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PO PROCESIE POLSKICH BANDYTÓW 
Paryż, 28 listopada. 

S й ы U- chcemy powiedzieć, że agentem 80° 
kończył się „monstruainy“ procES wjeckim jest również p. Ludwik Lat- 
polskich bandytów. Rozpoczął się On zarus, współpracownik Revue Hebdo- 
2 listopsda i zajął sądowi grzysię- mąadaire, który przez pierwsze dni 
głych (Cozr d'assises) dep. SekWaty pręcesu usiłował na łamach  Paris- 
ogółem 22 posiedzenia. Wyrok juž Matinal aferę rozdmuchiwzć; dnia 11 
zapadł. Możemy zatem swobodnie |jstopada zatytułował nawet swój ar- 
pisać jak tem proces powstał, jaki tykuj: „Wojna Polski z žandarmerją“. 
miał przebieg, ce należy myśleć © Musiał się jednak zorjentować, że 
wyroku, a wreszcie czy i jakie SĄ wpryst niema z czego kuć antypol- 
procesu skutki. skiej prepsgandy i pisać w sowieto- 

filskim organie przestał. A może się 
zawstydził, kiedy go zapytano co on 
w tej bandzie robi? 

Nacgół stwierdzić trzeba, že pra- 
sa francuska zachowywała się bardzo 
poprawnie. Przykłady wyżej przyto- 
czone były tylko wyjątkami. 

Po ojcowsku, w całem tego słowa 
znaczeniu sprawiedliwie kierował spra- 
wą przewodniczący  Mangin-Bocquet. 
Surówy jak przystoi ma eskarżyciela, 
ale bez cienia tendencyjności był pro- 
kurator Rolland, Obrona była świetna; 
wśród adwokatów wymienić należy 
meceaasów Delattre'a, M. Kahn'a, 
Chauvin'a, Gonin'a, P, Cota, Ru- 
denkę, Palewskiego oraz įpanie Er- 
lich i Martin. Trudne obowiązki tłu- 
macza pełnił z powodzeniem p. Pa- 
weł Kleczkowski, korespondent P.A.T. 
w Paryżu. 

Po skończonym przewodzie sądo- 

Niepokój Na 
Wczoraj, o godz. 2-ej rano, 

WIEDEŃ. 2 XII. PAT. 
z Bukaresztu: Dzisiaj nadeszły 

%W/ ciągu roku 1924, w okalicach łudniowej do innych Okolic. 
Paryża, Reims, Soissons i Metzu nie- 
znani sprawcy popełniii szereg kra: 
dzieży z włamaniem, oraz 6 morderstw 
dokonanych w celach grabieży. W 
Paryżu zabity został robetnik polski 
Różycki, w Metzu—robetnik polski 
Walerjan, w Soissons—robotnik pol- 
ski, Niemiec i Arab Al!-Maouche, w 
Wersalu—stróż nocny Viot, a w Nor- 
mandji—fermjerka, pani Curtiss. Po- 
licja zaczęła szukać zbrodniarzy i w 
styczniu 1925 roku dokenane pierw- 
szych aresztowań. W kilka tygodni 
potem zaajdowało się już pod klu- 
czem w różnych  miejscęwościach 
Francji 22 Polaków. Niejaki Bruzda- 
Urb.niak został zaaresztewany w Ber- 
linie; jako ebywatel niemiecki, który 

granicznych Woldemaras wraz 

ności Wo demarasa obowiązki 
nister wojny Daukantas. 

ogłoszono mobilizację, Rząd 
nie było i niema. 

pełnił—nie został władzom francuskim 

  

W sprzedaży dataliemej cena ojedrkizego n--m 0 grozy. 
Oplata poasiowa wiezcnona ryczałtem. 

Redakcja rężopirów zieznmówionych nie zwracą. 

Pisma wiedeńskie mówią 0 rewolucji. 

„Neues Wiener Abendblatt* donosi Tel barwy politycznej. 

twierdzone dotychczas wiadomości » wybuchu rewolucji w Rosji Podstawach swoich nastawiony jest 
południowej. Dziennik „Politika“ ogłasza ©bszerne doniesienia, antyrosyjsko 
według których w Rosji południowej wybuchły niepokoje. Kilka 
oddziałów wojskowych miało jawnie przejść na stronę opozycji. 
Rząd centralny w Moskwie przedsięwziął zarządzenia celem MA t 
zapobieżenia rozszerzaniu się ruchu rewolucyjnego. Wszystkie akclę ukrainizacyjną Cerkwi, mając 
niepewne oddziały wojskowe zostały przeniesiene z Rosji 

T--= й ё 

Delegaeja litewska w Genewie 
KOWNO, 2Xil, PAT. Prezes ministrów i minister spraw za- 

m-stwa spraw zagranicznych dr, Zauniusem wyjech:ł do Genewy. utrzymaniem języka 

W skład deegacj: litewskiej oprócz Wo!demarasa i Żauniusa w nabożeństwie, a wprowadzeniem w sensie lojalności państwowej i ce 
wchodz: także poseł ltewski w Paryżu Kiimas W c'asle nieobec: kazzń białoruskich 

prezesa m'nistrów pełnić będzie mi- 

Zaprzeczenie rządu kówieńskiego. 
Z Kowna nadeszła późnym wieczorem wiadomość: W związku z oświadcze- 

niem mar. Piłsudskiego o rzekomej mobiiizacji na Litwie, rząd litewski wysłał do 
gen. sekretarza Ligi Narodów telegraficzną notę treści następującej: 

o Pana Generalnego sekretarza Rady Ligi Narodów, 
Piłsudski poinformował polską agencję telegraficzną „Pat”, że na Litwie т .. е 

Н':еппі deklaruje, że żadnej mobilizacji na Litwie padków, zmałduje się ten odłam wier- 

Jednocześnie urzędowa agencja „Elta” rozesłała komunikat zaprzeczający. 

Porozumienie w Klajpedzie, 

ODDELAŁY: 
NIBEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicz: 74 

" NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 45 

POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek © 
SWIR — ul 3-go Maja B 
WILEJKA POWIATOWA—uł Micziewicza 24 

BARANOWISZE — ai, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. S-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gem, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — al. Wileźska I 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
©RODNO ; — Pine Bsiorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — ul. Major Mackiewicza 53 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milinietrow: jednoszpnitowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. + n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Ruchy narodowościowe w Cerkwi. 
Nierównej są one siły i wdmieu- wiążące uchwały, dotyczące zarówno 

organizacji wewnętrznej Cerkwi, jak 

ruch ukraiński w i ruchów narodoweściowych. 
Przypuszczać można z dużą pew- 

(politycznie) i anty- nością, iż Sobór taki opowie się cał- 
moskiewsko (cerkiewnie), czyli posia: kowicie za ustrojem sobornym Cerkwi 

da nie tylko wyraźne oblicze indywi- i za (dopuszczeniem  unarodowienia 

dualne, ale też organizuje szeroką w pewnym zakresie Cerkwi prawo- 
sławnej w Polsce,—czyli przeprewadzi 

po” Silne oparcie w świadomości społe. pewną rewolucję w detychczasowym 
czeństwa ukraińakiego i masy ludo- stanie rzeczy. 

we, zaczynający kiełkować ruch bia- _ Powinien być jednak w tej całej 
łoruski, prowadzony przez senatora sprawie zachowany jeden warunek: 

Bohdanowicza politycznie roprezentu- wszysikie odłamy narodowościowe 
je kompromisowy program pormiędzy Cerkwi muszą zadeklarować przed 

słowiańskiego soborem . swój stosunek do państwa 

południu Rosji. 

tu z Rosji południowej nie po- Podczas gdy 

z dyrektorem departamentu 

, cerkiewnie pro- bywatelskości poczynań. Zamanifesto- 

paguje zupełną zależność od patrjar- wanie tego właśnie stanowiska peli- 

chatu Moskiewskiego, a to w kon- tycznego odrazu skieruje uwagę So* 

sekwencji pociąga — nie uznaje sa- boru na właściwe tory i poczynania 

modzielności Cerkwi prawesławnej w i pozwoli w atmosferze powagi obrać 
Polsce. Na uboczu, milczący i zdezo- formy organizacyjne w życiu Cerkwi 
rjentowany, wyczekujący rozwoju wy- prawosławnej w Polsce. 

W świetle nurtujących Cerkiew 
nych i duchowieństwa prawosławne- polską dążeń niesłusznem wydaje się 
go, który uznaje siebie za ludność żądanie Soboru Biskupów prawosław- 
rosyjską, Niema cn szęrszych pod- nych, [skierowane do rządu o przy- wym, sędziowie przysięgli obradowali 

dziesięć godzin z górą. Nic dziwnego: 
mieli odpowiedzieć na 550 pytań. 
Wyrok czytelnicy znają z depesz: 

wydany. Władek Zińczuk, jego to- 
warzysz i domniemany szef „bandy*, 
został aresztowany w Brukseli i wy- 
z w ręce sprawiedliwości francu- tylko žiai Pachowski pójdą pod 

Śledztwo powierzono sędziemu gilotynę. Szkopowicz i Gogolewski, 
których głów także domagał się pro- 
kurator, zostali skazani na dożywot- 
nie ciężkie roboty i.. pojadą do Gu- 
jany. Iani przestępcy zostali skazani 
na więzienie od 4 do 10 lat. Wyroku 
tego nie można nie uznać za spra- 
wiedliwy. " 

šledczemu przy sądzie paryskim, pa- 
nu Lacomblez'owi. Jednocześnie po- 
stanowiono połączyć wszystkie prze- 
stępstwa w jeden wielki proces pod 
pretekstem, że w niektórych wypra- 

złoczyńcy. 
Tym sposobem zwyczajni złodzieje, 
którzy nawet „Władka* nie znali, 
włączeni zostali do imponujących roz: W bardzo dobrze prowadzonem 
miarów „bandy*, Rozprawa przecież Echu Polskiem w Paryżu, p. Stanis- 
wykszała, że „bandy* nie było, że ław Rogoż pisał dwa tygodnie temu 
było najwyżej pięciu bandytów, któ о «niczem nieusprawiedliwionym — па 
rzy kilka „operacji* dokonali razem. stręju pewnego niepokoju, ebawy i 
Rozprawa wykazała także, że wśród lękliwości», jaki w zwiazku z pręce- 
19 eskarżonych (bo 3 umarło w wig« sem wytwerzył się na wychocźtwie, a 
zieniu przed procesem) było tylko «szczególnie w kolonjach robotni- 
dwu niewątpliwych zbrodniarzy: Ziń- czych polskich Paryża i okolicy». 
czuk, cyniczny i zdemoralizowany Istotnie, tu i ówdzie niekrytyczny czy- 
przez wejnę pół=Pelak, pół-Rosjanin; telnik codziennych gazet mógł rzu- 
oraz Pachowski, osobnik zupełnie w cić robotn'kowi polskiemu obelżywe 
swej ciemnocie ameralny, słowo, Jest te jednak cbjaw bardzo 

Wśród oskarżonych była jedna powierzchowny i przejściowy. Nikt 
kobieta, Zośka Wernikówna, kochan- niema prawa -obciążać wychodźtwa 
ka „Władka”. Poznali sią w Reims, choćby cząsteczką odpowiedzialności 
gdzie Zaśka służyła u niejakiege Mzu- zą zbrodnie jednostek. 
rycego Silbera, karczmarza i pasera, Kazimierz Smogorzewski. 
który wiele wypraw Sam  ZOrganizO- sz 55972725—755:50757772 E 
wał. Na_ śledztwie Władek obciążył ё 

Dlaczego usunięto prof, PY gee i miano go zaareszto- 
wać, ale, zeklinany przez żonę Silbe: 

) Herbaczewskiego. 
Jak już podaliśmy, senat uniwer- 

ra a swoją kochankę, Władek wszyst» 
ko odwołał. Silbera pozostawione na 

sytatu kowieńskiego postanowił wy- 
dalić z uniwersytrtu profesora Hzr« 

wolności, to też Żyż zeraz „zwiał” ze 
swą zacną połowicą i więcej ich nie 

baczewskiego. „Elta” zamieszcza КО 
munikat o przyczynach tegp wydale- 

* 

odnaleziono. 
* 

W przeddzień rozpoczęcia siępro- nia, Komunikat brzmi: 
cesu w prasie paryskiej ukazało się Senat Umiwersytetu Litewskiego 
szereg artykułów informacyjnych, ma: zaznejomił się z wywiadem lektora 
jących ma celu przygotewanie czytel- uniwersytetu p.  Herbaczewskiego, 
ników de śledzenia za przebiegiem udzielonym kerespondentowi pisnia 
procesu. Taki Matin wyrażnie pod- łotewskiego „Jaunakas Zinas”, w któ- 
Kreślił, że ogół pracującego wychodź- rym p. Herbaczewski oświadczył mię- 
twa pelskiego we Francji nie może dzy innemi, że: 
być odpowiedzialny za kilka zdepra- 1. W związku z kongressm w 
wowanych jednostek narodowości pol- Rydze należy mieć na uwadze dwa 
skiej. Natomiast p. Georges Clarette zasadnicze poglądy. Jeden pogląd 
poświęcił swój artykuł w Figarze (2.X!) doprowadza do logicznego wniosku, 
„olbrzymiej organizacji polskich ban- że webec pogwałcenia prawnego 
dytów”, w którym złośliwie stwierdził, ustroju demokratycznego w państwie, 

+ że na półmiljenowe wychodźtwo pol- każdy ma prawo inicjatywę utwerze- 

» 

ф chorcźcza wie); 

skie we Francj, od 1019 roku ckołó nia nowego rządu, o ile ma za sobą 
20000 Polaków stawało już przed są- odpowiednią po temu siłę, Widzimy 
dami francuskiemi, Stosunek przestęp- zaś właśnie, że siła taka się znajdu: 
ców polskich we Francji wygląda je. Druga zasadnicza myśl to ta, iż 
więc na pozór groźnie (4 proc. ogó- zadaniem kongresu było wykazanie, 
łu wychodźtwa), że naród litewski życzy sobie zakoń- 

Otóż należy tu z mocą zaznaczyć, czyć nienermalny stan stosunków z 
że prawdogedobnie przed sądami Polską. Rząd pelski jest dobrze po- 
francuskietmi stawało nawet więcej niź informowany, jakis jest stanowisko 
20.000 Polaków, ale ich „przestęp- narodu litewskiego i jaki obce wpły- 
stwa* są przeważnie znikome i w wy mają powodzenie w Litwie. Rząd 
większości wypadków wynikają z nie- litewski twierdzi, że naród nie życzy 
znajomości administracyjnych przepi. sobie nawiązania dobr,ch stosunków 
sów francuskich. Najczęściej wychedź- z Polską, jsdnak w istocie rzeczy 
cy polscy byli karani za dwa rodzaje mają się wręcz odwrotnie, 
„przestępstw:* 2. Będąc w Warszawie, omówił on 

1) niemeldowanie urodzenia dzie- w polskich sferach politycznych 
cka (we Francji e urodzeniu trzeba wszystkie możliwości zlikwidowania 
zameldować w urzędzie stanu cywil- litewsko-polskiego zatargu. Przewi- 
nego w ciągu trzech dni, o czem dziano te wypadki, które już nastą- 
jeszcze dziś nie każda rodzina wy- piły, inne zaś, które być może zawie- 

rają jeszcze większe niebezieczeństwa, 
2) wykreczenie przeciw przepisom pozostają tajemnicą p. Herbaczewsk. 

© cudzoziemcach (przepisy te 8а — 3. Znaczna większość polityków 
skomplikowane i w dodatku często się litewskich obstaje jakoby za porozu- 
zmieniają, to też z błahego powodu mieniem z Polską, jednakże są eni 
można zostać «przestępcą»). bezsilni wobec wpływów sfer rządzą” 

Wyzyskiwać proces dla agitacji cych. 
antypolskiej próbowały tylko dwa pi- 4. W stosunkach polsko-litewskich 
sma paryskie (na trzydzieści kilka): utworzyła się taka sytnacja, jak w r. 
Paris-Matinai i Parls-Śoir. Oba na- 1908 w Austrji, kiedy austrjacki mini“ 
leżą de p. Eugenjusza Merle'a i za- ster spraw zagranicznych Ehrental za- 
trudniają agentów sowieckich. Nix rządził aneksję Bosni i Hercegowiny. 

BERLIN, 2.XII PAT: Jak donosi prasa tutejsza w Kłajpedzie doszło wresz- ietni с 
cie do porozumienia aalies ZuBornatodoii a stronnictwami większości sejmu staw istnienia w zorganizowanej ma 
kłajdedzkiego, przyczem obie strony zgodziły się na osobę kupca Kadgiehna, sie, posiada natomiast liczne szeregi 
który został przez gubernatora mianowany prezydentem dyrektorjatu kłajpedz- duchowieństwa z „hierarchją Cerkwi 
kiego. 

