem i np. w pierw- 

szych dniach listopada, w  Isztipie, 

„nieznani sprawcy” zamordowali ojca 

i brata Wanczo Michajłowa, jednego 

z wybitnych «komitadżi» macedcń- 

skich, prawej ręki gen. Prutogerowa. 

Atoli pogrzeb gen. Kowaczewicza 

w Belgradzie był olbrzymią manife- 

stacją anty-bułgarską i nietylko anty- 

bułgarską. Dziennik Politika zamieścił 
bardzo wyrnowną karykaturę, pod 

którą czytaliśnoy: 

— Jaka jest różnica pomiędzy no- 
wym i dawnym Rzymem? 

-— Dawniej wszystkie drogi pre- 

wadziły do Rzymu, a dziś wszystkie 
drogi idą z Rzymu... 

W wielu miastach Jugosławji od- 

były się z pewodu zabójstwa gen. 
Kowaczewicza wiece manifestacyjne. 
W Dubrowniku (Raguza) przemawiał 
m. in. pref. Butrich, przedstawiciel 

jugosłowiańskiego Sokolstwa: 
— Jeśli naród włoski nie przepędzi 

bandytów uciskejących ojczyznę Ga- 
ribaldi'ego i Mazzini'ego, jeśli Bułe 

garja nie przepędzi bandytów w ro- 

dzaju Protogerowa, jeśli Europa bez- 
czynnie będzie Się przyglądać ich 
spiskom, to olbrzym jugosłowiański 

się podniesie, przejdzie przez Rubicen 

i Maricę i zburzy Rzym i Sofję... 

(Avenir, 11 XI.). 

Powiązanie «Rzymu» z «Sofjq» z 
okazji śmierci gen. Kowaczewicza jest 
bardzo wymowne, Gorętsze głowy 
faszystowskie równie dobrze mogą 
twierdzić, że Paryż Ssprzytnierza Się z 

Belgradem po to, aby krępować swo- 

bodę ru.hów "/łoch. Wynika stąd 

cały szereg niebezpieczeństw, które 

zażegnać można tylko jedną drogą: 
przedewszystkiem doprowadzić do 

porozumienia francusko - włoskiego; 

zbliżenie jugosłowiańsko - bułgarskie 

będzie jego rezultatem. 
Kazimierz Smogorzewski. 

EFTTEIST EEST TRS 

Fiasko socjalistycznego bloku 
mniejszości. 

WARSZAWA, 17XI. (żel, wż. Słowa) 
Dowiadujemy się, że od dłuższego 
czasu prowadzenę rokowania pomię- gr 
dzy socjałistycznemi ugrupowaniami 

mniejszości narodowych w Sprawie 
utworzenia wspólnege bloku wybor: 
czego zostały rozbite. Blok taki nie 
dojdzie do skutku, gdyż poszczegól- 
ne ugrupowania. które miały wejść 
do bloku nie mogą dojść z sobą da 
perozumienią ce do zasadniczych 
pufiktow bloku. 
Sąd marszałkowski nad pos. 

Korfantym. 
WARSZAWA, 17,XI (te7. wż. Słowa) 

W swoim czasie na skutek podnie- 
sionych w prasie zarzutów pos. Kor- 
fanty odwełał się do Sądu Marszał. 
kowskiego. Marszałek Rataj jednak 
mie wyznaczył posiedzenia sądu tło- 
macząc to trudnością znalezienia ar- 
bitrów. Sprawa zdawałaby się być 
nieaktualną wobec zbliżającego  ter- 
minu wygaśnięcia mandatów, pe któ- 
rem pos. Korfanty mógłby się Od“ 
wołać do sądu państwowego. Stało 
się jednak inaczej, bo eto marszałek 
Rataj wyznaczył na sobotę pod prze- 
wodnictwem pos. Thugutta posiedze- 
nie sądu M.rszałkowskiego, który 
rozpatrzy zarzuty przeciwko pos. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Miekiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

„go Maja В 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 2 

fednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 
Przed traktatem handlowym z 

Niemcami. 
Nawiązaniu z powrotem rokowań pol. 

sko niemieckich poświęca Messager Polonais 
artykuł wstępny. Organ naszego m nisterstwa 
podkieśja, że ze strony polskiej, jak przez 
ministra Bartla, mins Kwiatkowskiego daw- 
no już zaznaczono. że Polska chce podjąć 
te rckowania z całą dobrą wolą, że nie bę- 
dzie w czasie rokowań o traktat handlowy 
stawiała żadnych innych warunków, 
prócz tych, które są przewidziane w ąnalo- 
gicznych traktatach na zachodzie Europy i 

przez konferencję genewską Ze strony nie- 
mieckiej p. Stressemaa ostatnio podczas swe- 
go ponytu w Wiedniu wyraził się, że chciał- 
by wznowić normalne stosunki ekonomiczne 
ze wszystkiemi narodami; a nawet coś prze» 
mówił o Locarno wschodniem. 

W dalszym ciągu Mess Pol. wskazuje, 
że stosunki polsko-n'emieczie w Czasach 
ostatnich uległy zmianie na lepsze, tak pa- 
rafowany został już ukłąd o migracji ro. 
botniczej do Niemiec, a onegdaj doszło do 
zgody w sprawie regulaminu o przekraczaniu 
granicy, 

Wysłanie dyr, Jackowskiego osobiście 
do Berlina ma na celu omówienie całoksział- 
tu przyszłej umowy hanolowej, aby z po- 
wrotem nawiązane rokowania uchronić od 
niespodzianek i niespodzianych zrywań. 

Wreszcie Organ naszego ministerstwa 
wskazuje, że są dwie sprawy drażliwe to 
jest sprawa importu nasiego węgla i nasze- 
go bydła. Tutaj mamy do czynienia z inieresą- 
mi przemysłu niem eck €;0 i agrarjuszy nie- 
mieckich, którzy bar. zo piinie strzegą swoich 
beneficjów. Z tych kół wyszła pogłoska, cał: 
kowicie fałszywa jakoby przy zawarciu po- 
życzki stawiany był Polsce wa unek nawi: 
zania rokowań handiowych z Niemcami. 
Warunku takiego nie było i rozpowszech- 
nianie tej kłamliwej wiadomości utradnia 
tylko normalizację polsko-niemieckich stosun= 
ków handlowych. 

Tyle Messager Polonais. 

Obawa przed kap talem angiel- 
skim. 

Hamaniłć po swojemu objaśnia powody 
dla których rząd francuski MM = 
na podpisanie traktatu iranko-jugosłowiań: 
skiego. Rząd francuski uchylał się dość dłu- 
go od takiego manifestacyjnego podpisania 
traktatu, lecz oto obecnie pomiędzy rządem 
jugosłowiańskim a  kapitełem angielskim 
wszczęte zostały rokowan'a, P. Clark dyrek- 
tor banku angielskiego bawił w Belgradzie. 
Więiszy przypływ kavitałów angielskich 
"mógłby — zdaniem Humanitė — przecią« 
gnać Jugosławię na stronę anglo-włoskie 
obozu politycznego. Aby temu: (rzesikOdZĆ 
Francja musiała przyznać się przed światem 
i przed Włochami do przyjaźni, która ją łą: 
czy z pafistewkiem bałkańskiem. + 
Bankructwo państwa socjalisty- 

cznego. 
Opozycja sowiecka wydzła w Berlinie 

memorjsł gdz e stwierdza, że w obecnym 
SSSR w po:6wnaniu do Rosji Cesarskiej za- 
robki robotników są mniejsze, wypadki nie- 
szczęśliwe po fabrykach częstsze, utrzyma- 
nie droższe, podatki większe, wreszcie ilość 
bezrobotnych niezrównanie większa. Meno= 
zjał oparty jest o bogaty materjał cyfrowy: 
rudno o bardziej jaskrawe zobrazowanie 

bankructwa idei socjalistyczrej  przedsta- 
wione przez samych socjalistów: 

O koronkach na sukience panny 
mlodej 

W Neapolu pobłogosławiono związek 
małżeński księcia Apulji, syna stryja króla 
włoskiego, z księżniczką Anną francu- 
ską, trzecią córką Jana księcia de Guise, któ- 
ry według genealogii domu Bourbonów po- 
winien być królem Francji i którego uważa- 
ją za pretendenta rojaliści f ancuscy. W 
sprawozdaniach o tej uroczystości mnóstwo 
jest zachwytów nad koronkami, w które był 
owinięty ślubny strój panny młodej. Ale 
NOE koronki pieściły nietylko dziewczynę, 
która za imieniem Anna dumnie pisze za- 
miast nazwiska, wyrazy de France, jak to 
według prąw Francji mogły czynć jedynie 
dzieci króla Francji i jego potemkowie w Ii- 
nji prostej: Oto polityka, która otaczałą Ślub 
neapolitański, była również delikatna i rów= 
nież zawikłana jak deseń koronek: Książe 
Apulji, młodzieniec nie daleki tronu wło- 
skiego, od którego dzieli go tylko osoba 
księcia Humberta, nie jest zbyt przystojny: 
Natomiast księżniczka Anna, królewna o po- 
staci wysmukłej, rysach drobnych, sylwetce 
zwłianej, eleganckiej, dystyngowznej i wiel- 
kich czarnych i bardzo inte igentnych oczach 
ma wszystiie dane, by ująć swemi wdzięka- 
mi każdego nzjświetniejszego epuzera ze 
вёзге) Еогору: cz powiadzją, że шайфей- 
stwo zainscenizował p. Mussolini, aby złoślie 
wie оК6 pałac Eitejski, radę ministrów 
republiki framcuskiej, że oto Włochy pochylą 
głowę przed młodziniką panienką, dlatego, 
Że się poprostu Anną Francji zowie i że jest 
z urcdzenia predystynowana na to, aby być 
nieprzyj:ciółłą obecnego ustroju państwa 

anci skiego, Na korenki pauny młodej przed 
ołtarzem rzuciły jeszcze żółty odblask Świe« 
ce kościelne. Bo oto Anna Francji taka ładna, 
taka śiczna, tak sziachetnie wyglądająca ze 
swemi zachwyczjącemi oczymna, przed wy- 
jazdem napissła do będącej na indeksie 
Action Francaise, a właściwie do ocenzuro- 
wanego przez Watykan p. Maurras list, któ- 
ry się k'ńczył bsnalnemi słowami: Z całego 
serca dziękuję tym wszystkim, kfórzy myśleli 
o mnie i złożyli mi życzenia przed moim 
wyjazdem do włoch i z całą wdzięcznością 
zapewniam Pana, Panie Maurras, o moim 
głębokim szacunku. Anna de France: 

_ Ponieważ z panem Maurras nie powi- 
nien dziś się komunikować żaden katolik, a 
nietylko zapewniać go 0 swoim skutki. 
więc Papież Pius XI na skutek ogłoszenia 
tego listu przez A. F. zabronił Arcybiskupo- 
wi Neapolu dsć ślub księżniczce francuskiej. 
Król włoski przywiózł z sobą do Nespolu 
Jednego prałata,kióry błogosławił parze IchKr. 
ysokości z mniejszą jednak pompą, aniżeli 

to e a «i było za Fakt tem 
wskazuje na stanowcze ść stoli ostolskiej 
wobec ruchu A. F. we Pak w” 

0WA KSIĄŹK 
pod tytułem 

„Lwierciadło Nocy“ 
K.IŁŁAKOWICZÓWNY 
EERSTTISNETTNY TIT



OPOWIEŚCI STALINA, 
Prawda i lzwirstja zamieszczają 

dokcńczenie wywiadu, jakiego udzielił 
Stalin  delegacjom  cudzoziemskim, 
które przybvły do Rosji na „pzź dzitr- 
nikowy jub leusz”,a które po powro- 
cie do swych pieleszy rodzinnych bę- 
dą stanowiły tubę propagaady komu- 
mistycznej. O pierwszej c ęści wywi»: 
du piszliśmy onegdaj. Wywiad Sitali- 
na potwierdza dobitnie jak daleko 
odeszła Bolszewja od zasad zakreśla- 
nych w statucie parti komunistycz- 
nej na drogę kapitalizmu gaństwo- 
wego. Nowa Polityka Ekonomiczna 
t. zw. Nep, zastosowany przez Leni- 
na jako środek przeciwko nieuniknio- 
nej katastrofie, stała się systemem, 
który jako tako pozwala Rosji wege- 
tować. Wywiad, jak każda enuncjacja 
publiczna polityka sowieck ego, obfi- 
cie okraszony jest dem>gogją. 

Pytnia na które S'ela odpowia- 
dał wysunęła delegacja francuska, nic 
więc dziwn go, że na pierwszy ор! @ 
poszła sprawa nafty. W jaki sposób 
zamierzają Sowiety walczyć z zagra- 
nicznemi firmami naftowen i? „Sowiety 
nie walczą, lecz sie bronią, skorygo- 
wsł pytamie Stalin. Obrona zaś ta po- 
łega na tem, że przemysł naftowy se- 
wigcki obniża ceny sweich produk- 
tów i może to robić ponieważ prze. 
mysł sowiecki nie jest przemysłem 
kapitslistycznym i nie potrzebuje ogro- 
mnych zarobków. To samo można 
powiedzieć i o sewieckiem zbożu lub 
drzewie. Wogóle muszę stwierdzić, 
że towary sowieckie a zwłaszcza naf- 
ta ma rynku międzynarodowym są 
czynnikiem obniżającym ceny i w ten 
sposób ułatwiającym egzystencje sze- 
rokim masom konsumentów. *, 

Z kolei padło pytame zasadnicze 
w jaki sposób zamierzają Sowiety 
urzeczywistnić -kolektywizm —włoś- 
ciański? 

