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Opłata pocziowa mizeczoni zyczałiow. 
Redukcja rętcpisów niezsamówiosych uje swraca. 

ODDZIALY: 
BARANOWICZE — sh Szosowa 172 

BRASŁAW — al. S-go Maja 64 

DUKSZTY — ui Qen. Berbzckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ui. Wilieńska I 
GŁFROKIE — ui, Zsmtowa 80 
GRODNO ; — Pize Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — ul, Maiora Macklewicza 63 

STOŁPCE — u 

ŚWIR — uł 

W auprzedaźży Geiailesncj cena pajedynezgo nu 20 groszy. |; CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy iednoszpaltowy na stronie 

r 4 ; -ch świ h oraz z prowiacji o 25 

NOE dj: "Oęlometa Glow | labeęwe 6 Ziyeoczii Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i. 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 26 

POSTAWY — Rynek 13 
L Piłsudskiego 

ST. ŚWiĘCIANY — ш! Rynek 9 
«go Maja 5 

WILEJKA POWIATÓW +--u] Mieklewicza 24 

30 gr. Za tekstem 10 groszy 2-ej i 3rej i 
proc drożej, Zagraniczne 

  

Zjazd w Jabłonowie. 
ž W czwariek 20-g0 b.m. odbył się 

w Jabłonowie, posiadłości Jana hr. Dzie- 

duszyckiego, zjazd towarzyski ziemian 

grzy udziale pułkownika Sławka. 

W zjeździe wzięli udział m, in. 

p'p. Kazimierz Agopsowicz, Ludwik 

Dębicki, Konstanty hr. Dzieduszycki, 
Aleksander Fedorowicz, Agtnor hr. 
Gołuchowski, Ludwik Horoch, Lecn 
Horodyski, Ksawery Jaruzelski, pre= 

fesor dr. Franciszek Groer, Erazm 
Korytowski, Ludwik  Koziebrodzki, 

Maijan Lisowiecki, ks. kan. Obere, 
Kazimierz Przybysławski (wiceprezes 

Ch. N. we Lwowie), Tadeusz hr. Po- 

tocki, Rudrot, Michał Szotarski,  Za- 
jączkowski, Aleksander Zalewski i Ro- 
man Żórowski. Są to wszystko zie- 
mianie, reprezentujący przeważcie wo- 

jewództwo tarnopolskie. 
Po wyczerpującej dyskusji uchwa« 

leno jednegłośnie deklarację treści 

J następu'ącej: 

Zebrani w dniu 19 p:ždziernika 

w Jabłonowie ziemianie Wschodniej 
Małopolski w poczuciu siły i energji 
peństwowo-twórczej ziemiaństwa pol- 
skiego oświadczają się 1. za koniecz- 

noščią wzięcia zorganizowanego udzia- 

łu w życiu palitycznem i gospodar- 

czem państwa, 2, za koniecznością 

tworzepia:-. y68->Gplu..|ęduolitego wczoraj prace nad przygotowaniem projektu ustawy O odszkodowaniach 
prądu ziemiaństwa z elementów za- 

p” chowawczych złożonego, na gruncie 
zupełnego zaufania do zamierzeń mar- 
szałka Piłsudskiego, 3. zebrani potę' 
piają poczynania tych polityków, ktć- 
rzy niecą niechęć i nieufność do. rzę- 

du marszałka Piłsudskiego, utrudnia- 

jąc konsolidację elemeutów zacho- 

  

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25proc. drożej. 

Jnskółin przedwyborczu. 
Wczoraj rozeszły się w kołach zie- 

miańskich w Wilsie pogłoski jakoby 

pod patronatem majora Kirtiklisa, na- 

czelnika wydzielu bezzieczeństwa na 

woj. Wileńskie ł p. Jareckiego takie- 
goż naczelnika wydziału bezpieczeń: 

stwa woj. Nowogrėdzkiego, stanął 
przedwyborczy biok t. zw, <stronaictw 

sacacyjaych» z socjalistami, 'obejmu- 
jacy dwa województwa: 

Wiadomeść ta, jakkolwiek powłó: 

rzona nam z ust bardzo poważnych, 

odrazu wydała się. nam podejrzaną. 

Jakże; by mogli paktować przedsta- 

wiciele władzy w sprawach wybor- 

czych i jakże by mogli na taki blck 

zgodzić się socjaliści wobec swego 
tak jaskrawie opozycyjnego stano- 
wiska wobec rządu w  Warszawis? 

Powzięliśimy podejrzenie, że wiado- 

mość ta puszczona została specjalnie 
na koła ziemiańskie, dła wywołania 

tu chaosu i nisporozumien. 
Po zaczerpnięciu iaformacji istot- 

nie okazało się, że wiadomość ta 

jest fałszywa. O żadnym bloku wy- 

borczym tie było mowy. Natomiast 
u p. Kirtiklisa odbyło się dość dziwne 

zebranie o charakterze prywatnym, 

gdzie w otoczenu bardziej i mniej 

umiarkowanych demokratów (od p. 

Folejewskiego do p. Witolda Abra- 
mowicza) znaleźli się też przedstawi: 

ciele P. P. $., między innemi prof. 

Ehrenkreutz, i gdzie p.p. Kirtiklis i 

Jarecki zsznejamiali zebranych 2 па- 

strojami ludności wobec zbliżających 
się wyborów. Powtórzeno nam na- 

wst dokładnie co było mówione. Nie 

wypowiadamy się nawet o: ile ie 

zebranie wogóle było potrzebne, ze 

wzglętu na to, że nosiło ono cha- 
rakter prywatny. 

W każdym razie sama pogłoska 

taka wskazuje, że jeżeli wybory mają 

już nieuchronnie nadejść, te ziemian- 

stwo nisze powinno się do nich 

przygotować jaknajwcześniej, aby w 

ostatniej chwili mie dać swych sił, 

pieniędzy i pracy wyzyskać jakiejko!- 

wiek z partyj politycznych, jak te było 

podczas wyborów ostatnich. Cat, 

ETZ SKA ZSZACZEZTZIEETAKKIREE ZY! TOEATECTOREH WIERTAYTYCEZOK WETOZTECZEZCZOOREÓ 

Odszkodowania wojenne w Niemczech. 
BERLIN, 21.X. PAT. Komisja finansowa rady peństwa zakończyła 

dla poszkodowanych przez wojnę. Komisja . ustaliła klucz, na podstawie 

k.órego obywatele niemiećcy, 
mają otrzymzć 

którzy wskuiek wojny utracili swe mienie, 

precentowe odszkodowanie według następującej skali: 

Sirata oszacowana na pięć tysięcy rmarek niemieckich pokryta będzie w 

100 proc., dalsze pięć tysięcy w 75 proc. następne 10.000 w 50 proc., 

jeszcze dalsze 10000 w 40 proc, ił.d. aż do łącznej sumy 200 000 marek, 

Demokraci niemieccy przeciwko Litwie. 
BERLIN 21 X PAT. Frakcja demokratyczna wniosła interpelację do Reich. ‚ 

stagu, w której wskazując na wydane w ostatnim czasie przez gubernatora Kłaj- 

pedy zarządzenia skierowane przeciw obywatelom niemieckim w okręgu kłaj- 

pedzkim, jak również na represje stosowane wobec prasy niemieckiej w Kłajpe- 

dzie, twierdzi, że gubernator dopuścił się naruszenia praw przysługujących 

obywatelom Rzeszy. Interpelacja zapytuje co zamierza uczyn'ć rząd Rzeszy, 

aby skłonić Litwę do przestrzegania postanowień konwencji kłaj.edzkiej. 

wawczych, starałąc się poróżnić ug u- 

powania ziemiańskie zachowawcze i 
współdziałając w tworzeniu zamętu 

antyp: ństwowego. 

Pedagogja wśród agitacji. 
Utrakwizacja przewidziana została 

w ustawie z 30 lipca 1924 o szkol- 
nictwie mniejszaści narodowych. Mi- 
nistrem oświaty był wiedy p. Mikla- 
szewski, dzś osob stość zupełne za- 
pomriana, ustawę ochrzcił ogół imio- 
nami: Grabski — Thugutt. Pan Thu- 
gutt traktował owec swej spółki z. p. 
Grabskim jako rozszerzenie praw 
mniejszości narodowych, był dumny, 
że de tego rozszerzenia rękę przyło: 
żył, a także, jak to głośnie wszędzie 
opowiadał, dumny z tego, że układa- 
nie samtj ustawy odbyło się poza 
stjmem, gdyż p. Thuguit uważał 
wtedy, że S:jm jest do niczego. Pan 
Grabski przeciwnie sweim przyjacio- 
łom politycznym dawał do zrozumie- 
nia, że właściwie to on p. Thuguita 
«omotał nagkoło p -lca», i o rezsze- 
rzenu praw mniejszości narodowych 
przez ustawę językową mówił przy” 
mrużając jedno oko. W swoim ostat- 
nim artykuie © utrakwizacji: „Szkoła 
dwułęzyczna* w «Muzeum» r. 1927 
N. 1 — 2 p. Grabski również daje 
do zrozumienia, że ukraińskie szkol- 
nictwo narodowe па tej ustawie robi- 
ło „zły interes*,* jakkolwiek sama u- 
stawa dobrze została przyjęta przez 
opinję evropejską, interesującą się co 
Polska robi ze swemi mniejszościami 
narodowemi. Redakcja „Muzeum* po 
każdym artykule zamieszcza w eb- 
cym języku krótkie streszczenie, Arty- 
kuł p. Stan. Grabskiego streszczony 
jest jak następujs: 

Autor, były minister oświaty 
przedstawia argumenty przemawia. 
jące za koedukacją młodzieży ruskiej 
i polskiej w szkołach dwujęzycznych. ją się zaledwie wykształcić trochę in- 

Przedewszystkiem jest to problem 
natury politycznej Przez szkołę do: 
chodzi się do asymilacji kulturalnej, 
jak to ma miejsce w Alzacji Właś 
nie przez szkotę dwujęzyczną można 
dojść do tych rezultatów. Szkołą 
dwujęzyczna osłabi separatyzm i 
skonsoliduje iedność wszystkich pro: 
wincji, wszystkich części Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, 

Już ten skrot daje nam pojęcie, że 
1) p. Stanisław Grabski proponując 

jest tandetą nauki, Każdy pedagog 

przyznaje, ŻE dwujęzyczność szkeły 

odbija się fatalnie na uczniach. Uira- 

kwizatorzy temu mie negują, twiet- 
dzą< tylko, że względy ściśle pedago- 

giczne ustąpić powinny przed peda- 

gogią polityczną. 

* 

Rok szkolny 1927—28 zaczął się 

na Wileńszczyźuie przy ogólnej licz- 

bi: 1212 szkół powszechnych. Na tę 

ilość było litewskich szkół powszech* 

nych (z dwujęzy.zoemi) 137, białuru- 

skich szkół tylko 36, w tem 21 dwu- 

języcznych, czyli 4 razy mniej szkół 

białorus ich od litewskich Stosunek 

ten będzie tem jaskrawszy, jeżeli przy- 

pomnimy, że Białoru:inów liczymy na 

Wileńszczyźnie niezrównanie więcej 
od garści Litw nów. 

Ca to znaczy? 
Stwierdza te tylko słuszność tezy 

po witle razy powtarzanej na łamach 
Słowa, że Białorusini nie są w stanie 

wykorzystzć właśnie tego, czem pań 
stwo polskie dopomódz im może. Nie 
są w stanie wykorzystać swabody 

szkoły, nie wykorzystali też ustawy 

p. Grabskiego Brakuje im do tego 
nauczycieli, brakuje książek, brakuje 

chęci włościanina uczenia dziecka ję- 

zyka, który na nie mu się nie zda. 

Nikłs cyfry szkół białoruskich są do- 
wodem jaskrawym. 

Litwini prowadzą wśród szczupłej 
ilości Litwinów z. W.leńskiej robotę 

w stosunku do peństwa polskiego 

rewolucyjną, lecz prowadzą także 
własne szkoln ctwo. Białorusini stara- 

ieligencji i przygotować ją do roboty 

rewolucyjnej. 
elementarnego nie mogą. 

słabi. Ruch. białoruski prowadzi 
Są na to za 

lub opozycyjną wobec pańsiwa pol- 

skiego i ta akcja jest dla nich i ła- 
twiejsza, i dogodniejsza i.korzystniej- 
sza, niż żmudria robota nad szkolnic- 

twem powszechnem. Litwini miel: 93 
szkoły prywatne powszechne, Biclo- 
rusini — zadnej. 

Ale objąć szkolnictwa 

dziś 

akcję negatywną, akcję rewolucyjną 

Zgon obrońcy Ollnn 
Major Władysław Dą- 

browski, 

Śmierć zabrała nam jednego 
z ludzi, któremu wdzięczność 
nałeży Się za to, żenie stracił 
ducha wtedy, gdy stracili go 
jego przełożeni i znałazł w 
sobie energję i to było przy” 
czyną czynu o historycznej 
doniosłości. Wyjście z Wilna 
części młodzieży z szablą w 
ręku pozostanie zawsze doku- 
mentem w walee © nasze pra- 
wa do Wiłna, pozostanie zaw- 
sze dokumentem polskiego 
bohaterstwa. Kiedy w 1919 r. 
dnia 5 stycznia po walce z 
bolszewikami gen.  Wejtko 
wraz z nieforiunaytm szefem 
sztabu Klingerem siada do 

wagonów, mir. Dąbrowski za 

chęcany przez swego brata 

retm. Jerzego  Dąbrowskiege 
staje ma czele odważnych, 
którzy w liości dwuch szwad- 
ronów jazdy i bataljsnu pie- 
choty wyruszyli z Wilna. 

Następuje znana każdersu 
Wilnianinowi historja bohater- 
skiego przebicia się do wojsk Ę 
polskich. 

Ś. p. 
Dąbrowski urodzł się w r. g 
1892-im w Suwałkach. Po u- 
kończenłu szkoły oficerów ka: 
wałerjj w  Įelisawietgradzie 
"wstępuje do 2 pułku ułanów 
kuriandzkich. Jako oficer ro- 
syjski uczesiniczy w  wejnis 
światowej, otrzymuje liczne od 
znaczenia między innemi szab- 
lę św. Jerzego i order św. 
Włodzimierza z mieczami. Po 
rewolucji śp. Wład, Dąbrow- 
ski jest dowódcą  samodziel- 
nego szwadronu w 3-lm puś 
ku ułanów w korpusie gen. 
D :wbór Muśnickiego. W r. 
1919 po wyjściu z Wilna ze” 
staje dowódcą 13 p. ułanów, 
dowodzi w licznych bojach 
pod Baranowiczami, Byteniem, 
w oefenzywie Mińskiej, póź- 
niej w r. 1920 staje na czele 
211 p. uł, z którym wstrzy. 
muje odwrót korpusu Gaja. 
Chana w Płęckism, później 
dowedzi 23 pułkiem ułanów.     

Władysław Junosza Eg Takim Judaszem jest Dubrowsk ». 

  

Rokowania polsko-niemieckie. 
BERLIN. 21 X PAT. jeden z najpoważniejszych dzienników demo- 

kratycznych Niemiec «Frankfurter Ztg» podaje pogłoskę o rychłem podję* 

cu rokowań handlowych polsko-niemieckich, które utknęły od czasu for- 

ma'n'go ukcńszenia rokowań w sprawie osiedleńczej. Dotychczas nic 
jednak nie słychać o tem, czy rząd Rzeszy uzgodnił i wyjaśnił w łonie 
gabineiu kwesiję, na jakich podstawach rokowania z Polską mają być da- 
iej prowadzone. Na zapytania jakie w tej sprawie postawione były na 
czwartkowem posiedzeniu komisji handlowo:politycznej Reichstagu nie 

udzielono, jak twierdzi dziennik, żadnej takiej odpowledzi, któraby mogła 

uspokoić opinję publiczną. 
Dziennik wnosi na t:j podstawie, że opór niemiecko-naradewego mi- 

nisira wyżywienia Schielkga dotychczas nie został wewnątrz gabinetu 
przełamany. Jsżeli rząd miemiecki — pisze dziennik — sądzi istotale, że w 
cągu trzech tygodni będzie mógł rozpocząć rokowania taryfowe z Polską, 
to powinien przedewszystkiem uzgodnić pogiądy w swajem łonie, Dysku- 
sja czwartkowa na posiedzeniu komisji handiowo-politycznej ponownie о- 
kazała, że jest to niemożliwe o ile niemiecko-narodowi nie poczynią 
koncesyj. 