. » i na czele. 
Listy goncze Za Pleczkajtisem. Jakikolwiek będzie wynik procesu 

Z Kowna donoszą: urzędowa „Lietuva* zamieszcza wielkie ogłoszenie są- unarodowiania się _ poszczególnych 
du wojennego w formie listu gończego za Pleczkajtisem. Ogłoszenie zaopatrzo- š 
ne jest w as Pleczkaitis oskaržony jest o szereg ciężkich zbrodni prze- odłamów w Cerkwi, nie ulega, zdaja 
ciwko Litwie. Wszystkie osoby i instytucje proszone są o pomoc w kierunku się, wątpliwości, że duchowieństwo, 
ujęcia Pleczkajtisa: 
7 z" w przeważającej swej masie rosyjskie, 

będzie musiało dla względów taktycz- 

PARYŻ.2XI. Pat lzba Deputowanych prowadziła w dniudzistej- "ych iść na kompromis, a częstokroć 
szym dyskusję nad budżetem Ministerstwa Wojny. Sprawozdaw- dla Pe: się na parafji „prowa- 
ca podkreślił. że Francja uczyniła ra drodze rozbrojenia najpo- dzić poliłykę obcą swym ' przekona. 
ważniejszy wysiłek ze wszystkich Wićlkich narodów. Mówca niom i uczuciom, 
przytoczył, że armia francuska złożona w 1914 roku z 900 ty- Jest to jedna strona tej uprawy— 
sięcy ludzi, w roku 1928 składać się będzie z 580 tys licząc Konsekwencja ujemna sztucznego nie- 

w tem armję lądową, marynarkę i lotnictwo. —W dalszym ciągu lake przyszczepiania ruchu białoru- 

sprawozdawca zaznaczył, że Stany Zjednoczone, Anglja i Japon- skiego w duchowieńsiwie na skutek 
ja zwiększyły znacznie swe wydatki, natomiast Francja, Niemcy bezwyjściowego dylematu: rozbież- 
i Rosja zmniejszyły o jedną czwartą przyczem wydatki Niemiec ności dążeń pomiędzy masą wyzna- 
są nadal znacznie wyższe od francuskich. niewą; a kierownikemi religijnymi. 

Nędzny żart ze strony Litwinowa“. Ale jest jeszcze i druga, ujerana 
2 strona sprawy. O ila zdrowe, odpo- 

NOWY YORK, 2X1. PAT. Propozycje Litwinowa w sprawie cako. AAC W EŃ 
witego rozbrojenia nie spotkały się tutaj z sympatyczniejszem przyjęcie! т : 

niž : fakimkejwiek asa, kraju. "Now York Times“ zaznacza, że Oczy» kich mas uprzystępnienie języka cer 
wiście Sowiety nie proponują zniesienia wszystkich sił zbrojnych, jakżeż kiewnego przez wprowadzenie języka 
bawiem mogłyby wysyłać na wieś swych urzędników dla ściągnięcia pe- ojczystego do kazań, a nawet mabo= 
datków od opornych wieśniaków, gdyby nie rozporządzali karabinami. żeństw może się skutecznie przyczy- 
Zdaniem „Wordl* propozycja rosyjska ZA g Ay e nić de zbliżenia ludności do Cerkwi, 
wiem fest to nędznym żartem ze sirony Litwinowa zjawić się w Ga! аееа i tej 

i : + ez niewzruszonych a W Wyniku do odwrócenia uwagi te 
ij utrzymywać, że Rosja Sowiecka rządzena jest przez yć оат '64 tjkatiydć walitów pio: 

pacyfistów. ) 
i if i pagandy komunistycznej i wywroto+ Kontrola wojskowa Austrji zniesiona, POR a imć 

WIEDEN, 2.XII, PAT. Urzędowe ogłaszają: Kanelerz otrzymał dziś W ` е 

oficjalne doniesienie, że konferencja Ambasadorów w Paryżu postanowiła podzycanie dążpń narodowych w 

znieść z dniem 31 stycznia 1928 roku definitywnie i bezwarunkowo jstnie- Cerkwi oznacza wykorzystywanie tej 

jacą jeszcze w Austrii międzynarodową wojskową komisję kontrolną. Cerkwi, jako „narzędzia politycznego 

i osłabianie jej na wewnątrz, przez 

Uchwały CK.W.P.P.S. w sprawie litewskiej wprowadzenie — мак i tarć ZE 
WARSZAWA, 2XII (źel. wł.Słowa) Dziś odbyło się posiedzenie C. wościowych, rozsadzających tę Cer- 

K.W. P.P.S., na którem przyjęto do zatwierdzającej wiadomości sprawo- kiew. 
zdanie prezydjum z dotychczasowej działalności ь Czy osłabianie Cerkwi przez te 

Przyjąto CE o: w sprawie a Z i ruchy narodowościowe nie odbije się 

tewskich, w któryci + „ wyraža gorącą sympatję do o ; ; 

1:'!:::';Кіе‚1‚ шаісщё‹] przeciwko dyktatnrże T e oldemarasa i Pie. Uiemnie na stanowisku jej wobec ze 

Rozbrojenie Francji. 

chanewicziusa oraz wyraża przekonanie, że demokracja litewska ostatecz- 

nie odniesie zwycięstwo. : } 

CKW. PPS. stwierdza, że przeciwstawi się bezwzględnie próbom roz- 

wiązania zatargu w drodze zbrojnego wystąpienia i odrzuca wszelkie mo" 
żliwości zastosowania siły zbrojnej w sporze polsko-litewskim. 

Walka z nadużyciami w urzędach. 
WARSZAWA, 2XIl, (żel. wł. Słowa). Dowiadujemy się, že Prezys 

djum Rady Ministrów na wniosek Nadzwyczajnej Komisji do walki z na- 

dużyciami rozesłało do wszystkich ministerstw okólnik, domagający się od 
poszczególnych urzędników aby nie dopuszczali do urzędów b. urzędni- 
ków, występujących w cudzych sprawach. Wywołane to zostało tem, że b. 

kusów Cerkwi rosyjskiej, prowadzo- 

nej dziś przez rząd sowiecki? Trudno 

na to stanowczo odpowiedzieć, W 

każdym razie rozdrabnianie Cerkwi 
na trzy wojujące pomiędzy sobą od- 

łamy osłabiałoby jej pozycję na ze- 
wnątrz. 

Z drugiej strony nie należy nada- 
wać zbyt wielkiej wagi zagadnieniu 
możliwości orjentacji jednego z tych 

urzędnicy wykorzystywują sweje stosunki i uprawiają zajmowanie się cu- ewentualnych odłamów  narodowe- 
d-emi sprawami w urzędach gdzie dawniej pracowali jako proceder. 

P. Korfanty czuje się pokrzywdzonym. iewskiej z tel 
WARSZAWA, 2 XII. (żel, wł. Słowa). Poseł Thugutt, przewodniczący PrOStej przyczyny, że ani prawnie zni 

sądu marszałkowskiego, otrzymał ed posła Korfantego list, w którym ten moralnie Cerkiew moskiewska mie 
stwierdza, że wyrok zapadły w sprawie zupełnie pominął motywy jakie p. reprezentuje dziś żadnej siły ani auto- 
Korfanty podał do sądu marszałkowskiego, 
krzywdzący. 

Poseł Korfanty zapowiada odwołanie się do innege sądu—obywa- 
telskiego, który poprosi e zbadanie 

wobec czego jest wyraźnie 

sprawy. 

„Opieka“ MOPR'u, 
MOSKWA. 2—XII. HAT. Wszechukraifski komitet MOPR'u 

przyjął protektorat nad więźniami politycznymi w Polsce. — 
BRZEG ERZE TI NO ATI TAS RADIO 

Na pegróżki rosyjskie Ehrental odgo- 
wiedział; „Co do nas, jesteśmy przy- 
gotowani» j Rosja była zmuszona га° 
milczeć. Dopóki najniebezpieczniejsi 
wrogowie Polski sąjeszcze słabi, Pe- 
lacy usiłują wykorzystać zatarg  pol- 
ske-litewski, jednakże likwidacja jego 
może odbywać się jedynie kosztem 
Litwy. 

Sznat w związku z tem poruszył 

kwestję, czy można podobne oświad- 
czenia polityczne uzgodnić z ebowiąz- 
kami professra Uniwersytetu. 

Dowiadujemy się, 22 w Uniwersy- 
tecie, zarówno w sferach profesor- 
skich, jak i studenckich, panuje wiel- 
kie oburzenie z powodu pomienio- 
nych oświadczeń p. Herbaczewskiego, 
który prawdopodobnie zostanie usu- 
nięty z Uniwersytetu. 

ściowych w Cerkwi w kierunku ipod 
dyktando Cerkwi moskiewskiej z teł 

ryłetu, z chwilą bowiem kiedy stała 

się atutem w polityce p. Cziczerina 
poczynania jej mogą być osądzone 
jako wyraz tej lub innej taktyki poli- 
tycznej Sowietów, nie zaś jako posu- 

nięcia cerkiewne patrjarchatu. 

Z dotychczasowych enunejacyj za- 
równo ukraińskich, jak i białoruskich 

wynika jasno, że reprezentowane 
prźez nich odłamy wiernych Cerkwi— 
to znaezy prawie cała ludność pra- 
wosławna w Polsce „dąży do ułoże- 
nia podstaw organizacji Cerkwi i 
ekreślenia jej stosunku do państwa 
przez zwołanie ogólnepolskiego So- 
boru krajowego, tia którym zapadną 

śpieszenie uregulowania stapu praw- 

nego Cerkwi w Polsce. 
Trudno sobie wyobrazić by rząd 

wybrał w tej sprawie inną drogę, niż 
przewiduje Konstytucja: żąda ona 
ułożenia stosunku państwa do Cerkwi 
w drodze ustawy, na podstawie jed- 
nak uznanego przez rząd statutu wew- 
nątrznego ustroju Cerkwi. Dopóki 
zaś statut nie odpowiada istetnym 
potrzebom Cerkwi, to znaczy dopóki 
dążenia ludności nie zostały wypo- 
wisdziane i w miarę słuszności u- 
względnions—dopóty rząd nie MOŻE, 
jak się zdaje, w jakiejkolwiek formie 
uznać tych lub innych zasad ustroju 
wewnętrznego Cerkwi. 

Statut wewnętrzny, inaczej mówiąc 
samorząd cerkiswny powinien być u- 
łeżeny na trwałych podstawach, da- 
jacych gwarancję spokojnego życia 
Cerkwi, nie rozsadzanej od wewnątrz 
ruchem  irrydentystycznym. Wszelki 

ruch niezadowolenia i buntu będzie 
nietylku  rewolucjonizował Cerkiew, 
ale będzie również uciekał się do 
rządu © pomoc, a przez to zamącał 
stosunki Cerkwi z państwem. Unik- 
nąć tego należy w dobrze zrozumia- 
nym interesie państwa i Cerkwi, 

Zanim nie nastąpi porozumienie 
hierarchji Cerkwi prawosławnej w 
Polsce z przedstawicielami ludności 
na temat poglądów o ustrój Cerkwi 

i je] unaredewienie — przedwcześnie 
jest mówić © uregulowaniu pełożenia 
prawnego Cerkwi w Polsce. 

Zaznaczylem, że ruch ukraiński 
reprezentuje iany program polityczny 
i cerkiewny od ruchu białoruskiege, 
któremu z kolei bliżej przyjrzeć się 
wypadnie. [ Lubicz. 
EAST SEK) TAS AN STOTIS 
Z myśli konserwatysty Lud- 

wika Górskiego. 
Przejęcie się ważnością społecz- 

nego zadania, jakie w dzisiejszej 
epoce wszędzie, a szczególniej u nas, 
z większą własnością ziemską jest 
połączone, uważamy za pierwszy i 
zasadniczy środek obudzenia żyw- 
szego zamiłowania do  rolnicze- 
go zawodu i większej ziemian we 
własne siły ufności, Brak tego prze- 
konania. lub niedostateczne jego roz- 
winięcie i ugruntowanie nadaje za- 
trudnieniem gospodarskim charakter 
wyłącznie materjalny i zarobkowy, 
nieodpowiadający usposobieniu lep- 
szej i szlachetniejszej części ziemian. 
Wiela z pomiędzy nich gospodarzy 
z potrzeby, w chwalebnym widoku 
utrzymania lub nawet powiększenia 
majątku; pracuje w trudzie i znoja, 
ale bez głębszego i pokrzepiającego 
poczucia silnego związku tej pracy 
z pożytkiem dzisiejszym i przyszłym 
społeczeństwa Jak górnicy w ko» 
palniach pchają przed sobą posępnie 
ciężką taczkę wielu przeciwnościami 
utrudnionego zawodz, ale jej ozdo- 
bić kwiatem wyższej myśli i wyż: 
szego celu nie umieją. 

Zapominają, lub nie wiedzą że 
gospodarowanie jest funkcją społecz. 
ną szerokiego zakresu, že na stano. 
wisku właściciela i gospodarza na 
tym majątku, który im Opatrzność 
oddała, wytwarzać się powinna са- 
ła przyszłość rodzinnej ziemi i spo- 
łeczeństwa na niej zamieszkałego, 

E EORESZCZEPZOZAE TRTOARIZZCEONEENĄ



ECHA KRAJOWE. 
GŁĘBOKIE 

pew. Dzisieński. 

— W dniu 29 go listopada r. b., 
w miejscowem Ognisku R. O. K., o 
godzinie 6-zj wieczór, wobec licznie 

zebranej inteligencji i młodzieży sto- 

warzyszeniowej odbyła się uroczysta 

Akademia ku czci „Powstania Listo- 
jadowego”. 

: Аксвшос:у:\оісі poprzedził ed- 

czyt o «Powstaniu Listopadowem» 
oraz okolicznościowe przemówienie, 

wygłoszone przez — przedstawiciela 

R. O. K, Kazimierza Petaszewskiego, 
Całość zaś dopełniona została szere- 

giem pieśni patrjotycznych (Przy 
akompanjamencie skrzypiec i fortep- 

janu), i kilku solowemi deklamacjami, 

wykonanymi przez „Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej". Uczęstnik. 

w. SAUTKI 
pow. Postawski. 

— Rada Opiekuńcza Kresowa 

W dniu 26 gó listopada 1927 roku 

Dom Ludowy R. O. K. w Sauikach 

obchodził uroczyście pierwszą rocz- 

nicę swego istnienia. 

W skromnym, lecz czysto utrzy- 

mywanym lokalu Domu Ludowego 
i miejscowej Szkoły Powszechnej — 

p. Jan Michniewicz, który w krótkich 

słowach objaśnił zebranym jakie jest 

zadanie cbstne i w przyszłości Do- 
mu Ludowego RO.K. w Sautkach, a 
po objaśnieniu zwrócił się z gorącem 

podziękowaniem, w imieniu wszystkich 

obecnych członków i syfnpatyków RO. 

K. i własnem, do znajdującego się na 

sali, specjalnie przybyłego z Wilna, 
przedstawiciela Centralnego Tow. R. 

O.K.i członka honorowego D. L. 
w Sautkach—p. Kazimierza Petaszew= 

skiego za opiekę i patronat nad tu- 

tejszą „Placówką*, oraz Za zaszczy- 

cenie swą obecneścią obchodu uro- 

czystości. 
Entuzjastyczne, długie oklaski na 

cześć R.O. K.i jej przedstawiciela so- 
lidaryzowały sią z przemówieniem 

Kierownika, który na zakończenie 
odczytał sprawozdanie rocznej dzia- 

łainości Domu Ludowego. Następnie 

zaś p. ]. Michniewicz wygłosił od- 
czyt na temat «Silne lotnictwo—to 

silna Polska». Po odczycie młodzież 

szkolna i pozaszkolna miejscowej wsi 

odśpiewała chórem szereg patrjotycz- 
nych pieśni i zadeklamowała sole 

kilkanaście wierszyków.  Pozatem 

amatorzy sziuki scenicznej, pod kie- 

rownictwam mauczycielki wsi Panfi« 

łowszczyzna — p. Stanisławy  Jako- 

wiekiej, edegrali dość udatnie bajkę 

steniczną «Zaczarowana fujarka». 
Uroczystość obchodu zakończona 

była pięknem przemówieniem p. Ka: 

zimierza  Petaszewskiego, który w 

imieniu Centralnego Zarządu R. O. 
K. i swojem życzył dla Domu Ludowe- 

mu w Sautkach dalszego owochego 
rozkwitu dla dobra wsi polskiej i 
Państwa. Wesołe Ai tańce 

eciągnęły się aż do 5ej rano. 

"zad Domu Ludowego w Sau- 
tkach w osobach: p. St. Jakowic- 
kiej, J. Michaiewicza i Narkiewicza 

przeznaczył 50. proc. osiągniętego do* 

chodu z tej imprezy ma  letniciwo 

polskie, za co wyżej  wskaza- 
zanym należy się wielkie uznanie. 

Perimuttera Ultramaryna 

jest bezwzględnie najlepszą 1 naj: 
wydatnie far! do — bielizny 

Ew Mallkieh. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia. 

— Sprostowanie. Powołując się 
na dekret prasowy Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej prosimy © zamieszczenie 
pewyższege sprostowania do wzimian- 
ki kranikarskiej p. t: „Żiazd Zwią- 
zku Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
powszechnych* — zamieszczonej w 
szan. pismie w N»rzę 217 (1560) z 
dn. 28 października 1927 r. 

1. Nieprawdą jest, że na Zjeździe 
było 46 nauczycielstwa, prawdą jest 
natomiast, że na Zjeździe było 97 
osób. 

2. Nieprawdą jest, że Zjazd urzą- 
dzony był jako 10-lecie szkoły pol- 
skiej, prawdą jest matomiast, że był 

to zwyczajny walny Zjazd sprawoz- 
dawczy za rok administracyjay 1926 
—1927. 