„Kolektywizm zrealizować. zamie- 
rzamy—odpowiedział Stalin—stopnio- 
wo metodami gespodarczetmi, finan- 
sowemi i kulturalno-politycznemi. W 
dziedzinie metod gospodarczych idzie” 
my w trzech kieruakach: w kierunku 
organizowania indywidvalaych gospo- 
darstw włościańskich w kooperatywy, 
w kierunku crganizowania gospo- 
darstw wiejskiej biedoty. w. towarzy- 
stwa wytwórcze i wreszcie w kierun- 
ku objęcia gospodarstw chłopskich 
przez odncśne organa państwowe za- 
równo w dziedzinie zbytu produkcji 
jak zaopztrzenia w konieczne fabryka- 
ty przemysłu. Kika lat temu pomią- 
dzy przemysłem a gospodarką wiej- 
ską byli liczni pośrednicy. R:ecz jas- 
na, że musieli Oni zarabi ć. Był to 
okres nienawiązanej . smyczki miasta 
«z wsią. Obecnie zaś w wymianie to- 
"warów kooperacja i państwowe orga- 
"ny odegrywzją dcminującą rolę. W ten 
«sposób z stery wymiany towarów u: 
sunięty został kapitał prywatny, prze- 
mysł nasz ma możność prowadzić za 
sobą gospodarkę wiejską, wpływźeć 
na podniesienie poziomu jej kultury, 
przeprowadzać racjonalizacją i uprze* 
mysłowienie. 

Dla przykładu weźmy produkcję 
buraków cukrowych. Rozmiary jej, 
ceny oraz jakość nie są ustalane ży- 
wiołowo w drodze gry giełdowej na 
niezorganizowanym ryaku, lecz w dro- 
dze planowych umów pomiędzy Syn- 
dykatem buraczanym a setkami tysię: 
cy gospodarstw wiejsk ch, reprezento- 
wanych przez kooperatywy. Tutaj 
niema już ani giełdy, ami biur, ani 
gry cen—tych wszystkich instrumen- 
tów gospodarki kagitalistyczn į. О 
mas na scedę występują dwa elemen- 
ty: państwowe syndykaty z jednej 
strony i kooperacja włościańska z 
drugiej Syndykaty państwowe pod- 
pisują kontrakty z odpowiedniemi ko- 
operatywami na dostawy odpowied - 
miej ilości buraków, па zaopatrzenie 
chłopów w . nasiona oraz. pożyczki. 
Po skończeniu roku gospodarczego 
cała produkcja oddawana jest Syndy- 
katom, a chłopi otrzymują odpewied= 
nie sumy pieniężne, zgodnie z zawar” 
temi umowami. System ten, nazywa- 
jący się u nas systemem kontrakracji, 
jest majpewniejszą i najlepszą drogą 
do  kolektywizacjj gospodarki wło- 
ściańskiej, 

W dalszym ciągu zapytano o prze- 
szkody jakie nis pezwoliły w okresie 
komunizmu wcejującego na usunięcie 
pieniądza? Przyczyn tych—odpowie" 
dział Stalin — było w ele. Przemysł 
nasz był zrujnowaay, gospodarka rol- 
ma zniszczona, aparat p:ństwowy do 
wymiany towarów pomiędzy wsią a 
miastem nie był jeszcze zorganizowa- 

  

Wrażenia tentralme. 
„Zemasta* Fredry w Reducie, 

„Żaden to nie był spsktakl popi- 
sowy ani eksperyment. Nic specjalnie 
dla publiconsści wileńskiej aby po- 
łechtać jej miłość własną, że ogląda 
ceś „redutowego*, czem reszta świata 
będzie delektewała się — ohol nis 
prędko. Czego może wcałe nie zo- 
baczy. 

Pokazeno nam nieśmiertelną „Ze- 
mstę“ Fredry ściśla przystosowaną 
do objazdu po. głębokiej prowincji, 
de tmałych, ciasnych scen i scenek, 
do jaknajskromniejszych dekeracyj. 
Więc najpierw: artyści poruszają się 
na bardzo niedużem podjum a do- 
okoła nie żadne ściany oglądamy lub 
sielskie motywy, tylko draperje, cieme 
no-zielone draperje. W te draperje 
wchodzą artyści, jak w mur bazyliki 

ny. Z chwilą jednak ukończenia woj- 
ny domowej i wprowadzenia nowej 
pol tyki ekonomicznej w sytuacji go- 
spodarczej nastąpiła jaskrawa popra- 
wa. Aczkolwiek odbudowa naszego 
przemysłu poszła daleko naprzód, 
aczkolwiek kooperacja i państwowe 
organa handlu zajęły dominującą po- 
zycję, wszystko to jednak nie wystar 
cza aby rozpocząć gospodarkę socja- 
listyczną, To są jedynie warunki przy 
których może dopiero posunąć się 
szybko naprzód budownictwo socjali- 
styczne. Musimy įeszcze wykonać 
bardzo wiele, przebu iować nasz prze- 
mys!, oprzeć go o najaowsze zdoby- 
cze techniki, podnieść poziom kultu. 
ry rolnezej, udoskonalić nasz aparat 
rozdzielczo-wymienny towarów po- 
między wsią a miastem. Kiedy to 
osiągniemy, nastąpi czas że pie- 
niądze będą zbyteczne, ale do tego 
jeszcze daleka. 

— A jak się przedstawia sprawa 
„подус“ 

Pod nazwą „uožyc“ rozumiem 
różnicę cech pomiędzy preduktami 
rolniczemi a fabrykatami przemysłu. 
Nie ulega wątpliwości, że nasze towa: 
ry przemysłowe sprzedawane są dro- 
żej niżby można je było Sprzedawać 
w innych warunkach. Tłomaczyć to 
należy tem, że przemysł nasz. jest 
młody, że trzeba go ochronić od kon- 
kurencji z zewnątrz oraz stworzyć dla 
niego pomyślne warunki rozwoju. Ten 
szybki rozwój potrzebny jest zarówne 
dla miasta jak i dla wsi. Inaczej nie 
moglibyśmy jednocześnie zaopatrzyć 
gospodarstw włościańskich destatecz- 
ną ilością manufaktury i maszya rol- 
niczych, Okoliczność ta wpływa na 
różnice cen i stanowi ujmę dla go- 
spodarki wiejskiej. Aby usunąć ten 
stan dążymy do obniżena cen na to- 
wary przemysłowe. Jest to jednak 
proces powolny, gdyż musimy ciągłe 
pamiętać, że przemysł nasz potizebu- 
je inwestycyj i udoskonaleń. 

Stoimy na stanowisku, że przemysł 
powinien służyć ludności a nie. od- 
wrotnie, jak t» ma miejsce w państ- 
wach burżuazyjnych. : 

Nasza polityka zmniejszenia cen 
wpłynie na zwiększenie pojemności 
rynku wewnętrznego, co znowuż w 
rezultacie stworzy pomyślne perspek- 
tywy dla rozwoju przemysłu. 

Jakie propozycje złożyły Sowiety 
francuskim drobnym właścicielom dłu- 
gów rosyjskich? — Nasze propozycje 
były opublikowane w znanym wywia- 
dzie ambasadora Rakowskiego. Uwa- 
runkowane one są jednoczesnem otrzy= 
maniem kredytów przez  Sowiety. 
Przytrzymujemy się znanej maksymy— 
„dajesz — daję*. — Dajecie kredyty, 
otrzymacie od nas cośkolwiek z dłu- 
gów przedwojennych. Nie dajecie — 
mie dostaniecie. Nie znaczy to jednak 
abyśmy w zasadzie uznali przedwo- 
jenne długi. Dskret o anulowaniu 
długów cesarskich pozostaje nadał. 
Jesteśmy gotowi jednak dla praktycz- 
nego porozumienia zapłacić cośkol- 
wiek z długów przedwojennych jeżeli 
udzielą nam za to, kon'eczne dla nas, 
a pożyteczne dla przemysłu francu- 
skiego, kredyty. Płatność długów roz- 
patrujemy, jakę dodatkowe odsetki za 
kredyty, które otrzymujemy na potrze: 
by rezwoju naszego przemysłu. 

Dwa ostatnie pytania dotyczyły 
sprawy monepolu wódczanego i jak 
z tem pegodzić walkę z alkoholizmem, 
oraz czy nie jest przewidziane zmniej- 
szenie kompetencji GPU. - 

W sprawie monopolu wódczanego 
okazuje się, że jest to «mniejsze 
zło», które daje Sowietom rocznie 
pół miljarda rubli w złecie. Zabronić 
sprzedaży i produkcji wódki, to zna* 
czy zrzec się dochodu, a na to socja- 
listyczne psństwo dbzjące o zdrowie 
proletarjatu pozwolić sobie uie może. 
Pozatem nie mielibyśmy napewno wódki 
u siebie—z wyrzutem mówił Stal n— 
gdyby zachednio-europejscy prolttar: 
jusze wzięli władzę w swoje ręce i 
udzielili nam koniecznej pomocy. Ale 
cóż robić? Nasi bracia nie chcą brać 
władzy w swe dłonie i musimy żyć 
sami swoim przemysłem. Pewna więc 
doza odpowiedzialcości za wódkę 
spada na proletarjat zachodu. 

W ten sposób wytłomaczywszy 
fakt rozpijania Rosji, Stalin wypowie- 
dzjał hymn pochwalny na część G*U. 

GPU. jest instyiucją podobną do 
komitetu bezpiecztństwa publicznego 
"podczas wielkiej rewolucji francuskiej. 
GPU. ściga przedewszystkiem Szpie- 
gów, terrcrystów, bandytów, speku: 
lantów i fałszerzy pieniędzy. Jest to 

Św. Żofji w Konstantynopsiu wszedł 
ongi mnich nis dokończywszy mszy, 
w momencie zdobycia tmiasta przez 
niewiernych bisurmanów. Z tvch też 
draperji wchodzą na scenę—jak gdy- 
by nie. Uiarło: się. Ileto rzeczy utarło 
się w powojennych teraźniejszych 
czasach! 

Na takie podjum, przed takie dra- 
perje stawia się stół, parę foteli, ze- 
gar starošwiecki. To komnata w dos 
mu cześnika, W akcie drugim: dwa 
murki-marmurki, z po za których 
skaczą ku sobie jak dwa koguty: 
cześnik i rejent, Właściwie mówiąc 
cześnik aczkolwiek Raptusiewicz, nie 
kaguci się wcale, choć widać, że mo- 
cno się stara. Bo p. Wołłejko—naj- 
lepszy, mówiąc nawiasem, Łatka, ja” 
kiego scena polska posiada—jest dla 
roli cześnika za miękki, za patrjar 
chalny, nawet chwilami za sentymen- 
talny przy całej ogólnej grandezzy 
ogromnie polskiej aparycji. Słynne 
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Zamknięcie gimnazjum polskiego 
w Poniewieżu. 

GDAŃSK, 17—XI. PAT. Baltische Presse donosi z Kowna 
о nowem zarządzeniu litewskiego ministra oświaty, zamyka: 
jącem gimnazjum polskie w Poniewieżu pod pozorem, iż 
gimnazjum to nie odpowiada rzekomo przepisom ustalonym 
przez m-stwo oświaty. 

Modlitwa o Wilno w szkołach litewskich. 
Z Kowna donoszą: Związek Odryskania Wilna zwrócił się do Minister- 

stwą Oświaty z prośbą o pozwolenie na wprowadzenie w szkołach modlitwy o 
Wilno oraz wygłaszanie odczytów o Wilnie. Ministerstwo Oświaty udzieliło 
swej zgody. Wszystkie szkoły otrzymają tekst modlitwy o Wilno, jak również 
zostaną ogłoszone tematy dla odczytów o Wilnie. 

Skarga litewska pójdzie w odwłokę 
LONDYN, 16—11. Ag. Reutera donosi, iż według; informacji ke- 

respendenta dyplomatycznego <Daily Telegraphu» w wyniku prywatnej 
wytmiany zdań, jaka nastąpiła pomiędzy wielkiemi mocarstwami, została 
osągnęte porozumienie co do tego, że skoro tylko skarga Litwy prze- 
ciwko Polsce znajdzie się na porządku dziennym w Radzie Ligi Narodów, 
natychmiast zostanie wyłoniona komisja w składzie 3 ósób' dla zbadania 
całej, kwestji, co zajmie najmniej parę miesięcy czasu. Co do propozycji, 
by do komisji tej obrane Niemcy i Francję, korespondent wyraża opiaję, 
iż byłoby bardziej pożądanem, aby w skład jej weszły państwa, nie mają- 
ce mic wspólnego pod względem polityczaym ani z Litwą ani z Polską. 

SMK VST SZ Z TIA PAS VN TN NIO A TSIT ITA EREKCJA 

MARSZAŁEK FRANCHET D'ESPEREY 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 17. XI. Pat. Dziś o godz. 12 tej w pełudnie marsza- 
łek Francji Franchet d'Esperzy przybył na płac Saski celem złożenia wieńca 
na grobie Niczaanego Żołnierza W uroczystości tej towarzyszyli mare 
szałkowi dwaj oficerowie, którzy uczestniczą w podtóży marszałka do 
Polski podpułk. Sztabu G:neralnego Daille oraz major Szt. G:n. Limasset, 
polski attache wojskowy w Paryżu pułk. Kleeberg, przydzielony do świty 
marszałka w czasie jego pobytu w Polsce major Łubieński, członkowie 
misji francuskiej z gen. Charpy na czele, szef Sztabu G:n. gen. Piskor, 
komendant miasta gen. Rożen oraz greno oficerów polskich. Po złożeniu 
wspaniałego wieńca na grebie Nieznanego Żołnierza i oddaniu honorów 
wojskowych, Marszałek Franchet d'Esperey w otoczeniu przedstawicieli 
francuskiego i polskiego korpusu ofcerskiego przeszedł przed pomnik 
ks. Józefa Poniatowskiego marszałka Francji, gdzie również złożył wieniec, 
Następnie dostojny gość udał się do gmaćhu M-stwa Spraw Zagran. gdzie 
został przyjęty przez ministra Spraw Żagran. Zaleskiego. 

