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ODDZIAŁY: 

BARANOWIGZE — ul: Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. Z-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 30 
GRODNO 1 — Plae Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — uł. Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — ш 

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

POSTAWY — Rynek 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ш! Rynek 9 

-go Maja B 

WILEJKA POWIATOW:—ul Mickiewicza 24 

  

PREBUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub z 
aagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Mr 

Władze Kowieńskie nie przyjęły wysiedlonych. 
Podaliśmy we wczerajszym nurme- 

rze wiadomość o wysiedleniu kiiku- 
nastu osób nieposiadających obywa 
telstwa polskiego d> Litwy. Jak już 
"wzmłankowaliśmy, strażnik ltewski 
wzdragał się z przyjęciem ich, wresz- 
cie jednak przyjął dokumenty i wszys- 
cy wysiedleni udali się do wsi Užu- 
leje po stronie. lifewskiej fpałożonej. 

Jednecześnie jednak władze litew- 
skie, zapewne w celu prowokacyj- 
nym wywałania nowego incydentu, 
użyły w zbrodniczy . sposób do tego 
osoby wysiedlone, Padły one ofiarą 
niezrozumialej jakiejś zaciętości rządu 
Kowieńskiego, co, jak wynika z załą- 
czonej przytem wiadomości naszego 
korespondenta, przypłacić mogą zdro» 
wiem. Oio bowiem graniczne władze 
kowieńskie ua mocy rezkazu z Kow- 
na nietylko, “že odmówiły dalszego 
przyjęcia wysiedlonych, którzy nie- 
wątpliwie są wszyscy ebywatelami li- 
tewskimi, ale zarządziły wyrzucenie 
ich za kordon graniczny, w szczere 
pole, słabo odzianych, na chłód przej- 
mujący jaki panował wczoraj. 

ETUI BEST KREDZTKEWZEZŃ 

Serce Kościuszki. 
WARSZAWA, 15—X. Pat, Dzisiaj 

o godz. 3 min. 40 popeł. przybył do 
Warszawy wagon ze szkatułą, zawie» 
rającą serce Tadeusza Kościuszci. Na 
dworcu głównym oczekiwali przyby- 
cia wagonu ministar wyznań rel. i o. 
p. Dobrucki, min. komun. Romocki, 
wice minister spraw wojskowych gen. 
Fabrycy, szefowie kancelarji cywilnej 
i gabiueiu wojskowego Prezydenta 
Rzeczypospolitej, prezydent miasta 
onimsk, poseł szwajcarski w War- 

| 7 szawie, rekterowie wyższych uczelni, 
delegacje młodzieży akademickiej ze 
sztandarami, kompanja  hsnorowa 
piechoty z orkiestrą. 

W chwili przybycia pociągu na 
р:гоп udekorowany flagami, orkiestra 
odegrała hymn narodowy, kompania 
hcnorowa sprezestowała broń. Do 
wagonu, wiozącego szkatułkę, udali 
się przedstawiciele władz. Po chwili celu wyłącznie odwrócznie uwagi od wewnętrznych stosunków na 
zastępca sztfa gabinsiu ministra spraw 
wojsk. ppułk. Kamiński oraz por. 
Narzymski pod eskortą honorowych 
delegatów armji szwajcarskiej kapita- 
na Amara i porucznika Hmena w'- 
nieśli szkatułę, zawierającą Serce, po- 
czem szkatuła okryta sztaadarem R:e- 
czypospslitej przy dźaiękach hymnu 
przeniesiona została do powozu Pre- 
zydenta Rzeczyposp”litej. Na zamku 
w chwili zbliżania sig pewezu na 

__ sygnał trębacza kampanja henorowa 
y prezentowała broń. 

Szkatulę przeniesiono do kaplicy 
zamkowej i złożono ma specjalnem 
podjum po lewej stronie ołtarza. W 
kaplicy bezpośrednio potem w obeć- 
ności p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Ignacego Mašcickiego i jego małżon: 
ki ks. kaptlan Bajanek odprawił krót- 
kie modły. N stąpiło podpisanie do- 
kumentów dotyczących przekazania 
szkatuły. 

Skarby rapperswylskie w 
Warszawie. 

Peciąg wiozący do Polski skarby 
muzeum polskiego w Rapperswiv lu, 
złożony z wagonu pasażerskiego i 
trzynastu wagenów towarowych opu. 
ścił Rappersvill w poniedziałek ubie- 
gły w południe, żegnany przez lud- 
rość miejscową, przybyłą: liczni: na 
dworzec. 

Tylko dla przewiez'enia biblioteki 
i archiwów, Sporządzono 800 skrzyń. 

B:bijoteka rapptrsvilska zawierała 
92000 ksiąg, <rchiwum 27,000 mazu- 
skrystów, 22,000 rycie i fotegrafji, 
3,000 przedmiotów sziuk, jak »rów- 
mież około 2,000 antyków i paritek 
i 9,000 sztuk monei į medali, 

L 
Gen. Gomez otoczony. 

MEKSYK, 15.X. PAT. Gen, A varez 
komunikuje, że wojska federalne wy- 
kryły w okręgu Huatusco w stanie 
Vera Gruz gen. Gomeza z 36 party: 
zańtami. 

b Ustąpienie łotewskiego mini- 
stra Sprawiedliwości. 

RYGA, 15.X. PAT. Miaister spra- 

wiedliwości Bitte, przedstawiciel cen- 

trum demokratycznego w łonie gabi- 

netu podał się do dymisji w następ” 
»- stwie decyzji rządu co do nowego 

systemu więziennictwa. 

Jak długo żyją Białorusini. 
Z Mińska donoszą: „Zwiezda” 

podaje oryginalną siatystykę iudności 
Białorusi Sowieckiej według wieku 
mieszkańców. Ze statystyki tej wyni- 
ka, że na Białorusi znajduje się 1413 
osób, które liczą sobie ponad 100 łat 
wieku. 

pr zesp pocziową 4 zł | W sprzedaży detalicznej cena 

Nasz korespondent donosi nam z Rudzis:e2: 
Przed dziesiątą rano na punkt pomiędzy wsiami Użuleje — Markowszczy- 

zna (tam gdzie dokonane było wysiedlenie) straż ltewska przyprowadziła wy- 
siedlonych. Posterunki KOP na mocy ot:zymanych rozporządzeń nie przyjęły 
ich i powiadomiły dowódcę kompanii, który też natychmiast przybył. Ze strony 
litewskiej przybył lejtenant Iszkowski, który oświadczył, że <uznsje wszystkich 
wysiedlonych za obywateli polskich i nie przyjmuje ich». 

Na oświadczenie te por. Baranowski zaproponował lej. Iszkowskiemu by 
ten odesłał wszystkich do pobliskich Użulej po stronie litewskiej, a tymczasem 
powiadomione zostaną władze w Wilnie. Propozycja ta nie zostsła przyjęta 
przez Litwinów i w rezultacie wszyscy wysiedleni, prócz ks. Rasztulisa, który 
odesłany został do Kowna zmuszeni byli pozostać w szczerem polu zaś oficer 
litewski zawrócił się i poszedł do wsi. Zmarznięci i głodni obywatele litewscy: 
nie mając ciepłego ubrania, wspólnemi siłami rozłożyli ognisko przy którem 
kolejno ogrzewali zzrabiałe ręce. 

©О godz. 4 po poł. przybył na miejsce starosta Łukaszewicz z dowódcą 
bataljonu KOP. Zawezwano ponownie lejtn. Iszkowskiego, który pozostał nieu: 
gięty pozostał nieugięty mimo przykrego widoku marznących ludzi. Litewski 
oficer usiłował całą sprawę przeinaczyć i winę zrzucić na włsdze polskie. 

Sytuacja została bez zmien. Przedstawiciele władz wrócili do Rudziszek, 
a na polu została gromadk: zamarżniętych i łańcuchy patroli po obu stronach. 
Dopiero o godz. 7 m. 15 nadeszła do Rudziszek wiadomość, że z Użulej nad. 
Szedł rozkaz odprowadzenia wszystkich do wsi, jak się wyraził komendant straż- 
nicy litewskiej <tylko do jutra». 

Sądząc z oświadczeń lejt. Iszkowskiego n. b. rozmawiającego tylko po ro- 
sjjsku, dziś powtórzy się próba odrzucenia grupy wysiedlonych niewątpiiwie z 
podobnym rezultatem. Jednocześnie dowiadujemy się. że rodzina siedmiokrotnie 
wysiedianych i odrzucanych p. N. przewieziona została na inny odcinek gdzie 
znów ma być odrzucona. 

=== 

Organizacja faszystowska w Kownie 
GDANSK, 15, X. PAT. Bzltische Presse donosi z Kowna: Taktyka 

rządu Woldemarasa, będąca stsłem ogaiskiem niepokoju w Europie wscho+ 
dniej, spolvka się z olbrzymią krytyką we własnym obozie. Faszyści litew- 
scy dążą de zupełnego zerwania między rządem Woldemarasa a stron- 
nictwem chrześcijańsko-demckratycznem, do stopnicwego ustnięcia obec- 

nij dyktatury cywilnej (i przekazania  całei władzy w ręce partji woj- 
skowej. 

W dalszym ciągu Bsltische Presse przytacza doniesienie wychodzą- 
ctgo w Rydze organu socjalno-demekratycznego łotewskiego, który dono: 

si z Kowna, że litewska organizacja faszystowska wysłała de Polski, Prus 
Wschodnich i na Łotwę kilkudziesięciu szpiegów i agentów prewokato- 
rów, których zadaniem jest wykrycie stosunków, łączących emigrantów lis 
tewskich w ich krajach z partjami opozycyjiemi na Litwie. Organizacja 
jitewskich cficerów faszystowskich zyskuje na Litwie coraz więcej wpływu, 
y dkopując równocześnie pozycję Woldemarasa. Według doniesienia ło- 
tewskięge ergaiu socjal-demokratycznego obecne niepokoje. wywołane 
przez faszystów litewskich na pograniczu litewsko-polskiem (?) miały na 

Litwis 

O skardze Litwy przed Ligą Narodów. 
Komentarze prasy francuskiej. 

PARYŻ, 15X. PAT. Wiadomość o zwróceniu się Litwy do Ligi Narodów wywo: 
łała szezeg komentarzy w prasie francuskiej, P. Henry Bardo pisze w dzienniku <L'Oee 
uvre>: Przyznając, że Litwa nie miała innego sposobu wyjaśnienia sprawy postawionej 
obecnie na ostrzu miecza wobec karygodnego swego zachowania się względem Polski, 
z którą nie może traktować bezpośrednio,—wyraża wątpliwość co do skuteczności zwró- 

cenia się Litwy do Ligi Narodów, której sprawa wileńska niestety aż nadto dobrze jest 
znana. Faktem jest niezaprzeczonym, że Wilno jest de jure i de facto polskiem i że 

Konferencja Ambas:dorów i Liga Narodów przyznała słuszność wcielenia Wilna do 
Polski, Chyba, że Liga, o ile uzna za stosowne wniesienie c:łej sprawy na forum Rady 
Ligi, potrafi zarazem skłonić obydwa dopełaiające sę gotpodarczo i politycznie narody 
do przejścia od stanu wojennego do szczerej współpracy. «Le Journale> oświadcza, że 
Po ska. zajęła Wilno dla tej prostej przyczyny, iż miasto to jest rdzennie polskie, 
Wszyscy to wiedzą z wyjątkiem Litwy, która wystąpiła z zażaleniem do Ligi Narodów, 
dając tem okazję do podzreś enia całej niewłaściwości postępowania Litwy, zwłaszcza 
wobec pełnego taktu i umiarkowania zachowania się Polski. Liga Narodów będzie mia- 
ła sposobność do przypomnienia Litwie, że to ona gwałci zasady paktu Ligi, uważając 
s'ę za pozostającą w stanie wojny z sąsiadem pokojowo nastrojonym. W sprawie Kłaj. 
pedy Litwa postępuje również wbrew prawu narodów zamykając dla haudlu polskiego 
ujście Niemoa. | 

i «Petit Parisien» oświadcza, że zażalenie zgłoszone przez Litwę do Ligi Narodów 
wywcłuje u wszystkich głębokie zdziwienie, gdyż zamknięcie niektórych szkół litew- 
skich w Polsce jest tylko słabą odpowiedzią na gwałty litewskie skierowane przeciwko 
szkolnictwu polskiemu. 

Na łąmach «Action Francaise» nazywa Jacques Bainvilłe Litwę dokuczliwym  ko- 
marem, dražniąCym wszystkich swemi ukąszeniami. Autor stwierdza, że Litwa stanowi 
wogóle dziwny produkt nienormaluych popędów i aspiracyj, Obecny jej wielkorządca 
Woldemaras zadługo przebywał w  Beulinie, gdzie brał udział w uroczystościach na 
cześć Hindenburga. Można šmisto oświadczyć, że Litwa chce koniecznie być stałem 
źródłem niepokcju w tej > Europy. Ciągłemi swemi ukąszeniami komara Litwa 
może nareszcie wyprowadzić z cierpliwości Polskę. Jeżeli Litwa nadal będzie prowo- 
kowała swą sąsiadkę, której niepodległość jest gwarancją jej własnej niepodległości 
w końcu mcże Się zdarzyć, że utraci ona swą dotychczasową niezależność. 

Zakończenie formalności pożyczkówych. 
WARSZAWA. 15 X. PAT. Dziś między godz. 11-tą a 12 przed po 

łudniem w gabinecie p. ministra Skarbu podpisana została ostatnia serja 

dokumentów pożyczkowych. Wszystkie fzrmalności zostały ukończone, 

Emisja pożyczki rozpocznłe się 18 bm, Równocześnie rząd upoważnił 

Bank Polski do zaproszenia we właściwym terminie na członka Rady Ban- 
ku Polskiego p. Charlesa Deweya, podsekretarza stanu w ministerstwie 
skarbu Stanów Zjednoczonych. 

Antybolszewicki terror na Białorusi. 
Według wadomości z Mńska, psmą sowieckie notują niemal 

codziennie nowe akty antyboszewickiego terroru. „Zwiezda* 
podaje, że we wsi Szaszczyszki terroryści podpalili całe gospo- 
darstwo przewodniczącego sowietu wiejskiego, komunisty 
Szulga. 

Ustąpienie premjera węgierskiego, 
WIEDEŃ, 15 peździernika. Dzienaik budapesztański „Esti Kurjer“ 

notuje dziś powtórnie zdementowaną już raz wiadomość 0 zamiarach 
ustąsicnia premjera węgierskiego hr. Beihlena, Premjer zamierza — pisze 
dziennik węgierski — wycefzć się z życia politycznego na przeciąg dwóch 
lat, ażeby w międzyczasie, jako osoba prywatna, módz działać zagranicą 
w interesie rewizji traktatu w Trianon. „Esti Kurier * opiera swe twierdze- 
nie na tym fakcie, że premier Beihlen od czasu swegepowrotu z 4-mie- 
sigcznego urlopu nie zaimuje się wcale problemami polityki wewnętrznej 
co w parijach rządowych wywołuje wielkie zaniepokojenie i nerwowość. 
jak słychać cierpi hr. Bethien na t. zw. leukemię. Е 

Zjazd filologow klasycznych, 
WARSZAWA, 15 X PAT. walny zjazd polskich filologów klasycz- 

nych rozpoczął dzisiaj Gbrady w sali posiedzeń Towarzystwa Naukowego, 
w obecnęści zastępcy ministra WR, i OP. dyr. Żłobickiego, reprezentan- 
tów. instytucyj naukowych i uniwersytetów (m. i. USB. prof Oko i Srebr- 
nego). Przewodniczącym został prof. Leon Siernbacb; 

ojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocziowa Ulis 05i ryczałtem. # 7 

Redakcja ręzopisów nieramówionych uje xwraca. 