3 Nieprawdą jest, że Związek żą- 
dał, aby p. inspektor uzgadniał swo" 
fa opinię z władzami Związku, praw- 
dą jest natomiast, że Związek nie 
żądał, aby p. inspektor uzgadniał 
swą opinją z władzami Związku. 

Leon Marjan Ordyniec 
prezes oddz. pow ZP. N.S.P. 

 OEODZEG ECA GJRZOWIEH © DRZOAITWIA RIARDOWAWAREBA 

Białoruskie kombina= 
cje wyborcze. 

Baloruskie stronnictwa politycz- 
ne rozbiły się na 2 zasadnicze obo- 
zy: 1) obóz antypaństwowy i anty- 
rządowy i 2) obóz polonofilski. ! 

Do pierwszego obozu zalicza sią 
nowa „16-ka“, do której z Białerusi- 
nów przystąpili narazie: związek wło= 
ściański Jaremicza Roguli, Białoruska 
chrześcijańska demokracja i grupa 
bialororuske-rosyjska b. sen. Bohda- 
nowicza. 

Grupa b. sen. Wlasowa, która 
ma poza sobą «T-wo Szkoły Biało. 
ruskiej», organizację kulturalno-oświa- 
tową, znajdujacą pod wpływami Hro- 
mady, marazie nie przystąpiła ani do 
leku mniejszości, ani do żadnego 

inoego ugrupowania i zajmuje stano- 
wisko wyczekujące. Swego akcesu do 
«16:ki» p. Własow nie zgłosił z po- 
wodu mader ujemnego stosunku do 
p. Jaremicza—osoby, od której ostat. 
nio odsunęli się prawie wszyscy dzia- 
łacze białoruscy. Przyczyną tego była 
dwulicowość polityki Jaremicza i pod- 
pisanie układu z Żydami bez poro- 
zumienia się z innymi b, posłami bia: 
łoruskimi. 

Co się tyczy Hromady i pokrew- 
nych jej organizacyj, to wyraźni ko- 
muniści idą z komunistami ianych 
naredowošci, a komunizujacy bleku- 
łą sią Zz grupami w rodzaju P.P.S|— 
lewicy, drobnerowców i t, d. 

Drugi obóz, polonofilski, składa 
Się przeważnie z Białoruskiej Rady 
Narodowej, organizacji kulturalno-0- 
światowej «Praświety», liczba kół 
której na prowincji sięga 100, 

Białoruska Rada Narodowa idzie 
do wyborów z własną listą na- 
rodową. 

Druga grupa polonofllska z p. 
Umiastowskim na czele, zlała się, jak 
wiadomo z nowopowstałem stron- 
nictwem krajowem „Zjednoczenie*. 

Część b, posłów biełoruskich, jak 
Owsianik, Baran, Sobolewski i Naza- 
rewski, z różnych względów stoi jesz- 
cze na uboczu i zachowuje się wy: 
czekująco: 

Obecnie prowadzą się ostateczne 
pertraktacje i już rozpoczęła się wal- 
ka przedwyborcza pomiędzy wymie- 
nionemi ugrupowaniami. 

  

s SR66 iabryka szczotek pendzli 
„Lignopił* wyroów Guna $ 

Sp. z ogr. © 

Fabryka — ul. Wiłkom 
zawiadamia Sz. Klijentelę, 

miony własny sklep 

wyrobu w najlepszym 

  

Ruch wydawniczy. 
L 

Wzmaga się zazwyczaj w porze 

„przedgwiazdkowej*. Tak i obecnie. 

Nie słychać jednak o mniej lub wię- 

cej „monumentalnych” wydawnictwach. 

Nawet taka firma wydawnicza jak 

G:bethner i Wolff od dość już da- 
wnego czasu nic nie wydała. pro ko: 

že od dnia 1-g0 grudnia r. 
dstaliczny przy ul. Ś-to JAŃSKIEJ Nr 2, 

Polecamy z własnej iabryki wszelkiego rodzaju szczotki, pendzle i wyroby 
galanterji drzewnej oraz saneczki sportowe 1, 2, 3 i 4 osobowe własnego 

gatunku i po cenach nalniższych. 

d 

ierska 105, tel. 7—41. 
b. został urucho- 

  

dawnicze „Rój”, lwowski Zakład Na- 
rodowy im. Ossolińskich i warszaw- 
ska księgarnia pod firmą F. Hoesick. 

Oto zaś — niech choć sygnalizu. 
ję ukazanie się w ostatnich czasach 
tych książek i wydawnictw, o których 
w „Slowie“, wiecznie przepełnionem 
sprawami politycznemi i ekenemicz- 
nemi, nie zdążyło sią dotąd nawet 
wspomnieć. ‚ 

* 
nore domus, z żadnem nie wystąpiła 
wydawnictwem piepowszedniem, po- 
przestając na zasilaniu r ków  księ» 

garskich belletrystyką lu przygodną, 
wyraźmy się, „bieżącą” literaturą. 

Prawda, że wciąż jeszcze przechg- 
dzi ruch księgarski kryzys... OSZCZĘ* 
dnościowy (ze strony kupujących). 

Wciąż jeszcze jest książka zbytkiem— 
dla inteligencji. A znowuż dla tych, 
którzy mogą aż nadto dobrze wydać 
na książki nawet znaczną sumę, nie 

jest książka — potrzebą. Jeżeli zaś 
jaka książka ich zaciekawi lub „wypa- 

da* ją znać — ci właśnie jaknajgor- 
liwiej usiłują ją... pożyczyć. 

Oczywiście, przez recenzyjne biur- 
ke gazety politycznej, jaką jest „Sło* 
wo5, nie może przepływać cały ruch 
wydawniczy polski, bo o każdej uka- 
zującej się książce polskiej choćby 
tylko dać dwuwierszową wzmiankę— 

jużby miejsca nie starczyło. W  ka- 
ždym jednak razłe, da się zauważyć, 
że ostatniemi czasy największą wka* 

zały ruchliwość trzy firmy wydawni- 
cze: Warszawskie Towarzystwo Wy- 

Oto niech mp. jaknajbaczniejszą 
zwrócę uwagę na wydany przez firmę 
wydawniczą M. Arcta doskonały „Sło- 
wnik ortograficzny języka polskiego". 
Trzecie właśnie ukazało się wydanie, 
przejrzane i poprawione przez znako- 
mitego lingwisię St. Szobera. Arcta 
wprost świetny „Słownik wyrazów 
obcych” otrzymał świeżo Suplement 
zawierający 2777 wyrazów. 

Ow w dwóch tomach (dwie czę- 
ści) prof. Tadeusza Zielińskiego „/el- 
lenizm a Jadaizm (w danie J. Mor- 
tkowicza). Ote H. Balka „Z badań 
nad wyobraźnią artystyczną Stani- 
sława Wyspiańskiego" (wydawnictwo 
Iwowskiege Ossolineum). 

Nakładem G:bethnera i Wolffa 
ukazały się śliczne nowele Juljana. 
Eismonda „W puszczy”, które autor 
nazwał opowieściami o sercu Zwit+ 
rzęcem, dalej newy tom nowel Zu- 
zanny Rabski:j „Grzech markizy” 
(zawsze ta pasja nadawania tytułu 
od pierwszej lepszej noweli znajdu- 
jącej się w zbiorze, co wprowacza 

SŁOW © 

Przyjazd szefa delegacji d.ra Hermesa 
WARSZAWA, 2 XII. PAT. Dziś rano o godz. 9 min. 10 przyjechał 

do Warszawy przewodniczący delegacji niemieckiej do rokowań  handlo- 
wych z Polską b. minister Hermes, Towarzyszyli mu członkowie delegacji 
niemieckiej. Gości niemieckich powitali na dworcu poseł niemiecki dr. 

Rauscher oraz sekretarz poselstwa hr. du Moulin, a z ramienia polskiego 
MSZ kierownik referatu niemieckiego p. Jażdżewski, sekretarz generalny 
delegacji polskiej do rokewań handlowych z Niemcami radca Adamkie- 
wiez oraz referent ekonomiczny w referacie niemieckim p. Kisielnicki, 

Wizyta pos. Rauschera i min. Hermesa w M, S Z. 
WARSZAWA, 2 XIL. PAT. Dnia 2 b. m. przybył do ministerstwa 

Spraw zagranicznych poseł Rauscher i przedstawił zastępującemu p. mini- 
stra Zaleskiego p. ministrowi Knoliowi oraz dyrektorowi departamentu 
publicznego dyr. Jackowskiemu kierownika delegacji niemieckiej do roko: 
wań handlowych z Polską min, Hermesa. 

Pierwsze spotkanie przewodniczących delegacyj. 
WARSZAWA, 2.XII, PAT. Pierwsze spotkanie przewodnic:ą- 

cego deiegacji niemieckiej ministra Hermesa oraz przewodni- 
czącego delegacji polsk ej m'n stra Twardowskiego nastąpi dziś w 
god:inach popołudn owych. Biura obu delezacyj meścić sę bzdą 
w specjalnie na ten cel przeznaczonych apartamentach pałacu 
rady ministrów. 

Nastrój optymistyczny Niemiec. 
BERLIN, 2—Xil. Pat, „Vossische Ztg* stwierdza w depeszy z Wrac- 

ławia, że sląskie koła przemysłowe powitały z zadowoleniem rokowania, 
jakie toczyły się między dyr. Jackowskim a ministrem Stresemannem w 
Berlinie i żywią obtcnis nadzieje na szybkie doprowadzenie do skutku 
traktatu handlowego. Tylko koła agrarne na Sląsku zajmują stanowisko 
przeciw traktatowi i ponownie wyrażają swą miewiarę co do tego, aby 
kentygent wiezrzowiny przyznany Polsce, a przeznaczony dla Niemiec 
Środkowych miał istotnie dochodzić do średkowych terenów Niemiec. 
Również w kołach gospedarczych pojawiają się pewne zastrzeżenia co do 
kontygentu węgla. Tem niemniej na Siąsku panuje nastrój optymistyczny 
i oczekiwane jest, że rokowania handlowe dadzą pożądany wynik. 

HU IT ITT T RKT LLTI 

Nowi Kardynałowie. 
Dnia 19 b. m. Ojciec Święty podniesie do godneści kardynalskiej 

następujących kardynałów: 
Ks. arcybiskupa tytularnego Tarsu Aleksandra Lepiciera, Francuza, 

Rajmunda Rouleau, arcybiskupa w Quebeck w Kanadzie. Piotra Segura, 
arcybiskupa w Bourgois, przyszłego prymasa Hiszpanji i arcybiskupa w 
Toledo. Henryka Bineta, arcybiskupa w Devanson. Konsystorz publiczn 
odbędzie się dnia 22 b. m. O si 

Sprawa optantów siedmiogrodzkich 
GENEWA, 2—XIl. PAT. Przybył tu węgierski prezes rady ministrów 

hr. Bethlen w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Walko. O ile 
rumuński minister soraw zagranicznych fTitulescu nie miałby przybyć na 
zbliżającą się sesję Rady Ligi, dyskusja nad sprawą wywłaszczenia ©ptau: 
Ra w Siedmiogrodzie zostałaby odroczona do marcowej 

sesji Rady. JA 

Zniesienie wiz pomiędzy Anglją a Niemcami. 
BERLIN, 2 XII. PAT. »Berliner Tageblatt» donosi, że zakończone 

zestały w Londynie rokowania pomiędzy Niemcami a Auglją w sprawie 
zniesienia wiz. Z dniem 1 stycznia 1928 roku przymus wiz paszportowych 
dla obywateli niemieckich, udających się do Auglji i obywateli angielskich, 
udających się do Niemiec ma zostać zniesiony, Z dominjów na zniesienie 
wiz nie zgodziły się Australja i Indje. i 

Poseł Filipowicz opuścił Finlandję. 
HELSINGFORS 2—XII. PAT, Daia 1 grudnia r. b. poseł polski w 

Helsingforsie Tytus Filipowicz przyjęty był ma uroczystej audjencji przez 
prezydenta republiki fńskiej, któremu złożył listy odwołujące go ze stano- 
wiska posła polskiego w Finlandfi. Celem pożegnania posła Filipowicza 
ministęr spraw zagranicznych wydał dla odjeżdżającego wielki obiad, na 
którym obecni byli członkowie rżądu fińskiego, prezydjum sejmu fińskie- 
go i szefowie misyj dyplomatycznych. 

Dolary dla Rosji 
WIEDEN, 2—Xll. „Neue Freie Presse" donosi z Moskwy, iż głów- 

my urząd koncesyjny zawarł z nowojorskin koncernem finansowym Farqu. 
hara umowę na kredyt towarowy, w wysokości 40 mlljonów dolarów, na 
przeciąg 6 lat. Amerykanie dostarczyć: mają maszyn przeznaczonych dla 
odlewni żelaza w fabrykach donieckich. Farquhar występuje jako pośred- 
nik nowojorskiej grupy banków, które dotąd nie ujawniły swych firm, 
Podsekretarz stanu Mellon oświadczył, iż jest przeciwny udzielaniu poży: 
czek micie sowieckiemu, nawet jeżeli w roli wierzycieli występują banki 
prywatne. 

P, Prezydent przyjął zwycięską ekipę 
WARSZAWA, 2—Xl. PAT. W dniu dzisiejszym w godzinach popołudnio* 

wych Pan Prezydent Račcrypokpoliiei podejmował na Zamku herbatką zwy' 
cięxców międzynarodowych konkursów hipicznych w Nowym Yorku tk 
Rómmia, rtm, Antoniewicza i por. Starnawskiego. 

Otwarcie Radjostacji Katowickiej. 
Termin uroczysiego otwarcia wielkiej Radjostacji Katowickiej wyzna- 

czeny został ostatecznie ma dzień 4 grudnia r. b. Stacja, która już od 
dłuższego czasu nadawała próbne programy pracuje dokładnie i sprawnie, 
a odbiór jej jest bardzo wyraźny tak na aparaty detektorowe, jak i lam- 
powe, o czem Świadczą liczne listy radjosłuchaczy krajowych i zagrani- 
cznych. Stacja Katowicka pracować będzie na fali 422 metry. 

Mustatą Kamel Pasza żeni się po raz drugi 
KAIR 2XIl PAT. Jak donoszą pisma tutejsze, prezydent republiki 

tureckiej Ghazi Mustafa Kamel Pasza ma poślubić wkrótce siostrę króla 
Afganistanu, która bawi obecnie w Paryżu kończąc studja. 

Za i przeciw. 
Komunikat Kresowego Związku 

Ziemian. 

W dniu 25 i 26 listopada r. b. odbyło 
się w Warszawie Walne Zgromadzenie Przed- 
stawicieli Powiatowych Oddziałów Kresowe- 
go Związku Ziemian przy bardzo licznym 
udziale delegatów. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Rady 
Nadzorczej i Zarządu Głównego, zatwier- 
dzeniu zgodnie z wnioskiem  Kotnisji Rewi- 
zyjnej bilansu i budżetu, dokonane zostały 

wybory: Do Rady Naczelnej Organizacyj 
Ziemiańskich, uzupełniające do Zarządu 
Głównego i wybory do Rady Nadzorczej. 

Do Rady Naczelnej Organizacyj Zie- 
miafńskich powołani zostali ponownie: Anto- 
ni hr. Jundziłł, ks. Eustachy Sapieha, ks. 

Konstanty Ś wiatopełk-Czetwertyński i p. Sta» 
nisław Wańkowicz (junior): 

Do Zarządu Głównego na zastępcę zo” 
stał wybrany p. Marjan Radecki-Mikulicz: 

„Do Rady Nadzorczej ponownie zostali 
powołani panowie: Adam Koiszewski, Adam 
Bobiński i Tomasz Szalewicz. 

Sprawy podatkowe, odszkodowań za zie- 
tmię zajętą pod osadnictwo wojskowe, umów 
zbiorowych i umów z Lwowskim Zakładem 
Ubezpieczeń referował Prezes Głównego 
Zarządu Antoni hr. Juadziłł, zaś sprawy do- 
tyczące projektu nowych rozporządzeń O Iz- 
bach Rolniczych, o rozgraniczeniu źródeł 
podatkowych i o sądach pracy mecenas Wa- 
cław Szadurski, 

Po wyczerpaniu tych spraw wywiązała 
się dyskusja nad ustosunkowaniem się Zwią- 
zku Ziemian do przyszłych wyborów paria- 
mentarnych, została uchwalona następująca 
rezolucja: 

<Ziemiaństwo Kresowe zebrane na Wal- 
nem Zgromadzeniu Przedstawicieli Oddzia- 
łów Powiatowych w Warszawie, w dniu 26 
Hstopada 1927 roku, stojąc na gruncie obto* 
`пу państwowości polsziej i rozwoju pol. 
skości ma Kresach uchwaliło jednogłośnie 
stanąć do przyszłych wyborów do izb Pat- 
lamentarnych pod hasłem jednej wspólnej 
listy polskiej, jednoczącej wszystkie żywioły 
polskie państwowe 1 praworządne». 

