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Kroniki Sejmowe 
Pierwszy dzień debaty konstyfucyjnej. 

(Telefonem z Warszawy) 

Debata konstytucyjna już się roz- 

poczęła dziś na komisji konstytucyjnej. 

Już wiemy teraz, co nas czeka. Praw- 

dopodobnie bardzo długa i zagmatwa- 

na debata proceduralna i iormalna. 

Wskazują na to dzisiejsze przemówie- 

nia przedstawicieli zarówno socjali- 

stów, jak i obozu piastowo-endeckie- 

go. Natomiast zawsze wątpiliśmy i na- 

dal wątpimy, czy Sejm może efektyw- 

nie zmienić konstytucję. 

Na komisji konstytucyjnej prof. 

Makowski wygłosił znakomity referat, 

odzwierciadlający prawną stronę wnie 

sionego przez B. B. wniosku konsty- 

tucyjnego. Referat ten wzniósł debatę 

konstytucyjną na wysoki poziom, ko- 

misja uchwaliła referat prof. Makow- 

skiega wydrukować. Następnie poseł 

Lieberman, uznając pożytek i koniecz- 

ność uchwalenia specjalnego regula- 

minu, ustalającego w jaki sposób ma 

być przeprowadzona rewizja konsty- 

tucji przez Sejm obecny, 

odrazu, że jego zdaniem samo  przy- 

stąpienie do abrad-nad rewizją już wy- 

maga kwalifikowanej większości 3/5 

ogólnej ilości głosów. Zdanie posła 

Liebermana nie jest na niczem oparte, 

lecz temniemniej będzie przedyskuto- 

towane. Gdyby jego punkt widzenia 

został przyjęty, to i ów regulamin, 

stanowiący w jaki sposób ma być 

przeprowadzona rewizja konstytucji, 

również kwalifikowaną większością 

musiałby być uchwalany. Następnie 

głos zabierał poseł Kiernik, który rów- 

nież uznał potrzebę uchwalenia regu- 

zaznaczył ' 

dnia 8 listopada. 

laminu specjalnego, lecz domagał się, 

by Rząd ogłosił swój projekt konsty- 
tucji. Stronnictwo narodowe. reprezen- 

towane było przez posła Zwierzyń- 

skiego, który przyszedł w towarzy- 

stwie dwuch profesorów. jeden z 

tych proiesorėw, profesor  Komar- 

nicki, żądny wygłaszania rzeczy sen- 

sacyjnych a nikomu nieznanych po- 

wiadomił komisję, że w konstytucji 3 

maja także mieścił się przepis o perjo- 

dycznej rewizji konstytucji co lat 25. 

Obecnie można już uchwycić > na- 

strój partyj sejmowych wobec konsty- 

tucyjnego problemu. Nastrój ten jest 

niepewnem odbiciem nastrojów  spo- 

łeczeństwa. Partje sejmowe: 1) wie- 

dzą, że w opinji społeczeństwa obecna 

konstytucja jest zdyskredytowana, że 

jest stanowcza chęć zmiany, bez pre- 

cyzowania jakiej zmiany. 2) Partje sej 

mowe boją się wystąpić ze zmianami 

zbyt dalekoidącemi, albo też zbyt ma- 

łemi, myśląc, że jedno i drugie może 

nie zadowolnić opinji publicznej. 3) 

Partje wiedzą, że nic nie jest tak ła- 

twe, jak krytykowanie projektu nowej 

konstytucji, dlatego chcą aby Rząd 

pierwszy wystąpił z projektem, by na 

ten projekt najzajadlej odrazu się rzu- 

cić. Żądanie wystąpienia z projektem, 

skierowane do Rządu, to chęć wciąg- 

nięcia Rządu w pułapkę. Naiwność dr. 

Kiernika i jemu podobnych polega na 

tem, iż sądzą, że nikt tej pułapkowo- 

ści dostrzec nie jest w stanie. 

Cat. 

WARSZAWA, 8-10. PAT. Dziś rano 
rozpoczęły się obrady sejmowej komisji kon- 
stytucyjnej. Otwierając posiedzenie przewo- 
dniczący pos. Makowski podał do wiadomo- 
ści, że na porządku dziennym znajdują się 
trzy punkty: 1) wniosek pos. Sławka w 
sprawie rewizji konstytucji, 2) wniosek klu- 
bu ukraińsko-białoruskiego w sprawie zmia- 
ny w dekrecie o przymusowym zarządzie 
państwowym w kwestjach cerkiewnych i 
3) wniosek klubu / ukraińsko-białoruskiego 
w sprawie wprowadzenia nazwy ukraińskiej 
zamiast ruskiej. Referat w sprawie  wnio- 
sków ukraińskich przydzielono pos. Chruc- 
kiemu. Wobec braku propozycyj co do przy- 
dzielenia referatów w sprawie rewizji kon- 
stytucji przewodniczący oświadcza, że sam 
ma przygotowany referat. Zastrzega się jed- 
nak, że nie uważa sprawy przydziału refe- 
ratów za przesądzoną. Prof. Makowski za- 
znacza na wstępie, że rewizja konstytucji 
jest przywilejem sejmu, ale przywilej staje 
się obowiązkiem, jeżeli zaistnieją warunki, 
wymagające wykonania przywileju. Zmia- 
na ustroju wymaga kwalifikowanej liczby 
wnioskodawców i kwalifikowanej większo- 
ści. Natomiast rewizja ma być dokonywana 
w terminach przez konstytucję przewidzia- 
nych, t. j. co 25 lat, a niezależnie od tego 
sejm obecny, jako drugi sejm zwyczajny 
ma prawo dokonywania rewizji własną u- 
chwałą. Ten ostatni przepis może być za- 
stosowany tylko jeden raz. Co do trybu po- 
stępowania, to zdaje się nie ulegać wątpli- 
wości, że uchwała rewizyjna jest ustawą, a 
więc wymaga trzech czytań w sejmie, a nie 
wymaga referatów. Natomiast odrazu ma 
być odesłana prezesowi Rady ministrów do 
ogłoszenia. Mówcy wydaje się, że byłoby 
rzęczą pożądaną, aby dla tej wyjątkowej 
sprawy uchwalono specjalny regulamin, 
uchwałę wstępną sejmu o przystąpieniu do 
rewizji konstytucji oraz o odesłaniu tej spra- 

wy do komisji regulaminowej po pierwszem 
czytaniu na plenum. Następnie sprawozda- 
nie komisji podlegałoby w sejmłe dwum 
czytaniom z zastrzeżeniem co do quorum 
i większości w myśl postanowień  konsty- 
tucji. 

Pos. Lieberman żąda, aby referat pos. 
Makowskiego został wydrukowany i rozdany 
członkom komisji. Mówca stoi na stanowi- 
sku, że sejm powinien uchwalić specjalny re- 
gulamin dla tej sprawy i komisja konstytu- 
cyjna powinna sejmowi w swem sprawoz- 
daniu przedłożyć projekt, któryby oczywiście 
musiał być przedmiotem obrad komisji re- 
gulaminowej. 

Poseł Kiernik godzi się z poglądem refe- 
renta, że uchwała o zmianie konstytucji po- 
winna być ustawą przyjętą przez sejm w 
3-ch czytaniach. Mówca twierdzi, że należy 
wezwać rząd do wniesienia projektu rewizji 
konstytucji. Poseł Piłsudski, mówiąc o braku 
konkretnych projektów, przychyla się do sta- 
nowiska przewodniczącego, że  przesądze- 
niem meritum powinno być rozstrzygnięte 
przyjęciem ogólnej decyzji Poseł Komarnicki 
„proponuje, aby przewodniczący zwrócił się 
do klubów poselskich z propozycją przedło- 
żenia konkretnych projektów. 

W odpowiedzi na przemówienia powyż- 
szych mówców poseł Makowski wyjaśnia 
bliżej swe stanowisko podkreślając, że ten- 
dencją jego byłoby usunięcie formalnych 
przeszkód, jakie stanąć mogą na drodze do 
przystąpienia do merytorycznej rozprawy.Ta 
kie formalne postawienie kwestji nietylko 
usunie przeszkody,ale merytorycznie posunie 
sprawę naprzód, gdyż konsekwencją tego 
jest przystąpienie do rewizji konstytucji, a 
zatem referat jest już z góry niejako wyzna- 
czeniem przedmiotu prac.komisji. Na tem 
obrady zakończono. Następnie  posiedzen:e 
RK konstytucyjnej we środę lub czwar- 
ek, 
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Posiedzenie Komiiefu Ekonomicznego Minisirėw 
WARSZAWA. 8.XI. Pat. W dniu 

prezesa Rady Ministrów prof. Bartla 
Ekonomicznego Ministrów. 

8 b. m. pod przewodnictwem p. 
odbyło się posiedzenie Komitetu 

Na posiedzeniu tem, po przeprowadzeniu dyskusji, powzięto szereg 
uchwał, między innemi w sprawie aktywizacji bilansu handlowego. Pozatem 
przyjęto wniosek ministra rolnictwa o nabycie na rzecz skarbu państwa 
majątku leśnego Pieniny w powiecie Nowotarskim woj. Krakowskiego nad 
samą granicą czeską. 

O podwyżkę płac w fabrykach częstochowskich 
WARSZAWA. 8.XI. Pat. 

Opieki Społecznej 
W dniu 8 b. m. 

odbyły się narady w sprawie likwidacji zatargu o pod- 
w Ministerstwie Pracy i 

wyżkę płac w fabrykach juty w Częstochowie. 
W wyniku narad przedstawiciele pracodawców zaproponowali udzie- 

lenie 5 proc. podwyżki płac oraz zawarcie umowy zbiorowej do 1 marca 
1929 r. Przedstawiciele organizacyj robotniczych przyjęli propozycję praco- 
dawców do wiadomości. Dalsze rokowania odbędą się w Częstochowie. 

1000 marek na ukogich w Królewcu 
ofiarował min. Zaleski. 

KROLEWIEC, 8 XI. PAT. Przed wyjazdem z Królewca p. minister spraw 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwrącm, Aóministra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogtoszeń 

zagranicznych Zaleski przesłał na ręce burmistrza miasta Królewca dr. Loh- 
mayera wyrazy podziękowania za udzieloną gościnę oraz 1000 marek niemiec- 
kich na ubogich miasta Królewca, 

Dzwon Zygmunfa zadzwoni w niedzielę, 
KRAKÓW, 8 XI. PAT. W święto niepodległości w dniu 11 listopada o 

godz. 9 min. 45 dzwon Zygmuntowski zadzwoni nad Krakowem, a głos dzwo- 
nu dany będzie przez radjo na całą Polskę; po raz drugi odezwie się o godz. 
6 min. 30 podczas Te Deum, odprawionego w katedrze wawelskiej. 
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YWIENIEC—A, Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIOA—ul. Suwalska 13. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtEjm. 

Kto utuorzy rząd we Francji? 
PARYŻ, 8 XI. PAT. Ogólnie przypuszczają, że prezydent Dou 

mergue powierzy r; utworzenia nowego rządu Poincaremu. 
Pozycja radykałów, silniejsza dzisiaj. przyczyni się prawdopodo 
bnie do wzmocnienia zastrzeżeń Polncarego w sprawie przyję- 
cia misji utworzenia gabinetu.. 

W razie odmowy Poincarego utworzenia gabinetu, podejmie 
się prawdopodobnie tej misji Barthou, Briand albo Steeg, któ- 
rzy przypuszczalnie napotkają na mniejsze trudności, niż Poin: 
kare. 

Niezadowolenie ogólne—wiara w powrót Poincarego. 
PARYŻ, 8:XI. PAT. Dymisja gabinetu Poincarego jest uważana przez 

całą niemal prasę paryską za zjawisko wysoce niepożądane wobec niedo: 
prowadzenia do końca całkowitego przystosowania warunków ekonomicz- 
nych do stabilizacji franka. zh ; ; 

Giełda zareagowała ujemnie na dymisję gabinetu, wykazując zniżkę 

walorów francuskich. Renta spadła o półtora punkta. Ujawniła się silna 
podaż papierów bankowych. Wczoraj sytuacja polepszyła się nieco' pod 

wpływem ogólnej wiary w powrót Poincarego do władzy, a 

PARYŻ, 8.XI. PAT. Doumegue wznowił; narady z wybitnymi przed- 
stawicielami Świata politycznego. Ostatnio prezydent przyjął Renaudela. 

Pituleszu. ma utworzyć rząd w Rumunii. 
BUKARESZT, 8 XI. PAT. Dziś przed południem Titulescu zo 

stał przyjęty przez Radę Regencyjną, która powierzyła mu misję 

utworzenia rządu unji narodowej. Titulescu prosił o krótką 

zwłokę celem rozważenia, czy ma przyjąć misję. 

Wielkie czekają go trudności. 
BUKARESZT, 8-11 PAT. Cała prasa omawia kryzys rządowy i sądzi, że trud- 

no będzie p. Titulescu utworzyć gabinet wszechpartyjny. Gdyby mu się to nieudało, 

wówczas powołany ma być gabinet urzędniczy, który przeprowadziłby wybory. 

Е Były minister partji ludowej Goga adbył wczoraj dłuższą rozmowę z b. prezy: 

dentem ministrów Stirbey'em. Kryzys znajduje się obecnie w ostatniem stadjum i roz- 

wiązanie jego jest kwestją kilku godzin. Pociąg. simploński, którym jechał Titulesco, 

spóźnił się i wskutek tego Titulescu dopiero o godz. 9 zrana przybył do Bukaresztu. 

Po południu będzie on przyjęty przez regenta na audjencji. W kołach politycz- 

nych sądzą, że jeżeli Titulesco nie uda się utworzyć gabinetu, wówczas zostanie mia- 

nowany rząd złożony z sędziów, który następnie przeprowadzi wybory. 

Król hiszpański na manewrach floty. 
MADRYT, 8-11. PAT. Król, który odjechał w poniedziałek wieczorem w towa- 

rzystwie ministra marynarki oraz innych wybitnych osobistości w celu wzięcia udziału 

w manewrach floty na morzu Śródziemnem, przybył wczoraj do Walencji. 

Ludność zgotowała królowi entuzjastyczne przyjęcie. Król wsiadł na pokład 

krążownika, poczem w otoczeniu pancerników, łodzi podwodnych i innych jednostek 

morskich, biorących udział w manewrach, b. w kierunku wysp Balearskich. 

thapi. austjarcy chcą wzmośnieia Władzy przydenia. | 
WIEDEŃ, 8-11. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu | austrjackiego parlamentu 

związek chłopski zgłosił wniosek w sprawie wzmocnienia stanowiska prawnego prezy- 

denta republiki. Wniosek domaga się, by prezydent republiki był wybierany przez całą 

ludność na padstawie równego i tajnego głosowania. b 2 

Zakres działalności prezydenta miałby być zwiększony w tym kierunku, że Rada 

Narodowa miałaby prawo tylko podawać propozycje co do wyboru członków rządu, 

zaś prezydent mianowałby ich. Prezydentowi miałoby również przysługiwać prawo roz- 

wiązywania Rady Narodowej i Rady Związkowej oraz rozpisywanie wyborów. 

Niemcy chcą rewizji granicy wchodniej. 

BERLIN, 8 XI. PAT. Obradujący na wspólnem dorocznem posiedzeniu 

zarząd główny oraz rada naczelna niemieckiego Ostmarkenvereinu, którego prze- 

wodniczącym honorowym jest prezydent Hindenburg, uchwaliła ostrą rezo- 

lucję, w której domaga się od rządu Rzeszy, aby z większą niż dotychczas 

energją występował z żądaniem rewizji granicy wschodniej. 

Rezolucja domaga się ochrony mniejszości niemieckiej na terenach ode- 

branych i nieustępowania od żądań niemieckich za cenę koncesji gospodar- 

czej. Zarząd wysłał telegramy hołdownicze do gen. Mackenzena i prezydenta 

Hindenburga, który odpowiedział serdecznym telegramem dziękczynnym. 

Min. Benesz o polityce zagranicznej Czechosłowacji. 
PRAGA, 8 XI. PAT. W wygłoszonem w komisji budżetowej senatu prze- 

mówieniu minister spraw zagranicznych Benesz oświadczył, że polityka poko- 

jowa, prowadzona przez Czechosłowację nie ulegnie żadnym zmianom. 

Minister spraw akanai zamierza zawrzeć szereg nowych traktatów 

arbitrażowych. Czechosłowacja stara się zapobiegać konfliktom przez utworze- 

nie czynników bezpieczeństwa tak, ażeby Si zbrojne nie miały interweniować 

na rzecz obrony państwa. Mówiąc o Lidze Narodów Benesz podkreślił donio- 

słość organizacji genewskiej oraz prace, dokonane przez nią. Wydatki w wy- 

sokości 130 miljonów franków, których pokrycia wymaga Liga Narodów, są 

minimalne. Czechosłowacja, która pośród 54 krajów członków Ligi Narodów, 

zajmuje 13 miejsce, bierze na swój rachunek 30 częsć wzmiankowanej kwoty. 