  

Pożyczka kluczowa. 
Zapytany w sprawis pożyczki b. zwolniona na rzecz rządu tylko na 

minister przersysłu i handlu a ostate cele przewidziane powyżej. 

njo przedstawiciel Polski na konferen- _ Tendencja kapitału zagranicznego, 
cji ekonomicznej p. Hipolit Gliwic na gwałt poszukującego lokaty, jest 

wypowiedział zdanie, że największe i tu całkiem wyraźna — wyraża się 

najdonioślejsze znaczenie fej polega ona w dążeniu do zabezpieczenia dal- 
na tym moralnym i psychicznym szych pożyczek. Stanowisko Rządu 

wpływie jaki) podpisanie umowy po- jest znów całkiem konsekwentne, — 
życzkowej wywarło na międzynaro- nie pezwcleno sebie narzucić uciążli- 
dowe tynki pieniężne i światowe o- wych warunków, natomiast uczynio- 

środki  rozporządzalnych kapitałów: no zadość wymaganiom gwarancji. 
pożyczka stebilizująca kurs złotego _ W tem oświelleniu peżyczka sta- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie Ż2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Żejm i fządć. 

Odjazd delegatów amerykań- 
skich. 

WARSZAWA 15 X (żel, wł. Słowa) 
Dziś o 8-mej wieczorem pociągiem 
paryskim wyjechali wszyscy delegaci 
amerykańskiego konsorcjum z PD- 
Fischerem i Monnetem na czele. Na 
dworcu żegnali delegatów wyżsi 
urzędnicy Ministerstwa Skarbu, p. 
Vice-prezes Banku Polskiego Feliks 
Młynarski oraz poseł Sianów Zjedno- 
czonych Stettson. 

Rada Ministrów, 

WARSZAWA, 15 X (żel, wł. Słowa) 
Posiedzenie Rady Ministrów wyzna- wprowadza nas cstatecznie na mapę Dilizacyjna staje się pożyczką kluczo- 

kredytową świata — wychodzimy z 
zaściankowego  partykułarza, żeby 
partycypować narówni z najpolężniej- 
szemi mocarstwami w odbudowie 
ekonomicznej Europy. 

Z zadewoleniem notujemy to с- 
świadczenie wybitnego ekonomisty 
polskiego, tem bardziej, że pokrywa 
się ono całkowicie z zdaniem, które 
kilka dni temu wypowiedzieliśmy na 
łamach „Słowa*. Chcielibyśny iu 
jednak zaakcentować jeden szczegół 
posiadający pierwszorzędne znaczenie. 
Jeżeli finansiera zagraniczna oddaje 
nam do dyspozycji część swych ka. 

pitałów— mniejsza o to jaką i na ja: 
kich waiunkach—przy konjunkiurach 
zdawałoby się niesprzyjających z 
punktu widzenia dziewiczej deme- 
kracji (bagatelizowanie sejmu i retor- 
sje wzgłędem megalomanów  litew- 
skich)—to fakt ten oznacza nie tylko 
esiągnięcis przez Polskę możliwości 
„partycypowania w odbudowie ekono- 
micznej Europy“, lecz przedewszyste 
kiem dążenie kapitału zagranicznego 
do ułatwienia Polsce'tego zadania, 

Zawarcie układu pcžyczkowego 
naogół zostało przyjęte przez opinię 

z wielkiem zadowoleniem, — nawet 

przez opozycjenistów. Dopiero po 
kilku dniach gdy minęło oszołomie- 
ше spowodowans pod- 
pisaniem peżyczki wbrew musowa- 

nym pogłoskom o rzekomem zerwa- P 

niu pertraktacyj—poczęto podważać 
rolę w całej akcji obecnege rządu 

doszukując się przyczyn sukcesu w 

przygetowawczych pracach poprzed- 

nich rządów a zwłaszcza b. ministra 
Zdziechowskiego. Nie zbrakło i takich 

ekonomistów, co twierdzą, że pożycz- 

ka nastąpiła w warunkach dla nas 

najbardziej niekorzystnych, ponieważ 

gospodarka wszechświatowa przežy- 

wa okres niedostatecznej produkcji 

złota, czyłi że każda požyczka— 

„skutkiem wzrostu cen na złote—o- 
znacza konieczność zwrotu większej 
wartości. Przedewszystkiem jednak 

wypowiada się niezadowolenie, że 

pożyczka ma służyć celom  stabiliza* 
cyjnym, celom  narzuconym—wbrew 
realnym wymogem życia gospodar= 

czego domagającego się wydatków 
inwestycyjnych. 

Pewne uzależnienie pożyczki od 
stabilizacji złotego właśnie wskazuje 
na dążenie kapitalu zagranicznego do 
zabezpieczenia możliwości udzielenia 

dalszych pożyczek. Kapitał zagranicz- 
ny poszukuje lokaty — chce mieć 
jednak zabezpieczenie. W interesie 
Polski — ułatwić dopływ kapitałów 
na cele inwestycyjnę. Droga ku temu 
prowadzi przez stabilizację. 

Jak już wiadome pożyczka będzie 
przeznaczona па następujące cele: 

1) 75 miljonów złotych ma powigk- 

szenie kapitału Banku Polskiego, 2) 

140 miljonów złotych ma przejęcie 

przez Bauk połowy emisji skarbowej 

netto, 3) 90 miljonów zł. na konwer- 

sję połowy emisji skarbowej netto na 

monety srebrne, 4) 25 miljonów zł. 

na uimerzeniz długu płynnego Skar- 

bu, 5) 75 miljoaów zł. na utworzenie 

płynnej rezerwy Skarbu, 6) pozostałe 
135 miłjonów zł. przeznacza Się ma 

cele rozwoju ekonomicznego, miano- 
wicie na cele kredytowe dla przedsię- 

biorstw państwowych i dla kredytu 

rolniczego. Wpływy z pożyczki będą 
wgłacone do Banku Pelskiego i ich 
równowartość w złotych będzie zde- 
ponowana w Banku Polskim na spe: 
cjalnym rachunku, z którego będzię 

czone zostało na poniedziałek. 

Walne zgromadzenie akcjo- 
narjuszy Banku Polskiego. 

WARSZAWA, 15,X (żel. wł, Słowa) 
Dria 7 i 8 listopada odbędzie się 
walne zgromadzenie  akcjonarjuszy 
Banku Polskiego. Na porządku dziene 
nym zmiena słatutu Banku Polskie: 
go, wprowadzenie planu stabilizacyj- 
nego oraz wybory nowego członka 
Rady Nadzorczej. 

Sprawa aresztowanych Litwi- 
nów. 

wą, która zwiastuje dopływ do Polski 

kapitałów zagranicznych na właściwe 

cele inwestycyjne. Że tak jest istotnie 
— słusznie zaznącza jedne z pism 
warszawskich — tego najjepszym do- 
wodem jest fakt, że ma wiosnę, gdy 

państwo pertraktowało o zaciągnięcie 
pożyczki stabilizacyjnej, liczni kapita- 

liści zagraniczni równocześnie periras 

ktowali z przedsiębiorstwami polskie- 

mł, a odłożenie pożyczki państwowej 
pociągnęło autematycznie za sobą 
odłożenie pożyczek prywatnych. 

Z, Harski, Jak się dowiadujemy w dniu wczo- 
HIS ANY 5 a: sraao li- 

ntroli Dł tewskich ks. ks. Aleksandra Michajło. 
Komisja PA ugów Krystjana Czybirasa, Antoniego Jako- 

wanisa, Wircentego Krysztopanisa i 
świeckiego Stanisława Kozłowskiego 
przesłane zostały do urzędu preku- 
raterskiego. Wspomni:ni odp wiadać 
będą przed sądem. 

Marszałek Senatu p. Trąmpczyński 
jako przewodniczący Komisji Kontro- 
li Długw Państw. zwołał na życze- 
nie Rządu posiedzenie Komisji na 
dzień 18 go b. m. celem rozpatrzenia 
sprawy zawartej pożyczki zagranie 
Eine 8 O000000000000000000 

W skład Komisji wchodzą obec- O i B 

nie oprócz. p. adi PE 9 Wielki wybór 5 

skiego senatorewie: Sredniaws "o Pończoch damski 1 
S. L Piast) i Bojanowski (Zw. L. N.) 9 Torebek skich 8 

oraz posłowie Głąbiński (Zw. L. N.), 8 Р lek 6 
Michalski (Kl. Chrz. Nar.) Osiecki a arasole a 

(P. S. L Piast) i Łypacewicz (Wy- © Swetrów o 

zwolenie). „`@ Trykotów | 8 

Na podstawie - przepisów ustawy O Rękawiczek о 

z dnia 25-.go września 1922 (Dz. ust, O о 

Nr. 89 z a 20 ona 1922) 2 ре!еса 9 
Komisja Kontreli Długów Państwo- g 
wych wykonuje kontrolę tych długów O Jan Wokulski I Sską 8 

z ramiznia Parlamentu. Wedle prze- O a 
isów art, 10-go tej ustawy, przysłu- 5 Wielka 9. 9 

gujące Komisji prawo kontroli roz- 0 6000000000000000000 © 

ciąga się na wszystkie zagraniczne 

zobowiązania Państwa, na długi za- 
ciągnięte w drodze państwowych ób- 
ligacyj pożyczkowych i w drodze zo* 
bewiązań wystawionych wierzycielom, 

rozciąga się również na wszystkie 

przez Państwe objęte gwarancje fi- 
nansowe i na emisję banknotów, wy: 
danych przez Bank Polski. 

Art, 11 erzeka, iż wszelkie zapisy 
dłużne, wydane przez Państwo, win- 
ny być podpisane przez dwóch człon: 
ków Komisji, a zatem także obligacje 
zawartej ostatnio pożyczki muszą no- 
sić podpisy dwóch członków Komi- 
sji. Komisja obowiązana jest kontro- 
łować, czy długi państwowe zaciąg- 
nięte zostały na .mocy us'awy, oraz 

czy ogrocentowanie i amortyzecę po- 
życzek przeprowadzono również ści- 
šie według ustawy. с 

Art. 13 ustawy z r. 1922 posta- 
nawia, że Minister Skarbu obowiąza* 
zany jest uwiadomić na czas Komi- 
sję Kontroli Długów Pańsiwowych o 
każdej zmianie, zaszłej w stanie dłu= 
gów państwowych. 

KAPELUSZE 
jesien. Habig,Borsal., Hū keli in. od 93zł. 

Gzapki: z sk od zł. 3. 

E. Mieszkowski 

Zakopjariskje kožuchy | 

Mickiewicza 22 

otrzymane u DINCESA, Wielka 15, 

  

  

ULTRA-RAYOR 
usuwa najbasdziej przewiekły ka- 
tar w ciągu 10 — 20 minut przez 
naświetlanie błon nosowych nie- 
bieskiemi, ciepłemi promieniami, 
przy pomocy baterji kieszonkowej, 
—Leczenie odbywa się bez che- 
mikalji, przeto jakiekolwiek szko: 
dliwe nasiępstwa są wykluczone. 

ULTRA RAYOR 
jest to nowy wynalazek opatento- 
wany, przez Całą ludzkość z ra- 
dcścią powitany. Prospekty oraz 
orzeczenia lekarzy specjalistów 
wysyłamy na życzenie. 

ULTRA-RAYOR | 
jest do nabycia we wszystkich 
składach sanitarnych, aptekach i 
drogerjach lub wprost u general- 
nego zastępcy. 

Poznań 

Jaroszka I S=ka 
Strzelecka 2 

skłąd artykułów sanitarno- 
higienicznych. 

Aparat z baterją wysyła si 
Р и!іи!.п. 107 мЕ 

Biskup Antonjusz nie będzie 
: w Chełmie. 

WARSZAWA, 15 X PAT. Wobrc 
wiadomości podanej za „Głosem Lu- 
bslskim* przez „Gazetę Warszawską 
Poranną* 14 b. m. w art. p. t: „To 
i owe* z podtytułem: «Dziwnie się 
plecie». Ministerstwo Wyznań Rel. i 
Ośw. Publ. stwierdza co następuje: 
Zamieszkały ostatnio w klasztorze w 
Jabłecznej biskup Antonjusz, tytuiar- 
ny biskup sufragzn warszawskiej dje- 
cezji prawosławnej powziął z własnej 
inicjatywy zamiar osiedlenia sig na 
stałe w Chełmie w charakterze pry- 
watnym. Po otrzymaniu o tem urzę- 
dowego doniesienia Ministerstwo nie- 
zwłocznie zwróciło się do metropoli- 
ty kościcła prawosławnego w Polsce, 
uważając, że osiedlenie się biskupa 
prawosławnego w Chełmie nawet w 
charakterze prywatnym stanowi nie- 

  

  

  

z аннна са 

łynna Wróżka Ghiromantka 
właściwość wobsc żywych wspom- pe sog ri mra się br rj 

nień przeszłości—i dlatego zażądało | 9 milošei LL A aga imiuje a 
przeznaczenia dla biskupa Antenju- | naprzeciw Krzyża (Zarzeczej, wi 
sza innego miejsca zamieszkania, | mie na prawo na schody. | 
tembardziej, że biskup  Antenjusz 2 
żadnej nawet pomocniczej jurysdykcji nieprawdą jest, jakoby p. minister 
kościelnej na terenie dłecezji war: Dobrucki miał zamiar oddać kościo- 
szawskiej nie sprawował i nie spra» łowi prawosławnemu około 50 ką“ 
wuje. Nie istnieje w ministerstwie ściołów, bądź to obecnie katolickich, 
zamiar przeznaczenia niedokończonej bądź to takich, które zostały z ko: 
świątyni prawosławnej w Chełmie na ściałów unickich przerobione na cer- 
katędrą dla tego biskupa, a także kwie prawosławne,



ECHA KRAJOWE 
  

Niemiłe przygody Korfa z P. P. S 
— Korespondencja Słowa — 

Panu Jurandowi — Zajkowi i pa- 
nu Koifawi, czołowym działaczom P. 
P. S. na naszym gruncie, poświzciłem 
już kilka koresaundencji do «Słowa» 
— jeszcze jednak kilka słów donieść 
mus ę, gdyż owi panowie dostarcza- 
ją materjału do korespendencji jak 
na zamówienie! 

Otóż: hisiorja Korfa kierewnika 
Kasy Chorych w ostatnich czasach 
tak się przedstawia: najprzód jako 
prezes Komitetu P. P. S. otrzymał 
uroczyście na rynku Kleckim czerwe- 
ny sztandar partyjny z rąk innego 
działacza PPS, Walewskiego, kierow- 
nika Kasy Chorych w  Nieświeżu, 
(oddanego obecnie pod sąd za mal- 
wersacje i usuniętego ze stanowiska), 
Przy tej okazji Kotf wygłosł bolsze- 
wicką mewę, o której już doncsiłem. 

