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O zerwanie Francji z Som 
wietami, 

PARYŻ 141X. PAT. Akcja, podię- 
ta przez liczne organy prasy francus- 
kiej przeciwko obecnemu ambasado- 
rówi sowieckiemu w Paryżu Rakow- 
skiemu, przybrała w ostatnich tygod- 
niach charakter planowo zorganizo- 
wanej katmpanji, mającej doprowadzić 
do odwałania go z Paryže. Za przy” 
kładem Le Matin, który ogłosił odez- 
wę centralnego komitetu Il międzyna- 
redówki, podpisaną przez Rakowskie- 
go również inne pisma, mianowicie: 
Figaro, Gau!ois i Liberte zamieściły 
gwałłowne pizeciw niemu ataki, wska- 

zując na niedwuznaczną jego rolę w 

agitacji komunistycznej prowadzonej 
w Paryżu i na nieżycziiwe względem 
Francji stanowisko zajęte przez Rakow- 

skiego w czasie wojny Światowej. -Li- 

berte ogłasza dokumenty stwierdzają 
ce, że w okresie wojny Rakowski był 
na żołdzie niemieckim i pozostawał 
pod specjalnymi rozkazami szefa wy- 
wiadu niemieckiego przy armji rosyj- 
skiej Feierabenda. 

Gaulois stwierdza, że Rakowski 
jest właściwie pesłem III międzynaro- 
dówki i jako taki przekształcił amba- 

„ sadę rosyjską w Paryżu na sztab ge- 

neralny francuskiego sironnictwa ko- 

munistyćznego, prowadzący wywroto: 

wą propagandę i rozdający zasiłki pie- 
niężne. 

Wynikiem całej tej kampanji była 
powzięta na ostatniem posiedzeniu 
rady ministrów decyzja o zwróceniu 
się do Moskwy z żądaniem odwoła- 
nia Rakowskiego. Decyzja ta nie jest 
jeszcze oficjalna, a stanie się nią do- 
piero po powrocie do Paryża Brianda, 
który jako minister spraw zagranicz- 
nych ma główny głos w danym wy- 
padku. Wiadomość jednak o powzię: 
ciu przez radę ministrów powyższej 
decyzji pchnęła akcję antysowiecką na 
nowe tory. Chodzi już nietylko © od- 
wołanie Rakowskiego, iecz o zerwanie 
stosunków dyplomatycznych z So- 

wietami.. na 
Przyznaje to sam Organ cfcjalny 

komunistów francuskich Humanite, 
oskarżając prasę opozycyjną o otrzy- 
manie subwencyj od rządu angielskie- 
go i od towarzystwa naftowego Royal 
Dutsh, które zainteresowane jest w 
zerwaniu stosunków dyplomatycznych 
z sowietami i w wyeliminowaniu ich 
pod wzgiędem handlowym Zz rynków 
europejskich. 

L'Osuvre pisze, że nie idzie tu o 
jednego Rakowskiego lecz o zniesie- 
nie ambasady sowieckiej. Dziennik 
uważa ten krok za niewłaściwy i pięi- 
nuje wystąpienia dzienników, które 
tak gwałtownie domagają się odwoła- 
nia Rakowskiego. Zerwanie z sowieta* 
mi byłoby według L'Otuvre ostatecz- 
mem pogrzebaniem sprawy długów: 
rosyjskich, która w przeciągu ostat- 
nich dwu lat posunęła się jednak nie- 
co naprzód. 

W obronie Rakowskiego wystąpił 
również senator De Monzie w wywi: - 
dzie udzielonym współpracownikowi 

dziennika L'Avenir p. D. Givet. Nie- 
ma co obwijać w bawelnę — oświad- 
czył senator—idzie tu nie o Rakow- 
skiego lecz o zerwanie stosunków z 
sowietami. Nie moja rzecz krytykować 
powziętą w tym względzie przez rzą 
inicjatywę, pozwolę sobie jednak zau- 
ważyć, że rząd Mustoliniego okazał 
się mniej draźliwym i nie myślał o 
odwołaniu z Rzymu Kamieniewa, któ- 
ty również podpisał odezwę li! mię- 
dzynarodówki. 

Odmiennego zdania są jednak pro- 
wadzące kampanję antysowiecką dzien- 
niki. Z nowymi atakami przeciwko Ra- 
kowskiemu wystąpiły po ogłoszeniu 
wywiadu senatora Monzie dzienniki 
Matin, Figaro, L'Homme Libre, Liber- 
te, Temps i Journal des Debats. Co 
się tyczy Echo de Paris, te ogłosiło 
ono w sprawie stosunków z sowieta- 
mi ankietę, na którą zareagował już 
ambasador Noułens, deputowany Mis- 
зей@ i inni przedstawiciele prawicy. 
Wypowiadają się oni jednomyślnie za 
zerwaniem tych stosunków. Ostatnia 
słowo w  tejį całej polemice należy 
oczywiście do rady ministrów, która 
zbierze się po powrocie Brianda z Ge- 
newy. 

ESZEZEYDY NETA ESI KOTERE NETTO ŻORECJ 

Konferencja kolejowa we Wro- 
cławiu. > 

*  WARSZAWA, 17 IX. PAT. Dnia 
21 b. m. rozpocznie sią we Wrocla- 
wiu konferencja kolejowa z udziałem 
przedstawicieli zarządów kolejowych , 
Niemiec, Polski i Sowietów. Konfe- 
rencja ta ma ma' celu ustalenie bez- 
pośredniej taryfy. towarowej i bez- 
przeładunkowej komunikacji towaro- 

wej między sowietami a Niemcami 
tranzytem przez Polskę. Konferencja 
potrwa kilka dni. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Ni 

przesyłką pocztową 4 zł. | W sprzedaży detalicznej cena 

r A 

Neutralizacja państo bałtychich. 
Kto jest właściwym autorem projektu. 

GDAŃSK, 17 9. PAT. Baltische Presse donosi z Genewy w 
sprawie projektu neutralności państw bałtyckich, že właściwym 

autorem projektu jest wbrew pogloskom łotewski minister spraw 

zagranicznych Zielens. Wspomniany projekt doręczono przedsta 

wicielom wielkich mocarstw i państw bałtyckich. -Projekt ten 

doznał zimnego przyjęcia ze strony przedstawiciela Anglji, jak 

również miał być zimno przyjęty przez Estonję i Finlandję. Nas 
tomiast Litwa popiera go bardzo energicznie. 

Atak łotewskiej partji rządowej przeciwko 
Litwie. 

Wielki wiec protestacyjny w Rydze. 

RYGA. 17—9. Fat. Partja socjalistyczna, biuro centralne 

zw'ązków zawodowych oraz robotnicze „stowarzyszenia stolicy 

zorganizowały wczoraj wielki wiec, na którym  zaprotestowały 

przeciwko polityce Smetony i Woldemorasa, stosowanej „wobec 

robotników i włościan oraz zaatakowały gwałtownie obu litew- 

skich męłów stanu. Uchwalona na wiecu rezolucja potępia o- 

krutny terror, uprawiany w stosunkuj do robotników i wieśnia- 

ków, którzy uciskani przez jarzmo faszystowskie z rozpaczy 

zdecydowali się na rewolucję. 

Premjer Woldemaras w Rzymie. 
RZYM, 17—9. Pet. Przybył tu dzisiaj iitewski premier Wolde- 

maras, witany na dworcu przez podsekretarza stanu Grandiego. 

Według urzędowych wiadomości z Kowna, premjer  Woldemaras, 
który obecnie przebywa w Rzymie, przyjęty będzie na audjencji przez kró- 
la włoskiego. 

Studja litewskie nad Reichswehrą. 
BERLIN, 17—9. Pat. W najbliższym czasie uda się do Nie- 

miec—jak donosi Vosssche Zetung— 20 oficerów litewskich ce: 
lem przeprowadzenia studjów nad urządzeniami Re chswehry. 
Dziennik wyraża zdziwienie, że właśnie w chwili, kiedy stosun- 

ki niemiecko-litewskie nie są zbyt dobre, zaprasza się do Nie- 

miec przedstawicieli armji ltewskiej. 

WESZTYTOWPEPOWZREZENI SEE TT OWOREEO EEEE DEEP THOSE) 

Rumunja grozi wystąpieniem z Ligi Narodów 
WIEDEŃ, 17 9. PAT. Z Bukaresztu donoszą, że wiadomość 

o decyzji „komitetu trzech" Ligi Narodów, który zaleca przedło: 

żyć sprawę sporu węglersko rumuńskiego  paryskiemu sądowi 

rozjemczemu, wywarła w stolicy Rumunii niekorzystne wrażenie. 

Obiega pogłoska, że rząd rumuński postanowił zgłosić wystąpie. 

niem Rumunji z Ligi Narodów, jeżeli Rada Ligi Narodów zatwiera 

dzi wniosek komitetu, 
GENE wA, 17. 9 PAT. Rada Ligi Narodów rozpatrywała na dzisiej- 

szem posiedzeniu sprawę obywateli węgierskich. Sprawa ta datuje się od 

czasu wprowadzenia w Transyiwanji w stosunku do obywateli węgierskich 

reformy rolnej, uchwałonej przez parlament rumuński. Jak wiadomo Węgry 

zaprotestowały przeciwko zastosowaniu tej reformy do węgierskich właści» 

cieli ziemskich, przekazując sprawę Lidze Narodów. Rada Ligi w obecno- 

ści stron zainteresowanych, które reprezentował minister  Titulesku (Ru- 
muuja) i hr. Apponyi (Węgry), przyjęła do wiadomości sprawozdanie ko- 

mitetu, powclanego do zbadania tej sprawy. Propozycje komitetu kryty- 

kował hr. Apponyi. 

Stresemann lży pacyfistów niemieckich. 
BERLIN, 17. 9. PAT. Dzienniki podkreśłają, że minister Stresseman 

w swem przemówieniu do przedstawicieli prasy zwrócił się namiętnie w 

obelżywych słowach pod adresem pacyfistów niemieckich, w szczególności 

prof. Foerstera eraz Meriensa. W związku z tem Vorwaeris zaznacza, że 

tego rodzaju ostre i brutalne zwroty w przemówieniu ministra były nie na 

miejscu i obniżyły poziom dyskusji. Stresemann niepotrzebnie nazwał tych 

ludzi, wobec których należało tylko wzruszyć ramienami, aż „łajdakami i 

galganami“, 

Wystąpienie Ludendorfa przeciwko masonom, 
BERLIN. 17.1X. PAT. Ludendorf ogłosił ostatnio książkę, w której 

atakuje gwałtownie wolnomułarzy niemieckich. Mistrzowie wielkich 102 

d ogłaszają protest przeciw tej książce zastrzegając sobie prawo otwarcia 

publicznej dyskusji nad faktami przytoczonemi przez Ludendoria. 

Stresemann o propozycji polskiej. 
GENEWA. 17.1X. PAT. Minister spraw zagranicznych Stresemann, 

omawiając, wobec przedstawicieli prasy międzynarodowej wytyczne polityki 

niemieckiej mówił również © propozycji polskiej, wniesionej na Zgroma- 

dzenie Ligi Narodów, przyczem zaznaczył, że Niemcy przyłączają się do 

tej propozycji. Minister ocenia tę dekłarację jako mającą wielkie znaczenie 

moralne i mogącą W znacznym stopniu przyczynić się do poprawy Sto- 

sunków polsko-niemieckich, podkreślił jednak, że deklaracja ta nie posiada 

żadnego znaczenia prawnego. 

Olbrzymi strajk górników w Niemczech. 
BERLIN, 17—9. Pat. 8 Uhr Abendblatt donosi, że w _ kopalniach 

węgla w środkewych Niemczech wybuchł strejk górników. Zażądali oni 

10 prac. podwyżki płac. Właściciele kopalń żądanie to odrzucili. Od 14 
bm. rozpoczęło sig zbiorowe wręczanie wypowiedzeń pracy przez górni- 

ków. Wręczenie tych wypowiedzeń trwać będzie do 25 bm. Na koniec 

września przewidziane jest urządzenie ogólnego strejku, kióry obejmie 

okeło 80 tysięcy roboiników. 
== 

Otwarcie wystawy w Katowicach. 
KATOWICE, 17.IX PAT. W dniu dzisiejszem nastąpiło otwarcie I 

ogólno-krajowej wystawy gospodarczo-spożywczej w Katowicach. Po po- 

Święceniu dekonanem przez ks. biskupa Lisieckiego wojewoda śląski Gra- 
żyński przeciął wstęgę. W otwarciu wziął udział delegat ministerstwa prze- 

mysłu i handlu Wcisło i przedstawiciele władz. Urządzono 200 kiosków z 

gkspenatami z różnych gałęzi przemysłu spożywczego i gospodarczego. 
Wystawa potrwa do. 2 października. 

Zatonęło 114 statków, 
TOKIO, 17-IX. PAT. Spóźnione wiadotności oficjalne podzją, że 114 statków гу= 

backich zostało w czasie ostatniego tajfunu przewróconych na morzu w pobliżu wyspy 
Amakvsa. Zginęło 70 rybaków. 

Dalsze areszty w Kownie. 
* Donoszą z Kowna, że masowe areszty w związku z zamachem w Tauro- 

ach nie ustają w dalszym ciągu. W Szawlach aresztowano jeszcze trzech po- 

słów na sejm z frakcji socjal-iemokratycznej. W Kownie redaktora postępowe- 

go tygodnika dla młodzieży pt. <jaunimas> oraz wybitnego członka związku 
młodzieży Weledzisa. 

Opłata pocztowa ulszczońa ryczałtem. 
jedyńczego n—rn 20 groszy. | 

Redakcja rskopisów nieramówionych nie zwraca. 
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ODDZIAŁY: 

Polska i Rosja. 
Przed kilku dniami spotkalem na 

dworcu kolejowym znajomego Rosja- 

nina. Poczęliśmy mówić o Sprawie 

Trajkowicza. Był bardzo zgnębiony, 
«jakikolwiek będzie wynik śledztwa, — 
powiedział — wszystko jedno, całą 

winę zwalą na nas, Rosjan, zarówno 
emigrantów, jak i obywateli ipolskich, 

będziemy kozłami ofiarnymi». 

Miał słuszność. Rosjanie nie mają 

na kim u nas się oprzeć. | nacjona- 
listyczna tak zwana prawica i czer 

wona lewica są w stosunku do nich 

w zupełnej ze sobą zgodzie. Z od- 

miennych tylko wychodzą stanowisk. 

Pierwsi kierują się pierwotnym instyn- 
ktem dzikości: „dawniej oni nas, te- 

raz my ich“; drudzy radziby wypę- 

dzić z Polski wszysikich Rosjan nie- 

bolszewików,|ponieważ ebecność ich 

przeszkadza serdecznemu sojuszowi z 

Sowdepją przeciw ciemnym poięgom 

reakcyjnym. Słowem, Rosjanie są to 

ludzie, których należy się pozbyć w 

jakikolwiek sposób. 