W związku z powyższą uchwałą Zebra- 
nie poruczyło zajęcie się sprawami  wybor- 
czemi Panom: Antoniemu hr. Jundziłłowi, 
Romanowi Skirmunttowi, Adamowi Bobiń. 
sklemu, Ks: Eustachemu Sapieże, Zygmune 
towi Bortkiewiczowi, Stanisławowi Wafko- 
wiczowi (junior), Ks. Konstantemu Świato- 
pelk-Czetwerty ńiskiemu. 
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odb orniki 

Ultradyny 5, 

Lampy odbiorcze i nadawcze, 

Fachowa о 
    

Dancing z udziałem specjalnie zaańgażowanych artystów. 
26 W > - S+L40664++45 S+0+44++444+44+4 

WILEŃSKIE BIURO RADJOTECHNICZNE 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 23, tel. 4 05, 

Poleca Sz.Sz. Klijenteli wyroby: 
P.T. R. Polskiego Towarzystwa Radjotechnicznego, Zakładów 

Radjotechnicznych „NATAWIS% 
oraz Zakładów Radjotechnicznych „W ILRADJO* 

odbiornki detektorowe od zł. 12.— 
1 lampowe od zł. 60 — 

7 i 8 lampkowe i inne selektywne aparaty pęd 
gwaranc. eliminowania stacji wiieńskiej, 

akumulatory i rozmajty sprzęt radjowy. 

Warsztaty reparacyjne, ładowanie akumulatorów- 
bsługa i porady. 
POP Ф®ФФ 

stanty Rdułtowski, Jan Sienkiewicz, Włady- 
sław Jeśman, Stanisław Wańkowicz (senior), 
Władysław Dowgiałło, Jan hr. Tyszkiewicz, 
Michał hr. Krasiński. 

Do projektowanego Komitetu Ogėlno- 
Ziemiańskiego do spraw wyborczych został 
jednogłośnie delegowany z ramienia Kreso- 
wego Związku Ziemian—Antoni br: Jundziłł* 

Albanja i republika Kowiefska, 
Pod tym tytułem p. Bainvllie rozpatruje 

stan sprawy polsko -ditewskiej. Tak Bainvilje 
stwierdza, że Sowiety dosyć mają kłopotów 
wewnętrznych, aby teraz myśleć o wojnie. 
Nie pozostaje więc im nic innego jak biernie 
przyglądać się rozgrywce Polski z Voldema- 
rasem. Pisarz francuski jest przeciwnikiem 
istnienia państw małych, jest natomiast 
zwolennikiem aglomeracji małych państw 
w większe jednostki państwowe. Uważa, że 
małe państwa takie jak Litwa Kowieńska 
lub Albanja będą zawsze punktami neural+ 
gicznemi w polityce, będą zawsze postra- 

„chem pokoju w Europie. Należy je likwi- 
dować. 

W obronie Sądów Apelacyjnych, 
W związku z projektem nowego prawa, 

kasującego drugą instancję sądową czyli 
Sąd Apelacyjny, w wyniku przeprowadzo- 
nej dyskusji nad referatem adw. Marjana 
Niedzielskiego, Polski Związek Prawników 
Kresowców, powziął w tej doniosłej spra- 
wie następującą uchwałę: 

Stwierdzając. 
że prawo apelacji winna byś jedną z 

najistotniejszych rękojmi prawidłowego wy- 
miaru sprawiedliwości, że w wyjątkowo 
skomplikowanych w.runkach odrodzonej рай- 
stwowości polskiej, która nie może uchylać 
się od zasad ustafonych na zachodzie, Sądy 
Apelacyjne już położyły olbrzymie zasługi 
i w zupełności udowodniły swoją rację bytu; 

że projekt nowej procedury karnej, wpro- 
wadzając Sądy Przysięgłych w rnadzwyczaj- 
nie ograniczonym tylko zakresie, redukuje 
do minimum kontrolę przy oddaniu ;oskar- 
żonego pod Sąd, nadając Sądowi Najwyż- 
szemu Ściśle i wyłącznie funkcje instancji 
kasacyjnej; 

że w tych warunkach Sąd Apelacyjny, 
jako druga instancja merytoryczna nie tylko 
nie traci na znaczeniu, ale poniek d staje 
się jeszcze bardziej niezbędnym; 

że jak to stwierdzają dobitnie sami au- 
torowie projektu procedury karnej, niepodo- 
bna jest iiczyć na obsadzenie w najbliższym 
czasie wszystkich atanowisk w sądach pro- 
wincjonalnych przez doświadczone i wytra- 
wne siły prawnicze — 

Polski Związek Prawników Kresowców 
zwracą się do wszystkich polskich zrzeszeń 
prawniczych z wnioskiem 0 wszechstronne 
rozważenie tej sprawy celem złożenia czyn- 
nikom miarodajnym odnośnej deklaracji, ka: 
tegorycznie i bezwzględnie wypowiadającej 
się za utrzymaniem w Polsce Sądów Ape: 
lacyjnych, 

Wielki wybór! 
aksamitu, piuszu, jedwabi, wy obów 
wełnianych, suklennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

„Manufaktura Łódzka” 
WIEL.KA 21. 

ФФФр еФФ 

Kawiarni Artystycznej 
ul. Ad. M'ckiewic-a Nr 11. 

otwartą została pierwszorzędna restauracja 

połączona z barem I winiarniq 

p. t. „Bachius” 
Bufet z zimnemi i gorącemi zakąskami czynny od g. 9 rano do 11 w. 
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wszelkie głośniki, słuchawki, 

   

  

w błąd publiczność!); tom nowel „Zie- 
lona kadra* debiutującego w belletry- 
styce autora p. Jęczego Kossowskis- 
go, powieść Т. Brudzewskiego „Za- 
trute źródło*. 

Jerzego Lafenestre „Legenda św. 
Franciszka z Asyżu" w przekładzie 
F. Miraudoli ukazała się nakładem 
poznańsko-lwewskiego Wydawnictwa 
Polskiego (które „„Biblłotekę Laure- 
atów Nobla** wydaje). Jest to prześli- 
cznie opowiedziany, według świadectw 
współczesnych żywot człowieka Bo* 
żego, którego współczesni zwali no- 
wym Chrystusem.. Nakładem tejże 
firmy wydawniczej ukazał się prze- 
kład opracowanego przez Gustawa 
Rougera legendarnego eposu arab: 
skiego Siret Antar, co znaczy «Przy- 
gody Antara». jest to poemat (prozą 
opratował go Rouger) słynny na ca- 
łym Wschodzie, jedne z arcydzieł 
piśmiennictwa arabskiego. 

Oto zaś plon wydawniczy z osta- 
tnich paru miesięcy majruchliwszego 
z ruchliwych, warszawskiego «Roju>: 

Stefan Zweig: „Pierwsze przeży: 
cie”. Cztery opowiadania wsnute па 
motywach pierwszych — miłośnych 
drgnięć młodego serca. Maurice De- 
kobra: „Ucieczka lorda Seymura* w 
autoryzowanym przekładzie A, Czer- 
skiej, Jacka Londona „Jerzyz wysp* 
książka jak stworzona dla młodzieży. 
Ireny Zarzyckiej: „Dzikuska”, jasna, 
pogodna powieść z życia dworku 
wiejskiego, Jan Bannery: „Miłość i 
Gilotyna (Niczem najsensacyjaiejszy 

film, Samobójstwo kobiety. Poszlaki 
padają na nieznanego nikomu włó- 
częgę... prokurator miotany sprzecz- 
nemi uczuciami...) 4 

Nie meże braknąć przekładów z 
tak dziś modnej literatury — Razji 
sowieckiej lub rosyjskiej wogóle. 
Więc mamy oto nieodzownego II|i 
Erenburga „Sześć opowieści o łat- 
wych skonach». jest to siódmy tem 
zbiorowego wydania pism Erenburga 
w nakładzie «Roju». Oczywiście, jak- 
że byśmy mogli obyć się bez posia- 
dania w polskich przekładach _cało- 
"kształtu twórczości pisarskiej Ilji Eren- 
burga! 

To też c<Sześć powieści» wydano 
z wielką starannością. Papier bezdrzew- 
ny! Ilustracje Coprawda drzeworyty 
p. Wąsowicza, jakby żywcem wyłęte 
ze «Zwrotnicy»lub z <Kwadrygi>, na- 
der  groblematyczną są eozdobą» 
książki. Ale chęci wydawców — бу!у 
jaknajlepsze:.. 'Podobnie jak «Trzy- 
naście fajek» tak i «Sześć opowieści» 
spaja ze sobą jeden motyw. Tym jest 
w «Sześciu opowieściach» — śmierć. 
Firma wydawnicza zapewnia, iż jest to 
najbardziej konsekwentna i rewelacyj- 
na książka Ecenburga.**) 

Tom szósty zbiorowego. wydania 
pism wypełnia Erenburga „Łaźo” tom 
piąty jego „Walet dzwonkowy i 
i Spółka, 

A propos Erenburga... 
Para dni temu, miał Erenburg, zje” 

chawszy do Warszawy dać dwa wła- 
sne «wieczory», lub jeśli kto woli 

»recitale» w sali Towarzystwa Hiqie- plęć tomów — «juljo Jurenito», «Ży- 
nicznego. Dowiedziałem się o tem z cie i śmierć ikołaja  Kurbowa», 
zapowiedzi podanej w warszawskim «Trust D. E», «Oblicze wojny»fi 
<Naszvm Przeglądzie» a mającej «Miłość Joanny Ney» — leży już na 
brzmienie następujące: półkach księgarskich, 

renburg, autor „Juljo Jurenito“, „13 Jest to prawdziwy załew, potop, mó- 

a nowe cztery 
<Genjalny szampion słów Ilja E- czy pięć lada dzień opuści drukarnię, , 

Fajek“, „Trustu D. E,* i t. p.w któ- 
rych petrafi stopič sensacyjaość naj- 
bardziej fascynującą z głębią podse- 
ksualnej myśli, wyobraźaię nięzrów- 
nanie bogatą i rozkisłznaną ze skon: 
densowaną i oszczędną formą, ztmy- 
słowość wyrafinowaną z  intelektua- 
lizmem, iście kiaową rozrzutność bra- 
wurowych pomysłów z odwiecznym 
liryzmem, wrażliwość niemal sejsmo- 
graficzną na wszelkie przejawy współ- 
czesności z konstrukcyjneścią stylu... 
przyjeżdża do Warszawy.etc,» 

Czy jest człowiek, któryby mie 
pokwapił się pójść posłuchać takiego 
„geujalnego szampjona”,.. powojen- 
nej deprawacji Smaku i sumienial 

Teraz zaś weźmy do ręki — ol 
nie żadne moralizatorskie dzieło, tyle 
ko tegoroczny numer 11-ty „Wiado- 
mości Literackich*, pismo aż nadto 
chyba, jak się dziś mówi enastawio- 
ne» na modernizm wszelkiego ro- 
dzaju. Znajdziemy tam recenzję z 
„Trustu D, E.* Erenburga, a w niej, 
w tej recenzji, ustęp aastępujący: 

«Nie jest Erenburg jeszcze tak po- 
pularny jak Dakobra lub Fulda. Ale 
dogania już takich pisarzy jak Bar 
busse i Kellermann. c jest 
na wszystkie języki Świata. W Polsce 

wiący o czemš więcej niż o zwykłej 
poczytności pisarza. Popularność jego 
urasta do wielkości symbolu i zasłu- 
guje, by się nad nią poważniej ха- 
stanowić», 

A potem autor recenzji, sam p. 
Anatol Stern, zaiste nie żaden retro- 
grad, nie żadna mumja przedwejenna 
powiada bez ogródek, że to, co w 
pismach Erenburga oczarowuje i odu- 
rza czytelaików jest poprostu: anar- 
chizmem,  ideołogją niszczycielską, 
l mie jest te żadna rewolucyjność 
& 1а Bakunin lub Kropotkin lecz — 
powiada p, Stern — „jest to protest 
przeciwko uspołecznionemu w jak- 
kolwiek sposób człowiekowi, wyraża: 
ny przez Erenburga w sposób ;raz- 
wcieczony, ultra rosyjski*, 

Aż wreszcie oto co pisze p. Ana- 
tol Stera (daj jemu, 
zdrowie!): 

„Niezdrowe opary wojny, po której 
zostało kilka miijonów trupów i ka- 
lek, ale która nie zerwała ani jedne- 
go z pośród tysięcy więzów niespra- 
wiedliwości ludzkiej i społecznej, któ: 
ra nie wyhodowała w piersi społe- 
czeństw burżuazyjnych żadnego zdro- 
wego ideału — te niezdrowe opary 
stworzyły powieść erenburgowską i 

Panie Bože, * 

| 
1 
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KURIER GOSPODARCZY 
Bilans handlowy za paž- 

dziernik. 

, Bierne saldo bilansu handlowego 

ma miesiąc październik wynosi 134 

miljsnów franków złotych, czyli 23,0 

mij. złotych obiegowych — przy war 

tości przywozu 15,1 milj. fr. zł. i wy- 
wszu 137,7 milj. fr. zł. W porówna* 

miu z wrześniem obroty zwiększyły 

się — przywóz o 22,0 milį. fr. zł. — 

WAYÓZ o 186 milj. fr. zł. 
Przywóz: W przywozie najwięk- 

szy wzręst wskazuje grupa artykułów 

spożywczych w szczególności pszeni- 
ca © 24 milj. fr. zł., przywieź iśmy 
jej 12000 ton na sumę 33 mili. fr. zł. 

Przywóz ryb, który we wrześniu był 

jeszcze nieznaczny, wzrósł w paźdier: 

niku do 477 ton, wartości prawie 

0,6 milj. fr. zł. — głównie z Rosji. 
4 Wźrósł również przywóz śledzi. 

| Szmalcu przywieźliśmy w paždzier- 
niku e 24 milį. fr. zł. więcej, niź we 

wrzešniu, import w peždzierniku wy- 

nosił 2800 ten Od początku reku z 
październikiem łącznie sprowadził śmy 
azmalcu 13,000 ton, e wartości 20,5 

milį. fc. 21. Pozatem wzrósł przywóz 
roślinnych elejów jadalnych. 

Z działu chemikalji organicznych 
wzrósł przywóz garbników prawie o 
1 milį. fr. zł., przywóz natomiast skór 

surowych pozostał bez zmiany, przy- 

wóz gotowych wraca znowu do nor- 
my i wynosi 50 mili. fr. zł. bardze 
dużym przywozie we wrześniu 6,0 
wilj. fr, zł., przywóz sierpniowy wy* 
nosił tylko 4.3 milj. fr. zł., tj. średnią 
miesięczną na rok bieżący. 

Z artykułów włókienniczych naj- 
większy wzrost wykazuje przywóz ba- 
wełny e 3,5 milj. fr. zł. przy niezmie- 
nionym dowozie przędzy i tewarów 
bawełnianych—oraz przywóz wełny © 
2,1 milj. fe. zł., przy jednoczesnym 
nieco tylko większym imporcie przę- 
dzy i tkanin wełaiaaych; to samo do- 
tyczy juty. Import bawełny przekro- 
czył w październiku średnią miesięczną 

za rok bierny, która wynosiła 
6500 ton i doszedł 4do sumy 
7,480 ton. W innych działach 

nelsży zaznaczyć znaczny wzrost przy- 
wozu żelastwa o 1,0 milj. fr. zł, a 
następnie maszyn, aparatów i przy- 
rządów elektrycznych. 

Wywóz: W wywozie gruba arty. 
kułów spożywczych dała © 55 milj, 
fr. zł. więcej, szczególniej wzrósł t. 
zaczął się wywóz ziemniaków o 2,2 

milj. fr. 2ł, i przetworów ziemniacza- 

nych o 1,8 milj. fr. zł, strączkowych 

o 20 mil. fr, zł, cukru o 3,3 milį. fc. 
zł i chmielu o 1,7 milf, fr. zł.; zmniej- 

szył słę natomiast wywóz jaj o 4,0 

anilj. fr. zł. jak zwykle w jesieni ipa- 

szy. Stosunkowo bardzo znaczne 

zwiększenie dał wywóz świń o 37 

milą. fr. zł W dziale drzewa bilans 
psždziernikowy kształtował się gorzej 

niż we wrześniu, choć ogólna suma 
się uie zmieniła, to jednak drzewa 

tartege wywieźliśmy 0 1 milj. fr. zł. 

mniej, a przeważnie drzewa tartaczne- 
go o 1 milj. fr. zł. mniej. 

Natomiast silnie zwiększył się wy- 

wóz węgla e 4.764 tys, f. Pewne ©- 

żywienie wykazuje także wywóz prze- 

twoiów ropy naftowej, metali i wy- 

robów metalowych oraz materjałów 

włókienniczych; naogół jednak eksport 

„ masz materjałów włókienniczych jest 

mały, choć lepszy w porównaniu Zz 

nowsk'e Góry 150.000, Przyczyna 100.000. W w artofle 15—17 1 kg. 
ten sposób Górny Śląsk będzie miał własny aa RO ak m 158“ 30, E 
granit na budowę dróg w województwie. traszka 5 — 10 (pęczek), buraki 15 — 20, 

Wywóz materjałów drzewnych z brukiew 15-20, ogórki 50—80 gr. za 1 dzie- 
Litwy. siątek, groch 55 — 60 gr. za 1 kg. 

й i 2 fasola 60 — 70 gr. za 1 kg., kalafiory 75— 
Litwa wywiozła do Niemiec w pierw- 100 gr. sa główkę, kapusta Świeża 15—20 za 

szem półroczu 1927 — 10088,3 ton papierów 1 kg., kwaszona 25—30, pomłdorv 120 — 

ki, w przeciwstawieniu 31878,3 ton w tym 150 grzyby suszone 15.00-18,00 za i «g. 