Parę dni pėžaieį zebra! drugi wiec 
‚ м Śiniawce, gdzie przeszedł sam sie- 

be, a dorównał zawodowemu agita- 
terowi bołszewickiemu. Za owe an- 
typaństwowe przemówienie pociągnię- 
ty został do odpowiedzialności sądo- 
we, 

is došė na tem! Burzliwy ostat- 
ni okres życia Korfowego — dostar- 
czył dalszych sensacji. 

Oto władze Kasy Chorych wykry- 
ły, że zaplątany jast w szeregu całym 
nadużyć, fałszowań kwitów, poprostu 
kradzieżyl-Zawieszony więc został w 
urzędowaniu, a akta przekazane do 
prokuratora. | 

W dodatku niedawno skazany 
został na parę miesięcy więzienia |a- 
ko b. redaktor bolszewickiego pisma 
w Luniūcu „Krasnoje Zaamia“. 

Wszystkiego tego miał dość! Czuł 
fż mu to ostatecznie bezkarnie nie 
ujdzie, — Ale głowę nosi nie od pa- 
rady! Jakoś to będziel 

Zwąchał się przeto z Kopelem 
Minkowiczem, mieszkańcem  Kiecka, 
który przed paroma zaledwie miesią- 
cami wypuszczony został z ciężkiego 
więzienia, gdzie odsiadywał 4 tata za 
szpiegosiwo! 

Minkowicz b,! sekretarzem Od-/ 
działu P. P. S, a prezes oddziału, 
Koif, tak się o nim wyrażał: „Mia: 
kowicz dlatego wstąpił do naszej par- 
tj, ponieważ jest komunistą i dlate« 
go pozostaje pod obserwacją. Wstą- 
pienie do P.P.S. będzie dia niego 
płaszczykiem”. 

W takich warunkach Minkowicz 
był idealnym przyjacielem dla Korfa, 
z którym też ustawicznie się poro- 
zumiewał, — Korf był zadowolony, 
be, jak mów:ł przyiacicłom, ,;P. 
bardzo jest zbliżona do komunizmu”. 

Otóż jak powiedziałem, zwąchali 
się panowie pepesowcy i Kopel Mia- 
kowicz obiecał Korfowi, że go prze: 
prawi przez granicę do 
Bolszewji. — Razem dla towarzystwa 
do bolszewików wybrał się i skarb- 
nik P. P. S. Kurpieniuk. 

Były pewne trudności w wyborze 
miejsca na przejście granicy, ale os- 
taieczn e usunięto je i panowie Korf 
i Kurpieniuk, pozostawiwszy czerwo- 
ny sztandar pod którym służyli w 
Klecku, poszli sobie z laseczkami i 
teczkami w ręku, a rewolwerami w 
kieszeni, w stronę wsi pogranicznej 
Jodczyc. 

Szło im s ię wesołe, bo, jak póź- 

  

Wileńscy ludzie... 
wileńskie domy... 

Tyszkiewiczowskie palace į domy.— 
Gmach na rogu Trockiej i Zawal- 
nej — Salon i przyjęcia u hr, Jana 
Tyszkiewicza — Późniejsze, popow 
staniowe czasy. — Wspomnienie o 

projesorze Płatonie Sosnowskim. 

Dzieje starych domów grodu na- 
szego oczekują wciąż jeszcze na swe- 

Kraushara. *) 
Jakże piękną i pod względem ży- 

cia towarzyskiego, które pulsowało 
tu niegdyś żywszem tętnem, byłaby 
nie jedna taka historyczna monografja, 
która oto nasuwa sę nam gwałiem 

„pod pióro. Teraz oto gdy zaszła o- 
koliczność zajrzenia do kroniki dzie- 
jów choćby jednej tylko wileńskie] 
kamienicy przy ui. Trockiejl Może 
kto z badaczy staropolskiego Wilna 
zdobędzie się nie tylko na gructow: 
ną historię tego, niegdyś Tyszkiewi- 
czowskiego pałacu, lecz i słynnego 
tu w swoim czasie magnackiego salo- 
nu, który był łącznikiem towarzyskim 
wileńskiego bigh lifu, a niekledy i 
zazc:nych grup wybitniejszej inteli- 
gencji z 6tege zwłaszcza dziesiątka 
minionege stulecia. Po wojnie świa- 
towej niemal zupełaie przycichło ży- 
ele towarzyskie w tym oto domu, 
położonym przy ul. Zawalnej i rogu 
u'. Trockiej, a należącym obecnie do 

*) Mamy oczywiście na myślijego «Sta- 
rą Warszawę», jego fundamentalną mono- 
grafję ao Towarzystwa Przyja- 
Ciół Nauk, jego <Typy i oryginały warszaw- 
skie», jego prace w rodzaju <Zagadkowa 
kamienica na Krakowskiem Przedmieściu» 
lub «Dworek Królewski w Alejach w. 
skich», jego <Zamek Królewski w Warsza- 
wie», jego «Dawne życie domowe miesz- 
czaństwa warszawskiego, jego opisy pała- 

ców i odwiecznych kamienic warszawskich, 
warszawskich ogrodów, warszawskich pla- 

z za w nas i jego. 

mr da dorzucił PRA tylko 
rausha!! 

Nieśwież, 14 go października. 

niej zwierzał się Kurpieniuk, „chętnie 
szedł do Rosji, wiedząc, że Koif ma 
wielkie znaczenie u bgiszewików, jak 
sam twierdzi!“.— A w dodatku i do: 
lary otrzymał Korf z Sowdegii, 
wszystko włęc zapowiadała się dob- 
rze. 

Aż tu djabli nadali żołnierzy z 
K. O. P.—Okrepnie byli oni nie na 
rękę naszym turystom, to też poczci- 
wotki położyły się spokojnie w krza- 
kach o dwadzieścia metrów od dru- 
tów granicznych i chciały przeczekać 
przykre chwile. — Ale oczy dzielnych 
żołnierzy wypatrzyły turystów, na 
propozycję wstania z rękoma do góry, 
popartą kilkoma strzałami alarmowe. 
mi, Kerf i Kurpien'uk/pomaszerowali 
do strażnicy, a późaiej do więzienia. 

Obecnie siedzą w więzieniu wraz 
ze swoim duchem opiekuńczym szpie- 
giem Minkowiczem. Mogą sobie spo- 
kojnie radzić о sprawach partyj- 
mych, gdyż stanowią quorum Zarzą” 
du P. P. S w Klęcku: prezes, sekre= 
tarz i skarbnik! я 

Śledztwo teczy się i one wykaże, 
© ileiprawdą jest przyznanie się Korfa 
w piżrwiastkowem dochodzeniu. że 
wraz z Minkowiczem prowadził akcję 
szpiegowską na rzecz bolszewików. 

Jako ciekawy przyczynek posłużyć 
może fakt, że Karf starał się o po- 
zwolenie na wiec P. P. S. w pasie 
przygranicznym. Starostwo pozwole- 
nia odmówiło. Obecne jasnem jest, 
że praca organizacyjno pepeesowska 
miała mu służyć jake środek po- 
mocniczy przy ucieczce do Bolszewji. 

Może P. P.S. skerzysta z tej na- 
uczki, by trochę przejrzeć i swoje 
szeregi i swoje metody działalności 
dzisiejszej, od której, jak widać, łat- 
wo przejść do bolszewizmu! Z. D. 

BARANOWICZE, 
— Wystawa okrężna Artystów 

Plastyków. Przez dziesięć dni w 
Baranowiczach gościła Wystawa Okręż- 
na Artystów Plastyków. Mieściła się 
ona w salach Straży Ogniowej. Kto 
zna ten budynek, ten wie, iż do 
wspaniałości brakuje mu cęś nie coś 
i nawet dużo, mimo to jednak całość 
od samego porządku robi doskonałe 
wrażenie dzięki umicjętności pracy 
organizatorów. 

Oirazu na wstępie spotykam dy» 
rektera Wystawy, p. Brunona Dy- 
mowskiego, który uprzejmie oprowa- 
dza mię i daję wyjaśnienia. 

Wśród obrazów najrozmaitszych 
kierunków malarskich niema ani je- 
dnego „kicza*. Obok siebie wiszą 
prace artystów znanych i młodych z 
Warszawy, Wilna, Krakowa i Lwowa. 
Wartość ich rozumie się rozmaita, 
ale w każdym razie wahają się w 
granicach od „dobre* da „bardzo 
dobre" i nawet czasami dęchodzi do 
„doskonałe, 

Trudno wyliczać wszystkie wpa- 
dające w oczy obrazy, których po- 
czet byłby niemały. — Wspomnę więc 
tylko o prześiicznem «Siudjum» Axen- 
towicza, bardzosiinych <Balszewikach» 
Ryszkiewicza, mieniącym się przedziw« 
nie „Wieczorze nad rzeką“ Szygella, 
o „Pani z owocami“ Bianki, „Starym 
góralu* Dyzumańskiego, o «Patrolu 
przy studni» Bagieńskiego, o «Wilii 
żołnierza» Szczygliń skiego. 

p: Konstantego Bukowskiego, który 
by! oženionv z córką śp. Adolfa 
Wendo!ffa. Dzięki zajmowaniu przez 
p. Konstantego Bukowskiego zaszczyt- 
nego stanowiska prezesa Syndykatu 
Dziennikarzy Wiłeńskich, który miał 
też swoją siedzibę w ebszernych pp. 
Bukowskich apartamentach, przebył 
ich salon przy ul. Zawalneį przeioiny 
okres sporego ożywienia—przerwany 
niestety nagłym zgonem nieodżałowa- 
nej pani Marji z Wendorffów Bukow 
skiej, tak niewyczerpanie dobrej i u- 
czynnej—jak jej małżonek. Dziś sniut- 
na, jakby tragiczna cisza zalega pierw= 
sze piętro pałacowej kamien cy od u- 
licy Zawalnej. > 

Do miedawna jeszcze znane były 
dobrze całemu Wilnu Tyszkiewi:zow- 
skie liczne domy a osobiiwie ten 
oto najstarożytniejszy z nich, wznie- 
siony przed pół wiekiem przez hr1- 
biego Jana Tyszkiewicza byłego 
marszałka powiatu Wileńskiego, na- 
stępnie przed trzydziestu kilku laty 
sprzedany przez tegoż Wendorffowi 
za sumę niespełna 280 tysięczną. 
Któż do dziś dniaze starych wilnian 
nie zna kamienicy hr. Zofjl Tyszkie- 
wiczowej, której budowniczym był 
słynny prof W, Gucewicz (znajduje 
się ona wprost kłasztornego gmachu 
franciszkańskiego). A oto i kamienica 
hr. Benedykta Tyszkiewicza, połeżona 
nieopodal rogu ul. Wileńskiej, a bę- 
dąca dziś w posiadaniu jakiegoś Se- 
mity. 

Dsm co jeszcze w w. XVill przy- 
legał do historycznej bramy Trockiej, 
zaś od r. 1858 posiadający w starej 
swej części pałacowej piękną elewację 
kiasyczną od strony ul. Zawalnej, 
zaś od ul. Troskiej portal z wspa- 
niałym gankiem, pedpartym przez 
dwa atlanty,—jest egromnym kom- 
pleksem budowli, pochodzących z 
różnycH epok i odmiennych form w 
strukiurze. Najstarszym tu, bo sięga- 
jącym wieku XV, jest tutaj dom w 
podwórzu, z cnarakterystycznerni we” 

Zamordowanie posła 

SŁOW O 

albańskiego w Pradze 
PRAGA, 15X PAT. Poseł aibański w Białogrodzie Tsenabeg' 

wyznaczony na takieł stanowisko w Pradze, padł wczoraj o godz. 
10-ej wiecz. ofarą zamachu. Manowicie iakiś młodzieniec dał do 
sedzącego w kawarni posła klka strzałów rewolwerowych, od 
których Tsenabtg zmarł w drod: e do szpitala Pojmany przez 
policję morderca oświadc:yl przy wstępnem badan'u, że nazywa 

sę Agviadh Bedi i ż: jast studentem urodzonym w roku 1904 w 
Elbasain e .Zamachu dokonał rzekomo datego, że Tsenabeg 
zdradzł Albanją na korzyść Jugosławji. 

PRAGA, 15 X. PAT. Zabójstwo ministra pełnomocnego Albanji Tse- 
nabega wywołało w Pradze głębokie oburzenie. Napastnik w ciągu trzech 
dni czatował w kawiarni «Pasage» na posła, który przybył niedawno do 
Pragi i jeszcze nie wręczył przzydentowi republiki swoich listów uwierzy- 
telniających. Zabójca oświadczył, że przybył do Pragl specjalnie w celu 
zabicia Tsenabega, uważając go za śmiertelnego wroga narodu albańskie- 
go. Tserebeg ukończył liceum w Rzymie, znał język francuski, włoski i 
albański. 

Szajka fałszerzy na G. Sląsku 
KATOWICE, 15 —10, Śląska policja wojewódzka ma nielada zadanie 

do spełnienia. Oie niedawno temu nieuchwytni falszerze podrobili podpi- 
sy dyrektorów syndykatu polskich hut żelaznych i narazili Polską Kasę 
Oszczędności na stratę 140000 zlotych, Obecnie znów za czekiem z podro- 
bionemi pedpisami dyrektorów państwowych zakładów wodeciągowych na 
Górnym Śjąsku nieznani fałszerze pobrali z Bznku Gospodarstwa Kraje- 
wego 22000 zł. Jakkolwiek podpisy były podrobione dosyć nieudolnie 
okoliczność ta uszła uwagi ze względu na to, że Bank Gospodarstwa 
Krajowego nie ma w zwyczaju zbyt farmaln:go badania podpisów. Za- 
chodzi podejrzenie, žo w pierwszym i drugim wypadku br-ła udział ta 
Sama szajka. Podrobienie natomiast małej kwoty tłomaczyć można obawą 
przed osireżnością spowodowaną fałszerstwem czeku syndykaitu polskich 
hut żelaznych. Zaznaczyć należy, że policja ma do czynienia z niezwykle 
sprytną szajką, której nie udało się dotychczas ujawnić nawet drogą wy- 
znaczenia wysokich nagród. 

Fala strajkowa w Niemczech 
Strajkuje 30.000 robotników. 

BERLIN, 14 10.—Strajk w przemyśle drzewnym objął zgórą 30 000 
roboiników. Równisż w przemyśls meta'owym sytuacja uległa zasstrzeniu, 
albowiem robotnicy postanowili nie zwracać się do sądu rozjemczego. W 
przemyśle browaruianym wyrok sądu rozjemczego został przyjęty, wobec 
czego należy oczekiwać przerwania strajku, 

Korzystając z uprzejmóści p. Dy- 
mowskiego, rczpytalem się o szcze- 
góły tyczące się wystawy, 

A więc przedewszystkiem jakie są 
jej cele — Dewiaduję się, że dwa. 

P.erwszy to udostępnienie najszer- 
szym warstwom  społaczeństwa kre- 
sowego zapoznania się z dzisiejszą 
polską sztuką malarską i spełnisnia 
przez to misji kulturalnej. 

Diugi to wyszukanie zbytu na 
obrazy polskich małarzy; nieraz przy- 
mierają oni z głodu, nie mogąc w 
przeładowanych a ubogich miastach 
znałeźć odbiorców dla swych prac, 
natomiast prowiacja często poprze- 
staje na bohomazach jedynie dlatego, 
że niema okazji nabycia czegoś przy- 
zwoitego. 