" Władze sowieckie postanowiły 

przyjść z pomocą swoim sympatykom 

w Polsce. Dowód tego widzę w ar- 
tykule, który się pojawił w oficjalnym 

organie Sowietów „lzwiesija* w dniu 
14 września, więc natychmiast pogza- 

mordowaniu Trajkowicza, Artykułgten 
jest cennem zeznaniem, które sędzia 

śledczy pewinienby wziąć pod uwa- 

#6. Zzczyna się od pochwał pod ad- 
resem «Robotnika», który «mwitająć 

likwidację sowiecko-polskiego konflik- 

tu, uroczyście obwieścił rozbicie pla- 

nów reakcji europejskiej». Niestety, 

zdaniem /zwiestij, słowa Robotnika 
są tylkę wyrazem nastroju, od które- 
go daleko jeszcze do czynu. Środki 
bowiem przedsięwzięte przez rząd pol- 

ski przeciw „osobom i organizacjem 

uprawiającym polityczną i kontrrewo- 

lucyjną działałność*, nietylko okazały 

się niedestatecznemi, ale pobudzały 

«białogwardzistów» do „kontrkroków* 

i do nowej niebezpiecznej | czynności 
czego dowodem zamach w poselstwie 
sowieckiem. „Opinja społeczna ZSSR 

„oburzona nowem przestępstwem о- 

„czekuje od rządu polskiego dowo: 

„dów, że głoszone przez Rząd Polski 

„zamiary uregulowania polsko-sowiez+ 

„kich stosunków oraz wprowadzenia 

„W życie zadeklarowanej (sic) linji po- 

„litycznej nie są chwilowym tylko na- 

„strojem lub posunięciem taktycz- 
„iem*. Z czynu Trajkowicza powin- 
na Pelska umieć wyciągnąć niezbęd- 
ne konsekwencje” („zzado umieć, sdie' 

łat' iz wsiego etogo nieobchodimyje 

wywody”): 
Co znaczą te słowa? Chyba to 

jedno, że Rząd Sowiecki potrzebował 

nowego zamachu, ażeby zmusić Rząd 
Polski „do wyciągnięcia niezbędnych 

konsekwencji" t. j. do ostatecznego i 

całkowitego poddania się rozkazom 

Sowietów w. sprawie stosunku do 

Rosjan, w granicach państwa Polskie- 
go przebywających. W tym celu 
wciągnięto w zasadzkę nieszczęśliwe« 

go chłopca i zamordowano, 

Jest to jasne. Nawet tak ostrożny 
i powściągliwy „Czas, przed przygu- 
szezeniėm podobnem się nie cofnął. 
„Takich samosądów — czytamy tam 

(Nr. 204) — na ziemi polskiej i na 

poddanych polskich państwo nasze 
znieść nie może*.... nie wolno na to 
patrzeć w milczeniu*..... nie wolno 
zapominać, że <poselstwo sowieckie 
w Warszawie, jak wszędzie, 'jak w 

Londynie, w Paryżu, w Berlinie, w 

Wiedniu, w Pekinie, jest ogniskiem 
propagandy i szpiegostwa; wszelkie 

nici szpiegostwa tam prowadzą». 

Nie wolno — dodałbym do tego 
— zapominać także o tem, że Sowie- 
ty są wielką organizacją bandycką, 

która sama postawiła siebie po za 
obrębem prawa moralnego, oglasza- 

jąc moralność za przesąd. burżuazyj- 
ny. Nie wolno przeto w rozmowach 
czy układach z Sowietami stosować 

do nich tę samą miarę, jaką stosuje- 

my do innych państw. «Mam prawo 
tych panów — powiedział Arcyba- 

szew — uważać za dzikie zwierzęta, 

które należy wytępiać, ałe czyaów ich 

sądzić ze stanowiska prawa moralnego 

nie mogę, jak nie mogę ze stano- 

wiska tego sądzić tygrysa lub żmiję>. 
«Wszystko na świecie — słowa 

tegoż pisarza — ma granice swoje: 

jedno granic nie ma — podłość 
człowieka». Podłość ta jest podstawą 

potęgi Sowietów. Rosję okrucieńst- 
wem doprowadzili do upodlenia; po- 

dłość Europy hypnotyzują siłą po- 
zorną czy rzeczywistą. Raz po raz 

wychodzą teraz książki, będące wy- 

razem subtelnie przykrytej, łecz tem 

niebezpieczniejszej propagandy na 

rzecz Sowietów. Gdyby ktoś wróciw- 
szy z Moskwy, począł pisywać dyty- 

ramby ma cześć sowieckiego raju, 
słuchanoby go z niedowierzaniem, 

gdy jednak pisarz znany i poważny 

ubrawszy się w objektywizm naukce 

wy, pozwała sobie na krytykę niekto- 
rych zarządzeń sowieckich i nawet 
wyraża sympatję niektórym ich prze- 

ciwnikom, ale przytem wysławia kie- 

rowników sowieckiej Rosji jako elitę 
nadludzi, którzy porwali się do 

stworzenia dzieła wielkiego i próba 
ich jest pod niejednym względem 
wspaniale udaną —— pisarz taki z 
pewnością nie jednego w walce z bol- 

szewizmem zachwieje i nie jednego 

przysporzy Sowietom wyznawcę. Są- 
dzę, że nie bez udziału rządu So- 
wieckiego wydane zostało ozdobne, 
bogato iliustrowane dzieło  Fūllop 
Millera „Geschichte und Gesicht des 

Bolschewismus". Te same bym po- 

wiedział o siudjach G. Dukamel'a, 
które wychodzą w „Nouvelles Littó 
raires“. Na lep takich publikacyj idą 
tacy mawet jak Romain Rolland, Sel- 

ma Lagerlóf, Hauptmann. Wytwarza 

się atmosfera, pod której działaniem 

Towarzystwa literackie w Warszawie, 

zapomiuając 0 przyzwoitości meral- 

nej, wydają uczty na cześć oficjalne- 
go poety Sowietów, Majakowskiego. 
Jeśli się nie mylę honorowano rów- 
mież w Warszawie towarzyszkę Sej- 

fulin.... 

Ale podłość ludzka jest podstawą 

kruchą dla frządów — i przy całym 
moim pesymizmie nie wierzę w dlugo- 

wieczność Sswietów. Co potem? Sow- 

depja będzie znowu Rosją. Ci, których 

teraz dla dogodzenia Sowietom wy- 
ganiamy, wrócą do ojczyzny. Więc 

czy leży to w naszym interesie do- 

prowadzać do ostatniego kresu nie- 
nawiść Rosji do nas? Złudzeń nie 
mam; Wiem, że choćbyśmy najżyczli- 

wiej traktowali Rosjan w Polsce, wro” 

gami naszymi pozostaną. Jest to w 

naturze rzeczy; nie są w stanie za- 

pomnieć, że byli w państwie naszem 

panatni. Niedawno gen. Denikin wy- 
powiedział to, 0 czem się nie mówi, 

a co tkwi w głębi duszy wielu, wielu 

Rosjan—mianowicie wiara, że Cheim- 
szczyzna, że Lwów należeć będą do 

Rosji. Zapomniał wymienić Wilno i 
Grodno, ale wiemy, że traktat Ryski, 

który my wyrzucamy jega twórcom, 

jako haniebny błąd, emigracja rosyj- 

ska nam poczytuje za zbrodnię: jakie 

mieliśmy prawo do nieoddania bol- 

szewikom Wilna, Grodna, Brześcia, 

Łucka... O ile mogę sądzić, nieliczni 

są ci Rosjanie, którzy, jak zmarły 
Arcybaszew, widzą w Ill Międzyna- 

rodówce, w bolszewizmie najstrasz- 

niejszego wroga Rosji i z dwojga złe- 
go —bolszewizm czy obca interwencja 
—bez wahania zgodziliby się na in- 

terwencją, choćby to pociągnąć miało 
wielkie ofiary. 

Niemniej jednak interes każe nam 

liczyć się z Rosjanami, z przyszłą 

Rosją. Ale poza interesem są względy 

moralne. Czy mamy prawo wyrzekać 

się i tłumić w sobie wrodzone każde- 
mu, kto ma serce i duszę, współczu- 

cie z cierpiącymi? Dlaczego Arcyba- 

szew po pięciu latach męczarni pod 

władzą sowiecką opuścił ojczyznę? 

Bo w Rosji — mówił — uleciał duch 

Rosji. Rosję przejstoczono w SSSR., 

w Sowdepję. Rosja stała się krajem; 

NIEŚWIEŻ, —- ul. Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wiłeńska 28 

POSTAWY — Rynek 13 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIXŃR — uł --go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—u! Miesiewicza 28 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. Za tekstem 10 "groszy 
. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej, Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25proc. drożej. Za dostąr Czenie numeru dowodowego 20 gr, 

Sejm i Rząd. 
Zaostrzenie w stosunkach Rzą. 

du z Parlamentem. 
WARSZAWA, 17.9. (tel. wł, Słowa) 

Marszałek Senatu Trąmpczyński:ocze- 
kiwał przez csły dzień dzisiejszy za- 
powiedzianej wizyty wice-premjera 
Bartla.  Vice-premjer miał udzielić 
marsz. Trąmpczyńskiemu wyjaśnień na 
szereg zapytań i wątpliwości, które 
przedstawił marszałek Senatu p- wi- 
ce-premierowi. Do późnego wieczora 
wice-premjer Bartel nie złożył . jednak 
wizyty marsz. Trąmypczyńskiemu, Ten 
fakt keła polityczne wiążą z uchwałą 
w sprawie samorozwiązalności i jest 
on komentowany jako dalsze zao- 
strzenie w stesunkach Rządu z Pare 
lamentem. 

Rząd nie wchodzi w kontakt 
z Sejmem. 

WARSZAWA 18. IX (żel. wł Słowa) 
Vice-premjer Bartel przybył z Druskie- 
nik i udzielił informacyj, jakie posta- 
nowienia powziął Rząd w sprawie sce 
sji sejmowej. Rząd nie ma zamiaru 
wchodzić w kontakt ze sferami sej- 
mowemi, aż do powrotu Marszałka 
Piłsudskiego z Druskienik. Próba na- 
wiązania kontaktu z Senatem pe roz- 
mowie z marszałkiem Trąmpczyńskim 
została zaniechana z tego powodu, 
że Senat zgodził się na zawarcie 
kompromisu z Sejmem w sprawie Sar ' 
morozwiązalności. 

Wybitni politycy prawicy w Szcze: 
gólneści pos. Stroński przemawiają za 
rychłem rozwiązania Sejmu. „Byłoby 
na co czekać — mówią — gdyby Rząd 
zamierzał przystąpić do zmiany pra- 
wa wyborczego. Ponieważ: o tem nie 
ma mowy, przeto odkładanie momen- 
tu rozwiązania nie ma celu*. 

Uchwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 17.1X. PAT. Dziś 

w sobotę edbyło się pod przewed- 
nictwem wicepremjera Bartla posie- 
dzenie Rady Ministrów. Na posiedze- 
niu tem uchwalono projekt rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w 
sprawie zmiany art. 25 ustawy z dnia 
18 marca 1921 o zaopatrzeniu inwali- 
dów wojennych i ich rodzin oraz © 
zaopatrzeniu rodzin po poległych i 
zmarłych lub zaginionych bez włas- 
nej winy o ile śmierć względnie za- 
ginięcie pozostaje w związku przyczy- 
nowym ze służbą wojskową. Rada Mi- 
nistrów uchwaliła projekt rozporzą- 
dzenia w sprawie częściowej zmiany 
poprzedniego rozporządzenia Rady 
Ministrów z 1-go peździernika 1924 
0 opłatach za mieszkania zajmowane 
przez funkcjonarjuszy państwow,ch i 
wojskowych w budynkach administre- 
wanych przez Skarb Państwa. 

Dałej uchwalono projekt rozpo- 
rządzenia w Sprawie należności za 
podróże służbowe, delegacje (odko- 
menderowanie) i przeniesiecia funkcjo- 
narjuszy państwowych, sędziów, pro- 
kuratorów i esób wojskowych. Rada 
Ministrów powzięła uchwałę w spra- 
wie otwarcia kredytu dodatkowego w 
budżecie ministerstwa rebót publicz- 
nych w kwocie 11 miljonów 484 ty- 
siące złotych na dalsze prowadzenie 
robót. W końcu uchwalony został 
projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o ustaleniu prawa 
własności do gruntów nadanych włoś- 
cianom przy uwłaszczeniu na ziemiach 
wschodnich, jak również projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o zwalczaniu żebractwa i włó- 
częgostwa. 
EREGICZCZEEOZOTPOTEEZEOTE CE WOZY 
w którym ludzie uczciwi siedzą w 

więzieniu, złodzieje i bandyci gospo- 

darzą, zawodowi niszczyciele—rewo- 

lucjeniści niby budują nowe życie, -a 

wszystkiem rządzi mieżdunarodnaja 
swołocz, która za cel sobie wytknęła 

duchowo zabić Rosję: „Tęsknię za 

ojczyzną, ale tęsknię za Rosją, nie za 

SSSR.". 
Jak niegdyś emigracja nasza, tak 

dziś emigracja rosyjska opuściła zie- - 
mię rodzinną, aby przed światem pro. 

testować przeciw bezprawiu i zbrodni; 

Powiniśmy te jej uczucia uszanować, 
tak jak w Anglji, we Włoszech, we 
Francji szanowano uczucia nasze po- 
mimo, iż nieraz dotkliwym byliśmy 
ciężarem dła Francji, zwłaszcza ze 

względu na jej stosunki z carem Mi- 

kołajem i na jej wewnętrzne walk 

partyjne, do których niejednokrotnie 
wtrącały się lewicowe grupy emigra- 

cyjne. 
. Wreszcie uczucie godności naro- 

dowej i państwowej nie powinno po- 

zwolić, abyśmy dobrowolnie schodzili 

do poziomu jakiejś agentury sowiec- 

kiej, wyłapującej niemiłe im osoby. 

Marjan Zdziechowski,



ECHA KRAJOWE 
Jeszcze o wystawie. 
— Korespondencja Słowa — 

Jak wspomniałem, po obu stro: 
nach głównego stały pawilony Syndy- 
katu Baranewickiego i Nagrodzkiego. 
Wystawa Syndykatu była bardzo o- 
kazała; przeszło 100 eksponatów 
rozmaitych maszyn i narzędzi zajmo- 
wało pawilon i plac przyległy. Wi- 
doczny rozmach w prowadzeniu in- 
teresu i różnolitość przedmiotów han- 
dlu rolniczego świadczą, żs ta insty- 
tucja w pełni rozwoju i zakrojona na 
dużą miarę; widoczne też są rozległe 
stosunki handlowe. — ł tak na piecw- 
szy plan wysuwały się motory „Per- 
kun“ (rozchodzi się ich w  Barano- 
wiczach w przybliżeniu około +30 
rocznie); większe służą do młynów i 
elektrowni (Nieśwież, Kleck, Mir, 
Stołpce i t. d.), mniejsze do młocar- 
ni, sieczkarni, małych instalacji ele- 
ktrycznych. Dalej stały perlaki auto- 
matyczne i walce firmy Zaborowski i 
Sp., komplety mleczarskie Aifa—Laval, 
szwedzkie kółkowe łożyska S, K. F.; 
narzędzia Ventzkiego, Zjednoczenia 
Polskich Fabryk (Moritz, Sierpczanka, 
J. Zawadzki),  Sucheniego,. Wol- 
skiego; rowery i motocykie Austro- 
Daimier. 

W dziale maszyn Syndykatu funk- 
cjonowała maszyna do obróbki Inu 
„Haelsingen* Praca jej zwabiała liczne 
rzesze zwiedzających, zachwyconych 
szybkim i prostym sposobem obrób: 
ki Inu, która wymaga przy ręcznej 
pracy tyle zachodu. Rozpowszechnie- 
nie maszyn „Maelsingea”, a zwłaszcza 
spółdzielni lnianych bardzoby pod: 
niosło dobrobyt naszych okolic. 