Znów trzęsienie ziemi na Krymie. 
WIEDEŃ, 21 X. PAT. Na Krymie miało miejsce ponownie 

silne trzęsen e zewi, które wywołało wśród ludności oibrzym'ą 
panikę. Jak siychać w górach nastąp ły znac:ne przesunęca i za- 

walenia się skał. 

Z procesu Szwarcbarda. 
PARYŻ, 21X PAT. Na wczorajszej rozprawie w procesie Schwarze 

J barda prokurator złożył sądowi list Dubrawskiego, b. kemisarza smowiec- 
kiego, stwierdzający, że Schwarzbard pozosiaweł w stosunkach 2 Sowitta- 
mi, które zwracały się do niego za pośrednictwem znanega bojewca ko- 
muuisty Wałodina. Na zapytanie przewodniczącego w tej kwestji Schwarz- 
ba'd odpowiad:: «Lud żydowski mi ł Chrystusa, als wydał też Judasza. 

Obrońca Schwarzbarda Torres oświadcza, ze Dubrowski jest prowo” 

katorem, b. agentem ochrany carskiej. Prokurator przecsiawia też list o- 

trzymany od pułkownika Rudakewa, mieszkającego w Kaliszu, stwierdza” 

jący, że nigdy w żadnym miejscu, gdzie był posiój wojsk ukraińskich nie 
było gwałtów na ludności żydowskiej. Petlura przy każdej okoliczności 

siale wzywsł wojsko do poszanowania własności ;.., wałnej i do 1iswyrzę- 

dza ia krzywdy ludneś.i żydowskiej. 

Rzekomy pogrom w Płoskirowie, twierdzi pułk. Budakow—nie był 
wcale gwałtem przeciwko ludności żydewskiej, lecz raczej przeciwko lud- 

neści ukraińskiej, przeciwko elementom sympatyzującym Z bolszewikami, 

które zwalczały ruch niepodległościowy ukrańshi. Ataman Symoszenko, 
który dowodził wojskami ukraińskiem w Płoskirewie został za dopuszcze- 
nie do gwałtów wyrządzonych przez jego wojska zawieszony i oddany 
pod sąd polewy oraz skazany na karę Śmierci. Odczytanie tego listu wy- 
wołuje gwałtowną polemikę między T_iresem, a przedstawicielami powódz- 
twa cywilnego. 3 

Burzliwy wiec w Poznaniu. 
POZNAŃ 21 X PAT. Wczoraj wieczorem Odbył się tu wice w sprawie 

szkolnictwa na kresach wschodnich. Przebieg obrad był spokojny. Jednak po 

ukończeniu wiecu, pr. ewodniczący radny miejski Maksymiljan Stuermer oświad- 
czył, że specjalna delegacja złoży wieniec pod pomnikem M ckiewicza i we- 

zwał obecnych do wzięcia w tem udziału. Pomimo, że przedstawiciel władzy 
policyjnej zwrócił uwagę, iż nielegalny pochód będzie rozproszony, nie został 

cen bowiem uprzednio zgłoszony, uczestnicy wiecu udali się w pochodzie przed 
pomnik Mickiewicza przy ul. Św. Marcina. Oddział policji pieszej i konnej roz- 
proszył pochód przepuszczając bez przeszkód delegację niosącą wieniec. Are- 
s2UpAUO pięć osób za opór władzy, a przeciwko Stuermerowi wdrożono docho- 
dzenie karne. 

swoją dwujęzyczność myślał Kwyłącz- Białorusinom dzisiejszym więcej 

nie o terenie ukraińskim, 2) że myś- chedzi o agitację za szkołą białeru- 
łąco |ierenie ukraińskim w Galici ską, niż e szkołę białoruską. 

Wschodniej, gdzie szkoła ruska ma 
już spory czas istnienia poza sobą i * 
solidne podstawy, uważał swoją usta- Nie jesteśmy wregami szkoły bia- 
wę, przewidującą dwujęzyczność w łoruskiej. Bynajmnieji W danej copra- 
szkołach, za osłabienie separatyzmu wdaą chwili szkoła białoruska to albo 
ukra ńskiego na gruncie szkolnym, szkcła resyjska, z nauczycielem Ro- 
jeżeli wogóle nie za wyłom w pra- sjaninem dla chleba udającym Biało- 
wach narodowości ukrańskiej. Jedno- rusina, albo posterunek antypaństwo- 
cześnie nie Jiczył się czy też iekko* wej Įaropagandy. Lecz jeśli to się 
myślnie obliczał konsekwencje, które zmieni, jeśli powstanie szkoła będąca 
ustawa pociągnie za sobą w półr.- wyrazem, że działacze białoruscy od 
wschodnich województwach. Być mo- wjęcowania  przechedzą do precy 
że, że węzły, które łączą prof. Grab- uczejwej i realnej, przyjmiemy tę 
skiego ze Lwowem, nałożyły mu а- 
kie iokaine okulary. 

* 

Ustawa z 30 lipca 1924 r. wpro= 
wadza chroniczność agitacji wśród 
ludu ma t=mat jaki język ma być u: 
żywany w szkole miejscowej. Jeśli 
jest szkoła polska, a de 31 grudnia 
dancg> roku znajdzie się..w jej cb- 
rębie 40 redziców žiczących sobir, 
uby szkoła została białoruską, to na 
przyszły rok szkolny szkoła powinna 
być zmienioną na bia!oruską, «hyba, 
że 20 rodziców załąda, żeby szkcla 
była dwujęzyczną wtedy zostaje 
dwujęzyczną. W roku przyszłym mo* 
że się rozpocząć odwrotna agitacja, 
w ten sposób, dziecko które w teorji 
przez 7 lat powiano Się uczyć w 
szkole powszechnej, może bić sku- 
kiem tej ustawy z początku uczone 
po polsku, potem po białoruska, pe- 
tem utrakwietyc:oic, potem znów po 
polsku, lub znów go»  bieio 
rusku, wreszcie znów dwujęz cznie. 
Nzuka taką żadnemu dziecku na 
d:bre wyjść mie może, па dobre 
jednak  wyjdie różnym  agta- 
torom „chodzikom* partyjnym, któ: 
rzy aż do Nowego Roku małą duio 
do roboty namawiając ludność, aby 
się domagała języka takiego czy in- 
nego. Ustawa p. Grabskiego otwiera 
pole, więcej —daje konkretny mater- 
ja! dla nieustannej agitacji polit czttej 
po wsiach, stabilizuje poprostu stan 
wrzenia agitacyjnego, skoro rok rocz- 
nie sprawa języka w szkole może być 
poddana rewizji. Sprawa języka szkol- 
nego oddala się od swej istety t. į. 
nzuki dziecka, a staje s'ę narzędziem 
agitacji w celach rszmaitych, odĄ se- 
paratyzmu narudowościowego począw* 
szy, aż do okazania niezadowolenia 
p. Staroście włącznie. 

Poza tą nieustanną agitacją i poz. 
cewentualnemi zmianami języka w cza: 

nowsść z całem uznaniem, gdyż 
jako obywatele tego kraju cieszymy 

się z podnoszenia poziomu kultury, 

każdej z narodowości krajowych. 
Lecz system utrakwizacji obmy- 

ślony przez p. Grabskiego dła Galicji 
Wschodniej uważamy u nas za zby- 
teczny, za śmieszny i za szkod- 
liwy. Cat. 

Sprostowanie. W ustępie czwartym ar- 
tykułu <Konserwatyzm a monarchizm», dru- 

kowanego 18 b. m, w zdaniu «rodzi się je- 

go władza zwierzchnia, nie na skutek woli 

jednostek...», wskutek opuszczenia przez kc 
rektę wyrazu nie został zmieniony sens zda- 

nia, co też niniejszem prostujemy 

un k ias Aa] 

Międzynarodowy cha- 
rakter problemu rzyma 

skiego. 
Z Rzymu donoszą, źe zainiereso- 

wanie najszerszych kół kościeJnych i 
politycznych dla sprawy rozwiązania 
„kwestji rzymskiej”, wywołane artyku- 
łami „Osservatore Romano“, nie 
zmniejsza się. Jest rzeczą widoczną, 
że pierwszy artykuł wspamsianego 
pisma watykańskiego wysunął pod 
adresem Włoch zachętę do podjęcia 
inicjatywy w tej Sprawie, ale nie mniej 
oczywistym jest fakt, że w drugim 
artykule podkreślona została wola 
Kościoła nieprzyśpieszania wydarzeń 
za ceng niezgodnych z poczuciem 
sprawiedliwości ustępstw. Jakkolwiek 
terytorjalna Koncepcja byłaby naj- 
chętniej brana pod dyskusję, ło jed- 
nak nie czas jeszcze na wysuwanie 
jej ze -"szrv Watykanu w sensie po- 
zyl; Takie rozwiązanie, które- 
by io,  :zasowe korzystanie na mo: 
cy prawa gwarancyjnego z pałaców 
apostolskich zamieniło tylko na 
zwierzchnią władzę Papieża nad nimi, 
jv żadnym razie nie może zadowolić 
Stolicy Świętej, Niezwykle ważnym 

sie nzuki dziecka, jeszcze pod wzglę- momentem jest tu zapewnienie zwłasz- 

dem pedagogicznym szkoła dwuję: cza w czasie wojny, praw eksterytor- 

zyczna jest systemem jaknajgorszym, jalności korpusowi dyplomatycznemu, 

Beim | Rząd. 

Posiedzenie Rady Gabinetowej 

WARSZAWA, 21.X (żel. wł, Słowa) 
Dziś o 5-tej popołudniu w Prezydjum 

Rady Ministrów odbyłs się posiedze< 

nie Rady Gabinetowej pod przewod- 

nictwem Marszałka Piłsudskiego. Na 

posiedzeniu tem, które trwało przesz= 

10 dwie godziny, rozważano S$! rawę 

budżetu na rok 1928 29 oraz kwestję 

zwołania Sejmu na sesję zwyczajną. 

Szczęgółów obrad nis podana do wia- 

domości pub'icznej. 

Pogłoski o zwołaniu Sejmu 
listopadžie? 

WARSZAWA, 21 X (Zel wł Słowa) 
Po posiedzeniu Rady M nistrów w kc= 
łach politycznych rozeszła się pożł .8- 

ka, iż rząd zamierza zwołać posiedze- 

nie Ssjmu z początłi:m listosada. Na 
posiedzeniu tem przedstawiony zosta- 

nie S:jmowi preliminarz budżetowy. 

EZERA 5 
Likwidacja strajku w Banku 

Dyskontowym. 
WARSZAWA, 21.X (feł. wł. Słoway 

Sirajk w Banku Dyskontowym dobie- 

ga kcńca. Pracownicy zgodzili się na 

projekt dyrekcji podwyższenia płac o 

20 proc; 

Odkrycie pokładów sylwinitu. 
Wiercenia poszukiwaczy doprowa* 

dzły da odkrycia 'w Stebniku w 
głębokości 400 metrów pokładów 
sylwinitu. Odkrycie to posiada donio- 
słe znaczenie, jako stwierdzenie ma 
terenie kepalni załegania oprócz: bo- 
gatych złóż kainilowych, także złóż 
sylwinitowych. Również w Kełuszu 
odkryte nowe pekłady kalnitu i uru- 
chomiono trzeci ryg wiertniczy, We 
wrześniu kopalcis w Kałuszu i Steb- 
niku poniosły dość znaczne straty, 
skutkiem katastrofy powodzi. Komisja 
rządowa ustaliła wysokość tych strat 
na 335000 zł. Prodnkcja i zbyt soli 

pitasowych znacznie spadły. Obie 
kopalnie wysłały we wrześniu 2 962 
ton so'i potasowych, webec 7.581 t. 
w Sierpniu i 6.324 t. kałnitu wobee 
12.420 ton w sierpn'u. 

Zgon Gustawa Daniłowskiego, 
WARSZAWA, 21 X (żel. wł Słowa) 

Pogrzeb zmarłego w dniu dzisiejszym 
zuanego literata Gustawa Danilow- 
skiego odbędzie sie w _ poniedziałek 
o godzinie 10 tej 30. Pegrzeb po- 
przedzi nabeżtństwo żałobne w ko- 
ściele garnizonowym. Podczas po. 
grzebu oddane zostaną honory wej: 
Skowe graz wszmą udział delegacje 
wojskowe i przyspcs*bienia wojskc- 
wego, którego Ś.p. Gustaw Damiłow- 
ski b;1 członkiem do ostatniej chwili- 
Na cmentarzu Povązkawskim — ргге- 
mówienie . ygłosi Wacław Sieroszew-- 
ski, : 

Długa mowa Kemala Paszy. 
ANGORA, 21—10, Pat. Trwające 

od sześciu dni przemówienie prizy= 
denta republiki Mustafy-Kema!-Paszy, 
wygłoszone na kongresie partji lude: 
wej zostało zakończone. Wygłosze: 
nie tego przemówienia zajęło cgółem 
36 godzin i 33 minuty. Kongres 
przyjąt jednomyślni: wniosek apro- 
bujący z uzneniem mowę prezy: 
czata 

UIS UARWUPĘŁZGY TIA SEE RANE EZOSZKE 
ukredytow-nemu przy Watykanie >e- 
raz Kollegjum Kardynalskiemu. Da- 
świadczenia z czasów wojny Świato- 
wej wykazały, że te prawa w dotych: 

czasowym stanie rzeczy, wbrew in- 
tencjom Ojca św., nie mogły być w 
pełni i w stosunku da wszystkich 
Stosowane. Całkowita suwerenność 
Papieża ma ogromne znaczenie dla 
całego świata katolickiego także że 
względu na okrssy konklawe. Zwa- 
żywszy ta wszystko me można wy- 
wodów „Osservatore Romane*, mó- 
wiących © rozwiązaniu zagadnienia 
rzynskicgo na podstawie bezpośred- 
nich negocjacyj między Watykanem 
a rządem włoskim rozumieć w ten 
sposób, jak gdyby między Stolicą A- 
postolską i rządem włoskim zawiera: 
mo umowę państwową, obowiązującą 
jedynie tylko tych dwuch kentrahen-' 
tów. Nebezpieczeństwo, że inny rząd 
włoski może po pewnym czasie umo- 
wą zniszczyć, zbyt jest widoczne, by 
go decydujące czynniki watykańskie 
nie doceniały, To też w interesie peł- 
nej 1 trwałej niezawisłości Stelicy 
Śwętej leżałoby, aby ta umowa za« 
wierała gwarancje na podstawie prawa 
międzynaredowego, ° 

Organ ministerjalny „Messagero“ 
z pełaem uznaniem wita poglądy, 
wypowiedziane w „Osseivatore" i wi- 
dzi w nich punkt wyjścia do rozwią« 
zania trudności. W rozmowach gpoli- 
tycznych podnosi się, że w razie poe 
myślnego załatwienia sprawy, Musso: 
liniemu przypadłaby w : działe nie- 
zniszczalna sława polityka światowe- 
go znaczenia. 

 



Z dziejów prowokacyj sowieckich. 
Rewelacje Burcewa o podróży Sawinkowa. 

Włodzimierz Burcew, który nie- 
dawno cgłosił sensacyjne rewelacje o 
podróży p. Szulgina do Balszewji, zor< 
ganizowanej przez prowokacyjną or- 
ganizacją „trust* Fiodorowa-Jakusze- 
wa, © czem pisaliśmy przed paru 
dniami zamieścił znowu na łamach 
tygodnika „Resja Ilustrowama“ arty- 
kuł poświęcony głośnej w swoim 
czasie podróży Sawinkowa do Rosji. 
Burcew twierdzi, że Sawinkow po: 
dobnie jak i Szulgin padł ofiarą pro- 
wokacji bolszewików. 