Trzeba przyznać, że oba cele bar. 
dzo rozsądne i pažyteczne! 

Obeena Wystawa Okrężna to za- 
ledwie pierwsza próba. Szereg mala- 
rzy do niej przystąpił, dając 280 obra- 
zów. W razie sprzedania któregokel- 
wiek zaraz jego twórca obowiązany 
jest dostarczyć nowy na zmianę. 

Wystawę  papiera Dapartament 
Szłuki Ministerstwa Oświaty, jednak- 
że pomoc ta materjalnie jest minimal: 
ną. Zasadniczo cała impreza oparta 
jest na zasadzie samowysterczalności, 
co dotąd daje zupełnia dobre wyniki, 
mimo że objazd trwa już przeszło 
trzy miesiące, zaczynając od Białego- 
steku, Wołkowyska, Lidy, Grodna, 
Wilna. Dalej Wystawa objedzie Sło- 
nim, Pińsk, Równe, Łuck, Włodzi- 
mierz, Chełm i Brześć. 

O powodzeniu wystawy świadczy, 

wnątrz sklepien'ami 1 dekoracjami 
ściennemi, bardzo staremi, lecz juł 
od lat przeszło sześćdziesięciu nieste* 
ty pokrytemi wapnem, lub może i 
zatynkowanemi. Jak się wyżej rzekło, 
ów gmach od strony ul. Zawalnej 
powstał w ósmym dziesiątku ubiege 
lago s!ulecia, Stanął on na miej- 
scu gdzia się znajdowała część 
obwodowege wału miejskiego ©- 
bronnego. Plan jego wykonał archi- 
tekt Lewicki, nieumiejący jakoś pogo- 
dzić w nim załet architektonicznych z 
powabami stylu przyległego pałacu, 
przebudowanego około 1860 przez 
zdolaego architekta Czagina. 

Pożary niejednokrotnie niszczyły 
niektóre części dnmu starożytnego, 
który jeszcze w XV stuleciu należał 
do Szymona Żylińskiego, a przylegał 
do teryterjum oo, Franciszkanów. Za 
Aleksandra Jagiellańczyka właścicielką 
kamienicy była p. Nastazja Hromy- 
czyna de domo Żylińiska. W w. XVil 
władał domem, zamieszkały tu biskup 
wiieński Jerzy Tyszkiewicz. Jeszcze 
poprzednie, król Jan Kazimierz uprzy* 
wilejował kamienicę tę zwolnieniem od 
postoju wojsk. Te same ulgi otrzy- 
mali i hr. Tyszkiewiczowie w w.XVill. 
Brano tu pod wzgląd nietylko nie- 
szczęścia wojenne jakie dotknęły 
właścicieli rzeczonej kami:nicy lecz i 
wyjątkowe ich zasługi okazane dla 
Rzeczypospolitej. W części pałacowej 
gmahu Tyszkiewiczowskiego, pozia* 
dajązgo wspaniałe apartamenta, 0z- 
dobione dskoracjami  plafonowemi, 
które ujmowały efektownie i kon: 
terfekty rodziny _ Tyszkiewiczów, 
odbywały się nigdyś słynne rauty, 
bale dobroczynne | koncerty damo- 
we, wreszcie stałe przyjęcia gościnne 
hr. Janostwa Tyszkiswiczów, dziędzi- 
ców Waki, Dziewałłowa, Wołożyna, 
Ornian i innych dóbr. W czasie wypad« 
ków powstania Styczniowego odbywa- 
ły się zgromadzenia demokratyczne 
a za patrjotyczne swe wystąpienia był 
marszałek Jan Tyszkiewicz przez ja- 

22 dotąd zwiedziło ją przeszło 18 ty- 
sięcy osób. Prócz tego žolaierze 
wpuszczatni są zupełnie darmo dla 
cełów oświatowa-kulturalnych, a mło: 
dzież za minimalną opłatę. 

Tu trzeba kilka słów poświęcić l 
publiczności baranowickiej. O ile w 
takich miastach jak Lida, Grodno 
it, d. wystawę zwiedziła prawie bez 
wyjątku cała 
okoliczna, o tyłe w Baranowiczach 
prawie widać jej nie było, poprostu 
liczone osoby! Wśród pubiiczności 
przeważała w ogromnej ilości ludność 
żydowska. Bardzo dobrze, że Źydzi 
byli, ale zupełnie niezrozumiała jest 
obojętność inteligencji chrześcijańskiej; 
mając tak doskenałą okazję do roz- 
rywki artystycznej, nie wykorzystać 
jej, to nie świadczy chyba zbyt do- © 
brze o inteliekcie! 

Tłomaczyć to sobie jedynie moż- 
na pewnego rodzaju nieufnością. Ra* 
dzimy w każdym razie pozbyć ię jej, 
gdy następny raz Wystawa Okrężna 
do Baranowicz zawita! 

Inicjatorom i wykonawcom wysta- 
wy można wyrazić szczere uznanie 
j życzenia, by nie poprzestali na pierw- . 
szej próbie, a przeciwnie by w latach 
przyszłych rozszerzyli swoją  działal- 
ność i na mniejsze miasta, gdzie z 
pewnością będą przychylni: przyjęci — 
Zakupienie już dotąd 50 obrazów za- 
pewne doda ochoty do udziału w wy- 
stawie malarzy i zachęci ich do pra 
cy, skoro się przekonają, że znajdują 
żywy oddźwięk dla swych wysiłków 

artystycznych. * 

kiś czas więziony z rozkazu Muraw- 
jewa. Przedtem bywał tu u hr. Tysz- 
kiswicza znany z dość życzliwego u- 
sposobienia dla Społeczeństwa pole 
skiego gen. gubernator Nazimow, 
bywał i guber. Pochwisniew; bywał 
później gen. gubernator Albedyński. 
Stałymi gośćmi w pałacu Tyszkiewi- 
czowskim byli _ marszałek Adam 
hr. Plater i marszałek Trocki Ed. 
Róner, dałej pp. Niezabytowscy 
mieszkający w tym samym domu, 
Alsksaudor  Oskierka, późniejszy 
przewodca pariji „Blalych“ w r. 1863, 
doktór Zenon Cywiński, znany filan: 
tros wileński dr. Juljan Tytius, dyr. 
Banku Ziem, Jan Lubański i wielu 
innych. W tym że domu mieszkała i 
ciotka hr. Jana sędziwa hr. Teresa 
Zabielówna, sięgająca pamięcią słyn- 
nych bałów w Tuillery za czasów 
Drugiego Cesarstwa na których nie- 
raz bywała. W salonach hr. Tyszkie- 
wieza miejedea o ówczesnych melo- 
manów wileńskich miał sposobność 
słvszeć nie tylko przyjemną grę na 
„Erardzie* gospodarzy domu, z któ- 
rych urodziwa hr. lza była za młodu 
uczericą Liszta, zaś mąż jej uczniem 
mistrza naszego Moniuszki, lecz nie- 
jednokretniz artystyczną parę Wie- 
niawskich, dalej wilnianiaa Bonoldie- 
go, artystę opery Zelinglera, i innych 
śpiewaków, Oraz słynne, często w 
Wilnie przebywające artystki, Odby- 
wały się iu i grubo opłacane przez 
hr. Jana Tyszkiewicza seanse słynne- 
ge magika Harmana. 

Przed laty trzydziestu, gdy życie 
towarzyskie społeczeństwa polskiego 
rozwijać się mogło tylko konspira- 
cyjnie, odbywały się uroczystości w 
święta narodowe. Np. u pp. R. Wo- 
jewódzkich pięknie się udało urzą- 
dzić zabawę z żywym obrazem, apo- 
teozującym w barwnej gruzie postać 
Mickiewlcza łako też bohaterów i bo: 
haterki poematów naszego wieszcza. 
W średku obrazu fgurowała postać 
młodego Adama, którą przedstawiał 

    
inteligencja miejska i | 

Nowości wydawnicze, 
— Benedykt Bornstein: <Architekto- 

nika zmysłowości i rozsądku». Str. 252. 
Warszawa, F Hoesick 1927. 

— Jen St. Mar: «Łów». Powieść z cy- 
klu «Kawalerowie księżyśa». Str, 298. War. 
szawa. F. Hoesick. 1927. 

— Dr. Zcfją Daszyńska Golińska: 
<Zegadnienia polityki populacyjnej>. Str. 
357. Warszawa. F, Hoesick. 1927. ‹ 

Nad zagadnieniem wartości, wzrostu i 
rozsiedlenia ludności pracuje znatomita an- 
torka od lat już wielu. Niniejsze dzieło trak. 
tuje, między innemi, o teorji Malthusa, o 
ruchu ludności przed i po wojnie, o kwestji 
kobiecej, o neomaltuzjanizmie, o t.zw. poli- 
tyce rasy, o nędzy, alkoholizmie, prostytucji, 
eugenizmie. Przygotowany do druku, tom 
drugi traktować będzie o emigracji i imigra- 
cji, o kolonizacji, o kwestji mieszkaniowej. 

— W «Wiadomościach Literackich» 
(Nr 42) rozwodzi się p. Adolf Nowaczyński 
nad swoją najnowszą sztuką, która ma nie- 
bawem ujrzeć światło kinkietów w Teatrze 
Polskim w Warszawie, Jest to — pisze mię- 
dzy innemi — dzieło pełne, bujne, rozłoży- 
ste, dające arystofanizm tj, kwintesencję indy- 
widualności pisarskiej i ludzkiej Arystofa- 
nesa w spotęgowaniu, a zarazem w uprzy- 
stępnieniu dia ludzi nowoczesnych». 

Związek Spółdzelni 
w Warszawie, Oddzial 
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Nastroje dnia 
często wywołane są spożyciem $ 

- smacznego pierwsiego Śniadania, ф 
Szklanka dobrze3 zaparzonej 

herbaty 
$ m arki F. D. 

;  fdealnie wpływa na usposobienie. 

Do nabycia wszędzie. 
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% Skład broni i amunicji 

i „Spółlu Łowiecha” 3 
Sp. z Ogr. Odp, 

Wiino, Mickiewicza 11. 
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Najwybitniejszy szłagier sezonu 

Włodzimierz Gajdarow 
i Liana Haid 

w fascynującym filmie miłości | 
i żądzy na egzotycznem tle wschodu 

„Biała Niewolnica”. 
JUTRO w kinie <POLONJA». 
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DO NOWEGO LOKALU 

Administracja „Slowa“ miniejszem sodaje 

do wiadomości Sz.Sz, Swych Inserentów, 
iż z Śniem 4 p źiziernika b. r. była zmuszoną z:rwać wszelki: 

Powszechnóm Biurem Ogłoszeń 
BERNARD BUCHWEITZ 

Powyższe ogłaszamy w interesie firm, kióre dotychczaS 
załatwiały sprawy ogłeszęń w <Siowit» za pośrednictwem Biura 
B. Buchweitz, uprzedzając, iż tą drogą otrzymane przez Admi- 
nistrację „Słowa* inseraty, drukowane w raszvm piśmie nis będą. 

— Wydawnictwa Muzeum Tatrzań- 
skiego w Zakopanem, Dwie nowe książki 
wydało zaów Muzeum w Zakopanem. AŻ 
zazdrość bierze... Gdzież jest u nas w Wil- 
nie instytucja, któraby coś wydawała! 

Trzeciem z kolei wydawnictwem zako: 
piańskiem jest wyborna praca prof. muzy- 
kologji na uniwersytecie lwowskim, АдоНа 
Chybińskiego, <Q muzyce górali podhałań- 
skich». Lud podhalański posiada nieprzebra- 
ne skarby czarujących pieśni a muzyki gó- 
ralskiej wietkim entuzjastą jast.. Karol Szy- 
manowski. Szymanowski sam napisał szereg 
mazurków, w których tętni muzyka podha- 

sta i pracuje właśnie nad baletem <Ja- 

nosik> osnutym na podhalańskich motywsgh. 
Jarosław lwaszxiewicz napisał <Muzykę gór» 
(znajdziemy ją w jego <Pejzażach senty- 
men alnych»). Mefodje podhałańskie, zužyt- 
kowywzli Noskowski, Paderewski, . Żeleński. 
Przypomnijmy też sobie «Tztry» ŹŻaleńskie- 
go i Noskowskiego <Morskie oko». 

Czwartą książką wydaną przez Muzeum 
w Zakopanem jest rzecz o twórczości Wła- 
dysława Orkana, autora powieści i drama- 
tów, skreślona przez Juljana Krzyżanowskie- 
go (<Pieśniarz krainy kęp i wiecznej nędzy»). 

Wpierw jeszcze wydało Muzeum wy- 
borny «Rocznik Podhalański» z cennemi pra- 
cami Czubka, Stolarczyka, Sieroszewskiego 
ilnnych oraz rzecz o Tatrach i Podhalu w 
twórczości Kasprowicza, napisana przez 
Konstantego Górskiego. 

Mleczarskich | Jajczarskich 3 

w Wilnie, Końska 18, : 

ZAWIADAMIA Szanownych odbiorców że z dniem 20 PAŹDZIERNIKA 

serów i jaj zostaną przeniesione 
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Po cenach fabrycznych 

KALOSZE, ŚNIEGOWCE 
krałowe I zagraniczne 

OBUWIE, SWETRY 
; modne 

ciepła bielizna, wełniane ręka- 
wiezki, pofczochy, skarpetki 
oraz najrozmaitsze towary zimo- 

we polecą frma 

„W. Nowicki. 
Wilno, ul. Wielka 30. 

Telsfon 908   
  

r 
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początkujący podówczas poeta wi- 
leński, student prawa, p, Wacław 
Makowski (syn) późniejszy minister 
sprawiedliwości. W onym czasie za- 
mieszkiwało dom pałacowy przy ul. 
Zawaln:j sporo osób z pośród zna- 
nych inu pracęwników spolecz- 
nych, jak ś. p. Józef hr. Tyszkiewicz 
numiztnatyk, autor  „Tyszkiewicia- 
nów*, i filantrop mec. Adam Karpo- 
wicz, inicjator budowy pomnika 
Mickiewicza w Wilnie, mac, Restytut 
Sumorok, artysta budowniczy hr. Ro- 
stworowski, dalej wnuk Mickiewiczow- 
skiej „Bargerki“ š. p. Wilh. Malinow- 
ski, którego córka p. Wanda Oster- 
wina spędziła tu swe dziecinne lata i 

wielu innych, których nazwisk już 
pamięć nie ogarnie. : 

Niech choć tych kilka datknięć 
piórem ma šciania starej, pałacowej 
kamienicy choć mocno niekompletny 
zarys dziejów jej położy. 

3 

Dnia 4-go bież. miesiąca upłynęło 
sto lat ed daty zgonu prefesora teo" 
logii moralnej | pasterskiej w daw- 
nym uniwersytecie wileńskim księdza 
Piatena Sosnowskiego. 