Bamym czasokresie r. 1926. Masy papierni. Mąka pszenna amerykańska 100—110 gr. 

czej wyszło z Litwy w pierwszem „półrocze gr. za 1 kg,, krajowa I gat: 95—100, II gat, 

zą 12.570.600 litów, z tego do Aneijl za 5,54 80—90, żytnia 65 proc. 58—60, 75 proc, 50— 

mijj. litów, do Niemiec za 320.000 litów. 52, razowa 38—40, kartoflana 85—95, gry- 

Wartość importu papiera 1 wyrobów papier- czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

niczych wynosiła 2 miijony 770 tys. tiów. Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 

stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. Kasza manna amerykańska 130-150 gr< za 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» N 101, z dnia ! kg. krajowa 110—120, gryczana cała 95— 

19 listopada 1927 r.: 105, przecierana 95—105, perłowa 80—05, 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- an 60 — 65, jęczmiena 60 — 75, jagiana 

pospolitej z dnia 8 listopada 1927 w spra- 
wie uzupełnienia art. 24 ustawy o państwo: 
wym podatku dochedowym (poz. 871); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

© Miec wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 
cielęce 250—270, baranie 200 — 240 wie» 
przowe 320—350, sohab 350—380, boczek 

pospolitej z dn. 8 listopada 1927 r. zmienia- 
jące rozporządzenie z dn. 30 grudnia 1924 r. ' 
o wprowadzeniu jednolitego monopolu 
sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypo: 
spolitej Polskiej (poz. 873): 

— Układ pomiędzy RAE Кхесзуро- 
spolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieo- 
kiej w sprawie pomocy dla pozbawionych 
zarobku i ubezpieczenia na wypadek bezto- 

bocia (poz. 877); 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 27 psździernika 1927 r, o przerzchowa- 
niu długów rentowych (poz. 879); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 27 psźłziernika 1927 r. o zakazie а- 
wierania umów lawinowych (poz. 880); 

a szynka świeża 350—380, wędzona 

Owoce. Jabłka 60—100, gruszki 120 — 

Cakier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
detalu), kostka I gat. 170 — 180, II gat. 160 
—170. 

Jaja: 220—250 za 1 dziesiątek. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, 
bite 500—600, młode 3.00—.400, gęsi żywe 

8,00—12,00, bite 7.00—10.00, indyki ży- 

we 15,00—17.00, bite 12.00 — 15.00 zł, 
młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 450-480. śnięte 350 400 
та 1 Ке., Szczupaki żywe 400—450, śnięte 

300—350, okonie żywe 400—450, śnięte 350 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 102, z dnia 
24 listopada 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 9 listopada 1927 r. o regu- 
lacji i utrzymaniu wód sławnych (poz. 882); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy+ 
pospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o wy- _ 
stawach i Targach gospodarczych (poz. 884); | SOBOTA 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z в 

dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie zakazu 3 Dziś 
przywozu pszenicy oraz mąki pszennej Franciszka 

jutro (poz. 887); 

Barbary P.M. 

   

   

Wsch, 64. sg. 7 m. 23 

Zach, al. 6 g. 15 m. 29 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 31 października 1927 r. o two- 
rzeniu gospodąrstw wzorowych przy parce- 

lacji wykonywanej przez instytucję do parce- 
lacji upoważnione orąz przez właścicieli 
dóbr parcelowanych (poz. 893); 

Rozporządzenie Ministrów: Spraw 
Wewnętrznych, Pracy i Op. Sp., Przemysłu © 

i Handlu oraz Sprawiedliwości z dn. 31 śreć 

października 1927 r. o stosowaniu mecha: “10 
nicznych urządzeń do przesiewania mąki, Wzorce 
mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, $:e niw 
cukierniach i innvch zakładach wytwarzają: Opsć xs dor | 
cych pieczywo (894). bę w mis 5 doł 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 103, z dnia y 
26 listopada 1927 r; Wiat j Północny. 

przzważnjący 
— Rozporządzenie Prezydenta RzeCzy- (gw a g i: Pochmurno. 
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pospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. ozmia* minimum za dobę — 6°С 
nie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1924 Tendencja barometryczna stały spadek 
r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu gujenia. 
w złotych kapitałów włąsnych przedsiębiorstw URZĘDOW. A. 
obowiązanych do prowadzenia ksiąg handio: 
wych (poz, 897); 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysła i Handlu oraz Rolnictwa z dnia : 
23 lietopada 1927 r. w sprawie ustanowienia wy i objął urzędowanie p. 
ceł wywozowych od pszenicy i mąki pszen- R ;czkiewicz. 
nej (poz. 900). 

dniu dzisiejszym powrócił z Warsza- 
wojewoda 

29 listopada 1927 r. 

— Rozporządzenie Ministra Poczt i Te- = 
legrafów z dnia I6 listopada 1927 r: o zmia- zimiany personalnie. 
nie taryfy pocztowej 
(poz. 905). gół 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 105 z dnia 
30 iistopada 1927 r: 

— Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 24 listopada 1927 r. w spra- 
wie wykonania rozporządzenia z dnia 17 
maja 1927 +; o pomiarze morskich statków towarzystwie 
handiowych (poz 906) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 2 

grudnia r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 

та 100 klg., owies 39 — 40 — 41 (zależ- cie pod przewodnictwem gen. 

Naczelnika 

dotychczas znane. 

  

— Powrót jp. Wojewody. W 

— Zmiany w policji wileńskiej. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P> Nr 104 z dnia Jak się dowiadujemy w najbliższych 
dniach mają nastąpić na naczelnych 
stanowiskach policji wileńskiej pewne 

Za kilka dni bę- 

i telegraficznej dziemy mogli dać informacje szcze: 
owe. 
— Wojewoda Nowogródzki w 

Wilnie. Jak się dowiadujemy, w dniu 
dzisiejszym przybył do Wilna Woje- 
weda Nowogródzki p. Beczkowicz w 

Wydziału 
bezpieczeństwa p. Jarockiego. Przy- 
czyny przyjazdu p. Wojewody nie są 

BAIBJSKA. 
— (x) Posiedzenie w Magistra- 

—880, karasie żywe 300-350, śnięte 200-250, 
karpie żywe 350-400, śnięte 250-280, leszcze 
żywe 450-480, Śmięte 380-400, sielawa 280— 
300, wąsacze żywe 400—450, snięte 300—380, 
sandacze (brak), sumy (brak), miętuz, 
(brak), jazie żywe 450—480, śnięte — 
4%&„“ (brak) płocie 120—200, drobne 
40. 

Len: włótno I gat, 40—50 zł. za pud,Eli 
gat: 25—35, siemię Iniane 10,50—11,00 zł. za 
pud. Tendencja mocna, na siemię słabszą. 

G-4DA WARSZAWSKA 
+ 2 grudnia 1927 r. 

Dewizy i waluty: 
Тгап:. Sprz. Kupno 

Holandja 360,30 361,20 35940 
Londyn 43,50 43,61 43,39 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryž 35,06,5 35,15 3498 

Praga 26,41,5 26,48 26,35 

Szwajcarja 171,93 17236 17150 
Papiery Proceutowe. 

Dolarówka 63,75 64 
kolejowa 102.50 103, 
5 proc. konwers. 66,50 
konwers. kolejowa 62,50 63 
Listy i obl: B-ku Gosp. Kraj. 92— 93 
Listy Banku Roln. 93 
8 proc. ziemskie 81 
4i pėt proc.ziemskie 58,50 58,60 
8 proc. listy warszaw. Si 81,75 
5 proc. warsz. — 65,25 65,50 
oblig. m, Warszawy 1923 r. 62.25 
8 proc. m. Łodzi 80 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 2 grudnia 1927r. 

Złoto. 

4,721/s 4,71:/, 
: Liaty zastawne. 

Wii. B. Ziemsk. zi. 100 59,10 
Akcje. 

Wileński Bank Ziemski R. 250 —121. 

Ruble 

  

KRONIKA 
Po dłuższych debatach zdecydowano 
urzeczywistnienie tego projektu w 
tym wypadku, o ile władze wojskowe 
przeprowadzą na własny koszt połą- 
czenie kolei normalno:torowej do ul. 
Legjonowej i wybudują bocznicę, 
oraz o ile zgodzą się na zamianę 
swoich terenów na miejskie. 

Koszta tej budawy, które Magi- 
strat zamierza otrzymać w drodze 
pożyczki, wyniosą około 2 mili. zł. 
Pozatem Magistrat zobowiązuje się 
zabezpieczyć władze wojskowe w 
stałą dostawę i wypisk chleba niezbę- 
dnege dia wojska. Sprawę powyższą 
postanowiono traktewać jako pilną, 
by jeszcze w bieżącym miesiącu mo- 
gła nastąpić jej realizacja. 

W przeciwnym wypadku miasto 
zniewolene by było budować piekar- 
nię mechaniczną ma własnych  tere- 
nach. 

— (x) Komisarz R:ądu zanie- 
mógł. Komisarz Rządu na m. Wilno 
p. Iszora ostatnio zaniemógł na gry« 
pę. co spowedowało konieczność nie- 
opuszczania przez dni kilka łóżka. 
Zestepstwo pełni do czasu wyzdre- 
wienia p. Iszory zastępca Komisarza 
Rządu p. Aleksaadrowicz. 

— (o) Posiedzenie miejskiej 
komisji gospodarczej. W  ponie- 
działek, dnia 5 grudnia, © godz. 8-ej 
wiecz., odbędzie się w Magistracie 
posiedzenie miejskiej komisji gospo” 
darczej z następującym porządkiem 
dziennym: 1) sprawa ustalenia opłat 
za korzystanie z lokalu, wody, epału 
i światła w lokalach do oczyszczania 
kjszek i flaków ma rzeźni miejskiej; 
2) dodatkowy preliminarz dochodów 
i wydatków na utrzymanie lokalu do 
oczyszczania kiszek i flaków i posto- 
ju bydła na targowisku ma rzeźni 
miejskiej; 3) sprawa uporządkowania 

Pogłoski o zmianie na stanowisku wojewody. 
Jak się dowiadujemy, pogleski o wistošcią O tyle, że stanowisko te 

przeniesieniu p. wojewody Raczkie- było proponowane, jednak p. Racz- 
wicza na stanowisko wojewady war- kiewicz odmówił się od ebjęcia tego 
szawskiego nie mijają się z rzeczy- stariowiska. 

Zbiorowa ekshumacja zwłok żołnierzy nie: 
mieckich I rosyjskich 

W rsku 1915 władze niemieckie Niemców itrzydziestu czterech Rosjan 
po jedtiej z bitw odbytej ma terenie pochowane zostały w jednej mogile, 
maj. Czerniszki gm. worniańskiej pow. bez trumien. jednak z zachowaniem 
Wileńsko-Trockiego zarządziły pocho- wszystkich form. Zwłoki ułożone zo- 
wanie wszystkich zabitych w jednej stały jedne obak drugich. Sporządzo- 
mogile. Nie licząc się z niczem obra: no dokładny plari i protokuł (na mo- 
mo jako tniejsce dla tej mogiły klomb cy uadesłanych przez  ministerjum 

przed domem mieszkalnym. wojny w Berlinie wykazów). Zwłoki 

Obecnie właściciel dworu zwrócił żołnierzy rosyjskich, jako niewiado- 
się do władz wojewódzkich z mrośbą mego pochodzenia pochowane zostały 
© ekshumację pochowanych. Uzyska- bez protokułu szczegółoweg». Na 

no zezwolenie i ostatnio specjalna tym zakończyły słe obowiązki refera- 
ksmisja wydelegowana przez referat tu grobownictwa wojskowego, nato- 
grobownictwa wojskowego wojewódz- miast kwestja ustawienia krzyża bę: 
twa Wileńskiego w przeciągu pięciu dzie nadal otwartą. Należy įprzypusz- 
dni dokonywała tej ekshumacji, 

Zwłoki siedemdziesięciu czteręch 
czać, że Sejmik jako gospodarz  zaj- 
mie się tą Sprawą, 

Dalsze wysiedlenia z Litwy, 

Sy dniu wczorajszym na odeinkų 
pogranicznym pow. Święcieńskiego, 
władze litewskie wysiedliły niejakiego 
Zysmansa Franciszka i Olesiukswą 
Antoninę, jako podejrzanych o sprzy- 

janię pańsłwowości polskiej. Równo- 
cześnie wysiedleni zostali: niejaka Bie- 
licka i Szmerlis—dotąd stali obywa- 
teli Litwy. 

Pomoce miasta—em'grantom z Litwy. 
Magistrat m. Wilna na wczorzj- oraz materjalnej, uskutecznianej przez 

szem posiedzeniu postanowił udzielać Opiekę Społeczną, ua równych pra- 
wszystkim emigrantom litewskim w wach wszystkich obywateli m. Wilna. 
Wilnie wszelkiej pomecy lekarskiej, 

Plaga wilków. 
W  ostatulch dniach w okolicy cą podkradają się? pod chlewy wieś 

Siemionowki, Indury i  Alekowicz niacze i unoszą trzodę chlewną. 
pow. Grodzieńskiego mojawiły się Peżądanem byłoby urządzanie mo 
większe stada wilków. Głodne bestj* żliwie częstszych obław, by w ten 
wyrządzają miejscowej ludności więk« sposób zabezpieczyć ludność przed 
ksze szkody. Bywają wypadki, że no- plagą tych szkedników. 

į EB ko, gy się ROŻNE, 
w znacznej mierze do estetyczniejsze. _ — Wystawa konserwatorska. 
go wyglądu i oświetlenia ulić, W eelu wada idei opieki = 

— (x) O nagrody miasta za zabytkami sztuki i kultury oraz żazna- 
utwory artyst. literackie. Zarząd jomienia społeczeństwa z działalnością 
stowarzyszenia literatów w Wilaie j wynikami państwowej opieki nad 
zwrócił się ostatnio do Magistratu Z niami na obszarze Wileńskiego okrę: 
prośbą o ustalenie przez miasta nNa- gy konserwatorskiego (województwa 
gród literacko-artystycznych, wypłaca: Wileńskiego i Nowogródzkiego) urzą- 
nych corocznie za utwory literacko* dzona została w gmachu urzędu wo- 

= związane z historją m. jewódzkiego (ul. Magdaleny 2, 1 pię- 
ilna, tro—wi i 
Dawiadujemy się, iż Magistrat kaminas o PE 

prośbie powyższej prawdopodobnie — Wystawę zwiedzać możua Od po- 
zadośćuczyni. „_ miedziałku dnia 5 b,m, do dnia 11 b.m, 

— (x) Projekt wprowadzenia włącznie od godz, 5 popoł. do 8 w. 
asekuracji bydła na ubój. Magi- Wstęp bezpłatny. : 
strat miasta Wilna na wczorajszem — Betlejki, Heredy, Kukiełki u- 
posiedzeniu wysunął projekt wprowa" rozmajcone oryginałnemi obrazami z 
dzenia asekuracji bydła rogatego, tańcami i śpiewami przygatowuje, jak 
sprowadzanego przez poszczególnych sję dowiadujemy Państwowa Szkoła 
interesantów na ubój w rzeźni miej- Przemysłowo-Handlowa Żeńska im. 

P> zamierza Magistrat zor o Čimoras a Ча ginizotć a ak = sprze : ‹-;;Ет na 15 stycznia nadchodzącego 

aży mięsa mnie) wartościowego, które — Na rzecz 

w handlu prywatnym nabywa dotąd aczaówGisazajani Bił ZY Paw 
ik" po cenie mięsa pierw- = RY kinie miejskiem Kultu- 

. ralno wiatowem ‚ Оз 
„Projekt ten Magistrat przesłał do 5) w niedzielę da 

związku lekarzy weterynaryjnych W 12 m. 30 odbędzie siė /poranek na 
celu omówienia dalszych szczegółów rzecz niezamożnych uczniów G'mna- 
w tej sprawie. zjum Kr. Zygmunta Augusta. Wy- 

WOJSKOWA.  świetlany będzie flm są ykdom 
— (x) Objęcie urzędowania „Ognia*—wstrząsająca symfonja mo- 

przez komendanta miasta ppłk. rza. Bilety: parter—60 gr,  balkon— 
G życkiego. Komendant miasta ppłk. 30 gr, do nabycia przy wejściu. 

rokiem ubiegłym. handlu na rynku Nowogródzkim; 4) Iwo-Giżycki z dniem wczorajszzm po Podczas wyświetlania obrazu będzie 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 45 Litwinowicza. W dniu wczerajszym, 

Eksploatacja granitu na Po'esiu 

W Katowicach powstał Związek Samo: 
rządów Śląskich celem eksploatowania gra- 
"nitów w Kiesowie (na Polesiu), w powiecie 

Sarny. Znajdują się tam wspaniałe pokłady 

granitu, nadające się doskonale dla wyrobu 

kostki do budowy dróg i szos. W zeszłym 

roku zakupił powiat katowicki kamieniołomy 

w Klesowie, na swój użytek, obecnie zaś 

do eksploatacji przystępują i inne samorzą: 

dy śląskie akcji udziałów będzie na- ser 

stępująca: Powiat Katowice miijon złotych, 
Świętochowice 250.000, Rybnik 120.000, Tar- 

  

jej czyteln'ków. Zgorzkniały osad pe: 

symizmu, bezsilnego buntu i melan- 

cholji—jest jej istotą, Nie w.dzi ona 

żadnego zarania przyszłości — poza 

„pustką wyuiosłą”.. Nietylko nie czue 

je horror vacui — ale, przeciwnie, tej 

* ostatecznej pustki pożąda. l wraz z 

mią tłuszcza rozwydrzonych snobów, 

zawodowych nierobów, rozwściecz3- 

mych erotycznie dziewczynek i bezsil- 

nych, zjełczałych, topiących w szklan- 
ce czarnej kawy swe żals inteligen- 
tów". A 

Brawo, brawo i raz jeszcze brawol 
I taklege to autora wszysikie, 

wszyściutkie „dzieła* wydaje w pol- 

skim przekładzie, na  bezdrzewnym, 

trwałym jak spiż papierze, z ilustra- 

cjami, polska firma wydawnicza naj- 

ruchliwsza z ruchliwych! 
Ruchliwość jest ogromną zaletą. 