Poruszając sprawę aresztowania w Bukareszcie dwóch obywateli czechosłowac- 

kich bez jakiejkolwiek podstawy minister obiecał energicznie interweniować w 

tej sprawie. 

Łączność między Polską a Prusami Wschodniemi. 

Wywiad z min. Zaleskim. 

KROLEWIEC, 8.XI. PAT. „Koenigsberger Volkstimme* zamieszcza 

wywiad, udzielony przez p. ministra spraw zagranicznych Zaleskiego. 

P. min. Zaleski wykazywał łączność gospodarczą, istniejącą między 

Prusami Wschodniemi a Polską, stwierdzając, że wzajemne stosunki znaj- 

dują się obecnie w stadjum stałego rozwoju, chociaż nie można zaprzeczyć 

istnieniu pewnych trudności. Minister wyraził nadzieję, że trudności te da- 

dzą się usunąć. Mozę pana zapewnić—zakończył p. min. Zaleski — że ze 

swej strony uczynię wszystko, aby umożliwić Prusom „Wschodnim przeko- 

nanie się, że dobre stosunki sąsjedzkie z Polską przyniosą korzyści obu 

krajom. 

Gdraucenie wniosku gacjaletycznego w lbie trancoskiej 
PARYŻ. 8.XI. Pat. Na dzisiejszem gposiedzeniu Izba prowadziła dy- 

skusję nad sprawą autonomistów alzackich Rossego i Ricklina i odrzuciła 

284 głosami przeciwko 235 wniosek socjalistyczny, domagający się nie- 

zwłocznego poddania pod głosowanie ustawy o ogólnej amnestji i uza- 

leżniający przyjęcie propozycji pozbawienia ich mandatów od dyskusji nad 

tą ustawą. 

Aresztowanie komunistów na Śląsku. 
KATOWICE. 8.X1. Pat. W tych dniach aresztowano na Śląsku 5 ko- 

munistów, z czego 2 członków centralnego komitetu partji komunistycznej 

w Warszawie. af 

Podczas rewizji znaleziono u aresztowanych obfity materjał obciąża- 

jący o trećci antypaństwowej w formie ulotek, odezw, czasopism i t. p. 

Aresztowanych oddano do dyspozycji prokuratury. 

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1. 

Kronika reklamowa lub nacesłane 40 gr. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“, ; 
DUKSZTY—ui. Gen. Berbeckiego W. Surwiłio, 
GŁĘBOKIE-—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

DNO--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg, Nauczyć. 
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
POsSTAWY—j. Woitkiewicz—Rynek. 
STGŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*. 

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOLKOWYSK-—Kiosk B. Golembiowskiego 

` 

| ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek. 9. 

! 
CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz miiimetrowy įednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstein 10 groszy 

1 ё u-rąch świątecznych oraz 4-prowincji 0 25 proc, drožej.. Zagranicznė 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20g1 

Iluzje polsko-ukraińskie 
Wojna światowa, zmuszając wszy- 

stkich do nadmiernie realnego ujmo- 

wania faktów i kreślenia planów, wy- 

wołała przez reakcję szereg kolosal- 

nych iluzyj, pod mirażem, których od- 
dycha jeszcze Europa. Żyjemy w epo- 

ce iluzyj. Iluzją był wieczny pokój, któ- 
ry miała zapewnić Liga Narodów. Ilu- 

zją reparacje niemieckie. Iluzją nadzie- 

ja szybkiej likwidacji bolszewizmu dla 

jednych, zrealizowania komunizmu in- 

tegralnego dla drugich. Najpotworniej 

szą dla Polski była iluzja demokraty- 

czna która na przeciąg ośmiu lat od- 

dała najbardziej skomplikowane spra- 

wy państwowe w ręce mas niepiśmien 

nych. Ale najgorszemi w skutkach są 

iluzje na podstawie których dwa naro- 

dy zamieszkujące Galicję Wschodnią 

ukształtowały swój wzajemny stosu- 

nek. 

Zacznijmy od Polaków. Polityka 

polska w Gal. Wsch. była wypadkową 

dwuch sił. Z jednej strony rząd w War- 

szawie pragnął zgody z Ukraińcami, z 

drugiej miejscowi Folacy sprzeciwiali 

się kategorycznie jakimkolwiek konce- 

sjom. Ponieważ nie była nigdy pewno- 

czy Ukraińcy te ewentualne koncesje 

przyjmą, a natomiast była pewność że 

doprowadzą one Polaków da ostrej o0- 

pozycji, nie robiono nic, i nie prowa- 

dzono polityki ukraińskiej wcale. Bo 

nie możemy nazywać polityką nieudol- 

ne próby jątrzenia naprzemian to jed- 

nych to drugich, jak utrakwizacja, któ 
ra w rezultacie sprowadziła powszech- 

ne rozgoryczenie. Nie można jednak 

piżypuścić że konsekwentne ignorowa- 

nie postulatów ukraińskich przez Pol- 

skę, a przynajmniej przez polityków 

polskich z wsch. Małopolski było tyl- 

ko ślepem wykonaniem doktryny nacjo 

nalistycznej, lub zemstą za krwawe 

straty które ponieśli w czasie wałk-pol- 

sko - ukraińskich. To byłoby dla nas 

krzywdzącem. W postulacie odmawia- 

nia Ukraińcom uniwersytetu, miejsc w 

urzędach, subwencyj na kooperatywy, 

języka ukraińskiego na urzędowych a- 

ktach, i t.d. była myśl, i to myśl, prócz 

założenia logicznie przeprawadzona. 

Myślą tą-możliwość oderwania mas U- 

kraińców od ich obecnych przywód- 

ców, i zrobienia z nich jakiegoś nowe- 

go rodzaju narodowego, któryby był 

„Rusinem'* ale mówił, pisał i myślał po 

polsku. I tu zaczyna się tragiczna iluzja. 

Każdy kto po zamachu majowym 

miał do czynienia z propagandą wybor 

czą wie jak trudnem jest odrywać lu- 

dzi od danego obozu, nawet już na 

zupełnie fałszywych podstawach opar- 

tego, skoro ci ludzie x lat czytali ga- 

zety danego obozu, słuchali mów lea- 

derów, i wyrobili sobie pewien punkt 

widzenia na rzeczy polityczne. A cóż 

dopiero kiedy idzie o oderwanie ludzi 

innej narodowości, bez zmiany jakie- 

gokolwiek czynnika. We wsi gdzie pi- 

szą te słowa, znajduje się czytelnika i 

bibljoteka ukraińska, kooperatywa, kół 

ko amatorskie (któremu nota bene nie 

wolno jawnie grać) a chłopi prenume- 

rują trzydzieści. egzemplarzy pism u- 

kraińskich. Czy można ": sobie wyo- 

brazić Polaka choćby najwymowniej- 

szego, mogącego choć jednego Ukra- 

ińca w naszych stosunkach oderwać od 

swego stronnictwa. Iluzja. A przecież 

to jest podstawą stosunków polsko - 

ukraińskich po największej części. 

‚ jeżeli piszemy „po większej czę- 

śc'*, to dlatego, iż działa tu też inna ilu 
zja, tym razem będąca fundamentem 

polityki ukraińskiej wobec nas. Funda- 

mentem tym zamiar stworzenia niepod 

iegłego państwa ukraińskiego z Gali- 

cji Wschodniej. Iluzja dlatego że kraj 

ten jest tak gruntownie mieszany, czyn B 

niki polski i ukraiński są oba tak roz- 

winięte, że niemożliwem jest przypuś- 

cić by jeden z nich panować móg nad 

drugim bez ciągłej walki któraby zbyt 

rychło musiała się skończyć pochłonię- 

ciem przez Rosję. A przecież Ukraińcy 

zwalczając państwo polskie nie mogą 

mieć nic innego na myśli jakdążenie do 

utworzenia państwa niepodległego, ma 

łego, bogatego, skłóconego wewnętrz- 

nie gruntownie położonego między dwo 

ma mocarstwami iluzje. 

Pewien były poseł polski. którego 

nie da się posądzić o nacjonalizm, bo 

był PPSem, zapewniał mnie że Ukra- 

ińcy staną się Polakami, z chwilą kiedy 

się rozparceluje większą własność mię- 

dzy nich. A więc plan rosyjski z 1864 r. 

który zbankrutował wobec ówczesne- 

go chłopca polskiego 7 Królestwa sto 

razy bardziej ciemrego od chłopa gali- 

cyjskiego dzisiaj, miałby się powieść 

tutaj. Jeszcze jeden dowód że iluzje 

sięgają nadzwyczaj głęboko do wszyst 

kich partyj. Tak samo jak glę- 

boko sięga krótkowzroczna polityka u- 

kraińska, która walcząc przeciw Pol- 

sce zapracowuje sobie na stokroć gor- 

szą kulturalnie i ekonomicznie symbio- 
zę z Rosją. Między temi dwoma iluzja- 
mi rozciągają się okopy sztucznej nie- 

nawiści polsko - ukraińskiej. į 

Aleksandr Bocheński. 

VDR DSA T TAEDTASO TEST 

BŁOBOSŁAWIEŃSTWO PAPIEŻA 

DLA POLSKI. 

Ambasador Skrzyński ra audjencji u 
Piusa XI. ю 

RZYM, 8-11, PAT. Wczoraj Ojciec 
Święty przyjął na przeszło godzinnej 
audjencji ambasadora Skrzyńskiego w 
otoczeniu całego składu ambasady i 
radcy M.S.Z. p. Strzembosza. 

Ambasador Skrzyński złożył Piu- 
sowi XI pismo Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej oraz dar Prezydenta i Rządu 
polskiego z okazji 10-iecia rocznicy 
przyjazdu obecnego Papieża do Polski. 

Dar składa się z teki akwarel, 
przedstawiających kościoły i gmachy 
historyczne w Polsce ze specjalnem 
uwzględnieniem tych, Które obecny 
Papież w swoim czasie odwiedzał. Oj- 
ciec św. wyrażając wdzięczność dla 
Pana Prezydenta i Rządu, przejrzał te- 
kę z widocznem zadowoleniem i z oży- 
wieniem mówił o swoich wspomnie- 
niach z Polski. 

Na zakończenie audjencji Papież. 
udzielił specjalnego błogosławieństwa 
dla całej Polski. 

POSIEDZENIE RADY BANKU POL- 
SKIEGO. 

WARSZAWA, 8-16. PAT. Dnia 8 
b. m. odbyło się miesięczne posiedze- 
nie Rady Banku Polskiego, na którem 
między innemi wysłuchano sprawoz- 
dań dyrekcji i trzech komisyj Rady, o- 
mawiających gospodarczą sytuację kra 
ju, oraz sprawozdania prezesa Banku 
ze zwiedzenia terenów powszechnej 
wystawy krajowej, poczem na wniosek 
prezesa uchwalono przeznaczyć  do- 
datkowo 300. tys. zł. na rzecz wystawy - 
i postanowiono jednocześnie wystąpić 
na wystawie we własnym pawilonie. 

OBCHÓD 10-LECIA RZĄDU LUBEL 
SKIEGO. 

WARSZAWA, 8-11. PAT. W. dniu 
wczorajszym odbyła się w sali Rady Miej- 
skiej akademja dla uczczenia rocznicy dzie- 
sięciolecia rządu lubelskiego w Lublinie. 

Zebraniu przewodniczył poseł Smólikow 
ski. Przemówienia wygłosili pos.  Jawo- 
rowski, minister  Moraczewski i Wacław 
Sieroszewski, przedstawiając historję pow- 
stania rządu lubelskiego i jego zasługi w od- 
budowie państwa. W drugiej części akade- 

Ddezwa wojewody lwowskiego. 
LWÓW, 8 XI. PAT. Wojewoda lwowski 

Gołuchowski wydał z okazji rocznicy dzie- 
sięciolecia niepodległości Rzeczypospolitej 
odezwę, w której, podkreślając znaczenie 
zbliżającego się święta narodowego, wzywa 
wszystkich obywateli dogpracy nad pomno- 
żeniem produkcji, do przyczynienia się do 
gromadzenia oszczędności, podniesienia 0- 
Światy i odnoszenia się z zaufaniem do 
państwa. а 

Jedenasfa rocznica rewolucji 
w Moskwie. 

MOSKWA, 8 XI. PAT. Agencja Tass 
podaje: Jedenasta rocznica rewolucji pa- 
ździernikowej obchodzona była tw szeregu 
miast przez otwarcie różnych instytucyj 
kulturalnych i społecznych oraz uruchomie= 
nie nowych przedsiębiorstw przemysłowych. 

W Moskwie na plącu Czerwonym od= 
była się rewja wojskowa w obecności Ka- 
linina, członków korpusu dyplomatycznego 
i rządu. Przed mauzoleum Lenina przecią- 
gały niezliczone tłumy manifestantów, nio- 
sących transparenty z odpowiedniemi napi- 
sami i aleorycznemi obrazami, Pochód trwał 
do samego wieczora. 

Podziękowanie. 
Za uratowanie życia przy ampu* b 

tacji nóg, oraz za otoczenie mię B 
troskliwą opieką i pomocą lekarską B 
w szpitalu kolejowym skłądam tą B 
drogą wyrazy  najserdeczniejszego 
podziękowauia: P.p. Profesorowi B 
Moszyńskiemu, Dr. Janowiczowi, 
siostrom: Hordyūskieį,  Romanow- B 

szemu personalowi szpitala, tudzież B 
wszystkim tym osobom, które w ten B 
lub inny sposób przyczynyły się do 5 
ulżenia moich fizycznych i moral- 
nych cierpień: B 

Pomocnik Zawiadowcy st. Wilno B 
FELIKS BUJEWICZ. 
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ECHA KRAJOWE 
OSZMIANA. 

* — Propaganda na rzecz misyj. Stowarzy 
szenie młodzieży polskiej w naszem niiaste- 
czku istniejące od dwuch już lat, — jak wi- 
dać rączo chwyta się tych haseł, wypisanych 
na swoim sztandarze. 

Otóż byliśmy świadkami, jak to młodzież 
w dniu 15 sierpnia br. Święciła „Cud nad 
Wisłą”. Jest to rzeczą pochwały godną, u- 
czcić wspomnieniem braci naszych, którzy 
opuściwszy dom swój rodzinny i swoje za- 
jęcie zawodowe, szli w krwawy bój, aby ur- 
wać łeb armji bolszewickiej. Widzieliśmy, 
jak nasi młodzi przyjaciele, idąc śladami na- 
szych bohaterów tak chętnie kroczyli w kar 
nych szeregach przysposobienia wojskowego 
zdając sobie sprawę, aby w chwili znów nie 
bezpiecznej dła naszej Ojczynzy stanąć jak 
jeden mąż celem obrony granic Najjaśniej- 
szej Rzeczypospolitej Polski. 

Aczkolwiek bardzo wspaniałą i szlachet- 
ną rzeczą jest, czcić pamiątkę wyrzucenia z 
granic naszej Ojczyzny najeźdźców czerwo- 
nej gwardji, to jednak nie mniej ważną i 
szlachetną myślą jest, oddać się nam tym 
sprawom, jakie Chrystus - Król włożył na 
barki każdego Katolika - Polaka. 

I tę tak bardzo katolicką myśl urzeczy- 
wistniła Sekcja Misyjna naszego Stowarzy- 
szenia. * 

W dniu bowiem 28 października br. w 
święto Chrystusa - Króla, który jest Królem 
wszyskich królów ziemskich i wład cą wszy 
stkich narodów na całej kuli ziemskiej, urzą- 
dziła nasza Sekcja Misyjna wielką propa- 
gandę na rzecz Misyj pod dyrektywą p. Ja- 
na Skupłeńskiego, tego gorliwego pracowni- 
ka na niwie akcji katolickiej. O godz. 11 
karne szeregi druchen i dru hów przybyły do 
Świątyni Pańskiej, celem uczczenia tego u- 
roczystego dnia misyjnego przez wysłucha- 
nie Mszy św. i rzewnych słów wypowiedzia 
nych przez miejscowego duszpasterza ks. 
Walerjana Holaka. Członkowie sekcji sprze- 
dawali na placu kościelnym broszurki i wi- 
doki treści misyjnej. Aby wykazać ludności 
wiejskiej naszej parafji znaczenie misyj, se- 
kcja nasza odegrała zaraz po sumie dramat 
misyjny pod tytułem: „Tarcyzjusz”, a wie- 
czorem urządziła akądemję dla mieszkańców 
naszego miasta. W sali' przepełnionej gość- 
mi po wygłoszonym odczycie przez p. Jana 
Skupieńskiego pt. „Żniwo wprawdzie wiel- 
kie, a robotników mało" i odegraniu wyżej 
wspomnianego dramatu misyjnego nasi mło 
dzi przyjaciele uraczyli nas pięknemi dekla- 
cjami. Druchny zaś, pragnąc chociaż malut- 
ką cegiełkę dorzucić do tak zbożnego dzie- 
ła, zachwyciły nas swoim prześlicznym śpie- 
wem. Nłe można nie zapomnieć o trudach 
celem urządzenia tej uroczystości, jakie po- 
łożyła p. Kaczyńska, patronka tutejszego 
Stowarzyszenia młodych Polek. Również na- 
leży podziękować orkiestrze tutejszej Straży 
pożarrej, która przyczyniła się do uświetnie- 
nia uroczystości. Na zakończenie akademii 
odśpiewano hymn Stowarzyszenia w stoją- 
cej postawie. 