Zgasł przedwcześnie nie licząc 
więcej nad 27 lat, Zwłoki jego Spo- 
częły ma Rossie pomiędzy grobami 
profesorów Euzeb. Słowackiego i dr. 
med. Ferdynanda Spitznagla (ojca 
Ludwika). Ubożuchny, w kształcie 
małej płytki, posiada nagrobek wbi- 
ta w ziemię, boleśnie razi wzrok 
każdego ta Opuszczona pamiątka, 
dziś zwłaszcza, gdy przed rokiem 
staraniem prof. St. . Kościałkowskiego 
lekarze przywróciii grebowcowi Spitz- 
nagla należyty wygląd, a monument 
ojca Juljusza jest w stałem poszano- 
waniu, 

Biografowia prof. Sosnowskiego, 
szczerega jak i ojciec jego paroch 
unicki, w zasadach wiary kagłana, 
mianowicie znany uczony X. M. Bo- 
browski i nieodżałowany historyk oś- 

  

wiaty dr. ]. Bieliński wysoko podno- 
szą zasługi profesorskie i kaznodziej. - 
skie, pracowitość i cnoty osobiste ks. 
Platona. Przed chorobą swą ostatnie 
kazanie wygłosił P. Sosnowski w 
kościele ks. ks. Augustjanów w 
świątyni, która tak jeszcze niedawno 
zwróconą zestała unitom. 

Rodem był ks. Sosnowski z Klesz- 
czelów w pow. Bielskim, ziemi Gro- 
dzieńskiej, kształcił się w gimnazjum 
białosteckiem Będąc uczniem drukował 
wiersze w, Tygodniku Wileńskim”. Po 
ukończeniu seminarjum w Wilnie,tamże 
odbył studja teologiczne w uniwer- 
Syłecie, pozyskawszy stopieńm aistra 
św. teelogji. Następnie za dwie dy- 
sertacje zaszczycony został przez uni- 
wersytet stopniem doktora tealogji i 
prawa kanonicznego. Po śmierci prcf. 
J. K. Chodaniego, słyanego kazno- 
dziei świętojeńskiego, objął ks. Sa- 
snowski kaiedrę teologji moralnej i 
pasterskiej. Wykładał od r. 1823 ce- 
lując powagę metody i daskonałoścą 
języka teologicznego. Korzystał wiele 
z manuskryptów swege u:zonego po- 
przednika, które odpowiednio epraco- 
wał, Późaiej oddał się studjom fila- 
zofji chrześc. i odznaczył się jako do- 
skonały nauczyc el religji. Na konkur- 
sie katedry teelegji moralnej i paster- 
skiej złożył rezprawę. w której wyka- 
zał umiejętną ocenę zasad moralistów 
nadto przedłożył cenny materja! bi- 
bijograficzny książek ascetycznych. 
Za te prace swe został w 1826 pro: 
fesorem nadzwyczajnym i wnet po- 
tem wyświęcony został na kapłana. 
W rok połem otrzymał probóstwa 
korelickie. Zaslynąwszy jako kazno- 
dzieja nie przerywał, pomimo kilku 
miesięcznej choroby, pracy swej nau: 
kowej, lecz nadwerężony organizm 
nie wytrzymał wysiłku i uwielbiany 
przez kolegów tudzież swych uczniów 
uniwersyteckich zgasł ks. Platon So- 
snowski niejako u progu swej świet- 
nej karjery. owa 

„ Uziębło,



« ŁOWOÓ 

Monstrum prowohtacji, Straszliwy dramat w gm. Mejszagolskiej. (dražonia tentealnę. 2 ausa ES 
BETRTS TTL STAI ON NES Nowe nadzwyczajne rewelacje Bur. gorąca monarchistka „drży za swego z m W: ои aa SZER wawy vs Eugeniusza Czirikowa «Komisarz i RZA a pila firanek na oknach. W Kolenji Mufa. Niejaki Aleksander Jagiełtowicz, mężczyzna 33 letni, o : cewa o olbrzymiej organizacji prowo- męża" i pilnuje firane : ; z Sowiecki» sztuka w sześciu obrazach 

katorskiej Jakuszewa i  Opperputa, Jeśli wszystko spokojaie dyskretki godz. 5 rano wtargnął de mieszkania swych starych rodziców i wystrza- wystawiona w Teatrze Polskim 
ofiarą której padł Szulgin, przypomi- na oknach šą, ješli „G P, U. za- lem z karabinu zamordowa! nisjakiego Ludwika Karawajczyka. Następnie W й : 

, msją światu, że prowokacja to przyczy- graža“ — to nie. I Szulgin, biedny strzelił do swego 60 letniego ojca, Teofila, raniąc go ciężko w piersi i za- | ięc najpierw SCENA O akcentach Jedyne tylko jest zdanie © 
pozach wielkiej gweltewnošci, roz- na i geneza wielu złavisk historycz- Szulgin z takiem rozczuleniem pisze o A : A wai 

nych, Prowokacja to czynnik- twór- tych firaneczkach i tej  młodziutkiej, dał matce swej cios bagnetem w brzuch. Po dokonaniu okropnego czynu grywająca się w więziennym  kurvta- G Enrilo“ 

”° i czy w historii. heroicznej żonie mónarchisty, jak bę- zbiegł do lasu. Pierwiastkowe śledztwo ustaliło, że czynu tego dopuścił się rzu jakiejś Czeki bolszewickiej (Cze- 
Wasilij Witaljewicz S:ulgin były dzie późaiej kilkadziesiąt razy pisał i Jagiełitowicz na tle nieporozumień majątkowych z rodzicami. rezwyczajnaja Komisja). Więźniowie ży 

„czarnosecinny* poseł de Dumy z opowiadał o wszelkich heroizmach, Zarządzono natychmiast entrgiczny pościg policyjny za mordercą. Saudas i Ta „Wyśmienite { 
Kijowa, naturalny syn członka Rady ktore „dla niego“ popslniali ci tak 
Państwa Pichno, również najzajadłej- bohatersko nasirojeni monarchiści z ustraszeny generał (występ, jakże rzad- Prosimy przekonać się, 

szego polakożercy jest świetnym, jed- tajnej organizacji. ki, p. Zbigniewa Śmialowskiego) nie 
mym z majświetniejszych w Europie I te wszystko było komedjął W chce  komisarzowi bolszewickiemu lecz zażądać wyraźnie: 

publicystów. Stył jego, sposób pisa- ten sposób sieć prowokatorów chcia: podać ręki... bez rękawiczki, jakś 
kupiec aresztowany i na Śmierć ska- „Enriloć z młynkiem mia porównać można do naszego wi. ła wzbudzić de siebie zaufanie, 0b- r i 
zany zamiast kogoś innego, jakaś ko- 

    

  

łeńskiego Czesława Jankowskiego, wożąc i wywożąc z Sowdepji Szulgi- stacji i „ ка AE ao E o ice p WA aros EC [NIEDZIELA. 1 koniroli mięsa, 6. sprawy bie- bieta osłupiała © „przerażenia, jakiś do kawy! 
przewijają się u niego złosiste nici ufanie w kołach emigracji rosyjskiej, | SG Dxiś Wsch. ai. o g. 5 m, 54 — Wyłączenie prądu elektry- student, któremu się zmysły pomię- 
feljetonu. Jako zajadły antysemista | a przez ta samo zbudować doskona- | Martyniana. Zach. sł. o g.16 m. 46 CZnego. Wydział Elekiryczny niniej- szały w więzieniu... słowem: scena Našladownictwa zechce 
gorący msnarchista zasiadał na skraj- łv kanał dla informacji płynących z jntro szem zawiadamia, iż w powodu uzu- ścinająca krew w żyłach. Zaraz obraz 
nej prawicy i uprawiał tam demago- z zj mać R Wiktora B. pełnienia urządzeń rozdzielni dostawa Donia A e EA Łask. Pani we własnym 

i ię po- rowokator! om o ; af : 

r kod "Mikolajowi ia 65 ak Bim i Baa. który cdk Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład A us AS nad kontrrewolucjonistami. Z ebu interesie zwrócić! 

protegował Siołypia. W r. 1917 po- dyś zdemaskował Aztfa. Pamiętamy Meteorologji U. S. B. godziny 7:ej rano do godz. 8-ej po obrazów zaczyna wyłaniać się: treść 
jechał razem z Guczkowem do Ce- kto to był Azefl Był komitet politycz- z dnia 15—X, 1927 r, południu. wkraczającego na scenę... melodra- 
sarza prosić go o podpisanie abdy+ ny partji socjalistów-rewolucjonistów Ciśnienie | 74 UNIWERSYTECKA. "3fu? Tak, czegeś w tym rodzaju. 
kacji. W swej arcyciekawei iprzepięk- i była erganizacja bojowa tej partji, średnie J 2 Kochali się obaj--dawno EMU — 227255. 7557555 полооленитлонии 
nie napisanej książce Dni opowiada Ze względów kenspiracyjnych komitet Temperatura | „4 — Powszechne wykłady uni- w Helenie  Władimirównie Szukow- 
o tej ostatniej audjencji u Wszech- polityczny nie znał członków organi. średnis ; wersyteckie. W niedzielę, dnia 16 Skiej: proletarjusz, обеспу komisarz Ika Л И 

października 1927 roku o godz. 7-:] Sowiecki Murawjew i poruczn'k gWar“ rakterysiykę balszewikėw i boleze- zosyjskiero Samodzierżcy i jak jemu, zacji bojowej. Pośredniczył między е ; » ył y I fak jemu, zacj jowej. y EdZY Opad за do- | Е wiecz, w Sali Šaiadeckich Uniwersy- Gji ksiąžę Gorlicyn, obecnie uwięzio- wiamu bardzo a bardzo pewierzchow- wychowanemu w atmosferze ubóst- temi dwoma instytucjami tylko Azef. bę w mm, 
wiania Cesarza, tak dziwnie bvło sie- Azef był wodzem organizacji bojowej telu „prof, d-r Matjan Massonius Wy- ny i będący na łasce i niełasce bol- ną; że żadnego pogłębienia psycho- 

SIS Amo nieogolone i > paie AA A ów ) Północny. A p. t: „Organizacja Uai- z: aa + logicznego ar też socjologicznego w 
w Szary nym garniturze na- › Ęioš: з i Poch i * 5 : > 1-2 " sztuce Czirikowa miema. Ot, istni 
przeciw Cesarza, który patrzał na był sztandarem dla podziemnego ruchu Mialam & Žo ESZCZ- % u» 50 gr; dla młodzieży i sa oleodruk. Cala szczęście, że — a 

ego wawa eny sakiai aras lokstotam, sggniemm policyj Zemdezeji bawicijema slły wro + ZEBRANIA L ODCzyTV. | šalonowym р. komisarza w drodze ppoba:l Sztuka szablonove. Z gru. kiem swoich liljowych oczu. Późaiej był prowokatorem, ageniem po icyį- A REA PAT ODCZYTY. do Moskwy — między Murawiewem I bemi efsktami. Obliczona na sukcesy 
ma posiedzeniu w mieszkaniu Putiati- nym. Zorganizował on mnóstwo za- KOŚCIELNA — Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Hasleną palę nie: 0h dz MaWi galerjowe i na niechybną kasowość, 

SEO, DOOR a e i Soma EET T че gia o Ale оз wę Ba, „st, ranie pz nosiła herbatę i 5 i a . = й . r. (po- . 2 ę i gdy pośrodku poko (©) Wizytacje pasterskie. niedziąłck) o godz. 19! pół (siódma i pół Szybko Opowiedziana telegraficznym Ea KE = ju siedział wysoki oficer o chudej nych Plewego i udany zamach na Wyznaczona na wtorek dn. 18 b. m. wiecz) w lok i 
twarzy i gdy dwaj ludzie znienawi- W. Ks. Sergiusza generał gubernatora wjzytacja kanoniczna parafji Gierwiaty Zamkowa 24 0 fck Tow. Lekarsk. stylem, brzmi tak: wiecki*_ wszystkie szanse dożyć na dzeni, wzgerdzeni przez dwór, podej- Moskwy. A więć agent policyjny Za- jąk dowiadujemy się nie odbędzie się . Na porządku dziennym: Sprawa przysłą. , , Murawjew kocha H:lenę, ona zaś scenie Teatru Polskiego do swego 
rzani o to, żesą kuźają iźródłem wszel- bił pierwszego w państwie dygnitarza z powedu aresztowania proboszcza sa p Związku Lekarzy Państwa Pol. księcia. Murawjew więzieniem i toriu- kasowego tuzina. 
kich antydynastycznych intryg, dwaj i zabił wysokiego dostojnika stryja Gerwiat ks. Ambrożege Jakowiani<a, ide ao A oras Ida rami doprowadza księcia do komplet: Na nas samych działała mocno 
ludzie noszący najjaskrawsze, sztan: rodzonego cesarza, W ostatnich la: co pozostaje w związku z akcją rzą- przybycia dostatecznej IU DAS ai nej niepoczytalności moralnej, utrzy- tą,,, zjawa. Wrażenie robi: ten rosyj- 
darowe nazwiska antyrządcwej ópo- tach peneja Azefa wynosiła 14 tys. gową wywołaną represjamirządu Ko: 5:g0ne zebranie odbędzie się w tymże dnlu muje go w przekonaniu że Hi:lena gkj świat, od któregeśmy już od- 
zycji t. j. OGuczkow i Milukow histe- rubli. Ale policja szczodrze subsydjo- wjzfskiego. We środę dn. 19 dokona 17X © CZ 20 (8 wiecz.), decyzja którego Została zamordowana i dobywa z nie- wyki! Brrl. Trudno nie wstrząsnąć zycznie błagali tego oficera, którym wała także wszystkie ruchy rewolucyj- |, E, ks, Arcybiskup Metropolita wi- Państwa Polskiego będe  abowiaosiu:) So, z księcia, nie władzjącego SobĄ, gię. A gdy komisarz sowiecki, do- 
był W. ks. Michał by przyjął koronę, ne. Dlatego w takiej np. arcycieka- zytacji parafji oraz konsekracji ko- dla wszystkich członków bez względu naliczby OhYdNE przyznanie się do planowa- brze pociągnąwszy z butelki, odpada 
— on S:ulgin, en sługa sług car. wej książce Sawinkowa pt. „Wspom- ścjoła w Ławaiyszkach. Ks. Arcybis- obecnych. nego, wespół z „Heleną, kontrrawolu- w dawną, przedwojenną duszę rosy|- 
skich siedział cicho, a potem odez- nienia terorysty* nie spotykamy cał: kupowi towarzyszyć będzie ks. W. , —- Posiedzenie Stow. b. woj- CYlnego zamachu na bolszewickich ską j szuka dła niej wyrazu, to... to 
wał się: „nie starczy mi odwagi aby kiem kłopotów pieniężnych. Terory- Meysztowicz. skowych. Wczoraj o godzinie 6-ej komisarzów, na samego Murawjewa. nie znajduje go w języku polskim 
w takim momencie doradzać Waszej Ści mieli mnóstwo pieniędzy. Prawda,  — (c) Pobyt biskupa rumuń: Odbyło się wosiedzenie przedstawi- Tej „zdrady“ świadkiem była Helena. į odwaliwszy się na krześle i zało- 
Cesarskiej Wysokości by zechciał że korzystali ze szczodrej pomocy skiego w Wilnie. Bawący przejaz- Cieli Związ. Emerytów, Zw. Oficerów Przestaje kochać księcia a zaś ujęta żywszy pod głowę ręce, woła «w огу- 
przyjąć koronę”. zagranicy. Japonja wpłaciła rosyjskim dem w Wilnie j. E. ks. Michał Robu, Rezerwy, Zw. Lezjonistów, Zw. Hal- zarówno wielką miłością dla niej DOl- gjnale»: Taska! Taska!... 

