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Redzkcja rękopisów miezamiówionych Bje 

0 Akademiji i akademikach. 
Co to jest „Akademja*? 

Za czasów jeszcze Platona, znaj- 

dował się u bram starcgreckich Atrn 
ogród publiczny — miejsce przecha- 

dzek — pełny cienistych platanów i 

rozłożystych drzew oliwnych Tę prze- 
miłą «promenadę> podarował był 

przed wielu laty rządowi Republiki 
Ateńskiej pewien szl*chetnv ebywa- 

tel. Zwał się Akademos  Utarło się 

jego dawną postaję zwać — Aka- 
demią. 

Platon, małący tuż w pobliżu 

wiejską rezydencję, często do owej 

Akademii przychodził, wykładając 

tam swoje teorje filozoficzne A przy- 

chodzili słuchać filozofa nietylko jego 

uczniowir; przychodzili ludzie uczeni, 

artyści, literaci — i dyskusje wiedli z 

autorem <Apologji Sokratesa» oraz 
między sobą. | utarło się w następ- 

stwie nazyw£ć Akademją stowarzysze- 

nia lub tylko zgromadzania sę ludzi na- 

uki, jak niemniej artystów i literatów, 

słowem elily inteligencji — biesiadu- 
jącej z sobą, wiodącej dyskusje. 

Ża panowania zaś we Francji kró- 
a Ludwika XIll-go oraz jego potęż- 
nego ministra kardynała Richelieu 
spore grono paryskich literatów scho- 
dziło się u jednego z nich Walente- acl 
go Conrart'a.. ot, dla pogwarzenia w 
dobranem gronie, na temat spraw lite- 

rackich. Richelieu dowiedziawszy się 
© tych biesiadach literackich posta 

nowił je. — jakby to się wyrazić? — 
stabilizowzć, zapewnić im zarazem le- 

galną egzystencję. Tak powstała Aka- 

demja Francuska, Acadćmie Frangaise, 

zatwierdzona przez krola pod catą 2 

stycznia 1635-g0 roku, licząca 40 

członków «nieśmiertelnych», mająca 

za oficjalnę zadanie (Richelieu niech- 
ciał aby pp. akademicy próżnowalil) 

oQczyszczać z naleciałości język fran- 

cuski i ustalać ostatecznie jego pi: 

sownię i gramatykę. Mieli zbierać się 
i dyskutować, 

J.k z tego widać w samem  zało- 

żenu wszelkiej „Akademii” znajdzie- 

“my pierwiastek: dyskusji, ścierania się 

zdań Akademia to jakby nieprzerwa- 

ma biesiada umysłowa, to starogrecki 

sympozjon.. Nie żaden te areopzg 

powag jedynie „zasiadających* w ta- 
kiej to a takiej sali lub pokazywa- 

nych od czasu do czasu narodowi 

sby cieszył Się, że posada takie zna- 
komiteści, Tem mniej należy sobie 

wyobrażać grono akademików jako 

szereg posągów w jakimś Panteonie 

chwały narodowej, zmumifikowanych 
jeszcze za życia. 

%idzć też z tego, co się rzekło o 

Akademii Platona i Akademji kardy- 

nała Richelieu, jak niewłaściwie na- 

dano nazwę „Akademji* uroczystos 

ciom głównie o charakterze orator- 

skim, pośmięcanych apologji tej lub 

owej znakomitości. Niema w tych 

naszych współczesnych „Akademja: h* 

właśnie pierwiastku dyskusyjnego; 
wykluczona jest z nich wszelka kry- 
tyka... Chwali się tylko i chwali per- 

mia Polska, jaką ma być jej ergani- 
zacja, a na osiatek kto ma być do 
niej pewcłany? 

ercmski, główny promotor po- 
wołania do życia Akademji Polskiej, 
pojmował ją nie jako sanhedryn dwu- 
dziestu (tak, nie czterdziestu) wybrzń- 
ców, odgraniczonych od reszty pisa- 
rzy przepaścią zaszczytów i uposaże- 
nia ale jako instytut konkretnej pracy 
lterackiej, dostępny dla wszystkich 
wyb taych pracowników na polu lite- 
ratury. Jan Lechcń, jeden z nacztl- 
nych skamandrytów, też wołał: „Aka- 
demja Polska nie może być kliką sy- 
nekurzystów!* 

Doskonale. Lecz co jej dać do 
roboty? Sam Rchelieu zdobył się tyl- 
ko na zadanie Akademji Francuskiej 
pensum na dziesiątki lat: ustalenia i 
oczyszczenia jezyka frantuskiego. Bo- 
daj, że od 1635-go do dziś dnia do- 
jechano zaledwie do litery M czy N. 
I, doprawdy, takie „zadawanie* takiej 
to a takiej roboty ciału bącź co bącź 
niezmiernie dostojnemu, mocno przy- 
pomiaa dawne zadawanie reboty ba* 
bom i dziewczętem w czeladni dwo- 
ru wiejskiego na zimowe wieczory. 
Prząść będziecie i tkać.. Niepróżnu- 

Akademja Polska, myślę, sama bĘ- 
dzie wiedziała co ma robić. 

Czem były, wspomniane wyżej, 
zebrania u Conrart'«? Klubem dysku: 
syjnym. O czem dyskutowano w tym 
żawiązku Akademji Francuskiej? O tem 
co nazywano podówczas stylem. Z 
zebrań u Conrart'a promieniowały te 
lub owe myśli na literaturę. 

Karol Irzykowski utrzymuje, że 
tylko grupa Skamandra byłaby się — 
dawniej nie dziś — nadawała do pa- 
sowania jej na Akademję jako zespół 
zgrany z sobą, odgadujący wzajemnie 
swoje myśli i wzajemnie się zapład- 
niający. Akademja — powiada Irzy- 
kowski — powinna by być mózgiem 
i sercem literatury. Powinna by być 
autorytelem. „Niech mam — pisze 
Irzykowski—łaskawic. panuje i święci 
ale niech zarazem stanie Się wielką 
elektrownią, zaopatrującą w światło i 
poped nasze prywatae warsztaty”. 

Emil Breiter domaga się w „Gło- 
sie Prawdys aby Akademja Pclska 
była niejako olbrzymim rezonansem 
dyskusyjne - polemicznym, wpływając 
zarazem czynnie na twórczość orygi- 
nalną drogą konkursów, stypendjów, 
nagród (na co by Akadtmja musiała 
posiadać specjalne fundusze). 

Ktoby miał wejść do Akademji? 

Aleksander Wat wyraził się brzyd- 
ko: ,U nas, gdzie co drugi piszący, 
po przekreczeniu trzydziestki i wyda- 
niu paru tomików, chce przejść na 
emeryturę, gdzie istnieje tak żywa 
tendencja pasożytnicza, Akademja bę- 

dzie znakomitą wylęgarnią wałkoniów*. 
Miejmy nadzieję, że tak czarne 

przewidywania nie sprawdzą się. Tak 
jeszcze źle nie jest, Tymczasem zaś 

"raz po raz w wrasie naszej wykwitają 
sonata, którego się honoruje „Aka: jomniemane listy przyszłych ewen- 
demią". tualnych akademików — czyli pierw- 

Ustalmy przete jeden ważny punkt. szego ich kompletu, przypuszczalnie 
" Akademia, pejęta jaka zgromadzenie, mianowanego przez fundatora Akade" 

tako stowarzyszenie, jako grono Z%0* pmjj, rząd. 

komitych ludzi gowełanych lub wy- Potem już sami akademicy będą 
branych do Akademji z najróżnorod= wybierali kolegę na opróżniony fotel, 
niejszych obozów i kierunków  ideo- 
wych, powinna być instytucją żywą, 

łakby jaką retortą, w. której by się 
ścierały z sobą idee wytwarzając jak- 
by syntetyczną jaką atmosferę zapła- 
dniającą — ducha czasu. 

aką by miała być Akademja 

m”: Polska? 

Jak wiadomo, już ze dwa lata temu, 

zgrupowali się byli połscy najwybit- 
niejsi literaci — całkiem samorzutnie 
— zamianowali siebie „Streż  PiŚ* 

miennictwa Polskiego“ i zadeklaro- 

wali, że pragną tworzyć jakby jaką 
złotą kohortę zmasowaną dookcła 
wysoko trzymanego sztandaru litera- 
tury polskiej. 

Nikt oczywiście nic nie miał prze- 

ciwko temu. i 

Po pewnym przeciagu czasu po- 
wiedziano sobie: dlaczegoż by Pol- 

ska nis miała mieć instytucji takiej jak 

Acadėmie Frangaise? Oczewiście! Dla- 

czegoż by nie miała mieć? A gdy się 

da akademikem stałe pensje, Np. Wy- 

noszące 1000 złotych ma miesiąc, bę- 

dą wielcy literaci polscy mieli zabez- 

pieczoną materjalnie starość, tembar- 
dziej niedołężną. Piękna 

Bo, niestety, określenie „nieśmiertelny” 
jest tylko epitetem— dekoracyjnym, 

Czy ebowiązywač będzie w 
Akademji Polskiej warunek sine qua 
non aby ten, który pragnie dostać się 
do Akademii sam zgłaszał swoją kan- 
dydaturę? We Francji kandydat skła- 
da obowiązkowo wizyty wszystkim 
po kolzi akademikom prosząc o po: 
pieranie jego kandydatury. Myślę, że 
ten dziki zwyczaj nie znajdzie w na-. 
szej Akademji zastosowania. 

Tymczasem zaś — jeszcze w 1925 
roku—ogłosiły „Wiadomości Literac- 
kie" plebiscyt ma temat: „Kogo obra- 
libyśmy do Akadetnji Literatury?" Ty- 
godnik „Wiadomeści Literackich" 
przeznaczony jest dła elitv inteligencji. 
jest organem par excellence liierac- 
kim. Zarządzony przez „Wiad. Lite- 
rackie" plebiscyt mógł istotnie dać 

przybliżone wyobrażenie © kierunku 
opioji publicznej. 

Wówczas, dwa lata temu, żyli je- 
szcze: Żeromski, Reymont, Kaspro- 
wicz, Danilewski, Kazimierz Moraw- 
ski. Pięś tych nazwisk weszło oczy- 
wiście do grona wybranych. Dziś gdy 
tych pięć nazwisk ubyło, uwzględnia- 

Z kolei największą ilość głosów 
otrzymali: Lorentowicz, Rostworowski, 
Lange, Ś wiński, Orkan Nałkowska, 
Górski, Sinko, Nowaczyński, Grubiń* 
ski, Rodziewiczówna, Dębicki, Le- 
choń, Iwaszkiewicz, Witwicki. Porę- 
bowicz, Or Oi, Lem;nūski, Baudoin 
de Courtensy, Wielopolska, Kryn 
ski, Tuwim, Limanowski, Piłsudski, 
Wasylewski, Słonimski, Perzyński, 
Zdziechowski. 

W numerze „Wiadomości Literac- 
kich“ z dn. 30 peździernika roku bie- 
żącego, 1927 go, Karol Irzykowski 
zaktńczył obszerne swoje uwagi o 
„walce o Akademję" temi słowy: 

„Wszyscy wiemy doskunale kto 
wśród nas jest talentem i wszyscy 
wiemy kogo należy do Akademji po= 
wołeć". 

Wszyscy wiemy? Niewątpliwie. A 
jednak zgodzilibyśmy się wszyscy na 
20 nazwisk oznaczających największe, 
jakie w Polęce dziś posiadamy, pisar- 
skie talenty. 

Bo о 10 chodzi tylko i jedynie: © 
talent pisarski. Mniejsza czy tym wiel- 
kim pisarskim tałentem będzie nace- 
chowany utwór powieściowy czy 
utwór poetycki, rozprawa naukowa, 
artykuł publicystyczny lub  feljeton. 
Chodzi o wysoki, najwyższy gatunek: 
talentu pisarskiego, zdolności włada- 
nia literackiem piórem. 

Co mówi prof, Chrzanowski? 

Pref. ignacy Chrzanowski wykła- 

da literaturę polską na uniwersytecie 

krakowskim. Pref Chrzanowski jest 

wielką powagą w dziedzinie krytyki 

właśnie literackiej, Uchodzi w szero- 

kich kołach za wyrocznię, 

No, i prof. Ignacy Chrzanowski, 

zabrawszy głos w sprawie domnie- 

manych kandydatów do A ademji, 

te napisał w „Gazecie Porann.j War- 

szawskiej“ z dn. 17 listopada, dwa 
dni temu? 

„łstn eńie projektowanej Akademji 

uważam za bardzo pożyteczne, a to, ® 

głównie w celu straży nad językiem, 

mianowicie naa jego czystością, po” 

prawnością i, co za tem idzie, nad 

poszanowaniem tradycji językowej." 

Aczkolwiek zakres _ działalności 

wąski — lecz zgoda. Powtarzaliśmy 

nieraz, że najwyższą instancją dla 

polskiej mowy literackiej pie są by* 

najmniej, choćby najbardziej uczeni 

liagwiści, lecz — pisarze, wielcy pi- 

sarze polscy. Oai, nie profesorowie 

lingwiści zarówno tworzą mowę na" 

redową, jak tež ją i rozwijają. Język 

danego narodu żywego nie może być 

rzeczą martwą. 

Dalej zastrzega wyraźnie prof, 

Chrzanowski, że w Akademji гава- 

dać mogą nawet t. zw, powagi na- 

ukowe ale o Żyle tylko o ile są je: 

dnocześnie dobrymi pisarzami. 

Zoowu: zgoda. Tembardziej gdy 

prof. Chrzanowski opiniuje, że już 

w pierwszem gronie akademików Do- 
winni zasiąść „jedynie bardzo wybi: 

tni pisarze". ; 

Curaz lepiejl Oczywiście: ludzie 

ebdarzeni najwybitniejszym, najwyż- 

szym talentem pisarskim. bez 

względu czy ich specjalnością jest 

nauka czy publicystyka, krytyka lite- 

raeka i artystyczna, lub tak zw. lite- 

ratura nadobna. 

I — po tym wstępie pisze prof. 

Chrzanowski 16 nazwisk: tych pisa- 

rzy, których by chciał widzieć w pier- 

wszem zaraz gronie akademików. A 

są nimi: Świętochowski, Marjan Zdzie- 

chowski, Dmowski, Przesmycki, Jan 

Michał Rozwadowski, Przybyszewski, 

Sieroszewski, Weyssenhoff, Barent, 

"Tetmajer, Staff, Boy, Grzymała - 

Siedlecki, Jan Powalski (pseudonim), 

Choynowski, Goetel. 

To ci dopiero  słurpryzal Prof. 

Jan Michał Rozwadowski jest, jak 
wiadomo, bardzo a bardzo wybitnym 

uczonym; rzeczą jednak pozostaje do 

dowiedzenis, że jest, choćby tylko 

szesnastym z rzędu najwybitniejszym 

piszrzem polskim. Co do p. Jana 
Powalskiego... pseudoniml... chcieli: 

byśmy co rychlej nietylko zapoznać 

się z jego prawdziwem nazwiskiem 
lecz i z tem, co napisał, A już co 

do p. Romana Dmowskiego, to wy- 

starczy przeczytać parę stronic pier- 

wszej łepszej jego politycznej dyser 

tacji aby przekonać się jak p. Dmow- 

ski pisze bezbarwnie, drewnianym 

stylem, mogącym zachwycić chyba 

fundacja! jąc dalszą kolejność otrzymanych tylko jakiego zapalonego stronnika 
Brakło tylko projektodawcem drobnej głosów, lista 20-tu wybranych przez politycznego apostoła egoizmu naro- 

rzeczy — pieniędzy. Zakołatano do opinję publiczną akademików przed- dowego. 
rządu i skaibu Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej, I rząd, nasz okazał się 
skłonnym do powołania do  żźwcia 
jnstytucjj wzorowanej na Acadėmie 
Frangaise. 

stawiała by się tak: 
Sieroszewski, Staff, Przybyszewski, 

Przerwa-Tetmajer, Boy-Żeleński, Strug, 
Świętochowski, Berent,  Biiickner, 
Weyssenhotf, Kleiner, Irzykęwski, Ma- 

Dało to sygnał do rozpętania się kuszyński, Kaden-Bandrowski, Miriam, 
w prasie fundamentalnej dyskusji na Askenazy, Grzymała:Siedlecki, Chrza- 
temat: jaki ma mieć charakter Akade- nowski, Kallenbach, Zieliński, 

P. Roman Dmowski jako 

jeden z 16 tu Polaków obdarzenych... 
największym _ talentem pisarskim] 

Powinien p. Roman Dmowski nigdy 
profesorowi Chrzanowskiemu nie za- 
pomnieć tak niewczesnego żartu. 