Widząc tak wielki zapał serc młodzień- 
czych, garnących się pod sztandar krzyża 
Chrystusa - Króla i Orła Białego, nie tylko 
myślą o potrzebach naszej Ojczyzny, ale 
przenoszą się duchem hen w krainy w któ- 
rych zobaczymy tylko kapłana katolickiego 
z krzyżem w ręku między tłuszczą pogań- 
ską, nie znającą jeszcze do dzisiaj tego Chry 
stusa - Króla i Pana naszego. Będąc przeko- 
nanym o tej pracy misyjnej młodzieży: na- 
szej, każdy zdrowo myślący katolik - Po- 
lak ma ścisły obowiązek iść z pomocą ma- 
terjalną i duchową naszej braci młodej, re- 
alizującej myśl, która kiełkowała w oczach 
niewoli naszej a ludzi już dziś starganych 
wiekiem i pracą. 

A Ty Młodzież ukochana, idź dalej tą 
drogą, którą wytknęłaś, a cichą i mozolną 
pracą zjednasz sobie osób starszych, Śpie- 
szących Tobie ochoczo z pomocą. 

Ks. Władysław Grzegorski. 

ŻODZISZKI (pow. Wilejski). 

— Ciekawe wykopaliska. W fundamen- 
tach zburzonej swego czasu wieży kościoła 
w Żodziszkach (pow. Wilejski) znalezione 
zostały 4 srebrne monety a mianowicie: pol- 
ska, z czasów Jana III, pruska z czasów Fry 
deryka III, większa srebrna moneta „Civita- 
tis Saugaliensi“ Zz r. 1622 z wyraźnie wyry 
tym niedźwiedziem na jednej stronie i oriem 
na drugiej, gdzie też widnieje napis „Soli 
Deo Optima Laus et Gloria", oraz pół rubla 
rosyjskiego, równającego się 10 złotym pol- 
skim, moneta wżelkich rozmiarów z r. 1836. 

Wszystkie te monety zostały złożone w 

Wileńskiem Muzeum Archidiecezjalnem jako 
depozyt kościoła w Żodziszkach. 

Interesującem jest bardzo, kiedy te mo- 
nety zostały złożone do fundamentów wie- 
ży, oraz dlaczego tam się dostały, tembar- 
dziej, że daty monet poszczególnych odbie- 
gają od siebie. Istnieje przypuszczenie, że 
część tych monet została złożona podczas 
murowania kościoła; do tych należałoby za- 
liczyć monetę Jana III i Civitatis Saugallen- 
sis z jednej epoki, kościół bowiem z Żodzi- 
szkach erygowany został w r. 1612 przez 
Krzysztofa Komara rycerza i pana wiel- 
kich włości, murowany natomiast później. 

: BRASLAW. 
— Nadużycia w brasławskim  urZędzie 

skarbowym. Dowiadujemy się, że w brasła- 
wskim urzędzie skarbowym wykryto nadu- 
życia. W wyniku dochodzenia, przeprowa- 
dzonego przez władze sądowe postawieni 
zostali w stan oskarżenia naczelnik urzędu p. 
Józef Umecki i sekwestrator Słabkowicz. Z 
nich Słabkowicz jest już aresztowany, zaś 
Umecki puszczony za kaucją. Obaj zostali 
przez Izbę Skarbową zawieszeni w czynno 
ściach służbowych. 

Mieszkańcy Brasławia i powiatu z uzna- 
niem przyjęli wiadomość, że władze sądowe 
stanowczo i zdecydowanie zajęły się ściga- 
niem przestępców. 

— Zaprzysiężenie duchownych staroobrzę 
dowców. Dnia 30 października rb. odbyła 
się w Brasławiu w sali sejmikowej uroczy- 
stość zaprzysiężenia duchownych wyznania 
staroobrzędowego t. zw. „nastawników”. Zie 
brani w liczbie około 15 osób nastawnicy 
złożyli przyrzeczenie na ręce / miejscowego 
starosty p. Januszkiewicza. 

P. starosta w dłuższem przemówieniu do 
nastawników podkreślił tradycyjną toleran- 
cję Polski w stosunku do wszystkich wyz- 
nań, skłądając zebranym nastawnikom gra- 
tulację, z powodu uzyskania przez ich Koś- 
ciół Statutu, który ma stanowić o wzajem- 
nych stosunkach Państwa i Kościoła. Staro- 
obrzędowtego. 

Na zakończenie p. starosta zwrócił uwa- 
gę nastawników na to, że rząd zaborczy da 
wniej wymagał od wszystkich wierności 0- 
bywatelskiej, nie nadając żadnych praw, zaś 
wskrzeszona Rzeczpospolita Polska najpierw 
uznała pełnię praw obywatelskich Kościoła 
Staroobrzędowego następnie zaś przyjmuje 
od reprezentantów tego Kościoła przyrze- 
czenia na wierność Rzeczyfospolitej. 

Zebrani nastawnicy złożyli na ręce p. sta- 
rosty jako reprezentanta Rządu zapewnienie 
o swej lojalności państwowej jak również 
dziękowali Rządowi za nadanie ich Kościoło- 
wi Statutu, oświadczając, że w najbliższą 
niedzielę odbędzie się we wszystkich do- 
mach modlitwy nabożeństwo dziękczynne z 
modłami za pomyślność Rzeczypospolitej. 

Na zakończenie uroczystości odbyła się 
wspólna fotografja. K. R. 

SMORGONIE. 

— Miasto opanowane przez świnie. Smor 
gonie słynne przed wojną z obwarzanków i 
akademji swojej, chociaż zniszczone w cza 
sie wojny, dość prędko powstały i obecnie 
mają około 5000 mieszkańców, posiadają na- 
wet swój własny samorząd — magistrat. 

Obecnie ulice są dość szerokie, domy bu- 
dują w środmieściu przeważnie murowane, 
robią chodniki — słowem zupełnie europej- 
skie miasto. Powojenne Smorgonie, jako mia 
sto, powinny zasłynąć w całej Polsce ze swo 
body, jaką obdarzono tutaj — nierogaciznę. 
Wszędzie jej pelno: na rynku, płacach, uli- 
cach i chodnikach, wszędzie wszystko nisz- 
czą, nawet w nocy rozlega się ich rechotanie. 
Widocznie czują one, iż władze miejscowe 
otaczają je opieką i sympatją i dlatego biorą 
udział w uroczystych pochodach, urządzając 
od czasu do czasu defiladę przed siedzibą 
władz miejscowych, a „Ojcowie* miasta przy 
glądają się temu z błogim uśmiechem zado- 
wolenia. Prócz tego, są bardzo bezczelne, u- 
rządzają całemi stadami spacery po chodni- 
kach, a przeciętny obywatel musi dreptać 
po błocie. 

Znacznej jednakże części społeczeństwa 
miejscowego, tak ta respublika... zbrzydła i 
dała się we znaki, że mają podobno składać 
podanie aż do samego pana ministra Skład- 
kowskiego i prosić o przywrócenie dawniej- 
szych praw obywatelom ludziom, a nie- 
rogaciznę kazać zamknąć do chlewów, jak 
przed wojną było, by nie  zanieczyszczały 
miasta i nie podrywały drzewek zasadzonych 
i zaprowadzały w mieście swoich... porząd- 
ków. 
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U MURZYNÓW. 
Nie wiem jak tam inni, ale ja nic 

tak nie lubię jak opisy podróży wśród 
dzikich ludzi. Oczywiście tylko w kra- 
jach ciepłych, tropikalnych—tam  bo- 
wiem dopiero można żyć beztrosko, 
wesoło, szczęśliwie. Co to za życie 
Lapończyka, Tunguza czy wreszcie 
Eskimosa. Siedzi taki drab w chału- 
pie, patrzy na ogień, owija się w 
futra, Śpi i żre, żre... póki jest coś 
do żarcia. Gdy jest 10 stopni mrozu 
wyłazi Eskimos przed swą lodziankę, 
kładzie się na Śniegu i wahlując się 
foczym ogonem mruczy: „uff, uff, co 
to za upał djabelski, nic nie można 
robić w taki skwarny dzień..." Ładna 
mi miejscowość, miły klimacik; co 
ludzie, w takim otoczeniu żyjący, mo- 
ga przedstawiać ciekawego, czego 
możemy im zazdrościć, my, którzy 
mamy bądź co bądź ze dwa miesią- 
ce przyzwoitej pogody w roku. 

Inaczej sprawa się przedstawia 
na południu. W tem wiecznem cieple, 
wśród tej wspaniałej i tak bujnej 
roślinności jakichżeż roskoszy nie za- 
znają tubylcy, czyż mogą być na- 
prawdę szczęśliwsi od nich ludzie, 
Zresztą oto parę obłazków: 

Misjonarz protestancki Mak Dar- 
mid, Anglik, postanowił nawrócić 

Tego jeszcze nie byłol 
Premjowana wszechświatowa piękność CHINKA 

ЧЕЛСЕНЫ СУЧЯЫТ OEENONA ANNA - MAY - WONG w arcydziele 

„Brudne pieniadze 
(Song, dziewczę wschodu). . 

Męty portowego miasta. Serca wschodu i zachodu. Wsród ostrzą szty- 

niezrównanej Chinki. Orkiestra powiększona. Seansy o g. 4, 6, 8 1 10.15. 
Honorowe bilety nieważne. JĄ 
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Największa Sensacja Ekranul “ 
8 

sławy. Film, poryw. siłą treści i gra 

kilkudziesięciu czy kilkuset, czy parę 
tysięcy, no słowem ile się da, dzikich 
murzynów afrykańskich. Wziął tedy 
żonę i wyjechał do Afryki do Kairu. 
Stamtąd do Chartumu a potem rzucił 
się odważnie w głąb nieznanych dżun- 
gli. Po długiej wędrówce, po przeby- 
ciu niejednej rzeki, po przedarciu się 
przez gęstwinę dziewiczych lasów— 
natrafił na liczne plemiona nubijskich 
murzynów. Czarnoskórzy trochę się 
zdziwili widząc parę „białych  pawja- 
nów" (od pierwszego spojrzenia na- 
dali tea miły przydomek państwu 
Mak Darmid) ale nie rozłościli się na 
nich wcale. jak chcecie to mieszkajcie 
sobie z nami, oświadczyli im wykrzy- 
wiając śmieszne gęby. 
Misjonarz przebył wśród nubijczyków 

pięć lat; nie nawrócił nikogo ale tak 
się rozmiłował w murzynach, tak za: 
smakował w ich beztroskości, tak po- 
lubił ich wesołość, tak mu przypadła 
do gustu ich prosta filozofja życiowa, 
że o mało sam nie przeszedł na mu- 
rzyńską wiarę, Przeszkodził mu fakt, 
iż nikt dobrze nie wiedział na czem 
ta wiara polega, nikt nie umiał wytłu- 
maczyć do czego służą poszczególne 
obrządki, nikt nie zdawał sobie spra- 
wy co też on czci naprawdę. 

Co to za roszkoszne życie było 
przez te pięć lat! Murzyni chodzą zu- 
pełnie nago, eleganci noszą małą 

SŁOWO 

ile głosów ofrzyma Hoover? 
Otrzyma 444 głosy. 

NOWY YORK, 8.XI. PAT. Jak się okazuje przy dalszych oblicze- 

niach, 40 stanów głosowało za Hooverem. Po raz pierwszy Od czasów 
Prezydenta Granta stany Virginia, Floryda i Texas głosowały za kandyda- 
tem republikańskim. Również odnieśli republikanie zwycięstwo w „ Stanach 

północnych i na rolniczym zachodzie. Przy ostatecznem obliczeniu praw- 
dopodobnie na Hoovera padnie 444 głosy, a na Smitha 98. 

Większość republikańska wzrośnie niewątpliwie zarówno w Izbie Re- 

prezentantów, jak i w Senacie. 

Roosewelt gubernatorem sfanu New York 

NOWY YORK, 8.XI. PAT. Franklin Roosewelt daleki kuzyn b. pre- 

zydenta Roosewelta, jednakże przekonań demokratycznych DW, że 

został wybrany gubernatorem nowojorskiego stanu, „albowiem. zdo! » pr 

zyskać 28.900 głosów. Jakkolwiek brak jeszcze wyników w 66 okręgów, 

do jednak prasa zapewnia, że wybór Roosewelta jest zapewniony. 

Reformy wewnętrzne w Chinach 
Ža EA adają jaknaj- 

Enuncjacje rządu nankińskiego w dalszym ciągu zapowia jakna 

dalej idące, przykdapinitej na papierze, zmiany w polityce wewnętrznej Cn. 

W pierwszym rzędzie oczywiście mają być dokonane wielkie kopy ci 

w budżecie wojskowym, którego kredyty na przyszłość nie mają = ra- 

czać półtora miljona dolarów miesięcznie. Następnie zasadnicze zmiany 

mają być wprowadzone w sposobie pobierania podatków państwowych i 

temie celnym. 7 - я 

> AV prógrainie rządu leży również rozbudowa linij kolejowych i ko- 

munikacji wodnej. Najbardziej charakterystyczną jednak cechą tego — тап!- 

festu rządu nankińskiego jest całkowite BY uż ustosunkowania się 

j d ocarstw cudzoziemskich i traktatów. | S 

R Woheć opłakanego stanu flnansów chińskich wszystkie te piękne za- 

mierzenia pozostaną, zdaje się jedynie na papierze. 

Miasteczko zalane lawą z wulkanu Efna 

Wystają tylko wieżyczki kościelne. 

WIEDEŃ, 8 XI. PAT. Dzienniki donoszą z Palermo: W miej- 
scowości Mascali widać tylko wieże kościelne oraz kilka domów 

wyżej położonych. Wszystkie inne budynki zalane są lawą. 

Ofiar w ludziach niema, ponieważ ludność zdołała zawcza- 

su ujść przed niebezpieczeństwem. Władze poczyniły odpowie- 

dnie zarządzenia, ażeby lawie ułatwić odpływ po piaszczystym 

terenie do morza. Początkowi ostatniego wybuchu lawy towa- 

rzyszyła silna burza i gwałtowne wyładowanie elektryczne. Lada 

dzień może nastąpić przerwanie linji kolejowej Messyna — Ka- 

(ania ĄTANIA, 8 XI. PAT. Wskutek posuwania się strumienia la- 
wy. zaczęto ewakuować kilka dalszych miejscowości. 

Włamanie do komisarza policji w Berlinie. 
BERKIN, 8 X1. PAT. W nocy ze środy na czwartek dokonano w gmachu 

rezydjum policji berlińskiej wiatiania do biura komisarza policji kryminalnej, 

ES prowadzi dochodzenie w sprawie nadużyć przy waloryzacjąch pożyczek 

wojennych. i ' 

1. y „otwierając drzwi podrobionym kluczem, przerzucili szafę 

z vls ah Kalas zbiegli. Patrol dyżurnych policjan- 

tów, który nadbiegł AA ao akiai) 3 wnarnach ani nie zdołał 
kryć. jaką drogą zdołali stę oni wydostać z gmachu. 

4 Ska berlińska IA” Banai ol że włamywacze wynajęci byli 
przez osoby, zamieszane w aferze tych fałszerstw i że mieli oni usunąć akty, 
kompromitujące cały szereg wybitnych osobistości ze Świata Jinansowego. 

Ciężka sytuacja strejdkących robotnikóww Nadrenii 
BERLIN, -XI PAT. Zarząd zakładu ubezpieczeń od bezrobocia uchwalił dziś 

wbrew głosom przedstawicieli robotników nie płacić żadnych: zasiłków od bezrobocia 

robotnikom przemysłu metalurgicznego w Nadrenji, uznając, że masowe wypowiedze- 

nie w tym przemyśle musi być uważane za łokaut, w czasie którego robotnicy nie mają 

ierania z: ów. 

