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Typowa 
Uważny przechodzeń, podążając 

główną aleją Cielętn ki, z rogu ulicy 
Królewskiej ku Wilji, spostrzeże nie- 
wątpliwie, po prawej ręce, opudal 
mnieiwięcej miejsca gdzie stał do ro 
ku 1915-go pomnik Puszkina, wzns- 
szący się z nad gazonu kwadratowy, 
z desek zbity, cokuł wcale wysoki, 

  

Herma z popiersiem Słowackiezo w 
pp. Kościelskich 

stojący ma dwustopniowym postu- 
mencie. Sioi i stoi... Ludzie powia- 
dają: „od niepamiętnych czasów*. 
Nie jest to wszelako żaden zabytek 
jakiegoś przedhistorycznego drewnia- 
nego zamczyska, przedmist pieczoło- 
witości konserwatorskiej zarówno ma- 
gistratu m. Wilna jak pref. J. Rame- 
ra. Jest to tylko, zapomniany od B>- 
ga 1 ludzi, zabytek.. niedoszłego do 
skutku projektu pomnika Syrokomii. 

Posłuchajmy. Żadna te jeszcze 
nie jest wiłeńska legenda, Jest to 
jednak bistorja, tak bardzo typowa 
wileńska, że godzi się ją i należy w 
krenice grodu naszego zapisać ad 
"aeternam memoriam. 

Giy «za rosyjskich czasów» mo- 
wy nawet jeszcze być nie mogło o 
postawieniu w Wilnie pomnika na- 
wet Syrokomli, był człowiek w War- 
szawie, który contra spem speravit i 
wciąż nosił się i nosił z myslą wznie- 
sienia właśnie w Wilnie pomnika Lir- 

| nikowi wieskowemu. Tym człowie- 
| kiem był wydawca i redaktor „Prze- 
| glądu Tygodniowego* *Adam Wiślic- 

ki. Narażając Się na ciężkie kary ad- 
ministracyjne uzbierał w 1804-tym r. 
ze składek publicznych na ten cel do 
500 rubii — i niewiedz ał, coz niemi 
począć. Władysław Maleszewski, wy- 
dawca i redaktor „Biesiady Literac- 
kiej", też wielki zełator uczczenia w 
Wilnie Syrokomij, radził przelać tę 
sumę komiielowi krzątającemu się 
około erygowania w kościele Św. Ja" 
na tablicy pamiątkowej z posiersiem, 
co i uskutecznione zosiało w 1908 ym. 
Wiślicki nie zgodził się, wciąż ma- 
rząc 0 pemniku — i na tem cała 
sprawa utknęła. 

Próbował ją wznowić piszący te 
słowa w 1906 ym roku gdy był redak- 
torem „Kurjera Diiewskiego*. Udarem- 
nił całą imprezę kategoryczny zakaz 
gubernatora hrabiego Siergieja Sier- 
giejewicza Tatiszczewa, W Jai dzie- 
więć poiem Wilno przestało do čar- 
skiej Rosji należeć; potem do Resji 
bolszewickiej; wreszcie ussokciły się 
czasy burzliwe ponownej bslszawie- 

w kiej nieweli i odzyskiwania Wilna; i 
/ pod rządami w Wilnie Komisji Rzą- 

dzącej Litwy Środkowej można było 
całkiem już realnie pomyśleć o pom- 
niku Syrokomii. 

Jakoż 27 października 1921-go r. 
pojawił się w „Gazecie Krajowej” 

„ist otwarty podpisany czterema naz- 
wiskami: Czesław Jankawski, Michał 
Birżyszka, Jakób Goldszmidt i Anto- 
ni Lewicki (Gołdszinidt — historyk i 
literat Żydowski, b. redaktor czase- 
pisma „Lite*, Litwa, wręcz entuzja- 
styczny patrjofa naszego kraju i go- 
rący wielbiciej Syrokomli; Lewicki — 
ziemianin tutejszy z ped Radoszko- 
wicz, znany chiubnie w piśmienni. 

} 

z 

Wilno, Niedziela 23 października 1927 r. 
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hisforja wileńsk Isiorja Wilenska. 
ctwie białoruskiem pod pseudonimem ...bez aparatu komitetów i kemisyj— 
Jadwigin Sza.). Ci czterej ludzie uj- zaprosiłem i zorganizowałem dwie 
mowali „samerzutnie* w swoje ręce komisje, arżystyczną, do której ze- 
sprawę postawienia pomnika Syro- chcieli należcć pp. Ruszczyc Kłos, 
komli w Wilnie i wzywali na ten cel Bałzukiewicz, Wierusz Kowalski, Pietr 
do składek nietylko spoleczeństwo Hermanowicz i Michał Reuba, oraz 
polskie lecz i białoruskie, litewskie i wykonawczą złożeną z 24 osób (ks. 
żydowskie. Chcemy — pisali — nie- biskup Michalkiewicz, prezydent Bzń 

kowski, panie marszałkowa Romero- 
wa, Wilczewska, Wojewódzka, Ssko- 
lowska, Morsezewska, pp. Kerclec, 
Zygm. Rewkawski, L. Uziębło, Kazį 
mierz Okulicz, Tad. Kiersnowski, jako 
przedstawiciel młodzieży akademic- 
kiej, Stef. Mydlarz, Jakub Szykier, A. 
Wyleżyński, Zygm. Nagrodzki. Obie 
komisje odbyły szereg posiedzeń 