A może to nie żart? Nietylke pa- 
sowaniem p. Dmowskiego na jedne- 
go z największych pisarzów w Pol- 

jedyńczego n—ra 20 Bzy. 
Opiata pocztowa wisxczonz ryt.alte; kr 
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Rozmowy polsko-niemieckie. 
BERLIN, 18—XI. Pat Dziś przed południem dyrektor de- 

partamentu politycznego Jackowski odbył dłuższą konierencję Z 

ministrem Stresemannem, poczem minister Stresemann wydał 

śniadanie dla dyrektora Jackowskiego. W śniadaniu wziął u- 
dział na zaproszenie ministra Stresemanna referent spraw nie- 

mieckich w Min wie spraw zagranicznych Szymiczek. Ze strony 
niemieckiej oprócz ministra Stresemanna obecni byli na śniada- 

niu sekretarz stanu Schubert, dyrekror ministerjalny Ritteri radca 
tajny Kastel, w imieniu związku przemysłu niemieckiego. Z in- 
nych ministerstw obecni byli na Śniadaniu dyrektor. ministerjalny 
Posse z ministerstwa gospodarki, p Ernst z mstwa finansów i 
Wijkap z m stwa wyżywienia. Dyrektor Jackowski pozostanie 
zapewnie w Berlinie do wtorku. Prasa niemiecka daje wyraz 
opinii, że dotychczasowy przebieg rokowań jest zadawalający. 

«Berliner Tageblatt» wymienia nazwisko dyrektora minister- 
jalnego Rittera, jako najodpowiedniejszego kandydata na stano- 
wisko przewodniczącego delegacji niemieckiej W związku z kou 
munikatem biura Wolifa © pierwszych rozmowach ministra Stre- 
semanna z dyr. Jackowskim „Vossische Ztg* twierdzi, że wraże: 
nie spotkania wczorajszego było niezwykle korzystne. W ciągu 
rozmowy poruszona miała być sprawa wyborów przewodnicząa 

cych pizyszłych delegacyj do rokowań hand owych. W rozmowie 
wczorajszej poruszono zostało między innemi wiele zagadnień 
natury gospodarczej. Dziennik stwierdza. iż żaden z zakresów 
życia gospodarczego nie nasuwa trudności, których nie dałoby 

się przezwyciężyć. 

Przebieg rozmowy dyr: Jackowskiego z min. Stresemannem, 

KRAKÓW. 18 X. PAT. ellustrowany Kurjer Codzienny» ogłasza 
dziś wywiad swego berlńskiego korespondenta z dyrektorem Jackowskim, 
który oświadczył, że konferencja jego z ministrem Siresemannem trwała 
godzinę. Na konferen:ji tej p. Jackewski przedstawił postulaty rządu pol- 
skiego, dotyczące eksportu polskiego do Niemiec, a w szczególności eks- 
poriu węgła i produktów hodovlanych, Chodzi tu o interpretację przepi- 
Sów niemieckiej ustawy weterynaryjnej o ustałenie kontygentu wwozo- 
zewego dla węgla polskiego. į 

Na zapytanie, czy minister Stresemann zawiadomił dyrektora Jackow= 
skiego o odwełaniu p. Lewalda ze stanowiska kierownika niemieckiej de- 
legacji do rokowań z Polską, dyrtktor Jackowski odpowiedział, iż minister 
Stresemann istotnie go o tem powiadomił Następnie dyrektor ]ickowski 
powiedział również e fakcie ustąpienia dr. Prądzyńskiego ze stanowiska 

kierownika delegacji polskiej do rokowzń z Niemcami i zaznaczył wresz- 

cie, że następca jego dotychczas nie został mianowany. Wymieniane jest 
jednak nazwisko prof. Twardowskiego z Wiednia jako kandydata na to 
stanowisko. 

wych i niejako ramowych zasad prowadzenia rokowań w Berlinie, roko- 
wania o traktat handlowy toczyć się będą równocześnie na drodze dyple- 
matycznej za peśrednictwem posła Rauchera w Warszawie, a w szczegó 
łowych sprawach gospodarczych pomiędzy fachowemi delegacjami. P. dyr. 
Jackowski dał wyraz swemu optymistycznemu nastrojowi co do wyniki 
rokow:ń 

Samobójstwo Joffego. 
MOSKWA, 18 XI, PAT. Wczoraj wieczorem w związku z dlu- 

gotrwałą chorobą nerwową popełnił samobójstwo Adolf Joffe, 
Ustry stan jego chorotry nerwowej datował się od roku 1922. 

R joffe urodził się w roku 1883. Był on jednynr z wybitniejs ych 
działaczy w przewr ce bolszew ckm i z ramienia rządu bolsze: 
wickiego brał udział w rokowaniach poko owych w Brześciu Li- 
tewskim. : 

W. roku 1918 piastowal stano: isko pierwszego -amb-sadora 
sowieckiego w Berlinie. W roku 1922 był czlonk em de'egacji so- 
wieckiej w Genui, poczem ko ejno pe'ni obowią'ki posła sowiec: 
kiego w Pekinie, Tokio i wiedniu. Po powrocie z zagranicy 
Joff: mianowany był astępcą przewodniczącego centralnego ko - 
miłeiu koncesyj ZSSR 

Kongres komunistów litewskich w Mińsku. 
Z Mińska donoszą: Od dłuższego c:asu rząd Białorusi so- 

wieckiej s:tuczn e tworzy komunistyczny ruch litewski. Na dzień 

8 stycznia 1928 r. wyznaczony został do Mińska litewski kongres 

komunistyc:ny. Kongres ten potępić ma zarówno obecny rząd 

Wold:marasa, jak też działania socjalistycznej emigracji litew- 

skiej. Spodziewane jest też proklamowanie sowieckiej republiki 

litewskiej w granicach S.S.S.R, lub conajmn ej wyznaczenie rządu 

zyszłej komunistycznej republiki w Kownie" 

Dalsze represje w stosunku do opozycji. 
MOSKWA, 18. XI. Pat. Na podstawie decyzji rady komisarzy ludowych 

ZSSR Zinowjew i Mursłow skreśleni zostali z listy członków komisji planów 
gospodarczych ZSSR. Włodzimierz Smirnow otrzymał dymisję ze stanowiska 

członka administracji centrali statystycznej Związku Sowieckiego. 

Kongres komunistyczny—1 grudnia. 
MOSKWA, 18 XI. PAT. XV-ty kongres partji komunistycz- 

nej ZSRR odbędzie się w Moskwie dnia 1 grudnia. 

Odezwy przeciwko rządowi Waldemarasa. 
_ W dniu wczorajszym na pogranicza polskiem po stronie litewskiej rozrzucono 

większą ilość odezw, wzywających ludność litewską do walki z rządem Waldemarasa. 
Odezwy te drukowane w języku litewskim i polskim podpisane są przez komitet 

wykonawczy litewskiej partji socjai-demokratycznej. 

TITANO T SI II KTE 

sce mógł prof. Chrzanowski zbić z przymiotach ich stylu, o maesirji we 

tropu. Oto ostatni frazes jego mad- władaniu polską literacką mową. Mu- 

zwyczajnej enuncjacji: siał też niewątpliwie spostrzedz prof. 

„Nadmieniam wreszcie — pisze Chrzanowski, jak wielu żydów wy- 

prof. Ch.zanowski, — że Nie dopu- zbywszy się całkowicie cudzoziem- 

šcilbym do takiej Akademji, jaką so- skiego akcentu, właśnie wzorową mó« 
bie wyobrażam, ani jednego z pisa- wi pclszczyzną. Co zaś wreszcie da 

rzów żydowskich, piszących po pol- „ducha* języka polskiego, bylibyśmy 
sku, mam bowiem głębokie przeświad- bardzo prof, Chrzanewskiemu obe* 
czenie, że nie mogą Oni należycie wiązani za sprecyzowanie i wyjaśnie- 
odczuwać ducha języka polskiego”. mie na czem ów „duch* polega. Chy: 

Tableaul A... a, za przeprosze- baż np. nie na gęstych rusycyzmach 

niem, juljan Klaczko? Którego zwał u Mickiewicza. A może i Mickiewicz 

Stanisław Tarnowski  „najświetniej- nie jest dla prof, Chrzanowskiego 

szym dziś (w 1880) z polskich pisa- dość rasowo czystym? 
rzy”? Przyszła Akademja Polska będzie 

A Szymon Askenazy, Cezary Jel- miała sporo do roboty z ustaleniem: 

lenta, Leo Belmont?.. Trzeba, do- kogo z naszych pisarzy uważać а- 

* W kcńcu dyr. J.ckewski oświadczył, że po omówieniu podstawo- | 

prawdy, wielkiej ..nieostrożności ze 
strony uniwersyteckiego profesora 

literatury aby zapomnieć o wysokich 

my za «edczuwającege ducha języka 
polskiego» a kogo za pozbawionego 
tej subtelnej wrażliwości. Cz. J. 

uł. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul, Wileńska 28 

Rynek 19 
STOŁPCB — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
-go Maja В 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickie wieza 2 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz miilmetrowy jednoszpaltowy na stronie Ż-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W ii T aiseriyco oraz Z sai o 25 a drożej. Zazikalżna 7 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej, Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 

Przedwyborczy cymbał brzmiący. 

Rozeszły się w dniach ostatnich pogło- 
skl o «liście krajowej». Przedewazystk'em 
należy się zapytać co to znaczy <krajowość»: 
Czy to ma być program autonomistyceny? 
Pomost do porozumienia z Białorusinami?— 
Jeśli tak, to należy tu odrazu powiedzieć, że 
program autonomji, który zadowolni działa- 
czy białoruskich nie zadowolni maszych 
<Wyzwoleńców» i naodwrót. Ale program 

ba można stworzyć nie w oparciu o 
Bocjalao-nacjonalistyczne roszczenia przeróż- 
nych partyj, tylko w oparciu o kulturę kra- 
ju. A do tego są też powołani ludzie repre- 
zentujący kulturę naszego kraju a nie je 
analfabetyzm. Pan Hałko i Piotrowski po- 
dobno reprezentują nietylko analfabetyzm in- 
ieleztualny, lecz analfabetyzm moralny. PI- 
szomv podobno, bo opieramy się na relacji 
Robotnika, do którego to pisma odesziemy 
wspomałanych panów, gdyby się na nas 
obrazili. Niech tam sobie przeczytają: 

«Nie trzeba dodawać, że zestawienie ta- 
kich kryształowych nazwisk, jak pps Abras 
mowicza i Piłsudskiego z pp. Hałką i Pio- 
trowskim uważamy za rzecz zgoła niepraw- 
dopodobną, tłumaczącą się tylko brakiem or- 
jentacji w miejscowych stosunkach ze strony 
urzędowych «imacherów» politycznych»: 

Prawdziwi krajowcy, których może naj. 
wybitniejszym przedstawicielem jest p. Cze- 
sław Jankowski mogliby spokojnie powie- 
dzieć <wara» pp. Hałkom od używania tej 
nazwy, będącej w ich rękach tylko pustym 
dźwiękiem. Cała kombinacja listy krajowej 
jest tąkim pustym dźwiękiem, brzmiącym 
cymbałem przedwyborczym. Że użyto tam 
nazwiska tak poważanego przez nas wszyst- 
kich człowieka jak p. rędzia Piłsudski to nie 
jego wina. Niewątpliwie krajowość mogą u 
nas reprezentować |uczie i ze skrajnej pra- 
wicy i ze skrajnej lewicy: i p. Roman Skir- 
munt I p: Woyniltowicz i prof. Zdziechowe 
ski i p. Janczewski i hr. Aleksander Tyszkie- 
wicz 1 ks. Zongołłowicz i p Aleksander 
Chomiński i prof. Jundziłł i p. Ludwik Cho- 
miński i pani Romer-Ocheukowska i p. Na- 
poleon Czarnocki i wielu innych. Ale właśnie 
nie Hałkowie i właśnie tak pojęta krajowość 
nie może być użyta dla wybic'a się na po- 
wierzchnię figur o trzeciorzędnych zdolno- 
ściach 1 zakazanem obliczu. Wreszcie za: 
pewniamy naszych Czytejników, że do utwo- 
rzenia disty krajowej» napewno nie dojdzie. 

P, $. Wczorajszy Kurj: Wileński zamie- 
ścił także artykuł o krajowości. Jaka szko” 
da, że już tam niema p. redaktora W, Jaki 
upiekłby się z niego patentowany krajowiec 
i to napewno w ciągu kilku godzin. 

Działalność R. N. O. 
Rosyjskie Zjednoczenie Ludowe (R N.. 

prowadzi ożywioną dziąłajność e NO 
Czą. Ostatnio odbył s'ę wiec zorganizowany 
przez działaczy tego ugrupowania w Głębo- 
kiem. Na wieca przemawiał p. Kuzmiński: 
sz Ales AD bardzo bojowy za- 
równo w stosunku do rząd, Iski i polske. о ądu polskiego jak i 

ębokiem w najbliższym czasie w 
celu prowadzenia inteńsywniejszej agitacji 
mabyć założona filja Zjednoczenia: 

Ortodoksi nie popierają bloku 

W związku z teczącemi się per- 
traktacjami o zawarc u bloku mniejszo- 
ści narodowych, ukazeła się w „Na- 
szym Przeglądzie" notatka, iż w obra- 
dach uczestniczy z ramienia Koła ży- 
dewskiego poseł G iinbaum. : 

Prezes frakcji ortódoksów w Kole 
żydowskiem sejmu i senatu, poseł 
Krszbraun komunikuje nam, że no- 
tatka ta jest niezgodna z rzeczywi- 
stością, albowiem wymieniona organi- 
zacja ortodoksyjna („Aguda*) nie bie- 
rze udziału w tych obradach i nikt 
nie ma prawa przemawiania w imie- 
niu całego Koła żydowskiego. Pos. 
G iiibaum występuje więc jedynie 
tylko jako przedstawiciel organizacji 
sjonistycznej. 

Notatka o marszałku Franchet 
d'Esperey. 

Syn pułkownika kawalerji, Marszałek 
Franchet d'Esperey od kada lat 
przygotowuje žie do karjery wojskowej i 
wstępuje mając lat 18 do szkoły wojskowej 
w Saint Cyr jako jeden z pierwszych po- 
między promowanymi. » 

Zaraz po wyjściu ze szkoły wojskowej 
odbywa kampanję z liszym pułkiem Tyra- 
ljerów w Algierze, następnie w Tunisie do 
1882 r. do chwili wstąpienia do Wyższej 
Szkoły Wojskowej. W 1884 jedzie do Tonki- 
nu gdzie bierze udział w operacjach wojen- 
am pod rozkazami jenerała Bričre de 
sle. 

.  Wróciwszy do Francji w 1887 r. pozos 
staje w kraju 12 lat t. į. do 1897 r; | 
rym to roku opuszcza zajmowane przez sie« 
bie stanowisko drugiego dowódcy specjalnej 
Szkoły Wojskowej w Saint Cyr, aby odbyć 
kampanję Ch fńską. Podcząs tej kampanii 
jeszcze jeden raz więcej wyróżnia się swemi 
zaletami organizatora i swą gruntowną zna« 
jomością ludzi i rzeczy. 

To też kiedy w 12 lat potem Marszałek 
Lyautey będzie potrzebował energicznego 
dowódcy dla wojsk w Marokku, powierzy 
on tę misję Franchet d'Esperey, który do- 
kańcza zdobycia Marokka i ukróca powstanie 
«Wielkiego Atlasu». 

Na początku wojny 1914 r, Marszałek 
Franchet d'Esperey był dowódcą 1-go kor- 
pusu Armji. Po działaniach swych nad Mar- 
ną i świetnem powodzeniu w bitwie pod 
Guise Marszałek Jofire mianuje go dowódcą 
V-tej Armji, która odgrywa decydnjącą rolę 
w bitwie nad Marną, W 1916 r. Franchet 
d'Esperey mianowany jest dowodzącym gru- 
pą Armji Frontu Wschodniego, a następnie 

ca w lep i r. obejmuje naczelne 
z! rmiji er: na 

wschodzie. | porem? 
Zawieszenie broni w dniu 11 listopada 

zatrzymuje Marszałka Franchet d'Esperey 
na północ od Dunaju, wówczas gdy masze- 
rował na Budapeszt, atakując Niemcy 3 
boku. 