Za maszynami rozpoczynał się 
dział koński. Większość stanowiły 
konie rasowe lub wysoko podraso- 
wane, głównie naieżące do większej 
własności lub do wojskowych. Drob- 
na własność stosunkowo niewielki u- 
dział wzięła i to wystawiając przewa» 
žnie konie ciężkiego typu. Wogóle 
materjał koński był wcale niezły, to 
też jury przyznały 38 nagród, z któ: 
rych najwyżze przypadły p. Frejtago- 
wi, hr. Czapskiej i p. Jelskiemu. W 
każdym jednak razie stwierdzić trzeba, 
że hodowla konia u nas pozostawia 
jeszcze wiele do życzenia. Władze 
państwowe, biorąc pod uwagę zami- 
łowanie naszego ludu do hodowli 
konia, powinnyby dostarczyć większej 
ilości reproduktorów odpowiednich, 
żeby przyśpieszyć rozwój tak potrzeb: 
nej gałęzi rolnictwa; dotychczas  sta- 
z szło to w zbyt wolnem tem- 
pie. 

Naprzeciwko działu końskiego, po 
drugiej stronie placu szło bydło ro- 
gate. Tu specjalną awagę zwracało 
bydło ks. Albrechta Radziwiłła. Z 
trzech obór trzech oddzielnych о! 
warków wystawione były okazy roz- 
maitych ras, a więc iasy czerwonej 
polskiej, białogrzbietów i holendrów. 
Zestawienie tych dwuch gatunków 
należących do jednego właściciela, a 
więc i utrzymywanych w identyczny 
sposób było bardzo ciekawe, wyka- 
zywało bowiem przewagę korzyści z 
hodowli bydła czerwonego nad byd- 
łem nizinnem, tak pod względem ilo- 
ści mleka, jak i zawartości tluszczu. 
—Szereg wyprodukowanych w obo- 
zie ks. Radziwiłła byczków czerwonej 
rasy cieszył oko hodowcy, gdyż 
świadczył, że wkrótce będzie można 
ma miejscu otrzymać dobry materjał 
hodowlany. — W ogólności w działe 
bydlęcym rozdano 35 nagród. 

Najbliżej bramy wejściowej mie* 
ściły się pawilony z nierogacizną i 
drobiem, a obok ładna choć nielicz* 
na grupka psów myśliwskich. 

Tak mniejwięcej w najogólniej- 
szych zarysach wyglądała Baranowic- 
ka Wystawa. Trudno w sprawozdaniu 

  

Nieznany plafon. 
Z powodu 120 letniej rocznicy uro- 

dzin Fr. Smuglewicza, 

Dwa ważne powody skłanialą mię 
do skreślenia artykułu pod tytułem 
powyższym. To przedewszystkiem'do- 
konywujące się obecnie w gmachu 
Bibijoteki uniwersyteckiej roboty re- 
stauracyjne, połączone z badaniem i 
konserwacją artystyczną odkrytego tu 
zabytku sztuki i odsłanianych pom- 
niejszych pamiątek dekoracyjnych, a 
następnie, że w dniu 18 b. m. przy- 
pada 120 rocznica zgonu tego mistrza 
polskiego, który będąc pierwszym 
profesorem malarstwa we wszechnicy 
wileńskiej, ozdobił właśnie swemi o- 
brazami tę oto salę parterową obecnej 
Bibljoteki, co była niegdyś Aulą uni- 
wersytecką, a przedtem Refektarzem 
Akademji J:zuickieį. Sala ta w gma- 
chu pod Nr. 5 przy ul, Uniwersy- 
teckiej położona, jakże różne przez 

parę wieków ostatnich przechodziła 
koleje. Przeznaczona wpierw dla po- 
siedzeń uroczystych dawnej wszechni- 
cy, a po jej zamknięciu przeistoczona 
później na lokal Muzeum starožytno- 
ści, służyła za miejsce posiedzeń Ko- 
misji archeologicznej pod przewod- 
nictwem Eust, hr. Tyszkiewicza. Po 
akulturalnem zreformowaniu muzeum 
w r. 1865, tudzież zwinięciu zasłużo- 
nej krajowi Komisji, w której ongi 
pracowali i wice-prezes jej M. Baliń- 
ski, T. Narbut, J. I. Kraszewski, M. 
Homolicki, M. Malinowski, L. Kondra= 
towicz i in., resztki niezagrabienych 
jeszcze na rzecz Moskwy zabytków 

Baranowicze 14 września. 

dziennikarskiem wchodzić w analizę 
już nietylko poszczególnych okazów, 
ale nawet całych grup. Potrzebnoby 
tu było fachowca krytyka, żeby do- 
kładnie zanalizować kierunek pracy 
rolniczej w poszczególnych kierunkach 
i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Bę- 
dzie to zapewne fachowo zrobione w 
«Biuletynie» Nowogródzkiego Woje- 
wódzkiego Towarzystwa Rolniczego, 
którego drugi numer wkrótce ma 
się ukazać. Wszystkich zainteresowa- 
nych tam odsyłamy. | 

Teraz na zakończenie jeszcze jed- 
na uwaga ma temat, kiedy ma być 
urządzona następna podobna wysta- 
wa. Otóż według zaciągniętych prze- 
ze mnie wiadomości odbędzie się ona 
w przyszłym roku i to w znacznie 
szerszych rozmiarach. Praktyka tego- 
roczna wykazała, że na wystawę przy- 
jeżdża dużo osób z zamiarem nabycia 
najrozmaitszych rzeczy. Otóż wysta- 
wa obwodowa powinnaby mieć charak- A 
ter targów na większą skalę. Myśl tę 
poruszył prezes Rdułtowski; znalazła 
dna powszechne uznanie i przychył'ł 
się do niej p. wojewoda Beczkowicz. 
Spodziewać się więc należy, że w 
przyszłości mieć będziemy doroczne 
targi. Narazie nie będzie to zbyt wiele 
ką imprezą, ale wobec bliskości gra: 
nicy rosyjskiej wkrótce meże znacznie 
wzrość. 

Już nie na zakończenie, ale w 
ostatniem postscriptum maleńka uwa- 
gal Tegoroczna wystawa to dzieło 
małej grupki ludzi, prawdziwych i 
szczerych działączy społecznych. Zro- 
bili oni masę, nie napotykając nie 
stety na żywszy oddźwięk wśród szer- 
szych warstw społeczeństwa i nawet 
wśród ludzi, którzyby właśnie zdawali 
się do tego powołani. Nie chcę ana- 
lizować przyczyn, sądzę jednak, że 
„słabostki* ludzkie dużą tu rolę ode- 
grały, Zadaniem organizatorów przy» 
szłych wystaw powinno być wyzyska* 
nie wszystkich elementów, które przy” 
dać się mogą. Zapewne łatwem to 
nie będzie, ale trudno... trzebal 

Na zamknięcie sprawozdania mu- 
szę złożyć szczere gratulacje p. pre- 
zesowi Rdułtowskiemu, p, komisarzo-' 
wi Dembiūskiemu-Pi6ro i całemu ko- 
mitetowi wystawowemu z powodu po- 
myślnego mader urzeczywistnienia za- 
mierzonego przez nich celu. zp 

Wystawa udała się! 

BIAŁYSTOK 

— Przed wyborami do Rad 
Miejskich. W Łomży, Suwałkach i 
Grodnie przygotowania do wyborów 
są w pelnym toku. Sporządzane są 
listy wyborców, które po sprawdze- 
niu będą wystawione do publicznego 
przeglądu. Wybory według rozgo- 
rządzenia wojewody białostockiego 
muszą być zakończone do 15 paź- 
dziernika r. b. (c) 

— Reduta w Białymstoku. W. 
piątek ubiegłego tygodnia zespół te- 
atru «Reduta» wystawił na dziedz ń- 
cu pałacu Branickich arcydzieło Cal- 
derona, „Książę Niezłomay* w prze- 
kładzie J. Słowackiego. Magistrat m 
Białegostoku oceniając pracę kuliural- 
ną «Reduty» wyasygnował 1000 zł. 
na cele propagandowe zespołu. (c) 

— Magistrat myśli o brukach. 
Magistrat na ostatniem swem posie- 
dzeniu postanowił wystąpić z wnie- 
skiem do Rady miejskiej w sprawie 
zaciągnięcia krótkoterminowej pożycz* 
ki w wysokości 300,000 zł, przezna- 
czonej na prowadzenie robót brukar- 
skich oraz zmianę  bruków na głów- 
nych ulicach miasta. 

Jako pierwsza rata w roku bieżą- 
cym wydane będzie na ten ceł sto 
tys. zł. (c) 

przeniesione zostały przez rosyjskie 
Kuratorjum szkolne do sali drugiego 
piętra tej kamienicy, jako już quasi 
rosyjsko-litewskie (Muziej drewnostiej). 
Wspomnieć tu należy, że wczasie 
gdy ona sala parterowa była Aulą, 
Adam Mickiewicz otrzymał w niej w 
r. 1819 swe uniwersyteckie accessić; 
Za rządów rosyjskich w sali tej mie- 
ściła się czytelnia t z. Bibljeteki pu- 
biicznej, gdzie jednak książka polska 
publicznie była zakazaną. Po 
wskrzeszeniu wszechnicy Batorowej 
ta była Aula służyła głównie dla 
naukowych potrzeb profesorskich, oraz 
jako wystawa rzadszych druków, po- 
śród których niestety, po ewakuacji 
władz rządu zaberczego, braknie tu 
dziś najcenniejszych inkunabułów oraz 
manuskryptów. Jeżeli troskiiwości Uni- 
wersytetu Wileńskiego, a zwłaszcza 
samego dyrektora Bibljoteki, przypisać 
należy staranne przeprowadzenie re- 
stauracji jej murów, to przedewszyst- 
kiem gorliwej opiece zasłużonego Коп- 
serwatora przy naszym Urzędzie Wo- 
jewódzkim, Jerzego Remera, pezosta- 
jącego również na stanowisku prof. 
Historji sztuki w U. S. B, zawdzię- 
czać musi gród nasz rekonstrukcję 

> osobliwości swej tutaj kui- 
ury. 

W tym celu Zarząd Bibljoteki Unie 
wersyteckiej, oraz prof, Remer, po- 
zyskawszy od Ministerstwa Robót 
Publicznych odpowiedni fuadusz, kon- 
statują oto ebeenie, jak sumiennie 
przeprowadzany jest remont całego 
gmachu przez Dyrekcję Wileńską Rob. 
Publ. Zaś aadto z ramienia p. kon- 

SŁO wO 

Międzypaństwowe zawody w Warszawie. 
WARSZAWA 17 IX PAT. W nowo otwartym stadjonie AZS w parku Skary- 

szewskim odbyły się dziś lekkoatletyczne zawody międzypaństwowe między reprezen- 
tantami Polski i Czechosłowacji. Otwarcie stadjonu dokonał minister oświaty Dobrucki, 
a poświęcenia ks. Szlagowski. Wygłoszeno szereg przemówień o doniosłości nowo ot. 
wartej placówki sportowej. Po odegraniu hymnów narodowych rozpoczęły się zawody. 

Bieg 100 metrów 1) Dobrowolski 11,3. 
Bieg 400 metrów: 1) Biniakowski (Polska) 51,2 sek, 
Skok wzwyż: 1) Stanisłai (Czechy) — 175 cm, 
Rzut kulą: Chmielik (Czechy) 13,615 m. 
Bieg 1500 metrów: Singier (Czechy) — 4 m. 083 sek. 
Rzut oszczepem: Jira (Czechy) — 56,19 m 
Bieg 400 metrów przez płotki Kostrzewski (Polska) 57,6 sek. Pierwszy  przy- 

był Korolkiewicz lecz zdyskwalifikowano go za przewrócenie trzech płotków. 
Bieg rozstawny 4 razy po 100 metrów: Pierwsza 

skl w następującym składzie- Kasperkiewicz, Dobrowolski, 
Rekord Polski wyrównany. Druga reprezentacja czeska 44,2 sek. Rekord czeski 
równany. 

przybywa reprezentacja Pol- 
Sikorski, Szenaich — 44 sek. 

Punktacja po pierwszym dniu zawodów 48:31 na korzyść Czechosłowacji, Dalszy 
ciąg zawodów w dniu jutrzejszym. 

Termin wyjazdu p. Prezydenta 
do Krakowa odłożony, 

WARSZAWA, 17 IX PAT. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej zdecydo- 
wał się przesunąć termin swego wy= 
jazdu do Krakowa i na Górny Sląsk. 
Nowy termin podany będzie do wia- 
domości o tydzień naprzód. 

Pociągnięcie do odpowiedzial- 
ności za plotki. 

WARSZAWA, 17.1X. PAT. Dziennik 
„ B. C. w numerze 256 z dnia 16 b. m. 

podał wiadomość, którą powtórzyła w dniu 
17 b. m. «Gazeta Warszawska Poranna» w 
Nr 255 oraz «Robotnik» w Nr 255, jakoby 
<pewien wysoki dygnitarz ministerstwa skar- 
bu» miał wypowiedzieć do dvlegacji emery- 
tów słowa: <ot, gdyby połowa emerytów 
umarła, łatwiej byłoby załatwić tę sprawę». 
Do tej wiadomości «Robotnik» dodał ponad 
to, że dygnitarzem tym ma być rzekomo wi- 
ceminister skarbu Góra. 

W związku z powyższem minister skat- 
bu Czechowicz przeprowadził osobiście do- 
chodzenie służbowe, przesłuchał członków 
delegacji emerytów w osobach prezesa za- 
rządu głównego związku emerytów Bojer- 
skiego oraz emerytowanego gen. brygady 
Wosmeka, którzy oświadczyli, że wiadomo- 
ści powyższe nie odpowiadają w najmniej- 
szej mierze prawdzie, 

Wobec stwierdzenia całkowitej niepraw- 

WOBEC LOTÓW 
z Ameryki do Europy 

  

  

Radca Ignacy Kudelkiewicz 
który nie zamierza lecieć przez 
Atlantyk z Wilna do New- 
Yorku, a tembardziej z Nowe- 

go Yorku do Wilna ... 

Przypisek Redakcji, Zamieszczenie 
w «Exgressie» sporego wizerunku 
pułkownika Foncka, który ..dopiero 
zamierza przelecieć przez Atlantyk ze 
Staaów Zjednoczonych do Francji, 
pobudziło nas do zapoznania naszych 
czytelników z wizerunkiem męża, któ- 
ry postanowił.. nie lecieć za żadne 
skarby przez Atlantyk. 