2 a tac: metalowym zaczyną oddziaływać coraz dotkliwiej na inne 

dziedziny przemysiu Ruhry Nadrenji i Westfalji. Wskutek lokautu tego kopalnie, do- 

starczające węgieldo stalowni, musiały ograniczyć pracę. 

‚ Zamieszki w Gyrenaice. 
WIEDEŃ, 83XI. PAT. Dzienniki donoszą z Cyrenaiki, że onegdaj doszło 

tam do gwałtownego starcia pomiędzy wojskiem włoskiem a ludnością tubyl- 

czą. W czasie starć zabitych zostało 141 osób. 

Wiadomości w paru wierszach. 
PRAGA, 8 XI. „Express* donosj, że gen. Gajda prowadzi pertraktacje z królem 

Žogu I w sprawie wstąpienia do armji ZE 
* 

: DEŃ, 8 XL Wedle doniesień dzienników z Konstantynopolu, wyleciała tam 

w SA fabryka. Z pod gruzów wydobyto dotychczas trzy trupy. Przyczyny 

eksplozji narazie nie stwierdzono. 253 

NN, (stan Massachusseta) 8 XI. Z pod gruzów fabryki, w której wydarzył się 

w dniu” Madre wybuch, wydobyto 12 trupów. Pozatem zgórą 20 osób odniosło 

rany. ses : 

8 XI. Z Zagrzebia i z Sarajewa donoszą o manifestacjach skiero- 
paz OE iiowi Dakas zostały aresztowania wśród demonstran- 
tów. Policja zmuszona byla wow 3 

LIZBONA, 8 XI. Gabinet рода? się AG, „dymisji. 

PRAGA, 8 XI. Prasa donosi, że we wszystkich fabrykach 'kolejowych czeskich 
wydalońo ze służby funkcjonarjuszy, zorganizowanych w partji komunistycznej. 

przepaskę z liści; kobiety mają rów- bionym długiemi kłami jest poniżają- 
nie niewielkie kłopoty toaletowe: byle 
z uszu zwisało coś długiego i cięż- 
kiego, byle jakieś kółko oplatało no- 
gę w kostce, są już zadowolone i 
wesołe. O robocie nikt nie myśli, na- 
co, poco? Łażą sobie i gryzą ziarka. 
Właściwie nie ziarka, ale... duże, 
Skrzydlate mrówki, które się wybiera 
kubełkami z ogromnych, kopiastych 
mrowisk.Jest w dobrym tonie odgryść 
i wypluć skrzydełka i nóżki, resztę 
się połyka. Mrówki strasznie šmier- 
dzą ale nikt na to nie zważa —- taka 
drobnostka. Nie można zresztą być 
przeczulonym pod względem węchu, 
nikt nigdy się nie myje, bo i gdzie? 
W rzece aż się roi od krokodyli, 
tylko i czyhają te złośliwe bestje by 
jakiś głupiec wlazł do wody—i tyle 
go widziano. 

Gdy nadchodzi krótka pora desz- 
czów i jest zimno, bo tylko 20 stopni 
ciepła, murzyni nie ubierają się, ale 
nacierają różnemi tłuszczami. Kurz, 
gałązki, różne odpadki — wszystko 
przylega do kleistych ciał. Murzyni 
się nie przejmują, być brudasem, to 
jeszcze żadne nieszczęście, lew i słoń 
także się nie myją... 

Ze słoniem to cała historja. Żad- 
dna panienka nie poślubi kawalera, 
który nie zabił przynajmniej jednego 
słonia. Mieszkać iw domu  nieozdo- 

cem, sąsiedzi zanadto by się wyśmie- 
wali. Więc każdy murzyn, gdy poczu- 
je wolę Bożą, zaczyna nie od umiz- 
giwania się pannom ale od polowania 
na słonia. A że w pobliżu są już 
wszystkie wytępione więc trzeba nie- 
raz szukać bardzo daleko. A że idąc 
daleko spotyka się nowych ludzi i 
widzi nowe miejsca, to tylko może 
wyjść na korzyść młodemu  człowie- 
kowi. A że nowi ludzie mówią już 
innym językiem (co 40 klm, inne na- 
rzecze), więc trzeba się go poduczyć, 
żeby nie wyglądać na prostaka. A że 
nauczyć się nowego języka nie jest 
rzeczą łatwą, więc może na to zejść 
parę miesięcy (głupi i parę lat straci). 
A że obcowanie z cudzoziemcami 
bardzo kształci więc niema pwodu 
martwić się z racji zwłoki. Tak to 
gruby słoń jest mimowolnym instruk- 
torem czarnych nubijczyków. 

Gdy się murzyn ożeni, gdy do- 
šwiadczony i syt wrażeń, założy 
ognisko domowe, . życie jest dlań 
jeszcze powabniejsze. Chodzi sobie 
po lesie i poluje na ptaki i zwierzęta, 
od których się wszędzie formalnie roi. 
ona nazrywa różnych zielsk i owo- 

ców, nałapie ryb w rzece, przyniesie 
parę wiaderek mrówek jest jedzenia 
na tydzień czy więcej. Bo murzyni 
jedzą mało, nie chce się w takim 

  

Zwycięstwo Hoovera 
AMERYKA POZOSTANIE „SUCHĄ*. 

Aczkolwiek brak jeszcze ostatecz- 
nych danych o rezultatach wyborów 
elektorów, zwycięstwo kandydata re- 
publikańskiego Herberta Clarka Hoove 
ra obecnego ministra handlu nie ulega 
najmniejszej wątpliwości. Ostatnie de- 
pesze stwierdzają iż liczba elektorów 
Hoovera wzrosła o 4 w porównaniu do 
wyborów w roku 1924. Smith kandy- 
dat demokratyczny otrzymał zaledwie 
76 głosów wobec 136 uzyskanych pod- 
czas wyborów Cooligde'a Zwycięstwa 
republikanów jest imponujące nawet w 
stanie Wirginja uważanym za niezdo- 
bytą twierdzę demokratów został wy- 
brany elektor republik/"ański. 

Nowy prezydent Stanów Zjednoczo 
nych urodził się w West Branch, w 
stanie Java, 10 sierpnia 1874 r. Od 
wczesnej młodości wykazuje wybitne 
zdolności. Już w dwudziestym pierw- 
szym roku życia otrzymuje dyplom na 
wydziale inżynierji kolejowej, górni- 
czej i metalurgicznej. Rzutki i energicz 
ny w ciągu 18 lat od 1895 do 1913 ro- 
ku podejmuje się najrozmaitszych prac 
wszędzie wywiązując się świetnie z 
przyjętych na siebie zadań. Z począt- 
ku pracuje w Stanach Zjednoczonych, 
później w Kanadzie i Meksyku, prze- 
rzuca się wreszcie do in. części Świa- 
ta. Rozmachem, przedsiębiorczością i 
zdolnościami organizatorskiem zdoby- 
wa bardza poważny majątek. W 1913 
i 1914 roku jest reprezentantem świa- 
towej wystawy panamskiej na Europie. 
towej wystawy panamskiej na Europę. 
Wybuch wojny światowej otwiera 
przed nim coraz szersze pole dziatal- 
ności. W 1914 - 15 roku jest przewod- 
niczącym amerykańskiega komitetu ra 
tunkowego w Anglji i Belgji. Z chwilą 
przystąpienia Stanów Zjednoczonych 
do koalicji Hoover staje się jednym z 
najbliższych współpracowników pre- 
zydenta Wilsona. Na jego wezwanie 
wraca do Stanów Zjednoczonych i zo- 
staje naczelnym administratorem żyw- 
nościowym, pełniąc te obowiąki od 
czerwca 1917 roku do lipca 1919 roku. 
Jednocześnie jednak na energicznego 
dyktatora żywnościowego sypią się co- 
raz to nowe obowiązki: jest przewod- 
niczącym monopolu zbożowego i cu- 
krowego, przewodniczącym międzyso- 
juszniczej rady żywnościowej. Najwyż- 
szej Rady Gospodarczej, Europejskiej 
Komisji węglowej. Po zawieszeniu bra- 
ni obejmuje kilka ważnych stanowisk 
w związku z dostawą żywności dla wy 
niszczonych wojną krajów, między in- 
nemi i Polski, bierze żywy udział w ak- 
cji ratunkowej dła dzieci. W 1921 roku 
za prezydentury Hardinga wstępuje da 
gabinetu jako sekretarz handlu, pozo- 
stając na tem stanowisku do chwili o-- 
becnej. 

Za zasługi położone w czasie woj- 
ny światowej otrzymał Hoover ogro- 
mną ilość odznaczeń: 11 uniwersyte- 
tów amerykańskich i 7europejskich, w 
tem 3 polskie: Warszawski, Lwowski i 
Krakowski mianowały go doktorem ho- 
norowym. Warszawa i Lille we Francji 
wybiły na jego cześć medal, wiele 
miast europejskich mianowała go oby- 
watelem honorowym. Akademja Fran- 
cuska odznaczyła go nagrodą Audiffre- 
ta, w Ameryce na jego cześć wybiło 
medale cały szereg instytucyj, na czele 
z Akademją Nauk, Instytutem nauk spa 
łecznych i t.p. Hoover jest autorem 
książki „American Individualism* oraz 
wielu prac fachowych. Jest on też pier- 
wszym w historji Stanów kandydatem, 
który dotąd nie piastował żadnego wy- 
bieralnega urzędu politycznego, gdy 
tymczasem na stanowisko prezydentów 
zazwyczaj powoływano gubernatorów 
poszczególnych stanów. 

Hoover będzie trzecim z kolei: pre- 
zydentem z ramienia partji republi- 
kańskiej a 30-ym prezydentem Stanów. 

Dotychczas przeważnie prezyden- 
tem zostawał t. zw. „„selfmademan'*, 
człowiek sobie samemu wyłącznie za- 
wdzięczający stanowisko społeczne. 
Waszyngton rozpoczął karjerę jako żoł 
nierz; ojciec jego był farmerem. John 
Adams, syn emigranta angielskiego z 
zawodu szewca, był nauczycielem lu- 
dowym. Fillmore był robotnikiem w 
przemyśle włókienniczym. Abraham 

upale brzucha byle czem WA 
trzeba naprawdę jakiegoś wielkiego 
smakołyka -- np. jakąś żmiję pieczo- 
ną—by się dużo zjadło, inaczej odro- 
bina wystarcza. Zato ledwie słońce 
zajdzie cała wieś się do kupy zbiera. 
Zabawa idzie co się zowie. W takt 
prawdziwego jazz-bandu czarne gola- 
sy tańczą autentycznego charlestona. 

Boże! Jakież przyjemne 5 lat spę- 
dzi! ten ;Mak Darmid! 

* * * 

Francuzi lubią porządek. Wydaje 
im się, że cywilizowanie murzynów 
jest ich Świętym obowiązkiem i zara- 
zem wielkim dobrodziejstwem dla 
czarnych. Toteż w swych kolonjach 
robią co mogą. Urzędowa osobistość 
pan Jean Guyon był niedawno "nad 
Kongo i oto co widział ku wielkiej 
swej radości. 

Wioska z domów drewnianych so- 
lidnie zbudowanych. Murzyni wpraw- 
dzie špią na dworze, jedzą na dwo- 
rze i siedzą cały czas na dworze, 
gdyż nie mogą wytrzymać w dusznej 
atmosferze swych domostw, 'ale rów: 
na długa ulica z ponumerowanemi 
domami przypomina od biedy przed- 
mieście Paryża — czyż może być coś 
wspanialszego? Jest restauracja i ki- 
no. Murzyni bardzo lubią wino i 
przepadają za filmem. Mogą wypić 
butelkę duszkiem i siedzieć przez 12 

Lincoln był dzierżawcą folwarku, An- 
drew Johnson w początkach swej kar- 
jery był krawcem, Gerfield rozpoczął 
pracę jako przewodnik na promie po- 
przez jedną z rzek, potem był nauczy- 
cielem a wreszcie adwokatem. Mac Ki- 
nley był synem robotnika w przemyśle 
metalurgicznym a z zawodu nauczycie 
lem, Rooseveld był dziennikarzem, po- 
dobnie jak Harding, natomiast Wilson 
i Coolidge z adwokatury przeszli do 
„Białego Domu". Z obecnych kandyda 
tów Hoover jest z zawodu inżynierem 

Pisma amerykańskie oopwiadają 
bardzo wiele ciekawych szczegółów o 
tych prezydentach. Obliczyły nawet, ile 
dzieci miały każdy z prezydentów. Do- 
wiadujemy się więc np., że Waszyn- + 
gton był bezdzietny, natomiast William 
Harrison wprowadził do „Białego Do- 
mu'* aż 10-coro potomstwa, 6-ciu chło 
pców i cztery córki. Był też między 
prezydentami „kawaler*, James Buch- 
man; wolał on przez 4 lata być prezy- 
dentem a przez całe życie kawalerem... 

łle otrzymuje prezydent Stanów Zje 
dnoczonych poborów? Jak jest finanso 
wo sytuowany. Gdy Waszyngton zo- 
stał prezydentem, otrzymywał rocznie 
25.000 dolarów. Ta pensja utrzymywa- 
ła się do r. 1873; w roku tym została 
podwyższona da 50.000 dolarów. W 
roku 1909 znowu zostały pobory prezy 
denta podwojone wynoszą obecnie 
100.000 dolarów (75.000 „zasadniczej 
gažy“ i 25.000 na osobiste wydatki re- 
prezentacyjne). Natomiast wiceprezy- 
dent Stanów ma stosunkowo niewielką 
pensję, bo wynoszącą tylko 1500 dola 
rów rocznie. 

o OO waj 

Krafy więzienne i kajdany 
Taki był los Ś p. Łukaszewicza, taki 

był los wszystkich bojowników o wolność 
Ojczyzny, wolność słowa i prawa człowieka 
w dni naszej niewoli. To też takłe godło 
obrało sobie dla swego sztandaru „Stowa- 
rzyszenie Byłych Więżniów Politycznych*, 
o którem chciałbym powiedzieć słów kilka. 

W myśl statutu stowarzyszenie jest bez- 
partyjne i każdy jego członek może jedno- 
cześnie należeć do tej lub innej partji poli- 
tycznej. Zadaniem stowarzyszenia jest niesie- 
nie swoim członkom pomocy  materjalrtej, 
moralnej i kulturalnej. Członkiem stowarzy- 
szenia może być każdy nieskalany moralnie 
były więzień polityczny, który uczestniczył w 
ruchu społeczno-rewolucyjnym jako też ci 
byli działacze społeczno-rewolucyjni, którzy 
chociażby i nie byli więzieni, lecz zmuszeni 
byli wyemigrować przed represjami rządów 
zaborczych. A więc mogą znaleźć się tu — 
na polu neutralnem — obok siebie tak so- 
cjaliści jak i narodowcy lub zwyczajni o- 
šwiatowcy, — jednoczy wszystkich chlub- 
na a ciernista praca w przeszłości oraz na- 
kaz moralny nieugaszenia ducha i wzajem- 
nego wspierania się — w teraźniejszości. 

W uznaniu zasług tych działaczy dla 
Ojczyzny rząd przyznał im, narówni z we- 
teranami powstania 1863 r., prawo na do- 
żywotnią emeryturę: samotnym 100 zł. fa- 

* milijnym 150 zł. miesięcznie, o ile nie po- 
biera żadnego zaopatrzenia od skarbu i 
przekroczył 55 lat życia (Dziennik. Ust. 
Rzp. Nr. 72, marca 1928 r.). 

Sympatyczne to w swem — założeniu 
stowarzyszenie — niestety, jak i wiele in- 
nych, nie obliczonych na zyski — nie wie- 
lu członków jednoczy w swem gronie i nie 
ma należytego respektu w społeczeństwie 
wileńskiem. 

Główna wina w tem inteligencji, która 
zobojętniała ną swe dawne ideały, stroni się 
tego stowarzyszenia i dlatego to pomimo 
istnienia przeszło dwuch lat, Koło Wileńskie 
S.B. W. P. nalicza zaledwie 40-tu szłonków, 
wśród których tylko mała grupka inteligen 
tów. Rola tej garstki inteligencji w Stowa- 
rzyszeniu ogranicza się — niestety — tylko 
do opłacania członkowskich 50 gr. mies.). 
Pozostali zaś są to małowyrobieni politycz- 
nie socjalizujący robotnicy, którzy siłą rze- 
czy — wobec usunięcia się inteligencji — 
utworzyli ze swego grona cały Zarząd i 
prowadzą wszystkie sprawy Stowarzysze- 
nia nadając mu specyficzne cechy i zabar- 
WwIienie.... 

W przededniu uroczystości obchodu 
dziesięciolecia Polski, kiedy, to  wszy- 
scy, bez różnicy poglądów politycznych 
zamanifestowali swoją radość, hołd dla bo- 
haterów narodowych i miłość dla Ojczyzny, 
w te oto dni musimy zdobyć się na wysiłek 
i rzucić z siebie korę lodowatej obojętności 
do spraw społecznych. 