LB
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O szkołę dia dzieci umysłowo upośledzonych. Iręczystość udekorowania Marszałku Piłsudskiego. 
Organizacja szkolnictwa polskiego wanie dzieci. Istnieje już nastrój pra- 

jest wadliwa, Zewsząd słychać głosy cy zbiorowej, Paa trwalsze] francuskim orderem wojskowym. 
krytyki, ubolewań i rad. Jedni widzą uwagi. Podziwiam ir ściwy plan po- WARSZAWA, 18 XI. PAT. Dnia 18 b. m. o godz. 12 min. 46 na- 
ratunek w naśladownictwie form za* wiastki, według którego dzieci opo- Stąpiła uroczystość udekorowania Marszałka Piłsudskiego francuskim orde- 
chodnich, inni w posłuchu partyjno= wiadają, dość rzadko  wykraczejąc rem wojskowym. Już o godz. 12 w południe napływać zaczęli do -Zamku 
demmagogicznym, garstka zaś głosi przeciwko legice. Na gimnastyce ćwi Królewskiego w Warszawie przedstawiciele generalici i misyj wojskowych. 
zasady, wypływające z naukowych czą z opanowaniem i bardzo chęt- Carre dziedzińca zamkowego zajęły szwadron pierwszego pułku szwoleże- 
podstaw pedagogji i psych logii. W nie. Weg le, oddział IV jest żywym rów oraz kompanja 36 pp. z orkiestrą po prawej strone. G:neralicja z 
tem wszystkiem jednak brak zdecy- dowodem owocności pracy nad umy. wiceministrem gen. Konarzewskim na czele, członkowie gabinetu ministra 
dowznej, twórczej a praktycznej myśli, słowo upośledzonemi. W ubogą ilość i przedstawiciele M stwa Spraw Wojskowych stanęli po lewej stronie od 
brak może autorytetu, któryby narzu. intel g-ncji dziecka anormalnego wpro- wejścia. Dalej zajęli miejsca członkowie wejskowej misji francuskiej z 
cił plan pracy i zaprząc do niej po- wadza ona pewien ład, skupienie, gen. Charpy. Na krótko przed uroczystością do Zamku przybyli członko- 

trafi. —Stąd też społeczeństwo uczy zdelaość obserwacji. Dzieci, po ukoń- wie rządu polskiego z p. wiceprezesem Rady Mnistrów prof. K. Bartlem 
się patrzeć ma obecne szkoloictwo czeniu oddziału IV, często uczą się Oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Punktualnie 6 godz. 12 
pelskie krytycznie, pod kątem wys rzemiosła i pracują z wynikiem do- min. 45 przybył na Zamek marszałek Franchet d Esperey w towarzystwie 
czekiwania, rychło 
dzisiejsze. Brak też w szerszych ko- 
łach ogółu znajomości i zrozumienia 
instytucyj, które w obrębie tega cho- 
rego i wadiwego ustroju szkolnego 
jednak istnieją, wydajnie pracują, łą- 
cząc nas z prawdziwie kulturalną i 
wartęściową m ślą światową, 

Jedną z takich placówek jest szka« 
ła dla dzieci umysłowo upošledzo- 
nych w Wilnie. Pionierką i czołową 

nych jest 
wszyskie pomoce szkolne, wykonane 
przez dzieci, 
czystością, dokładnością., 

fi ustąpią formy datnim. 

Zręczność rąk dzieci ' upośledzo- 
naogół  zadowałaiająca, 

uderzają starannością, 

Na pauzach zabawa dość krzy: 
kliwa i prymitywna; (najstarsze dzieci 
biegają w kołol) als wesoła, Dzieci z 
radością i zaufaniem zbliżają się do 
nas, chętnie odpowiadają na pytania. 

pracowniczką w zakresie nauczania i |ch stosunek do nauczycielek jest 
wychowywania dzizci anormalnych (u- 
mysłowo lub moralnie anormalnych) 
jest M Grzegorzewska, 

nacechowany prawdziwem zaufaniem, 
Pozuanis szkoły dla anormal- 

kierow- nych w nas samych coś wzmacnia i 
niczka Państwowego Instytutu Pe- buduje. 
dagogiki Specjalnej w Warszawie. Wzmacnia w nas wiarg w  bez- 
Instytut ten kształci zastępy Nau- względne istnienie dodataich wyni- 
czycieli, 
wadzenia szkół tzw. specjalnych. 
Szkoły takie dzielą sę na szkoły dla 
głuchoniemych, dla moralnie zanied- 
banych i dła umysłowo upośledzo- 

przeznaczonych do pro- ków wszelkiej celowej i cozumnej 
pracy. Budujs zaś podziw dla jednej 
z najmniej łatwych i najmniej banal- 
nych form tej pracy. 

Jako synteza utrwala się wrażenie, 
nych czyli anormalnych. W Wilnie doznane przy bezpośredniem porów- 
istnieją szkoły wszystkich tych 3 ty: nania dzieci z l-go i IV-go oddzialu. 

w. : Tu i tam jednostki nieszczęsne, 
Szkoła dla dzieci anormalnych straszliwe usośledzone. Tama jednak 

m eści się pod Nr. 60 przy ul. Mic- są one nieśmiałe,  nieopanowane, 
kiewicza. Jest to szkoła cztero-oddziae bierne. Tu zaś jest widoczny świado: 
łowa, posiadająca własną pracownię my wysiłek ich biednej nieudolnej 
psychologiczną. Kierowniczką szkoły myšli, skupiającej się jednak i dają- 
jest p. Kaczyńska, w pracowni doke= 
nuje badań p. dr. Jankowska. Bada- 

cej pewne rezuitaty. 
| wystarczy chociażby pobieżnie 

niom tym podlegają dzieci, przysyła: gzkole tej się przypatrzeć, by zrozu- 
ne przeważnie ze szkół powszechnych, mieć, że ranki, spędzane w niej, są 
w których nie nadawały się do nor- w życju tych dzieci bezwzględnie naj- 

aż: malnej 
prób intel gencji, (tzw. testów) pra 

pracy szkolnej. Zapomocą jąśniejszemi chwilami. t 

cownia psychologiczna dokonuje se. 10 UIA SSE 
lekcji tych osobników, Próby  inteli- 
gencji mogą wypaść dwojako: mogą 
wykazzć, że albo dane dziecko jest 
w swym rozwoju jedynie opóźnione, 
albo też, że jest rzeczywiście upośla- 

Nowości wydawnicze, 
święcona jest całuowicie Norwegji i jej sto- 
suntom z naszą Rzeczpospoliłą, Na froncie 
zeszytu duży portret kró'a Haakona Vil-go; 

dzone umysłowo. W  upośledzeniu Dalej idą ozdobione wizerunkami artykuły: 
istnieją, rzecz prosta, stopnie. 
żej pewnego stopnia upośledzenia 
dzieci do szkoły specjalnej nie są 

w Warsząwie i polskiego 

"przyjmowane, doświadczenie bowiems odwrotnie, mnóstwo widoków, rzecz o słyn- 
wykazało, że dzieci takie nie korzys- 
tają. Procent takich osobników nie 
qest zresztą wysoki. ski 

nej saletrze norweskiej I o norweskiem ry- 
bołóstwie etc: etc. P. Geppert analizuje z 

rami w ręka wepółpracę gospodarczą Pol- rodzinom Nungessera i Coli wręczył dziś matce Nu"gessera 745 800 fran- 
ków w papierach wartościowych oraz czek ma 133.345 franków. z Norwegją. Mamy też zarys literatur 

Zasadniczyta warunkiem wpływu i sztuki norweskiej. Teksty pół-na-pół pole 
ycielki i z skie i norweskie, tedy sporo też przynosi nu- 

DRO PERO, RO 30 mer norweski wiadomości ściśle rzeczowyc Е 
np. o węglu polskim ub polskich kopalniach zaginionego lotnika. 
soli. Publikacja bardzo interesująca, ładnie 

szkeły specjalnej, jest zdobycie zau- 
fania dziecka, łagadność, cierpliwość 
w postępowaniu z niem, jasność, do- skomponowana—j pożyteczn! 
kładność i wyrazistość wyrażania się. 
Rzecz prosta, że program czterech od- 
działów takiej szkoły spzcjalnej jst 

normalnej. Oddział 1. Wygląd niektó- 
rych jednostek prawie  odrażejący, 
wszystkie zaś są blade, fizycznie nie 
dorozw nęte; uderza nieepanowanie 
ruchów i mowy, niektóre z 
prawie nie mówią. Nauczycielka pro- 
wadzi bardzo łatwe ćwiczenia obser- 
wacji, Na niektórych twarzach znać 
zupełną obojątaość, senność, prze- 
ważnie jednak dzieci starają się osiąg- 
nąć wynik, odnoszą się jednak da 

— <Bibljoteki Historyczno-Geogra- 
ficznej» (Towarzystwo wydaw: Rój) ukaza- 
ły się Nr 84 i 85. Są to pod tytułem ze 

zupełnie różny od programu szkoły Strumph Wojtkiewicza, w żywej i anegdo- Intosh 
tycznej formie, dzieje lotów Bleriota, Garro- 

nym <Lindberghs skreślone przez p. 5 

sa etc. až do miss Elder włącznie. Drugi 
tomik ząwiera <Tajniki szpiegostwa czeskie- 

naście ilustracyj. Str. 70. 

świty, złożonej z francuskich 
tano hymnem francuskim, a wojsko prezentowałe brcń. 

kiet, w którym wzięli 

stawicieli 
Ukraińców i 

samą sumę etrzymała rodzina 

i polskich oficerów. Pana Marszałka powi- 

Wkrótce potem nadjechał z drugiej bramy Zegarowej Marszałek Pił- 
sudski witany hymnem narodowym polskim. 
towalo broń. Marszałek przeszedł przed frontem zgromadzonego wojska, 
witając się z przedstawici.lami generalicji i korpusem dyplomatycznym, po* 
czem udał się do apartamentów Prezydenia Rzeczypospolitej gdzie dłuższy 
czas rozmawiał z marszałkiem Franchet d'Esperey oraz ze zgromadzoną 
generzlic'ą. 

Wojsko ponownie sprezen- 

O godz. 1-zj popoł poprzedzony fanfarami szwoleżerów wyszedł na 
dziedziniec Zamkowy Pau Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie Pa« 
na Marszałka Piłsudskiego, Marszałka Franchet 
adjutanta Zaborskiego. Pan Prezydent wraz z Marszałkiem zajął miejsce 
na kebiercu. którymi wyścielony został środek dziedz ńca. Wojske prezen- 
towało broń, orkiestra odegrała wstępne fanfary, poczem Marszałek Fran- 
ch:t dEsperey podaosząc wysoko buławę marszalkowską odezwał się 
podniesionym głosem. 

d'Esperey i generalnego 

«Panie Marszałku Piłsudski, W imieniu Rzeczypospolitej Francuskiej ” 
na podstawie prłaomocnictw jakie mi zostały nadane dekorują Pana frane 
cuskim medalem wojskowym». 

Zaległa cisza na dziedzińcu zamowym. Obnażyły się głowy najwyż- 
szych dostojników państwa. Wojsko w dalszym ciągu oddaje honory 
wojskowe. Marszałsk Franchet d Esperey dwukrotnem uderzeniem w ra- 
mię buławą marszałkowską oddaje cześć Naczelnemu  Wodzowi Armji 
Polskiej, poczem w przyjaciziskim uścisku oddaje mu hołd. Po dokonaniu 
dekoracji obaj marszałkowie przechodzą przed frontem zgromadzonych 
oddziałów polskich. W międzyczasie Pan Prezydent udaje się do awych 
apartamentów żeguany hymaem narodowym. 

Po dokonaniu przeglądu i przywitaniu się z członkami rządu oraz 
z przedstaw.cielami korpusu dyplomatycznego Marszałek Piłsudski wraz 
z Marszałkiem dEsaerey udali się do apartamentów Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej na Zamku Królewskim, gdzie na ich cześć wydany został bane 

udz'ał członkowie rządu, 
francuskiej oraz przedstawiciele generalicji z wiceministrem spraw wojsko- 
wych gen. Ksnarzewskim. Bankiet w m 
kilka godzin. 

członkowie ambasady 

iłym mastroju ciągnął się przez 

Tworzenie bloku mniejszości. 
WARSZAWA, 18 XI (fe/ wł Słowa). Dziś odbyły się narady przed” 

mn:ejszości narodowych Białorusinów, Litwinów, Nismców 
Żydów w Sprawie utworzenia wspólaego bloku wyborczego, 

— dllustracja» z dn. 12 listopada po- W naradach brali udział przedstawicielż grup mieszczańskich. Omówiono 
zasadnicze podstawy porozumienia. Można przypuszczać, że blok mniej. 
szości narodowych podobny do 16 łki z poprzednich wyborów dojdzie 
do skutku, albowiem atmosfera jaka panuje w kołach mniejszościowych 

Poni- norweskiego ministra spr. zagraniczuych, po- daje wrażadie, że rokowania zmitrzają do pomyślnego rezultatu, 
sła Ro 
w Oslo (p. eszek Malczewski), obszerne SS A ni ua e A 
zobrazowanie eksportu Norwegji do Polski i 

Dia rodzin bohaterskich lotników. 
PARYŻ, 18 XI. Pat. Skarbnik amerykańskiego komitetu pomocy 

Taxą 
Goli, przyczem pieniądze te zostały rozdzie- 

h lone na sześć równych części pomiędzy ojca, matkę, żonę i troje  dzigci 

Zaginieni lotnicy angielscy — wylądowali 
w Polsce. 

LONDYN 18 XI PAT. Nie otrzymano tu dotąd żadnych wiadomości o losie Mac 
a i Hinklera, którzy wylecieli we wtorek dnia 15 bm. z Upavon do Indyj. Wobec 

tego, że lotnicy mieli odbyć podróż tę bez lądowania, przeto już wczoraj dnia 
w południe powinniby wylądow*ć w lndjach. Otrzymano tu z Moskwy wiadomość, że 
władze soweckie czynią poszukiwania w kraju zakaukaskim. 

17 bm. 

LWÓ W, 18. XI. Pat Jak donosi <Dsieanik Lwowski» dnia 16 b. m: o godz. 
— St. Punicki: <jak poxnsć fałszy- 14 min. 30 dwaj angielscy lotaicy Mac Iatosch i Hinkler odbywający lot z Angiji 

tytułem zaczęły ukazywać się — nakładem Chać w dalszą drogę ‚ 

„ Proces „bandy polskiej“ w Paryžu. 
PARYŻ, 18 XI. PAT. Proces grupy baudytów:Polaków, który rozpo- 

Arcta — mieduże książeczki pełne pożywnej 
treści Więc oto J, Watry Przewłockiego 
<W słoneczne jutro». Autor wywęirował do 
Ameryki t wrócił z za oceanu pełay tężyzny 
i... radości życia. Pisze tedy aby własnym 

i dol W . Arct. 1927. Kilka: do ladyj zbłądzteszy wylądowali na terenie Małopolski Wschodniej w Białokry- 
dzieci we dolary» Bie OS r nicy, pow. Podhajce, Wtadze admin stracyjne į policyjne udzielity natychmiast 

Książki życia. Pod tym ogólnym Śmiełym lotnikom wszelkiej pomocy, tak, że już tego samego dnia mogli odje- | 

czął się 2 b. m. będzie trwać zapewne jeszcze około 10 dni. Z 54 spraw 
niego zupełaie bezkrytycznie. Qd- przykładem świecić zniechęsonym 1 niemra- objętych aktem oskarżenia rozpatrzene dotychczas 35, 
dział Il. Dzieci Iczą i same układają 
zadania w zakresie do 20, z radością 
i wytrwałeśtia rysują przedmioty, © 

- których mówiły na pogadance. Od- 
dział IV. Uderza — w porównaniu z 
ionemi oddziałami — spokój i opane- 

DZiŚ i JUTRO 
ostatnie dwa seanse obrazu 

„Z Pamiętnika Lekarza” 
demackującego zboczenia płciowe włz 
sensacyjnych rewelacjj prof, Forelia 

o godz. iej p. p. 

w kinie «POLONJA» 
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„PRZEŁOM HISTORII. 
(kilka kartek z pamiętnika) 

L 

Lato i początek jesieni 1918-40 

roku mijały w Mińszczyźnie stosuńko- 
wo spokojnie. Po strasznem wstrząśnie- 

niu moraluem, spowodowanem  roz- 
brojeniem korpusu gen, Dowbora w 
maju tegoż roku, społeczeństwo pol- 

skie wróciło do gospodarki i pracy 
organicznej. Szkolnictwó przetrwela 

"szczęśliwie krótkie panowanie bolsze« 

wizmu i niebezpieczne stadjum zao- 

strzenia stosunków polsko - niemiec- 
kich. To samo dałoby się powiedzieć 

© pracy społecznej, w kółkach Macie- 

rzy, Skautingu, Kełach Młodzieży i td. 
A nie były to rzeczy ilościowe małe, 

zważywszy, iż mieliśmy około 300 

szkół powszechnych i 4 szkoły śre- 
dnie w samym tylko Mińsku Litew= 

skim. ! 

Rezbrojenie I-go Korpusu zasiliło 

personel szkolny i agitacyjny w do- 
borewy materjał ideowy, rekrutowany 

przeważnie z pozuańczyków i mało- 

polan, Sytuacja tych dzielnych ludzi 
była najtragiczniejsza, gdyż pozosta- 

wanie jch ma terenie okupacji nie- 

mieckiej byłs b. niebezpieczne, a 
konspirowanie się w Rosji, ze wzglę- 

du na nieznajomość języka rosyjskie- 

wym. Oto zbiór myśli Forda wraz z jego 
biografją. (<Miljardy w służbie»). Oto prze- 
kład z angielskiego. Przewodnik O. S. Mar- 
dena przez życie (<Siła ducha i spokój ży- 

Na ławie oskarżonych zasiadło 19 przestępców, 
mianowicie Wińczuk, GQ golewski, Szkopowicz i Pachowski 
o morderstwa, ce pociąga za sobą karę śmierci, 

z których czterech: 
oskarżeni są 

cia»): Oto wreszcie bynajmniej nie «nudna> pełniła szereg poważnych kradzieży z włamaniem, za które wobec oskar- 
rozprawa lry Moszczeńskiej «Źródło siły i żenia o malsženie do zorganizowanej bandy grożą im ciężkie roboty. 
szczęścia». e" W . Wśród obrońców znajdują się wybitni adwokaci, którzy usiłują dowieść, 
dy». Poka taca wiłozo, sz a. Fa: że banda jako taka nie istniała. Najwybitaiejszą rolę w całym procesie 

edgrywa Włodzimierz Wińczuk, powszechnie uważany za herszta bandy; znań. Nakład Wydawnictwa Polskiego. 1927; 
Pomimo ściśle naukowego podkładu, 

książka czyta się jek powieść. 
— Wanda Melcer-Rutkowska: 

rzeczona z Angory». Warszawa. <Rój>. 
1928. 