W. godzinach popołudniowych marszałek Franchet d'Esperey obecny 
był na herbatce wydanej przez ambasadę francuską dla miejscewej kolonįi 
francuskiej z okazji przybycia marszalką do Polski, O godz. 6-tej marsza- 
łek Franchet d Esperey w towarzystwie podpułk. Sztabu G:neraln. Daille 
oraz majora Sztabu Generaln. Limasset'a odwiedził w Betwederze prezesa 
Rady Ministrów i ministra Spraw Wojskowych marszałka Piłsudskiego. 
Wieczorem marszałek Piłsudski wydał w Belwederze na cześć marszałka 
Franchet d'Esperey obiad, w którym, oprócz dostojnego gościa i jego 
otoczenia, wzięli udział najbliżsi współpracownicy marszałka Piłsudskiego. 

Nad Grobem Nieznanego Żołnierza. 

WARSZAWA, 17. XI. Pat. Dziś o godz. 9-tej min. 20 przybył do 
Warszawy pociągiem paryskim marszałek Francji d'Esperey, który przy- 
wiózł najw ższe odznaczenie wojskowe francuskie Medaille Militaire dla 
pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. į 

Na dworcu oczekiwali przybycia dostojnego gościa prezes Rady 
Ministrów i minister Spraw Wojskowych marszałek Józef Piłsudski, amba- 
sador Francji Laroche, szef protokułu dyplomatycznego Przeździecki, 
drugi wice minister Spraw Wójsk: gen Fabrycy, szef Sztabu Gentralargo 

en. Piskor, komendant miasta gen. Rożen, Komisarz Rządu na m. st. 
arszawę Jaroszewicz, attaches wojskowi obcych mocarstw, członkowie 

misji wojskowej francuskiej z gen. Charpy ma czele, przedstawiciele prasy, 
członkowie kołonji francuskiej oraz liczna zgromadzona przed dworcem 
publiczność Na peronie kompanję honorową wystawił 21 p. p. ze sztan- 
darem i orkiestrą. Punktualnie o godz. 9tej min, 20 zajechał pociąg pa- 
ryski. Do wysiadającego z wagonu marszałka Franchet d'Esperey podszedł 
prezes Rady Ministrów marszałek Piłsudski w otoczeniu swej świty. 

Po przywitaniu nastąpiła prezentacja otoczenia, poczem obaj mare 
szałkowie przeszli przed frontem kompanji honerowej przy dźwiękach 
Marsyljanki, Z kolei marszałek Płsudski przedstawił marszałkowi Franchet 
d'Esperey zgromadzoną generalicię polską zaś szef protokułu dyploma- 
tycznego Prztždziecki — przybyłych na powitanie dyplomatów. Następnie 
obaj marszałkowie w otoczeniu swych świt przeszli de salonu  recepcyj- 
nego, gdzie nastąpiło pożegnanie. Marszałek Franchet d'Esperey wraz z 
ambasadorem Francji udał się do ambasady francuskiej, marszałek Piłsud- 
ski odjechał do Bzlwederu. 

Uczczenie Polski w parlamencie węgierskim. 
Z okazji uroczystości na cześć Kossutha, wygłosił premjer wegiersk! 

hr. Baihlen dlužs2e przemowienie w perlamencie węgierskim. Między in. 
wspomniał o roli Polaków w roku 1848 Razem z nami—mówił premjer— 
obchodzi tę uroczystość naród polski, który przez długi czas był uciska- 
ny. Synowie n:rodu polskiegn walczyli na ziemi węgierskiej o wolność 
i przelewali swą krew w r. 1848, Nazwiska tych bohaterów utkwiły na- 
zawsze w pamięci narodu węgierskiego I wspominane są ze czcią. Zwrot 
ten w przemówieniu premiera przyjęty został burzliwemi oklaskami i dlu- 
gim aplauzem, Posłowie węgierscy wznieśli okrzyk „Elfen, Eljen". 

WED TEA OK AA KERS TR INIT IST 

coś w rodzaju wojenno-politycznego Inaczej traktują GPU. robotnicy. 
trybunału, utworzonego dła obrony Proszę pójść do dzielnic robotniczych 
interesów rewolucji od zamachów i zapytać. Zobaczycie tam, że GPU 
kontrrewolucjonistów. Nie dziwnego, traktowane jest z szacunkiem. Dla- 
że burżuazja wszystkich krajów nmie- czego? Dlatego, że jest obrońcą inte- 
nawidzi GPU. Niema takich bredni, tesów reweluoji. 
których by na temat GPU nie opo- Zebrani delegaci podziękowali Sta- 
wiadano. Co to wszystko znaczy? To linowi za wyjaśnienia „nędznych in“ 
znaczy, ze GPU działa doskonale, że synuacyj* burżuazji hucznemi okla- 
świetnie broni interesów rewolucji. skami i nikomu nawet nie przyszło 
Zaklęci wrzgowie wymyślają GPU., a do głowy pójść i przekonać się o 
więc GPU. jest potrzebne i funkcjo: „szacunku” dla GPU. Zbyt wielkie 
nuje dobrze. ryzyko. I. 

„Nie wwódź mnie na pokuszenie oj- 
ców moich wielki Boże* "mie może 
mieć mawet. tej krzty patetyczności, 
w jaką wpada p. Wołłejko. Trudno, 
P. Wołłejko niemógł przecie, osobli- 
wie na starość, zreducieć dó szpiku 
kości przez parę miesięcy... P. Woł- 
łejko gra antiquo modo idąc ślada- 
mi Rychtera, najiepszego z  cześni- 

dobnie jak pod ręką wielkiego wirtuo- 
za wstępuje w Bzethevena nietylko 
młodzieńcza krewkość lzcz chwilami 
nawet miefrasobliweść młodz eńcza. 
„Ach! — dziwią się wówczas słucha- 
czę — mie podejrzewaliśmy aby Beet- 
hev:n był kiedy... młodym!* Owóż i 
zdawało się nam, że iuż tuż rozszcze- 
bioczą się i ogniami miłości bez żade 
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ków. P. Kornobis grający Papkińa 
nie idzie w najmniejszej mierze śladami 
nejlspszego z Pagkinów, Władysława 
Szymanowskiego ze złotych czasów 
warszawskich Rozmaitości. A dlacze: 
go? Dlatego, że przy całej popraw- 
ności dykcji p. Kornobis niema w 
sobis humoru. Fredro nie może prze- 
cie sam jeden mieć humor... za wszy- 
stkich artystów występujących w jego 
sztuce—choćby najzabawniejszej. 

B;ł moment — zaraz na początku 
drugiego aktu — że mogło sę zda- 
wać iż sędziwa klasyczna komedija 
zapłonie rumieńcami młodości, po 

nej żenady rozgorzeją Wacław i Kla- 
ra. Bogu dziękii — pomyślel śmy — 
Reduta skruszyła szablon „okrutnego* 
sromania się polskiej dziewicy i roz- 
krochmaliła dziarskiego  mlodziana, 
wiecznie — po wszystkich scenach 
polskich — ja by mie smiejącego 
dotknąć nietylko ręki lecz nawet suk- 
ni swej  bogdanki. Aliści artysta 
grający Wacława (jeśli się nie mylę 
p. Scibor) zaczął niestworzone rzeczy 
dokazywać z dykcją... i żadnej nie- 
spodzianki nie było. 

Zrewanżował nam hojnie doznany 
zawód rejent Milczek w interpretacji 

Echa Dejlid. 

WARSZAWA, 17XI (żel.wł. Słowa) 
Posel Kiernik ogłosił list, w którym 
odpowiada na zarzuty Głosu Prawdy 
w związku ze Sprzedażą majątku 
D -jlidy. Pes. Kiernik przytacza wy: 
rok Sądu honorowego, który stwier- 
dza, że pos. Korfanty nie nadułył 
swego stanowiska, łako prezes Głów. 
nego Urzędu Ziemskiego w związku 
z sprzedażą majątku Oraz ošwiad- 
cza, że pociąga redaktora „Głosu 
Prawdy" do odsowiedzialności, 

Nieścisłe wiadomości, 
WARSZAWA, 16X1PAT. Polska 

agencja Telegraficzaa” usoważniona 
jest do stwierdzenia, że podane w 
ostatnich dniach przez prasę informa- 
cje, dotyczące zmian wysokości opłat 
za paszgerty zagraniczne, są nieścisłe 
i nie odpowiadają rzeczywistości. 
Również nie odpowiadają rzeczywise 
tości pogłoski, dotyczące rzekomej 
zmiany systemu ;rewizji paszportów 
w Tczewie: 

Sąd doraźny. 
WARSZAWA, 17X! PAT. Sąd 

dorzź ty w Warszawie rozpoznał w 
dn. 16 listopada rb. sprawę Francisz- 
ka Strzelczyka dotychczas nie karane" 
go, oskarżonego O t», że w nocy na 
15 peździeraika 1927 r. na szosie 
warszawsko:poznańskiej w odległości 
kilku kiłemetrów od Warszawy do- 
konał w c*lu zysku zabójstwa doroż- 
karza Jina Żbikowskiego. Sąd doraź- 
my wobec opinii lekarza biegłego, że 
Strzelczyka należy poddać szczegóło- 
wej ebserwacji psych|atrycznej, prze- 
kaz:ł sprawę do postępowania zwyk* 
łego. 

Odczyty prof. Makowskiego 
w Paryżu, 

PARYŻ, 17—XI Pat. W dniu 
wczorajszym ma wydziale prawnym 
uniwersytetu paryskiego Odbył się 
wykład prof. W. Makowskiego b mi- 
nistra sprawiedliweści o prawodaw- 
stwie i systemie parlamentaraym w 
Polsce. Zebraniu przewodniczył dzie 
kan Bartheltmy. Obecni byli ambasa- 
dor Chłapowski, członkowie ambasa- 
dy oraz liczna publiczność ze sfer 
naukowych i połtycznych. Odczyt 
prof. Makowskiego przyjęto huczny- 
mi oklaskami. В 

Alechin ciągle górą: 

BUENOS ARES, 16XI PAT. 29 
partja szachowa misdzy Alechinem a 
Capablanką zakończyła się zwycięse 
twem Casablanki. Alechln poddał 
się po 70 posunięciach. Stosunek 
punktów między obu graczami wy- 
nosi 4:3 na korzyść Alech'na. 

Inwestycje lotnicze, 

Budżet ministerstwa komunikacji 
na rok przyszły przewiduje kredyt 
na inwestycje lotnictwa cywilnego. 
Przedewszystkiem więc w szybszem 
tempie prowadzone będą prace nad 
osuszeniem i plantowaniem lotnisk 
cywilnych w Warszawie na Oxęciu, 
w Skałowie pod Lwowem oraz w 
Krakowie. Na trasach, łączących po= 
szczególne miasta, urządzone zastaną 
pośrednie zapasowe lotniska, które 
pozwolą na natychmiast we wylą10- 
wanie aparatów w wypadku jak egoś 
defektu lub zaburzeń atmosferycze , 
nych W roku przyszłym wybudowa* 
ne będą nowoczesne porty lotaicze 
żeglugi cywilnej w Poznaniu, Lwowie 
i Wilnie oraz hangary na letaiskach 
cywilnych w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie i Lwowie. Wszystkie cywil- 
ne lotniska otrzymują podziemne 
zborniki benzyny, pawilony metso- 
rologiczne oraz krótkcfalowe radjowe 
stacje nadawcze. Kredyt na inwestycje 
lotnicze sięga sumy kilku mi.ljonów * 
złotych. 

Długi i wierzytelności Anglji: 

LONDYN, 16X1 PAT. Minister 
Skarbu Chur h ll oznajmił w Izbie 
Gmin, że Wielk» Brytanja etrzymała 
w roku 1926 i 1927 z tvtułu zobo- 
wiązańi wojennych 8.200.000 funtów 
szterl. a zapłaciła Sianom Zjedn. na 
poczet wł snych zobowiązań wojen- 
nych 33100 000 funtów szterl. Msksie 
mum zobowiązań rocznych sojuszn.- 
ków Nemiec wcbec Wielkiej Brytanji 
z tylułu długów wojennych iodszko- 
deweń wynosi okrągła 22 mljony 
funtów szterl., a maksimum zobową- 
zań Wielkiej Brytanji wobec Stanów 
Zjednoczonych z tytułu spłat rocznych 
na pokrycie zobowiązsń wojennych 
wynosi 36 miljoaów funt. szterl. 

Rekordowy samolot. 
NOWY YORK, 17—XI. Pat. Ameł 

rykański inżynier Billanca Opracawa- 
projekt nowego samolotu, który bę- 
dzie w stanie utrzymać się w po- 
wietrzu bez przerwy przez 72 godzi- 
nv. D>tychczasowe próby miały wy- 
dać rezultaty pomyślne, 

Potrzebny 
ROLNIK 

z. wykształceniem wyższem, ewent. 
średniem, energiczny,  możiwie z 
praktyką biurową Wiek do 40 lat, 
Oferty na piśmie składać w biurze 
Gentraino) Kasy Spółek Rolniczych, 

ilqo, Jagiellońska 3. 
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majora Dąbrowskiego: 

  

  

p. Karwowskiego. Coś całkiem no- 
wegGl Rejent Milczek — jako alego- 
ryczna personifikacja, omal że nie 
mądrości i rozwagi staropolskiej w 
przeciwieństwie do zapalczywego fer< 
weru cześnika, Żaden „czarny cha- 
rakter*, broń Botel A no, niech i 
tak będzie. Można itak, Tembardziej, 
że p. Karwowski bardzo pięknie prze” 
szedł się po linji takiej właśnie kone 
ctpcji. Wogóle czwarty akt zagrany 
jes. najlepi j. Nawet Papkin, choć 
zawsze jeszcze zbyt prostacki, choć 
wciąż bardze w mimice. słaby, ©ży» 
wia się i choć czemśkolwiek  zacie- 
kawia. 

P. Pągowskiemu w roli Dyndałskiego 
poświęcamy specjalny akapit (a capi- 
te). Za jedne już tylko ruszanie nor 
gami podczas pisania listu nałeży się 
artyście szczere brawol Talent cha: 
rakterystyczny niewątpliwy. 