Ten problemat swego stesunku socjalistom miijon franków na walkę biskup Jass (Rumuaja), podejmowany lerczyków, Dowborczyków, Rszerwi- Szewickiego «potwóra», jak jego jaw- * Powiem więcej. Dziwnie brzmi 
do dynasiji w chwilach historycznych z ich własnem państwem. | rosyjscy był w dniu wczorajszym obiadem Słów, b. wojskowych i Legji Inwali- "a chęcią uratowania ukochanej KO- miękka, elegancka mowa polska wśród 
powiózł z sobą Szulgin na emigrację. socjaliści przyjęli te pieniądzel „ przez J. E. Arcybiskupa ks, R. Jał- dów w. p. pod przewodnictwem ma- Diety, zaczyna uczuwać dla Murawje- tego rosyjskiego Świat, w ustach 

« „W zeszłym roku zwiedził Sowdepię i Dopiero na tie takich wspomnień brzykowskiege. Na obiedzie obecni fora Kirtiklisa. Na posiedzeniu uchwa: Wa CoŚ*. coś... co ją, arystokratkę, tych ludzi... w żandarmskich po ko- 
j Yłrapisat książkę „Trzy stolice". Miała Sawinkewa rozumiemy duszę i cha- byji również * JJ. EE. ks. ks. biskupi lono statut z drebnemi zmianami do tego słopnia przeraża, że popełoia stki szynelach, o tak dobrze nam 

to być przełomowa książka, napiszna rakter tych ruchów rewolucyjaych, tE- Michalkiewicz i Bandurski, oraz Rek- Stylistycznemi Stowarzyszenia O:ga- zamach samobójczy, Odratowana — znanych manierach. Dla nas, ludzi 
z palryjotycznym zapałem i entuzja: rorystycznych. Wiązała siętam razem ter OO. Jezuitów, u którego się J. nizacyj b. wojskowych nolskich wą- Ma atoli dostać się w ręce rozjuszo- (ujejszych, takie sztuki powinne być 
styczną wiarą w niewąlpliwy powrót degeneracja z prowokacją policyjną. E. ks. biskup Rabu zatrzymał. je vództwa wileńskiego. Następnie wy- nych bolszewików. W chwili tego grane w rosyjskim języku, w orygi- 
monarchji i wszechresyjski pogrom Jakaś wyuzdanahistor az potwornym, łowono komisję w oscbach gen. Halwyższego napiącia wszystkich me- naje, Polski ich język—razi. 
żydów w dotąd nieznanej skali. Szul- degenarackim stanem ciągłego kłam- URZĘDOWA, Osikowskiego, pułk. Samara: lodramatycznych motywów, rozgrywa A O SRiOWO BW, pół - bombkę 

— gin wniósł dużo nowege do publicysty- stwa, w którą pogrążeni byli prowo _ — Naczelnik Dworakowski p. kpt. Ciozdy, por. Pałakowskiego por. sit krótka scena miłosnych Wyznań... bardzo starannie, W pierwszych obu 
ki emigracyjnej, która ebracała się katorzy zawodowi. A jak częste były o. Wojewody. P. wojewoda Racz- Smilgiewicza i Krasowskiego w celu Lecz Murawjew przecie jawnie zdra: ‚ 
ciągle dokoła zastygłego w ich oczach ida eu w  osłatniej kizwicz na czas swego krótkotermi- opracewania programu kaosdisiokėi dził czekistów chcąc uratować H :lenę. ps Erelio Kns tr 
obrazu belszewickiego chaosu z 1920 chwili, Sawinkow cytuje szereg takich nowego urlopu, który rozpoczął w zjednoczenia erganizacyj b. wojska: O3aczony przez nich, wystrzalėm Z dobrze а сайа reżyserska, zakulisowa r. Szuigin twierdził, że dziś w Rosji wypadków tchórzostwa przeważnie u dniu 16 bm., poruczył zastępstwo w wych w jedno stowarzyszenie, która rewolweru śmierć sobi: zadaje. onomatopeja naśladująca różne od- 
jest „tak jak było, tylko gorzej”, że osób żydowskiego pochodzenia, Hi- pełaieniu swych funkcyj naczelnikowi się odbędzie w dniu 1.go listopada Na tem sztuka się kończy — pra: głosy towarzyszące jździe koleją że: 
pulsują dziś nowe sły, że ustrój so- steryczna nienawiść de państwa, wy- wydziału administracyjnego p. Dwo- bież, r. ku. wie, prawie, że aboteozą, tfu do lazną, zbliżaniu się pociągu na stację 
wiecki wniósł też dużo dobrego jak uzdzna chęć popełaiania morderstw, rakowskiemu, > — (x) Zjazd w szkole rolni- licha... bolszewika! Tak — ale prawie i t. p. zasługuje na najchlubniejsze 
mp. decentralizację, że wreszcie wszy- tchórzostwo i prowokacja—ote czem — (x) Konfiskata pisma «Na- czej w Bukiszkach. W dniu dzi- nawróconego a przynajmniej <odku- wyróżnienie. 
stko dojrzewa ku temu, aby jednym się batwią kroniki przygotowań do Sza Praca». Urząd Komisarza Rzą- siejszym, w szkole rolniczej w  Bu- pionego» przez miłość Heleny (o Fau: Interpretacja aktorska tekstu—była zamachem zrzucić i utopić w czzr- rewolucji rosyjskiej! du na m, Wiino wydał w dniu wczo- kiszkach rozpoczął się zjazd b. wy: ście, © Małgorzate!) lub, jeśli kto woli utrzymana w  charakłerze sztuki. 
nem morzu obećne „szczyty władzy” Aie historja prowokacji nie kcń- rajszym zarządzenie, mocą którego chowanków rolniczych szkół ludo- «uczyszczonego» przez własną miłość Słusznie bardzo gra np. p. Malinow* 
(wierchuszki) żydowsko bolszewickie czy slę na Azefie, o którym należy skonfiskowane zostało czasopismo wych Województwa Wileńskiego. dla Heleny. A książę? Podlec? Co? skiego, cź Nigającego na swych bar- i zastąpić je carem prawosławnym. powiedzieć, że w tych ciemnych obra- białoruskie „Nasza Praca” Nr, 5 z Na zjezdzie między innemi odbę« A to... ładna szłukal Pardon. Proszę kach główną, tytułową, wielką rolę, 
Książka była napisana z najżywszem zach jest jeszcze postacią straszliwą. dnia 15 bm, za umieszczenie protestu dzie się cały szereg pokazów kenkur- się nie emocjonować. Książę, jak się była w miarę przejaskrawiona, prze- 
uznaniem i serdecznością dla społe- Prowokacja wżera się w historję, za- białe ruskiego komitetu w sprawie sowych z dziedziy rolnictwa, jak ko- wyraźaie podkreślito, doprowadzony koloryzowana, nawet nieco przeryso <zeństwa żyjącego pod rządem bol- początkowuje fakty historyczne, ta- aresztowania Łuckiewicza. panie kartofli i t. p. został przez Murawjewa do stanu wana. Inaczej takiego „bohatera* nie 
Szewickim a także podnosiła sprę- muje drogę  prądsm politycznym. _. W proteście tym władze dopatrzyły Zjazd zaszczyca swą obecnością niepoczytalności, do zidjociałości, do można grać. P. Perzanowska: kładła 
żystość monarchistycznej „organizacji Iluż to iudzi czystych, ideowych nie» się cech nrzestępstwa przewidzianego sterosta p. Witkowski i członsk Wy. notorycznej moral insanity. Murawjew zdaje się, główny nacisk na sziachst- 
b. aticzrow, która to organizacja epie- šwiadomis pracowało dla prowokacji, * art. 50 dekrelu prasowego. działu sędzia Węckowicz. pastwił się nad biedakiam. Owóż i ność Heleny, na jej nieco wyniosłą 
kowała się Szułginem, urządziła mu jjeż to idei zrodzonych przez ironję SAMORZĄDOWA. TEATR i MUZYKA. Sz'uka nie jest znowu tak «bolsze- dystynkcję. W p. Dąbrowskim (ksią- 
podróż, wynajdywała mieszkania i pgjicjanta późaiej traktowane były , wicką», jak się tym i owym na premje- żę) bodaj, że Teatr Polski zyskał do* 
paszporty, chroniła przed śledzeniem gerjo. Przecież ruch ukrziński rozža- — (x) Z posiedzenia Wydzia- e RO Wznawiając roz- rze zdawała. ч brego charakterystycznego, a może ze strony G. P. U. : rza w Galicji Wschodniej prowokacja łu Powiatowego. W dniu wczoraj- ES“$ Žuolsinie asian eee end Owszem—obraz poczynania sobie nawet nietylko wyłącznie charaktery- 
: Obecnie Burcew dowiódł, że cała austryj cka, przecież z początkami Szym, pod przewodnictwem Starosty Zespół Reduty otwiera w tym roku w Wil: belszewików z byle „kontrewolucjo- stycznego aktora. Jeżeli pięknej tech- a organizacja monarchistów i b. ofi: rychu  białoruskiege współpracuje P. Witkowskiego odbyło się posize nie Instytut Sztuki teatru, | nistą* wypadł wprost przerażający. nice p. Dąbrowskiego dopisze tem- <Blów, która tak imponowała Szulgi- prowokacja niemiecka. Niektórzy hi. dzenie Wydziału Powiatowego, na | gi oazy Jednocześnie otwlera się Niczego więcej wymagać nie może perament — talent jeg» powinien zgo- p, pszykcy @ a) patryjoci, storycy w buncie Chmizlniekiego którem przyjęto do wiadomości spra. KSzeySłoWyih Zbjagakć. Uotdwyć nawet najzawziętszy wróg sowieckie- tować publiczności wileńskiej niejedną 
= rych on spotkał w Kijawie, Mo- widzą qaasi-prowokację Władysława wozdanie kierownika dzialu sanitarne- programu, oaz warunków przyjęcia i uirzy. ge ustroju i bolszewizmu. A że „mdła miłą niespodziankę. Książę miał w 
- wie, Petersburgu byli aktorami wiel- TY.gg, ge za czas od 1 kwielnia do wWrze- mania udziela Sekretaijat instytutu od dzi białogłowa* gotowa jest pokochać scenie wagonowej za mało wyrazu, 

a ai PA e Oczywiście nle można wielkich Śnia włącznie rb., oraz z działalności PO ać się można w ciągu całego ro. TAWEt herszła zbójeckich band, sa- natomiast w piątym obrazie — bylo 
e = rzeba Pep szyć ę Szul- wypadków w histerji sprowadzać do lecznicy weterynaryjnej i CZYNNEŚCI pu. Odpowiedzi piśmienne bad ASIEK mego Rinalda Rinaldiniego, ba, ва- juž na co patrzeć i czem się wzru- 

i ‚ aby zrozumieė asę KUMOTU | wykonania zamysłów policyjnych. Na- lekarza weterynarjj za m-c WrZESiEń zą nadesłaniem znaczka pocztowego. mego djabła w ludzkiej (byle powab- szyć. P. Rychłowska potrafiła niedużą klasę tragsdji w tej trzgifarsie. Szul- iwny oczywiście łest ten pogląd któ- rb., przyczem stwierdzono, iż leczni- — Reduta na Pohulance. Zespół Re- nej) postact—tego przecie p. E, Czi: rolę matki Mikołaja Murawjewa, za- 
gim z zapuszczoną białą brodą jedzie ry w bwjszewiź nie widzi tylko pro 6а ta daje od nizjakizgo czasu już an obiaaa aa LDS ae ošia rików mie wymyślł i mi: przez to graną doskonale, uczynić równorzęd- 
przez las, bije mu serce. Jego towa" wokącję sztabu i iemiec- pewne dochod feni i i jedzie i i i + generalnego niemiec P y. i zachodnich ziemiach Rzec: Ut „ filobolszewickiego nie powiedział, ną z ebiema naczelnemi rolami. 
Tzysze, ow] „of.cerowie - monarchiści. klego, Ozzywiście tak nie jest i е _ Uchwalono w szkole rolniczej w vowuje komedję Frodry cZemsla: oe a. Gorzej o wiele, że dał nam cha- Czest. Jankowski, 
EZ a. A I terpsłacja taka może być udziałem 2 przeprowadzić szereg twór e <Kostjum Arlexina», którego auto- stale r i Ь iedzi ; jest nieznan iedzinie dra.  CETAZEZUKACIWAWIEJ PIETRO WORWEZEBRE OWC WOW ERO UEOZZRWRE O ZOREZNA З. we twarze”, jakkolwiek CO tylko głupców. Lecz temnlemniej hi. kursów z dziedziny weterynarji, na Eni dy pam A Kaz UZ 

+ chwila uprzedzają go © strasznych storyk prawdziwy znajdzie miejsce które wydelegowano z ramienia Sej- 45 Aa niejsze miejsce, Teatr Polski ku uczczeniu A Е 
niebezpieczeAstwach, S:ulgin przesuwa qią prowokacji nietylko w rozdzial miku lekarza weterynarji p. Stankie- Wilna, me wejdzie Talšos 22 een V palies e Zakopiańskie kożuchy ® 

  

  

  

  

Z sur na fu co chwila, Jest tam taki nojedynczych epizadow, manstrual- wicza. kłego repertuaru objazdowego Reduty. Bliziński е otrzymane u DINCESA, Wielka Ё& 
główny przemytnik i specjalnie gorący e. LOSÓW, lecz w _ rozdziale © W. końcu wyssygnowano zarządo- Otwarcie Teatru na PORiiance y. a nalepsza komedję J. Blizińskiego «Рап 

monatchista Iwan Iwanowicz, Który sitych kształlujących bieg wypadków Wi Czytelni im. Tomasza Zana, tylu- Po remow wgrzewania rozpoczętym juk _ — Dzisiejszy poranek taneczny w WYPADKI | KRADZIEŻE. 
tak „naraża swe žycie“ co tydzień, A poj; h. M łera czasowej zapomogi 300 zł., oraz "74 Teatr Polski Teatrze Polskim. Dziś o g. 12 m. 30 pp. — — Ujęci kasi oso ЗОНа Ai Ika taka politycznych, M. t i eatr Polski (sala <Lutnia). Dziś wystąpi na poranku tanecznym w Teatrze jęcie znanego kasiarza. go żona, śliczniuika, milutka także postanowiono zwrócić się z odpo- Teatr Polski daje trzy widowiska: Pofskim zaszczytnie znana wybiłna interpre- Od dłuższego czasu psiicja energicz. 