Wrodzona i żywiołowa skromność 
czcigodnego radcy  Kudelkiewicza 
zniewalala go długo opierać się na- 
szym naleganiom, Obecnemu jednak 
przy tem naszemu rysownikowi uda- 
lo się pochwycić wyrazistą sylwetkę 
czcigodnego naszego rozmówcy w 
chwili kiedy słowem i gestem wzdra: 
ga się dać nam siebie sfotografować. pymmmuwwamu 

  

serwatora przy Urz. Wojew., grupa 
młodzieży, kształcąca się na Wydzia- 
le Sztuk Pięknych U. S$. B, prawie 
zupełnie już wykonała w wyż po- 
mienionej auli wdzięcznego zadania 
przywrócenia pierwotnego jej charakie- 
ru archaicznego. Prace, uzdolnionych 
pp. akademiczek i akademików, które 
trwały przeszło półtora miesiąca, za. 
sadzały się na odczyszczeniu ścian, 
arkad i sufitu sali ed naleciałości de- 
koracyjnych malarstwa w guście ro- 
syjskim, Jakie znalazły się tu przed 
pół wiekiem przeszło, dzięki gorliwej 
tu działalności pana „popieczytiela“ 
Wil. Okr. Szk. Batiuszkowa i gim- 
nazjainego nauczyciela rysunków Ba- 
zylego Griaznowa. Odskrobując po- 
białę i farby, na stropie sali wykryto 
tu szacowne dzieło sztuki malarskiej 
z przed paru z górą stuleci. Zanim 
przystąpimy do opisu plafenu arty- 
stycznego, którym ozdobili zapewne 
w pierwszych latach XVIII stulecia 
Jezuici swój poważny  stylowością 
konstrukcji refektarz, wspomniećfmu- 
simy 6 przeobrażeniach w duchu cza” 
su i refermy uniwersyteckiej, jakie 
nastąpiły i w tej oto części murów o 
wiek później. Jak wiadomo, Szkoła 
Główna Wiłeńska sprowadziła w r. 
1797 z Warszawy Franciszka Smugle- 
wicza dla wykładów malarstwa i ry- 
sunku. Wykładał on aż do zgonu 
swego w Wilnie, który nastąpił 18 
września 1807 r. Pracował Smugle- 
wicz na oddziałe literatury i mauk 
wyzwołonych Uniwersytetu. O wóż, 
gdy po zreformowaniu Szkoły Głów- 
nej pod wpływem oddziaływania 

"nych antypolski 

dziwości powyższych notatek, sprawa została 
skierowana do prokurttorji, celem pociągnię- 
cia winnych oiganów prasy do odpowiedziai- 
ności karnej, 

Antypolski film w Gdańsku. 

GDANSK, 17.9. PAT. Od kilku 
dni wyświetlają tu w teatrach świetl- 

film pod tytułem 
«Płonące granice» osnuty na tle walk 
ó Górny Śląsk. Wystawienie tego fil- 
mu zostało swego czasu w Niem- 
czech zabronione. 

UCZNIEF Jezuitów. 

KapelUSZez aa. 
E. Mieszkowski Kb 

Mickiewicza. 22 

i szkół ро- B. nauczycielka wssęcniych 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się na wyjazd Oferty składać do 
«Słowa» pod <Młoda», 

PANIE KONSERWUJCIE 
WASZĄ URODĘ. 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- 
raty do  samomasażu przeciw 
zmarszczkom, na usunięcie podbródka. 
Aparaty do samomasażu całego ciała, 

mładzają, uszczuplają bez specjal- 

owskie czap. 
rondel. szk. śr. 
państw. i 0.0. 

  

nej NET: Ostatnie kosmetyczne no- 
wości. Pasy uszczuplające dla pań i 

panów. jdajcie bezpłatnych pros- 
pektów. D.H. Labor, Bydgoszcz, 

Gdańska 131. 

PP: 

budowlane || Ф I sa 

3 Okucie w największym wyborze, 

ž Papa dachowa i izolacyjna. 

$ Smola preparowana, kamien. @а ® 
konserwacji dachów papo- g 

wych i gontowych, oraz wszelkie + 
materjały budowlane poleca 

D.-H. J. Ihnatowicz i Ska * 
Wilno, Zawalna 7. Tel. 841, 

@ 

Г 
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Wznawia prz 

Ambulatorjam Kliniki 
oprócz dni 

Klinika Uszno=Gardlana U. SR. 
z dniem 21 b. m. 

a 
@ 
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yjęcia chorych ž 

@ 
= 

czynne od godz. 10—12 ® 

świątecznych. z 
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Wkrótce ukaże się w kinie 

„Krzyżowa droga 
ktory nic wspólnego nie ma z obrazem obecnie wyświatla- 
nym w kinie „Polonja"* p. t. 

codziennie, od 9 rane 

..d200R0002020000000006006906000 

Adres: uł. 3 Maja 15, mieszk. 3 (ll piętro). 

Początek lekcyj dnia 21 września 1927 r. o godzinie 8 rano. 

CID WPES ASS TNTTE X 

„HE L LOS" film p. t. 

białych niewolnic* 
  

„Krzyżowa droga kobiety". 
Z poważaniem 

Biuro Kinematograf. 
„STARFILM*. 

  

ANEHNNEEEONNNNNNė66664662660646666646666HEEEHEEHNBEEEESESENu"F 

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Haudlowej i Ekonomicznej. 

instyfuf Nauk 
Hantdlowo-Gospodarczych © Ginie 

pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. 

Koedukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły 
conajmniej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcącej. 

Kurs nauk 2-letni. Początek lekcyj — dnia 15 września 1927 r. 

Informacje i zapisy w Sskretarłacie Instytutu, czynnym 
do 1 pp. iod 5 do 7 w. 

4209%42000060 DRANANUNNZWNZNNENNM 
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Ф ul. św. Jakóbska 6 — 1. 

LEKCJE MUZYKI FoRTE2IAN i TEORJA 
UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

Ф 

Przyjm. 11 -— 12 1 4 — 5 godz.   
  

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 
Spiesz cowieczór na plac Katedralny. 

  

  

| Drmed. B. Schermann 
POWRÓCIŁ 

i wznowił przyjęcia chorych, 
ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w. 

W. Z. P. Nr 92. 

Dr E. GLOBUS 
(chor. skórne i wener.) 

POWRÓCIŁ. 

  

  

  

brzy wykorze herhaty 
większość wypowiada się za 

herbatę 

marki F. B, 
uważając ją za najlepszą. 

Do nabycia w sklepach winno- 

  

  

  

      

  

ż = z kolonialnych. 

D SE . 

$ " LEKCJE ŚpIeGu $0l00090 В 
m w językach pol., franc. i rosyjskim "= - 
= " Na Dr.egu Walji, 8 kilumetrow 
" ma A Rwa « |od Wilna, 15 minutęd arzystanku 
si K GAŁKOWSKIEGO, > | autobusu SZEŠC HA ZIEMI 2 cze' 

Nea Z: |" u |go cztery lasu budul:u do sprze- 
$ m Zapisy w dnie pow, do 12-ej rano i w | dania. Ząloszenia: Warszawa, H+- 

m od 3—5 pop. Berna:dyfiski zauł 3—8 « | ża 66 m. 12. K. B 
= 

DZA   

Gusfaw MOLENDA i Syn 
Fabryki Sukna, Wyrobów Wełnianych i Kamgarnów. 

BIELSKO (Śiąsk Palski) 

Skład FABRYCZNY na eałą Ziemię Wileńską 

w Wilnie ul. Wielka 36. Tel. 949. 

Na sezon jesienny i zimowy 
nasz Skład Fabryczny Wyp-szżotny zosiał w nadzwyczajny wybór wszelkich 

sukiennych i kamgornowych materjnłów 
najprzedniejszych gatunków i najmodniejszych deseni. 

Ceny ściśle fabryczne. 

na nią sławnej Komisji Edukacji Na- 
rodowej, gdzie zamieniono  uczel- 
nię oną na Uniwersytet w r. 1803, 
powstała tu właśnie jego — Aula. 
Rychło uchwalono, ażeby sali 
uroczystych posiedzeń świeckiego już 
uniwersytetu, nadać jej odmienny cha 
rakter dekoracyjny, wbrew uprzednim 
tendencjom zakonu S. J. Jakoż prof. 
Smuglewicz, uszanowawszy całość pla* 
fonu ściennego sali, przykrył go wła- 
sną kompozycją olejną na płótnie na- 
malowaną. Przedstawiała ona, jak po- 
daje Ed. Rostawiecki: „Świątynię sła- 
wy, do której zamierzają lub już we- 
szli sławni kraju pelskiego mężowie, 
a tych Minerwa uwieńcza*. — Obraz 
ten ujęty był w rzeźbione, wyzłacane 
ramy. Po bokach skłepienia, jak pi- 
sze znów oto A. H. Kirkor, były u- 
mieszczone malowidła tegoż artysty: 
genjusz sławy, głoszący zasłużonych 
nauce; praca i pilność gotują uczo- 
nym wieńce; tarcza mądrości zasłania 
poświęcających się nauce, Nadto nad 
wejściem niewielki olejny allegorycz- 
ny obraz, wyobrażający dwóch anioł- 
ków, a w środku trupią czaszkę. Na 
gzymsach polarkadowych figurowały 
tu również Smuglewicza, wykonane 
farbą trawiastą, biusty mędrców Grecji 
i Rzymu: Heraclita, Arystotelesa, Eu- 
rykida, Dyogenesa, Homera, Archime- 
desa, Platona, Hezyoda, Anakreona, 
Pindara, Piutarcha i Sokratesa. Głowy 
i szyje ich były wykonaae na płótnie 
i przymecewane do muru, na którym 
reszta biustów domalowane były al- 
fresco. Piękne te dekoracje mistrza 
naszego zdobiły salę i wówczas, gdy 

Obejrzenie nie cbowia>uje do kupna. 
  

się tu mieściło Muzeum fundacii Tysz- 
kiewicza. Usunięto je po r. 1865 tym. 
Gdzieby się dziś vne mogły 
dować? 3 

Może w rodzinie br. T? O ile pa- 
mięć mię nie myli, zdaniem s. p. L. 
Moraczewskiego, antykwarjusza, były 
one podobno nabyte przez hr. J. 
T-cza, jednego z członków b. komi- 
sfi archeol. Szczęśliwie się stało, że 
nowowykryty ścieany obraz plafono- 
wy z początku XVIII w. nie został 
ani przez Smuglewicza, ni też nawet 
Gciaznowa zalepiony tynkiem. Stąd 
uratowało się dzisiaj niezbyt uszko- 
dzone i podatne dla restauracji war: 
tościowe dzieło sztuki, jak się zdaje, 
noszące cechę dobrej szkoły włos- 
kiej . P. P. Siergijewiczowi młodemu 
utałentowanemu artyście wileńskiemu, 
przedewszystkiem zawdzięczamy po- 
niższe objaśnienie. Obraz, starannie 
dziś zwolniony z więzi wapna pobia- 
ły i farb nowszych przedstawia się 
okazale, jako wcale niezle zachowane 
a charakterystyczne co do powstania 
swego w epoce baroka dzieło sztuki. 
Godnem ono jest ze wszech miar sta- 
rannego odrestaurowania a w tymce- 
lu zaprojektowane jest zaproszenie 
do Wilna znanego z fachowej znajoe 
mieści przedmiotu prof. Rutkowskie- 
go. Jest w obrazie dużo miejsc wy- 
magających zapunktowania. Całość 
zaś efektownego i co do karnacji 
malowidła, winna być harmonijnie 
wytonowaną i odświeżoną werniksem, 
Zalśnią wówczas w obrazie efekty 
barwne, upłastycznią się w rysunku 
postacie utworu. Dzieło wykonane 

znaj- 

  

zostało techniką malarską z użyciem 
farb sposobem alitempera na podkła- 
dzie, jak się zdaje kredowym. Obraz 
wielkości mniej więcej 4X3 metr. u- 
jęty był niegdyś w sztukaterję stiuko- 
wą, czy może gipsową w stylu har- 
monizującym z obrazem. Szczątki te=* 
go obramienia dają się tu jeszcze 
widzieć. 

Kompozycja, wspaniale malarsko 
rozwinięta, przez nieznanego z nazwis= 
ka artystę, rozmieszczoną została tu 
w ten sposób, że u góry jej widzi- 
my upostaciowaną Trójcę Swiętą z 
główkami aniołów uskrzydlonych po 
bokach, oraz girłaadę ich u stóp 
wyobrażonych figur. W środku ob- 
razu mamy tu Najświętszą Pannę, 
przedstawioną w płaszczu, którym 
jakby osłaniane są klęczące u stóp 
Madonny postacie zakonników jezu» 
iekich w łiczbie 13.tu. Bardzo cieka* 
we jest, że głowy owych zakonników 
zwrócone Są przeważnie en face ku 
widzowi, ileże mogą one należeć do 
przedstawionych tu prawdopodobnie 
portretowo profesorów dawnej aka- 
demji Jezuickiej. W figuralnej kompo- 
zycji obrazu postać Boga Ojca wy: 
obrażona jest w szacie popielatej, zaś - 
Chrystusa w czerwonej. Najświętsza 
Panda przedstawiona jest tu z ko- 
roną na skroniach i ma szatę |różo- 
wą, kolor zaś płaszcza błękitny, Ha 
bity zakonników są czarne. 

Lucjan Uziębło. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologii U. S$. B. 

z dnia 17—IX. 1027 r. 

Ciśnienie 
średnie | > 
Temperatura j sf š "L 1-130 C 

ad za do. Н ie) 
Winir | Południowo-wsohodni 
przeważający 

U w a g i: pochmurno, deszcz 
Minimum za dobę -1-99C 
(Maximum za dobę --180C 

ka b. r, 

cu października b. r. t. j., po rozpa- 
trzeniu złożonych sprawozdań. 

AKADEMICKA. 
— Nowe czapki akademickie, 

Wobec zarządzenia Rsktoratu US.B: 
kasującego dotychczas używane t. zw. 
„batorówki** Wileński Komitet Akade- 
micki oraz Zarząd Bratniej Pomocy 
M. A. w porozumioniu z 6ołem Słu- 
chaczy Sziuk Pięknych, rozpisał kon- 
kurs na mode| czapki akademickiej. 
Udział w konkursie brać mogą aka- 
demicy — członkowie Bratniej pomo. 
cy oraz firmy chrześcijańskie w Wil- 
nie. Projekt czapki winien być utrzy- 
many o styłu czapek wyższych uczel- 

SEO WWO 

NADESŁANE. 

— Posiadacze banknotów nie- 
mieckich zarejestrowani do Związku 

Podanie wraz ze snrawozdaniem do dnia 6 lipca rb., 
należy złożyć do dnia 15 peździerni- 

Wykaz absolwentów, którzy 
zostaną dopuszczeni do egzaminów, 
zostanie wywieszony w Szkole w keń- 

wołania trwa w Biurze „Rachuba* 
Wilno, ul. W. Pohvlanka Nr 1-a, 
tel. 367. 

— Z wystawy obrazów. W nie- 
dzielę 18 bm., między 13 a 14 go- 
dziną, Kierownictwo wystawy okręż- 
nej dokonywać będzie zdjęcia fotogra- 
ficznego z wystawy dla pism iłustro- 
wanych Warszawskich, Lwowskich i 

proszeni są o uci 
zgłaszanie się w celu odbioru swych 
legitymacyj. Dalsza rejestracia do od- 

» mem jest jedynie, 

W sprawie wczorajszej pogłoski. 
Według wiadomości zaczerpnię- litewską przekroczyło 

tych ze źródła wiarogodnego, fakt trzech rewolucjonistów litewskich, któ. 
rych nazwisk dotychczas nie wyja- 
śniono, a którzy usiłują zatrzeć wszel- 

eczki do Wilna trzech przywódców 
zamachu na Litwie nie został detych- 
czas przez władze ustalony. Wiado- kie po sobie ślady. 

iż granicę polsko- 

Ambasador Laroche w Wilnie. 
W daiu dzisiejszym przybywa po- nie szereg osób, zaczem udaje się do 

pewnego majątku w pobiiżu granicy 
Laroche. litewskiej, gdzie zamierza spędzić dni 

śpiesznym pociągiem warszawskim do 
ambasador Francji 

P. Laroche złoży wizytę wojewodzie 
Raczkiewiczowi, oraz odwiedzi w Wil- 

kilka na wypoczynku. 

rzeczywiście 

3 

PRO MEMORIA. 
Między dwoma «Syrokomiowskie- 

mi» datami — 15tym września, datą 
zgonu, i 29:tym września, datą uro- 
dzin — pofolgujmy nieco wspomnie- 
niom. 