„W miesiącu lipcu r. 1924,—pi- 
sze Burcew,—przyszedł do mnie Sa 
winkow i powiedział, że chciałby ze 
mrą w pewnej poważnej sprawie po- 
mówić. Kiedy przekonał się, że -jes- 
teśmy sami, powiedział mi: «Jadę do 
Rosji i przyszedłem do pana, żeby 
się wyspowiadać». 

Sawinkow opowiedział mi, że w 
Rosji ma on swą własną organizację 
rewolucyjną, której członkowie są mu 
najzupełniej oddani i gotowi są zaw- 
sze iść za nim. W najbliższym czasie 
mają oni powziąć doniosłe ; decyzje 
polityczne i dla tego właśnie wezwa- 
li go do Rosji. Mają oni znakomicie 
zorganizowaną służbę na granicy wo- 
bec czego Sawinkow z łatwością 
mógł by się do Rosji przedostać. 

Po wysłuchaniu wywodów Sawin- 
kowa, Burcew odpowiedział, że wo: 
bec organizacji jego zajmuje stano- 
wisko negatywne, a rlany jego to“ 
warzyszy politycznych uważa za fan- 
tastyczne. 

W dalszym ciągu Burcew wzya- 
ził mniemanie, że organizacja, o któ- 
rej Sawinkow mówił, «przepojena jest 
prowokacją». 

Sawinkow jednakże nie chciał by- 
najmuizj na temat swej planowanej 
podróży do Rosji dysputować, о- 
śwładczając: «Moja podróż do Rosji 
jest rzeczą gotową. Nie mogę dłużej 
pozostawać zagranicą. Jadę do Rosji, 
by umrzeć w walce z bolszewikami. 
Wiem debrze, że w razie aresztu 
grozi mi rozstrzelan'e. Pokażę tym 
wszystkim, co siedzą zagranicą, (Ss* 
winkow wymienił tu kilka nazwisk) 
ak należy umierać za Rosją. Moja 
Śmierć będzie protestem przeciwko 
bolszawikem>. 

W dalszym ciągu Burcew pisze, 
że podróż Sawinkowa zorganizowali 
Pawłow i Fiodorow, ktorzy, jak się 
później okazało, przcewali równo- 
cześnie w organizacji Sawinkowa i w 
bolszewickiem GPU. Prowokatorom 
tym udało się zdobyć pełne zaufanie 
Sawinkowa. Na Pawłowa spoglądał 
Sawinkow jako na męża zaufania 
kontrrewolucjonistów jut od tej chwi- 
li, kiedy otrzymał za jego pośred- 
nictwem listy od pewnego członka 
organizacji, Pawłowskiego, który już 
w terminie wcześniejszym pojechał do 
Rosji, gdzie brał czynny udział w 
akcji dywersantów antybelszewickich, 
Ale Sawinkow nie wiedział, że Paw- 
łowski został wkrótce aresztowany 
iże w GPU dal mu do wyboru: 
kara śmierci, albo GPU. Pawłowski 
chcąc niechcąc wybrał drugie i stał 
się w ten sposób prowokatorem bol- 
szewickim, W tym charakterze właś: 
nie napisał list da Sawinkowa (po- * 
dyktowany oczywiście przez ajentów 
GPU), a Pawłow list ten zawiózł do 
Paryża. 

Na skutek listu tego, w którym 
Pawłowski docosił, iż organizacja 
znajduje się w przededniu donios- 
łych decyzji, Sawinkow postanowił 
pojechać do Rosji. Zaznaczyć wypa- 
da, iż Pawłowski w liście swym pod- 
kreślał niejednokrotnie - konieczność 
jak najszybszego powrotu Sawinkowa 
do ojczyzny, gdyż organizacja otrzy- 
mała na cele roboty antyboiszewizkiej 
kilka miijonów rubli, któremi to pie- 
niędzmi dysponewać może jedynie 
sam Sawinkow. Równocześnie Paw- 
łowski przesłał Sawinkowowi za po- 

  

Rosyjskie cha, 
Stroganowy i Demidow;. 

Co się stalo z potęgą i splendo- 
rem obu tych wielkich rosyjskich ro- 
dów? Niech ożyją na chwilę choćby 
tylka w pamięci ludzkiej. 

Aby pamięcią sięgnąć aż w po- 
czątki koiosalnej fortuny Strogano 
wów, trzeba przenieść się myślą w 
czasy bardzo odległe kiedy Nowo- 
grodzianie, rdzenne Wielkerosy, ko: 
lonizowali niezmierzone przestrzenie 
ma północy R sji, zamieszkałe przez 
fińskie i mongolskie plemiona. Og: 
romnych rzek toczyły się tam wody, 
Dźwiny, Peczory, Kamy... a u rzeki 
Wyczegry władali ogromnemi ziem- 
skiemi posiadłościami, zwłaszcza ob- 
fitemi w kopalnie soli, jeszcze w po- 
łowie piętnastego wieku Stroganowo: 
wie, wśród Newogrodzian jeżeli nie 
najpierwsi, to jedni z  najznamienit- 
szych . Oni też, zbliżeni od niepa- 
miętnych czasów do maoskiewskich 
wielkich książąt, przetrwali spokojnie 
w olbrzymich dobrach swsich upa- 
dek Nowogrodu. A gdy Łuka Kużź: 
micz Stroganów wpływami swemi 
zdzlala!, że rząd moskiewski mógł w 
1445:tym wykupić od Tatarów wię« 
zionego przez nich wielkiego księcia 
moskiewskiego Wasyla, co miał przy* 
domek „Tiomnayj* — uzyskali Siro- 
anowowie pełną autonomję dla roz- 
egłych dóbr swcich z prawem utrzy' 
mywania własnego wojska i wzno- 
szen'a własnych warowień. 

średnictwem Pawłewa 20000 franków 
na cele zorganizowania i uskutecz- 
nienia podróży Sawinkowa do Ro- 
sji 

Sawinkow wyjechał z Paryża nie- 
zwłocznie po załatwieniu majkoniecz* 
nie szych formalności w towarzystwie 
swtgo przyjaciela Dickhof-Darentala 
z małłonką, oraz obu rzekomych 
kontrrewelucjenistów Pawłowa i Fie- 
dorowa. Jak fyiko towarzystwo to 
przekroczyło grancę bolszewicką, 
Pawłow i Fiedorow zerwali maski i 
oświadczyli Sawinkowowi, że aresztują 
go w imieniu GPU. Podobno Sawia- 
kow oświadczenie to przyjął z wiel- 
kim spokojem i zrazu pogodził się 
ze swym losem. 

Ale GPU. zamierzało widocznie w 
inny sposób wykorzystać Sawinkowa. 
Moskiewsty agenci Czrezwyczajki za- 
częli aresztowanemu dowodzić, że o 
ile menarchiśći przyjdą w Rosji do 
władzy, to pewieszą uni nie tylko 
wszystkich bolszewików, ale i wszyste 
kich rewolucjonistów w rodzaju Sa- 
winkowa. Dalej opowiedziano mu, że 
grupa Sialina chce się porozumieć z 
umiarkowanymi rewolucjonistami, a 
jeśli dotychczas do tego nis doszło, 
to tylko dlatego, że skrajni komuni- 
ści (Tręcki, Zinowjew i fnai) nie chcą 
do tego dopuścić, Wobec tego agen- 
ci GPU: starali się namówić Sawin- 
kowa da złożenia na rozprawie sądo- 
wej cficjalnej dekiaracji na korzyść 
bolszewików-stalinówców, którzy by 
następnie wraz z nim prowadzili ener- 
giczną watkę z ekstremistami z pud 
znaku Zinowjewa i Trockiego. 

Burcew nie przypuszcza, by S2- 
winkow miał dać wiarę opowiadaniom 
agentów GPU. i wyraża mniemanie, 
że postanewił on jedynie dlatego 
zawrzeć pozoraą ugodę z bolszewi« 
kami, by móc następnie łatwiej ich 
zwalczać. Burcew sądzi, że Sawińkow, 
licząc na poparcie jednego odłamu 
bolszewików, pianował podjęcie ener- 
gicznej walki z odłamem drugim. Sa- 
winkow był przekonany, że jego 
przyjaciełe, działający na  terytorjum 
unji sowleckiej, potrafią wykorzystać 
dła swych celów walkę wewnętrzną w 
stronnictwie komunistycznem, i ma 
tem właśnie budował swe plany. W 
tem przekocaniu i w pełnej wierze w 

swe Siły, Sawinkow zawarł ugodę z 
„belszewikami. Bolszewicy dotrzymali 
słowa i nie skazali Sawinkowa na ka- 
rg śmierci. Nie mniej jednak wszyst- 
kich punktów umowy nie dotrzymali, 
i Sawinkow pozostał w więzieniu. 
Teraz dopiero Sawinkow uświadomił 
sobie, jaki błąd popełaił, zawierając 
ugodę z agentami GPU. A kiedy u- 
przytemnił sobie, że błędu tego na: 
prawić już nie meżna, pozbawił się 
Życia. 
  

; Potężne arcydzieło zrealizowane 
podług powieści L. Biro 

„Hotel Imperiai“ + 
) Jest największym sukcesem 

kinematografji 

Poli Negri $ 
a 

wkióce „Polonja“. į 
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Sukces pożyczki © Ameryce. 
NOWY YORK, 21 X. PAT. Emisja pożyczki polskiej spotkała się na 

rynku amerykańskim z pelnzm - powodzeniem, w rezultacie którego sub- 
skrypcja znacznie przewyższyła sumę 47 miljonów dolarów, oferowanych 
na rynku tutejszym z ogólnej sumy 72 mailjonów dolarów. Dzięki temu 
znaczna część zapotrzebowań tutejszej publiczności nie mogła być uwzględ- 
niona. Według opin]i tutejszego świała finansowego sukces ten jest do- 
wodem zaufania opinji amerykańskiej de polityki egółnej i gospodarczej 
rządu polskiego, którs niewątpliwie znajdzie swój wyraz wa wzmsżonem 
zainteresowaniu się inwestycyjnego kapitału ameryk=ńskiega możliwościa- 
mi łokaty w różnych dziedzinach polskiej pr edsiębierczości. 

Jednym z dowodów sympatycznej oceny z jaką spotkała się polska 
pożyć ka zwłaszcza ze względu na jej cel zasadniczy utrwalania stabili - 
zacji pieniądza polskiego jest depesza gubernatora Federal Restrvs Bank 
of New Yark Sironga do posła polskiego w Waszyngtenie. Dapesza ta 
brzmi: W niniejszej depeszy pragnę dać wyraz moim powinszowaniom 
dla Polski oraz dla Pana. jedną z najokrutniejszych krzywd, wyrządzonych 
przez wojnę są cierpienia wynikłe z pewaego zamętu w dziedzinie pie- 
niądza, których ciężar epadł na barki tych, którzy majmniej są zdolni do 
jego ponoszenia, a mianowicie na barki ubogish oraz robotuików. Obsc- 
nie każda niczamożna rodzina polska będzie wiedziała, że nie grozi jej 
już powtórzenie sią tej klęski, Jestem przekonany, że świadomość oddania 
tej przysługi pańzskiemu narodowi będzie dla Pana stałem źródłem naj- 
głębszej radości, Cieszę się tem powodzeniem. (—) S£rong. 

Transza holenderska pokryta. 
AMSTERDAM, 21—10. Pat. Transza holenderska polskiej 7 proc. 

pożyczki stabilizacyjnej z 1927 roku została całkowicie pokryta. 

Zjazd związku miast polskich, 
POZNAŃ, 21 X, PAT. Dziewiąty zjazd związku miast polskich roz- 

poczynający jutro swa obrady w Poznaniu poprzedził dziś wieczorem 
uroczysty obchód 10-lecia powstania działalności zwłązku. W sali „Odro- 
dzenia” w ratuszu poznańskim zebrali się członkowie prezydium zarządu 
związku. Uroczystość zagaił prezes związku miast polskich dr. Zawadzki, 
który powi awszy .becnych nakreślił zwięźle historję związku i jego 
działalność w gierwszam 10-leciu istnisnia, Następnie prezydent miasta 
Poznania Ratałski wyraził hołd i podziękowanie pierwszym organizatorom 
związku, którzy powołali ga do życia i przyczynili się do jego rozwoju. 

Dalej przemawiał jake przedstawiciel rządu naczelnik Wydziału 
Wejsbrod, podkreślając doniosłą rolę miast goiskich w życiu państwa 
i składając związkowi w imieniu rządu życzenia dalszej twórczej pracy dla 
dobra miast i chwały Rzeczypospolitej Polskiej, Następnie przemawiali 
mec. Suligowski, założyciel Związku i p. Artur Sliwiński. Wreszcie obecny 
na zjeździe w charakterze gościa, przedstawiciel miast łotewskich p. Szud- 
mais złożył w imieniu swego związku serdeczne Życzenia owocnej pracy 
dla związku miast polskich z okazji 1O-lecia jego isinienia. Na tem obchód 
zesłał zamknięty, Wi:czorem odbyła sig w salach ratusza herbatka, którą 
magistrat wydał na cześć gości. 

Krwawe walki na granicy albańskiej. 
BIAŁOGRÓD 2! X PAT. W pobliżu granicy serbskiej banda złożona x 

30—40 komitadży napadła na wioskę grecką Lavica, skąd po zamordowaniu wielu 
włościan uprowadzono wójta. Patrole żandarmerji i wojsk pogranicznych sto- 
czyły z bandytami walkę, która trwała całą noc i odrzuciły ich na terytorjum 
Albanji, skąd poprzednio przybyli bandyci. Podczas walki kilku żandarmów zo- 
stało zabitych. 

Niezwykła pływaczka, 
LONDYN, 2!-X. PAT. Miss Mercedes Gleltze, daktylografka londyńska, któ:ą p 

8 próbach zdołała niedawno przepłynąć kansł L Manche, pragnąc dowieść bezpodstaw- 
ności zarzutów stawianych przez miss Lelland, która dopnśziła się świadomie mistyfika- 
cji, podjęła w dniu dzisiejszym nowy wysiłex przepłynięcia kanału. Miss Gleltze towa- 
rzyszą tym razem w łodzi motorowej i na parowcu liczni świadkowie wśód których 
są doświądczeni sportsmani, lekarze i przedstawiciele prasy. Gleltze wypłynęła dziś rano 
o godz. 4 m. 23 a o godz, 10 min. 55 otrzymano ostatnią wiadomość, donoszącą, że 
pływaczka zachowuje nadal dobrą formę i nie przerwa pływania. Ze względu na 
spóźnioną porę roku i bardzo niską temperaturę wody, wysiłek miss Gleitze jest pierw- 
szym z dotychczas znanych. й 

Według ostatnich wiadomości miss Gleltzy zaniechała próby na 13 kilom. od 
Dower z powodu zbyt niskiej temperatury wady. 

(НЕБ i E A A EE E SI Lialia i iiiiiiiiiijijiii( T] I 

Wobec przewlekania się sprawy wydania rozporządzen'a o 
zmianie akcji rublowych ra złotowe 

Wileński Bank Ziemski 
rozpocznie z dniem 25go peźlziernika wypłatę dywidendy 
za rok 1926 posiadaczom rubluwych akcji w naturze i przed. 
wojennych kwitów dspozytowych tegoż Banku. 

  

  Dom Bankowy Т. BUNIMOWICZ A 
WILNO. BANK DEWIZOWY Telef. 257, 270, 830, 

przyjmuje subskrypcje na obligacje 

7% pożyczki stabilizacyjnej 192) r. 
Rzeczypospolitej Polskiej 

{ na warunkach ustalonych przez SYNDYKAT BANKÓW POLSKICH. 
  

  

Z udzielnego tego swego pań: 
stwa, co go można zwać Wiackiem, 
podjęli Siroganewowie historyczną 
wyprawę na Sybir, który był wówczas 
tatarskim chanatem i którego stolica 
leżała w okolicach dzisiejszego To- 
boiska. Wyprawa ta była niejako za- 
kończeniem wielkiej kolonizatorskiej 
misji i imprezy starodawnych, śred. 
niowiecznych Nowogrodzian. Wolno 
wyrazić się, że Siroganowowie Otwo- 
rzyli dla cywilizacji jeden z krajów o 
największej przyszłości, Syberję, co 
ja miała połączyć z Europą kolej że- 
lazna, ukończona dopiero w 1903-cim 
roku. 