Niech każdy zasili swoją osobą stowa- 
rzyszenie, jakie najlepiej odpowiada jego 
ideologji, zaś byli więźniowie i emigranci 
polityczni w pierwszą kolej — pod zaszczyt- 
ny acz zaniedbany sztandar „kraty więzien- 
nej i kajdan* — tego symbolu minionych 
dni niewoli! 

й Aleksander Lidtke, 
b. więzień polityczny. 

, Uwaga: Kancelarja S. B. W. P, mieści 
Się przy ul. Święciańskiej Nr. 4 m. 2. 

godz. oglądając te same.banialuki sześć 
razy z rzędu. 

Najpiękniejszą rzeczą jest jednak 
szkoła. Murzyniątka, płci mieszanej, 
siedzą na ławkach, profesor — biały 
— Stoi na katedrze i pyta: 

— Czy biali są mądrzy? 
= Tak — odpowiada czarny chór 

— biali są bardzo, bardzo mądrzy 
gdyż wymyślili kolej, elektryczność, 
samochód, wysokie domy, 
latające i piszą dużo, żdużo mądrych 
książek. 

— Dobrze. 
drzy? 

— Nie czarni są durnie, gdyż nie 
wymyślili ani samochodu, aniymaszy- 
ny latającej, ani elektryczności, ani 
nie piszą książek i lubią chodzić 
nago. 

— Dobrze. A co powinni 
czarni, żeby się stali mądrzy, 

— Powinien słuchać białych i wy- 
pełniać ich wskazówki i rady, powin- 
ni im być wdzięczni za naukę, powin- 
ni ich szanować za mądrość. , 

— Widzi pan, jakie wyniki znako- 
mite, rzekł profesor do pana Guyon, 
po roku pracy umieją już odpowia- 
dać na te podstawowe pytania no i 
umieją też trochę pacierz. 

Jeżeli zazdroszczę murzynom to z 
pewnoscią nie tym z nad Konga. 

Kurol. 

A czy czarni są mąz, 

robić 
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Rok 1927 pomimo nieurodzaju za- 
znaczył się pewną poprawą pod wzglę 
dem bilansu handlowego wajewódz- 
twa Wileńskiego w obrocie żytem — 
w tym roku bowiem nadwyżka przy- 
wozu nad wywozem była mniejsza niż 
w latach poprzednich prawie o połowę. 

Przywóz z terenu innych woje- 
wództw miał miejsce do następujących 
stącyj: 

do Wilna ‚ 8549 tonn 
„ N. Wilejki 1537 „ 
„ Dukszt 1715 
„ Głębokiego 106 ‚ 
„ Ignalina TSA 
„ Jaszun 23 „ 
„ N.Święcian 20 , 
— 
Razem 10481 tonn 

Ca do 2544 tonn, wobec niewymie- 
nienia w „Roczniku Statystycznym“ 
stacyj przeznaczenia, nie daje się usta- 
lić jaka część z tej ilości przypada na 

przywóz do województwa Wileńskiego 
„Mając na względzie że przywóz prze- 
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ważnie istniał w odniesieniu do Wilna 

i-Wilejki, oraz porównywując osob- 

no w „Roczniku* podane daty przy- 

wozu da tych miast, można z mniej 

więcej  dostatecznvm _ przybliżeniem 

przyjąć, że przywóz ogółem wynosił 

11.000 tonn. 
Pozatem import zagraniczny wy- 

nosił 1359 tonn, w tem: z Łotwy do 

Wilna — 604, do N. Wilejki — 360 i 
do Dukszt — 170, z Rosji do Wilna 65 

tonn i do N. Wilejki — 115, oraz z 

Gdańska do Wilna 45 tonn. 
* Razem więc import wyrażał się cy- 

frą 12359 tonn, przy jednoczesnym bar 
dzo skromnym wywozie 25 tonn (ze 

Smorgoń do innych wojew. 10i z 
Dukszt do Łotwy — 15 tonn). 

Obrót wewnątrz województwa wy- 
nosił 4439 tonn (właściwa cyfra jest 
nieco większa, przypuszczalnie (około 
450 tonn przypadających na stacje w 
„Roczniku“ niewymienione), przyczem 

kształtował się następująco: 

Stacje nadania tonn Stacje przezna- mn 

  

* czenia 

Prudy 872 Wilno 2947 
Smorgonie 865 N. Wilejka 1317 
Olechnowicze _ 706 Głębokie 49 
Soły 426 Gudohaj 33 
Głębokie 342 Landwarów 33 
Budsław 295 Dukszty 31 
Wilno 193 Postawy 27 
Mołodeczno 255 
Oszmiana 150 RZEC 
Wilejka 95 razem 4439 
Stasily 90 
Parafjanów TS; 

stawy 30 
Połoczany 25 
Nowodruck 20 

1azem 4439 

Wynika stąd, że w aprowidowaniu mia 

sta Wilna i N. Wilejki największy u- 

dział przyjmuje powiat Oszmiański. 
Ca się tyczy województwa Nowo- 

gródzkiego —tu obrót żytem wyka- 
zuje w r. 1927 jak w poprzednich zna- 
czną nadwyżkę wywozu nad przywo- 
zem. Przywóz miał miejsce tylko w od- 

niesieniu do Baranawicz — 778 tonn, 

IMily-437 i Słonima 46 tonn — łącznie 
1261 tonn. Wywóz natomiast wynosił 
8764 tonn, w tem: 

  

ze st. Horodziej 2835 tonn 
„ „ Lachowicze 1768 „ 

„» Могду 1090 , 

» „ Mołczadź 564 „ 

» » Nowojelnia 53775 
» „Pogorzelce 500 , 
» „Baranowiczę 420 „ 
» „ Bieniakonie 23075 

» „Stonima За 
» „Rėžanka nad N. 307 „ 

». „ Stołpce 81 , 
„ Bohdanów Się 

» „Horodžki 202 
„ „Domanowo 1592 

„Lida 10, 

razem 8764 toan 

| njmodniajze: swetry dansk 

zjer Gdspodarczy Ziem Wthodni 
Obrót żyłem w wojew Wleńskiem i Nowogródzkiem 

Czynny bilans w obrocie żytem wy 
nosił zatem dla województwa Nowo- 
gródzkiego 7500 tonn. 

W obrocie wewnętrznym, który 
przekroczył 2000 tonn, główną stacją 
nadawczą była Nowojelnia; wśród sta- 
cyj odbiorczych pierwsze miejsce zaj- 
muje Lida, następnie Baranowicze: 

Stacje przezna- 
Stacje nadania tonn ZONA tonn 

Nowojelnia 628 Lida 1266 
Horodziej 407 Baranowicze —692 
Skrzybowce 386 Słonim 31 
Horodźki 129 Nowojeinia 30 
Lachowicze a I — 
an кО 29 razem 2019 

Gawja | 25 
Bieniakonie 31 
Stołpce | 46 
Juraciszki 23 
Molczadž 55 

razem 2019 

Dane dotyczące:obrotu innemi zie- 
miopłodami podamy przy najbliższej 
sposobności. 

‚ Harski. 

SAUS LERIEINNTENTOIIK AINA LTSK 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Protesty weksli we wrześniu. W po- 
równaniu do sierpnia ilość weksli oprotesto- 

wanych na terenie województwa Wileńskie 

go wzrosła we wrześniu z 6697 do 9555, su- 

ma zaś z 961 tysięcy zł. do 1380 tys. zł. 
Jeszcze większy wzrost notuje się w oma- 

wianym miesiącu w odniesieniu do Nowo- 

gródka gdzie ilość weksli oprotestowanych 
w sierpniu wynosiła 628 na sumę 102000 zł. 
zaś we wrześniu 4173 weksli na sumę 718 

tysięcy zł. i 
— Podatki w listopadzie. Ministerstwo 

Skarbu przypomina płatnikom podatków bez 

pośrednich że w miesiącu listopadzie rb. pła- 
tne są następujące podatki: 

1) do dnia 15 listopada — wpłata II ra- 

ty podatków gruntowych za bieżący 1928 r. 

2) do 15 listopada — wpłata państwo- 

wego podatku przemysłowego od obrotu, o- 

siągniętego w ub. miesiącu październiku 

przez przedsiębiorstwa handlowe I i II kat. 

i przemysłowe I - V kat. prowadzące prawi- 

dłowe księgi handlowe, oraz przez przedsię- 

biorstwa sprawozdawcze. й 

3) w ciągu listopada — wpłata państwo- 

wego podatku od nieruchomości i niektó- 

rych wiejskich za III kwartał rb. tudzież po- 

datku od lokali i placów niezabudowanych 

za tenże kwartał. : 

4) „w ciągu listopada — wykupno świa- 

destw przemysłowych i kart rejestracyjnych 
na rok 1929. 

E państwowy podatek dochodowy od u- 

posażeń służbowych, emerytur i wynagro- 
dzeń za najemną pracę — w ciągu 7 dni po 

dokonaniu potrącenia. 
Ponadto płatne są podatki na które płat- 

nicy otrzymali nakazy płatnicze z terminem 
płatności w miesiącu listopadzie rb., tudzież 

kwoty podatków odroczonych i rozłożonych 
na raty z terminem płatności w tymże mie- 
siącv. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 listopada 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 

Holandja 357.75 358.65 356.85 

Londyn 43,23 43.34 43,13 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,83 3492 34.74 
Praga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,60* 172.03 171.17 

Stokholm 238,40 239,— 237,80 

Wiedeń 125,37 125.68 125.06 

Włochy 46,71 46,83 46.59 

Marka niem. 212.38 

GHEZEEGB SATOESA NRIEECA CARE OT PZPR RZEKA 

Garsonki 
| jan Wokulski i S-ka 

Wielka 9. Tel. 182. 
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# 
płaci wytwórnia „Polart-Film* przy 

Warunki 

W sobotę dnia 10 listopada r. b. 

BAL $OBOTNI (0 MNC 
Bratniej pomocy Szkoły Filmowej Z. A. 5. K. w Wilnie. 

30/504050500260520220505040624002503 

18 Państwowej Loferji Klasowej 
W KOLEKTURZE 

RZUCHOWSKIEGO 
ZAMKOWA 9 

CENA LOSU 40 zł. 
1/2 

ZAMIEJSCOWYM WYSYŁĄMY 

Konto pocztowe Nr. 80365. 

KADA AAA 27228 

-""$TO ZŁOTYCH X 
za krótkie scenarjusze naukowe, uznane za nadające się do nakręcania. 

na miejscu. 
Biuro czynne codziennie 5—7. Ostrobramska 27. J 

KOLEJOWCÓW Dąbrowskiego 5 
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Związku Art. Szt. Kinem. w Wilnie - 

BA 

ŁOWwWO 

Tajemnicze samobójstwo sfudenfa USB. 
Społeczeństwo wileńskie wstrząśnięte 

zostało wczoraj wiadomością o tajemni- 
czem samobójstwe, dokonanem przez słu- 
chacza USB. Klaudjusza Polkowskiego, za- 
mieszk. przy ul. Bakszta 2. 

Onegdaj rano, śp. Polkowski wyszedł 
z domu, oświadczając domownikom, że wię- 
cej nie wróci. Początkowo nie przydawano 
tym słowom wielkiego znaczenia, kiedy je- 
dnak skonstatowano brak rewolweru, nale- 
żącego do szwagra denata, poczęto się w 
domu niepokoić. W kilka godzin po wyjściu 
śp. Polkowskiego, do mieszkania zgłosił 
się chłopiec i wręczając list oświadczył, że 
list ten otrzymał ną ul. Polnej od jakiegoś 
pana, który kazał mu go odnieść pod 
wskazanym adresem. Z treści listu widać 

było, że desperat nosi się z zamiarem sa- 
mobójczym, brzmiał on bowiem: „warunki 
życiowe tak są trudne, że dalej wytrzymać 
Rie mogę..." 

Zaalarmowano władze śledcze. Wszczę- 
to poszukiwania, które jednak początkowo 
nie dały wyników i dopiero wczoraj wpo- 
bliżu Karolinek znaleziono zimne już zwło- 
ki. Dochodzenie ustaliło, że przy zabitym 
nie znaleziono rewolweru. Jak widać został 
on skradziony przez kogoś, kto wolał za- 
władnąć rewolwerem, niż dać znać policji 
o odnalezieniu trupa. 

Co było faktycznym powodem despera- 
ckiego kroku, nie zostało ustalone. Zmar- 
ły uważany był zawsze za człowieka b. 
nerwowego, niezrównoważonego. 

Fiasko obchodn rewolucji październikowej w pow. Mołodeczańskim. 
Jak nas informują, pomimo energicznie 

prowadzonej przez komunistów akcji z 
okazji rewolucji październikowej, 
na terenie całego województwa panował 
spokój. Na terenie pow. Mołodeczańskiego 
na trakcie prowadzącym z Lebiedziewa uja- 
wniono dwa transparenty komunistyczne 
oraz bibułę w języku rosyjskim. Na terenie 

pow. Dziśnieńskiego wpobliżu Głębokiego 
aresztowano cztery osoby podejrzane o 
kolportowanie odezw, które n. t. zostały 
porozrzucane. 

samem Wilnie spodziewane były 
wczoraj wystąpienia komunistyczne, które 
jednak zostały sparaliżowane odpowiednie- 
mi zarządzeniami władz. 

  

KRONIKA 
  

PIĄTEK 
G Dziś Wschód sł. g. 6 m. 22. 

Teodora. Zach. sł. o g. 16 m. 25 
įutro 

Andrzeja. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia — 8-XI 1928 r. 

Ciśnienie | -g 
średnie w m. : 

Temperaiura | L 3 
średnia Se 

Opad za do- J 
bę w mm ] 

Wiatr i 
grzewałający | Południo-wschodni. 

Uw agi: pochmurno. 

Minimum za dobę — 10C. 
Maximum na dobę 6?C. 
Tendencja  barometryczna: 
śnienia. 
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KOŚCIELNA. 
— Doroczne uroczyste nabożeństwo 

Opieki Matki Boskiej w Ostrej-Bramie, 
„zaczyna się 17 listopada, w sobotę o godz. 
5 wiecz. i będzie trwać przez 9 dni do 25 
listopada włącznie. Cudowny Obraz Matki 
Bożej zostanie umieszczony na swojem wła- 
ściwem miejscu; kaplica do tego cząsu bę- 
dzie odnowiona prowizorycznie tylko; głó- 
wniejsze zmiany zostały zrobione następu- 
jąco: a) wmurowano dużą, żelazną „szafę 
ochronną, podług najnowszej techniki, dia 
bezpiecznego przechowania obrazu jak od 
złodziei, tak i od szkodliwych wpływów 
atmosferycznych; b) usunięto z kaplicy na 
galerję organy, by zyskać więcej miejsca 
dla modiących się, a takoż by najbardziej 
uwydatnić ołtarz z cudownym obrazem; 
więcej zaś dla braku cząsu i nieodpowied- 

niej pory, zrobić nie było można. 
y zwiększyć środki materjalne potrze- 

bne do dalszego prowadzenia robót przy 
kościele i kaplicy, a wiadomo, że odna- 
wianie naraz, takich dwóch poważnych 
objektów jak kościół i kaplica wymaga 
kroci setek tysięcy, Komitet Odnowienia 
urządza w okresie uroczystości Opieki M. 
B. (9—25 listopada) drugą loterję iantową 
na rzecz Ostrej Bramy. Bilety na loterję 
będą sprzedawane w ciągu 9 dni nabożeń- 

przy Kościele i Kaplicy Ostrobram- 
skiei. 

_. Zwracamy się tedy więc do tak zawsze 
ofiarnego społeczeństwa wileńskiego, kre- 
sowego z ponowną i usilną prośbą 0 ła- 
skawe i chętne poparcie tej loterji przez 
nadsyłanie fantów i nabywanie biletów na 
loterię. й 

Każdy fant i datek, bodaj najmniejszy, 
będzie z wdzięcznością przyjęty i w Sercu 
Maryi Matki Miłosierdzia zapisany. 

Komitet Odnowienia 
Ostrej Bramy. 

P. S. Porządek nabożeństwa w kaplicy 
Ostrobramskiej w czasie uroczystości Opie- 
ki będzie podany do wiadomości AE 

URZĘDOWA. 
— Konferencja u p. Wojewody. W 

dniu wczorajszym p. Wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął Dowódcę obszaru warownego 
płk Krok-Paszkowskiego oraz Komendanta 
Placu ppłk. Giżyckiego, z którymi odbył 
konferencję w sprawie udziału wojska w 
uroczystościach X-lecia Niepodległości Pol- 
ski. 

KOMUNIKATY. 