Na ostatek zaś: może uda się 
nam jedaak wywołać wyjaśnienie ze 

wznowił 
‚ nabywanie nieruchomości ziemskich 

na cele parcelacji 
Oterty przyjmuje i informacyj udzieja Wydział Agrarny Państwowego 

Spółka Podoficerów Rezerwy. 
Warszawa, ul. Żelazna 75:a. Tel. 508—03. 
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majora Dąbrowskiego prosi @ 
wzięcia udziału w  zjezdzie, o wczesne nadsyłanie 

Oddziału. Wszelką korespodencję należy kierować do 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Uczestników Oddziału 

Komitet Organizacji Zjazdu Uczestników Oddziału — & 
wszystkich _ chętnych ES 

& 
także informacji o adresach Ea 

tych oficerów i żołnierzy, którzy brali udział w walkach E3 
RZ 
Ва 

5 
Wilno, ul. Mickiewicza 4, z 

Redakcja „Słowa”*, 
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NCZO G NE10LUG CZNY Ę 
Dokterów Karnickiego, Dobr ańskiego i Erdmanowej 

zastał otwarty 
w Lecznicy D-ra Dembowskiego 

róg 

  

Metai Pohnlanki. 
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Hallo! Hallo! Radijo! 
Niuiejszem uprzejmie zawiadamiamy, że otworzyliśmy w Wilnie przy ul; 
Ś to JAŃSKIEJ Nr 9 sklep sprzedaży artyrułów elektrotechnicznych 1 
radjowych, gdzie posiadamy na składzie aparaty dedektorowe i lampowe, 

części do samodzielnego montowania, słuchawki, lampy, głośniki, 

Ładowanie akumulatorów. 
RATY. Towar pierwszorzędny. 

iwo“ 
Wilno, ul. 5 Ю Jańska Nr g 

    

strony kierownictwa Raduty dlaczego 
nie wymienione są na programach 
nazwiska artystów? Co ma znaczyć 
ta poza? Bo przecie trudno sobie 
wyobraz ć, że ta anonimowość ma 
ustrzegać artystów od.. zarozumia- 
łości personalnej. Ma ich przyzwy- 
czajać do składania laurów, oklasków 
i kwiatów — na eltarzu Sztuki, w 
której cieniu pawiani stać artyści? 
Jakto? Taka dyscyplinarna edukacja 
ma być stosowana do p. Wołłejki, 
do artysty, który w samem przęcie 
Wilnie niewiedzięć ile razy f.gurował 
na afiszu Teatru Polskiego? 

Publiczność lubi wiedzieć kio 
gra i nie trzeba jej pozbawiać tak 
godziwego i miłego interesowania się 
zarówne artysikami jak artystami, 
Tem bardziej, że nawet R:duta nie 
wykorzeni ze świata tej «arzywary». 

Cz. Jankowski. |



KURIER GOSPODARCZY 
RADA MIEJSKA 

Na wczorajszem posiedzeniu jesz* 
cze przed przy -tąpieniem do rorząd- 

ku dziennego prezydent p Folejew- 
ski przedłożył Radzie Miejskiej pismo 
Komitetu wystawy powszechnej ma- 

łącej się odbyć w Poznaniu w 1929 

r. w sprawie wzięcia przez m. Wilno 

mdzi:łu w tej wystawie z ewentual- 
imem wybudowaniem własnego pawi* 

łonu dla eksponatów z Wileńszczy- 

zny. Sprawę tę przekazano do połą- 
czonych Komisji finansowo-technicz- 
no-gospodarczej. 

Pozatem przyjęto do wiadomości: 
1) pismo S'owarzyszenia Weteranow 
Armji Polskej z Ameryki wyrażające 
Radzie Móusjsxiej podziękowanie za 

gościnne przyjęcie wycieczki tychże 
weteranów mrzybyłej do Wilnaj w 
lipcu r, b. 2) pismo K mitetu woje” 
wódzkiego Wi Tygodnia Akademic- 
kiego również z podziękowaniem za 
wvasvgnowanie przez Radę Miejską 
1000 zł, na ak ję. Tygodnia Akade" 
mickie go. 

Rada miejska podziękowania te 
przyjęła de wiadomości i przystąpiła 
do rozpatrzenia porządku dziennego, 
przed którym wpłynęły „dwa nagłe 
wnioski. Pierwszy grupy PPS. w spra- 
wie założenia w Wilaie szkoły dla 
oriemniałych dzieci w wieku szkol- 
nym. Drugi wniosek, złożony przez 
radn;ch z Bundu, dotyczy wydawania 
przez Magistrat bezrobotnej ludności 
m. Wilaa bezpłatnie opału w okresie 
zimowym, oraz poczynienia przez 
Magistrat starań w kierunku powstr.y- 
mania eksmisji rodzin bezrobotuych. 
Ns.głość tych dwóch wniosków przy- 
jęto jednogłośnie. 

Jiko ounkt pierwszy porządku 
dzisanego omówiono sprawę przenie- 
sienia kredvtów z jednych paragrafów 
"budżetu 1927—28 r. do drugich. 

Następnie większością głosów u- 
chwałono opodatkować kinematograf 
Ogniska K:lejowego w wysokości 
1600 zł, użytkując je na cele kultu. 
ralao-oświatowe wśród kol*jarzy. 

W sprawie uchwalonych przez 
Radę miejską z 24 lipca 1024 r. przee 
psów o przedmiocie trybu dostawy 
mięsa 1 spożywczych przetworów 
mięsnych dla oględzin na stacji wete» 
cynaryjnej, przyjęto zmianę paragrafu 
11 tych przepisów, mocą której w 
razie wykrycia przez kontrolę miejską 
u handiarzy zawodowych mięsa z taj- 
nego uboju lub nieoplombowanego 
przez odnośne władze nastąpi kon- 
fiskata towiru z  równoczesnem 
pociągnięciem winnego de surowej 
©dpowiedzialneści karnej. Przy ujaw- 
mieniu mięsa u osób nichandlujących, 
w pierwszym razie zastosowaną bę: 
dzie podwójna opłata za oględziny 
weterynaryjne, w wypadku zaś po- 

wtórzenia Się stosowana będzie bez- 
względna kenfiskata towaru. 

Z kolei na wniosek Magistratu 
ustalone godziny postoju wozów na 
rynkach miejskich w dni targowe do 
godziny 13 w ekresie od 1 kwietnia 
do 15 września i do godziny 14 od 
45 września do ł kwietnia. Zaś w 
sprawie uporządkowania handłu na 
placu Łukiskim uchwalono na wnio- 
sek Magistratu, zająć pod handel 
targowy jedynie część zabrukowaną 
z dołączeniem około 500 metrów 

kwadr, ul. św. Jakóba, Następnie han- 
del ze słomą, sianem i t. p. prze: 
mieść na Snipiszki i handel drzewem 
ma plac przy ul. Pańskiej. 

Pozatem zatwierdzóno preliminarz 
budżetowy prac b. Komisji Obywa- 
telskiej. Na podanie Komendy G.rni- 
zonu m. Wilna uchwalono jednogło- 
śnie zwrócić tej instytucji wniesioną 

w swoim czasie do Kasy miejskiej 
opłatę w sumie 150 zł, za korzysta: 
mie w roku b. z ogrodu Barnardyf- 
skitgo przy urządzan u zabawy, która 
wypacła niepomyślnie. 

N.stępnie do Komisji rewizyjnej 
ksiąg lombardów prywatnych wybra- 
no radaych Bortaicki:go, S:pro i 
Korolca. Na członca do Komisji ptze- 
©iwalkohołowej I inst przy Urzędzie 
Komisarza Rządu radnego $ Заре||ва, 
ma zastępcę rad. Hu czyna. Na człon- 
ska tej Komisji Il inytancii rad. Za« 
sztowta — zastępcę rad. Krasowa 
tskiego. Do Komisji poborowej — 
Domański:go i Epstejna, do Komi- 

sji wodnej — J:nsza i Eugla, do 
Komisji sanitarao-obyczajowej — D;, 
*Wygodzki.go i Waszkiewiczową i ma 

'zastępcę członka Komisji szacunko- 
'wej do spraw "państwowego podatku 
dochodowego przy pierwszym Urzę- 
dzie skarbowym p. Bułhaka. 

Z powodu opóźnionej pory dalszy 
«ciąg sprawozdania podamy jutro. (X) 

INFORMACJE 
> Konferencja w sprawach So: 

cjalnych, 

(Około 21 b. m. zwołana zostanie 
% Warszawie z inicjatywy Szeregu 
organizacyj gespodarczych wielka 
konferencja w sprawach socjalnych. 

A Naczelna rada zrzeszeń kupiectwa 

polskiego weźmie żywy udział w ken- 
sfarencji, na której objęła następujące 
referaty: 

1) Obciążenie handlu świadczenia- 

mi socjalnemi w Połsce — poseł St. 
Wartalski. 

2) Sądy pracy—prof. Adam Chel- 
„moriski. 

3) Dzkret о ubezpieczeniu pracow- 
ników umysłowych dyr. Br. Sikorski 
„(Poznań). 

4) Stanowisko handlu wobec pro- 
jektu ustawy o umowach >biorowych 
pracy — mec. 7. Chrzczonowski 

5) Projekt ustawy o umowach © 
najm e przcy precowników umysło- 
wych — mec, 7. Chrzczonowski. 

6) Ubezpieczena «d neszczęśli- 
wych wypadków pracown ków utmy- 
siowv-h po 1 stycznia 1928 r. —.B, 
Sżypiński 

Przedwojenne banknoty nie- 
mieckie, 

W ostatnich tygodniach ukazały 
się w różnych polskich dziennikach 
ogłoszenia i komunikaty, zapow'ada- 
jące 10 proc wysłatę niemieckich 
baaknetów przedwojennych. Ponieważ 
ogłoszenia te brzmiały dość ogólni- 
kowo i nie podawały, kto i z jakich 
fundus ów ma dokonać -mowyższej 
wypłaty, „Tygodnik Handlowy* zba- 
dał tę sprawę ma mi-jscu, w wyniku 
czego podał w ostataim N-rze wy- 
jaśnienia i informacje: 

W Nemczech zawiązało s'ę przed 
3 laty towarzystwo z siedzibą w Ber- 
linie p, t „Międzynarodowy Związek 
Wierzycieli Banku Rzeszy”. 

Związek ten wystąpił ze skargą 
sadową przeciwko Bankowi Rzeszy 
(R ichsbank) o wypłatę przedwojen- 
nych banknotów w pełaej wartości, a 
to stosownie do zapasów złota Banku 
Rzeszy, które były tak wielkie, że na 
taką pełną waloryzację pozwalały. 

Preces ten w dwóch  instancjach 
związek przegrał, sąd stanął bowiem 
na tem stanowisku, że między ban- 
knotami przedwojennymi a wojenny- 
mi niema _w zasadzie żatnej różnicy 
i zapas złota musi służyć za pokry- 
cie dla całej emisji a więc i emisji 
wojennej i powojennej. 

Obecnie oczekiwany jest wyrok 
trzeciej i ostatniej instancji, który 
prawdepodobaie wypadnie również 
negatywnie. Związek jednak postano- 
wił sobie jako dalsze zadanie wply- 
wanie i agitowanie między wyborca- 
mi do przyszłego sejmu, aby wybie- 
rali tylko ludzi, którzy wszedłszy do 
sejmu u. hwałą nową ustawę o pełnej 
waloryzacji banknotów przedwojen- 
nych. 

Wątpić należy, aby ta akcja od- 
niosła pożądany skutek. Pozatem je- 
dnak związek, który. pobiera od człon- 
ków dość znaczne epł.ty miesięczne 
—bo wpisowe wynosi 15 zł. opłata 
tniesięczna 5 zł, a od każdego zgło- 
szonego banknotu 1000 markowego 
—1 zł.—postanowił przeprowadzić w 
drodze samopomocy wypłatę 10 proc. 
odszkodowania swym członkom za 
zgłoszone u siebie banknoty z fun- 
duszów własnych związku, aczkolwiek 
fundusze związku powstałe z wkła- 
dek są dość znaczne, to jednak na 
wypłatę 10 proc. wszystk'ch zgłoszo- 
nych banknotów nie wystarczą i dla- 
tego związek postanowł wyoł:cać 
tylko w miarę posiadanych fundu- 

szów tylko tym członkom związku, 
którzy majwcześniej do związku przy- 
stąpili, a tem samem najdłużej wkład- 
ki wpłacali. 

Wobec tego dla nowo przystępu: 
jących i zgłaszających swe noty по- 
wych członków, szamsa uzyskania 
waloryzacji z funduszów związku jest 
minimalna i wypłata mogłaby nastą- 
pić dopiero za kilka lub kilkanaście 
miesięcy, a naszem zdaniem nie wy- 
równałaby nawet opłat miesięcznych 
wkł'dek do związku. 

Tę właśnie stronę działalności te- 
go związku uważamy za nierealną, 
cgólae brzmienie ogłoszeń związku 
za wprowadzanie ludzi w błąd, nadto 
zaś wiadomym jest cel zebrania fun- 
duszów na agit:cję wsb »rczą. 

Dla polskich posiadaczy bankno- 
tów niemieckich niema więć żadnych 
realnych widoków  przystępowania 
do tego związku wierzycieli Banku 
Rzeszy = 

Przegląd czasopism. 

Nr 45 «Gazety Rolniczej». Ostatai ze. 
Szyt naszego usjwększego tygodniką rolni. 
czego zawiera dokończenie ciecawego  arty- 
kułu dr. Stefana Lewickiego o możliwości 
rozszerzenia uprawy pszenicy w Polsce, za: 
leżnej między innemi od zabezpieczenia się 
przed szkod:mi, powodowanemi przez owa- 
dy (niezmiarkę) i choroby rośliane (rdzę). 
7а ważny środek do powiększenia uprawy 
pszenicy, tego zboża, będącego towarem isto. 

tnie Świ towym, uważa autor rozpowszech- 

niene siewu pszenicy jarej, nad której wy- 
tworzeniem nowych odmian (z innego gatun- 
ku botanicznego) pracuje właśnie w Iastytu- 
cie Naukowym.Gosp. W. w Puławach. P. 
M: Baraniecki, dyrektor Zakładu doświad. 
czalnego w Kościelcu, przynosi dalszy przy- 
czynek do zbadania aprawy nowych sposo- 
bów uprawy roślin, zresztą niezbyt dla tych 
nowych sposobów pizychylny. 