W głębokiem średniowieczu zwyk: 
li byli magnaccy Stroganowowie, po 
życiu pełnem trudów i prac znakomi- 
tych — wstępować do klasztoru aby 
dokonać żywota w muniszej celi, z 
Bogiem pojednani. Tak życia doko- 
nał jeden z największych rodu, wiel- 
ki Anika Fiodorowicz Stroganow. 

Stroganowowie byli wielkimi pra: 
tektorami malarstwa religijnego, ist- 
niała nawet specjalna szkoła małowa- 
nia ikon zwana stroganowowska, a 
której pełny rozkwit przypada na lata 
1560—1620, 

Ostatnim ze średniowiecznych 
wielmożów (imienityje lludiy z radu 
Streganowów był zmarły w 1715 G'i- 
gorij Dimitriewicz Stroganow. Potom- 
kom jego dał Piotr Wielki tytuł... 
baronowski a rychło potem hrabiami 
ich uczynił. Z przyjęciem tytułu hra- 
biowskiego, jakby <heroiczua Epoka> 
rodu Siroganowych zgasła. Wielki 

ich rozmach odrodził się już tylko chłe potem Antufjew otrzymuje cesar- 

  

pod koniec XVill-go wieku w Pawie 
Siroganowie, który, zachwycony ге- 
wolucją francuską, członkiem był pa- 
ryskiego klubu jakobinów a potem 
należał do najbliższego otecztnia ce- 
sarza Aleksandra |-go usiłując zeń 
uczynić liberała. Niestety wielkie zdoł- 
ności Pawła Stroganewa poszły na 
marne.. 

Ermitaž petersburski mnóstwo 
swych bogactw zawdzięcza ofiarności 
i hojności Strogaaowów, wielkich 
zbieraczy dzieł sztuki, Takimi prze» 
dewszystkiem byli: hrabiowie Siergiej i 
Grigoryj. Sir Martin Conway, znako» 
mity angielski historyk sztukł, w naj- 
świeższem swem dziele, najwyżej ze 
wszystkich w Rosji prywatnych zbio- 
rów dawnych dzieł sztuki stawia 
zbiery Streganowów, Co się teraz 
stało z temi bezceunemi skarbami 
wiadomości nie mamy. 

Damidowowie= w przeciwieństwie 
do Sirogaaowów — plebejskisga są 
pochodzenia. Protoplaści ich praco- 
wali w holenderskich hutach na Urae 
lu wśród „czerni* rosyjskich chłopów 
z różnych stron tam zeagnanych  je- 
den z najzdolniejszych, rodem „z Tu- 
ly wróciwszy do swego rodzinnego 
miasta zasłynął tam jake doskonały 
kowal i znakomity rusznikarz. Ow 
Nikita Damidowicz Antufjew miał 
szczęście wpaść w oko Piotrowi Wiele 
kiemu podczas pobytu cesarza w 
Tule. Nawet wolno mu było ofiaro- 
wać monarsze sześć flint własnej ro- 
boty. Było to w roku 1700-ym. R;- 

skie pozwolenie na dobywanie rudy 
żelaznej w gubernji Permskiej i na 
Syberji, zakłada fabryki i odlewnie, i 
po cenach © wiele niższych niż do- 
stawcy, zaopatruje wojska cesarskie 
w armaty, kule i breń, Podobno nie 
zapominał o sobie... ale Piotr Wielki 
nie dał nikomu z eskarżycieli przyjść 
do słowa; przeciwnie, osypał Antu- 
fjewa łaskami, uczynił go carskim 
„komisurzem* į szlachectwo mu dał 
wraz z nazwiskiem Demidow. Obaj 
umarli w jednym roku i miesiącu: 
car Piotr i uszlachcony kowal tulski 
Nikita Antufjew on że Dzmidow. 

Syn jege poszedł drogą ojcowską. 
Kształcony w Niemczech założył na 
Sybtrji na wielką skalę kepalnie i od- 
lewnie żelaza; dokopał się pokładów 
miedzi i — ogromną robil fortunę. 
Daść powiedzieć, że na stokach gór 
Altajskich: założył miasto Barnaul w 
1733:ym roku. Pomimo, że mu sporo 
kopalń skonfiskewane na rzecz rządu 
jako założenych bez pozwolenia — 
zostawił Akinfij Nikiticz Damidow 
spadkobiercom sweim bogactwa «ne. 
zmierzone». Mogli ci spadkobiercy 
pożyczać znaczne. sumy cesarzowej 
Katarzynie ll-giej na wojnę turecką i 
zapoczątkować ogromne donacje D3- 
midowskie na cele oświatowe i filan- 
iropijae. I przez całe stulecie nie 
przestają Damidowowie łożyć na te 
cele—krocie, miljony. 

W początkach XIX-go wieku po- 
słem był rosyjskim we Figrencji radca 
tajny Mikołaj Damidow. Wiełki książe 

Wileńska Radjo.stacja, 
Rozmowa z dyrektorem Pol. 
skiego Radja p. Chamcem. 

W numerze wczorajszym podali- 
śmy o przyjeździe do Wilna dyrekto- 
ra Polskiego Radja p. Chamca, któ- 
rego pobyt zwiastuje nam rychłe u- 
ruchomienie oddawna oczekiwanej 
stacji nadawczej. Korzystając z uprzej- 
mości p. dyrektora Chamca zdobyli: 
śmy garść informacyj, któremi dzieli* 
my Się z naszymi czytelnikami, 

Polska w ogólnoeuropejskiej poli- 
tyce falowej wzięła udział ze znacz- 
nem opóźaieniem, Giy w innych 
państwach ruch radiowy był już w 
całej pełni, Polska stawiała pierwsze 
kroki. Z tej racji przy podziale fal 
przez wszechświatowy związek towa- 
rzystw radłofonicznych Polska uzy- 
skała fale nienajlepsze i tylko stacja 
warszawska pracuje na fali 1111. 

Towarzystwo Radjo Polskie, które 
uruchomiło dotychczas cztery stacje: 
Warszawa, Poznań, Kraków i Kato- 
wice, pomimo, żz nie było do tego 
zmuszone  koniraktem, rozpoczęło 
montowanie stacji wileńskiej. 

Wileńska stacja e sila półekilowata 
detektorowv zasięg której Sięgać bą- 
dzie na 30 kilometrów  majzupeł 'iej 
wystarczy do obsłużenia abonentów, 
zwłaszcza jeżeli się weź nie pod uwa- 
gę, że właściciele aparatów bodaj je- 
dnolampowych będą mogli słuchać 
audycji radjowych w miejscowościach 
odległych © 250 kilometrów od 
Vilna. 

Stacja zmontowana zostanie przy 
ul. Witoldowej Nr. 25. Prace zostały 
już rozpoczęte, a ma dzień 20 listo- 
pada zapowiedziane zostało uroczyste 
otwarcie stacji. Dotychczas nie usta* 
lono jeszcze jaką falą posługiwać się 
będzie stacja wileńska, przypuszczal- 
nie 437. 

Wileńska stacja jak i wszystkie 
słabsze niż 1 kilowat nie . będzie 
miała fali wyłącznej, a wspólną 
z Jedną ze stacji europejskich. 
Dotyczy to zresztą strony technicz- 
nej. którą kizrować będzie dyrektor 
techniczno-administracyjay p. Pikial, 
Kierownictwo programów  audycyj 
radjowych spoczywać będzie w rę- 
kach p, W. Haulewicza, oraz specjal 
nego Kiratorjum w składzie nastę- 
pującym: Wojewoda Wileński p. W. 
Raczkiewicz, jako przewodniczący, 
kurator okręgu Szkolnego p. dr. A. 
Ryniewicz, rektor U. S. B. prof. S. 
Pigoń, prezes syndykatu dziennikarzy 
p. Cz. Jankowski, prezes dyrekcji 
poczt i ielegrafów p. Ciemnołoński, 
naczelnik wydz. bezp. p. Remer. 
Kuratorjum współdziałać będzie z ta- 
warzystwem w zakresie opracowywa" 
nia programów audycji. Niezależnie 
Gd programów wileńskich stacja pa- 
dawać będzie programy innych  pol- 
skich i zagranicznych stacji przy pe- 
mocy t. z. wymiany  drutowej pro- 
gramów. 5 

Właśnie ma ostatniej konferencji 
przedstawicieli towarzystw radjowych: 
Niemiec, Austrji, Czechosłowacji i 
Polski, odbytej w dniu 14 b. m., 

_ załatwioną została Smrawa wymiany 
pregramów. W dniu 27 b. m. pe raz 
pierwszy Warszawa via Wiedeń na- 
dawać będzie swój program do sta- 
cji położonych na terytorjum  Austrji 
i Czechosłowacji:. 

Programy stacji wileńskiej rozpo- 
czynać się będą o godzą 5 po poł. 
wykładem. Oi 545—7 słuchać bę: 
dziemy koncertu sił miejscowych, na: 
stępnie wykładu, komunikatów, a od 
8 ej stacja transponować będzie kon- 
certy Stacji warszawskiej. Koncerty 
te warszawska stacja nadawać będzie 
przez sześć dni w tygodniu, przy* 
czem via Warszawę słuchać będzie- 
my poszczególnych części koncertów 
z Krakowa, Katowie lub Poznania. 
Jsden dzień w tygodniu koncert wi- 
łeński nieść będzie falę na całą Pole 
skę, a być może drogą wymiany 
drutowej i na Europę, 3 

Toskański nadał mu tytuł Principe 
da San Donato — bo jakże by nie 
książę mógł rozłaczać taki przepych i 
żyć na taką stopę jak rosyjski amba- 
sador we Florencji, będący tylko rad- 
cą tajnym! Tedy syn Mikołaja Dzmi- 
dowa, Anatol, mógł już podnieść 
oczy ma poznaną we Florencji ks/ięż» 
niczkę Matyldę Bonaparte, córkę kró- 
ła H eronima Wesifalskiego i poślu: 
bić ją. Królewna grosza mie miała 
przy duszy lecz Damidowowl o nic 
przecie innego nie chodziło jak zo- 
stać powinowatym... samego cesarza 
Mikołaja l-go. Gdyż księżniczka Ma- 
tylda spokrewnoiną z nim; była przez 
matkę, pochodzącą z panującego rodu 
Wirtemberskiego. Lecz cesarz Miko- 
łaj przyjął to powinowactwo z Dami. 
dowem nader kwaśno. Zmusił go do 
życia z żoną jakby w S£paracji a wy- 
płacając jej arcypokaźną renię — la 
rente Demidoff—z której księżna Ma. 
tylda hojnie wspierała Teofila Gautier, 
Saint Beuv:'a, Goncourt'ów i tylu in- 
nych, etaczających ją w Paryżu lite- 
ratów i artystów. Anatol Demidow 
tymczasem rozkopywał basen Donu i 
dobywał dla Rosji nieprzebrane skar- 
by tamtejszych pokładów węgla. Po- 
mimo ogromnych zasług obywatel- 
skich na tym polu, cesarz Mikołaj 
nmiezchciał do końca życia zatwierdzić 
Anatolowi Demidowowi jego tytułu 
toskańskiego. Dopiero Aleksander 
il.gi uczynił tę „koncesję* pozwalając 
Dzmidowom używać oficjalnie tytułu: 
Demidow da San Donato. 

G:orge Kennen autor słynacgojop'su 

  
Zabójca posła albańskiego w Belgradzie 
iw Pradze Zana Bege, Alcybiades Bebi. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 5 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- m. 
sporsiesonjos prof,  Sekułowicza, = 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 5 

Czają listownie: buchalterji, rachunko: m 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisanią na maszy- 
nach, towaroznawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego. Poukoń- m 
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Dobry towar 
j to najlepsza reklama 

JA ofem wiedzą ci którzy piją 

Zaniepokojeni opinją radjoamato- 
rów, których pewny procent uważa 

stację pół-kilowatową za zbyt słabą 
zapytaliśmy się p. Dyrektora Chamca 
w tej materji. Pan Dyrektor Chamiec 
objaśnił, że obawy te są płonne. 

Stacja wileńska będzie miała mo- 
dulację znacznie głębszą niż np. kra- 
kowska, a słychać ją będzie na całej 
Wileńszczyźnie. T-wo Polskie Radjo 
ma obecnie 96000 abonentów płacą: 
cych nałeźność za korzystanie z fal, 
podczas gdy wiadomem jest, że licz- 
ba kłusowników radiowych t. zw. „pa- 
jęczarzy* dochodzi 200000, Towarzy- 
stwo wypowiedziało walkę „pajęcza- 
rzom“ i w tymi celu stworzone zosta- 
ły kadry Specjalnych kontrolerów, 
Biada więc temu, kto zechce korzy- 
stać z radia nie młacąc dzierżawy. 
Czeka go kara. 5000 zł. lub 6 mies. 
więzienia. 

Tyle, narazie, o stacji wileńskiej. 
W miarę posuwania się prac przy iej 
montowaniu informować będziemy na 
tym miejscu naszych czytelników. 

Śyberji, którą, wolno wyrazić się, od- 
krył dla Europy, popasając na Uralu 
w 1885-ym roku, nie mógł wyjść ze 
zdumienia znalazłszy się nagle na 
stacji Niżnij Tagil wśród pełnego eu- 
ropejskiego komfortu. „Bal Takiej 
„Stacji kolejowej* nadaremnie bylo 
szukać w Europle. «Olbrzymi park; 
partery kwiatowe; wspaniałe umebio- 
wanie; służba we frakach.. Coś z 
bajki i cudu. Nie była to żadna baj- 
ka, nie był to żaden cud. W Niżnim 
Tagilu rezydował zarząd kopalń księ- 
cia Demidowa. Cały ten zaś luksus 
utrzymywany był na wypadek przy- 
bycia tu książąt da San Danato z 
petersburskich pałaców, paryskich ho- 
telów i zagranicznych wil. 

W carskiej Rosji wolno było sza- 
fować własnemi miljonami bsz żad- 
nych ograniczeń — nawet książętom 
Dzmidowom da San Donato, na któ- 
rych zawsze na dworze cesarskim pa- 
trzeno przez ramię. 

i Gz 

Post scriptum. Jakże niechętnie kładę 
tu dopisek — a muszę! Pisałem wczoraj na 
tem miejscu, żeśmy pragnęli uhonorować 
Modrzejewską sami wyprawiając jej makbe- 
tową burzę za kulisami. Złożono w zecerni,.. 
<ukoronować». I tak zostałol 

Również idylla kalifornijska miała miej. 
sce w pobliżu miasteczka Anaheim, nie zaś 
Ankheim, 

Co się niniejszem prostuje. 

DIE
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Właściwie nie bylo to „zebranie“, 
“a „zebrania“ Związku Ziemian, było 
ich bowiem dwa, a odbyły sie w Na: 
 wogródku 17 ego października. —Jed- 

4 no był te zjazd delegatów wszyst- 
kich oddziałów powiatowych  Kreso- 
wego Związku Ziemian z terenu wo- 
jewództwa Nowogródzkiego, drugie 
zebranie Nowogródzkiego Oddzialu 

, Kresowego Związku Ziemian, odby- 
te wspólnie z delegatami. 

/Na pierwszem rezwažanei były 
spfawy 'erganizacyjne, przedewszyst- 

| kiem utworzenie Nowogródzkiej Rady 
' Wojewódzkiej Kres. Związku Ziemian' 
,—Wszyscy delegaci bezwzględnie o- 
powiedzieli się za stworzeniem cen- 

| tralnej reprezentacji Związku Z'emian 
Фа województwa Nowogródzkiego; 
potrzeba takiego ciała przy  dzisiej- 
3zych skomplikowanych stosunkach 

a Słaje się coraz bardziej konieczną, że 
wspomnę tylko o umowach  zbioro* 

"wych w rolnictwie, o sprawach pe- 
datkowych, o kontakcie z władzami 

| vojewodzkiemi 1 & @. — Brak do- 
tchczasowy Rady, przewidzianej 
zresztą przez statut Związku, dał się 
iż kilkakrotnie dotkliwie odczuć — 

Jake zasadę przyjęto, że członka- 
ni Rady Wojewódzkiej są prezesi 
joszczególnych oddziałów. Na pre: 
żesa Rady Wojewódzkiej został wy- 
brany jednogłośnie ks. Ludwik Cze- 
iwertyński, na wiceprezesa p, ĘMichał 
Romer. 