— Zarząd Wil. Oddziału L. M. i Rz. wzy: 
wa pp. członków do przyjęcia gremjalnego 
udziału w uroczystościach 10-lecia Niepod- 
ległości Państwa Polskiego pod Banderą Li- 
gi. Pożądanem jest granatowe czapki ze 
znaczkami Ligi. Zbiórka w niedzielę dn. 11 
o godz. 8.30 u członka Zarządu p. W. Szu- 
mańskiego (Mickiewicza 1). 

— Posiedzenie T-wa historycznego. W 
w lokalu , Seminarjum Historycznego od- 
będzie się posiedzenie Oddziału T-wa Histo- 
rycznego. 

Na porządku dziennym: 1) Przemówie- 
nie prezesa Oddziału Rektora Alfonsa Par- 
czewskiego z powodu dziesięciolecia  Nie- 

Ści, 2) sprawozdanie prof. dr. Ja- 
iego z kongresu historyków w Osło 

(Christjanja). 
— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów 

przeniesionych w stan spoczynku zawiada- 
mia swych członków że dnia 10 listopada 
r. b. o godz. 8 m. 30 rano odbędzie się 
zbiórka pocztów sztandarowych i delega- 
cyj w ctlach przyjęcia udziału w pochodzie 
na górę Zamkową i uczestnictwa na mszy 
żałobnej. Punkt zbiórki — Plac Katedralny 
u wylotu ulicy Boniiraterskiej o godz. 8 m. 
30. Następnie o godz. 15 m. 30 odbędzie 
się pochód na Rossę w tym celu zbiórka w 
lokalu Z. O. W. (uł. Uniwersytecka 6). 

Dnia 11-10 r. b. w niedzielę organizacje 
Z. ©. W. przyjmą udział w uroczystej mszy 
polowej, która odbędzie się o godz. 8 m. 45 
rano na Placu przy koszarach l-ej Brygady 
(na Śnipiszkach). Dla życzących dojechać 
autobusami punkt zbiórki o godz. 8 Po za- 
kończeniu mszy św. i defilady członkowie 
Stowarzyszenia zechcą jak najliczniej i w 
najkrótszym czasie przybyć do lokalu Z. O. 
W. (ul. Uniwersytecka 6). 

— Zebranie członków T-wa Pszczelni- 
czego. W dniu 9 listopada br. o godz. 5 pp. 
w lokalu gimnazjum im. Joachima Lelewel 
la w Wilnie, ul. Mickiewicza 38, odbędzie 
się zebranie członków T-wa Pszczelniczego 
ziemi Wileńskiej, na którem będą omawiane 

   

sprawy zaopatrzenia głodujących pasiek w 
cukier bezakcyzowy, utworzenie spółdzielni 
pszczelniczejj wyrób węzy i uli, oraz inne 
sprawy związane z pszczelnictwem. Miłoś- 
nicy i sympatycy pszczelnictwa proszeni są 
o jak najliczniejsze przybycie. 

RÓŻNE. 
— Poseł litewski w Wilnie. Bawi w 

Wilnie poseł na Sejm kowieński, członek 
sejmowego klubu P. D.—p. Januszkis. Po- 
byt posła litewskiego nosi charakter pry- 
watny i potrwa kilka dni. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski, (sala „Lutnia“) Wystę- 

py Marji Gorczyńskiej. Dzisiejsza premjera. 
Dziś premjera ostatniej sztuki z udziałem 
znakomitej artystki Marji Gorczyńskiej. Bę- 
dzie nią „Grzebień szyldkretowy“. komedja 
Ryszarda Kesslera ,grana z wielkiem powo- 
dzeniem na wszystkich scenach, a niewid- 
dziana jeszcze w Wilnie. Rzecz dzieje się w 
miejscowości kąpielowej. Sztuka odznacza 
się żywą, pełną humoru akcją, odsłaniającą 
piękny czar kobiecości. Prócz M. Gorczyń- 
skiej wystąpią w sztuce pp. Zakrzyńska, 
Frenklówna, Tymowska, Wyrwicz - Wichro- 
wski. Oopolski i Modzelewski. Wspaniałe to- 
alety pań i nowe dekoracje pędzła J. Hawryl- 
kiewicza dopełnią całości. 

— Ku uczczeniu 10-lecia Niepodległości 
Teatr Polski wystawia w niedzielę 11-go b. 
m. o godz. 3-ej pp. komedję Al. Fredry „Da- 
my i huząry', przeznaczając widowisko to 
dla młodzieży i najszerszych warstw publi- 
czności. Ceny miejsc najniższe od 20 gr. 

— Reduta na Pohulance. Dziś poemat 
dramatyczny Tadeusza Łopalewskiego — 
„Rycerz z La Manczy”, w oryginalnej in- 
scenizacji Zespołu reduty. W  przedstawie- 
niu bierze udział cały niemał męski zespół 
Reduty. 

Dekoracje i ubiory pomysłu I. Galla, 
dopełniają całośc. tego niezwykle ciekawe- 
go i artystycznego widowiska. 

Bilety po cenach normalnych wcześniej 
do nabycia w „Orbisie* i od godz. 17-ej w 

kasie teaźru. : 
„Jutr po raz ostatni „Rycerz z La Man- 

czy”. 

czystość 10-lecia wskrzeszenia Państwa Pol- 
skiego — dramat St. Wyśpiańskiego „Wy- 
zwolenie”. Bilety otrzymywać można w Ko- 
mitecie obchodowym — Urząd Wojewódzki. 

Sekretarjat Reduty podaje do wiadomo- 
Ści, iż karty honorowe na sezon 1928—29 
wymienia kasa teatru od godz. 17-ej do 19. 

1 posiedzenia sekcji organizacyjnej woj. 
komitety PW. 

Wczoraj wieczorem w lokalu urzę- 
du Wojewódzkiego odbyło się z okazji 
przyjazdu delegata generalnego Pow. 
Wystawy Krajowej w Poznaniu dr. 
Górskiego posiedzenie sekcji organiza- 
cyjnej Wojewódzkiega Komitetu P. 
W. K 

Posiedzenie, w którem wzięli u- 
dział p. p. vice-wojewodzina Kirtikli- 
sowa, naczelnicy Dworakowski, Jocz, 
Rakowski, senator Trzeciak, profeso- 

rzy Remer, Ślendziński, Ruszczyc, inż. 

wojewódzki, Gorzuchowski, Dziewicki 
oraz przedstawiciele wszystkich pism 
miejscowych, poświęcone zostało wy- 

jaśnieniu całego szeregu spraw zwią- 

zanych z udziałem Wileńszczyzny P. 

W. K. 
Przedstawiciele poszczególnych se 

kcyj Wojewódzkiego Komitetu, przed- 

stawili zebraniu trudności finansowe i 

organizacyjne, jakie wyłaniają się na- 

drodze prac przygotowawczych. Do- 
wiedzieliśmy się z nich, że np. sekcja 
samorządowa traci do pewnego stop- 
nia rację bytu, gdyż Biuro Zjazdu Sa- 
morządów powołane do prowadzenia 
prac przygotowawczych da udziału sa 
morządów w Wystawie porozumie się 
z poszczególnemi powiatami bezpo- 
średnio © czem często nie wie nic se- 
kcja. Dalej dowiedzieliśmy się, że po- 
wiatowe samorządy opodatkowały się 
na Wystawę w wysokości 2 procent 
państwowego podatku gruntowego co 
dla poszczególnych powiatów wynio- 
sło: Brasławski — 5320 zł., Dziśnień- 
ski—6480, Oszmiański — 3999, Mało- 
„deczański — 2405, Postawski — 5470, 
Święciański — 4605, Wileįski — 5500 
i Wil.-Trocki — 8430. 

Wszystkie powiaty z» wyjątkiem 
Oszmiańskiego i Wil.Trockiego wya- 
sygnowały już po 500 złotych. 

Wystawa Powszechna nie będzie 
miała charakteru regjonalnego i Woje- 
wództwo Wileńskie nie będzie wystę- 
powała w oddzielnym pawilonie, a 
poszczególne działy umieszczone bę- 
dą według swojej klasyfikacji. 

Regionalizm nasz, tutejszy znajdzie 
zastosowanie w działach etnografji i 
kultury, pozateem w pawilonie Wilna, 
które wystąpi samodzielnie. 

Dział pracy kobiecej, na czele któ- 
rego stoi u nas p. vice-wojewodzina 
Kirtiklisowa przewiduje osiem wydzia 
łów. 

Ww niedzielę, dnia 11 listopada w uro- 

Czesław Okolėw 
Major Saperów zmarł 6 listopada 1928 r. w Wilnie. 

Msza żałobna, poczem wyprowadzenie zwłok na cmentarz wojsko- 

wy z kaplicy szpitala garnizonowego w Wilnie, odbędzie się dnia 9 listo- 
pada r. b. o godzinie 10-ej. 

O czem zawiadamia RODZINA. 

  

PROGRAMA 
Groczystošci Obchodu Dziesięciolecia Wskrzeszenia Państwa Polskiego. 

Sobota, dnia 10-go listopada 1928 roku. 
Zbiórka delegacyj organizacyj chreścijańskich ze sztandarami 

Wprowadzenie delegacyj do Bazyliki i ustawienie w nawie 

Nabożeństwa żałobne w świątyniach innych wyznań. 
Zbi rka delegacyj organizacyj niechrześcijańskich na Placu 

Formowanie pochodu na Górę Zamkową. (Czoło staje 

Zbiórka Organizacyj na czele ze sztandarami na ul. Mickie- 
wicza według wyznaczonej kolejności. 

Wojsko i Prysposobienie Wojskowe ustawiąją się szpale- 
od ul. Mickiewicza do Ostrej Bramy po obu 

Na sygnał podany trąbką pochód rusza w kierunku cmen- 
Wielką, Ostrobram- 

Poświęcenie i odsłonięcie pomnika straconych w Dyne- 

Godz. 8. 30. 
na Placu Katedralnym. 

2 8. 45. 
głównej. 

5 9.00. Nabożeństwo żałobne. 
021200, 
Ą 9.30. 

Katedralnym. 
i 10. 00. 

przy wejściu do Cielętnika). 
й 10.15. Pochód rusza na Górę Zamkową. 
“ 10.45. Złożenie wieńców. 
A 11.00. Odšpiewanie hymnu „Bože coš Polskę“. 

Rozwiązanie pochodu. 
= 16. 00. 

rami 
stronach ulicy. 

4 17. 00. 
tarza Rossa ulicami: Zamkową, 
ską, Targową, zauł. Rossa. 

я 18. 00. 
burgu. 

18. 05. Oddanie honorów wojskowych i hymn. 
18.08.  Dwuminutowa cisza (sygnał: wystrzał armatni). 

Godz. 18. 10 Przemówienia. 
18. 20 Pienia religijne (wykona chór drukarzy). 

Pochód rusza ulicami: Rossa, Piwną, Bazyljańską, Zawal- 
ną, Wielką-Pohulanką na grób Szymona Konarskiego. 

” 19. 30 Oddanie hołdu przy grobie Szymona Konarskiego. 

Msza Polowa na Polu Broni (Koszary I Brygady L. P., do- 

O g. 8-ej odchodzą na rewję autobusy z placu E. Orzeszkowej. 

Zbiórka Organizacyj ze sztandarami w ogrodzie Bernardyń- 
skim. (Dojście dla Z. O. W., Korporacyj Akademickich 
i Szkół ul. Królewską i Św. Anny, dla reszty Orga- 
nizacyj—wiejście do ogrodu Bernardyńskiego przez 
bramę przy klasztorze po-Bernardyńskim). 

Czoło pochodu ustawia się na rogu ul. Królewskiej i Zam- 

Uroczyste nabożeństwo w Bazylice. (Władze i osoby zapro- 
przez główne wejście, publiczność 

Wojsko oraz Przysposobienie Wojskowe rusza z Placu Ka- 
Arsenalskiej na Plac Łukiski. 

Wyruszenie pochodu na Plac Łukiski. ; 
Na sygnał trąbką, władze i t. d. oraz poczty sztandarowe 

Ziemi Wileńskiej 

RPA Capstrzyk. 

Niedziela, dnia 1i-go listopada 1928 roku. 

Godz. 8. — Pobudka. 
AO 

jazd ul. Kalwaryjską i Werkowską). 

„ 9. 15 Rewja wojskowa. 
„ 10. 30 

kowej. 
240530 

szone wchodzą 
bocznem wejściem). 

O 
tedralnego i ul. 

„ 12 — 
„ 13. — 

podchodzą do Obeliska. 
„ 13:10 Złożenie dwóch wieńców od m. Wilna i 
ZW oraz dwa przemówienia. 

Odśpiewanie Hymnu Narodowego, honorowe salwy armatnie, 
dzwony w kościołach i syreny kolejowe. 

13. 45 Rozwiązanie pochodu. 
20. — Przedstawienie w Reducie. 
Wstęp na wszystkie uroczystości, związane z obchodem 10-lecia wskrze- 

szenia Państwa Polskiego jest wolny dla najszerszej publiczności. Biorąc 
jednak pod uwagę, że niektóre z pośród tych uroczystości muszą się od- 
być w lokalach zamkniętych, udział w niektórych z tych uroczystości musi 

„ z konieczności ulec ograniczeniu, ustanowiony Komitet zaprowadził prze- 
to bilety wstępu: 1) do środkowej nawy Bazyliki” 
wejście) na nabożeństwo, w niedzielę dnia 11 

(wstęp przez główne 
listopada 0 godz. 10 min. 

30, 2) na uroczyste przedstawienie w sali teatru Reduty w dniu 11 b. m. 
w niedzielę o godz. 20-ej. 

Bilety wstępu na powyższe dwie uroczystości dla członków Komitetu 
Organizacyjnego oraz organizacyj można otrzymywać dzisiaj 
sali Konferenc. Urzędu Woj. Dla szefów władz 

у w wielkiej 
i urzędów karty wstępu 

są zarezerwowane i mogą być odebrane w piątek dnia 9 b. m. od godz. 
10 do 1 i od 18 do 19 w . Urzędzie Wojewódzkim, Magdaleny 2, pokój 
Nr. 36. Ponadto karty wstępu do Bazyliki i do Reduty w ograniczonej 
ilości będą zarezerwowane dla przedstawicieli poszczególnych  organizacyj 
i związków. Zgłaszać się po nie należy do Urzędu Wojewódzkiego (Wiel- 
ka Sala Konferencyjna) w piątek dnia 9 b. m. od g. 10 do 1 i 18 do 19. 
Tutaj sekretarjat Komitetu wydawać będzie karty wstępu wyżej wymienio- 
nym reprezentantom w miarę możności i według kolejności zgłoszeń. 

Wstęp na przedstawienie uroczyste do Reduty w niedzielę 11 b. m. 
o g. 20 za okazaniem biletu jest bezpłatny. Natomiast Komitet umieści 
przy wejściu do Reduty dwie puszki dla składania dobrowolnych datków 
na budowę Domu Dziecka zierni Wileńskiej im. Józefa Piłsudskiego. 

Na Mszę Polową i rewję wojsk, która odbędzie się w dniu 1! w nie- 
dzielę, o g. 8 m. 45 na Placu Broni u wylotu ul. Werkowskiej wstęp jest 
wolny z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych na trybunach, na które wstęp 
będzie za zaproszeniami rozesłanemi przez Komitet Organizacyjny Obcho- 
du. Przedstawiciele organizacyj społecznych zgłaszać się mogą po zapro- 
szenia na rewję wojskową do Urzędu Wojewódzkiego w wyżej wymienio- 
nych godzinach w dniu dzisiejszym. 

Pan delegat udzielał zebranym bliż 
szych informacyj dotyczących poszcze- 
gólnych sekcyj. 

Na terenie Wystawy prowadzona 
jest obecnie gorączkowa praca. Wy- 
budowano już 140 pawilonów nie li- 
cząc innych prac przygotowawczych. 
Dyrekcja targów ma nielada kłopot z 
ostatecznem ustaleniem kto, co i gdzie 
wystawia. Kto za co odpowiada i kto 
się jeszcze zgłosi. Dotychczas całko- 
wicie załatwiona została sprawa udzią 
łu rolnictwa i przemysłu. 

Wystawa budzi już w sferach za- 
granicznych duże zainteresowanie i 
dotychczas zapowiedziano już 118 wy- 
cieczek zagranicznych. Kwestję wycie- 
czek wewnętrznych wziął na swoje 
barki poznański turyng-klub. 

Prasa będzie miała na Wystawie 
własny pawilon. 

Pan delegat Górski pozostaje jesz- 
cze w Wilnie aby porozumieć się z 
poszczególnemi organizacjami w spra- 
wie ich udziału w Wystawie. 

WŁ. T. 

Z SĄDÓW 
AMERYKAŃSKI „PROKURATOR* PRZED 

POLSKIM SĄDEM. 