Dr, Jan Kiszkiej, nacz. wydziała w Ое- 
partamencie weterynaryjnym, polemizuje z 
prof. dr. L. Dobrzańskim na temat rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zwa!- 
czaniu zaraźliwych choród zwierzęcych. Do- 
świadczenia z Czesciemi maszynami do ko- 
pania buraków opisuje inž. K. Rotkel. W 
zwykłym dziale sprawozdań z iostytucyj 

zwtaca uwagę obszerny opis dorocznego 
zebrania Związku rolniczych zakładów do- 
świadczalnych oraz bogato ilustrowane spra- 
wozdanie z wystawy w Baranowiczach. 
Z innych rubryk wymienić trzeba ciekawą 
korespondencję z Wołynia, przynoszącą po- 
myślne wieści o ruchu rolniczym zwłaszcza 
w powiecie Dubieńskim, oraz nekrolog 6, p: 
Stanisława Grodzkiego, napisany przez J: 
Bronikowskiego, długoletniego towarzysza 
pracy Zmarłego, który w Zakresie handla 
maszynami położył poważne zasługi dla rol- 
nictwa naszej dzielnicy. 

Dodatkiem kolejnym jest tym razem ze- 
szyt 11 «Piśmiennictwa rolniczego»: 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (x) Nowa taryfa przewożo- 
wa na towary. Z aniem 15 b. m 

weszła w życie uowa przewozowa ta- P 
ryfa kolejowa na towary. 

Jak wiadomo, taryfa 
ostatnie podwyższena. 

— (c) Z Dy'ekcji Lasów Pań- 
stwowych. W związku z przeprowa- 
dzoną przez p. Dyrektora Lasów 
Państwowych w Wilaie p. Wł. Grze- 
gorzewskiego na terenie b. zaboru 
pruskiego reorga_izacją urzędów leś- 
nych, celem całkowitej ich unifikacji z 
urzędami leśnemi innych _ dzielnic 
Rzeczysospolitej, dowiadujemy się od 
delegowanego w tymże celu do Poz. 
nania Kierownika Oddziału Osobo- 
wego Wileńskiej Dyrekcji L. P. p. 
L. Chociłowskiego, że prace dotyczą- 
ce reorganizacji postępują w szyb 
kiem tempie. Dotychczas zniesione 
zostały k?sy leśne, które nie podle- 
gały nadleśnictwu i wskutek braku 
skoordynowania z niemi utrudniały 
normalną pracę. Wprowadzono na 
stępnie nową sortymentację drzewa, 
obowiązującą dla całej Polski, zapro: 
wadzono jedqolitą rachuikowošė i 
biurowość w dyrekcji i nadleśnictwach. 
D>konano reorganizacji centrali dy- 
rekcji zgodnie ze, statutem organizacji 
wewnętrznej. Zaprojektowano również 
cały szereg zmian na wyższych kie- 
rowniczych stanowiskach w dyrekcji i 
nadleśnictwach. Obecnie po przejęciu 
ma rzecz Państwa dóbr krotoszyń- 
skich hr. Thurn T-xis oraz dóbr 
Włoszarewice Castiglioni'ego, obej- 

tą została 

  

KRONIKA 
       

      

PIĄTEK. 

18 o 
Odona P. 

Wsch, sł. o g; 6 m, 54 

Zach. oł. o g. 15 m, 50 

  

jutro 
Elżbiety Kr. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologji U. S. B. 
x dni, 17 —XI, 1027 x. 

Ciśnienie ) 167 
średnie 

Temperatura 4 __ 

Opad sa do- 
bę w mm. 

Wiatr i Północno-Wschodni, 
przeważający 
Uwagi: Pochmurno. Śnieg. 

Maximum za dobę — 4 
sea za e —5 

endencja ometryczną 

ciśnienia. 
KOŚCIELNA. 

— (c) Zbiór kazań. Dia dostar- 
CZenia duchowicūstwu gotowych ka“ 
Zaū, szerzących katolickie poglądy na 
Społeczeństwo, państwo i udział ka- 
tolików w życiu publicznem, postano- 
wił ] E. ks. Prymas Polski kardynał 
T. Hlond wydać zbiór kazań ra  te- 
maty aktualae, napisanych. przez naj- 
wybitniejszych kaznodziei i znawców. 

Między innemi powołany został 
do współpracy ks. dziekan  Bobiez, 
Opracowania tych kazań, jako prze- 
znaczonych dla szerszego ogółu win- 
ny być jasne, przejrzyste, ale i grun: 
towne, jak najbardziej aktualae i za- 
slane cytatami z Piśma św. z. pomi. 
nęciem wszelkiej polityki * partyjnej. 
Uwzględnione będą. następujące dzia- 
ł,: I. Moralność społeczna, ll Społe- 
czeństwo chrześcijańskie (Oiszcze- 
pieństwa i sekty), Ш. Państwo chrze- 
Ścijań skie. IV. Udział katolików w 
życiu publicznem. 

Kazania te wyjść mają w najblż- 
szym czasie, ostaini bowiem termin 
nadsyłania manuskrvotów przez au o- 
rów upływa z dn. 30 b. m. 

SAMORZĄDOWA. 
— Zjazd wójtów i pisarzy 

gminnych. W dniu 22 bm. odbę- 
dzie się w lokalu Szjmiku Wileńsko- 
Trockiego zjazd wójtów i pisarzy 
gminnych pow. Wileńsko-Trockiego. 
Głównym puaktem porządku dzien- 
nego jest kwestia spisu zwierząt do- 
mowych zapowiedzianzgo przez głów. 
ny urząd statystyczny. 

Uszestaicy zjazdu po zapoznaniu 
się z zadaniami tego spisu będą na- 
stępnie zobowiązani do szerokiego 
epowieszczenia ludności wiejskiej, że 
spis ten niz dotyczy podatków, Po- 
zatem rozpatrzona będzie sprawa 
działalności i postępów przysposobie- 
nia wojskowego w poszczególnych 
gminach. $ 

Zebranis wybierze komitet, powo- 
łany do wszczęcia akcji zorganizowa* 
nia gwiazdki dla żołnierzy KOP. 

MIEJSKA. 

— (x) Subsydja miejskie dla 
instytucyj dobroczynnych w Wil- 
nie. Magistrat m. Wilna wyasygno- 
wał ostatnio dla poszczególnych  in- 
stvtucyj dobroczynnych w Wilnie 
19833 zł. tytułem zaległ ch subsyd,i 
za październik i 17.407 zł. a conto 
listopada. 

— (x) Uruchomienie, nowej 
karetki pogotowia ratunkowego. 
Z daiem wczerajszym uruchomioną 
zastała przez miasto nowa karetka 
pogotowia na podwoziu «Ford'a». 
Karetka ta jest wspaniałe wyposażo- 
na w najnowsze šrodki hygjeniczno- 
techniczne z centralnem egrzewaniem 
oraz z przyrządami x wodą zimną i 
ciepłą, 

— (x) Gdzie należy wywozić 
czysty śnieg. Magistrat m. Wilna 

stały wzrost 

Łow oO 

Zjazd starostów w Wiln'e 
W dniach 28 29 i 30 bm. odbę szkolne, organizacji administracji о- 

dzie się w W imie zjazd starostów gólaej, odbudowy, ubezpieczeń, och- 

woj. Wileńskiego. Na zjezdzie tym rony lasów, ochrony cmentarzy woj- 

oruszone zostaną sprawy wszystkich skowych, gospodzrki rybnej eraz 

działów pracy, a więc: Samorządowe, wiele innych. 

HT ATI T IT TNN O SNS SEO T ITK 

muje Dyrekcja Poznańska 30 mad- rządu: traktowanie soraw iastytucj 
leśnictw, położonych w większej czę ze stanowiska interesów partyjnych, 
ści przy zachodniej i południowej grupowych, osobistych, tylko nie zdro+ 
(górnośląskiej) granicy  polsko-nie- wotnych. 
mieckiej. D.r Brokowski odczytał umotywo- 

G.GŁDA WARSZAWSKA wane pismo w Sprawie swego zrze- 
17 listopada 1997 t. czenia się, Skierowane do zarządu 

Dewizy i waluty: Kasy Charych, oraz korespondencję 

Wacław Iszora 

  

Trans. Sprz.  Kuppo Z okręgowym urzędem ubezpieczeń 

Holandja 36028 _ 361,18 35938 Ma temat stosunków, panujących w 
Londyn 43,465 43,575 43,35 zarządzie Kasy. Znamiennem było, że 1 т a 

ek GE Pak 26389 Okregowy urząd ubezpieczeń w od: rodowity Wilnianin, węzłami rodzia- 

Szef carja — 9 17251 sri5i  powiedzi, przesłanej na ręce d ra Bro- nemi ściśle związany z naszem ma” 
Papiery Procentowe. "©  kowskiego, uznaje słuszność niektó- stem, przychodzi na osierocone prze: 

Dolarówka 62— tych jego wywodów, a nikłe uprawe ś. p. Wimbora stanowisko Kom sarza 

Rządu m. Wilaa Będąc przez lat kil- 

ka zastę?cą p. Wimbora p. [szora dał 

się poznać sze swojej energii, praco- 

D skusja nad oświadczeniem dr-a witości, jasnej orjentacji i przystęp- 

Brokewski-go została odłożona do ności. Nominacia jego jakaajlepsze 

nastepnego posiedzenia. uczyniła w całem Wilnie wrażenie. 

Z kandydatów, zgłośzcnych na AAS 
tanowisk zewodnicz delega- į { gibi 

tów Rady Kasy Chorych, podano tyl. Pożegnanie v=woj. Malinowskiego. tów Rady Kasy Chorych, podano tyl- 

Jak wiadomo, p. Olgierd Malinowski 
- jedno Z — d-ra Brokow- 
skiego. Wobzc nieprzyjęc a kandyda- .. : 

tury przez tegoż zaniechano wybo- ingje'sianowisko starty suwalskiego. W da 
rów _ 17 bm. wydał p. wojewoda wileński Racz- 

Rada Kasy Chorych "zatem jest kiewicz w swym pałacu obiad na Cześć 
wadhi wice-wojewody Malinowskiego, przy udziale 

Rex pre oo Funkcje jego dwudziestu kilku osób, izy innymi ksią- 
P е : żąt Kościoła ks. Jatbrsykowskiego, Michal- 

Z baczymy jak dalej będą rozwi: piewicza i Bandurskiego. prof. Pigoniów, 
jać się stosunki w naszej chorej ka- pp: Staszewskich, Rvniewiczów, gen. Popo- 
sie, bo jak dotąd jest nies czególnie, wiczó w, Maleckich, Pietrasze skich, Bochwi« 

г ' ców, prckuratorowej Dziewulskiej, p. Lewa- 
— (x) Więks e zapotrzebowa kowskiej. Pan wojewoda Rede žeg- 

nie na robotników leśnych. Pań: nał w serdecznym toeście s*ego dotychcza- 
stwawy U ząd Pośredaciwa Pracy w sowego kolegę i współpracownika: 
W lnie, otrzymał ostatnio zapotrzebo- ,. , Wieczorem o godz. 20-tej odbył się w 
wanie na 2410 osób do robót leśnych Piałel sali hot. Georgea bankiet przy udzia. 

podaje do ogólnej wiadomości, Że w puszczy B ałowieskiej i Nalibockiej, Je ii sia A ads Na 

nienia przewodniczącego Rady 'tłuma- 
czy interpretacją Mia. Pracy i Opieki 
Społecznej. 

Pożyczka dolarowa 82— 
Kolejowa 102,50 
5 proc. konwers. — 64, 
konwers. kolejowa —61,50 
8 proc. listy i obligacje Banku Gospodar. 
Krajowego 92—93 
Listy Banku Roln. 93 
8 proc. ziemskie 82. 50 
4 1 5 ргос. ziemskie 59,75 5950 
8 proc. listy warszaw. 81,75 81,25 
5 proc. warsz. 64,75 —65— 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 17 listopada 1927 r. 

Złoto. 
Ruble 4,75 

Papiery państwowe. 
Dolarėwka 5 dol. 62,— 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 59 70. 

ь № 

wyznaczone zostały następujące miej- oraz a 30 wykwalifikowanych meta- wieczór powy naczelnicy wszystkich wy* 
sca dla zwożenia czystego śniegu Z jowców. działó w Wojewódzkich, naczelnicy urzędów 

p fństwowych i samorządowych, prof. Zdzie- 
chowscy, rekt. Pigoń i inni przedstawiciele 
ciała profesorskiego USB, gen. Popowicz, 
prezes Syndykatu Dziennikarzy Jankowski, 
słowem, przedstaw ciele wszystkich sfer spo- 

ulic i podwórzy: : Zainteresowani wiani się zgłaszać 
1) z m. siu Zarzecznego do Wi- do odnošaego biura w godzinach 

"lenki (lewa strona od miasta), 2) Zz przedpołudniowy: h. 

łeczeństwa. 
podbrzeža Antokolskiego, okolo wig- UNIWERSYTECKA. 