Rada opracuje w najbliższym cza: 
sie regulamin swych prac w każdym 
jednak razie już dziś określić można 
jej główne zadanłe jako przedstawi- 
cielstwo ziemiaństwa i łącznik między 
niem a władzami. — Rada ma zaan- 
gażować stałego sekretarza, będące- 
go zarazem radcą prawnym i mające- 
go bronić wszelkich praw ogóła zie- 
miaństwa. — Siedzibą Rady będzie 

' Nowogródek. 
> Ponewaž inne punkty obrad 
Złazdu delegatów miały charakter 
więcej wewnętrzny, przeto tu ich po- 
ruszać nie będę, natomiast przejdę 
do zebrania wspólnego delegatów i 
Nowogródzkiego Oddziału. Posiedze- 
nie to miała ogromną wagę dla całe- 
go ziemiaństwa w wojewódziwie 2 
powodu obecności p. wojewody Becz- 
kowicza i omawianej szczegółowo spra 

, wy stosunku wzajemnego ziemiań* 
stwa i władz państwowych. 

Zebranie zagaił i przewodniczył 
przes Oddziału Nowogródzkiego, p. 

Michał Romer, zapraszając do stołu 
prezydjalnego prezesa Zarządu Głów: 
nego Kres. Związku Ziemiac, hr. A. 
Jundziłła, statostę nowogródzkiego 
p. Hryniewskiego i na sekretarza p. 
Dieszę. 

W parę minut po rozpoczęciu po- 
, Biedzenia przybył p wojewoda Becz- 
4 kowicz, powitany przez przewodnie 

czącego, który następnie przedstaw.ł 
wszystki.h obecnych na sali. 

P. wojewoda Baczkowicz, przywi- 
tawszy się i zająwszy miejsce za sto- 
łem  prezydjalnym, odrazu zabrał 
głos. 

Przedewszystkiem zaznaczył, że z 
ogromną skwapliwością przyjął zapro- 
szenie na zebranie Związku Ziemian, 

| edczuwał bowiem dotąd brak kon- 
taktu między sobą a sterą ziemiańską, 

"uważa zaś, że jak najściślejszy kon- 

takt jest mocno pożądany. — P. 
ojewsda w pracy swej] sziiką opar= 

ia wśród społeczeństwa na ėlemen- 
cie polskim chodzi mu przedewszyst 
kiem o ziemiaństwo, gdyż widzi w 

niem naiwięcej elementów ; państwo - 
wo wartościowych — Nadal w pracy 

swej p. wejewoda ;Beczkowicz liczy 

na ścisłą współpracę z ziemiaństwem 
wierząc, że wspólna działalność i 

współpraca wybitne przyniosą ko. 

rzyści Państwu, 
Zebrani z prawdziwą ulgą przyjęli 

przemówienie p, Wojewody w prze- 
konaniu, że po usunięciu niepstrzeb: 
mych i niezrozumiałych tarė _ będą 
mogli oddać na usługi Państwa całą 
swoją dobrą wolę i zasoby tak mo- 
ralne, jak i materjalne. 

W imieniu ogółu ziemiaństwa od- 
powiedział prezes Zarządu Główne- 
go Kr. Związku Ziemian, hr. Jundziłł. 
—Mowa jego była krótka, ale bardzo 
„poważna i bardzo treściwa: przedsta- 
wił ideę przewodnią ziemiaństwa Kre- 
sewego.—Przez długi szereg lat było 
eno na Kresach główną ostoją  pol- 
skości: to też misję przekazaną sobie 
z pokolenia na pokolznie rozumie i 
trwać na stanowisku będzie, wiedząć 
doskonale, iż, pilnując swego zagonu 
Qjczysiego, najiepiej sprawie peństwa 
służy, — Ziemianin Kresowy, będąc 
z całej duszy państwowcem polskim, 
uważa za swój bezwzględny obowią- 
zek popierać każdy rząd polski, każ- 
de bowiem zachwianie autorytetu wła» 

dzy w naszych stosunkach odbić się 
musi ujemnie na sprawie państwowej; 

j gydo czego żaden patrjota nie powinien 
4 w miaię sił swoich dopuszczać. Zie= 

miaństwo, będąc tu przez wieki osto- 
ją polskości, uważa ideę państwowo- 
wości polskiej za swołą własną ideę 
ziemiańską, to też rząd bszwzgiędnie 
w sprawach o znączeniu państwowem 
liczyć na nie może i musi, — Dotąd 
zdarzały się Od czasu do czasu tarcia 
między ziemiaństwem a władzami, 
powinny się one jednak zamienić na 
harmerijną współpracę. - 

Dia usunięcia dotychczasowych 
nieporozumień i wyjaśnienia sytuacji 
zabrał głos p. Stanisław Brachocki— 
Przemówił — оп z temperamentem, 
szczerze i otwarcie, nie owijająć nic 
w bawełaę i oddając takiem ujęciem 

SŁOWO 3 

ziemiańskie obrady w Nowogród. pew — 
sprawy dużą przysługę, gdyż horyzent władz  administracyjnych przemówił 
stosunków ziemiaństwa z władzami 
administracyjnemi po piorunach prze- 
zeń rzucanych wyjaśnił się zupełnie 
i zajaśniała tęcza zgody i harmonii. 

P. Brochocki poruszył zaognioną 
sprawę, wynikłą wskutek przysłania 
przez starostę nowogródzkiego urzęd- 
nika Starostwa na posiedzenie odzia- 
łu Związku. Fakt ten głęboko zabo- 
lał członków Związku, gdyż dotąd 
było to absolutnie niepraktykowanem. 
Z tego powodu mówca «stro zaata« 
kował starostę Hryniewskiego. 

W odpowiedzi p. Brochockiemu 
zabrał głos p. starosta Hryniewski, 
tłumacząc swój pestępek kenieczno- 
ścią bezwzględnego obiektywizmu w 
stosunku do wszystkich organizacji. 
P. starosta podkreślił bardzo wyraź- 
nie, że przywiązuje ogremną wagę do 
pracy ziemiaństwa i dba o jak па} 
ściślejszy z nim kentakt. Sam, jako 
pochodzący ze sfery ziemiańskiej, ro- 
zumie doskonale jej aspiracje i chciał- 
by jak najściślej z niem współpraco= 
wać. Zajście nieszczęśliwe, które wy- 
wołało tyle nieporozumień, chciałby 
uważać za zupełnie wyczerpane i 
mocnó stwierdza chęć zgodnego 
współżycia z ziemiaństwem, Sądzi p. 
starosta, że meże obecnia sceptycze 
nie do jego zapewnień ktoś się od- 
nieść może, powie więc, żeby nie są- 
dzono na przyszłość jego postępo- 
wamia według słów jego tylko, a we- 
dług czynów. 

Na zakończenie punktu porządku 
dziznnega w sprawie stosunku do 

  

  

jeszcze raz prezes Jundziłł, wyraża- 
jąc zadowołenie, że sytuacja została 
obustronnie lojałnie wyjaśniona i na- e 
dal zapanuje harmonja. Wł d Į D b k 

Pomysł edo zetknięcia a 8 a W T 0 W S i 

się ziemianstwa Zz przedstawicielami a 
władzy państwowej w województwie i [ij major 6 pułku Strzelców: Konnych zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach dna 21 
powiecie był bardzo dobry, przyczy: "października b. r. o godz. 8-ej rano w majątku Podolszczyzna. 
nił się bowiem do wzajemnego  zbii- tx; Ke : 
żenia tak ważnych u nas elementów Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 23 b. m. 
ei shag jak administracja i zie- O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i kolegów 
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Następnie prezes Jundziłł zrefsro- Poczta Hermanowicze, maj. Pedolszczyzna. R OD ZH N R, 

wał szereg _majważdicjszych spraw S US RDEEETUSIASŲ Dietuoėi, piddiventh.- Sal) ceyth E: === === m 
z ubezpłeczeniami społecznemi, umo- 
wami zbiorowemi i t.d, -— Na ten 
temat wywiązała się długa dyskusja, s 
pouczająca dla członków i bardzo $. P 
pożyteczna zwłaszcza wobec obec- ° 
ności p. Wojewody, który oświad- 
czył, że szereg spraw poruszonych а 
rozpatrzy i postara się o usunięciu WĘ al 4 
braków, czy nawet szkodliwych stron. a vs ZW Ą POWS E 

Prezes Jundzilt jeszcze raz nawcły- : 
> > ecza pywolanii ke: major rezerwy, Kawaler Orderów Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, były dowódca 

zcza obecni o UZy- tlańciei . 1 < ° : Р В ае pożyczki Acc: = > 13 pułku ułanów Wileńskich i 23. pułku ułanów, po krótkich cierpieniach zmarł dnia 21 

gromną relę, gdyż umożliwi otrzy” października w majątku Podolszćzyzna pow. Diśnieńskiego. 
mywanie długoterminowego nisko- : c: RA 
procentowego kredytu. E O czem zawiadamiają w głębokim żalu 

Zebranie zakończyło przemówie” В i 
nie prezesa Romea, dziękająćja : ° Koledzy przyjaciele. ž 

    

serdecznie p. Wojewodzie i p. Sta- ‚ 
roście za przybycie na zebranie i na- ; = 3 2 
wiązanie kontaktu z ziemiaūstwem, Uwažany га uchylającego sięod wcie- a: zapewniła sobie długotrwałe powo- Statut 
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6 miesięcy dodatkowo odbyć służbę wem o g. 4 m. 30 — nadwyra:: etektowną 26. Zjazdy Powi 2 
w szkole podchorążych. sztuka E. Cririkowa «Komisarz sowiecki» z 5 bi aaa a уа 
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ае Bawił w Wilnie generalny wizytator dn. 20 b. m. komisja rekrucka. Ko aa M tziagaka | Gl larritz» — ko- trywanie wniosków delegatów, skarg na de- 
Seweryna Minis W. В. 1 О. Р ki religji w Misia urzęduje codzienie od gedz. 6 quina i Collusa. | cyzję zarząda powiatowego, oraz wyboru . 
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PEŁKA 

KOSCIELNA; 

— (c) Zakończenie wizytacji 
kanonicznych. W dn. 20 b. m. za- 
kończone zostały tegoroczne wizy- 

tacje kanoniczne. Ostatnia wizytacja 
w Ławaryszkach, połączona była z 

konferencją dekanalną—księży deka- 
natu wileńskiego.3 Przez okres od 26 
kwietnia do 20 października r. b. 
zwizytował j Е. ks. Arcybiskup 169 
parafji i 196 kościołów i kaplic, bież- 
miując 133.000 osób. Wizytacje tego- 
roczne  ebjęły przzwažaie  parafje 
kresowe. - 

— (c) Budowa pomnika ks 
Arcybiskupa Cieplaka. W dn. 21 
b. m. odbyła się pod przewodnictwem 
J. E. ks. Arcybiskupa konferencja w 
sprawie budowy pomnika ks. Arcy- 
biskupa Cieplaka w Bazylice Metro- 
litałnej w Wilnie. Na konferencji roz- 
patrywaną była sprawa miejsca usta« 
wienia pomnika i inne związane z 

tem sprawy. 
— Seminarjum Metropolital- 

ne. Od dnia 1 b. m. trwa już rok 
akademicki w Seminarjum Metropo- 
litalnem, Kandydatów do stanu du- 

chowego w bieżącym roku do Semi- 

narjum zgłosiło się 60, z tych 19 ma- 

turzystów, Liczbowo stan Seminarjum 
przedstawia się następująco: kurs IV. 

teologiczny 13 alumnów, |1—19, Il 

filezoficzny—29. 1.—ieologiczny—22, 
! filozoficzny—32, Nadto od 1 wrze- 
śnia r. b. rozpoczęły naukę kursa 
maturalne liczące 75 uczniów. Wszy* 
scy alumni kursów tecłogicznych i 
flozoficznych są studentami bądź 

rzeczywistymi bącź nadzwyczajnymi 

Wydziału Teol. U.S.B. w Wilnie. Razem 
na kursach starszych jest 115 kiery- 
ków, łącznie zaś z ucznłami kursów 

maturalnych Seminarjum liczy 190 
alumnów, co od lat wielu nie było 

netowane. Na mocy rozporządzenia 
J. E. ks. Arcybiskupa Mntropolity za- 
Szła zmiana na stanowisku kapelana 
Szminarjum, którym mianowany zo- 
stał x. dr. Michał Sopoćko, proboszcz 
parafji wojskewej w Wilaie. Dotych- 
czasowy długoletni wielce zasłużony 

kapelan x. kan. Stanisław Zawadzki 
objął stanowisko proboszcza estro: 
bramskiego. Z grena prefesorskiego 
ubył równisż powszechnie szanowa- 
ny i lubiany x, dr. Albla Jaroszewicz, 
naznaczony dziskanem i proboszczem 
w Wołkowysku. 

URZĘDOWA. 
— Pan Wojewoda weźmie u- 

dział w zjeździe Karaimskim. W 
dniu dzisiejszym powraca do Wilna 

p. wojewoda Raczkiewicz. Jak się do- 

wiadujemy, p. Wojewoda wyjeżdża 
jutro na ogólnopelski zjazd delega- 

tów gmin karaimskich do Trok, gdzie 
będzie reprezentował Rząd. Jedno- 

szym bawił w Wilnie” dem do Celu zachowania porządku przy CgiĘ* moż 

mia Nprzeż tuieckiegjo -Woro, dzinach lekrskich ustalona została dnia 1-9 by 2 IX. Zarządy Powiatowe. 
siewo ł St d ję kolejka w jakiej mają stawać na ko- — Recital fortepianowy J. Familier- _ S 28. W powiatach działają zarządy po- 

Tana nas Rados "Bob misję rekruci z poszczególnych ad- o Eda pia” Paa o ZM SRR wide aż a 6 

skim p. Stetson. Podróż nosi cha- AG z dzeni gazowa: siąpi na poranku w Tsatrze Polskim. świe: przez Zjazd Powiatowy. Prezesa i członków 
rakter prywatnej wizyty. к x) Zarządzenie władz woj tna pianistka o sławie wszechświatowej Ja- zarząiu zatwierdza zarząd Z. O. W. Człon- 

skowych dotyczące rekrutów. nina Familier-Hepnerowa. Oiśniewa oną kowie zarządu wspólnie z prezesem wybie- 
BBIEJSKA. Wobec nieodpowiedniego zachowy- rozmachem artystycznym i oałkowitem opa- r:ję z pośród siebie vice-prezesa, komendan- 

— (x) Podzłał sum na doży- wania się rekrutów spacerujących na powaniem Środków technicznych. Piękny ta, sekretarza I skaconika. on, pogłębienie artystyczne każdego utwo- Prace w zarządzie powiatowym  prowa« 
wianie dzieci w szkołach powsz. ulicach miasta, odnośne włądze woj- ru, niepospolita muzykalność, najsabejniej- dzone są sekcjami. Na czele każdej sekcji 
m. Wilna W myś! uchwały Rady skowe wydały ostatnio zarządzenie, w sze wyczucie myśli kompozytora — oto pier- stoi członek zarządu. > 
Miejskiej na osiatniem posiedzeniu, myśl którego wzbronione zostało wy- kdkó które konceriantka w grze swej ” 52& ZA Powonaczoć wę map z 
Magistrat m. Wiłna przystąpił w dniu chodzenie rekrutom poza keszary do y : OOO ZE Ria RARE 