Odświeżać trzeba wileńskie źra- 
dycje, Blakną one na słońcu... Eolski 
Odrodzonej. A niesłusznie. Młodzież 
wrażliwą jest na hasła t, zw. regjo- 
nalne, a wszak wszelka regjonalność 
może rozkwitać tylko na gruncie tra- 
dycyi miejscowych. Czy nie tak? 

Owóż, te, o których niedawno Krakowskich. Pożądany jest jaknaj. UZUNUKNKWNNNWAWNWWNNNWN ZN CZW wspomnieliśmy «pielgrzymki» na Ros- 
liczniejszy udział zwiedzających. Rów- 
nocześnie, w związku ze zbliżającym 
się terminem zamkaięcia wystawy pre 
szeni jesteśmy o poinformowanie, iż 
posiadaczom trzech biłetów normal- 
nych przysługuje prawo wydawania 
pisemnego zlecenia na bezpłatne zwie- 
dzanie wystawy przez osoby nieza: 
możne. Chodzi tu s zainteresowanie 

"Fendencia barometryczna spadek ciśnienia ni w Polsce. Zaleca się ze względów najszerszych kół dorobkiem kultural- 
praktycznych unikanie barwy białej i nym kraju i wprowadzenie w orbitę "ach prasy sprawą utworzenia jed- KOŚCIELNA. 

— Z powodu uroczystości 
Franciszkańskich w Wilnie. Prof. 
W. Kalinowski dyrygent chóru kate 
dralnego i Echa uprzejmie prosi 
wszystkie osoby, które brały udział 

w chórze mającym odśpiewać „Te 

Deum laudamus*, podczas uroczy- 

stości koronacyjnych M. B. Ostro- 

bramskiej, 
sali prób przy 
m. 1, we wtorek 20 b. m. o godz. 
7 wiecz, w celu wykonania tego 
wspaniałego hymnu na zakończenie 
"uroczystości Franciszkańskich, 

URZĘDOWA 
— Odznaczenia, W myśl dekre- 

tu Pana Prezydenta Rzolitej w Dzien- 
„niku Personalnym M. S. Wojsk. Nr. 
23 z dn. 23. 8. r. b. przyznane Z0- 
stało prawo przyjęcia i noszenia Or- 

deru  „Medaille Interalliee de la Vi- 

ctoire“ — b. chor. rez. ks. Albrech- 

a zybyčie do roku akademickiego 

я Н:}(.аёегап';:г;]п{] N 3 już zostaną newe czapki. 

zastosowanie kolorów praktycznych. pracy jntelekiualnej osób nieobczna- 
Pożądane są odznaki wydziałowe. nych lub obojętnych  wzgłędem 

Sąd konkursowy, w skład którego Sztuki. 
wejdą profesórowie U. S. B., rozstrzy- ROZNE. 
gnie o przyznaniu nagrady. Przewi- 
dziane są 3 nagrody i wyróżnienia. 

Z dniem 30 b. m., upływa termin 
zgłaszań projektów, spodziewać się 
więc należy, że z początkiem nowego 

wprowadzone 

— Koło historyków słuchaczy 
U. S. B. zawiadamia o utworzeniu 
jinformatorjum dla nowowstępujących 
i rozpoczynających studja historyczne. 
Dyżury będą się odbywały codziennie 
10—12 zrana oraz we czwartki 5—6 p.p. 
od dnia 17 września do 5 październi- 
ka b.r. w lokalu Koła historyków 
Zamkowa 11 (wejście przez salę ćwi- 
czeń seminarjum historycznego). 

— Dyrekcja Instytutu Nauk 
Handlowo Gospodarczych podaje 
do wiadomości kandydatów, którzy 

<> «łowi Radziwiłłowi ordynatowi Nieświe- złożyli podania, że wykłady na kursie 

= 

\ 

) 

ża, oraz członkom Wil. Zw. Haller- 
czyków: ppor. rez. Stefanowi-Juljano- 
wi  Dąbrowskiemu i inwaliūzie p. 
Piotrowskiemu Dominikowi. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Rozpoznawanie terenów 

na lotniska. Obecnie odbywa się 
przez dowódców pułków lotniczych 
rozpoznawanie terenów, nadających 
się na lotniska. W związku. z tem, 
Komitet wojewódzki LOPP zwrócił 

' się do "Komitetu powiatowego Wi- 
ieńsko-Trockiego, ażeby w razie zgło- 
szenia się do nich władz wojskowych 
w tej sprawie udzielałyby im jak naj- 
większej pomocy. 

— (o) Zwiększenie stawek sej- 
mikowego podatku drogowego. 
W swoim czasie rada gminna w 
Szumsku przyjęła wniosek zarządu 
gminnego w sprawie odwołania się 
de sejmiku Wileńsko-Trockiecgo o 
zwiększenie stawek podatku sejmiko- 
wego drogowego w celu umożliwie- 
mia wykonania robót przy budowie i 
naprawie dróg stimikowych. Po roz- 
ważeniu tego wniosku, sejmik Wileń- 
sko-Trocki na ostatniem posiedzeniu 
uchwalił zwiększyć podatek drogowy 
z 22 do 45 groszy od dziesięciny 
ziemi 1 kategorji. 

MIEJSKA. 
— (x Organizacyjne posie- 

dzenie komisji miejskich. W po- 
niedziałek, dn. 19 b. m, o godz. S-ej 
wiecz. odbędzie się w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej pierwsze erganizacyj- 
ne posiedzenie miejskich komisji о- 
pieki społecznej, sanitarnej, prawnie 
czej i gospodarczej. 

Na posiedzeniu dokonane będą 
wybory przewodniczących i zastęp- 
ców poszczególnych komisji, 

— (x) Drobni handlarze żydzi 
a p. Wojewody. W związku z 
organizacją Wojewódzkiej Rady Eko- 
nomicznej w Wilnie, w ostatnich 
dniach zwróciła się do Pana Woje- 
jewody delegacja wileńskiego związku 
drobnych handlarzy żydów z prośbą 
6 przyjęcie do grona Rady jecnego 
członka pomienionego związku. 

WOJSKOWA. 

l-szym rozpoczną się we Środę dnia 
21 b. m. o godz. 8 rano. 

KOLEJOWA. 
— (x) Nowe zarządzenie co do 

godzin czynności kas biletowych 
i bagażowych. W myśl ostatniego 
zarządzenia Dyrekcji P.K.P. w Wilnie 
godziny otwarcia Kas bletowych i 
bagażowych dla czynności ekspedy- 
cyjnych na poszczególnych stacjach 
będą następujące.: 

1) Na stacjach Wilno i Bialystok I 
sprzedaż biletów oraz przyjmowanie 
i wydawanie bagażu uskutecznia się 
w ciągu całej doby. 

2) Na stacjach Baranowicze, Brześć, 
Grajewo, Grodno, Lida, Łuniniec, 
Mikaszewicze, Olechnowicze, Pińsk, 
Słonim, Sokółka, Stołpce, Suwałki, 
Turmonty, Wołkowysk miasto, Wci- 
kowysk centr., Zahacie i Zemgale 
kasy; biletowe oraz kasy bagażowe 
dła orzyjmowania bagażu otwiera się 
na 1 i pół. godziny przed odejściem 
każdego pociągu osobowego. 

3) Na stacjach niewyszczególnio- 
nych w pp. 1 i 2-im. kasy biletowe 
oraz kasy bagażowe dla przyimowa- 
nia bagażu, otwiera się na 40 miout 
przed odejściem każdego osobowego 
pociągu. 

4) Na wszystkich bsz wyjątku 
stacjach, sprzedaż biletów ustaje na 
5 mipui a przyjmowanie bagażu па 
15 minut przed odejściem pociągu. 

5) Na wszystkich stacjach z wy: 
jaątkiem wyszczególnionych w p. 1-ym 
wydawanie bagażu edbywa się w 
ciągu pół godziny po przyjściu każ- 
dego pociągu osobowego i oprócz 
tego w dnie powszednie od godziny 
8 do 12 i od godz. 14 do 18, w 
Wielką Sobotę od godz. 8 do 13 a 
w niedzielę i dnie Świąteczne od 
godz. 9 do 12. 

6) Na stacjach wskazanych w p.p. 
2 i 3im wydawanie bagażu w dzień 
Nowego Roku, w l-szy dzień Wiel- 
kiej Nocy, l-szy dzień Zielonych 
Świąt, w dniu Bożego Cieła i 1-szy 
dzień Bożego Narodzenia odbywa 
się tylko w ciągu pół godziny po 
przybyciu każdego pociągu osobo- 

— Wobec nadchodzącej zimy, wego. 
(Komenda Obszaru Warownego па 
m. Wilno wystosowała do poszcze- 
gólnych oddziałów wojskowych roz- 
kaz zaopatrzenia się w bieliznę zimo- Lekarzy Polaków w Wilnie odbę- żyj 
wą, oraz naprawy pieców, drzwi i 0* 
kien. Zarządzenie ma na celu zabez- 
ieczenie żołnierzy przed zaziębieniem 

i wszelkiemi płynącemi stąd powaž- 
niejszemi chorobami. 

— (x) W jakim stanie mogą być wydawane konserwy żolnie- 
czom. W związku z ostainimi wy- Naczelnego lekarza Kasy Chor. 
padkami masowego zatrucia się żoł- Wilnie. 
nierzy surowemi konserwami mięsne” 
mi, rozkazem Komendy Garnizonu m. wodzi. Taki będzie tytuł odczytu, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie zwyczajne Stow. 

dzie się w poniedziałek d. 19 wrześ- 
nia r.b, © godz: 7 m. 30 wieczorem 
w lokalu Wileńskiego Tow. Lekarskie 
go,—Zamkowa Nr. 24. : 

Na porządku dziennym m. in.: 
sprawa wstąpienią do związku Leka- 
rzy P. Pol. i sprawa kandydatury = 

— Małopolska i klęska po: 

— (o) Udział Wiina w Ii Pol- 
skim zjeździe Konserwatorskim. 
Kilka miłośników zabytków i odpo- 
wiednie instytucje w Wilnie otrzyma- 
ły zaproszenia na Il Polski zjazd kon- 
serwaterski, który odbędzie się w 
Warszawie w dimu 15 pzździernika r. 
b. Na zjeździe tym będzie wygłoszo- 
ny referat prof. Remera: «Stosunek 
historji sztuki do konserwacji zabyt- 
ków*. Przed zjazdem ma się odbyć w 
Wilnie zebranie Wileńskiej Okręgo- 
wej Rady muzealnej dia przygotowa- 
nia odpowiednich wniosków, przy- 
czem poruszona zostanie sprawa ш- 
rządzenia muzeum w «Celi Konrada» 
w murach po-bazyljańskich. 

— Wielka doroczna loterja 
fantowa. Tow. Przyjaciół Państwo- 
wej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysło: 
wej w Wilnie wzorem lat ubiegłych 
organizuje wielką  lotecję fantową, 
która odbędzie się dzisiaj przy ul. 
Ad. Mickiewicza róg ul. Orzeszkowej 
w restauracjj Wróblewskiego. 1200 
fantów wygrywających. Co 4 los wy= 
grywa. Cena biletu 50 gr. Większość 
fantów — artystyczne wyroby ucze 
niów Szkoły. Główne wygrane: komp- 
letny gabinet dębowy, аига *rebrna 
damska torebka wagi 364 gramów, 
Szafa dębowa efć, etc. Z mniejszych 
fantów: ozdobne laski, etażerki, sto- 
łiki, podstawki i wiele innych nie- 
zbędnych w gospodarstwie rzeczy. 
Początek loterji o 10 rano. 

— (x) W sprawie nowej usta- 
cechowej. Jak wiadomo, w naj- 

bliższym czasie ma być wprowadzo- 
na w życie nowa ustawa cechowa. 
W związku z powyżźszem odbyła się 
narada przedstawicieli „Or'u”, związ- 
ku rzemieślników żydów i innych po- 
szczególnych żydowskich związków 
zawodowych, w cełu omówienia spraw 
dotyczących tej ustawy, 

Podkreślić należy, iż chodzi tu o 
zapewnienie praw rzemieślnikom- w 
przyjmowaniu terminatorów, 

TBATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
raz trzeci z rzędu sensacyjna sztuka 

Veillera «Niezwykły seans», Dwa „pierwsze 
przedstawienia tej niezwykle zajmującej, jak 
z kryminalnego romansu sztuki, odbyły się 
przy wyprzedanej do «statniego miejsca wi- 
downi, publiczność zaś zasłuchana i zacieka- 
wiona nie spuszczała oka ze sceny, na „któ: 
rej dzieją się podczas seansu wprost niesa- 
mowite rzeczy: chodzą stoliki, pokazują się 

<tricki» i <zjawy 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o g. 4 m. 30 pp. raz jeszcze ukaże się re- 
kordowy <Pociąg-widmo». Ceny miejsc od 
15 groszy. 

— Recital Józefa Sliwińskiego. W 
niedzielę 25 września w Teatrze. Polskim rąz 
jeden tylko wystąpi z swym recitalem mistrz 
tonów Józef Śliwiński; w programie: Mozart, 
Liszt, Chopin i inn. 

Początek o g. 6€j w. Bllety są do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego .od g. ll-ej 
r. do 9-ej w. bez przerwy. 

tajemnicze światełka-duchy, 
prawdziwe». 

RADJO. 

— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
ram. 

13 45—14.10. Odczyt pt. «Dlaczego _po- 
syłamy dzieci do szkół rolniczych» (Dział 
<Rolnictwo»), wygł. p. Gustaw Pomianow- 

14.10—14.35. Odczyt pt. <Łąki i pastwi- 
ska> (Dział <Rolnictwo»), wygł. p. Dr. Ró- 
żański. 

1435—15.00 Odczyt pt. «Najważniejsze 
wiadomości i wskazania rolnicze» (Dział 
<Rolnictwo>), zę p. Szczepan Mędrzecki. 

15.00—15.05. Komunikat meteorologiczny. 
15.05—15.30. Odczyt pt. «Kopanie i prze: 

chowywanie okopowizn» (Dział <Rolnic- 
two»), wyzł, p. Dr. Wacław Wakar. 

15.30—17,00 Przerwa. 
17 00—17.35. Audycja dła dzieci. 
17,35—18,35. Koncert owy 
18,35—18,55. Rozmaitości. 

O jednolitą organiza» 
cję b, wojskowych. 

Oświadczenie Chorągwi Wileń. 
skiej Związku Halerczyków w. 
sprawie utworzenia jednej or- 
ganizacji b. wojskowych  pol- 

skich. 
W związku z poruszoną na ła. 

nego ogólnego związku b. wojsko- 
wych polskich, ogólne zebranie człon- 
ków Chorągwi Wileńskiej Związku 
Hallerczyków, które odbyło się w 
Wilnie w dniu 15 września 1927 r. 
jednogłośnie uchwaliło: 

1) mając na względzie koniecz- 
nosć współpracy wszystkich organi. 
zacji b. wojskowych polskich, bez 
różnicy formacji i czasu służby, cze- 
go wymagają najżywotniejsze 
interesy Państwa, poprzeć jaknajgore- 
cej ideę utworzenia jednej organiza- 
cji b. wojskowych polskich, która po- 
winna należeć do FIDAD'u; 

2) wziąć wspólnie z przedstawicie- 
laml innych organizacji b. wojsko- 
wych, udział w pracach organizacyį- 
nych nad utworzeniem w Wilnie jed- 
nego kierownictwa dla istniejących 
organizacji b. wojskowych (w tym 
celu została wyłoniona Komisja z 7 
członków) które działałoby do czasu 
powstania w Polsce ogólno. państwo- 
wegó Związku b. wojskowych; 

3) żądać bezwarunkowego wyklu- 
czenia wszelkiej agitacji partyjao-po- 
litycznej przy współpracy organizacji 
b. wojskowych w Wilnie. 