Romans Warszawianki z rodowitym, au- 
tentycznym Turkiem. Obraz Turcji współ: 
czesnej i kolonji polskiej w Turcji, gdzie 
autorka przebywała przez cząs dłuższy. Bare 
dzo interesująca rzecz. 

go, groziło im wprost męczeńską 
śmiercią. 

W wielu wypadkach dwory zie- 
miańskie gościły takich «ptaszków», 
jako rezydentów, administratorów itd. 

Pamiętam jak u moich krewnych 
państwa R. jednocześnie zakwatero- 
wało się 3-ch b. dowborczyków wiel- 
kópolan i sędzia jakiegoś Trybunału 
niemieckiego w Lipsku w charakta- 
rze komendanta. Komendant, człowiek 
niezmiernie miły i wyrobiony towa* 
rzysko, rozwodził się nieraz nad su* 
rowością sądów niemieckich w sto< 
sunku do nieposłusznych prawu, i nie 
powiem, żeby moi poznańczycy siedzą» 
cy па у‘в-а vis Sędzi:go (jako «krewni» 
pana domu) czuli się szczególnie de- 
brze. 

Dislni ci ludzie pełnili rolę na- 
szych pokrzepicieli meralaych, gdyż 
były to czasy najgwałtowniejszej ofen- 
zywy niemieckiej na zachodzie, kiedy 
= Berty zdawały się miażdżyć 
aryź. Niemcy przechwalali się głe- 

śno że najdalej za miesiąc zdobędą 
Paryż i podyktują tam pokój Еп!еп- 
cie. Nata n iast poznańczycy, znający 
rzecz prosta doskonale język nie- 
miecki, komunikowali nam, ża po- 
między sobą Niemcy mówią całkiem 
co innego. | że ze względu na kolą- 
salaą przewagę techniki amerykafi- 

Jest to syn człowieka, który przed wojną był komisarzem policji 
«Na. Spowcu. We wstępaem badaniu oświadczył Wińczuk, że jest Ro- 

sjaninem. 
Proces wzbudza wielką 

nałeży, 

w SB- 

sensację wśród opinji publicznej. Zaznaczyć 
że z wyjątkiem paru dzienników zajmujących zasadniczo wrogie 

wobec Polski stanowisko głesy prasy francuskiej są zupełnie w stosunku 
do Polski poprawne. Pockreślają one różnicę istniejącą między zbrodni- 
czemi jednostkami, a ogółem wychodźtwa polskiego Francji. 

skiej ofenzywa musi się zakończyć 
fiaskiem. 

Oczywiście sytuacja nasza nie prze” 
stawała być tragiczną, gdyż mieliśmy 
właściwi: tylko dwa buty do wybsru. 
Względnie przyzwoity «kirasjerski» i 
już całkiem sans gene=—bs!szewicki. 

Niczyja sytuacja na świecie nie by: 
ła tak tragiczną jak nasza w konflik- 
cie pomiędzy poczuciem bezpieczeń - 
stwa osobistego, a interesem naro: 
dowym. 

A jednak pomimo tego, że wszy- 
scy zamieszkiwal śmy wulkan, który 
fuż zaczynał dymić, nikt rąk bezczyn- 
nie nie zakładał. Agronomowie sprzą- 
tali zboża, ba, nawet sieli, nie bardzo 
wiedząc kto zbierać będzis posiane. 
A społecznicy rozszerzali sieć szkoł- 
ną i organizacyjną, kerzystając z ©b" 
fitości materjału ludzkiega. 

Bawiąc w tym właśnie czasie u 
pp. .R.—puściłem się z jednym z ga- 
ści wielkopolskich stryjostwa na wę- 
drówkę po zaściankach. Szlachta za- 
ściankowa jak zawsze nieztniernia 
patrjotyczna, nosiła mas pozrostu ma 
rękach. Mój poznańczyk okazał się 
świetnym mówcą 1 nieźmiernie ma- 
lowniczo kreślł kistorję walki Wielko- 
polan z uciskiem germańskim. Wobec 
ciągłych rekwizycyj ni:mieckich był 
to temat, jaknajwdzięczniejszy. 

Po powrocie z objazdu agitacyj: 

nego uderzyła nas jak grom  wiado- 
mość: Niemcy wychodzą. — Pan R, 
jeden z moich poznańczyków i ja 
pojechaliśmy do Mińska, dla zorjente- 
wania się co słychać i co robić. 

Była tę majokropniejsza chwila w 
życiu jaką pamiętam. * Otaczało nas 
półkole rzezi w jakich pławiła się 
Rosja. Z Królestwa i Małopolski prze- 
stały dochodzić wszelkie wieści. Nic 
niebyło wiadome co działo się tam, 
w stolicy, skąd zawsze przywykliśmy 
czerpać, jeżeli nie dyrektywy, to па- 
dzieje: 

O:zywiście masz dzielny Mińsk 
postanowił bronić sią mawet w razie 
wyjścia Nismców. Ludność polska 
mie chciała stawać pod stienką, jak 
stadko kurcząt. Komitet obrony Miń: 
ska, ma czele którego Siali pp. Wła- 
dysław Raczkiewicz, obecny wojewe- 
da wileński, płk. Kobordo, mjr. Bsb- 
rowski i inni, których nazwisk nie: 
stety nie pamiętam, rozpoczął werbu- 
nek do samoobrony mińskiej. 

Oczywiście szanse obrony były 
żadne. Cs najwyżej mogłaby być 
tuowa O przedarciu sę z bronią w 
ręku do Polski. Ale có wówczas 
stałoby się z kobietami i dziećmi 
łatwo sobie dośpiewać, 

Sytuacja więc nasza była rozpacz- 
liwa, chociaż ochotuików zgłosiło się 
b. dużo. Bądź co bądź byłaby to 

Reszta złoczyńców po | 

Sąd Marszałkowski nad posł. 
Korfantym. 

WARSZAWA, 18 XI. (żel. wł Słowa) 
Jak donosiliśmy wczoraj, na 19 bm. 
zostało zwołane pierwsze posiedzenie 
sądu marszałkowskiegs dla orzecze- 
nia czy zarzuty stawiane posłowi Kor- 
fantemu są prawdziwe. W skład są- 
du jako arbitrzy wchodzą pos. Dia- 
mand i pos. hr, Żółtowski. Su„erar- 
„bitrem jest pos. Thugutt* Przewodni: 
czący sądu powołał ma Świadka re- 
daktora «Głosu Prawdy» który sfor- 
mułował zarzuty o tem, żeposeł Kor- 
fanty brał pieniądze od Berg u Huten- 
w*rein, Oraz przedstawicieli Minister= 
stwa Skarbu Na zwyczajnej Komi: 
sji do wałki i nadużyciami, 

Skazanie inż. Paulego. 

WARSZAWA, 18 XI. (żel,wł.Sło wa). 
Dziś odbyła się rozprawa w Sądzie 
Apelacyjnym w Warszawie przeciwko 
inż, Paulemu o zniesławienie Ministra 
Poczt i Telegrafów. Jak wiadomo Sąd 
|-szej instancji skazał inż, Paulego na 
dwa miesiące więzienia. Sąd Apela- 
cyjny po krótkiej rozprawie wydał 
wyrok, mocą którego inż. Pauly zos- 
tał skazany na 2 miesiące aresztu. 

Z komisji rzeczoznawców do 
spraw mniejszości. 

WARSZAWA, 18 —Xi. Pat. Kolej- 
ma sesja komisji rzeczoznawców do 
spraw mniejszości narsdowych i wo- 
jewództw wschodnich obradowała w 
dniach 14, 15 i 16 b. m. Przyjęto do 
wiadomości sprawozdania Minister- 
stwa Sprawiedliwości, że obecnis po 
zastosowaniu amaestji indywidualnej, 
w więzieniach polskich niema. osób 
posądzonych lub zasądzonych o kno- 
wania lub czyny polityczne w związ- 
ku z kwestją granie wschodnich Rze- 
czyposgolitej. Stwierdzeno równiaż, 
że sprawa przyznania obywatelstwa 
w województwach wschodnich szyb- 
ko zmierza do ostatecznego, pozy” 
tywnego załatwienia, tak że w przy: 
szłym roku pozostaną bez obywatel- 
stwa tylko niewątpliwi cudzoziemcy: 
Pozatem komisja zajmowała się w 
dalszym ciągu zagadnieniem  dostar- 
czenia normalnych zarobków ludno- 
ści Pokucia, poszkodowanej skutkiem 
klęski powodzi. Po przygotowawczem 
omówieniu szeregu innych Sgraw, 
które wejdą na porządek dziennyśżna- 
stępnych sesyj, komisja zakończyła 
swe obrady. 

List prof. Kemmerera. 

WARSZAWA, 15 XI. (Zel. wć Słowa) 
Profesor Kemmerer nadesłał na ręce 
posła Ciechanowskiego w Waszyng- 
tonie list, w którym dziękułe za od- 
znaczenie ge orderem Odrodzenia 
Polski. W liście tym prof. Kemmerer 
między innemi powiada: ponieważ 
Polska jest krajem dla którega żywię 
głęboką sympatę i szczerą chęć po 
magania wedle mych sił, będę uważał 
za rzecz bardze miłą, wyświadczenie 
jej w każdej chwili jakichkolwiek 
usług. 

Co kraj, to obyczaj. 
Jak dalece nie mamy pojęcia o tem, co 

się dzieje w Ameryce, w Stansch Zjedno- 
czonych, o tem staje dowodzą poglądy, że 
Amiervka jest nietylgo krajem postęsowym, 
iecz również doskonale wewnętrznie rząizo- 
nym, Tymczasem oto historja autentyczna 
pana Wiljama Hale Thompsona, prezydenta 
olbrzymiego, jednego z największych miast 
na globie. Pan Thompson prowadzi wojnę 
z ustawą państwowa o prohibicji, prowadzi 
też wojnę osobistą przeciw królowi Jerzemu 
V-temu, zarabiając w ten sposób na popular- 
ność wśród emigrantów  Irlandzkich: Paa 
Thompson swą nienawiść do ustawy antyal- 
kcholowej posuwa tak daleko, że utrzymuje 
stały kontakt i najoficjalniej w Świecie 
współdziała z bandytami - przemytnikami 
przywożącymi alkohol do Chicago. Bandy te 
działają tak... energiczuie, że w C'ągu  czte- 
rech lat ostatnich popełniły w samym Chi- 
cago 1.795 morderstw, w tem zamordowały 
45 policjantów. Dzięki współdziałaniu pre- 
zydenta Chicago i władz mejskich z ban- 
dytami, tylko 24 z tych zbrodni zostały wy: 
kryte, reszta pozostała bezkarnie. Dowódcy 
bandytów noszą piękne nazwiska, jak Jim 
Colossimo, Johnny Terrio, Dion O'Banion, 
sześciu braci Qenna, Hymie Weiss. Kiedy 
jeden z tych bandytów, mianowicie Angelo 
Genna, zos'ał zabity w potyczce z policjan= 
tami państwowymi, wtedy w pogrzebie jego 
wzięło udział 40 fuakcjonarjuszy municypal- 
ności Chicago z panem Prezydentem Tnom- 
psonem na czele. Trumaa bard;ty bzła 
srebrna z pięknemi złotemi ozdobami. Na 
pogrzebie inaego bandyty defijował jeden 
bataijon Il-go pułku piechoty, senator Stana 
lilinois i kilku deputowanych, 

Thompson był już raz prezydentem w 
Chicago od roku 1917 do roku 1923. W ro- 
ku 1923 podczas wyborów udało się wyrzu* 
Ci6 z ratusza tego protektora zbroaniarzy i 
sojusznika bandytów. Ale tylko na 4 lata. 
W rosu 1927 na wiosnę Thompson znów 
przychodzi do władzy dzięki m'estychanej 
> zuj. przeprowadził wśród wycor- 

w w Chicago, oŚwiadczejąc się przede: 
wszystkiem za wolnym wyszynkem nepoi 
alkoholowych. Następnie jego hasłami wy* 
borczemi było: «Precz ż Ligą Narodów, 
precz z łajdakiem Jerzym V, Króiem angiel- 
szim». W ten sposó» Thompson pozyskiwał 
sobie głosy emigrautów irlandzkich i lutera- 
nów Niemców, zamieszkałych w Chicago, 
gdyż Thompson także nienawidzi miejsco- 
wego arcybiskapa katolickiego. Na wyborach 
Thompson przeszedł i dziś w Chicago rzą- 
dzi. Podczas agitacji wyborczej widziano 
takie naprzykład obrazki. Thompson chodził 
po mieście z klatką, w której zamknięte by- 
ły dwa szczury. Jeden szczur nazywał się 
u niego <Doc» i drugi «Fred». Thompson - 
lżył te szczury  wszelkiemi wyzwiskami, 
gdyż jeden z nich miał reprezeniować jed- 
nego z kontrkandydatów Thompsona, nieją- 
kiego John Dill Robertsona a drugi innego 
pea Fred Lundena. 

zikie te obrazki w oczach naszych za- 
sługują na miano bajki, a jsdnas są one 
rzeczywistością w wielkiem trzymi josowem 
Chicago, w tej republice Stanów Zjedno- 
czonycn, kiórą my tu uważamy za ideał 
ideałów, za demokrację demokracji. Przy- 
pomnijmy sobie z jaxrm entuzfazmem wy: 
mawiališmy kiedyś imię Wjison, z jikiem 
pobożnym zachwytem przyjmowaliśmy jego 
naiwae teorje; 

Wielki wybór 
aksamitu, pluszu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych. sukiennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

„Manufaktura Łódzka* 
WIELKA 21 

  

OWA KSIĄŻK 
pod tytułem 

„Zw'erciadto Nozy“ 
K. IŁŁAKOWICZÓWNY 
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jednak 
kropła w morzu bolszewicko-niemiec- 
kiem. Nie byłe jednak inuej rady jak 
przyjąć walkę. „Niesoprotiwieńjs* złu 
nie nalełało do cech naszych miń: 
czuków. | 

Zawsze owa przysławiówa 

W tym to czasie, wobec tej 
perspektywy" beznadziejnej walki gar- 
stki z armją czerwoną, armją któraby 
za punkt honoru liczyła oczywiście 
porachowania się z Mińskiem za 
Dowbora—spadły na tas, jak manna 
mebieska trzy wiadomości: powstanie 
w Krakowie, powstanie w Warszawie, 
powrót Piłsudskiego z Magdeburga. 
Życie masze zyskało odrazu rzecz 
najważniejszą w życiu: jasny cel, Po- 
móc Warszawie. Oto był ten cel. 
Zasilć warszawską insurekcję czem 
się da i jak się da. Przestaliśmy my- 
śleć o własnem bezpieczeństwie. Jak 
zbłąkanym w morzu błysnęło tam 
światełko morskiej latarni. 

Ngdy w życiu nie zapomnę tego 
historycznego posiedzenia rozszerzo. 
nej «Rady Okręgowej» miasta Miń- 
ska (był to zbiór przedstawicieli na- 
szych stowarzyszeń społecznych), na 
którem prezydjum  zakomunikowało 
nam eks-officio. Przewodniczący (O 
ile się nie mylą był nim p. Witold 
Wańkowicz, obecny nasz attache w 
Gd:ńsku), powiedział mam prosto: 
„Panie i Panowitl Warszawa jest już 

w Warszawie, ul, Fredry 4. 

Wobec powyższego firma B. Buchweitz przyjmuje nada, 
ogłoszenia do <Słowa» jak i inae biura ogłoszeń, 

(ZEEGSEGSEEEESEGEFENNI 
в ИРТТЕМНЛОСВОГРЛЕИЦЫНИИУВНОНСИЕТРУЛИ ОСВ ЛЯИЕТЕЛИЦЕ 

Komitet Organizacji Zjazdu Uczestników Oddziału Ea 

wzięcia udziału w  zjezdzie, o wczesne nadsyłanie 

tych oficerów i żołnierzy, którzy brali udział w walkach 
Oddziału. Wszelką korespodencję należy kierować do 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Uczestników Oddziału 

Wilno, ul. Mickiewicza 4, 

Niniejszem Administricja «Słowa» podaje do wiadomości 
swych inserentów, Iż wznowiła stosunki handlowe 

Buchweifz @ 

) 
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si wszystkich chętnych 

także informacji o adresach 

Redakcja „Słowa*, 
  

  

wolna, Niepodległość Polski stała sią 
faktem. Rozpoczynam zbiórkę na Skarb , 
Narodowy, 

Nie  beczeliśmy, bo łzy nie 
leżą niby na linji charakteru 
naszych  kresowców. Ale  zro- 
biła się cisza tak przejmująca, że 
muchy przelatujące (gdyby to było 
lato) słyszeć by można było, Taka 
kościelna, dojmująca w swojej prosto- 
cie cisza zapanowała tych sło- 
wach, że żaden inny wyraz naszych 
uczuć nie byłby równie silny i wstrzą- 
sający. 