2 Е W programie: Beethoven (Sonata ев-@) rzynajmnie łowy członków zarządu, w 
wczorajszym do podziału sumy 5960 czasu odpowiedniego ich wyszko: op. 31), Chopin: Brahms, Rae Za. tai Pelių tyb ies prėsėjas >= 
zł. przeznaczonej na dokarmianie lenia, rembski i Liszt“ $ 30. Do kompetencji ząrządów powia- 
biednych dzieci w szkołach powszech- „ Bilety od 50 gr. w kasie Teatru Pol. towych na'eży: > 
nych m. Wiłna. $ PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA sliego od 11—9 w. 1) zwoływanie zjazdów powiatowych w 

Od powie dnio do powyższ ej u- — Inauguracja sezonu zimowego w przepisanym terminie oraz nadzwyczajnych 

— (x) Zapomogi miejskie dla Teatrze Polskim. W stuletnią rocznicę uro- w miarę potrzeby lub na żądanie 1/3 człon- 
Instytucji dobroczynnych w Wil- dzin Józefa Blizińskiego, Teatr Polski wy» ków zamieszkałych na terenie powiatu, a to 
nie МЕНЕ Wilna (wydział stawia najlepszą jego komedję <Pan Damazy». najpóźniej do miesiąca od daty zgłoszenia 

e. Magistrat m. ina y (m IKomedją ta zarazem zainauguruje sezon zi- Żądania, 
Opieki ooo) I my ps pi pin sospoczęiem az : 2) mma p kiai zebrań, 

> ее Zi in С ,bro- Sxra prof. |. Wierzyūski w; si prelekcį rąz Zatzą . W. i jego zlecei 
wyznanie dzieci uczęszczejących do AB w Wilale odda 01. Aiškiai ROT s] prowadmóka Kuširas. 
BE 20134 zł. 69 gr. jako nozostałość ZA roc ED: = względu na r PR majątkiem w swoim 

+ 99 BT znicę, nosić będzie cl e ty. : dz ' 
dnośne sprawozdanie co do m-c wrzesień i 17347 zł. a conto > 8 ai 5) wydawanie wszelkich innych legat- 

chwały, podział ten powinien być 
dokonany równomiernie pomiędzy 
wszystkie szkoły powszechne w Wil- 
nie, bez wzgłędu na narodowość i 

podziału, podamy w najbižszym nu- i ь dž 
merze. października r. b. RADJO. me Uwwago: p PPR do $ 6 p.1i 2 za- 

— (e) O obniżenie stawek ZEBRANIA I ODCZYTY. — Program andycji warszawskiej. rządy powiatowe do dn. 15 następnego mie- 
podatku przemysłowego. Wilen- — Zebranie abiturjentów gim 12.00. Sygnał czasu, komunikat Iotniozo- S'ąC2 skł:dają szczegółowe sprawozdania © 

! - ь i jałalności .W.i W. F. - 
ski związek kupców żydowskich wy- nazjum Adama Mickiewicza. Da. OZN, komunikaty — «РАТ», nad ave] OWH Faks: Adis 
słał w dniu wczorajszym depeszę do 22 pždziernika 1927 roku o godz. 15,00, Komunikaty: meteorologiczny, go- ganom państwowym, kierującym akcją P. Wz 
Min. Skarbu treści następującej: 18 tej (6-tej wieczór) w lokalu Ogni- spodarczy, komunikaty PAT, nadprogram. 

Katostrofalny i rujnujący wpływ ska Akademickiego (ul. Wielka 24) | 15.00—1600. Przerwa. X. Reprezentacja Z. O. W. nazewnątrz; 
podatku przemysłowego na stan go- odbędzie się zebrani abiturjentów niq. .00—16.25. Odczyt pt. <10_ lat szkol- $ 31. Prezesi reprezentują Z. O. W. ną* 

i i : - > wa zawodowego w Polste» (Dział: <Pe- ie pi 2 
szoderczy Kresów w związku ze zbli- wszysikich lat państwowego gimna- dagogika i szkolnłciwo») wygł. Ma sa ie zewnajci. Wadłi: bona O ER 

żeniem się terminu wykupu świa- zjum im. Adama Mickiewicza w celu rowska. Е ii darze: Piwa GolycZRCĆ 
dectw przemysłowych .zmusza nas porozumienia się. 1625—16 40. Nadprogram, komunikaty. EE RRR- matejalarch podękaja J to 

prosić o natychmiastowe pizystąpie- ; ROZNE. 16.40—17.05. Odczyt pt. «O znęcaniu skarbnik, 
= się nad źżw.erzętami» — wygł. p. Helena 32. Posiedzeni. ów Z. O. W. nie 

nie do reformy podatku przemysło- ) Zamkulęcie kursów dl Wiercińska, sekretarka Polskiej Ligi Przyja* są ów Wy MAE MA być podane 
wego, a mianowicie: o ustalenie za- — (c) Zamku ęcie Kursów GIA cjół Zwierząt. do wiadomości ogólnej pod osobistą odpo- 
sady pobierania tekowego wyłącznie gajowych. Da. 17 i 18 b.m. odbył | 1705—17.20. Przegląd wydawnictw per- wiedzialnością prezesa Z. O. W, 
u producentów, względnie importe- się Egzamin na kursach dla gajo- jodycznych omówi prof. Henryk Moś:icki. 
rów, przywrócenia świadectwom cha- wych zorganizowanych przez Wileń- ah <Księga ubogich» i <Mój XI. Komisje Rewizyjne. 
rakteru zaliczki na podatek przemy- ską Dyrekcję Lasów państwowych w a aaa r i: $ 33. Komisja Rewizyjna Z. O. W. skta- 
słowy, rewizji kłasyfikacji przedsię- Landwarowie. Do egzaminu stanęło wygł dr. Konrad Górski. da się z 3 członków 1 2 zastępców wybiera- 
biorstw i o obniżenie obecnych sta: 31 słuchaczów, Z tege z wynikiem 17.45—18.15. Program dla młodzieży nych ną 1 rok, oraz prezesów Komisji Re- 

wek podatku przynajmniej o 50 groc. bardzo dobrym zdał 1, z wynikiem (Poezje Lenartowicza, Asnyka i inn.) wyp. V rr rem ao 
— (+) Upamietnienie miejsca dostatecznym—28 iz niedosiatecz- P- Z Enkis > 8 810 De "kompetencji Komisji Rewizyj: 

stracenia powstańców 1863 r. W nym--2 Sześciu otrzymało poprawki. 19:00—19.15, Komunikat rolniczy. nej Ż. O. W: należy sprawdzanie rachunko- 

myśi ostatniej uchwały Magistrat m, W da. 19 i 21 odbył się podobny 19,15—19,35. Rozmaitości. 2. zona = E Ro przed da- 

Wilna, mają: na względzie upamię- egzamin па Кигвасй dia gajowych „1933— coz? sRadjoktonika>—wygl. dt, dj czeki, OAI wirów. ч 
tnienie miejsca siracenia powstańców przy nadleśnictwie Ławaryskiem, Na pk eva Р ата $ 35. Komisja Rewizyjna Powiatowa 
1863 r. na placu Łukiskim  przystę. 33 zdających z wynikiem bardzo da- = 2930. Transmisja z Poznania. składa się z 3 członków I 2 zasięsców wy- 
puje w najbliższych dniach do ogro- brym zdało—2, z dostatecznym—30 22.00. Sygnał czasu i komunikaty: [otni- Paa na jeden rok z: Zjazd Powiato- 
dzenia tego miejsca i zasiania go | z niedostatecznym—1. Poprawkę Co meteorologiczny, policji, PAT, sportowy EE A Ko T = 

trawnikiem, oraz wybudawania tam pew* otrzymał—1. Kierownikami kursów 9%, poza "Transmiej ki Godkie przód KAS koja, p 
nego podniesienia w formie cokułu, byli: w Laadwarowie—p. Kędzierski i nej z” sali Malinowej i każdej chwili o ile uzna to za potrzebne: 

WOJSKOWA; w Ławaryszkach—p, Rutkowski. Prze- wykcnan'u orkiestry Henryka Goida.j Sprawozdanie swe o wynikach sprawdzenia 
ls wodniczącym Komisji Egzaminacyjnej : пна на оО A 

— (0) Kto ze starszych rocz- na obu kursach był p, Hoppen—p. ©. Q.-4DA WARSZAWSKA ZĘ 
aaa ae wcielony do sze: am Lasów Państwowych w busi Sa 1827 +. XII. Sądy Honorowe. 
regów. Często się ostatnio zdarza, Wilnie. " V: 36. Sądy Honorowe isinie: » 
że urodzeni w latach naogół zaliczo. _ — Liga Morska i Rzeczna p, Tran. Spr. Kupno vagis powiatowych (I Kastaacji | przy а- : ary 8,88 8,90 8,86 dąch Z. O. W. (II instancji ! nych do rezerwy zostają obecnie po* urządza w niedzielę 23-90 b'm, Uro- Bejgją 12465 1244 2385 sł członków 13 zastępców. wybieranych wolywani do służby czynnej w woj- czystość zamknięcia sezonu nawłga- Holandja 358,70 35040 351,80 A ar padzie zarza- 
sku, Chodzi fu mianowicie o takie cyjnego i spuszczenia baadery Ligi Londyn 43—, 43,1, 43,5 tów, stawianych członkom 2 racji postęgo- 

osoby, które nie korzystały z odro- przy Schronisku nad jeziorem  Troc: e IR 8,90 8,92 888 wania niezgodnego z etyką 196 са 2%;. 
czeń, ale które z własnej winy nie klem. W myśl tradycji sympatycy idei k B 35,10 3492 zku. Powodują się one przy orzeczeniu ty 

t i „w mys! (radyc] jalycy 26,485 26 jem, Orzeczeni i 8 
zgłaszały się do wojska i przeło nie morskiej wimai licznie stawić Się ma Szwajcarja — ТРОБ 140 5Ы Beggen OA eee a оаЗа Ronas 
zostały dotychczas wcielone, Otóż tą uroczystość, która odbędzis sią Wiedeń 125,83 12614 12552 go I instąncji przysługuje skązaue dwo- 
wymieniona kaiegorja poborowych niezależnie od stanu pogody. Pociąg SE 48155 _ 48,88 48,63 lnie ię w > tygodni od daty "otrzy. adna jest fi OkTEB normalny, Z Wilna 3 m. 30 rano, Z powrotem tokholm 240,23 240,53 239,63 puls E motywowanego do sądu II 

przyczem oblicza się im czas służby z Landwarowa o godz, 7:ej wieczór GIEŁDA М/1Е 8 <= Uwagi Szczegół) 
ochotniczej,lo ile takową odbyli, W — Dzlś Sobótka. Dia członków Wilno, dnia 21 A sydusi podorowy Gi Ia okreśii 
myśl przepisów zwolnieni są zupel S. U. P. i wprowadzonych gości od” "o, dnia 21 październiką 1927 r. regulamin, opracowany przez sąd II in- 
nie i zaliczeni do rezerwy byli nad. będzie się zabawa taneczna we wła- ZD аГ, 
liczbowi, także ochotnicy, którzy słu snym lokalu przy ul. Jagiellońskiej Dolary SŁ Zjedn. 8,881/2:8,87 XIII. Sądy Rozjemcze. 

żyli m. conajmniej 12 na 7-3. Początek o godzinie 22-ej. Złoto. г Ś a zc spory mas ac do 
cy, lub ci, którzy nie zostali wcieleni Ruble 4,761/2 4,75 ONO g 2 ‚ Z. O. W., 8: h organizac 
z winy władz wojskowych. ; TEATR i MUZYKA, Listy zastawne. sobą SGL Kami rois a I jaaa 

Poborowy starszego rocznika, © — Teatr Polski (sala <Lutnia). <Znak Wj, B, Ziemsk. zł, 100 55— swobodnego przekonania Sąd Rozjemczy, 
jle się niż wymeldowywał i ząłaszał na drawiach». Dziś po raz druzi grana bę 0 | ad : złożony z 3 członków. 2 
się da zebrań kontrolnych, jako też ŪZi“ Švietna sztuka w 3 ch aktach z prolo- Papiery państwowe. Każda strona ustanawia jednego sędzie- 

О giem Channinga Pollocka <Znak na drzwiach>, 8 proc. L. Z. Państ. Banku Rolnego go, sędziowie wybierają superarbitra. W ra- 
czynił starania w kisrusku otrzyma: która na wczorajszej jęki świ zz. j premjerze, dzięki świe- 
nia dokumentów wojskowych, nie jest tnej.grze artysió v oraz 2 wjkle ; ei awej 

» 

2. 100 w zl. 159,96 (93 proc.) 2 jou skad? osobę superarbiiri. wysng“
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XIV. Majątek.   

$ 38. Majątek Z. O. W. stanowią: 
1) wszelkie nieruchomości, ruchomości 

oraz prawa nabyte przez Z. O. W., 
) zapisy, darowizny i lezaty poczynio* 

ne na rzecz Z. O. W. 

Dzis będą Biały Kieł* dramat w 10-ciu aktach podług słynnej powieści Jacka) 

  3) subsydja, wpisowe i składki стат 
  wszelkie inne wpływy. 

Uwaga: Darowizny, zapisy i legaty, po* 
czynione pa rzecz Z. O. W. ma prawo przyj: 
mowąć zarząd. 

$ 39, Wysokość wpisowego i skladek 
  nstala się w sposób następujący: 
  dla zrzeszonych organizacji — wpisowe 

25 zł., składka 5 zł. miesięcznie. 
Dia członków na powiatach: wpisowe 

50 gr., oraz składka miesięczna 10 gr. 

" XV. Likwidacja. 
  $ 40. Rozwiązanie Z. O. W. może na- 

stąpić w drodze uchwały wzlnego zebrania 
delegatów, specjalnie w tym celu zwołanego 
na wniosek zarządu. Uchwała ta winna być 
przyjęta większością 3/4 przedstawicieli zrze- 
szonych w organizacji. 

$ 41. W razie rozwiąznia Z. 0. W. 
sposubem powyższym |ub w drodze przy” 
musowej przez władze państwowe, majątek 
Z. 0. W. przechodzi na rzecz instytucji epo- 
łecznych polskich według wyboru walnego 
zebrania delegatów. 

XVI. Postanowienia koficowe* 

8 42, Zmiana statniu Z. 0. W. może być 
uchw:lona na walnem zebraniu delegatów 
wobec zgłoszenia jednobrzmiących poprawek 
przez więcej niż połowę przedstawicieli zrze- 
szonych org:niz: cji. 8 

(n) Ceny w Wilnie x dnia 21 
października r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39— 40 zł. 
za 100 klg., owies 40—42, jęczmień browa- 
rowy 45— 46, na kaszę 39—41, otręby żytnie 
24—25, pszenne 26—27, słoma żytnia 6—7, 
siano 8 — 9, ziemniaki 9 — 10. Tendenucja 
wyczekojąca, na owies mocna. Dowóz ełaby, 

Mąka pszenna krajowa 50 proc. 100 (w 
hurcie), 110 (w detalu) gr, za 1 kg, 60 proc. 
85— 95, żytnia 50 proc. 60—65, 60 proo, 55— 
£0, razowa 35—40, kartoflana 80—90, gry- 
czans 60—970, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
rzecierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 

50-60, jaglana 70--80, 
Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 

cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie» 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka Świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, II gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 220--230, twaróg 120 — 140 та 1 kg., 

  

ser twaroj 180 — masło nieso- 
„ ione 600 z , sojone 350 — 600, desero: 

se 680—720. 
Warzywa: kartofle 12—15 gr, za 1 kg., 

cebula 40 — 50, marchew 10 — 12,. pie- 
truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 10 — 12 
brukiew 10-12, ogórki 30—40 gr. za L dzie- 
siątek, groch 45 — 60 gr. за kg, 
dasola 70 gr. za 1 kg., kalafiory 40— 
50 gr, za główkę, kapusta świeża 10—15 za 
1 kg. pomidory 50—80 grzyby suszone 
15.001800 za i «g. - 

Owoce. Tabika 40—80, gruszki 50 — 
100 giiwki 70 —120. 

cars kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

detalu), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 

ao 200—220 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, 

lie : 500— 600, „młode 3 00—.400, gęsi żywe 

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

we 15,00—17 ю. bile 1200 — 15.00 zł, 
tode 3.00—12.00 21. za sztukę. 