Rodzina zamożnego kupca wileńskiego 
(sklep z tapetami) niejakiego Brojdo ucieszy 
ła się niepomiernie, kiedy zgłosił się do niej 
pewien młodzieniec podający się za ich kre- 
wnego, przybyłego przed kiłku dniami z 
Ameryki. Rzeczywiście przed kilkunastu la- 
ty jeden z członków rodziny wyjechał za o- 
cean i wieść o nim zaginęła. „Kuzynek* za- 
powiedział przytem że przywiózł dla wszy- 
stkich cenrte prezenty, które zostały jeszcze 
w Gdańsku. Radość doszła do zenitu. Ame- 
rykański kuzynek i w dodatku, jak sam twier 
dził — prokurator sądu amerykańskiego, ni- 
gdy jeszcze zapewne nie spotkał się z takim 
ciepłym spotkaniem. Biba za bibą wydawane 
były na jego cześć, a tymczasem sam on zaj 
mował się t.zw. „podpożyczeskiem”. Brał u 
kogo się dało na rachunek swych amerykań 
skich bogactw. Minął szał, Czuła rodzinka 
opamiętata się i „amerykański prokurator” 
trafił za kratę. W dniu wczorajszym, już ja- 
ko Dawid Orlański, przybył do sądu okrę- 
gowego aby zasiąść na ławie oskarżonego 
Po zapoznaniu się z tą sprawą sąd skazał go 
na rok więzienia. 

„Prokurator* będzie miał możność zapo- 
znać się bliżej ze światkiem przestępców.



    

Na srehrnym ekranie 
„Branka srogiego zbója* — (kino Miejskie) 

Po niezgorszym filmie awanturniczym p. 
t. „W mrokach nocy”, wyświetla obecnie 
kino Miejskie program podwójny, składają- 
cy się z obrazów 1) „Branka srogiego zbó- 
ja“ i 2) „2 minuty przed 12-stą*, również o 
treści awanturniczej. 

Pierwszy z tych filmów, wcale zabaw- 
ny, przedstawia nam mazgajowatego z na- 
tury młodzieńca który, dla zdobycia serca 
ukochanej, przeistacza się w Zorrę, ulubio- 
nego bohatera romansowej panny. 

Co do ,,2 minut przed 12-stą* jest to hi- 
storja pewnego autora, któremu krytycy je- 
go ostatniego utworu zarzucili brak znajo- 
mości kobiet, zaś jeden z kolegów podziela- 
jąc ich zdanie zaznaczył że gdyby autor ów 
znalazł by się przypadkiem sam na sam z ko 
bietą na bezludnej wyspie, zmieniłby nieba- 
wiem swe zdania o niej (scenarjusz, nieste- 
ty, ani słowa nie mówi o tem jakie było to 
zdanie, przypuszczać jednak należy z< nie- 
zbyt pochlebne!) 

By udowodnić słuszność swego zdania, 
kolega ten przy pomocy pewnego „czarnego 
charakter * mającego w tem swe własne 
cele, realizuje ten projekt i oto autor budzi 
się niespodzianie na samotnej wyspie pośród 
rozległej rzeki, gdzie wkrótce spotyka się ze 
sprowadzoną tu ad hoc przy pomocy pod- 
stępu miłą i energiczną dziewuszką z którą 
po przeżyciu szeregu przygod, pobiera się 
wreszcie ku zadowoleniu publiczności. 

Na specjalne uwzględnienie zasługują w 
tym obrazie zdjęcia dzikiej i malowniczeej 
przyrody, na tle której rozwija się akcja, 

Co do ilustracji muzycznej, była ona na- 
ogół dość dobrą, szkoda jednak że orkiestra 
ani rusz, nie może wyjść z „zaczarowanego 
koła” kilkunastu „kawałków' które ogrywa 
wkółko aż do znudzenia, w przeciągu dłuż- 
szego już czasu! Alia. 

      

gnięto następujące wpisy: 

  

П2 g“ 
E w dniu 4. 10. 1928 r. 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu Okr. w Wilnie wcią- 

Ze šwiata 
— Humor wyborczy w Ameryce. 

Wybory na prezydenta Stanów Zjednoczo, 

nych były nietylko terenem ciągłych walk 
partyjnych, ale również źródłem prawdzi- 

wie amerykańskiego humoru. : 

I tak podczas wielkiego zgromadzenia 

przedwyborczego jakiś mówca przekonuje 

zebranych, że powinni bezwarunkowo „gło- 

sować za Smithem. Na to powstaje jakiś 

barczysty fermer i powiada: | i 

— Mój dziad był repu>likaninem, mój 

ojciec był republikaninem, a więc i ja 

będę głosował za kandydatem republikań- 

skim. 
— Ależto nonsens- odparł na to: mów- 

ca — Weźmy przykład: Gdyby pański dzia- 

dek był koniokradem i pański ojciec był 

koniokradem, czem byłby pan wówczas? 
— Demokratą — odparł bez wahania 

farmer. 

RADJO. 

Piątek, dn. 9 listopada 1928 r. 

1i,56—12,10: Transmisja z W-wy: Sy- 
nał cząsu i hejnał z Wieży Marjackiej w 

Kkowie. komunikat meteorologiczny. 16,10 

—16,30: Odczytanie programu dziennego i 

chwilka litewska. 16,30 16,45: Kurs języ- 
ka włoskiego—lekcja 4-ta, prowadzi dr. J. 
Rostkowska. 16,45—17,25: Audycja wesoła: 
„Nokturn* groteska Tyczyńskiego w wyk. 
Ż. D. R. Wileńskiej. 17,35—18,00: „Obrzędy 
weselne ludu polskiego" odczyt wygł. do- 
cent U. S. B. dr. Cezarja Ehrenkreutzowa. 
(Transm. na inne stacje.) SC Tr. 
z W-wy: Koncert w wyk. orkićstry domb- 
rzystów pod dyr. B. Zubrzyckiego. 18,40— 
19,00: „Skrzynka pocztowa”, keresponden- 
cję bieżącą omówi Kierownik Progr. B. R. 
Witold Hulewicz. 19,00—: Transmisja z 
Filharmonji Warszawskiej: Uroczysta Aka- 
demja z okazji 10-lecią Niepodległości Pol- 
ski. Poczem z Warszawy: Komunikaty: P. 
A. T., policyjny, sportowy i inne. 

Godzina od Warszawy automobilem, k 

Kąpiele elektryczne, świetlne, mineralne, hydropatja, djetetyka,, mas 

zakład nie przyjmuje, Dla rekonwa 

Adres: Grodzisk Mazowiecki. Telefony: Międzymiastowy - 

8637. I. A. „Wasiucionek Jozei“ 

ściicel Wasiucionek Józef, zam. tamże. 

8638. I. A. „Wiljon Chaja* w Oszmianie, ul. Rynkowa 23, 
sklep galanterji i śledzi. Firma istnieje od 1905 roku. Właści- 

SŁU w O 

SZEREZRZEW ESRO EO KOZA ESEJ EZ EB 
Dyrekcja ceł w Mys'ow.cach 
przyjmuje do służby kilku kandydatów w 
wieku do lat 40 na stanowiska służbowe z 
wykształceniem wyższem. 

Ubiegający się o nie winni wnieść poda- 
nia do dnia 1 grudnia br. z dołączeniem u- 
wierzytelnionych odpisów: 

1) dyplomu, 
2) świadectwa urodzenia, 
3) świadectwa obywatelstwa 
4) świadectwa moralności, 
5) dowodu uczynienia zadość 

wojskowej, 
6) dokładny życiorys. 
Prócz tego podać nazwiska 2-ch osób po- 

wszechnie znanych dla udzielenia referencyj. 
Kandydaci przyjęci do służby muszą od- 

być roczną względnie półroczną służbę przy- 
gotowawczą, w czasie której otrzymują wy- 
nagrodzenie przewidziane dla urzędników 
państwowych według 10 st. służb. wraz z 
40 proc. dodatkiem kresowym. 

Po odbyciu praktyki i złożeniu egzaminu 
zostaną zamianowani urzędnikami w 8 st. 
służb. 

Ślązakom oraz kandydatom z wykształ- 
ceniem prawniczem przysługuje pierwszeń- 
stwo. 

Podania nieodpowiadające wymaganym 
warunkom pozostaną bez odpowiedzi. 

2—6026 

MECEHSKEEKSEKZZEB 

B Sporysz fegoroczny 
M KUPUJEMY 
w GHARYTONOWIEZ i S-ka 

Apteczny Dom Handlowv 
A Wilno, Wielka 58, telef: Nr 392, 

polskiego, 

służbie 

  

s | 

  

w Nowopohoście, pow. 
Brasławskim, sprzedaż towarów  galanteryjno - spożywczych 
oraz wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 

1686 — VI. 

ciel Wiljon Chaja, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór 5. 

8623. I. A. „Spektor Dwejra* w Sołach, pow. Oszmiańskim, 
1687 — VI. ‘ 
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„ZAKEAD LECZNICZY GRODŽĖSK“ założony w 1884 r. 
oleją (24 pociągi dziennie) lub tramwajem E. K. D. Naczelny iekarz Dr. Jan Malkiewicz. Leczenie chorób wewnętrznych i nerwowych 

aż. Lampa kwarcowa. Obszerne ogrzane galerje (werandy). Park. Umysłowo i zakaźnie chorych, 

lescentów i potrzebujących wypoczynku oddzielne pokoje z całkowitem utrzymaniem. 

Grodzisk 34, w Warszawie 74-28. 
    

    

   

  

   
  

  

kino „Piccadilly“ 
WIELKA 42. 

KINO-TEATR 

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

uł. Ostrobramska 5. 

Od ania 9 do 13 listopada 1928 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: 

od 
11 listopada r. b. z powodu Uroczystego 
wejście do Kinematografu Miejskiego TYL 

Murski i Mikołaj Molikow w sensacyjno- 
salonowym arcyfilmie w 12 aktach p. t. 

= TTT r 

„Przesądy i przywidzenia“ Sasso“ 
Komedja dramat w 10 aktach. W roli głównej: Król ekranu DONGLAS FAIRBANKS. Kasa czynna 

g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „MŚCICIEŁE*. W niedzielę dnią 
Obchedu 10-lecia wskrzeszenia Państwa Polskiego 
KO za zaproszeniami. 

Dzis! Najnowszy film produkcii „UFA* 1928 r. Wiosenna LIANA HAID, uosobienie wdzięku  niewieściego 
cudowny ALFONS FRYLAND ulubieniec kobiet oraz czołowie artyści teatru Stanisławskiego Aleksandr 

46 Fascynująca sztuka z życia współczesnego. 
‚ mie | „HAZARD _Tłumy, 10.000 uczestników. Wyścigi konne. 

Kabarety! Wielkoświeckie salony. Niezwykle frapująca treść. Zwiększona orkiestra z udziałem  Jazz-Bandu. 
Początek o g. 3-ej, ost. 10.30. 

Dziś! Perły 
sceny Polskiej Maria Malick, Zb 

KJ = 

„Polonja“ iRENY zaszicki Z i R 
A. Mickiewicza 22. 

    

'partout i bilety honorowe w dniu premiery i w dni 
zana na widownię tylko podczas antraktów. 

w najnowszym filmie produkcji 
yszkū Sawan krajowej wjg poczytnej powieści 

uska” ZOFJA CZAPLIŃSKA. 
jScenarjusz i reżyserja naszego sławnego reżysera HENRYKA SZARO. Początek 0 g. 4-ej, ost. 10.25. Passe- 

świąteczne nieważne. UWAGA! Publiczność będzie wpusz- 

  

Kino= ul 
Teatr „Wanda | głośnej powięści p. t. 

Wielka 30. „STUDENT ŻEBPAK* 

Dziśl jedyna jubileuszowa kreacja HARRY LIEDTKE I uroczej hrabiny AGNES ESTERHAŻY osnuta na tie 

  

  

Gdzie należy nabyć los lot. państw.? 

„i najszczęśliwszej w Polsce kolekturze 

WARSZAWA. Firma egzystuje od r. 1835. 

Kiedy? 

Go wygrać można? 

Główna 

wygrana 

Tylko w jedynej największej, najstarszej 

  

ТЕМЕ | Irka 
Pe 

Didział w Wilnie Wielka 44 fel. 225. jest bezwzględnie najlepszą i naj- D. H.-K. „Zachęta* 
4 wydatniejszą farbą do bielizny i ce- Mickiewicza gi 

; lėw malarskich. Odznaczona na wy- tel. 9-05. +8I5—0 
stawach w Brukseli i Medjolanie TL 

Już, bo 15 listopada rozpoczyna się ciągnie- 
nie I klasy 18 Polskiej Loterji Państwowej. Bi 

"ZSO 

HĘGIEL 
śląskich. Drzewo rąbane na podpałkę. 

m1 

i i Ą Auga“ pikantna historją z ł 
„iiłostki studentów Pany Leto ihr” Agaeć Hate М ГО #- 

Sprzedaje się 
dwa domy: jeden mu- 

rowany, drugi drew- 
niany i ziemia własna. 
Adres; Zwierzyniec, 
ul. Stara Nr 13. 

pocĘ wydzielo- 
ną z majątku 

odl. od st. kol. 3 
klm. Obszaru prze- 
szło 50 hą. Ziemia 
dobra. Dom  mie- | 
szkalny na 2 koń- 
ce. Sprzedamy do- 

godnie 

opałowy, kowalski i koks 
z najlepszych kopalń Górno- 

Dostawa natychmiastowa. 

DIA. „dllopał” 
Styczniowa 3. 

rimuffera Ulframaryna 

złotemi medalami 
ura Fabryki Ch. PerImuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
RANUNENZUNNKZNARZZNUANNAE 

ołwark obszaru 
około 60 ha z 
zabudowaniem 

kompletnem sprze- 
damy dogodnie za 

5.000 dolarów į. 
D .H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza + 
tel: 90-05. с816—0 & 

M
T
     

  

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Spek- 
tor Dwtejra ,zam. tamże. 1672 — VI. 

8624. I. A. „Szreįder Chonon“ w Oszmianie, pl. Kościusz- 
ki 5, sklep śledzi. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Szrej- 
der Chonon, zam. tamże. 1673 — VI. 

8625. I. A. „Szugol Boruch* w Leonpolu, pow. Brasiaw- 
skim, sklep towarów włóknistych oraz spożywczych. Firma 
istnieje od 1892 roku. Właściciel Szugol Boruch, zam. tamże 

1674 — VI. 

8626. I. A. „Szugol Chaja* w Leonpolu, pow. Brasławskim 
sklep kolonjalno - spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Szugol Chaja, zam. tamże. 1675 — VI 

"8627. L A. „Sžulman Sara“ w Widzach, pow. Brastawskim 
herbaciarnia i zakąski. Firma istnieje od 1928 roku. Wlašci- 
ciel Szulman Sara, zam. tamże. 1676 — VI 

8628. I. A. „Szytow Aleksy“ w Krewłe, pow. Oszmiańskim, 
sklep wódek oraz tytoniowy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
šciciel Szytow Aleksander, zam. tamże. 1677 — VI. 

3620. I. A. „Taboryski Berko* w Wilnie, ul. Niemiecka 24, 
sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Ta- 
boryski Berko, zam. w Wilnie, ul. Rudnicka 3. 

: 1678 — VI. 

8630. I. A. „Taboryska Fola" w Sołach, pow. Oszmiańskim, 
sklep spożywczy i farb. Firma istnieje od 1924 roku. Właści- 
ciel Taboryska Fola zam. tamże. 1679 — VI. 

8631. I. A. „Trakińska Ester" w Smorgoniach,/pow. Osz- 
miańskim, sklep spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Trakińska Ester, zam. tamże. 

1680 — VI. 

т “8632. I. A. „Trejster Chaim" w Nowopohošcie, po: Sra- 
sławsikm, drobna sprzedaż towarów spożywczych. * 1a ist- 
nieje od 1924 roku. Właściciel Trejster Chaim, zam. tamże. 

1681 — VI. 

8633. I. A. „Tworecki Sroi“ w Widzach, pow. Brasławskim 
sprzedaž skėr, obuwia i gotowych ubran. Firma istnieje od 1923 
roku. Wlašciciel Tworecki Srol, zam. tamže. 

w dniu 6. 10. 28 r. 
8634. I. A. „Waks Morduch“ w Oszmianie, pl. Kościuszki, 

1, skłep obuwia, manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 
1913 r. Właściciel Waks Morduch, zam. tamże. 

1683 — VI. 

8635. I. A. „Walunowa Rachil“ w Dryšwiatach, pow. Bra- 
sławskim, piekarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Wałunowa Rachil, zam. tamże. 1684 — VI. 