Szereg toastów roz) p. Wojewoda san Galo ča R Wilji, 3) z le- 

wej strony brzegu Wilji, przed me- — Promocja. W sobotę dnia pączkiewicz ROCA REY 
stem Zwieczynieckim do Wilj, 4) po- 19 listopada w Uri versyłecie Śtefana wobec przedstateiieli władz i społeczeństwa 
za obrębem zabudowań miejskich na Baterego odbędzie sę oromocja dok- wileńskiego najgorętsze podziękowanie. za to, 

i dowane - 2 j A że zawsze miał w nim najlepsžego je 
niezabudowane posesje, po uprzed- tora filozofji Stefana Burhardta. pocoynikć | tdi dia aciui inas 

O sią z ich właści UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. poywaame awęPuiącezo wice wojewo 7 

Śnieg zanieczyszczeny i śmieci |. W trzechsetaą FOocZNiCĘ azęjnik aaa demopiidzy ie Osie. 
zwycięstwa pod Oiwą Ku UCZ- tan Kopeć, oraz radca Wojeaództwa p Pa- 
czeniu trzechsetnej rocznicy zwycię- weł Raue w imieniu najbliższych współpra« 
stwa fioty polskiej pod Ol wą nodbę- cowników i podwładnych, składając podzię- 

dzie sięw - niedzielę „20—X:.1927 r. kowanie sa ujawniany zawsze serdeczny 
uroczysty obchód, 0 następującym warst urędniczych tóastował iqspeltor 
programie: yłko, w imieniu władz wojskowych dowód- 

O godz. 9 m. 30. uroczyste na- ca brygady K. 0: P. pułk. Górski, wreszcie | 

Jk wiadomo wileńskie władze admi- brź ństiwo. w kościele Dominikań- Pan Ol ted Malo wiki lece lankas 

mistracyjne postanowiły ostatnio skim, kazanie wygłosi ks. prof. Mar- nie' za wyrazane mu uczucia cympatji i 
mknąć na terenie m. Wilna około 20 Sinkowski. . uznania: 
proc. istniejących piwiarń. W cela „O. godz, T7ze] (5 popOŁ) „W Ut is" 
przeprowadzenia tych zamierzeń w wersytecie S. B. w. sali. Sniadeckich 

najbliższych dniach specjalna kutmisja kaikas meras Lg ui ROŻNE, 
higjepicznośsanitaraa przy współudzia: . * ” 3 

skiej i Rzecznej. 2. Wykład. o „poli. _ — Duża obława na wiki. W 
le członków komisji antyalkoholowej Skiej j y po LS meinoių aalies 

i j. tvee morskiej posła d-ra Bolesława 

S inspekcji poszczególaych pi B.tora p. t. «Niezawisłość gospodar. d Ie się na terenie pow. Ś więciańskie= 

cza Pojski». 3. Chór. go obława na wilki organizowana 
WOJSKOWA. ZEBRANIA I ODCZYTY, Przez KOP i Starostwo. 

Sy k się dowiadujemy, okoliczne 
— Dodatkowe raporty kon- — — Z ź,cia pedagogicznego w J т я 

srókić dla oficerów (W dali au Wiiiie We wink ooo nw kodon OO. е 1Ф eko 
słejszym odbywzć się będą w Domu lejne zebranie Koła Miłośników Szke- y ; - 

Oficera Polskiego dodatkowe raporty ły Twórczej. Pani Piotrowiczowa wy- — Nominacja Filipa Morozo- 
kontrelne Gla ofcerów rezerwy, któ: powiedziała źródłowo opracowany re- wą. Na ostatniej Szsji Synodu kościoe 

rzy w dniu 4 bm. mie stawili się na ferat o szkołach amerykańskich sto- ła prawosławnego w Polsce uchwalo= 
raporty kontrolne, sujących t. zw. „metodę projektów”. no mianować archimandrytę Filipa 

— (x) Generał Litwinowicz R ferat ten stanowił jedno z ogniw Morozowa członkiem konsystorza pra- 
w Wilnie. W dniu wczorajszym po- łańzucha prac, podjętych przez człon- wesławnego w Wilnie. 
ciągiem pośpiesznym o godz. 8 20 ków Koła nad poznaniem różnych ty. _ — X! Nowe białoruskie cza- 
przybył z OQrodna do Wilna D ca pów najnowszych teoryj pedagogicz- Sopisno pod redakcją józefa 
D. O, K. lll generał Litwinowicz «w nych i zastosowaniem ich na Konty- Mamońki. W najbliższych dniach 
celu przeprowadzenia inspekcji w po- nencie i w Ameryce. Pomiędzy inne- wychodzić zacznie w Wilaie nowe 
szczególnych pułkach garnizonuwiłeń- mi został ź ódłowo opracowany „Sy- białoruskie czasopismo p. t. „Poklicz“ 
skiego. Na dworcu genzrała Litwimo- stem D_ltoński", systemy Deveya, redagowane przez znanego krzykacza 
wicza witali gen. bryg. Popowicz i Kierchensteinera, Gaudiga i Decro- białoruskiego |5zefa Mamońko; od- 
dowódca miasta Wilna. Iy'ego. ' powiedzialnym redaktorem pisma bę- 

— (x) Narty na usługach KOP'u. Należy zaznaczyć, że Kołu Mi- dzie niejaki Wincenty G ydziuszka. 
Z. .powodu- większych <$miegów, jakie łośników Szkoły. .Twórczej..zawdzię- _ — Podziękowanie. Komitet <Chleb 

ostatnio nawiedziły Wileńs:czyznę, w czamy w znacznej mierze coraz bar- dzieciom» składa najgorętsze podziękowanie 

m, śl zarządzenia władz KO?'u służba dziej wzrastające Zeiateresowanie ha- Salantų finan Wa ręce "pr. sżarbaicze | 
pograniczna pełni 

należy skierowywać wyłącznie na Wo- 
jenae Pole (działki miejskie). 

Ginni niezastosowania się do ni- 
niejszego rozporządzenia  peciągani 
będą do surawej odpowiedzie|nośc!. 

— (x) W sprawie zamknięcia 
pewnej ilości pwiarń w Wilnie 

swe obowłą:ki, słami nowoczesnej pedagogiki wtmie- składa serdeczne <Bóz zapłać» wszystkim 

używejąc nart. ście naszem. Za. przykładem innych pp. skarbniczkom 1 po. skarbnkom za nie: 

— (x) Stały teatr żołnierski w miast polskich, dążenem Koła jest Boa y sa z pracy w ciągu pra: 
3 pułku saperów. W celu szerze- założenie eksperymentalnej placówki NiesUAADLEMA W prany na chleb dla 
ma wśród wojska kuliury i oświaty, z w Wilnie. polskich dzieci-sierot są. 
inicjatywy D-wa 3 pułku saperów w Wyrazem zainteresowań ogółu spo- P. Burhardtowa Janina, p. Buthardtów- 

Wilnie, zorganizowany został w tych łeczeństwa w-tym kierunku są zorga* Baza OE P- eš 

dniach w świetlicy tegoż pułku stały nizowane w ostatnich czasach, Stara: E. Dautlėka, p. Gołębiowska sa aksa c 
teatr żołnierski. Zespół teatralny two» niem Kuratorjum Szkolsego, konfe- p. jacuńska, p. Kopciowa Eleonora, p. Kule- 

rzą zawodowi oficerowie i podefice- rencje. ||| szyna Aurelja, p. Klimowiczowa, p. Kalinow- 
rowie pułku. We środę ubiegłą odbyła się dru- Ska, p. Kowalska, p. Kubicka, p. Lubicząu- 

POCZTOWA. ga konferencja w Kuratorjum, naktó- Nowaka, Piajacako, P. nak z 
— O agencj c ZSRR? rej wygłosł ciekawy referat wizyta- Oziembtowska, p: Olczakowa, p. Podolecka, 

p £ ę pocztową tor p. Szulczyński © „Współczesnych p. Poclejówna. p. Rozmysłówna, p. Satare- 
kiszkąch. Starosia Wileńsko-Trocki zagadnieniach dydaktycznych i pada- wiczowa, p. Sokołowski Władysław, p. Sie- 
p. L. Witkowski przychylając się do gozicznych”. Temat ten wydzje się strz ńcewiczówna, p. Sieradzka, p. Sienkie- 
życzenia mieszkańców Bukiszek Oraz > kk. wiczowa, p. Szubieninowa, p. Trzecińska Ste- y ga no k "TW | pis, 23m zbyt rozległym, by mógł być fania, p. Tarłowska, p. Uniechowska Amelja, 
okalicznych osięali wystosować pIS- wyczerpująco przedstawiony na jed- p. Umiastowska, p. Władyczkowa, p. Wolbe- 
mo do dyrekcji poczt i telegrafów z nej kosferencj. To też pożądanem Bowa M., p. Wolbekowa A., p. Wolańska, 
prośbą o zorganizowanie w Bukisz- byłoby, by dzlsze odczyty nadal roz- p- Walicka, p. Ziółkowska. 

kach agencji. Za urzeczywistnieniem wijały * poruszone zagadnienia . bar- 

tej z: jdzyacasi 09, WE: dziej szczegółowo, w. myśl słusznie * TEATR 1 MUZYKA, 
kach jest szkoła rolnicza, ko TO! wyrażonej przez. prelej i 

* ! genta zasady, — Reduta na Pohulance, Dziś 
nicze oraz t. p. instytucje społeczne. zę obowiązkiem nmauczycieli, jest po- d komedja Fredry <Žemštas, Sobota 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. znać sysiemy pedagogiczne bieżącej <Zertmiaz: ‚ 
doby, kióre mogłyby wnieść _ peWnć ;„riepianowy Świętowej ławy pianiity Fraa- 

— (0) Rada Kasy Chorych bez walory do ich pracy. ES Zadhaty: w dóbr A Best. 
przewodniczącego. C ekawym mo: yczymy, by konisreneje te dały hovena, Szumana, Chopina, Skriabina i in- 

mentem ostaimego posiedzenia Rady impuls do planowej współpracy władz nych. , ° 
deleg:tów Kasy Chorych, odbytem w szkolaych z nauczycielstwem dla dal- „, „Pych w Binezą p az wcześniej 
dniu 16 listopada, było wystąpienie,b. szego rozwoju szkolnictwa naszego piewicza 11), w kale oonacbć OCT 
przewodniczącego Rady d ra St. Bro: w Wilnie. /F/aw atru od godz. 17-ej. 
kowskiego, który w, dłuższym wywo — Odczyt prof. Konecznego. Ku — Występy M. Gremo. Od soboty 19 

dzie unotywował rezygnację z dotąd uczczeniu przewiezienia serca Tadeusza Ko* b. m. rozpoczyna się w biurze <Orbis» sprze: 

i _ Ściuszki do Polski, staraniem Narodowej Or- daž biletow na wystepy znakomitej tancerki 
zajmowanego stanowiska przewodni ganizacji Kobiet dnia 19 listopada r. b. : w Maryli Gremo. które się odbędą w <Redu- 

czącego Rady. gali Śniadeckich U. S. B. odbędzie się od- Cie» w piątek 25-70 i sobotę 20-go listopada. 
Przemówienie to było jednem czyt prof. F; Konecznego p. t: Kościuszko Niezwykle bogaty i różnorodny program 

oskarżeniem rządzącej większości za- Z mea yc z > ona = Inanai A 

rządu, z którym współpraca okazała Ogczy poprzeczeny bęcze o owizonia. © EROTYK dęte 
ŚŚ. af „S. B. B. ь pozytorów. 

się niemożliwą, ze względu na zako- Bilety 2 cenie od 2 do 30 gr. WCZe- Maryla Gremo wystąpi w nowych, nad- 

rzenione nałogi dotychczasowego za« śniej do nabycia w księgarni p. Rutskiego. wyraz efektownych kostjumąch, wykonanych
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według SKW, pierwszorzędnych malar y 
eurc pejskic. ios“ 64 (LUDZIB SZAKALE) p|z niešmiertelnej na, ular- 

> Testr Polski (sala <Lutnia>). Dzi. $Ą teatr „Helios „Żyd—wieczny tułacz* (eg т еа kalis anais Guen O rob 
siejsza premjera. Od dnia dzisiejszego na ul. Wileńska 38. - głównych: Gabriel Gabrio—genjalny odtwórca roli Jana Valjeana w <Nędznicach» 1 inni potentaci 
pawi sę row IDE na zu й: ekranu. Seansy 0 g. 4,6, 8i 10,15. Dla młodzieży dozwolone. 

sza komedja A. rsDeau . oliey <Kwia 

pomarafc:owy>, będąca atrakcją w ostatnich Kino. D = « (W królewstwie ki ь : 
czasach wielu teatiėw zagranicznych. Teatr, „Polonja“ każ WZA. „Skandal w Petersbur gu an as „8 

«Kwiat pomarańczowy» posiada wiele mi. A. Mickiewicza 22, 10 aktach osnuty na tle życia rosyjskich arystokratów przed—podczas i po wojnie. Obraz ten prze-$$ 
dowcipu i łagodnej satyry, antorzy zaś, nie 
ncieksjąc się do szeblonowych farsowych 
tematów, potrafili dzć komedji pomysł zu- 

łnie nowy, jednak dość ryzykowny i śmia- 
y; z tych to powodów komedja nie jest wi- 
dowiskiem odpowiedniem dla młodzieży 
szkolnej. 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro 
® g: 4 m; 30 pp. grani będą po cenach naj- 
mę specjalnie dla szkół «Ułani Ks. J 
zela». 

— Widowiska niedzielne w Teatrze 
Polskim. W niedzielę o g. 3-ej, punktualnie, 
grani będą <Ułani Ks. Józefa». 

O g.óej pp. po raz ostatni w sezonie— 
«Fura słomy»—Z. Kaweckiego. 

O g. 8 m. 30 w. — ostatnia nowcść re- 
pertuaru <Kwiat pomaraficzowy>—komedja 
Ą. Birabeau i J. Dolley, 

— Widowisko na dochód nieramoż- 
mych uczniów gimn. im. A Mickiewicza: 
W poniedzizłek Koło rodzicieiskie przy gim: 
im. A. Mickiewicza zakupiło w Teatrze Pol- 
skim krotochwilę <Ułani Ks, Józefa» na do 
chód Koła, 
% Należy się spodziewać, iż Teatr w dniu 
tyt, ze względu na cel, będzie wypełniony 
po RET 

— Wielki Koncert Symfoniczny ze 
współudziałem znskomitej tkrzypaczki Ireny 
Dubi:kiej odbędzie się w nejbiiższą niedzielę 
20 b. m. o godz 5 pp. w Sali Teatru Re- 
duta na Pohuiance. W programie koncert 
skrzypcowy Brabmsa, poemst symfoniczny 
Karłowicza Stanisław i Anna Oświęcimowie 
60 raz pierwszy) i t. d. Bilety do nabycia 
w biurze <Orbis» Mickiewicza 11, w dniu 
Koncertu w kasie teatru: 

RADJO. 