Osobliwie w Wilnie należałoby apolo: 

etyczne o niej wygłaszać prelekcje! 

= — mie trzeba zapędzać się w 

ruchliwości tak dalece aby nawet nie 

czuć w którą pędzi się stronę. ‚ 
Gdy zaś ogromnie „peszedł" zbiór 

opowiadań i nowel kiiku współczes- 

i Na autorów rosyjskich zatytułowany 

„Ludzie jaskiniowi*, wnet też i uka- 
zał się cykl analogiczny (nakład To- 

warzystwa „Rój”*) pod tytułem «Z m0- 
tyką na słońce». Dlaczego: «Z mo- 
tyką na słońce»? Diatego, że znaj- 

duje Się w zbiorze nowela A. Bibika 
tak zatytułowana. Wśród autorów 
trzynastu opowiadań zawartych w 
książce, znajdują się Pautelejmon Ro" 

— 46, na kaszę 41 — 42, otręby żytnie 30 
— 31, pszenne 31—32, słoma żytnia 8—9, 
siano 10—11, ziemniaki 11—12. Tendencja 
spokojna. Dowóz średni, 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat: 400 — 
420, II gat. 350— 380, amerykańska 430—460, 
szmalec amerykański I gat. 450 — 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mieko 55—60 7 za 1 litr, śmią 
tana 230--250, twaróg 120 — 140 za 1 kg., 

tw: wy 180 — 200, masto nieso- 
ione 650 — 700, soione 600 — 650, desero: 
we 700—800. 

manow, Aleksy Tołstoj, D. Swiercz- 
kow, Babel, A, Bibik, W. Katajew i 
Sergjusz Zajalckij. 

pod przewodnictwem dowódcy D. O. 

K. III generała Litwinowicza, przy 
współudziale przedstawicieli  Magi- 
stratu intendentury wojskowej, oraz 

li inżynierów miejskich i wojskowych, 
odbyła się Magistracie narada w spra" 
wie przyjęcia przez miasto cześci 
kompletu gmachów wojskowych przy 
ul. Łegjionowej pod t. zw. elewatory 
zbożowe, oraz wybudowania wspól- 
nej piekarni mechanicznej i młynu. 

(Newy przekład i wybór dzieł wiel- 
kiego pisarza). Redakcję prowadzi 
głęboki i przenikliwy krytyk p. Wj. 

rzy pierwszej sposobności po- lam Horzyca; wstęp biograficzno-kry- 
staramy się rozpisać się ma tem miej- tyczny do nowego wyboru dzieł 
scu nieco obszerniej, zarówno o zbio- Dickensa napisał prof. Andrzej Tretiak. 
rze «Z motyką na słońce» jak o Za podstawę przekładu służy sta- 
zbiorze «Ludzie jaskiniowie, © któ: re tłumaczenie, dobrze znane, Gór- 
rym „pisało” niedawno w „Kurjerze skiego ale dopełnione i poprawione. 
Poznańskim", że gdyby najzaciętszy «Klub Pickwicka» ukazuje się przeto 
wróg komunizmu chciał poprowadzić w całej swej, autentycznie dickensow= 
propagandę przeciw leninizmowi, nie skiej, rozciągłości oraz w szacie najzu* 
obmyśliłby nic skuteczniejszego nad pełniej artystycznej, Strona typogra- 
te opowieści o bytowaniu, jakie wiodą ficzna książki bez zarzutu. 
ludzie pod rządami sowieckiemi... U G:bethnera i Wolffa: Zygmunta 

Ach, takl Doskonała metoda. ja Wasilewskiego: „Wspomnienia o Ka: 
sam chcąc mojej dorastającej siostrze- sprowiczu i Żeromskim". oraz Zdzi- 
nicy gruntownie obmierzić całą nie- sława Dębickiego: «Rozmowy o lite- 
przyzwoitość teraźciejszych tańców i rażurze». (Zbiór srtykułów, drukowa- 
całą nieestetyczność głębokiego oraz nych przeważnie w Tygodalku liu- 
wszęchstronnęgo  dekoliowania się, strowanym'*). Nakładem lwowskiego 
jak niemniej całą potworność atmo- Ossolineum: niezmiernie zajmujące 
sfery przesyconej oparami napojów opisy pobytu w Grecji dwa lata temu 
wyskokowych i dymu — prowadziłem a na Sycylji i ma Capri rok temu 
łą przez pizć z rzędu wieczorów na skreślone z niemałym literackim — а- 
dancing poteatralny do warszawskiego lentem przez J. Parandowskiego 

Bristolu,., («Dwie wiosny»). U Arcta w War- 
INa szósty dzień — Ona sama po- szawie wyszła nieduża lęcz bardzo 

szła. trešciwa i solidnie dokumentowana 
książka (159 str.) b. dyrektora Depar- 
tamentu ministerstwa wyznań Religije 

Nieśmiertelny Dickens ożył w pol- nych i Oświecenia Publicznego d-ra 
skim jeszcze jednym przekładzie, w St Piekarskiego «Wyznania religijne 
wydawnictwie warszawskiem Guien- w Polsce». Traktuje w niej auior © 

bėrga. Te, któreśmy niedawno otrzy. wolności wiary, © stosunku Państwa 
maili, cztery części „Klubu Pickwicką* do Kościoła, o Konkerdacie, © рга- 
w dwóch ładnych temach doskonale wach i obawiązkach związkow reli- 

wróżą 6 całości rozpoczętej imprezy gijnych. Cz. J. 

* 

sprawa asekuracji bydła rzeźnego i odbytym wypoczynku objął urzędo* przygrywać orkiestra gimnazjalna pod 
otwarcie taniej jatki przy rzeźni miej- 
skiej; 5) Sprawa ustalenia tenuty 
dzierżawnej za działki ziemi miejskie] 
w Kuprjaniszkach, Leoniszkach i obrę: 
bie miasta. 

— (o) Czy będzie podwyżką 
podatków miejskich? W związku 
z obszernemi zamierzeniami Magistra- 
tu przewiduje się wzrost budżetu 
miejskiego. Z tego powedu wśród 
ludności miasta panuje obawa, że 
Magistrat będzie musiał podwyższyć 
psdatki, ściągane na rzecz władz ko- 
munalnych, 

Dla uspokojenia ludności nie- 
zbędnem jest, aby Magistrat stanow- 
czo wyjaśnił, że budżet obecnie roz- 
patrywany nie przewiduje wzmożenia 

CE i że zamierzenia Magistratu 
ędą wykonane bez konieczności ob- 

ciążania zbytniego płatników. 
— (x) Ulgi miasta na rzecz 

obywateli. Na ostatniem posiedze- 
niu miejskiej Rady Technicznej po- 
stanowiono między innemi wszystkim 
przedsiębiorcom zakładów w Wilnie, 
którzy wyświetlają w swych oknach 
wystawowych reklamy o typis arty- 
stycznym i tp., udzielać prądu ele- 
ktrycznego, stęsowanego dotąd do 
oświetlania ulic po cenie tej samej, 
dotąd opłacanej tj. po 45 gr. za kilo 
wat godzinę. Prąd ten, jak wiadomo 
jest daleko silniejszy i daje większe 

światło. , 
Pozatem postanowiono wszystkim 

właścicielom zakładów, których praca 
odbywa się przy pomocy metorów 
elektrycznych obniżyć opłaty za ko- 
rzystabie z prądu elektrycznego da 
35 gr. za jednostką. Dotąd oOpłaca- 
no—65 gr. 

W kańcu Rada Techniczna po- 
stanowiła wrowadzić we wszystkich 
posesjach m. Wilna własne oświetie- 
nie elektryczne, przed bramami w 
skrzynkach numeracji domów, z u- 
dzieleniem własńego prądu elektrycz 
nego, i pobieraałe za to wraz z urzą- 
dzeniem ryczałtową roczną opłatę w 
wysokości 60 zł. 

wanie. 

POCZTOWA, 

— Zmiana nazwy agencji 
pocztowo-telegraficznych Agencja 
pocztowo-telegraficzna Krzywicze — 
Dworzec w pow. Wilejskim przemia- 
nowana została z dniem 1 b. m. na 
Kniahinin, natomiast nazwa urzędu 
Krzywiczę - Gmina został zmieniona 
na Krzywicze. 

SZKOLNA. 

— Dar Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. Szkolna Pracownia 
Przyrodnicza w Wilnie otrzymała 

batutą p. Telmaszewskiego. 
Nie wątpimy, że dobry cel jak 

również wstrząsający obraz bitwy 
morskiej—przyczynią - sią do szczelae- 
go wypełnienia sali. 

— (c) Uwadze radjoamatorėw. 
Dowiadujemy się, że Towarzysiwo 
Kursów Technicznych zamierza zorga- 
nizować w nafbliższej przyszłości sze- 
reg wykładów z zakresu radjotechni- 
ki W związku z powstanem radjo- 
stacji wileńskiej znajdą popyt apara- 
ty detektorowe. Budowa tych apara- 
tów będzie uwzględniona w  wymie- 
nionych wykładach. Kurs będzie się 

wczoraj w darze od Pana Prezydenta odbywał prawdopodobnie w pań 
Rzećzypospolitej przyrząd do skrapla- wej szkołe Sokałczin na Zz 
nia powietrza. — (c) Zadużo mamy czasu... Ra- 

zem ze wszystkimi dodatniemi stronami 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA naszego napół sielskiego życia ude- 
— Zbłórka upominków dlą rza na każdym kroku fenomenalna 

sierot w cchronach. Komitet „daru wprost rozrzutność ..czasu. Coprawda 
choinkowego dzieci, dla dzieci" z ra- wiszą na ścianach urzędów i lokali 
mienia Komitetu wojewódzkiego wi- szumne wezwania: «Nie zabieraj cza- 
leńskiego „Chleb dzieciom" organi- SU pracującym, kończ sprawę i żegnaj» 
zuje wod protektoratem pani wojewo- lub „Szanuj cudzy czas* lub wreszcie 
dziny Jadwigi Raczkiewiczowej, zbiór- odwizczna maksyma «Czas — to pis- 
kę upominków dla sierot w ochronach niądz». Wszystkie jednak razem wzię- 
i szpitalach. Zwracamy się więc z te plakaty mie wiele pomagają, Inte- 
gorącą prośbą do dzieci i ich redzi- resanci częstokroć bezpotrzebnie za- 
ców o składanie na listy pań Komite- bierają czas urzędnikom przez wpro- 
tu, albo w poniżej wymienionych wadzanie zamętu dziwną wprost nie- 
punktach ofiar, w „postaci starych za- świadomością. Ale to mniejsza. To 
bawek, książek, odzieży, słodyczy albo Są wady, które z biegiem czasu da- 
pieniędzy. Niech każde dziecko cfia- dzą się usunąć. Gorzej jest gdy po- 
ruje ze swych zabawek choć jedną wodem straty czasu jest niewłaściwe 
tej biednej sierotce w ochronie, która funkcjonowanie aparatu urzędniczego. 
niema nikogo, ktoby o jej Gwiazdce Weźmy np, urząd pocztowy. Ażeby 
pamiętał. Ofiary prosimy składać: wałacić pieniądze na przekaz telegra- 
1. Mostowa 4 — dyr. Białasowa, 
2. Ostrobramska 6 — prez. Lewakow= 
ska, 3 Wielka 17—7 rektor. Pigonio- 
wa, 4: Antokol 54—prof. Zdziechaw- 
ska, 5. ul. Uniwersytecka 8 — Woje- 
wodzin=, 6. Rzdakeja pisma ofiary 
pieniężne. Termia składania ofier: 
15 grudzień 1927 r. Wszelkich infor- 
macyj udziela sekretarjat komitetu 
„Chleb dzieciom” codziennie od 5—7 
wiecz. ul. Wielka 34 (Ikal LO.P:P.) 
tel. 169. 

ficzny, trzeba dłuższy czas czekać w 
kolejce. Dlaczego? Przypuśćmy oto, 
że ktoś ma do przesłania 10 tys. zł. 
Musi taki interesant wypełnić 10 blan- 
kietów, poczem urzędniczka wypełnia 
10 tslegramów i jeszcze 10 kwitów. 
Wszystko dlatego, że nie wolno 
przesyłać więcej ponad 1000 zł. jednym przekszem. Nie wchodząc w celowość 
takiego zarządzenia (widocznie ma 
on swoje uzasadnienie) możnaby ży. 
czyć dla dobra korzystającej z tele,



graficznych przekazów |! publiczności 
(przeważnie ceniącej czas na wagę 
złote), by władze pocztowe uprościły 
nieco manipulacje przy okienku, de- 
dając  funkcjonarjuszce  pomocnicę. 
Podobne uwagi dadzą się zastosować 
i do niektórych innych działów urzę: 
du pocztowego. 

— Sprostowanie. Powołując się 
na dekret prasowy Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej proszę © zamieszczenie po- 
niższego sprostowania do wzmianki 
kronikarskiej p. tt „Zjazd związku 
polskiego nauczycielstwa Szkół po- 

wszechny ch** zamieszczonej w sz. piś- 
mie w N-rze 247 (1560) z dn. 28 paź. 
dziernika 1927 r: 

. Nieprawdą jest, że  usiłowałem 
urządzić ze Zjazdu manifestację „ogó- 
łu nauczycielstwa* przeciwko ipspek- 
torowi szkolnemu p. Majewskiemu, 
prawdą jest natomiast, że jako prze- 
wodniczący Zjazdu, usilnie i skutecz 
nie zabiegałem o to, aby po prze- 
mówieniu p. Majewskiego, nie dopu- 
ścić do dyskusji, pomimo że zgłosił 
się cały szereg mówców, którzy chcieli 
zwalczać wywody p. Majewskiego. 

Leon Ordyniec 
przewodniczący Zjazdu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY; 
— Il walny Zjazd Ziemianek 

Kresowych edbędzie się w Wilnie 
dnia 9 grudnia. Wszystkie panie Zie- 
mianki proszene są © najliczniejsze 
przybycie. 
ży Przed rozpoczęciem Zjazdu Msza 
św. w Ostrej Bramie o godz. O-ej, 
Otwarcie Zjazdu o godz. 10-ej ui, 
Zawalna 1, 

— Zebranie W. |. Tw-a Przy. 
jaciół Nauk. W sobotę dr. 3 grud- 
nia o godzinie 7-ej wieczór, odbędzie 
się zebranie naukowe Wydziału I 
Tow. Przyjaciół Nauk. Na porządku 
referat: 

Cywiński St, Idea „Konrada Wal. 
lenroda». Wstęp wolny dla członków 
i gości wprowadzenych. : 

— Komitet «Chleb dzieciom» podaje 
do wiadomości, iż dnia 9:go gradnia r. b. 
odbędzie się Walne zebr.nie w Małej Sali 
Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Po- 
Czątek zebrania o godz. 18 min. 30, w razie 

‚ mie dojścia do skutku, drugie zebranie odbę: 
dzie się o godz. 19ej bez względu na ilo 

: Ыоъі w. BA Ka 
rąwo ws mą kt 
A w wysokości 1 A go m 

lęcznie. 
— Zebranie u Halerczyków, 'W dn. 

4 bm. o godz. 13-ej w lokalu sekretarjatu 
Zw. Halerczyków odbędzie się zebranie człon- 
żów chorągwi Wileńskiej celem  uczczenią 
rocznicy powstania listopadowego. Członko* 
wie innych stowarzyszeń, zrzeszonych w 
ZOW mile widziani. 

TEATR i MUZYK. 
— Reduta na Pohulance. Wobec ad- 

wołania koncertu Comte-Wilgockiej—dziś o 
odz, 20-ej «Noc Listopadowa» (w Szkole 
odchorążych) i «Sędziowie». 

Jutro o godz. 16ej «Noc Listopadowa» 
+ «Sędziowie». Ceny miejsc od 40 gr. 

poniedziałek o godz: 20:ej « 
stopadowa» i <Sędziowie>. 

6-ej wiecz, odbędzie się w Teatrze Polskim 
drugi a zarazem pożegnalny koncert świetnej 
śpiewaczki operowej Marji Labia. Czwartko- 
wy koncert tej nieporównanej gwiazdy 
rowej odbył się przy wypełnionej sali. 
bliczność wprost entuzjastycznie przyjmowa- 
ła artystkę, darząc długo niemilknącemi 
okisskami. Program niedzielnego koncertu m 

sób smagającej amerykańs derję, tak 
zresztą Bodófiaą do naszej ja a 

Sztuka ta pełna temperamentv, werwy I 
humoru, prawdopodobnie jak i na innych 
scenach, będzie atrakcją wielk: 

— Wieczór ku uczczeniu działalno- 
ści pisarskiej Stanisława Przybyszew: 
skiego: Zgasły w tych dniach znakomity 
pisarz, który utworami swemi rozgłosił sła* 
wę literatury polskiej wśród obcych nam 
narodów, a tak niedawno jeszcze wśród nas 

poszczący, do lepszych swych utworów za- 
liczał dramat «Dla szczęścia». Licząc się z 
tem, Kierownictwo Teatru Polskiego ten 
właśnie dramat wybrało na wieczór ponie- 
działkowy ku uczczeniu pamięci zasłużonego 

pisa Wieczór poniedsiąłk poczni eczór poniedziałkowy roz] ie prze- 
mówienie prof. J. Wierzyńskiego o zgasłym 
Poecie, Bilety już są do nąbycia. 