Jednocześnie ogólne zebranie wy- 
raziło przekonanie, iż współpraca 
wszystkikh organizacji b. wojskowych 
polskich w Wilnie winna znaleść swe 
oparcie na współdziałaniu z władza* 
mi rządowemi w utrzymaniu įednoli- 
tego Państwa Polskiego, jego nie- 
podległości, całości, potęgi i bezpie- 
czeństwa, kształceniu  wojskowem 
członków, pielęgnowaniu między ni- 
mi ducha narodowego i wojskowego, 
bronieniu praw i interesów b. woj- 
skowych, opiece  koleżeńskiej nad 
weteranami i inwalidami polskimi, 
wzajemnym koleżeńskim szacunku do 
tradycji wszystkich formacji. 

Prezes Chorągwi: 
— Osikowski Mikołaj gen. br. 

| Członkowie Komisji: 
— ]. St. Dąbrowski ppor. rez., — 

lg. SL Żołkowski por. rez., — Jeliń- 
ski, — Pawłowski, — D. Piotrow- 
ski, — Iwanowski, — F. Subotowicz. 

Ošwiadczenie gen. Osikowskiego. 

Po zapoznaniu się z wywodami i 
inicjatywą autora artykułów umiesz- 
czonych w „Słowie* w kwestji połącze- 

B. nia wszystkich erganizacii b. wejsko- 
wych w jedeu Związek (Fidac) z mi- 
łą chęcią do mającego powstać jed- 
nolitego Związku przystępuję. 

Osikowski. 
generał br. W.P, 

w stanie spoczynku. 
WOMCZOWADZU BORITWOWOACA X TIDE OKOPY TOTOTYSZZOWACETWCA 

Doroczne Święto Pułkowe 
29 pułku Saperów w Wilnie. 
W dniu wczorajszym 29 pvłu Saperów 

w Wilnie obchodził doroczne Święto pułko- 
we. Po capstrzyku i tradycyjnym apelu za 
poległych w dniu 16 b. m., uroczystość puł- 
kową rozpoczęto w dniu wczorajszym mszą 
św. w Bazylice Św. Stanisława, celebrowaną 
przez ks. prai. Sawickiego przy asyście licz 
nego duchowieństwa. Wśród gości dało się 
zauważyć V. Wojewodę p. Malinowskiego, 
gener. Popowicze, dicę 6 brygady K. O. P. 
płk. Górskiego, Komisarza Riądu p. Strze- 
mińskiego, przedstawicieli Departamentu V 
Wojsk Inżye. majora Hajkowicza i kpt. Wa: 
silewskiego, Komendanta P. P, m. Wilna p, 
Reszczyńskiego, pułk. Czumę, mjra Dworzu* 
ka oraz przedstawicieli poszczególnych puł- 
ków gatnizonu wileńskiego. 

Po skończonem nabożeństwie ks. kape- 
lan Śledziewski wygłosił okolicznościowe 
kazanie, sireszczają: historję 29 pułku Sape- 
tów, kióra świeci laurami, 

Następnie odbyła się na Piacu Kate- 
dralnym defilada pułka z dwoma sztandara- 
a. bec gener. Popowicza i zebranych 
'OŚCI. 

Po defiladzie o godz, 12 odbyło się w 
kasynie tegoż pułku śniadanie, w czasie któ- 
rego przemówienie powitalne wygłosił dor 
wódca pułku pułk, Landau, wznosząc w koń- 
cu toast na cześć Pana Piezydenta Rzplitej. 

„, Okolicznościowe przemówienia wygło* 
sili również gener. Pupowicz, v Wojewoda 
Malinowski, d-ca 6 Brygady KOP'u pułk. 
Górski i mjr Hajkowicz, przyczem wzniesio- Wilna wzbronione zostało wydawa- który jutro w poniedziałek dn. 19 

nie przez poszczególne pułki konserw b. m. wygłosi w sali im. Sniadeckich 
żołnierzom w puszkach zamkniętych. w U. S. B. o godz. 
Odtąd konserwy wydawane będą je- Zygmunt Fedorowicz. . prof. 

Dochód z od- PF'10 3520.00. - Odczyt pt. 

18,55—19,10. Komunikaty «PAT>. 
19.10—19.35. Odczyt pt. <Kobiety w 

1 wieczór dyr. walce o niepodległość Polski» lil-ci — wygł. 
H. Mościcki. 

<Wrażenia 

ne zostały toasty na cześć Marszałka Pił. 
sudskiego oraz wysłane dwie depesze z hoł- 
dem do Pana Prezydenta Rzplitej i Marszał- 
ka Piłsudskiego, 

z Po zakończonem o godz. 3 Śniadaniu dynie po Uprzedniem otwarciu, odpo- Czyłu na cele dotkniętych straszną Jugosławii» Il, (Dział: <Podróże i przygody») zebrani goście zwiedzali przystanie wioślat- 
wiedniem zbadaniu i przegotowaniu. klęską powodzi. 

bec koniecznej 
Szybkiej pomocy 52 tysiącom ludzi 
pozbawionych dachu, żywności i o* 
dzieży, ilumno badzie na odczycie 
poniedziałkowym, tembardziej że ce- komunikat lotniczo-meteorologiczny, komuni- 

ny przystępne biletów umożliwiają katy <PAT» i nadprogram. 
wszystkim — wysłuchania niezmiernie 

SZKOLNA. 
— Egzamina dla absolwen- 

tów Państwowej Szkoły Techni- 
Wilnie na uzyskanie świa- 

* dectwa ostatecznego odbędą się w ter- 
minie od 1-go do 5-go listopada 1927 
roku. W tym celu należy zleżyć spra 
wozdanie z odbytej praktyki i poda- 
mie o dopuszczenie do egzaminów— 

czntj w 

do Dyrekcji Szkoły. 
Statut Szkoły wymaga dia Wydzia- 

łu Budowlanego 3-leinią, dła Drogo- 
wego Z letnią i dla Mechanicznego 

1-roczną praktykę fachową, 

potrzeby niesienia 

ciekawej prelekcji podanej przez šwiet- 
uego mówcę. Odczył ilustrowany bę- 
dzie obrazami śŚwietlnemi. 
cenie od 2 złotych do 20 groszy sprze» 
daje księgarnia W. Makowskiego. W "* 
dzień odczytu 0d godz. 6-ej wieczór we 
przy wejściu na sałę im. Śniadeckich. Pi 

Ufać należy, że wO* wygł. p. Stefan Michalski. 
20.00—20.30. Przerwa. 
20,30. Koncert wieczorny. W przerwie 

biuletyn <Le Messager Polonais> 
francuskim. R 

22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 

WYPADKI 1 KRADZIEZE. 

w języku żołnierski obiad, przy 

skie pułku, przyczem specjalną uwagę zwra- 

O godz. 5-ej po poł. 

— Epidemja kamobójstw. Do żydow- historję pułku. 
Bilety w skiego szpitala dostawiono 42 letnią Fejgel- i 

son (Szawelska 2), która w Celu pozbawie- kasyna zimowego 29 pułku przy dźwiękach 
orkiestry pod dyrekcją znanego w Wilnie 

— W N. Wilejce wystrzałem z rewol- kapelmistrza Szlnickiego, zaś w świetlicy 
ru przestrzejił sobie głowę 25-letni Leon pułkowej 

Przyczyna samobójstwa — Z powodu braku lokalu zabawa dla szere- 
gowych odbędzie się w dniu dzisiejszym.(x) 

a się życia otruła się esencją ootową. 

Jetraszkiewicz. 
nieszczęśliwa mitcšč. 

cały nowowybudowane przez pułk łodzie. 
odbył się tradycyjny 

‹ 2 współudziaje wszyst- 
kich Żołnierzy 29 pułku, zaproszonych gości 
i całego korpusu oficerskiego, składającego 
się z oficerów zawodowych i rezerwowych. 
„_„W czasie obiadu, który się odbył przy dźwiękach orkiestry, dowódca pułku putė. 

Lanaau wygłosił okolicznościowe przemó- 
wienie, sireszczając tutaj również pamiętną 

Wieczorem odbył się bal pułkowy w sali 

bal dla korpusu podoficerskiego. 

Wrażenia teatralne. 
B. Veillera: „Niezwykły seans” sztu- 

ka w 3 aktach (Teatr Polski). 

Grano tę sztukę wielokrotnie i nie- 
dawno w Warszawie. Że mogła tam 
nawet podobać się — nie podaję w 
wątpliwość. Gdy mi kto zachwala w 
sklepie krawat „paryski* ledwie śmiąc 
dotknąć go palcami a głosem jakby 
pieśń pobożną Śpiewał, przyznam się, 
nigdy jakoś nie edczuwam. „świętego 
dreszczu*. Czy to już każdy krawat 
Ra ma być... godny uwielbie- 
nia 

Nadomiar trochę już zapóźno na 
wystawianie jakiegoś pendant do „Po- 
ciągu widmo%, Jesień już naciska. Pu- 
bliczność, doskonale usposobiona. 
gotowa jest walić do teatru. Jako do- 
wód niech posłuży iście tłumne po- 
śpieszenie na premjerą... takiego 
„Niezwyklego seansu“. Trzeba co 
tychlej korzystaė z „apetytu“ publicz- 
ności, która przez lato mało albo 
wcale nie chodziła do teatru i sprag- 
niona jest „strawy teatralnej". Ale 
pożywnej! 

Tymczasem daje się jej taką, za 
przeproszeniem, kiepską bujdę na re- 
sorach! Gdybyż choć, jak „Pociąg 
widmo* wywołującą naprawdę niesa- 
mowite, przejmujące wrażenie! W 
„Niezwykłym seansie" górę bierze 
nad całą historją — naiwny nonsens, 
co go wita publiczność smiechem w 
najbardziej melodramatgcznych mo- 
mentach. Pod tym względem żaden 
„tfektu” nie chybia. 

Odtwarzanie na scenie seansu spi- 
rytystycznego nie wywołuje „nastroju*, 
na jaki widocznie liczył autor; szara» 
dowe napięcie rozpływa się w naj- 
mniej oczekiwanem rozwiązaniu, jak- 
by do sztuki przyłatanem. 

Główną rolę w „Niezwykłym se- 
ansie“ gra reżyser. Ale i reżyser nie 
jest cudotwórcą. Pani Rychłowska 
dźwigająca na swych barkach główną 
odpowiedzialność (mama-medjum), 
jedna tylko ma momenty rzetelnie 
niesamowite,nastrojowe; trzeba pod- 
nieść wdzięczną prostotę p. Lelskiej 
odtwarzającej nieskomplikowaną „nie- 
winność uciśnioną* w osobie córki 
mamy.medjum, a narzeczonej syna 
amerykańskiego finansisty. P. Wyr- 
wicz-Wichrowski zdaje mi się, że 
zbyt nerwowo gra rolę komisarza po- 
licji w tym — uscenizowanym filmie 
„detektywnym“, 

Cz. J, 
ERA 

SPORT 
Zawody Kolejowych Straży Po- 

žarnych. 
„ W dniu 25 września r. b. odbęią się w 

Wilaje Zawody Kolejowych Straży Požar- 
nych według następującego programu: 

1) O godz. 8 rano ogólna zbiórka przy 
ul. Kolejowej; 2) O godz. 8,30 złożenie ra- 
portu Panu Prezesowi Dyrekcji oraz powi- 
tanie przybyłych Straży Pożarnych; 3) O 
godz. 8,45 przemarsz do katedry na nabo- 
żeństwo; 4) O godz, 9,45 przemarsz na plac 
ćwiczeń i losowanie kolejności stawania do 
Zawodów; 5) O godz. 10—15 Zawody Kole: 
jowych Straży Pożarnych na boisku 6 p. p. 
(Antokol przed kościołem); 6) O godz. 15— 
17 przerwa obiadowa; 7) O godz. 17 ćwicze- 
nia poza konkursowe, Ogłoszenie wynizu 
Zawodów i przyznanie nagród. Zakończenie 
Zjazdu. 

Podczas Zawodów bęlą robione zdjęcia 
fotograficzne. 

dostawą Węgiel 5. 
! w zamkniętych plombowanych wozach 
1 Ceny najniższe 
Ё iejońska 3 m. 6 I I I Jagiejoūs! 4 

— 
Ę? 

tel. 811. 
т Ра о сс котнин оннн 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄD 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn, prof. _ Sekułowicza, 
Warszawa, Zórawia 42, Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości _ kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
2... _ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

opałowy 1 
kowalski z 
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sę do mogiły Syrokomłi w rocznicę - 
jego zgonu, a których tradycię wskrze- 
sił kiłka dni temu p. Karat Wikszem- 
ski, nielgrzymki te zainicjowało przed 
trzydziestu laty grono esób tworzą: 
cych t. zw. zakonspirowane Koło 
Oświatowe lub gorących a czynnych 
sympatyków tego Koła, 

Przypomnijmy ich nazwiska, nie- 
żyjących eraz do dziś dnia podtrzy- 
mujących wśród nas niewygasły „kult 
Syrokomii*. Sosnowski, Lucjan Uzię- 
bło, Zygmunt Nagrodzki, obaj Ma- 
kowscy, senior księgarzy wileńskich 
i syn jego b. minister sprawiedliwości, 
Kazimisrz Poniatowski, Dawidowski, 
Perzanowski, Napoleon Rouba.. Może 
jedno lub drugie nazwisko mnie sa- 
memu z patmięci uleciało, Kto inny 
niech przypomni. 

Również z Koła Oświatowego i 
grona bliskich mu ludzi wyszła ini- 
ciatywa perjodycznych wycieczek do 
Borejkowszczyzny i postawienie w 
tamtejszym ogrodzie stołu pamiątko: 
wego, ku czemu najgorliwiej ręki 
przyłożył p. Zygm. Nagrodzki. 

Zaś z tablicą pamiątkową przy 
ul. Królewskiej rzecz się tak miała: 

Pokój, w którym życia dokonał 
Władysław Syrokomla znajduje się 
na piętrze, akurat nad łukiem bramy 
kamienicy pod Nr. 3, Stanowi ten 
pokój część mieszkania właścicieli 
kamienicy bp. Bobiatyńskich. 

W 1897.ym roku kilka osób na- 
leżących do wspomnianego przed 
chwilą Keła Oświatowego zainicjo- 
wało wimurowanie tablicy pamiątko- 
wej na Ścianie wewnętrznej pokoju, 
w którym umarł Syrokomla. O tabli- 
cy nazewnątrz domu—mowy być nie 
mogło. Władze rosyjskie za nic by 
nie pozwoliły. Manifestacjal Poloni- 
zowanie iskonni russkoj Wilny! 