8636. 1. A. „Wasiliski Mejer“ w Oszmianie, ul. Rynkowa 13, 
sklep galanterji. Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel Wasi- 
fiski Mejer, zam. w Oszmianie, uł. Krzywa 1. - 1685 — VI. 
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Najnowsze 
MŁOCARNIE oryg. LANZA do motoru, cepowe 
przewoźne, o szer. bębna 24“ na łożyskach kulko- 
wych, z kłosownikiem, podwójnem czyszczeniem i 
innemi udoskonaleniami, jak w żadnej innej młocarni 

poleca 

Wileński Syndykat Roiniczy 
Wilno, Zawalna 9, tel. 323. Adr. tel.: „Rolnicze“. 

-0
 

No i] 

= APEL. 
Największa i najszczęśliwsza Kolektura Pol- fi 

skiej Państwowej Loterii Klasowej Ё 

i. MINKOWSKI 
Wilno, ul. Niemiecka 35, tel. 13-17. 

P. K. O. Nr. 80.928. 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, Tel. 296-35. 

P. Ki 0: 3558. ь 
apeluje do calego spoleczeūstwa, aby nie omiesz- 
kało skorzystać z wyjątkowej okazji wzbogacenia | 

się minimalnym kosztem przez nabycie 

о0 102 |zordz] | kom O) 
do klasy i-szej 18-tej Polsk. Państwowej Loterji ` 
Klasowej, której ciągnienie rozpoczyna się już dnia 
15 listopada r. b. i trwać będzie do dnia 16 kwiet- p 

(nia 1929 r. włącznie. 

UWaga! Śwysrana Zł. 100.000 wygrana 
i całe mnóstwo innych, jak: 400000, 350000, 150000, 

100000 i t. d. ogółem 175.000 losów, na 
które przypada 81.500 wygranych, a zatem 

Co drugi los bezwarunkowo wygrywa. 
RODACY. Jesteście bliscy swego szczęścia, należy | 
jedynie umiejętnie wyciągnąć po nie dłoń. Uczyńcie 
to, spieszcie jaknajprędzej do Kolektury FH. MIN- 
KOWSKIEGO, Wilno, Niemiecka 35, kupcie ® 

niezwłocznie szczęśliwy los. 3 
Zamiejscowym wysyłamy niezwłocznie po otrzyma- 
niu zamówienia i po wpłaceniu należności na nasze 

konto w P. K. O. 

    
  

m 

          

  

  

        

A jakie są szanse do wygrania? 
Kolosalne — bo co drugi los wygrywa! 

P. K. O. Nr. 81051.   Łaskawe zlecenia prowincji „załatwiamy zgodnie z na- 

szą tradycją odwrotną pocztą szybko i punktualnie. 

P. K. O. 81051.   
EB TASTE IST ENTERT 

  

      
     

P 

! KARTOFLE | i wiele, wiele innych Lili 212) 

Ogólna suma wygranych 26.761.600 zł. Boe ak В RÓŻNE 
. | 147, w sktadach: Pacific Rossa i Sklep @ оиии Ar E 

Za ile grač možna? k 6. = LEKCYJ 

zł. 10— | ję zł. 20— 4 | Zl. 40— селлиищииелетойиитпиматиеилЕнтноЕй 
1/4_ losu lib 12 losu lib ti | 1/1 Iosu | žrancuskieao 

GENEZIE |(QLYKU 

tel. 277. 

==-W. Zdr. Nr. 152, godami poszukuję od 

Doktor medycyny 

Narjan: Mienicki 
Adjunkt Kliniki Syfil.- 

wśród 11.0060 morderców 
Na mapie świata w Zatoce Bengal- 

skiej widać pasmo małych wysepek, 
które grupują się w bardzo wielkiej 
liczbie około pięciu wysp większych. 
Jest to więc niejako archipelag, który 

ciągnie się na przestrzeni 250 klm., a 

ma przeciętną szerokość 50 klm. i no- 
si nazwę Andamanu. 

Wyspy te są bogatte w płody kli- 

matu podzwrotnikowego, jak wysoko- 
cenne drzewa, koprę, ryż trzcinę CU- 

krowę i t. p. Powierzchnia tych wysp 

pokryta jest odwiecznemi lasami, peł- 
nemi barzelisk, w których swobod nie 
hasają całe trzody słoni. 

Rząd Indyj angielskich wybrał wy- 
spy Andamańskie, by zmienić je w ko- 
lonję karną, do której zsyła się cięż- 
kich zbrodniarzy, zasądzonych przez 
sądy wschodnio-indyjskie, tak, jak 
ftząd trancuski swoich zbrodniarzy wy- 
syła da Cayen, lub jak, carowie na Sy- 
bir. 

Nz wyspach Andamańskich znaj- 

duje się około 16,000 zbrodniarzy, 

większa ich połowa, są skazani przez 

sądy mordercy, a pomiędzy nimi znaj- 

"duje się około 5.000 przestępców, któ- 

+ Wyspy Andamańskie są bodaj naj- 

KCOCEATRENZCHAN 

rzy dokonali morderstwa w szczegó|- 
nie brutalny i okrutny sposób. 

Były gubernator tej kolonji karnej, 
pułkownik Calwert, który spędził tam 
kilkadziesiąt lat swego życia, w pis- 
mach angielskich opisuje swoje-prze- 
życia i wrażenia wśród tych morder- 
ców. W opisie swoim m. in. powiada: 
Pobyt wśród tych zbrodniarzy był nie- 
zmiernie interesujący. Moim  kucha- 
rzem był człowiek, zręczny  truciciel, 
który pozbawił kilku ludzi życia, a 
był kucharzem znakomitym. Chodzi- 
łem na połowania i na połów ryb, w 
towarzystwiemorderców. Mogłoby się 
to wydawać niebezpiecznem, a jednak 

się przywiązałem do tych wyrzutków 
społeczeństwa, bo przekonałem się, że 
i oni mają swoje poczucie honoru. 

większą kolonją karną całego świata, 
jedyną w swoim rodzaju i niezmiernie 
ciekawą pod względem humanitarne- 
go wykonywania kary. 

Skoro przestępca swojem  zacho- 

waniem się dowiódł, że jest karnym, 
pilnym i zasługuje na zaufanie, uwal- 
nia go się z domu karnego, w którym 
był zamknięty. Daje mu się wolność i 
swobodnie może się poruszać w obrę- 
bie wyspy. Otrzymuje mały domek, 

w którym mieszka i oddawać się może 
swojej pracy. Jeżeli”posiada rodzinę 
w Indjach i tęskni za nią, może ją 
sprowadzić do siebie. Jeżeli zaś rodzi- 
na nie chce o nim słyszeć a zbrodniarz 
cierpi, wskutek tęsknoty i samotności, 
władze ułatwiają mu rozwód. Uzy- 
skawszy rozwód, może ożenić się 
z jedną z kObiet odpokutowywujących 
swą karę na wyspie. -Przeważnie te 
zbrodniarki stają się dobremi gospo- 
dyniami. Szyją ubrania dla mieszkań- 
ców kolonji i z łatwością uczą się z 
czasem zadośćuczynić wszelkim po- 
trzebom domowym i są bardzo praco- 
wite. 

Kolonja karna administrowana jest 
przez samych zesłańców. Jedynymi 
Europejczykami są: naczelny komi- 
sarz, dyrektor i dowódca oddziału 
straży europejskiej, która ma zaledwie 
9 członków. Wszyscy dozorcy są Hin- 
dusami. Pozatem na wyspie jest cały 
szereg innych urzędników, jak  poli- 
cjantów, lekarzy, łodziarzy, cieśli i t. 
d., a wszyscy składają się wyłącznie 
z przestępców. Sprawiedliwość cywil- 
na i karna podlega głównemu komisa- 
rzowi, który ustanawia kilka sądów. 

Istnieją specjalne więzienia dla krnąb- 
tych i niekarnych, a na małej wysep- 

ce, zwanej „Wyspą Wężów*, istnieje 
więzienie, gdzie zamyka się najniebez- 
pieczniejszych przestępców. W tej ko- 
lonji, mieszczącej 16.000 przestępców, 
w tem 11.000 morderców, ciężkie zbro 
dnie, jak morderstwo, zachodzą bar- 
dza rzadko, w ostatnich 10 latach by- 
ło przeciętnie rócznie po 6 ciężkich 
zbrodni. 

Zbrodniarze ci pochodzą ze wszy- 
stkich zakątków wschodnich Indyj. In- 
dje wschodnie mają setki narzeczy i 
języków, któremi rozmawiają ich miesz 
kańcy, których jest, jak wiadomo, oko- 
10 300 miljonów. Wielu zasłańców an- 
damańskich, nie umie się między sobą 
porozumieć; w kolonji karnej zrodził 
się więc nowy, zupełnie prymitywny 
język, a raczej żargon, w którym prze 
stępcy się porozumiewają. Słowa wy- 
jęte są z narzeczy najróżnorodniej- 
szych. Jest to jężyk bardzo prosty, ale 
jednakże wystarcza dla porozumienia 
się. 

Na wyspach andamańskich żyją ta 
kże jeszcze resztki krajowców. Przed 
urządzeniem kolonji karnej, kraj był 
zamiezkany przez ciemnoskórych mu- 
rzynów o bardzo małym wzroście. Mie 
szkańcy ci sprzeciwiali się wszystkie- 
mi siłami urządzeniu kolonji, trzeba 

było pokonać wielkie trudności, zanim 
pogodzili się z tym faktem. Ich pod- 
danie się miała dla nich fatalne nastę- 
pstwa. Tak jak w Ameryce Indjanie, 
zetknąwszy się z europejską cywiliza- 
cją, zaczęli wymierać, tak też pierwo- 
tni mieszkańcy wysp  Andamańskich, 
zetknąwszy się z kulturą europejską, 
powoli ulegają zagładzie. 

Na wyspach istnieje oczywiście ga 
rnizoón wójskowy, ale w porównaniu 
do wielkiej liczby przestępców, jest on 
znikomy,. Składa się. bowiem tylko z 
150 żołnierzy angielskich i 300 żał- 

nierzy pochodzenia indyjskiego. Ewen- 
tualny bunt zesłańców mógłby znieść 
całą załogę i cały garnizon angielski. 
By zapobiec konspiracjom, władze two 
rzą osobne oddziały zesłańców według 
wspólności narzeczy i języków, a tych 
jest bez liku. 

Jeżeli chodzi a wymiar kary w tych 
kolonjach karnych, to opiera się 'on na 
założeniu, że nawet największy zbro- 
dniarz, morderca, lub: rabuś, w duszy 
swojej ma ślady dobrych stron. które 
należy tylko rozwinąć. Okazuje się że 
to zapatrywanie wydaje niezłe owoce. 
Kolonja karna andamańska sama mu- 
Si pracować na swoje utrzymanie. 
Rząd angielski dopłaca rocznie tylko 
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Jakie większe wygrane padły w tej kolekfurze? | g , 8 
ZŁ па Nr.| ZŁ naNr.| Zł naNr., ZŁ па № 1 @ LEKARZE g IB AROSZERKI El z wyższem aeastcid 

275000 40223 | 50000 72883 15000 102895 |10000 36722 zzo Aj) ktyką. _ Wileńska 
250000 18690 | 50000 „6282 15000 7507! |10000 102981 BAVAVAS SE Z32 vis, Wien 
200000 57918 | 40000 110793, 1 4 * DOKTO GE SN. 
150000 19602 | 40000 86444 10000 46052 |10000 41330 DOKTOR __ стга аОМ Ка > . 
100000 28583 | 35000 33368 10000 45027 |10000 75078 | | П. БЬЫОВ Е | ога СаБте Козте- p łatni 
100000 16436 | 25000 37235, 10000, 44350 |10000 52015) | chor. weneryczne, |tyczny usuwa zmar- ezpiatnie 

100000 13994 | 25000 27760, 10000" 39582 | 5000 22152 | | sytilis, narządów |szczki, piegi, wągry,można otrzymać 
100000 88858 | 25000 20045) 10000 6876 | 5000 18415 | | moczowych, od 9 |łupież, brodawki, ku- wszystko z Paryża: 
75000 10551 | 25000 1922310000  3342| 5000 26770 | | —-4, od 5—8 wiecz. |rzajki, wypadanie wło- Szczegóły, prospekty 
50000 40947 | 25000 90882, 10000 46101 | 5000 23812 a s6w: Micktemicza 46, Wysylam po otrzymaj 
50000 47008 | 15000 654 10000 15056 | 5000 70050 Kobieta-Lekarz |m. 6. niu 1 2he(poczt. zdał 
50000 26338 | 15000 105369, 10000 95709 |, 5000 84614 M. Zeldowiczowa wagą SX): Francia, Paris 

. ПВЕ ПНЕ 16, B-d Murat 1225 
Zakupujcie u nas losy. Szczęście stale sprzyja | | KOBIECE, WENE- E DKA Ę Bo 2 0606. 

naszym P. T. graczom. RYCZNE, NARZĄ- й b b I A 
: ASS Ę DOW MOCZÓW. | Ej mamezneman(ij „ U wadze рай! | 

Ogólną tabelę 17-tej Loterjj można sprawdzić u nas | | od 12-21 od 4--6, я sa Sklep „JANINĄ“ 
codziennie bezpłatnie. ul. Mickiewicza24, | Mieszkania Wielka Pohulanka 7, 

poleca gustowne KA* 
PELUSZE damskie 
wszelkie przetóbkij: 
odswieżanie, ora? 
specjalne wykonanić 
kapeluszy dla star“ 
szych pań. CENY 

3 pokojowegu z wy- 

zaraz, lub od 1 stycz- 
nia. Oferty w adm. 
„Słowa* dla J. K. -0 

  

  

PC I: 5. В. WAWAWAW NIS 1 * 8805-85 
į - powrócił i wznowił 
Dia a przyjęcia chorych W KUPNO | SPRZEDAZ ZGUBY 

Skład fortepianó ianin i fisharmoni eńska m. 3, O G $ 

wo: Ea "s ogaWwAWAW ZOE 
K D brows ka. į Taira Pianina O 

Г e E + ik k śeriszoacajch в gukioną ks 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874) е 0 yńs a-Smolska erWSZOT" lych fa- wojskową, ora 

PRZEDSTAWICIELSTWO najst. fabryk POLSKICH. © Choroby jamy ustnej. bay IM  „Karte  mobiūiza) 
(Najwyśsze nagrody na wystawach europejskich, X £ Plombowanie iusuwa W. Pohulanka 9—23. KU A i 

ZŁOTE MEDALE na Targach Półn. w Wilnie). M nie zębów bez bólu. \ E Aiekžandra Dora a 

a również Tzagranicznych. a Porcelanowe i złote * unieważnia się ata. 

Arnold Fibiger m korony. Sztuczne zę- Ta nio k EWA 

Antoni Drygas E by. Wojskowym, u- { gubioną kartę ko! 
B.S feld ^ — m rzędnikom i uczącym do sprzedania: 2 łóż- misyjną i mob” 

. Sommerie Pozn” m Się zniżka. Ofiarna 4ka, szafa, tualeta, 2 lizacyjną, wyć 

Pleyel-Paris E m. 5. Przyjmuje: od nocne stoliki, etažer- przez P. K. U. nė 
i inne. — - 8—1 i od 4-7. ka, od 8-10i4 6g.imię józefa Dubow“ 

GGKUGAREBCZRKOSOZBZEZKANDGNONZDZANCEBNE Wydz. Zdr. Nr. 3 Witoldowa 8. —$ skiego, uniewaźnia sit 

po I dolarze na utrzymanie jednegi 
zesłańca. Głównem źródłem, dochodi 

kolonji stanowi eksploatacja lasów 
Przeszło 1000 zesłańców pracuje pi 
lasach. Zapomocą słoni wywozi sit 
drzewo z lasów do tartaków, a stam 
tąd do portów. | 

Przóstępców, którzy są z zawod) 
rzemieślnikami, organizuje sis w osa 
bną sekcję robót publicznych. Sekcj 
ta obdarzona jest specjalnemi dk 
lejami, buduje, naprawia i dozoruj 
wszelkie maszyny, używane na wyś 
pach. Jej członkowie obrabiają żela 
zo, bronz stal, miedz, garbują „skórj 
robią płótno i wełnę i szyją ubraniź 
Zesła ńców nietylko zmusza się 
pracy 'ale także ich się uczy. Nauka 
dla dzieci zesłańców i dla nich samyć 
jest obowiązkowa. й 

Większa część zesłańców składa si 
z morderców, lub skazanych za ciężki 
uszkodzenia ciała. Nieomal wszyscy 
skazani na pobyt dożywotni. In 
część stanowią złodzieje skazani i 
kary od 10 da 20 lat pobytu. | 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Woydyłło. Dru ia „Wydawnictwo Wileńskię" ul, Kwaszelna 2%. | 
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