Z tego historycznego posiedze. 
nia przypominam sobie inny charak- 
terystyczny szczegół. Oto w chwili 
realizacji zbiórki na „Skarb Narodo- 
wy” jakiś głos odzywa się nagle: „ale 
komu to się dostanie w Warszawie, 
może socjalistom*. Trzeba było wi: 
dzieć oburzenie naszej „Rady* i jej 
repliką „Warszawa jest zawsze War: 
szawą, Czy jest socjalistyczną, czy nią 
nie jest*. Podaję ten nader charakte- 
rystyczny fakt, jako doskonale ilustru- 
łący apartyjny „patryjotyzm Kresów, 
który w przeciwieństwie do prowincji 
etnograficznych widzi zawsze całość 
tam, gdzie inni widzą część. Istotnie 
nikomu z nas nie przychodziło do 
głowy zastanawiać się nad socjalnym 
charakterem przewrotu warszawskie-



у 

SŁ OW O 

KURIER GOSPODARCZY 
Kryzys ekonomiczny 
we Francji a nasza 

emigracja. 
Przetnysł francuski nie uległ po 

wojnie koncentracji i racjonalizacji, 
jak przemysł niemiecki i bez dump'n- 
gu walutowrgo w olbrzymiej ilości 
idziałów przemysłu zostanie zdystan- 
Z: na rynkach międzynaredo- 

wych. 
Ze względu na strukturę gospo- 

darczą Francji, państwa zbliżon*go 
do samowystarczalnych, rynek wew- 
nętrzny odegrywa we Francji znacz- 
mniejszą rolę gospodarczą niż w w. 

ь Brytanji, Belgji, lub nawet w Niem- 
czech, pojemność tego rynku jednak 
jest mniejszą, niż miożna: biłoby 
przypuszczać, gdy się obserwuje 
Stopy życiowe ludności miejski:j we 
Francji, pochodzi tó stąd, że 54 proc. 
ludności Francji stanowi jej ludność 
wiejska, posiadająca względnie słabą 
siłę konsumcyjną w stosunku de do: 
chodów. Chłop francuski jest wyjąte 
kowo oszczędny. Oszczędza, kapitali- 
zuje, lecz nie zużytkowuje swego ka- 
pitału dla spotegowania produkcji 
rolnej, a tylko umieszcza w bankach, 
łub kupuje walory procentujące. Fab- 
rykant i kupiec francuski, įakkolw:ek 
mają anelcgiczną psycholegję, mają 
wyższą stopę życiową. Oni jednak 
przy znacznej skłonności do Zaosz- 
czędzania wolą mieć gotówkę w pa- 
pierach procentowych Fraccji lub za- 
granicznego państwa, niż rozszerzść 
i udoskonalać swe przedsiębiorstwa. 
W ostatnich latach powojennych 
przemysł francuski jednak rósł jak na 
drożdżach. J*go drożdżami była od- 
budowa zniszczonych departam ntów. 

Pieniądze ne odbudowę dawał rząd 
*pełnemi garściami. laflacja, franka w 
bonach skarbowych doprowadzała do 
tego, że frank obecny równa się 1/5 
franka złotego i spadał poniżej 1/6, 
łecz był ruch w interesach. Przemy- 
słowiec i kupiec widział, że przecho- 
wywanie waitości w gotówce jest 
stratą. Część kapitału francuskiego 
uci:kłaby zagranicę. gdyby w kraju 
odbudowa nie wytwarzała wysokiej 
konjunktury, Cały przemysł ciężki był 
żywiony bezpośrednio przez proces 
odbudowy. Wszystkie gałęzie prze- 
mysłu na nim zarabiały pośrednio. 
We Francji, której ludność rdzen- 
"na przejawia pewną tendencję do 
zmniejszania się ilościowego, odbu- 
dowa ścągagła w ciągu lat pię- 
ciu przeszło miljon ludności robo- 
tniczej obcokrajowej, której zarobki 
przy odbudowie z początku były do- 
syć znaczne i chociaż malały, 
przestawały odegrywać roli na. rynku 
wewnętrznym Francji. Rynek na pro- 

koszule, dukty spożywcze, obuwie, 
ubranie robotnicze sią zwiększał. In- 
żynierowie zajęci 

bie, ich utrzymanki biżuterję. Wszyst 
kie gałęzie produkcji 
odbudowie. Francja nie znała 

szczonych departamentów. 

tempo jege jest zwolnione. 

obcokrajowcy opuszczą 

nie 

przy odbudowie 
kupowali sobie auta, ich żony įedwa- 

korzystały na 
plagi 

licznej rzeszy bzzrobotaych. Ze zdu- 
miewa ącą szybkeś.ią w ciągu kilku 
lat Francja dokonała odbudowy  zai- 

Proces 
odbudowy już się ma ku końcowi i 

W pre- 
liminarzu budżetowym na rok 1927 
na departamenty zniszczone przez 
wojnę wyasygnowano zaledwo 399 
milj. fr. f., około 40 mil). zł. fr, wów» 
<czas gdy w okresie od 1920 do 1925 
r. asygnos*ano przeszło kilkakrotnie 
większą surię. Otóż osłabienie pro- 
cesu odbudowy wywołuje kurczenie 
się przemysłu. Liczba bezrobetnych 
wzmaga się, Już w giudniu roku ze- 
szłego wielu posłów parlamentu fran- 
cuskiego domzsgalo się zamknięcia 
granicy dla robotników ebcych. „F.an- 
cja jest w tem 67częšliwem p łoże- 
niu—pisala „La reforme ėconomigue“, 
—že ma już znaczną liczbę roboiników 
obcokrajowców, może nie mieć nigdy 
znacznej liczby bezrobotnych, gdyż 

Francję”. 

Ody fabryka francuska zmniejsza 
liczbę robotników, zwalnia najpierw 
obcokrajowców, poszukujących pod- 
Czas kryzysu pracy, policja zaś wy- 
dala ich z granic państwa. Statystyka 
francuska n'e daje dokładnego poję- 
cia o liczbie bezrobotnych, oparta 
jest bowiem na statystyce pobierają- 
cych zapomogi. Zapomogi udzielają 
departamenty, państwo daje na ten 
cel subwencja na mocy dekretu z 
28 VI. 1926 r., lecz tylko pe »ne kas 
tegorje bezrobotnych otrzymują za- 
pomogi z funduszu bezrobotnych. 
B-zrobocie musi być uznane za przy: 
musowe | niezawiniene. Niewypełnie- 
nis wszelkich zobowiązań względem 
ostatniego pracodawcy uważa się za 
winę uniemsźliwiającą wsparcie z 
funduszu bezrobotnych. Dla ottzymy- 
wania wsparcia bezrobocie musi trwać 
minimum miesiąc i nie może  prze- 
kraczeć sześciu miesięcy. 

Kryzys ekonomiczny we Franejl 
zdaje się być przewlekłym, bądzie się 
jeszcze wzmagał, gdy ceny wewnętrz- 
ne francuskie osiągną we wszystkich 
gałęziach poziom czu światowych, a 
odbudowa mająca się na ukończeniu 
ustanie. Przemysł francuski będzie 
dążył do racjonalizacji w okresie kry- 
zysu, co wpłynie na zmniejszenie się 
liczby rąk roboczych. 

Rynek na ręce robocze we Francji 
kurczy się i kurczyć się będzie w cią- 
gu lat najbliższych. 

Pomimo nalegań grup socjalistycz- 
mych, rząd francuski nie chce zamy- 
kać granic dla robotaików cudzozieme 
ców ale chce ich egraniczyć w spra- 
wi» zarobkowania we Francji, Już w 
1926 roku wydane było rozporządze- 
nie, zakazujące robotnikom sprowa- 
dzonym do rolnictwa pracować w 
przemyśle i w górnictwie. Rorporzą“ 
dzenie to, jakkolwiek sprzeczne z 
kenwencją poisko:francuską 1921 r. 
jest zastosowane do robotników pal: 
skich. Projektuje się obecnie nowe 
ograniczenie, mianowicie zakaz pra- 
cowania robotnikom obcym w tych 
częściach Francji, do których nie byli 

"wprowadzeni. Będzie to ścieśnienie 
swobody ruchu, wpływające ujemnie 
na położenie robotnika obcego. 

Kryzys ekonomiczny we Francji 
nie odbije się na kredytowych i eks- 
portowych interesach Polski, lecz 
musi wywołać zaniechanie wysyłania 
naszej emigracji zarobkowej do Fran- 

i 
2 WŁ. Studnicki. 

Posiedzenie Rady Miejskiej. 
(c. d.) 

Po dokoaaniu wyborów, których 
rezultaty podaliśmy w numerze wczo- 
rajszym, przystąpiono do omówienia 
wuiosków złożonych na posiedzeniu 
w dniu 3 bm. o Umorzenie zaległości 
podatkowych do 1 sierpnia 1926 r. 

mów produkcji krajowej, oraz tych 
państw, z któremi Polska zawarła 
konwencję handlową. 

Obszerniejszą dyskusję wywołała 
sprawa subsydjewania T-wa Przeciw- 
gruźl czego, przyczem Żydzi przy po* 
parciu komunistów wysunęli j:k zwye 
kle wniosek domagający się również 
uwzględnienia w tej kwestji i mniej: 
szości narodowych. — ® _ rezultacie 
większością głosów przyjęto wniosek 
M:gistratu, przyznający T-wu Prze- 
ciworuźliczemu stałe  subsydja po 
1,700 zł. miesięcznie i jednorazową 
zapomogę w wysokości 15,400 zł, do 
kcńca bieżącero okresu budżetowego 
tį, do 1 go kwietnia 1928 r. 

Przyznano również pewne subsyd- 
ja żydowskiemu T-wu «Тог» па ро- 
krycie defcytu półkolonii letnich oraz 
na pokrycie deficytu kolonji letnich 
chrześcijańskich i żydewskich. 

Dwa wnieski nagłe złożone przez 
grusę PPS i radnych z Bundu z po- 
wodu opóźcionej pory odłożono do 
nastęsnego posiedzenia. 

Na tem posiedzenie RYŻ 
z 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— W sprawie zapowiadanego 

podrożenia nafty. W Kurjerze Wi- 
łeńskim z dnia 18 b. m. została u- 
mieszczona wzmianka pod tytułem: 
<przyczyny podwyżki nafty». W zwią- 
zku z wszomnianą wzmianką irfor- 
mują nae, že cena nafty w Wilnie 
jest nader wygórowaną i absolutnie 

nie gm cenom w  rafine- 
ach. 

: Przypuszczalna więc zwyżka cen 
nafty м refinerjach, w żadnym wy- 
padku nie powiana spowodoweć naj- 
mniejszej choćby zwyżki w Wilnie, 
gdyż sklepikarze wileńscy płacąc a- 
becnie w składach naftowych po 64 
grosze za kilogram nafty i tak już 

EONIKA 
   SOBOTA. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Mieteorologji U. S. B. 
x dni: 18 —XI. 1927 +. 
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przepłacają po  złot ych na każdych Zagadkowe zabójstwo w Baranowiczach. 
drama cum dalszej zwyżki _ Około stacji Baranowicze o0sób0- prokuratora, którzy natychmiast zje- 

ceny na naftę, winna pobudzić od- WE jest malutki zajazd o 3-ch poko- chali na wiejsce. Po wstęsnych ba- 
ikach niejakiego Szwirańskiego. daniach aresztowano właściciela za- 

° № daiu 15 peźlziernika o godz. jazdu Szwirańskiegoi gościa D ięciel- 
5-l rano pracownicy kolejowi prze- skiego, których podejrzano о zabój- 
chodząc około zajazdu usłyszeli ja« stwo. 
kieś dziwne stękanie. Zainteresowali się Prokurator prowadzi dochodzenie. 
i po wejściu na podwórze zajazdu o- Narazie nie udało się wyświet/ć isto- 

zwyżce, tak niezbędnego dla szero- Czom ich przedstawił się straszny ty rzeczy, tembardziej że ranna G.bka 
kich, a przedewszystkiem ubogich, obraz. zaniemogła po operacji i wobec 
warstw ludności wileńskiej—artykulu , Na Śniegu leżała służąca tego za- stanu grźnego policja ją nie bada. 
pierwszej potrzeby, jak nafta; Jazdu Marja Gbka z krwawą raną _ Krążą po mieś ie różne fantasty- 

: 2 głowy: Rana zadana jakiemś tgpem ėzne słuchy, posunięte tak daleko, iż 
OičcDA WARSZAWSKA merzędziem w tył głowy. Rana dość Gibkę zabito celem uzyskania krwi 

18 listopada 1927 r. znaczna, włesy wbite do wnetrza. „na macę“. Nie ulega jednak wątgli- 
Dewizy 1 waluty: Kolejarze zameldowali policji, a wości, że prokurator wyświetli sprawę, 

nośne władze do zajęcia się tą Spra- 
wą i uregulować ją w ten sposób, 
aby ceny w sklepach nie bylv wyž- 
sze od cen składowych plus 10 proc. 
W ten tylko sposób zapobiegnie się 
dalszej niczem nieusprawiedliwionej 

Tran. Sprz.  Kupbo tą po przyjściu na miejsce i skonsta- tembardzi:j że rokują nadzieje zatrzy. kosi 2 = "e 4335  towaniu faktu, ciężko ranną M. mania przy życiu G.bkiej, co juł wy- 
Dł 35,045 35.13 3496 _ Oibkę odesłała do szpitala, zawiada- świetli sprawę, która może okazać się 

Szwajcarja 27 1228 = 2 miając o zajściu Komendę pelicįi I bardzo ciekawą. 
Wiedeń 125, 126,— 3 ё 3 ź Włochy 48,54 _ 4866 4842 Wysiedlenie z Litwy. Papier" Procentowe ю i : 1 Dolarówka 62— W rejonie Ignalina władze litew- Bronisława z całą rodziną jako !pne 
Pożyczka dolarowa 82,— 
Kolejowa 103—102,50 
5 proc. konwers. — 64, 
konwers. kolejowa —61,50 
8 proc. listy i obligacje Banku Gospodar 
Krajowego 92—93 
Listy Banku Roln. 93 
Banku Komunalnego 92,— 
8 proc. ziemskie 82. 50 
4i 5 proc. ziemskie 59,75 
8 proc. listy warszaw. 82,50 
5 proc. warsz. —65,25 — 
4i 5 proc. warszawskie — 61,50 
6 proc. warszawskie 196 r. — 62 „— 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 18 listopada 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 887:/, 8,86'/1 

skie wysiedliły w dniu wczerajszym drįrzanego O sprzyjanis wladzom pol- 
na stronę polską niejakiego Paleniura skim. 

BEST KOŁA V ANTIKRISTAS TSS STS S SIT EISS 
UNIWERSYTECKA. Z SĄDÓW. 

— Promocja. W sobotę, dnia 2 
19 listopada r. b. o godzinie 1 ej w Tajemnica morderstwa w łąź- 
południe odbędzie się w Auli Kolum- ni rytualnej. 
nowej Uniwersytelu promocia na do- W 
ktora filozofji p. Stefana Burhardta. dniu wczorajszym Sąd Okrę- gowy w Wilnie w składzie: przewod- 

Wstęp. wolny, niczącego sędziego Jodzewicza Oraz 
ZEBRANIA I ODCZYTY. sędziów Bobrowskiego i hr Czapskie- 

— Odczyt prof. F Koneczne- £9 Tozpoznawał sprawę, która swego go. Dziś m a go listosada Ši czasu tajemniczością swoją poruszyła 
8 wieczorem ku uczczenu przewie. Cze Społeczeństwo żydowskie. Złoto. zienia Serca Tadrusza Kościusz:i do „„ Na ?awie oskarżonych zasiadł stróż Ruble 4.75 474 Polski, staran em NOK_ odbędzie się PTZy łeź"i kahalnej gminy żydowskiej Papiery państwowe. w sali Śaiadeckich USB. odczyt prof. W, Pudsławiu, Lejba Kapłan, oskarżo- 8 proc. L. Z. Pańs'w. B. Rolnego F. Konecznego, pt. „Kościuszko w ny 8 zamordowanie w ł źni tej (t. zwa 

Złot. 100 w zł — 15906 (93 proc.) świetle ostatnich badzń historycznych*. MY i swojej Rywy. 
Listy zastawne. Słowo wstępne wypowie Rektor USB. t i ps tej sorawy były" wa- 

Wil. B, Ziemsk. zi, 100 59,80.—59,40. prof. St. Pigcń. stępujące: Przed południem 17-ego ‚ ; Cena biletów od 2 zł. do 30 gr. września 1924 r. posterunkowy policji Akcje. — Odczyt prof. Parczewskie. powiadomiony został o tem, że w 
Bank Polski zł. 100. — 155.— go. W Oddziale polskiego t-wa Hi. Ё1 żydowskiej znajduje się trup Ry- 

storycznego, w niedzielę dnia 20.go WY Kapłanowej. Kiedy posterunkowy listopada rb. o godz. 11 tej rano, przybył do łaźni dowiedział się, że 
rektor Alfons Parezewski wygłosi od. Kaplanowa żyje jeszcze, a przy dal- czyt pt. „Zarys germanizacji Śąska”. 5760 dochodzeniu mąż chorej zeznał, 