Sobota, 19 listopada. 
— Program andycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

ezo-meteorologiczny, «PAT», oraz nadpro- 
m, 

ri 12,20—1300. Koncert z płyt gramofono- 
wych trmy A. Klimkiewicz. j 

1500, RE SCZ ag go- 
spodarczy, „, oraz nadprogram. 

15 20—16 00. Przerwa. 
7 1600—16,25. Odezyt p. t: «O obowią- 
zkach i roii kierownika szkoły» (z cyklu od: 
czytów organizowanych przez Min. W. R.i 
0. P.) — wygł. wiz. Sylwester Klebanowski. 

16,25—16 40. Nsdprogram, komunikaty. 
16,40—17,05. Odczyt p. t.: <Jak z po- 

wietrza robi się chieb» (gospodarcze znacze- 
nie fabryki przetworów azotowych w Cho- 
rzowie i wygł p. inż. Eugenjusz Porębski. 

17,05—17 20. Komunikaty <PAT». | 
517.20—17,45. Odczyt p. t.: <Przedstawieł 

nia teatralne w starożytnym Rzymie» (Dzia: 
«Kultura klasyczna») wygł. prof: Gustaw 
Przychochi. 

18,15. Koncert dla młodzieży. 
19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,35. Ro” maitości, 
19.35—20.00. «- djokronika»,—wygł. dr. 

Marjan Siępowski. 
2000—20.30. Przerwa: 
20,30. Muayka lekka. > 
22.00. Sygnai czasu i AE 

czo-meteorologiczny, policyjny, PAT, 
towy oraz nadprogram. м 

2230—23.30. Transmisja muzyki tane- 
cznej. 

KUPUJE 
WGRzenaje ks ążki używane 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

lotni- 
spor 

  

  

  

Kramera 
TERMOMETR 

      w . ‚ 
Czujesz się niezdrów 
zmierz przedewszystkiem V 
tonperaturę cieptomierzem 
ale z ochronną markę, 
4ióre grarantuje za (Kramer) 

dckładność, czułość i precyzyjność w 
wykonaniu. Prosimy zwracać uwzgę 
na powyższą markę ochronną i firmę, 
gdyż w sprzedaży einių się 

również falsyfikaty. 

      

   
Ło © 

  

03 Kino- 
Dziś! Wielka epopca filmowal Potężny dramat wieków — dramat dni*l w 12 aktach z prologiem 

  

  

wyższa swą doskonalnością, wystawa, yra obrazów «Białe Noce» i <Hotel Jmperial». W roli Hz 
Heleny Orłow— irena Rich, w roli Pułkownika—M. Wawicz, w roli Aleksanara— Conway Tearie, w 
roli Damy z półświatka—Jeane Winton Specjainą ilustrację muzyczną dostosowaną do obrazu wv-| 
kona orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. Początek o g. 4, 6, 8 i 1015 

  

Miejski Kinematograt 

Kulturaino-Otwlatowy 
Sala Miejska 

Bę 
1) «Egzamina studenckie czyli 

Dzis 

c 

Początek seansów: we wszystkie 

Ogłoszenie. 
Na podstawie 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 nstopada 1927 r. o godz. 11 w Wileńskim Urzędzie Wojewódz- 
kim (ul. Magdaleny 2) w podwórzu, wejście z bramy, odbędzie się publicz- 

my przetarg (licytacja) broni myśliwskiej skonfiskowanej prawomocnemi 
erzeczeniami władz administracyjnych. 

Do licytacji mogą stawać osoby upoważnione do posiadania broni, 
tj. posiadające pozwolenia władz admin'stracyjnych I instaacji ma kupno 

(posiadanie) broni myśliwskiej, względnie osoby, posładające koncesje na 

handel bronią. Brcń, podlegająca licytacji w ileści 72 sztuk różnego ro- 

dzaju i kalibru jest do obejrzenia w lokalu licytacyjnym ed godziny 9—11 

rano w dmu licytacji. 
Za Wojewodę z r. Naczelnika Wydziału. 

Pawlikowski 

dą wyświetlane tilmy: 

kaźń publiczna na Placu Ratuszowym» 
6 XI 1927 roku, 2) RADŻA i JEGO BOG.Ni» — (Czerwona bogini) — dramat egzotyczny z Życia 
oficerów angielskich w Indjach wsch«dnich w 10 aktach N:d program: 1) «Wkroczenie wojsk 
Polskich na Górny Sląsk w czerwcu 1922 roku»—w 2 aktach. 2) „Gwałtu —pali się* w 1 akciie, 
Ostatni seans o godz. 10. Ceny biletów: parter 60 gr., balkon 30 gr. W poczekalni koncerty radjo. 

dnie o godz. 4:ej. 

ANURNUNUNUNNNANNNUNAMWYCOCCOC 

Komitet zarządzający sprawami 

przedwojennej Kasy Oszczędno- 
ściowej pracowników W.B.Z. 
przypomina uczestnikom Kasy 0 ze- 
braniu które stę odbędzie dzisiaj o 
godz. 6-ej wieczorem w lokalu Wi- 

leńskiego Banku Zlemskiego. 

4+806090RR090GRKORUOGORO"NEGOGGA 

B-cia OLKiN 
Niemiecka _3, tel. 362. 

MEBLE +0 angielskie 
WÓZKI dzieci 

Sprzedaż również NA RATY 

  

   PRZEMY/ŁAWKA 
MWoda.Koloryka dla znawców 

HEIADONT 
MIAFIO 3 

mydło soitoodęt owad E 

MYDŁO TOALETOWE 
pl akc 
Uran, ry 
NEAR 

EN 
  

феФ оюю @ 
ZNUBOUEOPOONZECDEEJOPAZNNNEEZSEDOR 

» 

ž Kapelusze damskie i męskie 
Czyści, farbuje i przerabia według 

PE: fasonów 
specjalna pracownia kap*luszy 

Wiełka 52 

obok kościoła 

Św. Kazimierza. 
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poleca W. P. P. 

     Ъ 24 wysyłam_żądaną 
maż Ba tm 

Skład broni 
В. Zienkiewicz 
Wiłno, Ś-to Jańska 9. 

otrzymany transport 

średnio z zagranicy. 

Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 

Zamiejscowym po otrzymaniu 10 proc. 

pobraniem. 

Ceny możliwie najniższe. 

myśliwym, świeżo 
broni bezpo- WSZECH 

ników Radjowych 

broń i przyrządy za 

Nagrodzona 

  

Kapy i serwety gobelinowe. 

! ima „Tadeusz Kowalski 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL:   
Przetarg. 

Zarząd Funduszu Kwaterunku 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 2 domów 

podoficerskich w Wilnie obok koszar 

Termin przyjęcia i otwarcia ofert 

pada b. r. o godz. 12 w południe. 

Slepe kosztorysy i warunki 

Smiała 31. 

Wadjum w wysokości 2 proc. oferowanej sumy 

w gotówce należy składać w Banku 

Krajowego w Warszawie na conto F. K. W. Nr. 1425, 

zaś w papierach warrościowych w biurze F. K. w. 

  

  

W. MASSON. 

o pom Śmierci 
— Pan mówi „gdybym oznajmił 

panu* rzekł Woberski chytrze. —Ale 
pan tego nie oznajmia, przeciwnie w 

tonie pana słyszę wyreźnie myśl: „dro- 

gi przyjacielu, mamy do czynienia z 

niezmiernie trudną sprawą, jeśli to się 

rozgłosi, będzie skandal], który niewia- 

domo jak się zakeńczy. Nie naležy 
więc poruszać śpiącej łozy na sta- 

wiel“ 
— Ach, tak, to ja tak mówiłem?— 

zapytał z uprzejmym uśmiechem Anno: 
_Woberski znów poczuł grunt pod 

nogami. 
— Tak, a nawet więcej. Pan po- 

wiedział: „Skrzywdzono pana, przyja- 

cielu, jeśli pan chce rozmówić się te- go 

raz z tem Okrutnem stworzeniem — 

swoją siostrzenicą... 
Anno zerwał się nagle z krzesła 

i nachylił się nad stołem w stronę 

skurczonego jak ptak zmarznięty, Wo- 

berskiego. 4 i 
Twarz jego wyrażała gniew niepo- 

hamowany. : 
— Tak, ja to miałem na myšli?— 

zagrzmial. — Przyjechałem więc z 
Paryża, aby przyłożyć ręki do wstręt- 
nego handlu, który się odbywa na 

tle morderstwa! ja—Annol Dam panu 
nauczkę! Niechże pan to przeczytal 

Anno rzucił na kolana Woberskiego 

papier z pieczęciami oficjalnemi. 
— Oto, ekspertyza lekarska, prze” 

wydawca Stanisław Mackiewicz Redakter w „Czesław karwowski 

ooo oi 

kona się pan! - 
Woberski wyciągnął drżącą dłeń, 

lecz ręce jego trzęsły Się tak silnie, 
że nie mógł nic przeczytść, 

Lecz musiał uwierzyć słowom de- 
tektywa, wszakże sam nie wierzył 

swemu oskarżeniul 
— Tak,—wyjąkał, —zapewne emy- 

liłem się. Anno przyłapał go na tem 

wyznań U. 
$ — Omylił się panl Oto określenie 

doskonałe. ja pana nauczę odrabiać 
takie otmyłkił Proszę się podsunąć 

bliżej do stołu. Tak. Teraz proszę 

wziąć pióro i papier i napisać list. 
— Dobrze, dobrze, — zgodził się 

skwapiiwie Woberski. 
Odwaga opuściła go, drżał na ca- 

łem ciele. 
— Napiszę, że bardzo żałuję swe- 
czynu nieobmyślonego. 
— Nie trzeba. Już ja sam posta- 

ram się, by pan pożałował. Nie, na- 
pisze mi pam to, co panu podyktuję 

po angielsku. Szanowny Panie! Napi- 

sał już pan? AAC 
— Tak, tak, — odrzekł śpiesznie 

Woberski pisząc. Głowa mu się krę 
ciła. Zdawało mu się, że cefał się 
gdzieś w mrok przed olbrzymią po- 
stacią detektywa. Nie wiedział do ja- 
kiego więzienia chciał go zaprowadzić 
groźny Auno. : 

— Dobrze, „Szanowny Panie" — 
powtórzył, Anno. — Trzeba napisać 
datę, 30 go kwietnia. Tak będzie naj: 
lepiej. W tem dzień odczytany zestał 
testament pani Harlow i paa dowie- 

G Arndt i St. Jezierski 
Wilno, Wielka Nr. 6 

polecają w wielkim wyborze 

Kołdry watowe własnego wyrobu. 

Pokrowce i firanki. 

Geglel górnośląski 
z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

pT RE S* odańsa 1 m.5, tel. 11-37 

CENY NAJNIŻSZE. 

techniczne można 

otrzymać w. biurze F. K. W. Warszawa— Żolibórz, 

nikom, 

-   

Każdy z was, czytelnicy, powlaien 
mieć u sebie w domu radio. 

Rezwzględnie najtańsze EM 
Emu Źródlo zakupu. 
radjoaparaiów (detektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8 miu lamp. wł) 

oraz części składowych 

W. R. 
Pierwsza Krajowa Fabryka Odbier- 

Warszawa, ul Jerozol mska 93, 
tel. 205 30. 

„dypiomem uznania” 
na l-ej wystawie w Krakowie. 

Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, łampy, akumu- 

Jatorv, baterje anod. i t. p. 
UWAGA: pp. wojskowym, urzęde 

nauczycielom i osobom 
odpowiedzialnym dogodne warunki, 

Spłaty 5 - MIES ĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 
24 ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
aia listowne i telefoniczne dokład: 
nie wyszczególniające jaki 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną 

Zanamietaj adres 
WSZECH RADJO 9 

Warszawa, Ai. Į-rozolimska 93. 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajewy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję 

monterów. 

  

RADJO 
w. 

Fabryka i Bura: 

dn. 17 V 1926 r: 

ści podatkowych. 

Nr 2044-VI. 

aparat 

odpowiedź.   
  

i Trylski“ :      
’ Вша — Wydzialu 

Wojskowego 

4 Do Drukarni Sejmikowej 
w Motodecznie 

potrzebny zacer, maszynista, introliga- 
tor. Zgłoszenia należy kierować do 

Mołodecznie do dnia 25 listopada r. b. " 

w sumie 

Powiatowego w ; 
  

4 p. Ułanów. 
dnia 28 listo- 

Tamże 

Gospodarstwa 

  

dział się, że nic panu nie zapisane. 
Proszę pisać: „proszę przysłać mi na- 
tychmiast tysiąc funtów, w  przeciw- 
mym razie zrobię coś strasznego”. 

Pióro wypadło z rąk Woberskiego, 
zerwał się na nogi. 

— Ja nic nie rozumiem... Ja... nie 
mogę tego napiseć.. Tutaj zaszło nie- 
porozumienie—nie myślałem о tem, 
nie miałem zamiaru... — bełketał, wy= 
ciągając ręce naprzód, jakby broniąc 
się przed czemś. 

— Aha, pan nie miał zamiaru 
szantażować? — krzyknął -nrzeraźliwie 
Anno.—Cha, cha, chal Dobrze, że 
o tem się dowiedziałem! W takim ras 
zie może to być okolicznością lago- 
dzącąl Megę przemówić w pańskiej 
obronie na sądzie: „Panie sędzio, — 
powiem, — ten człowiek szantażował, 
ale nie rozumiał, co Czyni, biedny 
chłopczyk, proszę więę zwiększyć ka« 
rę do pięciu lat więzienia", 

To mówiąc Anno przebiegł przez 
pokój, jak bomba wpadłdo sąsiednie- 
go pokoju i wyciągnął za rękg Fre- 
bishera, 

— Proszę pokazać te dwa listy, 
które ten człowiek napisał do pan- 
skiego wspólnika, panie Frob sher. 