— - == z > do powyžszego I Alojość Kale a SOC: wje uz taiorka „teo klasycznych Lidja Wino: nie poszukiwała zaanego kasiarza i 

| 3 Kosze uliczne Pozalem wyasygnowano 3000 zł. put Pogodna, 9" samphńukim hamore. rodki lecza, dotetowana dO manys ausis, (eszonkowego „Samuoa 5 - * oliusa «Królowa ki: й S 3 
do śmieci tytułem zapomogi na budowę szkoły Biarritz», która w pełni powodzenia zeszła Osiegy, Holsta, Krelalern aina Na mację, iż Gilpern ukrywa się w do- 

4 Serzedaż i instalacja. powszechnej w Powisińczy gm. So: z A i .. szczególne podkreślenie zasługują sp:cjalne mu Nr. 10 przy ul. Niemieckiej. Po- 
sa łęcznickiej. Z powodu niewyczerpania g. 6-ej i o g. 8m. 30 w. grana budzie produkcje taneozne z zastosowaniem iustru- licja zorganizowała obławę i areszto” Sklep wyrobów żelaznych BE porządku dzienmego następne posie- gwi waka R Comio pełna jlakiów | ka” mentów, perkosyjngch. ' Akompanjament W. wałą go, Dochodzenie ustalio, iż w Ч : я З 5 : 

WIKTOR KOWALEWS*I. dzenie odbzdzie sig we wtorek, dnia wiecki» (w 6wu obrazach), malująca z wiel. do 8 mł o og C8y miejsc od 30 BI. jn. 14 b. m. Galpern dokonal kra 
Trocka 20. 18 bm. kis B i realiamem męozamnie žycia Kasa czynną od g. 11 r. dzieży 220 dolarów z kieszeni malta z MIEJSKA, społeczeństwa rosyjskiego przy sowieckim wiszącego w szef.e G Turowa (An'o-. S i 

— (e) Posiedzenie miejskiej PE Bai Przedstawienia w Teatrze Pol- RADJO. koiska 45). в až i 
kowalski : Komisji Gospodarczej. We środę, skim zaczynają się ściśle według godziny i — Program audycji warszawskiej. Złoczyńca okuto w kajdanki i od- 

6 ie minuty zaznaczonej na afiszu i administra- 12.00. Sy; 

  

      
  

Najlepsze słuchawki. dostawą dnia 19 paździtraika, odbędzie się w gnał czasu, komunikat lotniczo: wieziono do więzienia. 

  

  

э - 5 Ja Teatru uprzejmie prosi Publicznośś meteorologiczn omunikaty <PAT», ZA ы (NORA BABY) Typ. Ke. Cena 20 zł. ‹ od 1 tony Magistracie posiedzenie miejskiej Ko- o doc do tego "ja wiam in- abo = A „e czeń PE RE. w mukuięych Rowacemydi wozach | misji gaspodzrczej z następującym teiesie. Spóźniająca się bowiem publiczność 12,15, Transmisja z Pijharmonji War- Soy KodaGóty Masłowski (Wierzbowa 
ny nan zaie: porządkiem dziennym: 1. sprawa wy- po podniesieniu zasłony wpuszczana na wi- szawskiej koncertu, poświęconego twórczości 18), którego w stanie ciężkim dostawiono 

M D e l | į agietońska 3 m. 6, dzisržawienia lokaiu kiszkarai na rzęž. dzownię ne bedzie až do kofica rospoczgie- Beethovena. do 'szpitala św. Jakóba. 
! © tel. 811. ni mi taleni į go aktu. Zarządzenie to jest skutkiem — Мсе- 14.10—1435. Odczyt pt. <Uprswy je- — Obłęd. Da. 15 b. m. na elektrowni 

SE === Mi miejskiej, 2 sprawa ustalenia opłat ych skarg tej części publiczności, która sienne» — (Dział «Rolnictwo»). wygł. dr. miejskiej nagle dostał oblędu robotnik Mi- 
Najlepsze głośniki. za korzystanie z lokalu kiszkarni, 3, przychodzi punktualnie, « Wacław Wakar. - chał Wojnis. Chorego pogotowie dostawiło 

Pes:ukujemy © ustaleniu godzia postoju wozów | — Nojbližeza o sė A pt Przetwórstwo do szpitala św. Jakóba. : 
„ sensacją będzie sztuką amerykańska ol cgr icze» <Dział <Rolnictwo:) — wygł. ое 

montera-elektrotechnika | | 72 rynkach miejskich, 4 sprawa upo wybija tyko w Kiatowiej pólocja pg Andzi Mednę, EO a рО 
ządkowania handlu na rynku ŁUKiS- „Znak ns drzwiach». Premjera w połowie 15,00—15.10 Komanikat meteorologiczny, Judel Dawidowicz (Szawelaka 1). Choremu 

N lub radjoamatora, chcącego pra- = 5. oi zmiany o: va 2 { 15.15. Transmisja z Filharmonji Wal: pogotowie udzieliło pierwszej pomocy. 
į + У обоу ioci j — Inauguracja sezonu zimowego w szawsxiej. 

allepsze radjoaparaty itd. cować. Zgłaszać się: K. Rufski, SR „Ria w e Teatrze Polskimi: Ze względu na Z T 20 1140, Rozmaitošci, Ofiar 
M A a m Wileńska 38 s. y 122 da ję. iąsą stuletnią rocznicę urodzin józefa Bliziń, 1740—18.30, Audycja literacka, Zdzisław y. 

Szedzie do nabycia, tnska 30, d ych przetworów mięsnych dla ogię skiego, który w dziejach naszej rodzimej Kleszćżyński: Autorecytacje. — N. N. dla schorowanej wdowy z sy- 
zin „weterynaryjnych do miejskiej wórczości zajmuje po Al. Fredrse najprzed- 18,30—18,45, Komunikaty <PAT>. nem suchotnikiem zł. 20.
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Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ui. Ostrobramska 5) 

Dziś będzie wyświetlany dramat 
w 10-ciu wielkich aktach „Światło Azji” 

sera przy udziale hinduskich aktorów podług scenarjusza wieszczą hinduskiego Niranjana Pala, 
ucznia Rabindranatba Tsgore. W rolach głównych królowie ekranu Himansurai i Saeeta Davis, 

oraz całkowity zespół hinduski. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni 
Seans o godz. 10. W poczekalni koncerty radjo. Cena biletów: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

film wykonany wyłącznie siłami 
tuziemców, przez hinduskiego reży- 

Początek seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o @. 5 i pół. 

  

teatr „Helios“ 
a. Wilefska 38, | „Karuzela 

Dziś! Atrakcja Sezonu. Rekordowe powodzenie we wszystkich stolicach Świata 
Ud 4646 wstrzasający dramat, Niesamowity film w niezwykłej 

FĘCZEŃ  reaiizacji. W rol. gł, Laura la Plante, (bohaterka obrazu 
«Białe Noce«). Nadzwyczajna treść. Film ten jednocześnie wyświetlał się. w 2 najwybitn. kinach = 
Warszawy. 

  

Teatr „POlonja* @ Dziś ostatni dzień! „Wieża Miłości” 
ul. A, Mickiewicza 22, pg ciwnym razie one będą bez litości dla ciebie. Dramat w 12 aktach w/g znanego poematu Lorda Byron:© 

bądz Dezisą Motto: Mężczyzna! 
bo w prze- litości dla kobiet, 

p. t. Don-Juan. w rolach tytułowych rywal Jwana Mozżuchina ulubienic kobiet John Bsrrymore i 

pe; z 
oweg. wieku, 
Ilustracje muzyczne wykon: 
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Miezastąniona odżywka dla mamok, matek 
I rekoawalesceatów. 

ŻĄDAJCIE SŁYNNEJ MARKI FRANCUSKIE) 

FOSFATYNA FALIER 
WYSTRZEGAĆ 8IĘ NAŚLADOWNICTW. 

*-ryż, 6 rue de la Tacherie. 
+ 

  

    

FALIERA 
NAJLEPSZY POKARM dla 

® SMACZNY I WZMACNIAJĄCY ||| 

Hiezbędny podczas odłączania ed piecsi 
i w okresach rośniącia 

Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidłowy rozwój kości 

muzyką, śmiechem, 
łna wzdzięku Mary Astor. Obraz ten zachwyca widza swoem bogactwem, beztroskliwym ek 

szalonymi igraszkami, i 
a orkiestra konceriowa z 24 osób pod batutą Mikołaja al aa 

lubieznymi tancami i bachanaljami 

Początek seansów o g. 4, 6. 815 i 1020. 

  

Górnos 
  

Z GWA 

ZAWALNA 21 

DZIECI 

WĘGLE suse 
dostarczamy tonami i pół tonami 

Duchnowski i 5-Ка 

Na żądanie listowne wysyłamy agentów. 

RANCJĄ ZA WAGĘ 

(wejście od strony Drewn. rynku). 

  

   
   

  

       
SKRUCHA PALĄCEGO. 

Odnosząc się z zsulaniem do reklamowanych, przez różnych 
producentów, tutek, p zeronałem się, jednak, jsko nałogowy 

palacz, że niema LEPSZYCH TUTEK PONAD TUTKI 

„EAWORIT” 
TUTKI «FAVORIT» są zaopatrzone w dwa filtry. nie prze- 
puszczają nikotyny. Są estetyczne i przyjemne przy pa eniu, 

TUTKI «FAVORIT» wyrabiane są z materjałów 
najprzedniejszej jakości, 

Polecam przeto wszystkim przyjacieiom i znajomym palić tylko 

TUTKI FAVORIT» 

  
  

Otrzymano NOWOŚCI sukiennych towarów 
wysokich gatunków na damskie i męskie 
kostjumy, palta, okrycia, smokingi i fraki. 
Bogaty wybór wełen i jedwabi "a suknie. 

Flanele, ilaneiety i welwety, 

Kapy, Obrusy, Serwety i 

C
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N
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МАМ bikini A ks 
WEP STS EOS TIT AST RER ZZOWCEOZ 

Dobrobyt i majątek czeka u Twych drzwi!! 
Otwórz je umiejętnie 

kupując LOS do I-szej klasy 16 ej 
nej z wielkich wvgranvch i w najsz 

Centrala: Warszawa 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 1 

Główna wyg 

ŻYRARDOWSKIE płótna LNIANE i bawełniane. 

Kołdry, Koce, Wata, Watelina i podszewki. 
Specjalne materjały dla uczącej się młodzieży. 

D.-H Leonard Pikiel I Syl, 
Wilno, Wielka Nr, 28. Tel, 11—55. 

Minkowski 
«alewki 40, Tel. 29635 i 195.81. P, K. O. Nr. 3553, 

A ZNAJ! ZIESZ DROGĘ DO SZCZĘŚCIA 

rana :: 650.000 
2 po 75000, 2 po 60000, 3 po 50000, 2 po 40000, 2 po 3C000, 6 po 25000, 18 po 
15000, 30 po 10000, 54 po 5000, 90 to 3000, 180 po 2000, 422 po 10C0 i wiele, 

wiele in. 

inne białe towary. 
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Poł. Państw. Loterji w słyn- 

GDY 

Szukasz Szczęścińi | 
zamów 

Los Loterji Państwowej 
w Kolekturze 

JÓZEFA HLAWSKIEGO 
-w Sesnowcu, 3 go Maja 23. 

łewna wygrana G 

650.000. 
Co drugi los wygrywa. 

W tem miejscu wyciąć I przesłać w liście 

Zamówienie „... 

Do Józefa Hlawskiego 
w Sosnowcu. 

Niniejszym zamawiam 
+. «.. losów ćwiarlek po zł. 10— 
„....losów pcłówek po zł. 20.— 
«.... losów całych po zł. 40— 

Należytość zł... ... wpłacę po 

  

Mobilizacja 
Mobilizuje się wszystkich Obywateii Rzeczyposroitej 
bez różnicy płci, wieku, słanu i zawodu do walki o 

= przędzaln 

o wo 

' potęgę świata—o pieniądze! o 
Zwyciężą tylko c), którzy kupią los do I kl. 16 Polskiej 
Lot. Peństw. w słynnej ze szczęścia wi 

L. TARGOWNIK 
Warszawa, Wierzbowa 7 (Pl. Teatralny v.s-2-vi8 

  
1 . 

===" | Angielskiego 
niemieckiego i francu- 
skiego udziela absol- 
went zagranicznego 
uniwersytetu, Ceny 
przystępne. Piwna 2, 

| mieszk. 2. 

„Pokój 
dla-2 iub 1 osony, 

1! 

bogactwo!!! 

elkieį kolekturze 

  

  

  

   

  

Folwark 45 ha 
kompletne zabudo- 
wania, wszystko 
użytki sprzedamy 
za 2.500 dołarów. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handło- 
we. Ad. Mickiewi- 

cza 21, tel. 152. 

Ratynowana 
irancuzka (akcent 

paryski) udziele lekcje 
z konwe'sacją irancus- 
kiego dzieciom i do- 
rosłym, ceny przy- 
stępne. Sierakowskie- 
go 20 13 od 10 do 3 pp. 
    

MAJĄTEK Lekcyj języka O, 

ziemski £ kim. od | francuskiego i 

  
  

    
  

  

MECHANICZNA PRZĘDZALNIA 
dia wyrobu wszelkich gatinków i grubości 

PRZĘDZY WEŁN 
pod firmą 

Sp. z ogr. odp. 

Przędzaln 

w ciągu 24 odzin, większe podług umow, 
wyst 'ego gatunku. Ceny bardzo przystępne. 

Przędzalnia nabywa wełaę po cenac. 

  

ztopatrzona w maszyny najno wszego Sys Emu 
z nargdem elekirycznym, wykonywa mnie jsze zamówienia 

  

  
NAUKA 

pisania na maszynach 
10-:cie palc. systemem. 

Spółka z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

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

meblis 

y. Wyrabia przędzę 

h rynkowych. 

  

FORTEPIANY, PIANINA i 

pierwszorzędnych zagranicz. 

  

firm nowe i używrne sprzedaję i wynajmuję 

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

jadalne, sypialne. 
salony, gabinety, | 
łóżka nikiowane i j 
augielskie, kreden* 
sy, stoły, szaty, 
uiurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 
na raty» 

FISHARMONJE 
nych i krajowych 

  

  

oraz ozdobne 

  

  

częśiiwszej kolektu rze 
  

3-17 P. K. O. Nr. 80928. 

a ponadto: 400000, 
2500C0, 2 po 10000,   

Cena losu: az 10) |i2-ai 20| r 40| 
  

Go drugi los wygrywa!!! 
Najlepsza okazja wzbogacenia się!!! Niebywałe  szanselll 

Zamiejscowym wysyłamy losy po nadesłaniu zamówienia i należności: 

WYTNIJ I ZACHOWAJ! 

H. Minkowski 
B , Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 296.35 i 195 81. P. 
BOZE GZAZOZABOZETACOSZTCTMCIM:  PRZEZERECER 

NAJSZCZĘŚ LIWSZA KOLEKTURA w KRAJU 
ino, Niemiecka 35. tel, 13-17. 

P. K. O. Nr. 80928. 
ki 0. Nr. 3553, | E 

  

KANTOR WYMIANY 
JULJANA LANGERA 

na dworcu Głównym (odjazdowym) 
W WARSZAWIE, 

Czynny odziennie nie wyłączejąc Niedziel i Swiąt od 8 rano do 12 w nocy. 
i sprzedaż walut i papierów procentowych ścisle według kursu 

Sprzedaż losów Loterji Państwowej. 
Kup. 

= giełdogo 

t 

  

EDGAR WOLLES 

°° Iłobieszcza postać, 
— Więc to Bzckerson zabił Tar. 

na? — zapytał Wille. 
— Ą któżby inny? Mógł to uczy- 

nić tylko Beckerson albo Challam, 
Tarn odebrał depeszę, którą wręcze» 

no mu przez omyłkę. Depeszę wysy- 

łał człowiek, który pierwiej był zgen- 
tem Tarma, Wspominał on tam nie- 
opa'rznie nazwisko Tepperwilla. Hi. 
storja morderstwa Tarna zawiera cie* 
kawe momenty, Challam był śmier- 
4einie przerażony przypuszczeniem, że 
Tarn ma zamiar oddać w ręce policji 

całą szajkę. Dowisdział się ch, że 

tego wieczeru Tarn miał się rozmó- 
wić z Beckersonem. Aby pokrzyžo- 
wać te zamiary przyjacielowi, doktór, 
znając jego zwyczaje, wlał kilka kro- 
pel nasennych do konjaku, unieszked- 
liwiając go w ten sposób. 