Goście m le widziani. że podczas szykowania kąpieli żona 
— Wileńskie Koło Związku Bibljo. 1E£0 Wpadła do mykwy. Qa sam wy* : a tekarzy Polskich. Dnia 20 listopada 1927 dobył ją. Kapłanowa zmarła, a przy du w Wilnie postanowił ostatnio wy- r. w niedzielę, o godzinie 12ej w połudme oględzinach lekarskich zauważona znaczać specjalne nagrody pietięż e odbędz'e się 40 zebranie Człouków w Bi- szereg ran na głowie, zadanych ja- dla dozorców domowych, wyróżniają bijotece im. Wróbiewskich w Wilnie (ut. kier ć t 8 "2 у 

cych się utrzymywaniem „specjalnej jej ubiorów I > e Jai. sokiadeiesiach * aoc Adas popełnienia $ + e, czystości w obsługiwanych przez nich " : morderstwa żona policjanta Helena p. Heleny Dzege. 
posesjach. ROŻNE,  Knauerhaz zeznała, że widziała jak — (x) Na most Zwierzyniecki 46 Mój boli W Kapłan wybiegł z lsźal i oglądając 
nie wolno zwo:ić śniegu. Magi- : ? ю 
strat powiadamia, iż w ustaleniu opinji konserwatorėw. Dowiadu- dł 2 sandas M miejsc zwożenia czystego śniegu za. jemy Się, że na odbytym niedawno w 2 ° 
szła pewna zmiana, a mianowicie nie Werazawie zjtźizię konserwatorskim RE ao aa 
welno zwozić śniegu do Wilji przy z całej Polski zostala przyjęta įedno- trzonek której nie był nasiąknięty woe moście Zwierzynieckim lecz w miej- głośnie rezolucja, uznająca klasztor dą. Wskazywało to na krótkie pozo- 
scu przy ul. Oladyminowskieį i Kra: wo-bazyljeński w Wilnie za zebytek stawanie siekizry w wodzie co zaów 
szewskiego. 1-szej klasy i polecająca delegacji wi- “ ‚ 

WOJSKOWA. leńskiej, aby w porozumienu 2 rzą: py inych om 

— (x) Termin składania po. “7 znalazła takie zużytkowanie MU- sjękjera. Prof. dr. Syngalewicz bada- 
dań o zasilek dla rezerwistów. 

rów po-bazyljańskich w Wilnie, żeby fac siekier 
& znałazł na niej rudy włos, 

Dowiadujemy się, iż w najblźszych Hczczono W sposób należyty tmiejsca. taki sam jaki miała zabiła. Pomimo 
związane z przeżyciami więzennemi й >) i i i O к tych, tak obciążających dowedów stosunku d К ейп i dobę — 5 dniach uaływa termin zgłaszania CO Mickiewicza i męczeństwem Szymona ; : :шці-_Ьо\чусЬ. IB 1 |. sę Kaas stały wzrost Itf:raiu wojskowego przy Magistra- Koń ski i Jeny bołowaików 5 oskarżony nie przyznał się do winy. 

Radni Zasztowt, Kuźma Kruk į cišnienia, cie m. Wilna przez rezerwistów, któ- wolność i niepodległość. | Na rozprawie złożył on zeznania 
Dziedziul wysunęli (u cały szereg po- BIBYSKA. rzy odbyli w tym roku ćwiczenia, Należy się spodziewać, że powyż: niezgodne z poprzeda'emi, które ja- 
prawek, - które jednak większością — (x) Prace mad projektem POd3Ń © należne im zasiłki. sza rezolucja nie będzie tylko poboż- KODY złożył pod wpływem namowy 
głosów upadły. 

Natomiast przyjęto wnigsek Magi- 
stratu, w myśł którego zostały ume- 
rzone zaległości podatkowe do 100 
zł. za lokale jedno i dwuizbowe o 
padst«wowem komornem przedwojen- 
nem 120 rb. roc nis. 

Następnie odczytano edpowiedź 

munizułącej w  sprawis usunięcia 
publiczności z korytarzy w czasie 
obrad Ridy w dniu 3 bm., w której 

decyduje przewodniczący t+goż. 

ki białoruskiej», na ceay kart gry, 
oraz ustalono stawki podaikowe od 
biletów w kinematografach w wysa- 
keści 75 proc. przy wyświetlaniu fi- 

  

go. Wystarczało nam w zupełności, 
e to byla Warszawa. 

Oczywiście wypadki warszawskie 
dodały kolosalnego bodźca gnaszej e- 
uergji. Samoobrona zdołała Szczęśli- 
wie przemycić się do Królestwa Pol- 
skiego, stając się później zarodkiem 
sławnej Litewske-Bialoruskiej Dywizji. 
Oczywiście Niemcy nie mieli najmniej- 
szych tendencji przepuszczać miodzież 
z tej samej kategorji, ja a ich rozbra- 
dała w Królestwis, Na szczęście la- 
pówka działała wśród ekupantów nie 

ej jak za t.zw. «ruskich czasów». 
ożna więc bylo mając jakiś formal- 

@у świstek papieru, przemycić się 
dość łatwo przez zonę ekugacyjną. 

Nasze biuro Werbunkowo-Agita- 
cyjne, którego silę wykonawczą sta 
nowili: kolega K. świetny «materjał 
wywiadowczy» z mińskiego P, O.W., 
p. Z. Januszkiewicz, obecny siarosta 
(braslawski, nasza koleżanka panna J. 
G. i niżej podpisany dawali sobie 
jakoś radę z niemiaszkami. Kolega K. 
buchnąwszy gdzieś blankiety, reda- 
gował w wystarczającej niemczyźdie 
przepustki, koleżanka G. podpisywała 
jako Herr Leutenant Miller, a my z 
panem |. awansowaliżmy zwykłe na 
kapitanów i majorów, Piętnaście vel 
dwadzieścia «ostów» (proszę mi wy» 
baczyć, jeżeli się omyliłtm co dó su- 
«ny) wystarczało w zupełności, ażeby 

} 

czynić te podejrzane przepustki nia- 
podejrzanemi. 

Nie tylko jednak przemycanie do 
Polski szło gładko. Werbunek mło- 
dzieży zaściankowej dał również nad. 
zwyczajne rezultaty. Było coś wzru- 
szającego w tem garnięciu się tej 
młodzieży do Zachodu, do Polski, 
młodzieży, której przecie nic nie gro” 
ziło, a która właśnie emigrując nara- 
żała weje rodziny na straszną zem- 
stę. Rezurekcja listopadowa w War- 
szawie wykazała raz jeszcze, że pa- 
trjotyzm polski posiada wszelki: ce- 
chy Religli, że jest zupełnie niezależ- 
ny od tmiejsca zamieszkania danej 
jednostki i jej lingwistyki. Przęcież 

między tymi ochotnikami większość, 
iorąc lingwistycznie, nadawalaby si 

do Armji Rosyjskiej, a jednak żyła 
w nich Wiara Polska, taka samo jak 
np. u westfalczyków we Francji i 
Niemczech. 

Na kilka dni przed wejściem bol- 
szewików, o dziwo, ujrzałem swojeh 
2 ch poznańczyków, pozostawionych 
u stryjostwa R, na wsi. Dzieje tych 
ludzi zanadto przypeminały trylogję 
Sienkiewiczowską, ażeby je zbyć w 
paru słowach. A więc da następnego 
odcinka. 

K. Leczycki, 

Magistratu na interptlację grupy ka- 

wyjaśniono, iż w myśl ustawy o ilo- 
ści osób prywatnych ma posiedzeniu 

ozatem zmodyfikowano w pierw- 
szej części statut podatku widowiske” 
w£go przez wprowadzenie podatku od 
biletów wejściowych do t. zw. «Chat- 

mów zagranicznych i 40 proc. — #- 

budowy gazowni miejskiej. 
związku z prejsktem budowy gazow» 
ni miejskiej, Rada Techniczna przy 
Magistracie postanowiła zwrócić sią 
de dyrettora gazowni w Warszawie 
inż. E Świdy i dyrektora gazowni w "IOWane. 
Poznaniu z prośbą o wysunięcie z ich 
strony pewnych projektów, oraz wy: 
danie opinii co do tej budowy. 

-— (x) Magistrat zaprasza 

na profesora politechniki 
skiej p. Wysockiego, iaż. 

przez nich opinii w tym względzie. 
— (x) Konferencja w sprawie 

w Wilnie, 
W najbliższych dniach odbędzie się 
w Magistracie m W;lna konferencja 
przy współudziale członków miejskiej 
rady technicznej oraz inż, Toeplitza 

Warszawy, 

robót inwestycyjnych 

radnego i ławnika m. 
Konferencja ta poświęcona będzie o- 
mówieniu sprawy ustalenia projektów 
przebudowy gmachu b. Ratusza, bu- 
dowy miejskich łeźni i pralni oraz 
szeregu domów robotniczych. 

— (x) Bezpłatna bibljoteka 
miejska w Wilnie. inicjatywy 
odnośnych władz w najbliższym cza- 
sie w gmachu b. ratusza zorganizo- 
waną zostanie bezpłatna biblioteka 
publ czna. 

Tego rodzaju bibljoteki projektuje 
się organizować również po większych 
miasteczkach prowincjenalnych, 

— Zatwierdzenie uchwał Ra- 
dy Miejskiej. W dniu wczorajszym 
p. Wojewoda Raczkiewicz zatwierdził 

4 protckół posiedzenia Rady Miejskiej 
z dn. 3 bm. z zastrzeżeniem, że КИКа 
uchwał muszą być zawieszone aż do 
czasu rozpoznania ich przez Prezesa 
Izby Skarbowej. Chodzi tu e uchwa- 
ły w sprawie pożyczki siu tysięcy 
zletych na zatrudnienie bezrebotnych, 
uchwały w sprawie dodatku miejskie- 
go do podatku państwowego od pa- 
ieutów na w,rób i sprzedaż trunków 
i przetworów wódczanych, w sprawie 
uruchomienia betoniarni miejskiej i 
w sprawis przymusu włączenia do 
kanalizacji | wodociągów. 

— (x) Nagrody dla dozorców 
domowych. Urząd Komisarza Rzą: 

w 

rze- gi na to, 
czoznawców z dziedziny elek- Ea jedynie drogą zarządzeń admini. że wysledieni z Polski księża litewscy, 
trotechniki. Wobec złożenia przez gtracyjnych zapobiec niszczeniu za- wykorzystują swój pobyt na granicy 
inż. Szoenfelda z Warszawy projektu bytków 
budowy nowej elektrowni miejskiej, 
Magistrat zamierza zaprosić do Wil- torzy nie mogą iemu dość skutecznie wano ich całe mienie, co jak wiado- 

Ss przeciwdziałać, ciężar dozcru i ochro- mo jest wierutaym fałszem. 
zapiro z 

Krakova i inž. S kolnickiego z Lwo- 
wa, w celu zbadania obecnego stanu 
elektrowni miejskiej, oraz wyrażenia dzajów. 

Na 1000 rezerwistów złożyło do- nem towarzyszy w celi więziennej. Abso- 
tąd podania około 200 zainteresowa- Limanow. lutuie nie wzbudza zaufania naiwne 

przypuszczenie oskarżonego, usiłują- 

życzer i m. 
Słyszelśmy od > 

skiego, niedawno oprowadzającego po е 
Е : Wilnie wycieczkę łotewską, że nawet CF£9 Waówić w Sąd, że sprawcami tego terminu podania nie będą przyj- ei cudzoziemcy, wprowadzeni na dzie- morderstwa są żołaierze, którzy od- 

dziniec po-bazyljański, z wielkiem gratali się zamordowanej za to, że 
SZKOLNA. zgorszeniem oglądali okna tych mu- ta mie pozwoliła im kraść jabłek z 

3 i du. — () . rów, gdzie był więziony Mickiewicz, Ū8TO 4 
віогус‹шузан;:::: ada Zu a. — Ruchomości ks. Korwelisa. Po wysłuchaniu świadków, a mię- 

е d nnemi r i i iż Państwo nie jest w sta- Swego czasu otrzymal śmy wiadomość, Sąd ae Bog a re. 
żność biegłemu prof. Radziwiłłowi- 
czowi zbać stan psychiczny oskarżo- 
nego, wyreźnie zdradzającego pewne 
niedorozwinięcie. 

Po godzinnej przerwie prof. Rae 
dziwiłłowicz oświadcza sądowi, że 
dla dokładnego zbadania deikwenta 
należy przeprowadzić obserwację kli- 
niczną, conajmn ej w przeciągu sze- 
ściu tygodni. Sąd przychyla się do 
tego wniosku i sprawę odracza. Ka- 
płan poddany zostanie zbadaniu i 
wienczas dopiero stanie przed Sądem 

jako zdrowy, aby odpowiadać za swój 
czyn lub też zostanie uniewinniony jako 
chory. Nie ulega bowiem wątpliwa» 

Podkreślić nalsży, iż po upływie 

historycznych i dokumentów w celach antypolskiej propagandy, 
naszej kultury, a nieliczni konserwa- głosząc między inuemi, že skonfisko- 

my powiniem przejść na samo spełe- _ Obecnie zgłosiła się do władz ku- 
Šešios, a S Ša das zymka księdza Korwelisa, Kunegunda 
czycięli szkół wszelkich typów i ro- Maczenisówna z prośbą o udzielenie 

Ministerstwo W. R. i O.P. iej i matce księdza przepustek do 

poleca uwadze nauczycieli, szczegól. Litwy, dla wywiezienia ruchomości 
nie szeroko rozsianych szkół pow. Księdza, - według załączorego spisu. 
szechnych zwró.ić baczną uwzgę па Spis ten wykazuje o keźną listą. Wła- 
omawianie znaczenia zabytków histo- dze psiskie zezwoliły na wywiezienie 
rycznych znajdujących się w najbliż- tych rzeczy do Kowna. 

szej cz RA Wpoi się w ten 0 o Sings na skosat- 
sposób w młode pokolenie poszano- kach. Wypadł śnieg, przyszła zima, i, 
wanie dla podikÓe tradycji maro- a z term wszystkiem najrozmaitsze a RE Чоконние 204% 
dowej. Wskazane jest również ©d- utrapienia. Jednem z takich utrapeń a 
bywanie w mierę potrzeby pogada» jest fatalny wprost stan naszych cho- ————>———— 
nek na temat tejże sprawy z rodzi- dników, pe kórych się chodzi z na- z Zachodu», dramat w 3 aktach į 3) cami, raženiem niemal życia. Szczególnie Śpiew j deklamacje. 

SĄDOWA. niebezpieczne Są żelazne, gładko wy- Początek e godzinie 7-mej wiecz, — Osobiste, Prokurator przy Są- ślizgane pavrvcia ścieków deszcza- Przedstawienie odbędzie się w sali 
dzie Apslacyjnym w Wilne, p. Stani- wych przy bramach (np. na ulicach— przy ul. Dominikańskiej Nr. 4. sław Pliszczyński, wyjechał wczeraj Wielkiej, Wileńskiej i inaych). Nieje- Rim mę Związku Zaw. Literatów 
do Warszawy na zjazd prokuraterów, dnokrotnie jest się świadkiem jak aks „Składa _ najserdeczniej- 
zastępować będzie podprokurator przy starsze osoby padają pośliznąwszy enie pubskiej -- za uświetnienie ostatniej Sądzie Apelacyjnym w Wilnie, p. Mi. šie Na owych właśni: żelaznych po. Środy Literackiej niezrównanem odtworzeć chał Kaduszkiewicz. kryciach. Ale nis mówiąc już e tem, niem arcydzieł literatury skrzypcowej XVII x B Prokuraios Bronisław Stein- zo: są zupełaie chodniki, dą- i XVIII Pije Ry 
man w dniu r: wyjechał w spra- ZOB i e DE > ołą wach służbowych dot atszawy; rz dna aaa dowe m. w a skiej Macierzy S:kolnej im. T. Kościuszki wy- 
Ee Lao p: Podprokurator Stanisław Bu- cznym wyniku sprawia, iż bezpie- raża serdeczne podziękowanie за uświetnie- 

i iść ś dki dni iż h osaka Lek i cznie s. - - ‚ aniz PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. gp piegć Śdkiem jezdni niż cho Xi, p Hx Ledóchowskiej, p. Stefan Gebo 
— (x) Pertraktacje nad umo- — U Techn'ków. Dziś 19 listo- Wimogeadzkiej płot. anei mb wą zbiorową robotników rolnych. pada odbędzie się zabawa taneczna Ludwigowi, oraz wszystkim, którzy | wzięji W imspektoracie pracy w Wilnie t0+ dla członków, ich "rodzin i sprowa- Czynny udział w organizacji. czą sią Obecnie pertraktacje między dzonych gości. 

prascaiavichelami ietašticii ziemskich _ Zeszłoroczne zaproszenia imienne TRATR i MUZYKA. 1 robotników rolnych, w celu zawarcia ważne. — Reduta na P godz. nowej umowy zbierowej na okres G Początek © godzinie 9 wieczór.  20-ej po raz piąty komedja Ao Frzie o <Ze- trzechletni. — Młodzież sodalicji Kiawer- msta». 
— (x) Trzy wileńskie ciegiel- jańskiej zaprasza wszystkich człon- Nei I Fr. Zachary. We wtorek nis zawiesiły swe prace. Wubec ków i przyjaciół na przedstawienie ze swoim kowoaeieńt  onajosiić pl ni zastoju w rebotach budowlanych, jaki amatorskie w dniu. 19 i 20 bm. Franciszek Zacharą. "zt w ostatnim czasie dał się szczególnie _ Od.grane będą. dwa dramaty: 1) _ , Bilety wcześniej nabywać możną w blurze odczuć, trzy ciegiglnie, znajdujące się «Do wyższych rzeczy ja stworzony» Orbis (Mickiewicza 11) 1 w dzień koncertu na krańcach m. Wilna zawiesiły swe z życia św. Stanisława Kostki, dramat w kasie — od gor. 17ej. 

prace. w 3 aktach, 2) «Romanika i dziewice wie wszechiwiarowej menama Aaa, 0 łac wszechświatowej znakomitą interpreta-
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terka tańców klasycznych Maryla Gremo wy- 
stąpi w Wilnie w gmachu Teatru «Reduta> 
dwiikrotnie 25-go i 26 go listopada: 

Występy M. Gremo odniosły w 
i zagranicą niebywały sukces artystyczny. 
Prasa stołeczna podkreśliła wielki talent 
młodocianej artystki, jak również Świetn 
interpretację oraz nadwyraz piękne kostjumy. 

ilety już są do nabycia w biurze po 
dróży <Orbis>. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Dziś 
po raz diugi komedja A. Birabeau 1 J. Dol. 
ley «Kwiat pomarańczowy»; na wczorajszej 
premjerze Teatr był wysprzedany do ostat- 
niego miejsca, a pierwszorzędne walory 
sztuki, oraz jej Oryginalna faktura pozwalają 
sądzić, że «Kwiat pomarańczowy» tak jak 
wszędzie, gdzie był dotąd grany, będzie i u 
nas atrakcją sezonu: 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o 
g. 4 m. 30 pp. specjalnie dia szkół grana 
będzie polska krotocnwila ze Śpiewami i tań- 
cami <Ułani ks. Józefa». Ceny miejsc naj- 
niższe. 