— Niedzielne widowiska w Teatrze 
Polskim: jutro w niedzielę odbędą się na- 
stępujące widowiska: 

O g. 12 m. 30 pp. — poranek taneczny 
e as 

„ 3 pp. raz jeszCze grani będą—eUła- 
ni Ks. Sena: ! 5 sią 

O g. 6-ej pp.—pożegnalny koncert Marji 
i. 
O g: 8 m, 30 wiecz.—sensacyjna kome- 

dja amerykańska «Ta, która zwycięża». 
— Gościna Teatru Stołecznej Rewji. 

We wtorek i środę w Teątrze Polskim od- 
będą s dwa barwne i wesołe widowiska 
p. t. «Humor rządzi». 

Wykonawcami bogatego programu mię- 
dzy innemi będą: znakomity piosenkarz p. 
Rentgen, urodziwy balet pod kierownictwem 
p. Zabojkinej, Marjan Wawrzkowicz i inni. 
Zainteresowanie występami wielkie. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego 11—9 w. bez przerwy. 

— Drisieįszy Koncert popołudnio- 
wy w Teatrze Polskim. Dzisiejszy popo- 
łudniowy koncert w Teatrze Polskim utalen- 
towanej pianistki Idy Makowerówny z udzia- 
łem doskonałej śpiewaczki Ejzy lgdal — za: 
powiada się interesująco. W programie: 
Bach-Tausig, Ravel, D. de Severac, Debussy, 
Prpkofieff, Liszt, Chopin, Oreczaninow, Glier, 
Różycki, Niewiadomski. Akompanjament ob- 
jął Rafał Rubinsztejn. 

Początek o g. S m. 30 pp. Bilety od 50 
gr. do 3 zł: w kasie Teatru od g. 11 bez 

— Ostatnie pożegnalne występy Ma- 
ryli Gremo w Tee Polskime” Dziś o 
g. 10-ej wiecz. i jutro o g. 12 m. 30 pp. wy- 
słąpi po raz ostatni w Wilnie Świetna tan- 
cerka Maryla Gremo. Program częściowo 
zmieniony, zapowiada utwory: Bacha, Grie- 
ga, Brahmsa, Rachmaninowa, Chopina, Dvo- 
raka, Saint-SzEnsa, Straussa i Inn. Pozostałe 
bilety w cenie od 50 gr. w kasie Teatru 
Polskiego od 11—9 w. 

— Pożegnalny koncert Marji Labji 
w Teatrze Polskim. Jutro w niedzielę o gź 

SO 

Z SĄDÓW. 
Daktyloskopja na usługach Sądu. 

Keoperatywa mieszcząca się przy 
ul. M. Pohulanka Nr, 12 stanowczo 
nie miała szczęścia. Trzy, jedna po 
drugiej, kradzieże nie mogły zachwiać 
jej egzystencji, a tu jak па złość poli- 
cja nie mogła dzć sobie rady z ujaw- 
nieniem sprawcy. Złodziej pracował 
w rękawiczkach, a każdorazowo za” 
cierał za sobą ślady skrzętnie. Przy 
trzeciej kradzieży, złaczyńca dostał się 
przez wyjęcie szyby w oknie. Zaczęto 
sznkać szkła i zupełnie wypadkowe 
znałeziono w pobliżu gmachu gimn. 
Zygmunta Augusta kawałek, odpowia- 
dający wielkością wyciętemu w  Szy- 
bie. Na szczęście dla śledztwa na 
szkle były odciski palców, Dalsze 
dochodzenie ujął w swoje ręce dakty- 
loskop Urzędu Śledczego p, Sudnik, 
który po mozolnych badaniach i po- 
równywaniach stwierdził że odbitki 
palców wskazują na recydywistę, wła- 
mywacza Adolfa Swirbuta, jako spraw- 
cę włamania, ! 

Sprawa skierowana zostala do Są- 
du i w dniu wczorajszym była przed- 
mietem obrad. Pan Sudnik stenął fa- 
ko jedyny Świadek w tej sprawie. 
Sąd ps wysłuchaniu jego wywodów 
popartych zdjęciami daktyloskopiine- 
mi wyniósł wyrok skazujący Swirbu- 
ta na cztery lata więzienia zamienia- 
jącege dom poprawy. Jest to pierw- 
szy w Polsce, tak wysoki wymiar ka- 
ry, zadecydowany przez Sąd na mocy 
porównania zdjęć  daktyloskopijnych. 

straż pograniczna spostrzegła trzech podej- 
rzanych osobników w czasie, 20 -przekra- 
czali granicę, niosąc ze sobą ładunek towaru: 
Na okrzyk <stój» osobnicy ci porzucili trzy 
napełnione worki, sami zaś zbiegli z powro- 
tem na stronę litewską. 

Okazało się, iż w workach zn 
się około 85 kg. sacharyny:; 

Znaleziony towar przesłano do dyspo- 
zycji odnośnych władz. 

Ofiary. 
— Bezimiennie: Komitetowi «Chleb dzie- 

ajdowało 

clo» zł. 5, na nędzę wyjątkową zł. 13. 
  

"B 

W wielkim wyborze 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja Śto Jafiska 1.       

  

ŚNIEGOWCE i KALOSZE # 

  

  

RADJO—WILNO. | 
Fala 435 m. 

Program na poniedziałek 5 grudnia 1927 
roku. , 

Noc Li- 18.10—19.00. Koncert popołudniowy or- 
kiestry wileńskiej Polskiego Radja. 

— «Noc św, Mikołaja» na rzecz rinelja*"—uwertura J. Fucik, Fantazja z bale- 
Schroniska im. Andrzeja Śniadeckiego. tu „Sylvia* L. Delibes. Il. „W blastorze"— 
W Reducie we wtorek 6-go b. m: o godz. Al, Borodin, Wale z «Choinki» — W. Rebi- $ 
16-е) specjalne przedstawienie Macieja Szu- 
uiewicza <Noc św. Mikołeja» na rzecz Schro- 
niska lzolacyjnego dła dzieci gruźliczych im: 
Andrzeja Śniadeckiego: 

Bilety są w sprzedaży u PP. Opiekunek. 
Wtorek $go b. m. o godz: 20-ej «Мос 

Listopadowa» i «Sędziowie». 
-Z Ra Poranek Moniuszkow- 

ski. Staraniem Sekcji Operowej przy T-wie 
Filharm. odbędzie się w niedzielę 4 go gru- 
dnia o godz, 12,30 Poranek poświęcony twór. 
cześci St. Moniuszki w teatrze Reduty na 
Pohulance zamiast w Sali Miejskiej po ce- 
nach wstępu 40 i 50 gr. 

— «Reduta» na Pohulance. Jutrzej- 
szy koncert Stanisławy Korwin-Szyma- 
nowskiej. Do najpiękniejszych koncertów 
sezonu zaliczyć bezprzecznie można będzie 
wyst znakomitej plešniarki Stanisławy 
Korwin-Szymanowskiej, obdarzonej nadwyraz 
pięknym głosem i wyjątkową kulturą mu- 
zyczną. 
m ŚVietna ta artystka wystąpi w gmachu 
Teatru «Reduta» jutro 4 b. m. o g. S-ej w, 
W interpretacji S. Korwin-Szymanowskiej 
usłyszymy szereg pieśni czeskich i hiszpzfi« 
skich, nadto utwory: Scarlatti, Martini, Gre- 
try, Paćsiejlo, Charpant er, Żeleńskiego, Mo- 
niuszki, Friemanna i Wieniawskiego. Akom- 
panjament objął Feliks Szymanowski, 

Bilety są do nabycia w biurze «Orbis», 
w dzień zaś przedstawienia od g. 5-ej w ka- 
sie Teatru <Redutas, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Dziś 
tórzenie wczorajszej premjery amery- 

ńskiej komedji G. Varesi i D, Byrne «Ta, 
która zwycięża» w dosadny i komiczny spo- 

  

W. MASSON. 

*° pom śmierci 
— Teraz proszę o zupełną ciszę] 
Anno nacisrął dzwonek lecz nię 

nie bylo słych:ć. Kila razy powtó- 
rzył to samo, lecz bez rezultatu. 

Komisarz wrócił do Sypialni. 
— No, co? — zapytał Anno. 
— Dzwonek dzwonił dwa razy, — 

oznajmił komisarz. 
Anno roześmiał się i wzruszył ra« 

mienami: 
— A jednak dźwięk elektrycznego 

dzwonka jest bardzo przenikliwy! Ho, 
he, umieli ludzie budować domy w 
tych czasach, kiedy powstał pałac 
Grenellel Czy szafy i kumody są 
otwarte? Poprobował jedną z szuflad, 
lecz była zamknięta, 8 

P, Becs zbliżył się doń. 
— Wszystkie szafy i komody zo- 

stały zamknięte rano, zaraz potem, | 

jak śmierć p. Harlow została stwier- 
dzona. Zamknęła je panna Harlow w 

mojej obecności i oddała mi klucz, 
bym mógł spisać inwentarz. Uczyniła 
słusznie, gdyż do dnia pogrzebu nikt 
mie znał treści testamentu, 

kow. <Wesele na Froldhaugen» — E: Grieg. 
19.10—19.35. «Radjo a książka» odczyt, wy- 
łosi dyrektor Bibljoteki- Uniwersyteckiej dr, 

Stefan «tygiel. 19.40—20.30. «Noc listopadoa 
wa> (W szkole podchorążych), słuchowisko 
w wykonanių Zespctu Reduty, ku uczczeniu 
20 rocznicy zgonu Stanisława Wyspiańskie- 
go. Osoby: Bogini wojny Pallas, boginie zwy: 
cięstw, Wysocki, chór podchorążych. Rzecz 
dzieje się 29 opa 1830 roku w szkole 
podchorążych w Warszawie. 22.00. Gazeta 
Radjowa. 

WYPADKI I KRADZIEZB. 
— Ujęcie warszawskiego wy- 

stępowicza. Przestępcy kryminalni 
naciskami przez organa śledcze nie- 
chcąc stracić drogiego czasu, mają 
zwyczaj wyjeżdżać na gościnne wy- 
stępy do innych miast. Ostatniemi 
czasy Wilno stało się taką przysta- 
nią, de której ziatują się ścigani zło- 
dzieje. 

Onegdaj złapaao w mieszkaniu 
znanego złodzieja i fałszerza plenię- 
dzy, odsiadującego obecnie karę wię: 
zienia F. Gelgera (Piwna 6) przyby- 
łego z warszawy, a oddavna po- 
szukiwanego recydywistę Abe Szwar- 
ca. Po zbadaniu odesłano go do 
Warszawy. 

— (x) amy transport przemytu 
zatrzymany. Onegdaj na pododcinku Orany 

ności, p. Anno. Musieliśmy zająć się 
pogrzebem, sporządzić wykaz mieru- 
chomości ziemskich i pomyśleć o za- 
rządzeniu winnicami. 

— Oho! — zawołał Anno z zado- 
woleniem, a więc w tych szafach i 
szufladach wszystko pozostało nie- 
tknięto od nocy 27-ego kwietnia? 

Auno szybko obszedł cały pokój, 
probując otworzyć szafy i zatrzymał 
się pr" przy jednej ze ściennych 
szaf. 

— Najgorsze jest to, że zamki są 
tak nie skomplikowane, iż nawet 
dziecko mogloby z łatwością postwie- 
rać je przy gomocy drutu, — zauwa- 

żył. P, Becs, czy wie pan, co się 
mieści w tej szafie? 

To mówiąc Anno stuknął palcem 
w drzwi szaff. 

— Nie mam pojęcial Czy mam ją 
otworzyć? — zapytał p. Becs, wyjmu* 
jąc klucz z kieszeni. 

— Nie, nie teraz, — odrzekł Aane, 
I znów zaczął oglądać wszystko 

tak walno i starannie, iż zdawało Się, 
iż czas nie miał dla niego znaczenia. 
Stanął na środku pokoju i ogiądał się 
dokoła. В 

Drzwi, wiedące na korytarz, znaj. 
— Lecz petem, gdy pan spisywał dowały się napczeciw dwuch dużych 

inwentarz, pan otwierał zapewne te 
szuflady i Szafy? 

— Nie zaczynałem jeszcze te] czyn- 

okien, wychodzących na ogród. Ż le- 
wej strony od drzwi stało łóżko, da- 
lej byłe wejście do łazienki, wykłada- 

zapowiada szereg najpiękniejszych arji ope- E szwedzkie, ryskie krajowe poleca H 
rowych (<Carmen», «Tosca», <Bał maskowy», & .. ъ я 
<Aida>), oraz słynue pieśni weneckie. Bilety m D,-R.W. Jankowski 1 S-ka u 
+ sauja Už 1 Ai t 4 а4. są do nabyda w 8 WIELKA 42 = 

sie Teatru Polskiego. - 
— Boncert p Comie Wilgockiej M Elitas, na ЮЫ 1 fale <ldeal>, | 

został przełożony na inay termin. — ® KUKSr= 2 ala. owiąnecją, sai © cję, sk 8 
wlosy w loki i fale, ani ni 1 › 
piękną i puszystą, nie niszczy włosów. $. 
Cena za flakon zł. 7 wraz z prze- 
syłką. Zagran' czne najnowsze aparaty 
ręczne do samomasażu twarzy i całe- 
go ciała. Ządajcie prospektów. Konto ( 
w P. K. O. Nr 207,428. D.-H. Labor $ 
Bydgoszcz ul, Gdańska 131, у 

    

    

   

  

  

D,.H. „BŁAWAT WILEŃSKI" 
6 Firma Chrześcijańska. 

Wilno, ul. Wileńska 31, Tel. 382. © 
Przedświąteczna wyprzedaż rozmai- 
tych towarów po cenach niskich. 
Wybór duży. Na prowincję wysyłamy 

ė towary za zaliczeniem, 
Przyjmujemy zamówienia z naszych 4 
materjałów na garnitury męskie 1 , 

palta na dogodnych warunkach. 

ROBOTA SOLIDNA. 

Słynna Wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 
wieczór. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra* 
mie na prawo na schody. 

  

  

  

  

  

MEBLE 
Łóżka angielskie fabryki «Konrad Jarnusz 
ziewicz i S-ka» T-wo Akc. w Warszawie. 
Meble gięte fabr. <Thoneta», otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szafy, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. 

POLECA 

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

Tet. 2-99, 

Na prowincję wysyłamy towary za zali- 

wo 

  

Kino- 
teatr 

ul. Wileńska 38. 

H li 6 Н-П\пі&яш 
„ ено5 Нбг:;о p 

acjal 

para kochanków porywająca piękna partnerka Rudolfa Valer 
Colman. Oszałamiający przepych wystawy, Koncertowa era mistrzów ekranu. Seansy o 8: 4,6,81 10.15, 

film sezonu! „Noc miłości * 

t miał prawo do nocy poślubnej żon swych 

Bpokowe arcydzieło, opiewają: 
„PRAWO PJERWSZEJ NOCY* 
pa 

lentino Vilma Banky i ogni 

straszne 

iekniejesa najpiękniejsza 
zj Ronald 

danych, W rolach gł. 
ist $ 

  

Kino- | Teatr „„P Olonja* @ Dziś! 
Film ze śpiewem! „Kobjeta o bujnej przeszłości” 

ui. A. Miokiewicza 22, @ wieści Oskara Wiide'a p. t, «WACHLARZ LADY WINDERMERE» genjalnej reżyserji Ernesta 

dramat współczesny w l 
aktach. w/g słynnej po- 

Luabicza w rolach głównych: MAY MAC AVOY, (bohaterka filmu «<Ben-Hur»), IRENA RICH 
znana z obrazu <Skanda] w Petersburgu» i RONALD COLMAN jako wytworny Lord. Podczas 
demonstrowania obrazu specjalnie zaangażowany z Warszawy znakomity tenor 
wykona arje i romanse. Nad program: «<Odaliski A Ia Garconne» arcywesoła komedja w 2 aktach, 

Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego. 

SAMOJŁOW 

  

‹ Od Miejski Kinematograf оа 

Sala Miejska 
(ut. Ostrobramska 5) 

1-go do 6-go grudnia 1927 r. 

Kulturalno-Oświatowy j W rolach głównych: Doll 
g p. W. Szczepańskiego. Os 

„OGNIA!“ wyświętlany film: mi 
(Feu!) wstrząssjąca symfonja morza i 

łości genjalnej reżyserji J. de Baroncelli'ego. 
y Davis, Charles Vanel i Maxudian, Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza 
tatai seans o godz. 10. Ceny oilei6w: parter 60 gr. balkon 30 gr. Początek @ 

seansów: codziennie o godz. 4. Następny program <ZŁOTA DZIEWUSZKA». 
  