> Ryby: liny żywe 450 480, śnięte 350-400 

za 1 kg, szczupaki żywe 400—450, śnięte 

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

380, karasie żywe 300 350, śnięte 200-250, 

karpie żywe 350-400, śnięte 250-280, leszcze 

żywe 450-480, Śnięte 380-400, sielawa 280— 

300, wąsacze żywe 400—450, snięte 300—380, 

sandacze (brak), sumy 5”, miętuzy 

(brak), jazie żywe 450—480, śnięte 350— 

400, stynka (brak) płocie 120—200, drobne 

40—60. 
Len: 1 gat. 40—60 «ł. za pud, li gat. 

25—27, sieśiić Iniane 10—11.50 zł. za pud. 

A aa AS EZ = 

Administrcja „Słowa* po: 

leca of arności czytelników 

rodzinę znajdującą się w 
ostatniej nędzy, rodzice su- 
chotnicy i troje małych dzieci. 

Pożądana odzież, bielizna, obu- 

wie. : 

Łaskawe datki _ przyjmuje 
Adm, «Słowz» dla Redziny w 
nedzy. 
  

RADZE ZENERA JEZORO WZZIDKE,DZC  TZEODSECEOWY O FCP PETZ ZOZ AE CE ZE YE SEZSE RE WEDECE ZR SCEREREOWZESZEO T 

Siedem „grzechow“ па 
Szyłce. 
(Ciąg dalszy). 

Niedlugo jechaliśmy laskiem, wy- 

mijając danie brzėzki i potężne 

modrzewie. Negle konie zaczęły chra- 

раё i strzyć uszami. W lesie dał się 

słyszeć tu iowdzie dźwięk dzwc_ecz- 

ków, które oroczony przywiązują 

įeleniom do szyi, aby te Się „nie zgu- 

pili... dzwoneczki zbliżały Się ceraz 

bliżej a bliżej... i nagłe stado swoj- 

ski h jeleni wypadło z lasu, otaczając 

nzs dokoła. Konie stanęły, a jelenie, 

wyłupiaszy GCZY, przypatrywały się 

nam, jakby pytałącz —a coście wy 

za ludzie —l nagle, jak na komendę, 

cała ta zgraja rogaczów parsknęła i 

zawróciwszy się zrukła wśród irzasku 

i łomotu gałęzi leśnych. 
Patrząc na nich, jamszczyk burk- 

nął:—st—nie widzieli ludzi, , oprócz 

swego gospodarza, to Się i dziwują!t— 

l trzesnąwszy z bicza, pognał konię 

dalej, Wkrótce ujrzeliśmy na leśnej 

polanie stanowisko oroczonów. Dłu: 

gie żerdzie, ustawione wkoło i zawią- 

zane u góry rzemieniem, formowały 

coś nakształt stożka,—który był cały 

okryty skórami jeleni i sarn, włostm 

do gó i gdyby nie dym wychedzą- 
cy Z tej orocze ńskiej chaty, można 

joby ją wziąść zdałeka za duży 

RA siana. Kilka 
i nas; „au 00 się na 5 

psów z ujadan' em 
ale wnet jakaś 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

„7089 I. A. <Czapkiewicz Chana» w lwieńcu, pow. Wo- 
łożyńskim, sprzedaż czapek. Firma istnieje od 1927 r. Właści- 
ciel Czapkiewicza Chana, zam. tamże. 1758—VI 

7690 I A. «Funt Rejz:> w Iwieńcu pow. Wołożyńskim, 
skl'p mięsa. Firma istnieje od 1927 r. Właścici+I Funt Rejza, 
zam. tamże, 1759—VI 

7091 1 A, <Giszyn Gołda: w iwieńcu, pow. Wołożyń. 
skim, piwiarnia i sprzedaż towarów spożywczych i galanteryj- 
nych. Firma is:nieje od 1927 r. Właściciel Giszyn Gołda, zam. 
tamże, 1760—VI 

| 1092 A. Jachnis Małka» w Iwieńcu pow. Wołożyń- 
skim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1926 r. 
Właściciel jachnis Małka, zam tamże, 1761—VI 

7093 | A. «lckowicz Chana> w Trabach pow. Wołożyń* 
Skin, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 r Właściciel 
lckowicz Chana, zam tamże. 1762—VI 

  

  

  

1779 -VI 
  

w dniu —)Х 192728 
7059 1 A. <Lewin Ida» w Trabsch, pow. Wot ž Askim, 

  

    
  

  

    

P.K. U. Wiino, na 
imię Konstantego 

Ławrynowicza, 

dużym wyborze. 
D. H. K. <Zachęta> 
Gdańska 6, tel. 9 05 
  

    

  

na wsi, 

  

  

Miejski Kinematograf | wyświetlane filmy 39 Londona. W obrazie tym gra nadzwyczajnie tresowany Lokal Duży pokój Mieszkanie wa a 
е ^ ё w й we, P. Kulturalno-Oświatowy pics wilk g0raz nad program <Ż BALU DO KRYMINALU» komedja w 2-ch aktach „Ostatni seans o|| handlowy korrfor- | wyną: A mołe być 8 pokoi do odnajęcia uj Wilno й: 

Sala Miejsk godz. 10. '"rkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Cena bile ów: parter 60 gr.q| towy nadający się YDRISCR, . od t listopada + + СА, @ ala Aleja “ balkon 30 gr. Początek seansów: w niedziele, soboty i Święta o godz. 4, w inne dnie o 6. 5 i poll! na bank luk biurg | па biuro. Zelaszač się: лОк imię Jerzego Sambor- 
|. Ostrobratiska 5) W poczekalni koncerty radjo. Następny program: <Buster Keaton i 10.604) narzeczonych». (sala i  gabin:t) EE aa o skiego, uneważn'a się 

odnajmiemy zaraz | «апОГЗКа, - Lexcyj języka 
Kino- Ee Ostatni cud sztuki kinematogr. w  Moskwiel -: ź “ oważnej firmie. STT i i 

Ę teatr „Helios Największe arcydzieło . filmowe doby obecnej! „Car Iwan Grožny 8 D. Si Kr idos KRAWCO VA francuskiego ! сРГО КАГО vi. Wijeńska 38. w roli gł, najwybitniejsi artysci Teatru Stanisławskiego w Moskwie Kaczałow, Leonidow i Askwa: 3 Gdańska 6, tej, 9-05 | zna krój i szycie, an ielskie 0 L E K A R LE 
rowa. Sadystyczne rządy degenerata. Bestjalstwa siepaczy carskich, Podczas seansów od g. óej szyja płaszcze, suknie G g te 

ork*stra bałałajek i mandolin. Seansy o g. 4, 6. 8 { 10 wiecz. BIE 5d: OEG i przerabią. Posiada Udziela došwiaitžnų" ei 
za ) : Е A Młocarnię referencje, prosi o „‚ Nauczycielka, M. 6. Wolison 

Kino- Poionia* m Dziś! Najwybitniejszy Sziagier Obecnego Sezonu przewyższejący grą! napięciem dramatycznem SQ parową, angielska | pracę w domach pry- Mickiewicza 37 m 17. z > 
Teatr 39 : ) 5 nojcelniejsze filmy Biała Niewolnica fascynująca symfonia miłości i żądzy na firmy „Rensenens* | watnych. Oferty «do (Tejście od Ciasne; weneryczne,  moczo« 
ul A. Mickiewicza 22, gg doby ostatniej p. t. 9» $ egzotycznem tle wschodu. W rolach (64 cale) w stanie <Słowa». głciowe i. skórne. ul 

głównych: %łod:imierz Gajdarow, Liana Haid, Karola Varela, Rene: Harvibel. lustrację muzyczną (gg) dobrym sprzedam | 111% St Wileńska T, tel. 1067 
wykona orkiestra koncetrowa z 24 osób pod batuią Mikcłaja Salnickiego, za 2000 złotych, arszy p 

Początek seansów 0 9. 4, 6 815 i 1025. w. e Blałynicki Birula Don pokoje, pan ze wsi poszukuje DOKTÓR ‚ 

‚ miaj. Suchorow- st:tego pied a terre w 
" 7065 ТА. «Ког?отвка Nachama» w Trabach pow. Wo- Kask (5 kim | lub trzy do wynajęcia, centrum przy rodzinie, š, ZELDOWIGI 

| tožyfskim, sklep spożywczy, galanterji i nsczyń. Firma istnieje od Baranowicz). ul. Śto Jańska 12m.8, adres „w redakcji chor. WENERYCZ- 
od 1922 r. Właścicielka Kozłowska Nschama, zam. tamże. zapyteć u dozorcy. <Słowa>, NE, MOCZOPŁC, 

© pia cić! 1776-V1 Otazyjnie do spe ——. * SKÓRNE 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 7066 1. A. «Kremer Szmuel» w Trabach, pow. Woło, ania kilka nieużywa- gubiono  legity: WDOWA o 

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: žyūskim, sklep spožywczy i galanteryjny. Firma istnieje od nych SLUCHAWEK mację studencką, аЛНЕ Оа iakozicie ——-—о 

1808 r. Właściciel Kremer Szmiel tariże. 1777-VI do radia iistafstaz Ama imię Becna DOOR . 7087 I A, «Berman Sora> w lwieficu pow, Wcłożyń: Ž ZZ m. 2. 5—7 w. Łukaszewicza, termin ODeznara z gospodar: $7 lil į 
skim, sklep towarów łokciowych. Firma istaieje od 1927 r. 7067 1 A. «Land 1 ważności której unły- Stwem  domowem 3 | 8, BIUOWIGZOWA Właściciel Berman Sora, zam. tamże. 1756—Vi jA „ <Landsman H raz» w Trabach, pow, Wcło: — nął dnia 30 IX 1927 т° powažnemi referencja- KOBIECE, WENE. 

żyńkim, sklep manufaktury, Firma istnieje od 1913 r. Właści- Domy mi przyjmie ohowią- | RYCZNE i ehor. 
kim, 7988. 1 A. «Burkser Bejla> w Trabach, pow. Wołożyń: ciel Landemau Hirsz, zamfamże. 1778—V1 > JEM zk POT bi DRÓG MOCZ, „ 

skim, sklep spożywczy | galanterji. Firma istnieje od 1906 r. Ž majątki ziemskie, gubiorą książkę © Szys | rz. 22 lod 4 Właściciel Barkser Bella, gam. tamże: Msze” 7068 | Ą. «Lewin Fejga Apteka w Trabach» w Trzbach, | łojnersi pasiadźmy Z wojsko» ą rocznik kiego przy oszbie sa | gi.Miekiemiesa 24 pow. Wołożyńskim, spteka. Firma istnieje od 1918 r Wł.Ści- do sprzedaży % 1887, wyd. przez mctnej w mieście lub tel. 277 
cielka Lewin Fejg, zam. tamże - adres w re- 

dakcji «Słowa». W. Zdr. MF. 34. 

— Doktėr Medycvny 

sklep manufaktury. Firma istnieje od 1926 roku Właściciel MEBLE Wykwalifikowanej ŁUKIEWICZ 
Lewin Ida, zam. tamże. 1780—VI1 sypialnie, stołowe, gabinety, salony kucharki i apieczkowej choroby weneryczne, 

i sztuki pojedyńcze poleca poszukuję zaraz do Skórne i płciowe 
. 170701 A. «Lewinowa Liba» w Trabach pow, Wcłożyń- LEON“ malaiku: adiės wW Ke: ul. Mickiewicza 9 

skim, sklep spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 1896r. Wła- MAGAZYN MEBLI »› 3 akcji wejście z ul. 5Ма> 
šcicielka Lewinowa Liba, zam. tamże. 1781—VI 

7071 1 A. <Lewin Minia» w Trabech pow. Wcłożyńskim. 
sklep spożywczy, gal nterji i neczyń. Firma istnieje od 1923 r. 
Właściciel Lewin Minia, zam. tamże. 1782—VI 

  

„7072 1. A. «Lewin Roda» w Trabach pow. Wcłożyńskim- 
sklep spożywczy igalanteryjny. Firma istnieje od 1923 r Wła, 
ściciel Lewin Roda, zam. tamże. 1783—Vi 

Wersziwo, Pl. Trzech Krzyżu 

Nr. 13, róg Żuravijj  Waruaki 
dogodne, Robota solidna,   Cznv przystesne, 

     

  

M 
dy do dzieci, Chętnia 

aaeaj=SłOWAŻy deckich 1, przyj. 4—7. 

Dr. Kenigsherg 
chor:by skórne i 

weneryczne. 

  

  

ŁO DA intcli- 
gentna panna 
poszukuje posa- 

  

7094 | A. «Jedydowicz Rachmiel» 
Wołożyńskim. sklep spożywczy, galanteryjny i wody sodowej, 

a istnieje cd 1924 r. Właściciel Jedydowicz Rzchmiel, zam. 
amte, 

‚ 7095 | А. «Кгс Lejzer> w Iwicńcu, pow. Wołożyńskim, 
piwiarnia, sprzedaż cukierków 1 wody sodowej oraz sklep spo- 
żywczy i zboża. F.rma istnieje od 1927 roku. 
Lejzer. zam. tamże. 

w dniu 1-X 1927 к, — 

w Trabach pow. 

    1763— VI RADJjO! 
Polska Yyt 

Właściciej Kao 
1764—VI 

  

ciel Lewinson Rywka zam. tamże, 
      

Dogodne spłaty 

„RADJO JAR” w Warszawie, Marszałkowska 108 - 25 
Najniższe ceny.=Modele 27/28 r. bez wymiennych 

70731 A, <Lewinson Rywka» w Trabech, pow... Woło« 
żyfńiskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 r. Właści- 

1784—VI 

ł RADJO! 
wórnia Radjotechniczna 

    

cewek. 

  

1:39054065005030903494030006000088000 

Ministerstwa Poczt i Telegrafów 
ogłosiło PRZETARG na dostawę 

> 444 pomoże w  gospo- Mickiewicza 4, 
p +: T % аагзпл]с.а OE się g. R = = 

: ° i $ na wyjazd, Ma świa: „ Z. P. 39, › Mieszkanie || + denio Prep Adi; — 
1 21. Ponulanka 14— oktėr med: 

40 wynajęcia cp KOMA 
‹ 6:cio pokotowe < › RESTAURACJA choroby skórne, 
Dswiedzicė się w Redakcji „Sło- KRISTAL* wa al „Ar 

а* 1-szeį. PK. czopłciowe. Elektrote- 
ы - 32 + ! 4 Mickiewicza 4. Edbia, słońce górskie. 

996694 Obiady smaczne z 
3ch dzń zł. 1.50 
podczas obiadów i 
kolacji przygrywa 

orkiestra, 

Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—21 5 8. 

W.,Z P. 43, 
    

  

druków pocztowych z terminem skłe-   
Dr POPILSKI 

7102 1. A, «Kozłowska Masia» w Trabach pow. Woło: 
žyfiskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Ko: 
złowska Masia, zam. tamże. 1765—VI 

7103 1 A. <Krasny Morduch» w Trabach pow. Woło- 
żyfńiskim, sklep spożywczy, gałanteryjny i żelaza. Firma istnieje 
od 1887 r. Właściciel Krasny Morduch, zam, tamże. 1766—VI 

7/04 I A. «Lewin Eljasz» w Trabach pow. Wołożyń” 
skim, skiep gzlanteryjny i manufaktury. Firma istnieje od 1925 r. 
Właściciel Lewin Kijasz, zam. tamże, 17 

Dałsł A w dniu 1-X 1927 r. 

7105 1 A. <Lewin Herc» w Trabach pow. Wołoży ńskinii, 
piwiarnia. Firma istnieje od 1919 r. Właściciel Lewin Herc, 
zam. tamże. 1768—VI 

7106 1 A. <Nechamja i Aron Muszkinowie S-ka». Han- 
del mąką i otrębami oraz prowadzenie skupu zawodowego dlą 
odsprzedaży produktów rolnych, Siedziba w Ignelinie gm. 
Daugieliskiej pow. Swięciańskim. Firma rozpoczęła działalność 
z dn. 20 września 1927 r. Wspólnićy: Muszkin Nechamja, 
zam. w Ignalinie i Muszkin Aron, zam. Wilnie, przy ul, Pil- 
sudskiego 38. Spółka firmowa zawarta ną mocy umowy pisem- 
nej z dnia 21 wiześnia 1927 r. na Czasokres do dnia 20 wrześ: 
nia 1928 r. Zarząd należy do obydwu<h wspólników. Wszel- 
kie zobowiązania, pisma, deklaracje, korespondencję i tp. oraz 

Przyjazd zbyteczny, załatwiamy tranzakcję 
drogą korespondenc. 