Lecz nie było potrzeby pokazywa- 
nia ich, Borys Woberski upadł na 
krzesło i załkał głośno. 

Obecni czuli się zmieszani wobec 
tego płaczącego mężczyzny, nawet 
gniew Anno ostygł nieco. 

W milczeniu patrzał detektyw na 
płaczącego. 

Pensjonat Cywińskiej 
enedyktyfiska 2 m.5, (:óg Wileńskiej) 

Pokoje do wynajęcia z całodziennem 
utrzymaniem ma doby i miesięcznie 

wydają 
dobre, zdrowe obiady. 

art. 1046 UPC. 

się Nr 2043-VI. 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używzne sprzedaję i wynajmują 

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

— Wszyscy wstydzimy się za pa* 
na. Może pan odejść, —rzekł krótko. 

— Ale pan nie będzie mógł cpu- 
ścić tego miasta, dopóki nie zdecy= 
dujemy, jakie kreki należy przedsię- 
wziąć przeciw panu, 

Woberski wstał i chwicjaym kro- 
kiem skierował się ku drzwiom. 

— Przepraszam, — jęknął, odwra- 
cając się, — to omyłka... jestem bar- 
dze biedny, nie chciałem uczynić nic 
złego... 

| nie spojrzawszy na nikogo, wy- 
szedł z pokoju. 

— Cóż to za człowiek. W każdym 
razie teraz nie będzie twierdził, że 
Dijon jest nudnem miastem —zauwa- 
żył Anno. 

Wszyscy obecni uczuli nagłą ocho- 
tę do śmiechu, ogarnęła ich radość 
i wesołość, W tej chwili zmora wi- 
sząca nad tym domem znikła, strasza 
ne oskarżenie utraciło podstawy. 

A jednak Anno zamknął starannie 
drzwi i, gdy odwrócił się do abec- 
nych, na twarzy jego leżał cień po: 
wagi, 

— Teraz, gdy tego pana już nie- 
ma, — „rzekł, — muszę zakomuniko- 
wać państwu niezmiernie ważną  wia- 
domość. Mam dane przypuszczać, iż 
mimo te wszystko, co było mówione, 
pani Harlow zestała otiruta w tym 
demu, w nocy 27.go kwietnia. 

Wiadomeść ta została powitana 
grobowem milczeniem. 

Jm ro "ósher miał taki wyraz 
twarzy, jakby detknęło go wielkie 

Odpowiedzialny za cgłcszenia Zenon Ławiński, 

RRX0600600005OGOPROGONERNODUWKNAO 

Obwieszczenie. 
Aukcjon'sta Wileńskiej Izby Skarbowej 

C. Smajsiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 
UPC fudzież $ 33 instr. o przymusowem 
ścią:aniu państwowych podatłów i opłat z 

(Dz. Urzęd. Min. Skarbu 
Nr 15) podzje do wiadomości cgólnej, iż 
w dniu 30 listopada rb. o godz. li-ej w lo- 
kalu b. fabryki «Wikiorja», przy ul. Zarze- 
Cze Nr 2 w Wilnie odbędzie się sprzedaż z 
licytacji 135 becze żelaznych oszacowanych 
na sumę 3836 zł, 1 kotła parowego na 100 
zł. i Scystern żelaznych objętości po 180000 
livów na sumę 5000 złotych, należących do 
Zewina i Ptasznika, celem pokrycia zaległo- 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
С. Smajkiewicz. 

©WYEŁGEEOTEEOKSEOGA 

Obwieszczenie. . 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 

W imie, Konstanty Karsiefftów; Sj w Wil- 
nie, przy ul. Gimnazjainej 6, m. 12 na zasa- 
dzie art. 1030 UPC podaje do wiadomości 
publicznej, że dn'ą 5 grudnia 1927 
10 rano w Wiinie przy ulicy Ostrobramskiej 
Nr 27, odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 
leżącego do Józefa Mejtesa i S,ótki z ogr 
odpow. <Józef M-jtes dawniej Morduch Mej- 
tes» w Wilnie majątku ruchomego 
jącego się z różuych wyrobów żelaznych 
oszacowanego na sumę zł. 131.730 — na za- 
spokojenie pretensji Sp Akc; Wileńskiego 
agi pnia Handlowego w Wilnie 

„362 698 złotych 51 gr. z prawnemi 
odsetkami i kosztami na mocy tytułu wyko- 
nawczego Sądu Okręgowego w Wilnie z dn. 
21 IV 1927 r. za Nr C 2744.26 oraz innych 
wierzycieli w sumie 28 172 zł. 50 gr. 20.000 
łatów z procentami i kosztami ornz zabez- 
pieczenie powództwa na sumę 953 zł 37 gr. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przej. 
rzany być może w dniu licytacji zgodnie z 

(-) K. Karmelitow. 

a ŚNIEGOWCE i KALOSZE ® Znany stroiciel 
m Szweczkie, ryskie I krajowe poleca | gto krys 

: D,B.W.Jankowski i 9-ka m muje reperacje 1 odno- 

ж WIELKA 42 u wienia fonepjanów, 
— ра i fisharmonji i 

innych muzycznych 
instrumentów 

ul. Portowa Nr 14. 
  

Meble piecionel 
tanio i solidnie wyko 
nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszka 

lwanowskiego 
Wielka Ne 7 

(dawniej Kijowska 4): 
NN 

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

Poszukuje sie 

członków rodziny 

Lisowleckich 
Zatosič % do 
<Ruchu> raków, 
Szczepańska pod 

<Mzura>. 

— 

ydzierżawię fol 
Ww wark Antono- 

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

gleba dobra, zabudo- 
wania dostateczne. 

Bliższe szczegóły na 
miejscu, informacje 

  

r. o godz. 

łada- 

wo (pow, 
Nowokońiska. 

ORTEPIAN  ga- 
F binetowy  krzy- 

żowy znan. zagr. 

  

  

IANINO lub Komornik Sądowy śdiepiik › сной Р 
kom wynagrodzenie. 

Szpitalna 7, m. 4 
(w pobliżu Zawalnej). 

Perimuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najle; 1 naj. 

as p = ie 
i celów malarskich. 
ona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia. 

  

nieszczęście, Betty pochyliła się na- 
przód, a w eczach jej malowało się 
przerażenie | niedowierzanie. 

_ | nagle od strony drzwi, gdzie 
siedziała Anna Арсой rozległ się 
dziki krzyk. 

— Ktoś był w naszym domu tej 
nocy! 

Anno szybko zwrócił się ku miej 
—oczy jego błysnęły: 

— Pani twierdzi, że ktoś był?— 
zapytał dziwnie ostrym głosem. 

— Tak, to prawda — krzyknęła 
znów, jakby ten krzyk przynosił jej 
ulgę, jakby ciesząc się, że może poz- 
być się gniotącej ją tajemnicy. 

Jestem teraz zupełnie tego 
pewral Ktoś był w domu naszym tej 
nocy! 

I chociaż twarz jej była biała, jak 
papier, oczy jej bez strachu utkwiły 
w badawczych źrenicach Anno. 

ROZDZIAŁ Vi 

Księga. 

Obie te wiadomości zostały 
nagle rzucone, że nie dały Jimowi 
oprzytomnieć. Był on zupełaje oszo- 
łomiony. 

Pierwszą jego przytemną myślą, 
był niepokój o Betty, spojrzał na nią 
i ogarnęła go głucha złość na tych 
ludzi, którzy spóźaioaemi swemi sło- 
wami odebrali jej złudzenie spokoju, 
które powzięła przed chwilą. й 

Bztty znów oparła się o poręcz 
kanapy, ręce jej leżały na kolanach, 

do pisania używaną 
syst. «Remington» jub 

e z wałkiem dług. 46 cm. 

ialni KE В ЬЬВ sypialnie, stolowe, gabinety, salony 
i sztukižpojedyfcze poleca 

MAGAZYN MEBLI „LEON“ | 
Warszewa, Pl. Trzech Krzyży 
Nr. 13, róg Żórawej Warunk | 

dogodne, Robota solidna. 

Cenv przysteone. 

    

  
  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄLĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn prof,  Seknłowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyn- 
czają listownie: buchaiterji, rachunko= 
wości  kupiecziej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania ma maszy- 
nach, towaroznawstwa, niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego. Po ukoń- 

czeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

500=1000 zł. 
miesięcznie zarobiė 
DO у SĘ wysiłkie 
anie i Panowie, po- 

pała dodam właz „aldziący,_roziegie stosunki towarzyskie, 
ze sprzedaży patento= 

» wanego artykułu co- 
dziennej potrzeby. 

Zgłoszenia przyjmuje 
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Kupię maszynę 

* 

Zgłoszenia* 
Ostrobramska 7 

Jaworski: 

  

    

— * 

LUSTRA o "ogłoszeń Waza 

mera на ан В а. 
LISTWY || LEKARZE. 

NA RAMY. 

Obrazów TRD 
oprawa i sprzedaż, I, ZELDOWIGŻ 
olejnych,  pastelo- || chor. weneryczne, 

wych i t. p. syfilis, narządów 
moczowych 

Złocenie || => ». 
i odnowienie sta- Kobieta- Lekarz 
rych ram poleca i 

wykonywa 

. Woźnicki RYCZNE,NARZĄ- 
DÓW MÓC. LĄ     

Potrzebni ч 

  

listowe w/g adresu: inteligentna, wykwa- 
Dukszty, maj. Antono: lifikowana, bez goto- 

więciański) wania szuka sita 

firmy okazyjnie sprze- 
dam Srawciska 8 m.16 $$ 

  

kupić, Pośredni- e 

tak Anr 

Wilenska 5. od 1221 od 4-0 w. |- 
    

Drzeldowiczowa | 
KOBIECE. WFNE,. 

|     
  

ni.Mickiewicza 24 
tel. 277, 

Poszukuję W. Zdr. Nr. 152 
pokoju w Centrum Doktór Medycyny * 

miasta w mieszkaniu 
z wygodami. Oferty ŁUKIEWICZ 
do Adm* „Słowa* dla choroby weneryczne, 

. B. lub tel. 153 Skórne i płciowe 
do godz. 3 p. p. Ul. Mickiewicza 9 

kśt 2 — az 
a eckic! przyj. 4—7. 
DWA DOMY 8 
z powodu wyjązdu 
tanio do sprzedą- Dr K. Sokołowski 
nia pod Wilaem |chor. skórne i wene. 

  

rzy stacji ryczne, _ wznowił 
Ed przyjęcia chorych 

Wileńskie Biuro |0d 8-9 — 12 к у 
Komisowo-Handlo- || 0d g. 5 — 7 wieCz, 
we, Ad, Mickiewi+ ul. Wilenska 30 m. 14, „| 
cza 21. tel. 152 | Ponadio we wtorki, — @ 
m czwartki 1 piątki I 

A ONA „3 m m. 
GORZECNIA | *w Poradni, | 
do sprzedania na ul. Garbarska 3. 
spłaty lub wy- W Z. Nr 160, dzierżawienia r н 

dogodnie Dr Hanusowicz 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we ul. Mickiewicza 

21, tel. 152. A 

Ordynator ' Szpitala 
Sawicz, choroby 

skórne i weneryczne. 
Leczenie światłem 

\ 
| 

Sollux i Lampa Bacha. 
i sztuczne słońce_ gór= 

Ochmistrzyni Gar Zamkowa 7 m, 2 

Lękarze-DentyŚci. 

Lekarz- Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Biuro Podań Choroby jamy ustne, 

Ttomaczeń Piombowanie i usu- 
i przepisywań wanie zębów bez bólu. 

«Administrator» Porceianowe i złote _ 

(nad  Notsrjuszem korony, Sztuczne zęby." 

Bohuszewiczem) Wojskowym, urzędni.. 

załatwia fachowo, kom 1 uczącym się, 
szybko i tanio: zniżka, Ofiarna 4 m. 3 

© podania w  spra- Wydz. Zdr, Nr 3 

S$ a AOI: manana, 

odatkowych, ser- Gmoch „ax |_AKUSZERKI. | 
AKUSZET KA 

W. Smiałowska. 

Sk dtugotermi- 
nowych w Bankach 

Wszelkiego przyjmuje od godz. 

  

zaraz na wsi. ilno, 
(Antokol) ul: 1 Polo- 
wa Nr 9:A, Ludwika 

Stankiewicz. 

  
  

  

  

e 
e 

©QZiemskim i Gosp. 
Kraj. s 
Ou informacje do 19. Mickiewicza 
©. BEZPŁATNIE. 46 m, 6. 

2.8, Nr 68. 

nieruchome i blałe, ma twarzy malo- 
wała się rozpacz i zmęczenie. 

Robiła wrażenie ciężko chorej, 
która obudziwszy się rano miała | 
przez chwilę złudzenia, że ból i cho- 
roba były tylko koszmarem, i którą 
nagłe cierpienie przywałało do rzeczy” 
w stości. 

Przed chwilą zdawało się, ża mę- 
ka jej jsst skończona, gdy właśnie 
miała się rozpocząć nowa jej faza. 

— Tak mi smutac,—rzekł do niej | 
im. 

) Ekspertyza Izkarska ležala na 8107 
Is przed jego oczyma, wziął papier 
ten machinalnie, sądził iż był to je- 
den z forteli detektywa. Lecz gd 
spojrzał na pismo, wydał okrzyk i 
zaczął uważnie . czytać tekst. 

Gdy skończył, spojrzał pytająco. 
na Anno. 

— Ależ to prawdziwa ekspertyza, 
—zawołał=ze szczegółowym opisem i 
wynikiem. —Nie znaleziono ani śladu 
trucizny, | 

— Tak, ani śladu, — potwierdził 
©. 
kytanie Frobischera nie zmieszało 

go wcale. 
— Nie rozumiem więc ma jakiej 

zasadzie pan twierdzi, iż miało tu 
miejsce morderstwo? Kogo pan о- 
skarża,—gorączkował się Jim. 

— Nie oskaržam nikogo, —brzmia- 
ła spokojna odpowiedź. — Co zaś 
po pęk pierwszego pytania, to patrz 
pan 
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