  

nl. WILENSKĄ 38: 

' 

Uwaga! © sprawie Radjo 
Będąc w Wijnie należy wstąpić do 

Wileńskiej Pomocy Szkolnej, 

i poinformować się dokładnie o wszystkiem, co się radja 
dotyczy. Obsługa fachowa, bezpłatna porada inżynierska, ceny 

przystępne, wszystko i zawsze na składzie, 

SRZDAPRSAZEZNOWNZ 5 SEE 

Piece żelazne 
szamotowe 

i, naftowe 

ŁYŻWY poleca 
S, H. Kulesza, 

sklep towarów że 
azn ych naczyń 
gospodarczych, 

Wilno, ul.Zamkowa 
Nr. 3. 

Tel. 941. Wilno. PRAWA WOTROOZEWONACETORYCIE 

  

© Do Słowa 
na okres Świąteczny Biuro Rekla 

Grabowskego, Garbarska 1, tel   wszystkich 

na specjalnie ulgowych Garunkach, 

Poważne 
przedsiębiorstwo 

rzdjotechniczne | po- 
szuguje pracowników 
handiowych( pożądani 
studenci) 1 technicz- 
nych w wieku do lat 

do 
uism 

mowe Stefuna 
82, przyjmuje 

głoszenia i 

rencjami składzć w 
administracji sub 

<Radjo>:   
  

  

  
  

   

      

   

GALL4-+5+646+6686 

$ 
ъ 

© Książki w jęz.: polskim, rosyjskim, 
© trancuskim, angielskim i niemieckim. © 

® 

Sery OWCZE świeżo otrzymane 
poleca D,H. K. WĘCEWICZ 

dob: tani 
najtaniej talo worzedzje Mie, 

nabyć można 
m. 2, od 2i pół. 

do 5 g: p. p. 

® ® ч 

$ rt 
Ф 
> DO 
Ф® — A. G. SYRKINA, Wielka 14. 5, 

%© WSZYSTKIE NOWOŚCI. — ® 
90000 

prawdziwe, | 

Mickiewicza 7, tel. 1062. 

MEBLE FORTEPIAN 

Dowiadywać się: 
Mała Pohulanka 14 

Antyki! 
Sz. BOŁTUPSKI 

w 

Damu Hzndlow 

H. Sikorski $-ka 
ul. Zawalna 30. 
    

  p. W ileńska 3,tel. 11—18 
Zegarki Kupno i sprzedaż 

reperuje _ najsolid. | meble stylowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi- 
żuterje, srebro, złoto 

i brylanty 

niej I najtaniej pra- 
cownia jubilersko- 

rawerska 
w. Mączyńskiego 

i O. Węcewicza 
ul. Królewska 7. 

WINA 
gronowe, owocowe, 
kontaki firm krajo- 
wych i zagranicz- 
nych, towary ko- 
lonjalne najiep- 

szych gatunków po 
cenach  konkuren- 

cyjnych poleca 
F. GIESAJTIS 
Mickiewicza 37. 

Mebie plecione! 
tanio i solidnie wyko- 
nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszka 

lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

(dawniej Kijowska 4): 

! Jau 
Skiep „Okazja 
Wilno, ul. św. Jańske © 

GO i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze: 

  

    

  

  

i i czy bezpłatnie. Dla 
Koniaki kupna ios 
wina  gronowe, |rzeczy wyježdzam na 

owocowe,  |ikiery prowincję. firm krajowych | Zawiadamiaė listownie 
zagranicznych, to- 
wary spożywcze. 

So da ań za a 1 świątecznych Ai i materjały budow 
lane w najlepszych 
gatunkach po ce- 
nach konkurencyj- 

Znany stroiciel z poleca 
: . ZDANO WSKI 

Fortepjanów — | A. Mickiewicza 34 
A. Pacewski Tel: Nr 370, Prz7|- L —00 
muje reperacje 1 dE 
wienia CZY. 
piąnin i fisharmonji Luksusowe 
innych muzycznych urządzenie sklepu do 

J. Hauryłkiewicz 
I_ Mickiewicza 33.     

        czeniem: 

nej białemi kaflami. Z drugiej strony 
bliżej do okien, znajdowała się Ścien- 
ua szafa. Pomiędzy oknami stała toa- 
leta. Duży kominek zajmował znaczną 
część prawej ściany. w której były 
jeszcze jedne drzwi. 

Anno skierował się ku nim. 
— Te drzwi prowadzą do garde- 

roby? — zapytał Annę Apcoff i, nie 
czekając odpowiedzi, otworzył je. 

P, Becs ruszył za nim, pobrzęku- 
jąc kluczami 

— Tutaj również wszystko zostało 
pozamykane! — rzekł. 

Anno nie zwrócił uwagi na jego 
słowa: Otworzył okienice i światło 
'zalało pokój. / 

Był to wąski pokój bez kominka, 
drzwi do następnego pokoju były po: 
łożone naprzeciw tych, któremi weszli. 

Anno podszedł do tych drzwi. 
— A te wejście do „sali skar- 

bów*? — zapytał, kładąc rękę na 
klamce. Oczy jego spoczęły kolejnu 
na twarzach wszystkich obecnych. 

— Tak, — odrzekła Anna, 
Jim zadrżał, sam mie wiedział dla« 

czego, przypomniały mu się wieści o 
odkryciu mogiły Faraona w dalekiej 
„Dolinie Królów*. 

Ku ogólnemu zdumieniu Anno nie 
ruszał się naprzód. Spokojnie i nieru- 
chomo stał przy drzwiach i Jimowi 
zdawało się, że człowiek ten skamie- 

Wydswca Stanisław Mackiewicz Redakter w zCzesław Karwowski 

instrumentów sprzedania, informa: 
ul, Portowa Nr 14. zscje w <Słowie>. 

miał i nigdy już nie zdoła ruszyć się 
z miejsca, nie mógł więc powstrzy- 
mać okrzyku: 

— Czyżby drzwi były zamknięte? 
Anno  wdpowiedział spokojnym, 

lecz jakimś dziwnym głosem. Zapew- 
ME i on podlegał temu dziwnemu na- 
strejowi, który egarnął wszystkich 
i jakby zaczarował, 

— Nie wiem jeszcze, czy te drzwi 
Są zamknięte, czy mie, Ale, ponieważ 
jest te prywatny salon panny Harlow, 

sadzę, że powinniśmy zaczękać na 
nią, 

ROZDZIAŁ XIII. 

Sala skarbów Simona Harlow, 

Zaledwie p.-Becs zdążył wypo- 
wiedzieć swe: „Bardzo słusznie!*, jak 
we drzwiach, wiodących do sypialni 
p. Harlow rozległ się dźwieczny gło- 
sik Betty i ukazala się jej urocza 
postać. 

— Jestem! — zawołała. 
Anno przycisnął klamkę, drzwi nie 

były zamknięte, ctworzyły sią z łat- 
wością. 

Obecni znaleźli się w „sali skar- 
bów”, pegrążonej w mroku, tylka 
gdzieniegdzie wąska Smuga Światła 
padała na jakiś przedmiot błyszczący, 
budząc zaciekawienie do tych skar- 
bów, które tu były zgromadzone. 

Anao cicho zbliżył się do okien i 

' zonów, sukien i buto- 

  

sę KES 
Stajni - 

па 30 і‹опё lub plac Kupię 
pod zabudowanie, w dom z ogrodem 
okolicy Stefańskiej, 2 — 3 mieszkaniach, 

wydzierżawię. Oferty proszę prze- 
Królewska 1. As pod adresem: 

Kamienicę |-727**- 

o 

  

Tomasza Zana 5 m. 12 

  

30—35. Oferty z refe- | 

iDr Suszyris i 
Piecyki spec, seeoby wene- 

r я ogrzewane | pistowa, skóre, 
żelazne Przyjmuje: od 9—1Ż i 4—7, i szamotowe я 

ul. Mickiewicza 

  

po cenach konku: XV. Z. ©, fo 
mym — 

pe Doktór Medycyn D.-H. Ihnat T 
i Ša | A. CYMBLE 

Wilno, Zawalna 7. choroby skórne, 
weneryczn: i mos 

czopłciowe, Elektrote- 
rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 

* Tatarskiej 9—2 1 5 - 8, 
stolik W. Z. P.43. 

Do sprzedania 
i. fortepjan firmy 

„Ronisch“, lustro, łuż 
ko żelazne, 

orzechowy, 
Mostowa 12, m. 23, 
Oelądać od 12—% 

KUGA 
siala świeżo palo- 
na w kilku gatun- 
kach od zł. 750 

1 kg, polecą 

— 

Lekarze-Denty$ci. 

  

  

Lekarz. Dentysta 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, tel, 10.80 

przyjmuje: J. KALITA | od g. 10-12 i 5—7. 
Mickiewicza 4. W. Zdr. 54, 
  

  

  

  

Lekarz-Dentysta 
ANNA KISIEL- LEKARZE. 

  

    
  

  

  

eolosą w cent. | Uznan za najlepszy Andrzejkowiczowa 
rum miasta sprze- == p mo 0] OT OD k 
damy przy dogod- DOKTÓR Owa Taa 
_ mych wpłstach l ZELDOWIGZ ich bez bólu. Porcelg= 
D. H,-K. <Zachętac ° nowe, złote piomby Gdańska 6, tel. 90 5 chor. weneryczne, | Wkładki. szczę 

fili zęby, złote korony. 
BiURO d p er Mickiewicza 4 m.12 

Podań, Tłumaczeń i od 9-1, od 3-8 w | ой 10 cie 
Przepisywań — — @ 7 i pół. 

3 maja 1 e zobiee kite: >| (1 cy ala sa aj załatwia \ 
szybko akuratnie, ceny DrzZeldowiczowa w. Z, Nr 97, 

> OBA b ch bezpłatnie © : `7 ` ЕМАВТА- 
._:_1 R : DÓW = og. Lekarz- Dentysta 
JEDYNE Curacao Brandy ой 12 21 ой 4-0 - L. FRYDMAN 

Simon. i najtańsze Polskie 
żródło przędzy wełnia- 

nej, awe nianej i a 
jedwabnej  'eca doUUnieważnia się 
robót ręczny ! ma- zoubioną książeczkę 
szynowych h. .em i wojskową na imię 

detalicznie, Aleksandra syna lona- 
r rh cego, OEB 

Wilno. Wileńska 22. "am Łyntupska, € 
RR pow. Święciański. 

  

  

  
  > Biuro Podań - 

Tiomaczefi kradzioną ksiąžkę 
e i przepisywań S$ wojskową, rocz, 

<Administrator> 1894, oraz karię 
zwolnienia wyd. przez 
P. K. U. Wilno, na 
imię Izydora Znosko, 

ul. Wielka 56. 
nad Notarjuszem © 

  
  

Zawalna 24 m, 8. 
tei, 20 Przy gabinecie s 

W. Zdr. Mr. 152. cjalne Jabóratoejąia 
Dr. Henigsher zębów sztucznych. ; 

g Przyjmuje od 9 do 

choroby skórne i i od 4 do. 
Mao, 

c UCZĘ w.  Lekarz-Dentysta 
W. Z. P. 39" MARYA 

Doktór Med ń i 

ŁUKIEWICZ Użyńska-Smolska 

    ul .Mickiewi:za 24 

    

choroby weneryczue, Plombowanie i usu- 
skórne i płciowe _ wanie zębów bez bólu. 

ul. Mickiewicza 9  Porcejanowe 1 złote 
wejście z ul. Šnia- korony, Sztuczne zęby. 
deckich 1, przyj. 4—7, Kzktówym, urzędni, 

om 
  

    

    

Bohuszewiczem) a aaa uczącym sit 
QHetwia fachowo, _ U"ieważnia się. zniżka. Ofiarna 4 sa 

szybko i tanio: d Di. 6. Wolfson Wydz. Zdr, Nr 3 
podania w врга- Do sprze ANIA weneryczne MOCZO: 

e wach sądowych, ogier 7 letni, czystej płciowe i "skórne. ul 
podatkowych, ser- krwi, arden pierwsz0= Vy Цейзка 7, tel. 1067 KUS RKI 

Ś$witutowych, poży-rzędny reproduktor, PE” 4 IE . 
Ei diugotermi- įmportowany ze Szwe- T DOKTOR 

nowych w Bankach cji, Adres: Wilno, 2 
> tere i „gosp. S-to gerai, zaułek 3, L. Ginsberg ч %&цвіп;п e 

raj. szelkiego m. 9, awowicz. ‚ ‚ 5mialows 
S sikja informacje ю choroby  weneryczne, 

  

©. BEZPŁATNIE. EEE ZERO 

OBIADY | Lecznicze 
3 dań 1 zł. 50 gr: 

- w Retiawacji W I N A 
<KRISTAL»  |francuskie, włoskie i 
Mickiewicza 4, | węgierskie polecają 

smaczne, zdrowe | B-cia Gołębiowscy 
i TANIE, ul. Trocka 3. Tel. 757.       

Rėže 
preparowane z rošlin : 
południowych do wa- gnbioną książkę 

wojs ową na imię 
nierek do nabycia w Maścianica Anto- 
Hotelu «Palace» po-niego, wyd. przez P. 
kój 108, nl. Wielka 47, K. U. Święciany, 
sprzedaż tylko do 6 unieważnia się. 
grudnia od g. 16 do 20 

    

otworzył okienice. 
— Proszę niczego nie dotykać, — 

rzekł do wchodzących. 
Podobnie, jak inne pokoje, łączace 

się z korytarzem w tym domu, „Sala 
skarbów” była dluga lecz dosyć wąs- 
ke, przypominała więc raczej galerję, 
aniżeli pokój.Lecz umeblowanie świad- 
tzyło, iż był to pokój zamieszkały: 
panował w nim komfort i elegancja. 

Na ścianach wisiały piękne ebra- 
zy. Na chińskiem biureczku stał prze- 
śliczny komplet z cennej emalji, skła- 
dający Się z kałamarza, lichtarzy itp. 
drobiazgów, widać było, że nie były 
to rzeczy stejące bezužytecznie, Ol 
brzymi kominek dzielił pokój na dwie 
części, 

Jedynym przedmiotem, który od 
pierwszego wejrzenia zdradzał gust 
właściciela tego domu do kolekcjone- 
wania, była stareświecka lektyka, sto- 
jąca we wgłębieniu ściany, przy ko: 
minku, naprzeciw drzwi wiodących 
do pokoju p- Harlow. Lektyka ta by- 
ła szara, zdobna w przepiękne złoco- 
ne rzeźby otaczające medaljony, na 
których widniały obrazki z życia pas- 
tuszków. Po bokach były okna, a 
wewnątrz wszystko było obite jasne- 
szarym atłasęte ze złotym haftem, 
harmonizującym Zz rzeźbami, Dach 
lektyki był ruchomy i ozdobiony deli- 
katnemi złoceniami. 

przyjmuje od godz. 9 
syfilis i skóre. "40/19. Mickiewicza Wilno, ul. Wiieńską 3, 

„ telefon 567, 46 m, 6. 

Przyjmuje od 8 o 1 W 2. Р. № 63 / 

  

  1 ой 4 do 8, 

AKUSZERKA 
Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala OKUSZKO 
Sawicz, choroby powróciła i wznowiła 

skórne i weneryczne. przyjęcia chorych, 
Leczenie światłem Mostowa 23 m. 6« 

  

  

Sollux i Lampa Bacha W. Z. P. 24, 
(sztuczne słońce _ gór: о 
skie), Zamkowa 7 m, 1 AKUSZERKA Z s 
Dr POPILSKI Marja Brzezina 
choroby skórue przyjmuje: 

1 weneryczne, od 9 rano do 7 wiecz. 
Przyjmuje od godz. 10 ul. Ad. Mickiewicza 
do 1 i od . 30 m. 4. 

W. Zdr. Nr 3093, w. Pohulanka 2, róg 
Zawalnej, W.Z.P. 1. 

AJ 

Lektyka ta była prawdziwem dzie- 
łem b 

awet Anne nie mógł powstr 
mać okrzyku zachwytu, na a Widół.. 
Z widocznem upodobaniem  przyglą- 
dał się lektyce, jakby zepominając o 
tem, ce go tutaj sprowadziło, 

— Ślicznie to i miłe dla bogaczy, 
nieprawdaż?— rzekł. — Zdaje mi się, 
że widzę to piękne panie [i tleganc" 
kich panów, którzy tu siadywalil Als 
jakże przykro i ciężko było biec 
błocie, niosąc tę lektykgl Odwrócił 
się i obejrzał dookoła, 

Czy to jest właśnie ten zegar, 
który wskazywał pół do jedenastej, w 
chwili, gdy pani zapaliła światło? — 
zapytał p. Apcoff, 

— Tak, — odrzekła szybko, 
Spojrzała na zegarek raz jeszcze 

—Tak, to ten sam, —pówtórzyła, 
Jim zauważył, czy też wydało mu 

się, że zauważył ledwie destrzegalne 
wahanie w głosie, gdy powtórzyła 
twierdząco nie było w jej tonie go- 
wątpiewania, a raczej zdziwienie. Lecz 
zdecydował, że te mu się tylko wy-* 
dało, gdyż Anno nic nis zauważył, 

Jim był niezadowolony ze siebie i 
pomyślał: 

— Muszę uważać na Swe myśli, 
gdyż od chwili, gdy podejrzenie za 
kradło się do mej duszy, wszystko 
wydaje mi się potwierdzać je. 
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