Ale id-rowi Bobiatyńskiemu wmu- 
rowywać w Ścianę prywatnego pokoju 
tablicę akurat nad miejscem gdzie 
stało łóżko, na którem wydał Syro- 
komia ostatnie tchnienie—jakoś było 
niezręcznie. Rozproszył wszelkie skru- 
puły sam dr. Bobiatyński. Zgodził 
się najchętniej. Tak się tedy i stało. 
Dn. 15 września 1897 r. akurat w 
35 rocznicę zgonu Syrokomli, wmu- 
rowano w Ścianę na prawo od drzwi 
tablicę pamiątkową z napisem: <Tu 
dokonał żywota Władysław Syro- 
komla». Tablicę z białego marmuru 
oramioną piaskowcem, baz ramki 
czarnej, aby do zbytku żałobnie nie 
wyglądało, 3 

„ Mijały lata. Doczekaliśmy teraž- 
niejszych czasów. Syn ówczesnych 
właścicieli kamienicy Nr. 3 pułkownik 
Bobiatyński wyjął z pokojowej ścia 
ny tablicę i przeniósł ją na front 
domu. 

Oto jaką koleją wydarzeń mamy 
upamiętnioną na wieki wieczne przy 
ulicy Królewskiej datę pamiątkową i 
miejsce zgonu Lirnika Wioskowego. 

A kiedy Wilno zdobędzie się 
choćby na najskromniejszy pomnik? 
Komuż się on bardziej niż Syrokomli 
w Wilnie należy? 

GI, 

» Turbiny wodne systemu Francisa", „- 
m kompletne urządzenie młynów i 

kaszarni, plany, projekta, kalkulacje 
na dogodnych ulgowych warunkach. 
Fabryczny skład maszyn 

młyńskich krajowych 
Reprezentacja firm zagranicznych, 

Lokomobile i motory i instalacja 
światła EA 

Reprezentant St. STOBERSKI, 
Wino, Miekiewicza 9, tel. 12—/5. m
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Ludzie zdolni i energiezni a _ 
zamieszkali po wsiach i miasteczkach 
znani i dobrze widziani w swojej 
okolicy i mogący przedstawić gwa- 
rancje materjalne, znajdą zajęcie i 

dobry zarobek. 

Zgłaszać się listownie lub oso- 
blście do flrmy Zygmunt Nagrodzki 
w W.lnie, ut. zawalna 11-a 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych,     
  
  

Otrzymano na sezon 
największy wybór 

specjalnych materja/ó0 męskich 

na palta, garnitary I futra 

Magazyn sukna i jedwabi 

C NO 

Uwaga! 

Proszę przekonać się. 

Jesienny i zimoGy 

Wilno, , 
ul. Niemiecka Nr, 19. 

Telef. Nr, 890. ! Z  



  

  

  

: # Dzis bę 22 6<  wstrzasający dramat 
2 Miejski Kinematograf oświane finy: „(COWbOY miljarder“ w zmu wielkich sktach. 

ad program: <Z KRĄINY LODOWCÓW ALPEJSKICH» prześliczne zdjęcia z natury 
# Kulturaluo-Oswiatowy w 2.ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p, W. Szczepańskiego. Ostatni 

Sala Miejska (ui, Ostrobramska 5) || Seans o godz. 10:ej wieczór. Początek seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. 
% i 4-ej, w inne dnie od godz. 5-ej m. 30. Ceny biietów: parter—60 gr., balkon - 30 gr. 

W poczekalni koncerty radjo. 

Kino- Polonia“ M Dziś! Wielki nowoczesny dramat życiowy w iu akt. <KRZYŻOWA DROGA KOBIETY» nowo- 
Teatr 93 z |] В czesne małżeństwo, tragedja kobiet, które nie chcą dzieci, kobiety z piwnicy i kobieta z salonu. 
ul. A, Miokiewicza 22, g4 W rolach gł.: piękna Maly Dzlsohaft, znanej ze swej wspaniałej gry Conrad Veidt i znani Werner 

Krauss i Harry Liedk jako nowoczesne małżeństwo Ernst Hofmann i Andia Zimowa. 
Nad program: Święta ll-go listopada <Powrót Maiszałka Piłsudskiego z Magdeburgu i rozbroje: 
nie Nięmców. Ostatni seans o godz. 10.15 

: 
В 
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Kino: 
teatr. „Helios“ 

ui. Wileńska 38. 
chlubą nietylko 

Najpotęzniejsze 
Arcydzieło doby współczesnej 

ostatniego sezonu, ale wogóle całej 
seans o godz. 10.30. 

„Student z Prag 
mistrz ekranu KONRAD VEIDT oraz WERNER KRAUSS i HRABINA ESTERHAZY Film ten jest 

dotychczaso wej 

podług sensacyjnego dzieła į“ 

H. Eversa, W roli tytułowej 

produkcii kinematogr. Os atni 

PRZETARG 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 24 października 1927 roku 

o godz. 10ej, plac Magdaleny Nr 2, pokój Nr 8, przetarg na wydzierżawienie niżej 

wymienionych objektów wodnych 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE , 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 

  łóżka niklowane i 
  

zamówienia na FUTRA i 
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Stale na sktadzle gotowe ubrania i palt 

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 

L. Kulikowski u. Mickiewicza 33-a. 

Wobec zbliżającego się sezonu jesiennego przyjmuje 
PALTA ZIMOWE, oraz 

wszelkie roboty KRAWIECKIE i KUŚNIERSKIE. 

materjałów. Wyprzedaż palt i garniturów letnich. 

angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
viurka, krzesła 
dębowe i t, 4. 

Dogodne warunki i 
na raty» 
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ź NAZWA JEZIOR GMINA BOO 0 Hy zen EAS A A 
Šš jektu w ha BA a w złotych 08 do 

Pow, Wileńsko-Trocki. 

6. Gulbiny, Zielone, Ginejciszki, Giłu- 
żany Reeszańska 64,81 300 150 — 1X127r. 4 1.IV 1939 r 

Pow. Brasławski. 

35. Cno, Wojso i Niespisz Brasławska 1003.55 2730 1400.— ° » 

37, Snudy i Krewce Plusska 1656,25 2660 1300.— » » 

41. Ostrowite, Plusy i Iłża Ъ 243,60 240 120.— » » 

Pow. Dziśnieński. 

48. Dołhoje (wstęp) Prozotocka 42,00 15 15.— . $ 

Pow. Postawski, 

51. Miastro (wstęp) Miadziolska 1328,00 350 150.— » » 

52. Miadzicł i Syrmierz (wstępy) 3 1169,75 300 150.— » ы 

54. Spory, Switka, Świta, Worwirowo, Głu- Mańkowicka i : 
boczyca i Swietłość (wstępy) „Postawska 183,33 50 25— » ° 

€. | Szwakszty Wiejkie i Małe (wstępy) Kobylnicka 1093,00 274 100.— > Ž 

Pow. Święciański. 

A. | Świr (wstępy) Święska 350 90 50.— » Е               
Wszelkich informacyj dotyczących warunków przetargu udziela Inspektorat Majątków 

Państwowych Wydziału Rolnictwa i Weterynarji od godziny 1l-ej do 13ej codziennie, 

oprócz dni świątecznych. 
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EDGAR WOLLES 

* Tłowieszcza postać. 
Eliza była jeszcze w swoim poke* 

fu, gdy nadjechał Ralf. 
— Ta panienka jest niewątpliwie 

bardzo wesołą towarzyszką, zauwa 
żyła drwiąco żona.—Przesiaduje ona 
stale w swoim pokoju ze słuchawka- 
mi na uszach. Co się stało? 

_ — Nic, odrzekł Rali,—to tylko, że 
mamy jechać na obiad do Tepper- 

а. 
Pani Challam jęknęła. 
— W jakimże biurze pogrzebo- 

wem inieszka ten człowiek? Ralfie, 
drogi chłopcze, już drugi wieczór po- 
święcam tobie, zamiast pójść na 
tańce! 

— |dź, zawołaj Elzę, — przerwał 
Ralf, który zawsze tracił cierpliwość 
w ebzcności żony. 

‚ ЕВа uprzedziła panią Lu, właśnie 
wchodziła do sałonu. W nowej sukni 
którą wiożyła dziś po raz pierwszy 
wyglądała bardzo pięknie. Nie była 
опа zadowolona z oczekującej ją wi- 
zyty ł zwierzyła się z tem  Challa- 
mowi. - 

— Myślisz o Tarnie?—zapytał za- 
myślony Ralf. — Przecież nie był on 
łak bliskim krewnym abyś miała no- 
sić po nim żałobę. Źle wyglądasz, — 
dodał tonem współczucia, — musisz 
być zmęczona? Czy miałaś znów ja- 

' kieś przykrości ze swym tyranem? 
Elza żywo zaprzeczyła. 
Pani Challam opuściła ich na 

chwilę. Należało wykorzystać tę spo- 
sobność. 

ASSASEAAKBZOMIEAMEMK 

BANK 
ZIEMIANSKI 

wydzał agrarno -parcelacyjny 

Mickiewicza 8, tel. 4—43. 

Kupno majątków ziemskich. Parcelacja 

majątków na zasadach komisowych. 

Przy parcelacji Bank udziela awansów, 
hipoteki, reguluje wierzytelności hipoteczne i wekslowe, 

załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i 
regulacją majątków ziemskich. 

RBEEZEZEZZECE 

nf ormację w 

Sp. 

Wilnie 
pujących: 

wywołuje miany; 

pomiarowe oraz 
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— Chciałbym wiedzieć, czy nie 
pamiętasz, Elzo skrzynki drewnianej, 
która była w demu twego opiekuna, 
składającej się z pięciu szufladek? 

Elza otworzyła szeroko zdziwione 
oczy. 

— Pamiętam ją doskonale, gdyż 
właśnie skrzynka ta obecnie znajduje 
się tutaj, w tym domu, 

Serce Ralfa zaczęło bić mocniej, 
ze wzruszenia, całą siłą woli musiał 
powstrzymywać swą radość. 

— Przywiozłam w niej część swych 
rzeczy, —dodała Elza, a Ralfa ogarnę- 
ło uczucie rozczarowania. 

—Więc była pusta? —zapytał od nie- 
chcenia. 

— Tak, pusta była, a co chodzi?. 
—zapytała z kolei niepewnym głosem 
Elza.— Właściwie, górna część była 
niezajęta, dwuch dolnych szufladek 
nie mogłam wyjąć, dzisiaj rozpako- 
wując, przekonałam się, że one są 
przyśrubowane. Pomyślałam, że za” 
pewne jest tam coś, gdyż skrzynka 
ta jest niezwykie ciężka, nawet po 
wyjąciu rzeczy. Czemu pytasz © nią? 

— Bez specjalnego powodu, =od- 
rzekł niedbale Ralf, —podobała mi się 
ta skrzynka i wuj twój powiedział mi 
kiedyś, że będę mógł ją wziąć, kiedy 
mi się będzie podobało. 

— Możesz ją zabrać, ale znajdź 
mi coś innego na zmianę, Elza 
uśmiechnęła się, 

Ralf gotów był w tejże chwili za- 
brać cenną skrzynkę i nie jechać na 
proszony obiad, lecz okazywanie tak 
wielkiego zainteresowania byłoby nie” 
rozsądnem. Właśnie we drzwiach uka- 
zała się pani Lu i rozmowa została 

podaje do wiadomości 
dnia 20 września r. 192: 
wych wszystkich emisji na akcje złotowe na warunkach nastę: 

*+00086009000000000490206000NNNMNUNZU<NNNNUNNAM 

"Mieszkania 41 2pokojowe @ 
do wynajęcia, $ 

Redakcji «Słowa» od 5 do 6:tej. I 

Dyrekeja 

Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego, 
Akc. w Wilnie, 

p. Akcjonarjuszów, że poczynając od 
przystępuje do wymiany akcji marko- 

1) za każde 750 akcji dotychczasowych (markowych, 
wzgl. niewymienionych rublowych) wszystkich emisji wydaną 
zostanie jedna akcja po zł. 100.— nominalnej wartości każda 
z talonem i kuponami dywidendowemi na okres 1927-36; 

2) przy składaniu akcji każdy akcjonarjusz winien przed- 
stawić własnoręcznie podpisaną deklarację z wyszczególnieniem - 
w porządku aryimetycznym numierów akcji składanych do wy- 

2 wymiana odbywsć się będzie tylko w instytucji cen- 
tralnej Banku w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 8, w godzinach 
od 10:ej rano do zach Zgłoszenia zaś do wymiany mogą być 

działy Banku w Warszawie, Lidzie i Su- 

  

  

przerwaną. Przed wyjściem z domu 
Ralf znalazł jednak stosowną chwilę, 
by ostrzedz Elza: 

— Nie próbój otwierać dolne szuf- 
Iladki,—szepnął jej, — mam wrażenie, 
że jest tam coś takiego... coś takiego, 
co nie powinnoby się tam znajdować. 

— Masz na myśli narkotyki? —za- 
pytała szybko. Elza. 

Ralf skiną! głową. 
W. przedpokoju rozległ się niecier- 

pliwy głos pani Challam: 
— Czy przyjdziecie wreszcie? — 

krzyczała z gniewem. 
Elza pośpieszyła ku wyjściu. 
—Wieczór dzisiejszy jest dła mnie 

zupełnie stracony, —skarżyła się w Sa- 
mochodzie pani Lu, — gotowabym z 
rozpaczy otruć się, 

Dla p. Tepperwilla, bardzo staran- 
nie przygotowującego przyjęcie, wie- 
czór ten miał widęcznie szczególne 
znaczenie. Co chwila obchodził on 
cały dom, zaglądał do kuchni, by 
sprawdzić, czy wszystko jest należycie 
przygotowane. Z zadowoleniem ogłą- 
dał przygotowane przez gespodynię 
dla pań przybory toaletowe. Wresz- 
cie zdecydował, że niczego nie za- 
braknie, coby mogło sprawić przyjem= 
ność gościom. 

Elegańcka służąca wprowadziła 
panie do przygotowanego dia nich 
pokoju. P. Chałlam z zachwytem 
obejrzała się dookoła. 

— Te meble warte są miljon fun- 
tówl-zauważyła, z zazdrością oglą- 
dając piękne meble. 

Ręką dotknęła jedwabnych obić 
chcąc ocenić ich wartość. Dłoń jej 
zatrzymała się na brzegu ciężkiej, zło- 

AEL TT O DANIS TASTE TEO EEST 

W pensjonacie CY WINSKIEJ 
Benedykt, ńska 2—5 (róg Wiieńskiej) | 

Są pokoje do wynajęcia z utrzy-| 

maniem na doby i miesięcznie. | 

T.mże wydają się dobre zdrowe j 
ania W: й 

HEMOROIDY GINĄ 
w 5—6 «ni btz lskarstwa.—52-letnie 

dośw'adczenie. — Wysyłam przepis 

pobraniem poczt. 6 zł. i porio. — 
NOWE Pomorze 

IGNACY WIERZBOWSKI 
fejczer sroitalny, 

ФФФФ PONOC 

4 Zakład krawiecki damski $ 

$ A. Wiszniewskiego į 
Zamkowa 20-a ф 

| (wejście z zaułku $-to Michalskiego 1). : 

i2 Przyjmuje zamówienia na roboty ; 

$ FUTRZANE i MATERJAŁOWE. © 

3 Wy konanie według najnowsych то- ® 

16 deti, Robota sumienna i akuratna, | 
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S0656+6+44/--41-+046+064 

9 Popierajmy swój przemysł i handel $ 

  

    
ięcej zauiania do ludzi pracy 

$ w swym zakresie. ė 

2 Nie tylko wielkie okna sklepu są , 

y gwarancją dobrego wykonania lecz 
bezwzględna fachowość. 

Wszelkie zamówienia wykonywa 

Placówka Polska Mebiowa 
$. MAKOWSKI, Zawalna 15, 

Posiada kredensy, szafy, stoły, 
salony, otomany i t. d. 