Aby się jednak upewnić co do 
sytuacji, Challam udał się do B:cxer- 
scena w chwili, gdy ten wybierał się 
właśnie do Tarna, Inspektór wiedział, 
że Maurycy Tatn jest członkiem szaj- 

* ki «Amatorów», ale niewątpliwie, wy- 

- Wydawca Btaslaław Biacklewiaz Radaktor w:/ Czesław Karwowski 

i 
4 
4 

3 
biarając się de niego, nie miał żad- 
nych zbrodniczych zamiarów, dopóki 
nie dano mu znać przez telefon, że 
Tarn wie o udziałe Tepperwiila w 
Szajce Saiokl. Zabrał on ze sobą 
Challama, by w razie czego módz 
łatwiej wyplątać się z biedy. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności 
wysłałem tego wieczoru pomocnika 
swego, Feng-Cho, dla zrewidowania 
mieszkania Tarna. Aby sprawdzić, 
czy Tarn Śpi, chińczyk zgasił w ca« 
łym domu światłe. 

W ten sposób okoliczności sprzy- 
jały popełnieniu zbrodni. Beckerson 
w ciemności ręką odszukał serce swej 
ofiary i zagłębił w niem nóż. Krew 
na jego rękach można było zrzucić 
na karb tego, że Beckerson pierwszy 
zbliżył się do zabitego. 

„ Niepokoily go tylko dwie oko- 
liczności. Pierwszą była obecność w 
pokoju panny Marlow, drugą — zja- 
wienie się Feng-Cho. 

— Hm, — mruknął Wiiłe,—szko- 
da, że Deem popełnił samobójstwo. 

= Deem został zabity — brzmia: 
ła spokojna odpowiedź, — został za- 
strzelony przez Beckersona, który 
musiał to uczynić ze zrozumiałych 

koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
1 łupieżu. Przyjmuje od 9—2, 

W, Z. P. 58. 
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Obwieszczenie. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

Che sień Smajkiew cz na zasadzie art.102711030 
U. P. C. tudzież $ 33 Instr. o przymusowem 
ściąganiu p fistwowych podatków i opłat z 
an. 17-V. 1926 r, (Dz. Urz. Miu. Skarbu Nr. 
15) podaje do wiadomości ogólnej, Iż w dniu 
25.X. 1927 r. o godz. litej w poł. w sali 
licytacyjnej przy ul. Wielkiej Nr. 46 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji niżej wymien o- 
nych towarów należących do firmy «L. Pik- 
tin i D. Lewita», sklep przy ul. Wielkiej 36, 
a mianowicie: 13 damskich palt sukiennych 
i gabardinowych, 20 garniturów męskich i 
220 metrów sukna i gabardiny, oszacowa- 
nych ra ogólną sumę 2350 zł. 48 gr. celem 
pokrycia zaległości podatzowych. 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 
(=) CHASIEN SMAJKIEWICZ. 
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powodów. Dzem w chwili krytycznej 

gać, to zdecydowało o jego losie. 
— Czy Beckerson wiedział o tem, de Challama io szajka jego już nie głewy. 

że Tepperwill nie żyje? 
— Nie, bvł to dl» niego prawdzi- 

wy cios, że Tepperwill leży w mogile, 
którą tak starannie dla mnie wyko- 
pał. Wiedział tylko, że jego wspóln'k 
zniknął I to go przerażało. Dlatego 
wymyślił historję o tem, że widział 
się rano z bankierem, z 

— Muszę poprosić pana о jedną 
usługę—ciągnął dalej Emery. — Pro- 
szę o oddanie mi walizki, która się 
znajduje w mieszkaniu Beckersona. 
Muszę wyznać panu, że są tam u- 
kryte pieniądze, które zarobili Tarn 
i Challam na handlu narkotykami. 
Chciałbym oddać te pieniądze włla- 
šcicielom, gdyż jeśli ta sprawa pój- 
dzie do sądu, wywoła to tyle kompli- 
kącyj, że lepiej jest tego uniknąć... 

Co zrobimy z Chellamem? 
Mam rozkaz aresztowania go. 

— Nie radziłbym aresztować go; 
—odrzekł spokejnie Emery. 

Wczoraj wieczorem słyszałem 
zabawną hisiorję. Tepperwill, który 
wiedział, że pieniądze Maurycego Tar- 

Odpewiedzialny za ogłoszania 
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na zginęły, chelał wmówić w Challa- 

safesie w banku Stebbinga. Co zaś 

istnieje, a jeśli się nie mylę, Becker- 
son już nie żyje. 

— Ne żyje? — zapytał zdziwiony 
Wille. 

— Tak. Nosił on ze sobą truci- 
znę,—rzekł Emery, —| jeśli nie był osta- 
tecznym głupcem, musiał skorzystać 
z niej, zznim dokonano na nim rewizji 
osobistej. Teraz,—dodał, spogłądejąc 
na zegarek, —poewrócę do moich spraw 
osobistych, które zaniedbałem. Wy» 
stępuję z policji. Od dzisiejszego 
dnia będę spokojnym przemysłow- 
cem i kupcem o dobrej reputacji, 
może posłem w przyszłości. 

Był śliczny dzień, auto, w którem 
jschał Emery, powoli torowała sobie 
drogę wśród ruchliwych ulic City. 
Coraz bardziej oddalało się od nie- 
go to miejsce, w którem przeżył 
straszną noc i pozostawił skulone, 
martwe ciało na dnie jamy. Praca je: 
go została chlubnie zakończona. Ocze- 
kiwała go jasna przyszłość z dziew- 
czyną, którą pokochał z głębi duszy. 

Rałf oczekiwał go niecierpliwie, 

Zesen Ławliski 

KRERONNZECYEC MA ) 
Drzewła | Kizeny: OWotove Ę 
aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach 

Nowy wielki dobry wybór 

KALOSZE 
x A p 

RE najtrwalsze i wytworne 

„ŁOTWAGUM* 
Warszawa, ul. Długa Nr. 55, telef, 299.78, 

Ds nabycia w pitrwszorzędnych magazynach. 
MNAENZAUCZBRNUARNZAKAWRANKAREZKKWUNNWNNENNENENSNZANAM 

szystkich, któ: 
rzy posiadają 
jaklebądź ine ' 

formacje © _ miejscu 
pobytu Rozslji z Ko- 
zaków Budreckiej, cór: 
ki Stanisława i Stani. 
sławy, ostatnio za- 

polu w Rosji w 1 
roku, uprasza się G 
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FABRYKI 
Marka 

„KONTINENTS” 
Akc Tow. w Rydze. 

Jener. Reprexz. na Rzeczp. 
„| Skład Komisowy 

— Czy wszystko odbyło się wede 
osłzbł, nie można było na nim pole- ma, że to ja wziąłem je i ukryłem w ług pzńskich życzeń? 

Emery potwierdził skinieniem 

— Proszę dziś wieczorem przyjść 
do mnie, — rzekł. — Oddam panu 
połowę tych pieniędzy, które znajdu- 
ją się w walizce, łeśli mój przyjaciel 
Wille nie zmieni zdania. Pozostałą 
część oddam na cele dobroczynne, 
Czy panna Marlow przyjechała z pa- 
nem? 

— Nie. Lu powiedziała mi, że El- 
za Śni. 

Emery zagryzł wargi. 
— Pańska żona postąpiła bardzo 

ładnie, że czuwała przy Eizie calą 
noc. A propos, czy wyjeżdża pan 
sam, czy z żoną? 

Ralf pogładził brodę, 
— N — mie, — odrzekł, — spró- 

buję poraz ostatni ustatkować się. 
Wyszli z domu i wkrótce spotkali, 

idącą ku nim Eizę. 
„Doprawdy dzień ten był dla Elzy 

dniem cudów. Zaczęły się one od 
chwili, gdy, wepchnięta do nieznane: 
nego pokoju, gdzie spodziewała się 
ujrzeć coś strasznego, spotkała tego, 
© kim marzyła, posłyszała głos umi- 
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rzennej, nauczycielka, 
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popyt na nie jest wielki. E. procentową 50 darów za ha | WEBETycZNe,  moczo- 
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: i we koMickiewi* p" 2 
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—_1/4 , „в 10 — „na konto czekowewP.K.] o gyże jasne pokoje ze solidnej osobie przy- Sc: AE 

M d o i i i ziel- wygodami > 
(zbytecznie wykreślić) | za zaliczeniem pocztowem aż yjcldowa 1—1 kaóni 2 duża pokoje od 10-1, od 5-8 w, 

i i : i jasny duży przedpo- = (mię 1 nazwisko, Rz lae d A pc DOKTÓR 
Viejscowość Dokładny adres cie Je Francji  |nieznleżne.  Uniwer- | $ JelfOWICZOWA 
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lekcji języka godziny *EL | RYCZNE 1 ehor, 
ZOSTAŁA URUCHOMIONA francuskiego K 1 poc Bo ELA 

5 Oferty proszę skła- ompie z. A 
w Wilnie, przy ulicy Św. Anny Nr. 3 e adonantrachi  azłiciacy al Mickiemiesa 24 

(w gmachu drukarni Józeta Zawadzkiego) «Słowa» dla K L po trzyletniej praktyce tel, й 

! 2 W. Zdr. Nr. 3 
w Warszawie organi- 
zuję, z francuskim, 
rytmiką, gimnastyką 1 
t, p. laformacje; Mo: 

Akuszerka 

W. Smiałowska 

  

  

odz. 
Kurs 30 zł. uczącymstowa 9 m ‚ od przyjmuje od g 

IANEJ się zniżka. Opłata na g, 2—3-eį i 7—Beej. do 19. BEZ 

o raty. Orzeszkowej SA WEZYR: R = 

if (delnų ją Aura AS sakas 

lenkin MIESZKANIA | pr. mea. 
M.Wilenkin m 2 pokoi wzwyż. Marjan Mienicki 

i S-ka Może być umebiowa- Adjankt Kliniki Syfili- 
ne z używaniem kuch-  dologiczno-skórnej 
ni. Hotel Žorž, inžy- Uniwersyt. S. B. 
nier  Skrypczeńwo, Powrócił i wznowił 

(bezdzieiny). przyjęcie chorych. 
Wileńska 34, m. 3. 

Foiwark 70 ha 
z dobremi zabudo* 
waniami, z komp: 
letnym inwenta- 
rem żywym 1 

Przyjmuje od 4—7. 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

pracy uczciwej poszu: 

i „ Informacje 
mieszkaja w O Makowski Zawalna 15 

  

  

  

skiego, unieważnia się 

BAG EMMA KG    

rtwym, w pobli- - ё 
BAY iw sprze. | Ożyńska-Smolska 
dania za 4000 | Choroby jamy ustne, 

dolarów Piombowanie i usu- 

Wileńskie Biuro | wanie zębów bez bólu. 
Komisowo*Handlo- | Porcejanowe i złote 

korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni, 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m.3 

" Wydz. Zdr, Nr 3 

we Ad. Miokiewl- 
cza 21, tel. 152 
| 

SPOLNIK/KA 
    kuje z udziałem 

6.000 — 10.000 
udzżela 

Pośredniczymy 

w tokacie gotówki 
bez żadnych 

kosztów 
  

  

  

    

  

otrzymaniu losów błenkietem nadaw. polecają na sezon jesłenny SZKOŁKI MAZELBWSKI nadesłanie . takowych Wileńskie Biuro 
"c PKO. Nr. 61. | Й * PIANINO Komiswo-Haundio- 
aden SB me rż Wilno, Zawalna 6, m. 2. aa ada lub fortepian chcę we, A. Mickiewi- 
Imię i Nazwisko, Ceny przystępne. licko-Reformowanego, Kupić. z okazji. Po- | cza 21, tel. 152 

Dokładny adres Wilno, Zawalna 11, $rednikom psu. ы OWSA TRERECEEORBE CZY dnie "lilii. Stenogradji 
аи — - эФОФФРФОФНОВоОНЕЬФЩ " wyucza listownie, naj- 
z CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 16 ® AA doskonalej: „Instytai 

Musisz ukończyć kursa fachowe kore- žy. Stenograficzuy — W ar- 
DAMA Ż DYPLOMEM и spondencyjne _ prof. Sekulowicza, a Dodi zarodek 2 a szawa, Krucza 26. Žą- 

NATU 98 Веа"іе Kóva " as LI SĆ : е į Kanem ; w dajcie prospektów. ч NY, czają nie: b : 6 : ' : , ы 

S AA 5 wości kupieckiej, korespondencji ® & zmaleė mogą mtodzi ludzie ener- $ Not Nrleg.8 m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery i ы handlowej, atenografji, nauki handlu, 5 ' 8a & 2 ® Lobanosėwny Nr leg.8 Solidnemu 

Ciała. Usuwanie zmarszczek, wąęrów, |. M prawa, kaligrafji, pisania na maszy: u giczni, z dobrą prezencją. : Е - B 
przyszczy, plam na twarzy. Spe- ® nach, towaroznawstwa, angielskiego, = ‚ : gubiona książka wynajmę 2 pokoje z 
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Oglądać: 3.30 — 4.30. 

DOMEK 
murowany 

z ogródkiem, w 
dobrym punkcie 

sprzedamy za go- 
tówkę 1500 dolarów 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we ul. Mickiewicza 

21, tel. 152, 

FORTEPIAN 
gabinetowy krzyžowy 
zuanej fabryki prawie 
nowy okazyjnie sprze- 
dam. Szaweiska 8—16 

DOM. į 
w śródmieściu | 

Komisowo-Handlo- 
we, Ad. Mickiewi« 

dochodowy — о- 

A, * 1. 152, 
czą 2: pn 
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godnie do sprze- 
dania Polsk: 

> Wileńskie Biuro 

  

łowanego a ręce jego otoczyły ją 
czułym uściskiem. 

Weszła do b'ua i jak zwykle 
przygotowywała się do pisania, gdy 
dzwonek zacźaiączał nad jej głową. 
Gady otwierała drzwi, serce jej biła 
jak młotem. 

— Czy pan sobie czego Życzy, 
majorze Emery? — zapytała drżąca 
dziewczyna. 

— Życzę sobie, żebyś mnie pe- 
całowała — brzmiała odpowiecź. 

Zbliżyła się da stołu i usta ich 
spotkały się. 

— Teraz preszę io napisać i g 
słać, — rzekł Emery tym samym to- 
nem, którym zwykłe wydawał rez- 
kazy. | 

Elza przygotowała się do pisania, 
ale ołówsk drżał w jej ręku. 

Emery zaczął dyktować: 
Do p. Dyrektora hotelu Monte- 

Rose. Como. Włochy. 
Za miesiąc przyjadę do pańskiego 

hstelu z żoną i proszę zarezerwować 
dla mnie... L 

Koniec 

Drukarnia cWydzwaietwo Wilońakige Kwaszelna 23 
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