Kilka cen: 1 lamowe 80.— zł., 2 lamp. 130.— 21, 
3 lamp. 180.— zł. i t. d, 

Radzimy: wszystkim posiadać nasz cennik i katalog 
ilustrowany, który wysyłamy bezpłatnie na żądanie 
Prosimy nas odwiedzić. Zastępcy poszukiwani. 

Odsprzedswcom dogodne warunki. 

    

   

    
      

Ogłoszenie, 

Na podstawie zgodnych, jednogłośnych uchwał z Wal- 
nego Zgromadzenia Spółdzielczego Stowarzyszenia AYO 
«Samopomoc» w Nowo-Święcianach z dnia 24 peždziernika 
1926 r. i 14 sierpnia 1927 r. podaje się niniejszem do  publi- 
cznej władomości, że Spółdzielcze stowarzyszenie Spożywców 
«Samopomoc» w Nowo Święcianach zostało na podstawie po- 
wyższych uchwał rozwiązane. 2 

Wzywa się zatem wszystkich wierzycieli tegož stowarzy- 
szenia do zęłoszenia swych roszczeń, które należy skierować 
do Komisji Likwidacyjnej rozwią:anego Stowarzyszenia Spożyw- 
ców <Samopomoc» w Nowo-Święcianach 

ZARZĄD. 

zostały w Monitorze 
237 z dnia 15 X 1927 r. 

pow. Lidzkim, 

pokwitowania z odbicra przesyłek kolejowych pocztowych, - 
sorespondencji, dokumentów i t.p. jak zwykłych iak i połeco- 
nych, tudzień pieniężnych podpisuje w imieniu srółki jeden 
ze wspólników pod stemplem firmowym, 

Dział A w dniu 271X 1927 r. 

7059 | A. <Chodosz Mera» w Mołodecznie, sklep róż- 
nych towaiów. Firma istnieje od 1924 r. Właścicielka Cho- 
dosz Mera, zam. tamże. 

7060 | A. <Drewnikowski Władysław» w Szczuczynie, 
apteka. Firma istnieje od 1825 r, Właściciel 

Drewnikowski Władysław, zam. tamże. 

7061 ! А. «Gilińska Ałta» 

7062 | A. «Kac Henia> w Ignalinie pów. Swięcieńskim, 
sklep tytuniowy, galanteryjny i naczyń. Firma istnieje od 1926 r. 
Wieścicielka Kac Henia, zam. tamże. 

7063 1 A. <Korb Rachmiel» w ignalinie, pow, Święciaf- 
skim, sklep spożywczy, żelaza, skór i obuwia. Firma 

Wi: šciciel Korb Rachmiel, zam. od 1919 r. 

1064 1 A. <Kotler Szymel» w Trabach, pow. Woložyn- 
sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1902 r. sk'm, 

Właściciel Kotler Szymel, zam. tamże. 

dziewczyna wylazła z jurty i odpędzi- 
ła ich kijem. Weszłiśmy do tej bu: 
dowli,—czyli raczej wiezli my, idąc na 
czmorakzch. Ciernuść nas ogarręła 
od dymu, który się unosił do góry z 
eguiska, rozłożonego w niewielkiej 
jamie pośrodku furty, ale gdyśmy 
przetarii oczy, ujrzeliśmy cztery oro- 
czenki, siedzące na ziemł i zajęte ra» 
bofą. Dwie stare kobiety o twarzach 
26liawc-burych i pomarszczonych wy: 
szywały «kuchisnkę», czyli koszulę 
futrzaną z włosem do góry, jedna z 
nich układała ładne d<scenie z kwadra- 

towych kawałeczków czerwonego 
sukna, inna z białego, dwie młodsze 
sporządzały ze skóry łosia coś w ro: 
dzaju cługich pończoch, które sybi- 
rjacy nazywają «unty», i Używają Za- 
miast butów ds chedzenia po Śniegu. 
Robcta była bardzo uciążliwa, bo 
oroczonki szyly nie nićmi, lecz żyła- 
mi i używały nie zwyczajnych stalo: 
wych igleł, lecz jakichś samedziało- 
wych, wyrobionych z kości. A jednak 
<unty» prezentowały się bardzo ład- 
nie, piękne desenie u góry, wyszyte 
drobnemi paciorkami, świadczyły, że 
ten, komu one były przeznaczone, 
musiał być nielada elegant w  sybe- 
ryjskiej tajdze. Kobiety, nachylone 
nad robotą, szyły zajadle; i tylko 
czasem która z mich podnosiła na 
chwilkę głowę i, zerknąwszy w naszą 
stronę skośnemi. czarnemi jak noc 
oczyma, szeptała coś do ucha są: 
siadce i znowu zabierała się do robe- 

w Ignalinie pow. Swięciań" 
skim, skłep bławatny. Firma istnieje od 1927 r. 
Gilińska Ałta, zam. tamże. 

1769—VI 

1170—VI 

1171—VI 

Właścicielka Miszbędny 
1772—VI 3 

1773—V1 

isinieįe 
1774—VI   tamże. 

Przyż, 6 rua 

1775—VI 

ty. Nie umiał:m je nawet pozdrewić 
po croczońsku, ale powziąłem do nich 
szacunek jako do pracownice nie byle 
jakich. Rzeczywiście—przedzmną sie- 
działy cztery dzikie gosposie — nie- 
ladal 

| przyszła mi do głowy fantazja 
potraktować te dzikie damy cukierka- 
mi. Więc podałem jednej z nich cze- 
koladkę akrągłą z syropem. Dzika da- 
muika spójrzała na mnie z niedowie- 
rzeniem, potem wzięła cukierek, dłue 
go go oglądała ze wszystkich stron 
i, nareszcie, pawąchała; dalej Jiznęla 
jak pies, uśmiechnęła się i coś po- 
wiedziała swym koleżankom... i wnet 
(rzy pary rąk wyciągnęły się ku mnie 
chwytając cukiersk za cukierkiem, A 
jamszczyk śmiał się na cały głosi 

— Na co im cukierki, wasze błago- 
rodije — Daj im pan lepiej mydła! 

— A cóż one będą robiłz z my- 
dłem? 

— Zjedzą go Ot tak jak panowie 
jecie ser szwajcarski. 

— Ale gdzież inężczyzni?—zapy- 
tałem rozglądając się po jurcic—=Nie 
widzę ani jednego. 

— Wszyscy pOszli na polowanie 
w lasy. 

— A czy prędko wrócą? Zapytaj te 
kobietyl 

Jamszczyk, umiejący nieco „po 
oroczońsku* — zaczął szwargotać zę 
starą kobietą, i za chwilę edpowie- 
dział: «oni wcale nie wrócą, tylko 
pójdą jeszcze dalej w tajgę».   

FALIERA 
ZPSZY POKARM dla DZIECI 

AC SMACZNY | WZMACNIAJĄCY 

podczas odłączania 6d piersi 

i w okrósach rośniącia Bo 

Utatwia ząbkowanie I zapewnia prawidlowy rozwój a 

Aiezastąpiona odżywka dla mamak, matex _ 

i rekoawalesczntów. 

ŻĄDAJCIE SŁYRKEJ MARKI FRANCUSKIEJ 

FOSFATYNA FALIERA 
wYZTRŁEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. 

    

        
         

       
    

     

dania ofert na dzień 10 listopada 

1927 r, Warunki dostawy podane 
Polskim Nr. legitymacja U. 

na im ę Haliny Rudz- 

chor. by skóre 
Zgubionu i weneryczne. 

Przyjmuje od godz. 10* 
Ss. B, „do 1 i od 5—7 p.p. 

W. Pohulanka 2, róg 
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pusta i prozek dozębów 

MIAFLOR 72:50:79 

   

Loran Kule nr2040gliczrynowe 

     KENRYK ŽAK 
FABRYKA PERFUMiKOSMETYKOW, 

I Gdańska 6. tel. 90-5 

  

  

    

  
  

40450R023003000300204350000040565 kiej, unieważnia się. Zawalnej, W.Z.P. 1: 

Dyrekcja Kolei Pzństwowych w Rze 

Wilnie ogłesza PRZETAROpublicry NIANIA, Lekarze-Dentyści. 
na dzień 2 grudnia r. b. S I alia zo - 

daż maszyn i urządzeń mechanicz- и - Lekarz Dentysta 

nych, należących do  likwidującego Dida e mieć R. MOZES 
się tartaku w Wołkowysku.— Tamże za Poczta. „> wielea 5 m2 

й elefon : 

:;!':аі‹:'аіе PE Seas E Matków. Dia Pisin: Prsyjnitjo łoża: 

Szczegóły patrz w Mon'torze ny Tomczyk, Wydz. Zdr. dė 

Polskim Nr, 245. 1789—VI Maj:tecick 
Lek: rz: Dentysta 

L FRYDMAN 
Zawaina 24 m, 8. 

Przy gabinecia spe- 
cjalne laboratorjūm 
zętów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 2 
i od 4 po 7. 

30 ha blisko kolei, 
dom mieszkalny 6 
pokoi, wszystkie 
budynki w komple- 
ole sprzedamy za- 
raz za 2000 dolar. 
U, H,K. <Zachęta< 

    

Mieszkań Lskarz- Dentysta 
Woda Koloryyka dla znawców. 2 RE ANNA KISIEL- 

HEZADONT IRE: szych <posznkaja: | AndrzejkOWICZOWA 
my dla solidnych 

lokatorów, 
D. H.-K. <Zacheta> 

choroby zębów, plom- 
bowanie i usuwanie 

= ich bez bčlu. Porcela- 

DO TONLETOWE | Odniska 6,tel. 005 | nowe, złote. plomby i 
MY TOALETOWE... 2 wkł dki, Sztuczne 

w najprze : —— h ' : į 

Ур eidami BS |1:000—2.000 | Akakievias a mo 17 
nn. 2058xvazelinowe nr 2062 d Przyjęcia: | 

i < sa olarów od 10-12 i pół i 
MIA PA VSS ody R od 4 do 7 w. 

AS BE potrzebne zaraz na | Uc-ącym się zniżka, 
1 hipotekę miejską Ww Z. Nr 07, 

D. H.-K. <Zachęta» dn, 24 VI 1927 r. 

Gdańska 6, tel. 90 5   
  

  

    

   do ta Tacherie. PZŻ   
Wydz, Zdrowia Nr. 122. 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

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

K DĄBROWSKA 
Wilno, u!. Niemiecka 3, m. 6. 

AKUSTERKI 

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje o4 godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 
W: Z, P. Nr 63. 

  
  

  

  

— No, a kobiety chyba fu zosta- 
tą same? 

— Nel Oae pójdą za parę dni 
szukać swych mężów w lesie. 

— Szukać w lesie? 1 м jakiž to 
sposób? Wszak szukać człowieka w 
«tejdze» to to samo, co naparsiek w 
wozie z sianem. 

— $4 na to sposoby! Oroczon, 
gdy wychodzi na polowanie, rzadko 
wraca do domu, bo poco ma utru- 
dzać nogi idąc z powrotem? On tył- 
ko mówi żorie: idę na wschód o 
«dwa słońca» drogi, —i zostawia po za 
so*8, różne znaki, żeby baba wiedzia- 
ła, kędy on szedł i w jakim kierun- 
ku: czasem zerwana kora na drzewie, 
a czastm młode drzewko pochylone 
w pewnym kierunku, wskazuje wy- 
reźnie gdzie i dokąd szedł człowiek. 
A baba zabiera domowe sprzęty, łe- 
dujs na jelenie swe manatki i dziec), 
po tych znakach znsjduje swego mę- 
2a czasem o 30, czasem o 50 wiorsi! 

Pokręciłem tylko głową na takie 
cbjašnienie a po chwiłi zapytałem: 

— А ше boją się baby niedźwie- 
dzi, których tu bardzo wiele, alba 
warnaków—włóczęgów leśnych? 

Jamszczyk przetłumaczył me za- 
pytanie na język oroczeński, 

Hi, hó, hi, zaśmiała się jedna z 
kobieł, — i pokazała na strzelbę, wi- 
szącą na gwcžiziu: my się nie boimy! 

już mielśmy wychodzić z jurty, 
gdy z lasu wyszła młoda dziewczyna 
ze strzelbą za plecami. Pies biegnął 

  

przed nią, a ona szła za nim, cała 
zaszyta w skórę jelenią, lekko, zgrab- 
nie, jak fylko mogą chodzćć dzirci 
lasów i gór. Wracała z polowania, 

— Zapytaj ją, czy zabiła cokol- 
pa: bo zwierzyny przy niej nie wi- 

zę. 
Okazało się, że ta dzika dziew- 

czyna jednym strzałem z gwintówki 
położyła dzika-odyńca, i teraz przysz* 
ła prosić, aby jej pomogli počeiarto- 
wać zwierza i przywieźć mięso d3 
domu na jucznych jeleniach. 

Pożegnawszy się z Oreczonkami, 
siedliśmy w sanie i pomknęjiśmy des 
lej do staci Uiiosnoj. ю 

Słońce już pochylło się ku za- 
chodowi, gdyśmy dojechali do «grze- 
chu Nr. 2», O sto czy dwieście kro- 
ków od stacji stała jakaś dziwaczna 
kibitka, niby karetka na płozach, cała 
obita grubym wojłokiem. Karetka mia- 
ła male okienko i komn na da. 
chu, z którego walił czaray dym. 
A przed karetką przechadzał się ja- 
kiś człowiek, lat średnich, z rękami 
skrzyżowanemi na piersi. 

— Sibiriakow, kupiec Sibirie. s 
— gowiedział cichutko mój fuiu * 
zdejmując z respektem czapkę i kła- 
niając się do pasal 

Tu raz pierwszy zobaczyłem 
tego człowieka, o którym wiele-wiele 
rezpowiadano po całej Syberji; W 
sferach finansowych znano go jake 
miljonera, właściciela wielu kopalni 
złota we Wschodniej Sybzrji; w świe- 

  

cie naukowym on słynął, jako$protek- 
tor geograficznych wypraw w celir 
zbadania Sybarji, któremu zawdzię- 
czał  Nordenskiold pomyślność swej 
wyprawy w polarne kraje; wśród ko- 
bilet był cn'znzny, jako zawzięty ich 
nieprzyjaciel, który od wielu łat ich 
unikał do takiego Stopnia, że nie 
chciał z wiemi gadać; i nareszcie, na 
nieskcńczonych drogach Sybiru ope- 
wiadano © nim, jako © człowieku — 
wieczrym tułaczu, którego całe życie 
upłynęło w drodze. W swej kibitce, 
zaopatrzonej w piecyk, —ten człowiek 
latał jak piak po całej Syberji. Raz 
go widziano nad brzegami Leny jak 
oglądał kopałnie złota, w których 
miał wielki udział... a za kilka dni on 
był już nad Jenisiejem lub Abakanem 
w kopalniach grefi'u... to znów ki- 
bitka jego zajeżdżała nad Amur, żeby 
po upływie kilku dni zapuścić sę w 
głąb tajgi sibirskiej i wyjrzeć gdzieś 
nad Ałdarem łub Wilujem. W życiu ». 
tego człowieka musiała być jakaś tra- 
gsdja, która zniechęciła go i do ludzi 
i do drmowego ogniska i rzuciła na 
jieczae tułaciwo po świecie. Śród lu- 

du opowiadano 0 nim taką historję: 
pewnego razu spotkał on w Irkucku 
jakiegoś żebraka, który prosił go a 
jałmutnę, nisko kłaniając Się až do 
ziem, Sibiriakow wyciągnął pugilares 
i dał mu aż 25 rubli. Uszczęśliwiony 
żebrak padł ma kolana i bił czołem 
przed swym dobrodziejem až do 
ziemi. 
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