— Niedzielne widowiska w Teatrze 
Polskim. W niedzielę Teatr czynny będzie 
trzy razy: 

o g. 3-ej — ulubiona sztuka sezonu bie- 
żącego «Ułani ks. Józefa». 

o g. 6ej pp. — po raz ostatni w sezo- 
nie, komedja Ż. Kaweckiego <Fura słomy», 

o g. Ś m. 30 wiecz. po raz trzeci — 
<Kwiat pomarańczowy», który ze względu 
na pewne paradoksy, dowcipy i powiedzenia, 
mimo moralnego założenia sztuki, dia mło- 
dzieży sę nie nadaje. 

— «Ułani ks. Józefa» na rzecz Opie- 
ki Szkolnej. W poniecziałek na rzecz Upie- 
ki Szkolnej przy gimn. Ad, Mickiewicza, 
mającej na celu między innemi, przyjście z 
pomocą materjalną niezamcżnym wczniom 
tej uczejni, grani będą «Ułani %s. Józefa». 

— Inauguracja sezocn symfoniczne- 
go nasiąpi w najbliższą niedzieję, dn. 20 
bm. o godz. 5 po poł. w sali Teatru Redu- 
tą. Piócz Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją Adama Wyleżyńsziego, która 
wykona poemat Karłowicza «Stanisław i 
Anna Oświęcimowie» (po raz pierwszy w 
Wilnie) i warjacje Goldmarcka — wystąpi 
znakomitą wiolinistka irena Dubiska. Artyst- 
kata w minionym sezonie na koncercie 
kompozytorskim K. Szymanowskiego odnio- 
sła RY triumf, zdobywając gorące 
sympaije Wilna. Tym razem świetną skrzy- 
paczka wykona Koncert skrzypcowy d-dur 
Brahmsa z tow, orkiestry oraz utwory Suk'a 
1 Statkowskiego: 

Bilety sprzedaje zawczasu biuro podróży 
«Orbis», Mickiewicza 11 — w dniu koncertu 
od godz. 3 po poł. kasa Reduty. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— (x) Zatrzymanie przemytników, 
Onegdaj w rejonie Dukszt orgsny straży 
pogianicznej przytrzymały dwóch osobni- 
Kam którzy nie chcieli ujawnić swoich na. 
zwisk. 

Są to prawdopodobnie znani oddawna 
przemytnicy z Łotwy. Przytrzymanych ode- 
słano do dyspozycji odnośnych władz. 

NADESŁANE. 

„Podziękowanie. 
Dnia 13 b.m. w mieszkaniu mojem 

przy ul. Wielkiej Nr. 25 popełniona 
została kradzież; dzięki niezwykłej 
energji pana Podkomisarza GI ńskie- 
go i sprężystości oraz czujności Po- 
li: Ji Państwowej w przeciągu doby 
zwrócono mi moją własność, złoczyfńj” 
cy zaś zostali ujęci, wobec czego 
przejęty szczerą wdzięcznością i po» 
dziwem wyrażam słowa serdecznego 
modziękowania panu Nadkomisarzowi 
Reszczyńskiemu Kom. m. Wilna, pa- 
mu Podkomisarzowi Glińskiemu kie- 
rewnikowi wydziału śledczego i funk- 
cjenarjuszom policji śledczej. 

Ludwik Grużewski. 
Wilno, 18 X! 1927. 

KUR TS Ks ąžki Używane 3PRZEDAJE 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

  

  

kraju | 

ą nadawczych postęsuje bardzo Szybko 

Z CALEJ POLSKI. 
— Zwiększenie mocy radjo 

stacji warszawskiej. Reżlizacja pla” 
nu rozbudowy sieci pelskich stacji 

naprzód. Z kcńezem listopada r. b. 
polska radjefonja rozporządzać już 
będzie p'ęcioma stacjami nadawczymi, 
gdyż zaledwie trzy tygodnie dzi*li 
nas ed uroczystego otwarcia i cf. 
cjalnego uruchomienia nowych stacji 
nadawczych w Katowicach i Wilnie. 
Stacja katowicka będzie jedna z raj- 
b rdziej nowoczesnych i silnych w 
Europie, 

W ten sposób Polska otrzyma 
dwie nowe radjestacje jedna na kre- 
sach zachodnich, druga ma wschod 
nich. Stacje te, jakonadgraniczne b - 
stiony obronne, chronić będą terytorja 
pograniczne przed niepożądaną pro- 
pagandą radjową ebcych stacji, 

Radjostacja warszawske, która bę- 
dzie zawsze centralną polską stacją 
nadawczą, chcąc utrzymać swoje do- 
minujące stanowisko zwłaszcza wo- 
bec bardzo silnej stacji katowickiej 
będzie musiała zwiększyć swą moc. 

Wydział techniczny „Polskiego 
Radja* z naczelnym inżynierem p. W. 
Heilerem na czele rozpoczął już pra- 
ce w tym kierunku uwitńczene odra- 
zu ma wstępie sukcesem. N edawno 
bowiem uskutecznione potrójne uzie- 
mienie warszawskiej stacji nadawczej, 
to spowodowało zwiększenie promie- 
miowania stacjj a więc i zwiększenie 
jej zasięgu. Fakt ten kenstatawało 
w.elu z pośród radiosłuchaczy pro- 
wincjonalnych, którzy w listach dono- 
szą kierownictwu technicznemu stacji 
warszawskiej iż odbiór, na zwykły 
aparat detektorowy poprawił się znacz- 
nie, co daje się przedewszystkiem 
zauważyć w okolicach bardziej od 
Warszawy odległych. 

Dzięki zastosowaniu potrójnego 
systemu uziemienia według opinji 
fachowców uda się zwiększyć siłę 
promieniowania stacji wars.awskiej 
o 25 — 30 proc. dotychczasowej 
siły: Jestto pierwszy krek zdażający do 

Sea a nr i : 

HEZADONT sn 
apta. i proza. ©. 

MIAFLOR KZ 
mydło, 

MYDŁO TOALETOWE 
O aa 

ie rr. 

    

   
tran, 

k 

aa DEER: 
a SNIEGOWCE i KALOSZE « 

  

m szweczkie, 

: D-R.W. 
ryskie i krajowe poleca 

Jankowski i S-ka 
M JELKA 42. 

10893030000064403000RUGORBARARANGR 

Obwieszczenie. 

Sekwestrator przy Urzędzie Skarbowym 
Podatków i Opłat Skarbowych na powiat 
Postawski—Jan Skornowicz na zasadzie art. 
1027 i 1030 U. P; C. tudzież $ 33 Inatrukc. 
© przymusowem ściąganiu pafistwowych 
podatków i opłat z dn. 17.V.1926 r. (Dz: 
Ur:ęd, Min; Skarbu Nr 15) podeje do ogól- 
nej wiadomości, iż w dniu 29 listopada 1927 
roku o godz. ll-ej rano w Daniłowiczach 
pow. Postawskiego odbędz e się sprzedaż z 
licytacji gater «Stella» patent 7238 «Nr 1440» 
oraz 10000 kg. pszenicy należących do p. 
Tyszkiewicza A'exsaadra, zam, w Wilnie, ul. 
Zygmuntowska 6, na pokrycie zaległości 
podatkowych. 

Powyższe ruchomości zostały oszacowa« 
ne na ogólną sumę 5,000 zł. i takowe re- 
flektanci ogiądać mogą w dniu 29 listopada 
1927 roku od godz. 9 do 11 rano w Duni- 
łowiczach. 

(-) JAN SKORNOWICZ 
Sekwestrator Urzędu Skarbowego 

P. i O. S. w Postawach. 
Nr 2062-VI. 

  

zwiększenia mocy stacji  warszaw- 
skiej. 

Drugie posunięćie w tym kierun- 
ku — to wstawienie dodatkowego 
kompletu maszyn i zwiększenie ilości 
czynnych lamp, co nastąpi prawdo- 

* i ck Mickie- 4 W Restauracji X rl sta Sica A 

$ Kuchnia a przez_ znanego 4 
g Kuchmistrza Bolesiawa Szymkę. 

Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 
Podczas obładów i kolacji przygrywa 

wyborowy kwartet. 
  

podobnie jeszcze z końcem tego ro- 
  

ku, a w każdym razie najpóźaiej 
w pierwszych miesiącach roku przy* 
szłego tak, że niedlugo Stacja war- 
szawska posiadać będzie moe 16 ki- 

W wielkim wyborze 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja Śto Jafiska 1. 
  

lowatów w' antenie. 

Kierownictwo techniczne naszych 
stacji robi wszystko aby  radicfonja 
pelska nie dała się prześcgnąć pod 

| WĘDLINY WIEJSKIE! | 
„ FIEDOROWICZOWEJ 

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

żadnym wzgledem  broadcastngem 
zagranicznym, aby jaknajwiększa ilość 
ludności Polski korzystać mogła z 
radja za pośredrictwem tanich apara- 
tów detektorawych. Ten cel głównie 
ma na oku szybka realizacja planu 

Słynna Wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. 
  rezbudowy sieci polskich stacji na- 
  

  

Najprzedniejszy bergeński 

TRAN 
Świeżo otrzymany, poleca Skład 

apteczny i perfumeryjny 
E. Kudrewicz i S-ka. 

Wilno, Mick'ea jcza 26, tel 710 

dawczych.. 

    

  

Wobee odłożenia otwareia Radjostaeji Wileńskiej 

Hume: RAdJOWY „słowa 
UKAŻE SIĘ w DNIU 

4-g0 GRUDNIA ". r. 
Polecamy go uwadze 

   

    

W. MASSON. 

% pom śmierci. 
Anno wziął Jima pod rękę i za- 

prowadził ge do półek z książkami, 
które wczoraj oglądali. 

— Wczoraj, rzekł, —brakowało (u- 

taj jednej książki, pan sam zwrócił na 
te moją uwapę. 
" —'Рашіеёш‚—рошіепі:і! Frebi- 

scher. 3 
Anno zdjął z półki tom, który 

obecnie widniał na tem miejscu. By- 
ła to duża księga w oprawie płó- 

ciennt 
' —"Рюпе obejrzeć tą książkę, — 

rzekł Anmo. ||] ` 
Gdy Jim wyciągnął rękę po książ- 

kę, zdziwił się niezmiernie, że eczy 
detektywa patrzyły nań, lecz były zu- 
pełnie jak ślepe, bez wyrazu, zrozu- 

miał, że calą uwagą Anno pochłania- 
ły obie dziewczyny, na które, zdawa* 

ło się, nis patrzał. 
Jim zrobił gest oburzenia, Zdawa- 

ło mu się, że Anno pozwalał sobie 
używać go do pomocy, jak szarlaan 

|< się głupcem, lub wspólni- 
iem. 

Frobischer spojrzał ma tytuł książ- 

man 

ki i zaczął głośno mówić, aby w ten 
sposób zwródić uwagę delektywa na 
siebie. 

— Nie widzę tu nic takiego, co 
mogłoby dać wyjaśnienia, o które pa: 
na prosimy. Jest to jakiś traktat nau- 
kowy. 

— Tak jest. Autorem jej jest pro- 
fesor medycyny ma uniwersytecie 
Edynburskim, A jeśli panj się jej 
przyjrzy uważnie, to zobaczy pan, że 
jest tu dedykacja autora dla p. Simo* 
na Harlow. 

Te mówiąc, Anno podszedł do 
okna i szepnął coś wychylając się do 
ogrodu, następnie zwrócił się 90 о- 
becnych w pokoju. 

— Policjant już mam nie jest po. 
trzebny— wysłałem go więc, by spel- 
nił pewne polecenie. 

Anno znów podszedł do Jima, 
który oglądał dalej książkę, jednak 
nie nie mógł zrozumieć. 

— No i c64?—zapyta! Anno. 
Jim przeczytał głośno tytuł: 
— „Strophantus Hyspidus*. Nie 

mogę zrozumieć wcale, © co panu 
chodzi. 

— Więc ja spróbuję wyjaśnić, — 
rzekł Arno, biorąc książkę z rąk Jima. 
Opowiem panu, jak spędziłem owe 

składnica apteczna prow. farm. 

Wł. Narbuta 
Wilno, Ś to Jańska 1, tel. 472, 

Wyprzedaż po cenach bardzo niskich 
z rabatem od 10 — 30 proc. do 1-go 
Grudnia r. b. mydeł, wody kolof- 
skiej, perfum, różnej kosmetyki i t. p, 

Tamże Tran Bergeński. 
Prosimy sprawdzić,     

   

  

   

    

      

2 

   

sfer kupieckich, @ 

pół godziny eczekiwania na pana dziś 
rano. ` 

Usiadł przy biurku, rozłożył przed 
sobą księgą i otworzył na barwnie 
wymalowanej kartce. | 

— Oto mamy owoc rośliny [„Stro- 
phantus Fyspidus*, w okresie dojrze- 
wania, —rzgkł. 

Był to rodzaj dwuch złączonych 
strączków, które u góry rozchodziły 
się i tworzyły okrągły otwór, z któ: 
rego wyrastały białe jedwabiste, deli- 
katne pióra. Każde z tych piór,—ciąg- 
nął dalej Anno, podczas gdy Anna 
Apcoff zbliżyła się do biurka, a na- 
wet Betty nachyliła się ciekawie ku 
niemu, — każde z tych piór tkwi w 
jednem z ziarnek, ukrytych w stręcz- 
kach, gdy strączki dojrzeją na tyle, że 
otworzą się, wówczaslwiatr unosi piór- 
ka a z niemi razem ziarenka. Cudow- 
ne, mieprawdaż? Pepatrzcie peństwo 

Anno przerzucił kilka kartek i za- 
trzymał się na drugiej tablicy Z ry- 
sunkami. 

Tutaj było narysowane pióro, por- 
wane już-przez wiatr, jego drobne, 
delekatne cząstki były szeroko rozłe» 
żone, w formie wachlarza, u dolu, na 
cieniutkich włoskach wisiały ziarenka, 
podebne do drogocennych kamieni. 

5 ul. Gimnazjalna 

  

muzyczną dostosow: 
alnicki=go. Początek 

ŁO w oO 

E a „Polonja“ Ё Om ai „Skandal w Petersburgu“ Gama monumentainy w 
uł. A. Mickiewicza 22, 10 aktach osnuty na tle życia rosyjskich arystokratów przed—podczas i po wojnie. Obraz ten prze-$ib 

wyższa swą doskonalnością, wystawa, gra obrazów «Białe Noce» i «Hotel Imperial». W roli Hr. 
Heleny Orłow— irena Rich, w roli Pułkownika—M. Wawicz, w roli Aieksandra— Conway Tearle, w 

- roll Damy z półświatka—Jeane Winton Specjalną AUE 
kona orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikcłaja 

aną do obrazu wy- 
o g. 4, 6, 8i 1015 

  

® К!по- 
teair „Helios“ 

ul. Wileńska 38. | „Żyd—wieczny tułacz* 
Dzis! Wielka epopea filmowal Potężny dramat wieków — dramat dni:! w 12 aktach z prologiem 

(LUDZIE SZAKALE) ple nieśmiertelnej najpopular- 
niejszej powieści świata Eugenjusza Sue'go, W 

głównych: Gabriel Gabrio—genjalny odtwórca roli jana Valjeana w <Nędznicach» 1 inni potentaci 
ekrsnu. Seansy © g: 4,6, 8i 10,15. Dla młodzieży dozwolone. 

rol. R 
  

Kulturaino-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ul. Osirobramska 5) 

Rejestr handlowy. 
Do Rejestru Fiandiowego Sądu Okr. w Wilnie wcłąg- 

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A w dniu 7 X! 1927 roku. 