Tanio. Na raty. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
it. d. Ul Miynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra: 
mie na prawo na schody. 

P
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+ JAKÓB WAJNBREN  $ 
$ ul. 3-g0 Maja Nr 7 m. 13: $ 

' WYNAJEM  fortepjanów. $ 
į S pianin i lisharmonji ф 
‚' pierwszorzędnych fabryk. $ 

  

PIANINO chcę wypożyczyć. 
Zetoszenia do Administr. «Słowa». 

| T "Dama Ž. DVPLOMEM 
Instytut de Beautė Kėva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery 1 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wącrów, 
przyszczy, plam na twarzy. Soe- 
cjalnie dła balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 

  

    

administracji 
Lekcyj języka 

francuskiego 
angielskiego 

od zaraz, pożądane: 

kalne. Rutynowany 
udziela doświadczona rolnik, były admini- 

strator, posiada dobrą 

AA ŻY” nik zasłogujący 

nauczycielka, 
Mickiewicza 37 m, 17. opinię, 
(Wejście od Ciasnej). wy i martwy. Łaska 
  

mi <Grodno> 

  

odpowiednio wykwa* 
lifikowany, poszukuje 

| pracy, zgodzi się na 
wyjazd 
majątku, 
warja O, Paszkiewicz. 
  

| Potrzebna 
służąca do wszystkie- 
g0, umiejąca gotować, 
niestara, 
dobremi 
wiadomość: 
wa 7 m. 3. 

lub poręczającej ceny dla <T. C.» 

150 - 400 ha poszukuję 

dobra ziemia, budynki 
gospodarcze i miesz- 

we oferty z warunka- 

  

KOWAL Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porceianowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

ydz. Zdr, Nr 

DOKTÓR, 

Witold Kiežun 
powrócił, Choroby 
wewnętrzae, Naświet- 
lania iampą kwarcową 

Od 12—1 i 5—7. 
Garbarska 5 m. 3, 

Tel. 12—19. 

do większego 
Wilno— Kal: 

  

uczciwa, Z 
poleceniami, 

Mosto- 

  

  

Student 
rutynowany korepety- 
tor poszukuje lekcyj 
i korepetycyj, dogod- 
ne warunki, oferty do 

«Słowa» pod 
<Rutynowany>. DOKTÓR 

0. ZELDOWIEZ | 
chor.W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁE. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

SZałdowiczowa 
KOBIECE, WENE: 
RYCZNE i ehor, 
DRÓG MOCZ. 

rz. 12- fod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tei. 277. 

W. Zdr. Nr. 31. 

Akuszerka 

pełne zaufanie, oc WY Smiałowska 

Ep ję wykazać odpo. Paa, godz, 9 

    

Poszukuje się 
niektępującego pokoju 
dla 1—2 osób, pożą- 
dane  Calodz'enne 

utrzymanie, oferty do 
«Słowa» z podaniem 

    

RZĄDCA 
potrzebny od 1 kwiet- 
nia 1928 roku do fol- 
warku intensywnie 
zagospodarowanego w 
poblłżu Wilna. Poszu* 
kiwany jest dobry roi- 

    

Przy Stowarzyszeniu wiedni raktyką 1 
© Tedhiików ŚKDYNKA NE 4 Wwiądedwacik: Oferty w: z i Nr = 

ul. Wileńska 33 wraz z odpisami, — 
KURY Świadectw _ proszę 

KUCHNIA rasowe sprzedam:  Składać do Biura Ra- JT. 6. Wolfson 
czynną jest od 18 b. wzyndotty srebrzyste, chunkowego St. GĄsio- weneryczne, _ mocz0- 
m. i wydaje obiady plimuty, minorki 1 rowskiego Mickie- piejowe i skórne. ul' 
domowe, na czystem KACZKI  ruefiskie. wicza 8. Wileńska 7, tel. 1067 
maśle z 3ch dań za Ceny niskie, ul Wro- 
zł. 1.50 gr. Wstęp nia Ponarska Nr 4. 
wolny od 12 do 5 pp. 

Potrzebne 
  

    

Potrzebne 
mieszkanie z 4 ch lub adm. <Słowa» 

  

2—3 pokoje słoneczne, 
z kuchnią, oferty do czynki do Il kl. gimn. 

  

  

Potrzebna Do wynajęcia 
nauczycielka na wy*shlep z urządzeniem 
jazd do majątku, dla przy ul. Kalwaryjskiej 
przygotowania dziew- Nr 8, wiadomość u 

dozorcy domu. 
Uprasza się o zgło- ||| 

  3-ch większych pokoi pod. N. L. szenia 18 b. m 24 нИНЫ z kuchnią w śródznieś- lub 19 do Hotelu“ w w ciu, na Antokolu lub 2 k oi Szlacheckiego. Qairo- 4 DO A 
w Zwierzyńcu Ciepłe, po je bramska 4. Dunin uczciwa, inteligentna słoneczne, możliwie z 
wygodami. Oferty 

uprasza się składać w 
adm, «Słowa» dla 

J.Karczewskiego 

z wspólną kuchnią 
odnowione, z wygo- 
dami, do wynajęc: 

dia solidnych, 
Aleja Róż 9a — 6. 

Ładowanie i reperacja POKOJE 

akumulatorów do wynajęcia 3 razew 
do radjo i samocho-jub osobno każdy, 
dów. Wilno, Trocha 4, słoneczne, suche ul. 

  

„Radio“. 
Wielka 56 m. 3. 

NA KURSY Cher 
Kroju i Szycia Kupić PLAC 

oferty do biurą ogło: 
szeń S. Jutana, Nie- 

miecka 4, tel. 222. 

G. Tomkowiczówny 
w Wilnie, Królewska 
5 — 11 przyjmuje się 
zapisy uczenic w 

okresie jesiennym r. b. Korępetytorkę 

Opłata za naukę z francuskim i muzy- 

  
  

  

dostępna. ką przyjmę za sales: 
kanie z obiadami. 

PANOWEC Zgłoszenia do Księ- 
biurowej, parla- garni Mikulskiego, 
R, (lektu 

ra) wyucza listownie, zy : 

szybko, najdoskonalej. oda, > WiEcz 
Instytut Stenograficzny 
Warszawa, Krucza 2, N A UKA 
Żądajcie prospektów. pisańia na maszynach 

tania i gruntowna, 

OKAZJA 
(uczącym się zniżka) 
Orzeszkowej 11 m. 16 

Futro mowę, lisy, 
sprzedam tanio, 

(obok żeńsk. gimna- 
zjam), informacje 

W. Pohulanka 20 m. 1, = 
od 3 — 5-ej p. p. 

114 — 8. 

Mieszkanie | 
1 pokoi, nowo- 
czesne wygody, 

remontowane, Sło- 
neczne do wynaję- 

Wileńska 25, . 

  

  

  
  

  

  

POKÓJ luksusowy 
Jest do sprzedania 

jadalnia (10:cio letni 
dąb) w stylu <Modern» 
(wykonana według 
rysunku francuskiego) 
eksponat z wystawy, 
za który T-wo otrzy» 

mało złoty medal. 

  

  

tej ramy, dużego obrazu, który zda- 
wało się, wisiał zbyt nisko. P. Cha: 
Ilam odsunęła nieco w bok obraz i 
wówczas oczom jej ukazał się na 
ścianie mały stalowy trójkąt. Był to 
safes, o istnieniu którego wygadał się 
Tepperwill podczas obiadu u pani Lu. 
Niewykorzeniony instynkt chciwości 
zbudził się w młodej kobiecie. Jakie 
to byłe słowo? — coś wspólnego z 
określeniem spokoju, zgody, „Pacel” 
przypomniała sobie nagie 

W lustrze ujrzała  zdejmującą 
płaszcz Elzę. Szybkim ruchem odsu- 
nęła na miejsce obraz i podeszła do 
toalety. Twarz jej pałała, serce biło 
w przyśpieszonem tempie. 

— Niech pani spojrzy ma tę ru- 
pieciarnię,—mruknęła, wskazując na 
niezliczone ilakony i pudełeczka usta- 
wione na toalecie dla ich użytku—sta- 
ry osioł! 

Elza roześmiała się. 
— Biedny pan Tepperwill nie ma 

zwyczaju przyjmowania dam. 
— Dobrze to o nim świadczy 

bądź cobądź,—dodała Lu.—Ciekawa 
jestem, czy nasz bankier należy do 
tych. ekscentrycznych miljonerów, któ: 
rzy ofiarowują gościom upominki? 

„Pace” — pewna była teraz, że to 
było właściwe słowo. Z trudnością 
zmusiła siebie do wyjścia z pekoju, 

gdyż siojąca we drzwiach pokojówka 

czekała na mie. Zdecydowała, że bę- 
dzie miala jeszcze sposobność zajrzeć 
do safesu. Taki człowiek, jak Teppet= 
will musiał zbierać różne cenne dro- 
biazgi. jeśli jeden z nich zginie, nie 
będzie to nawet zauważone. Nic nie 
mogło się sprzeciwić namiętności p. 

koloru cery. Leczenie włos. od wyp. > у raty. T-wo «Рошос 
i łupieżu. Przyjmuje od 9—2. cia. Kościuszki 14. Sady Subocz 19, 

W.Ż. P.58. - у telef. 198, 

Challam do łatwych „zdobyczy”. 
Schodząc na dół do jadalni była już 
zdecydowana zabrać stąd choć jedną 
rzecz „na pamiątkę» tego nudnego 
wieczoru. 

Wieczór istotnie minął nudnie, 
gdyż bankier nie był zbyt rozmowny, 
przy tem tak często powracał do swych 
kłopotów finansowych, że Elza z trud: 
nością powstrzymywała się od zie- 
wania. 

— Miałem dzisiaj bardzo nieprzy- 
jemny dzień, nie mogę sobie przypo- 
mnieć czegoś równie niemiłego,—opo- 
wiadał Tepperwili, gdy podano ka- 
wę,—klijenci bywają nieznośni czasem. 

— Zawsze sądziłem, że pan ma 
wzorowych klijentow,—zauwsžy! Ralf, 
Doktór również nie był dziś rozmow- 
ny. Myśl jego była całkowicie zaab- 
sorbowana jednem pytaniem: „Co 
mogła zawierać skrzynka Elzy?" 

— Zazwyczaj tak jest istotnie, — 
przyznał Tepperwill. Lecz ten klijent, 
o którym mówię, był wyjątkowa 
przykry. : 

Wszyscy z westchnieniem ulgi 
przyjęli chwiłę rozstania. 

— Obawiam się, że byłem bardzo 
nudnyl-—rzekł na pożegnanie bankier, 

Ralf mruknął lakieś zaprzeczenie, 
śpiesząc do przedpokoju, gdzie осле» 
kiwał mań lekaj z płaszczem jego i 
kapeluszem w ręku. 

— Tak pragnąłem, by obiad ten 
minął jak majweselej — ciągnął dalej 
Tepperwi!! melancholijnie. —Ale moia 
zwykła wesołość ulotniła się dzisiaj 
bez śladu... 

— Jestem pewien, że panie są za» 
dowolone z miłego wieczoru,—zapew- 

LŽ Lekcji Francuskiego 

Wypłata może być na 

Wąsowicz. może się zająć gespo- 
darką domową lub do 

dziecka, 
Zakretowa 5-a — 2. 

ORTEPIAN gabi- 
E ou za 850 zł. 

  

jęz. udziela kwalifiko- 
wana nauczyc.elka do" 
rosłym i dzieciom w 
kompietach * lub poje- 
dyńczo. Począ kującym 

  

    

metodą Berlitza. Źgła- okazyjnie do sprze. 3 szać się ul. 3-go Maja 9 danta, Zawalna 43 m.28 
m.9od 5 do 7 g 

po polud. nieważnia się 
książkę wojskową 
wydaną przez P, 

K. U. Lublin, na imię 
Kamińskiego Broni- 

sława. 

POKÓJ 
S. MAKOWSKI. umeblowany dla sa- 

, Zawalna 15 motnego do wynaję- 
wykonywa salony cia, z osobnem iron- 
czeczotowe, mahonio: towem wejściem, 

we, dębowe, otomany, Ludwisarska Nr 
materacy, kredensy, m. 3, od 4—5. 
szafy, stoły i t. d. 
gustownie, tanio. fa- 
chowo 38 lat pracy 

w zakresie. 

RATY! RATY! 

Kto ogłoszenia czyta? 
1 się pyta gdzie 

Piacówka Polska 
Meblowa   

  

  

  

ia franc. jęz.g 
Lekcje poszukuje 

int. panna za pokój i 
utrzymanie. Oferty 

składać do  <Słowa» 
dla A. C. 

gubioną książkę 
y ADR Nr 976 

w Połuszu koło 
Ignalina, p.ŽŠwigciaf- 
skiego, wydaną na 
imię Gilińskiego Sa- 
mueja zam. w lgnali- 
nie, unieważnia się, 

  
  

KUPIĘ 
wannę  emaij 
sobrym stanie, 

Piłsudskiego 20/4, 
telef. 11—53. 

POKÓJ 
lub dwa z umebjowa- 
niem i wygodami do 
wynajęcia,  Zygmun- 
tonika, MOOSE 2 

zgubiony index ORTEPIAN ga. U 
E binetowy, prawie Nr 4445 studenta 

nowy, za 1.000 zt. U. S, B. na nazwisko 
sprzedam, Sofiana 14, Kazimierza M. Żur- 

m, 3. kowskiego, 

  

  

  

    niewažnia się 

  

nieł Ralf. 
— Mam nadzieję, —z niedowierza- 

nem w głosie mówił. Tepperwill. 
Pocieszam się tą nadzicjąl $ 

Elza już ubrana wychodziła na 
schody, gdy pani Lu zatrzymała się 
nagle. 

— Proszę iść nadół, kochana pa3 
ni, ja przyjdę za chwilę. Nachyliła się , 
nad swym p Ta nieznośna 

sprzączka odpięła się znowu. 
E e Czy mogę pani dopomódz? 

— Nie, proszę nie czekać, —zawo- 
lala znieciergliwiona Łu. 

Ręce jej drżały ze wzruszenia. 
Gdy drzwi zamknęły sięza Elzą, pa= 

ni Challam podbiegła do Ściany, Od- 

sunęła ebraz i drżącemi rękami po- 
kręciła stałowy trójkąt, przystuchując 

się jednocześnie z natężoną uwagą, 

czy nikt nie zbliża sę do pokoju. w 

domu miała safes tego samego SySte-. 
mu, wiedziała więc, jak się otwiera. 
Drzwiczki etworzyły się nagle. 

Pani Lu ujrzała szereg koperi | 

kiłka płaskich szkatułek. Jedynym cen- 
nym przedmiotem, byla złota, płaska 

cygarniczka, Nie miała czasu na dłuż. 

sze poszukiwania, chwyciła więc суе 

garniczkę, zamknęla safes, poprawiła 

obraz i prędko zbiegła po schodach, 

doganiając Elzę, zanim ta ostatnia 

zdążyła wejść do przedpokoju. 
Ralf pytająco— podejrzliwie spojrzał 

na panię Lu. Znał on dobrze swą 

żonę! Lecz ona śmiało wytrzymała je. 

go wzrok i wesoło żegnać się Zaczę- 

ła z gospodarzem, zanim Ralf zdołał 

uświadomić sobie, że mocne TUmien= 

ce na jej twarzy musiały być wywoła- 

ne szczególnie silnem wzruszeniem. 

  

B-. W.cawoa Biaalsiaw šiaukiewios Radaktor w:/ Gasalaw Karwowii. 

ъ 
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