7239 1 A. <Abelewicz Lejba» w Nowo Daugieliszkach, 
gm. Daogieliskiej pow. Swięciańssiego, skiep spożywczy i skór. 
Firma istnieje od 1923 r. Właściciel Abelewicz L'jba, z m. 
tamże. 2047—VI 
  

1240 1 A. <Apteka Augusta Adiera» w Drui, pow. Bra- 
sławskim, spteka. Firma istnieje od 1813 r. Wł ściciel Adler 
Augustyn Eugenjusz-Cezar, zam. tamże. 2048— VI 

7241 I A. <Czybiński Faweł w Nowo Daugicliszkach, 
gm. Daugieliskiej, pow. Swięciańskim, sklep tytuniowy F.rma 
istnieje od 1923 r. Właściciel Czybiński Paweł, zzm. tamże. 

2049—VI 
  

7242 | A. <Felman Izrael» w Duksztach, pow, Swięciań- 
skim, sklep skór i towarów bławatnych, wełnianych, półweł- 
nianych i bawełnianych oraz gotowych ubrań, Firma istnieje 
od 1927 r. Wł.ścicie! Felman lzrzel, zam. tamże. 2050—VI 
  

7243 | A. «Kopelowicz Wólf» przy st. Bohdanowie, 
gm. Wiszniewskiej. pow. Wołożyńskiego, sprzedaż pr duktów 
naftowych z baku. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Kope- 
lowicz Wólf, zam. tamże. 2051—V 

7244 | A. «Koryski Morduch» w Wilnie» ul. Staro- 
Szlachturna 9 wyrób skór. Firma ist: ieje od 1927 r, Właściciel 
Koryski Morduch, zam. przy ul. Trockiej 8. 2052—VI 

  

7245 | A, «Krasowski Józef» w Nowo-Daugieliszkach, 
gm. Daugieliskiej, pow. Swię.ciańskim, piwiarnia. Firma istnieje 
od 1927 r. Właściciel Krasowski Józef, zam. tamże. 2053—V] 

1246 1 A. <Kurycka Hesia» w Nowo-Daugieliszkach, 
gm. Daugieliskiej, pow. Swięciańskim, sklep bakalejny i skór. 
Firma istnieje od 1922 r. Właściciel Kurycka Z ER tamże. ' 

2054—VI 

  

7247 1 A, <Lewin lcyk> w Nowo-Daugieliszkach, gm. 
Biogieliakie) pow. Swieciafskim, piwiarnia. Firma istnieje od 
1925 r. Właściciel Lewin lcyk, zam. tamże. 2055—V 

7248 | A. «Lewinowa Nechame'Lesie» w Nowo-Dau- 
gleliszkach, gm Daugieliskiej, pow. Swięciańskim. Firma ista 
nieje od 1920 r. Właściciel Lewinowa Nechame-Lesie, zam. 
tamże. 2056—VI 

7249 | A. <Nochimowski Dawid» w iwieńcu, pow. Wo- 

Miejski Kinematograi |1) «Egzamina studenckie czyli 
Dziś 

ią 66 Skep „Okazja 
Wilno, ul. św. Jafiska 8 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze 
Czy bezpłatnie. Dla 
kupna wymienionych 

  

rzeczy wyježdzam na! Cza 21, tel. 152 
prowincję mi A 

Zawiadamiać listownie] GORZELNIA 
TYT. do sprzedania na 

aaa GIEL spłaty lub wy- 
„ GORNOSLĄZKI dzierżawienia 
i materjały budow- dogodnie 
lane w najlepszych 
gatunkach po ce- 
nach konkurencyj- 

nych poleca 
K. ZDANOWSKI 

A. Mickiewicza 34 
Tel: Nr 370. 

BiURO 
Podań, Tłumaczeń i 

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

  

    

Meble plecione! 
tanio i solidnie wyko 
nuje znana pracownia 
ko:zykarska Franciszka 

lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

(dawniej Kijowska 4) 

  

STYLOWY 
pokój jadalny. 

Sprzedaje się pokój 
jadalny styl «Modern» 
według rysunku fran" 
cuskiego artysty mala- 
rza, z 10.cio letniego 
dębu. Oirzymano zło- 
ty medal na Wystawie 
Ruchomej 1927 r. 

Można na długotermi: 
nowe raty, Dowiedzieć 

się: ul. Subocz 19, 

  

będą wyświetlane filmy: 
‹ kaźń publiczna na Placu Ratuszowym» 

6 XI 1927 roku, 2) RADŻA i JEGO BOG Ni» — (Czerwona bogini) — dramat egzotyczny z życia 
oficerów angielskich w lndjach wsch. dnich w 10 aktach Ns:d program: 1) <Wkroczenie wojsk 
Polskich na Górny Siąsk w czerwcu 1922 roku» —w 2 aktach. 2) „Gwałtu —pali się* w 1 skciie, 
Ostatni seans o godz. 10, Ceny blieiów: parter 60 gr, balkon 30 gr. W poczekalni koncerty radjo. 

Początek seansów: we wszysiki* dnie o godz. 4:€j. 

DWA DOMY 
z powocu wyjazdu 
tanio do sprzedą- 
nia pcd Wilnem 

przy stacji 
kolejowej 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo 
we, Ad. Mickiewi- 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo" 
we ul. M ckiew.cza 

21, tel. 152. —. 

MEBLE 
najtaniej 

nabyć można 

  

    

w 
Domu Handl: 

H Sikorski $-ka 
ul. Zawalna 30 

aero rar 

Piecyki 
ogrzewane 

żelazne 
i szamotowe. 

po cenach konku. 
rencyjnych 
poleca 

D.-H. Ihnatowicz 
i Ska 

  

  

  

  
DOKTÓR 

L, Ginsberg 
choroby _ weneryczne, 

„ syfilis i skórne. 
Wilno, ul. Wileńska 3, 

telefon 567. 
Przyjmuje od 8 © В 

iod 4 do 8, 

Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne. 
Przyjmuje od godz. 10% 
do 1 i od 5—7 p.p. 

W. Pohulanka 2, róg 
Zawalnej. W.Z.P. 1. 
  

  

Doktór Medycyny 

A. CYMBLER 
choroby skórne, 
weneryczne i mo: 

czopłciowe. Elektrote- 
rapja, słońce górskie, 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 : 5 - 8. 

* W. Z P, 43. 

Dr Janina 
Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpiłala 
Sawicz. 

Choroby skórne i we- 
neryczne kobiece. 

Przyjmuje od 4—6 pp 
Zarzecze 5, m. 2, 

W.Z.P. 385 
    

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- 

ryczne, niemoc 
płolowa, skórne, 

Przyjmuje:   Wilno, Zawalna 7 

Antyki! ntykt| 
Sz. BOŁTUPSKI 

Wileńska 3, tel. 11—18 
Kupno sprzedaż 
meble stylowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi. 

  

  

  

łożyńskim, skład apteczny, Firma isinieje od 1927 roku. Właści- tel. 198, i 
ciel Nochimow:ki Dawid, zam. tamże. ' 2057—V1 ia złoto 

7250 I A. «Ratyński Konstanty» w Iwieńcu, pow. Wo- Beżkonkurencyjny SKK 
łożyńskim, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1927 r. Wła- gubiono ks. wojsk. 
ściciel Ratyński Konstanty, zam. tamże. 2058—VI 

7252 1 А. «Uszpol Abram» w Nowo-Daugieliszkach, 
gm, Daugieliskiej pow. Swięciańskim, sklep bakalejny, żelaza 
i skór. Firma istnieje od 1920 r. Właściciel Uszpol Abram, zam. 
tamże. 2059—Vi 

w dniu 8-XI 1927 r. 

7253 1 A. «Uszpolowa Cywje Etel» w Nowo'Daugie- 
liszkach, gm. Daugieliskiej, pow. Swięciańskim, sklep bławatny 
i galanterji. Firma istnieje od 1924 r. Właściciel Uszpolowa 
Cywje-Etel, zam. tamże. 2060—V 

7254 | A, <Ziiber Rocha» w Nowo-Daugieliszkach, gm. 
Daugieliskiej pow. Swięciańskim, sklep EOS, gal nterji 
oraz towarów bawelnianych i półbawełnianych. Firma istnieje 
od 1925 roku Właściciel Zilber Recha, zam. tamże. 2061—VI 

POKÓJ |Do 3000 | SZABLĘ 
duży umeblowany z| DOLARÓW  |zgubiona na Antokolu 
elektrycznością, оря- 8 zaraz | podczas jazdy dnia 15 
łem, obsługą dla 80-| pod 1 hipotekę listopada po południu, 
lidnego mężczyzny | 2ch domów w |PrOSZ4 © zwrot za 
oddaje się zaraz. Wilnie wynagrodzeniem. 

Portowa 23 ms 24, | D. H.-K. <Zachęta» | Antokol Nr 54:ą m. 3. 
Gdańska 6, tel. 9 05 | "290005: 

  

    

Zarobek 200—3U0 zł. 
8.7. miesięcznie.  Garbar- 

"ska 5 m. 19 od 5-8 pp. 

do wynajęcia 
S$, H. Kulesza, 

sklep towarów że 
aznych i naczyń 
gospodarczych, 

(obok Sądów). 
  

  

Son S2 Poszukuje sie 
„Kazdą sumę | „,,,„„ rodziny 

  

  

    
„wyd, przez P.K. 

. Wilno, reczn. 
1902 na imię Antonie- 
go Andrzejewskiego, 
zam. w Horodnikach, 

gm, Graużyszki, 
pow. Oszmiana. 

gubiono 5 XI b. 
r. o godz. 7-mej 
w kinie <Lux» 

torebkę damską z ple: 
niędzmi, kluczykami 
i noiatkami. Łaska- 
wego znalazcę upra- 
szam 0 zwrot do 

«Słowa». 

LEKARZE. 

  

  

    PEPERMINTH 
Simon'a. 

UEDYNE 
1 najtańsze Polskie 
żródło przędzy wełnia- 
nej, bawełnianej i 
jedwabnej poleca do 
robót ręcznych i ma 

  
` ° „||Piece želaznej| ssynowych "hurtem i 
2 pokoje Potrzebni || szamotowe po 
bez mebli i kuchni, zdolni akwizyiorzy. i naftowe «B L 1 T A> 

ŁYŻWY pniec:|| Wilno. Wileńska 22. 
  

  

ZGUBIONY 
akt uznania obywatel- 

Wiino, ul. Zamkowej] stwa polskiego wyda* 
tó ki Nr. 3 > RZ SMS 

В ządu na m. Wilno, 

9 kal Lisooieckich > MS imię Bronisławy 

ulokujemy pod i Dowgwiłłowicz - No- 
mocne Zgłosić się do la T V 

zabezpieczenie «Ruchu» Kraków, ad ® N 682/0B 
ы 1 r. za Nr 

D H.-K. «Zachęta» | Szczepańska "._ zdrowe po 1.50 
Gdańska 6, tel. 5 Bano 2 Rej. Nr 13990, 
  

— Cóż za prześliczna ozdoba dla 
pięknej kobiety, nieprawdaż, panno 
Apccfi?—zapytał z uśmiechem Anne, 
odwracając ku niej książkę. 

łać, 

Tatarska 17 m, 3, front unieważnia się. 

trucizn, gdyż nie istnieje żaden  бго- 
dek, któryby mógł jej przeciwdzia 

Twarz jego stała sie ponura. 

  
  

| DOKTÓR | 
В, ОМ 
shor. weneryc:ne, 
sylilis, narządów 

moczowych 
od 9-1, ad 5-8 w, 

Kobieta-Lekarz 

Dr Zeldowiczowa 
KOBIECE. WENE. 

RYC ARZĄ- 
DOW MOC:OW. 
ой 12 2 1 od 4-0 w. 
mi.Mickiowicza 24 

W. Zdr. Nr. 152. 

Dr. Kenlgsberg 
choroby skórne 

weneryczne. 
Mickiewicza 4, 

g. 9—12 p., 5—8 w. 
` W. Z.-P. 39, 

    

nej zbredni 

ой 9—12 1 4—7, 
ul. Mickiewicza 30. 

P. 1 Ww. 

Lekarze-DentyŚci. 
Lekarz- Dentysta 
ANNA KISIEL- 

hndrzejkowiczowa 
choroby zębów, plomi- 
bowanie i usuwanie 
ich bez bólu. Porcelą-- 
nowe, złote plomby 
wkładki. Sztuczne 

zęby, złote korony:. 
M ickiewicza 4 m. l 

Przyjęcia: 
ed 10—12 i pół. i 
ja 4 do 7 w. к 
czącym się zniżka, 
W Z. Nr 97, 
dn, 24 VI 1027 r: 
— 

  

    

  

Lekerz- Dentysta 

L FRYDMAN 
Zawaina 24 m, 8. 

Przy gabinecio spe- 
cjalne laboratorjinm 
zębów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 
i od 4 do 

Lekarz.Dentysta 

R. MOZES 
Wielka 5 m. 2, 

telefon 13,41. 
Przyjmuje od 9.30 do 2: 

1 od 4 do 7_ 
Wydz. Zdr. 371 — — 

` Lekarz-Dentysta 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, tel. 10.80 

przyjmuje: 
od g. 10—12 i 5—7, 

W. Zdr. 54, 

AKUSZERKI. | 
Akuszerka 

W. Smiałowska. 
pizyjmuje 04 godz. 
do 1%. Mickiewicza 

46 m. 6. 
Z. P. Nr 63. 

  

  

może właśnie w tej chwili myślał © 
tym dniu, gdy ujrzy winną strasz- 

dziewczynę 
Może w wyobraźri jego ukazał 

w sądzie. 
się 

Zdawało się, że Betty Harlow bye 
ła pochłenięta ciekawością. 

Jim patrzał na rysunek, poprzez 
ramię detektywa, i nie mógł zrozu- 
mieć, jaki cała ta rozmowa mogła 
mięć związek ze sprawą morderstwa. 
Nzgle ujrzał cień, padający na otwar- 
tą książkę: to Betty Harlow nachyliła 
się i oparła o stół, obok Anny. 

— Możnaby sądzić, że nasionka te 
są stworzone dla ezdoby, — ciągnął 
dziej Anno, odwracając książkę ku 
sobie,—lecz niestety, nie są one by: 
najmniej tak niewinnel ; 

Uśmiech znikaął z jego twarzy, 
otworzył trzecią tablicę z rysunkami: 
były na niej narysowane strzały o 
prymitywnym kształcie i zębatemi 
grotami. 

Anno spojrzał za siebie na Jima. 
— Czy teraz pojmuje pan, jak 

ważną jest ta książka, panie Frobis- 
cher Nie jeszcze? 

Nasiona tej rośliny stanowią ma- 
terjał do słynnej trucizny afrykańskiej, 
której tuziemcy używają do strzał. 
Jest to najstraszniejsza ze wszystkich 

— Jest to najstraszniejsza .truciz* 
na i dlatego jeszcze, że ne pozosta» 
wia żadnych śladów. 

Jim był oszołomiony. 
— Czyżby to była prawda?— za« 

wołał, 
— Tak, — odrzekł stanowczo An- 

no. 
Betty nachyliła się nagle i wska- 

zała na dół stronicy. 
— jest tutaj napis, pod tą strza- 

1ą--rzekla,—tak drobny, że nie mo- 
gę przeczytać. 

Na chwilę przed oczyma Jima za- 
padła jakaś kurtyna; zapewne wsku- 
tek zdenerwowania, wydało mu _ się, 
że cała ta grupa nachylonych nad 
stołem ludzi odsunęła się gdzieś wdal 
i przybrała ponure ciemne barwy. 

Obie młode, piękne dziewczyny, 
pochyliły głowy nad stołem, jakby 
zajęte ciekawą lekcją uczenice, a wy- 
kładający profesor mówił tak spoko!- 
nie, że zdawało się niemożliwem by. 
był to ten sam detektyw, który w 
tej chwili patrzał na jedną z nich, 
jako na swą zdobycz, A przecież 

obraz oszalałej z przerażenia dziew- 
czyny, prowadzonej na gilotynę. Zda- 
wało się J.mowi, že ten wesoły i ro: 
ześmiały Anno _przybierzł po: 
woli postać ponurą i złowieszczą 

Jakże mógł ien człowiek siedzieć 
przy stole w pobliżu czarujących pa: 
nien, tłumaczyć im, i pokazywać ry- 
sunki, mając takie myśli? Chyba był: 
pozbawiony ludzkich uczuć! 

Jim zdenerwowanym głosem przer- - 
wał wykład: — 

— Ależ te nię jest trucizna — ta 
książka o truciźnie nie mogła nikogo 
otruć. 

Anno nie zwlekał 
dzią. 

— Nie możel—zawołał on ostro. 
—Proszę zwrócić uwagę ma to, to 
przęd chwilą powiedziała p. Marlow.. 
Pod strzałą znajduje się drobnym 
pismem zapisana notatka, 

DIE 

z odpowie- 

    

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktcr w 2Czesław Karwowski Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, Drukarnia «Wydawnictwo Wiłeńskie» Kwaszelna 2 

ai 

KOBIETA LEKARZ | 

“