Pomnik miał mieć kształt kermy, 
czter graniasiegó słupa zakończonego 
popiersiem, stawianego przez Gxe- 
ków starożytnych po świątyniach 
domach, orsz u dróg, tylko, że nie 
zwężającego się ku dołowi. P, Węcko- 
wicz ofiarował piękny monolit edkry: 
ty sa jego polu w Rakancach; roba- 
ty kamieniarskie podjął się wykonać 
p. Baranowski, mający zakład swój 
ped Rossą, popiersie miało być ud- 
lane u Łopieńskich w Warszawie wa- 
dle emówionego kosztorysu. Pepier- 
sie wykonał w gipsie p. R.fał Jachi- 

   

W sprzedaży detalicznej cena pojedsńszzgo n—ru 20 groszy. 
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Sejm będzie zwołany na sesję zoYCz. 
WARSZAWA, 2,.X (żeł. wł. Słowa). Dziś stało się wiademem już zu: 

pełnie oficjalnie, że Rząd postanowił zwełać Sejm na sesję zwyczajną 

i przedłożyć mu preliminarz budżetowy na rok 1928—29. Nastąpić to ma 

w keńcu bieżącego miesiąca lub w początku przyszłego. Temniemniej jed- 

nak obecna kadencja Szjmu nie zostanie przedłużena dla uchwalenia bud- 

żetu i z dniem jej upływu t.j” w dniu 29 listopada zostaną rozwiązane 

obydwa ciała ustawodawcze, 

W ten sposób rząd wypełnia obowiązek nałożony nań przez Konsty- 

tucję, nie usuwając się od współpracy z Szjmem na pła'farmie rzeczewej. 

Min. Czechowicz wygłosi expose o sytuacji 
gospodarczej. 

WARSZAWA, 22X. (tel. wł Słowa). jak się dowiadujemy, istnieje 
możliweść że przy przedłożeniu Szjmowi preliminarza budżetowego Mini- 

ster skarbu p. Czechowicz wygłosi expose o sytuacji gospodarczej i finan- 
sowej państwa, 2 

Wszelkie pogłeski krążące o budżecie są z gruntu nieprawdziwe. 
Ministerstwo Skarbu pośpieszne wykańcza prel minarz uzgadniając poszcze- 
gólne punkty z innemi ministerstwami. Suma globalna preliminarza budże: 
towego wynosić będzie około 3 miljardów złotych. 

MSSZAWREREE 

9 rocznica odzyskania Niepodległości 
11 listopada świętem państwowem.. 

WARSZAWA, 22—10. Pat, Pan kiej mierse funkcjonarjusze państwo” 
wiceprezes Rady Ministrów prof, dr. wi wszystkich działów i w tym celu 
Kazimierz Birtel rozesłał do wszyst- porozumieć się wcześniej z przedsta- 
kich ministerstw okólnik następują- wicielami rządu, tj. Z wojewodami i 

cej treści: starostami. Wobec powyższego uwa* mowicz a model pomnika ukazał się 
w dużym rozmiarze na wystawie Pias* 
tyków w kwietniu 1922 go, Ze skła- 
dek po koniec września 1922 go wpły- 
nęło ogółem do rąk skarbnika Komi 
sji wykonawczej, cyr. Korołca, przesz- 
to 70 tysięcy marek, z których wyda» 
no 50 tysięcy. 

Rozpoczęło się—szukanie miejsca 
pod pomnik. Ponieważ miejsce gdzie 
stał pomnik Puszkina bylo nietykalne, 
aby nie wyrazić się „zarażone” ра- 
mięcią... jednego z największych poe- 
tów świata, przeto, z inicjatywy prof. 

W dniu 11 listopada 1927 r. pań- 
stwo polskie obchodzić będzie O-tą 
rocznicę zrzucenia jarzma niewoli i 
odzyskania niepodległości. Danios- 
łość tego pamiętnego dnia winna 
znaleźć swój wyraz w | uroczystych i 
podniosłych obchodach, na które 
złeżą slłę: udekorowanie gmachów 
rządowych i możliwie prywatnych 
fiagami © barwach naredowych, uro: 
czyśtie nabożeństwa, obchody woj- 
skowe pogadanki i odczyty okolicze 
neśćiowe. W uroczystościach i ob 
chodach winni wziąć udział w szero- 

żam za wskazane zwolnić w tym dniu 

funkcjosarjuszów państwowych i 

młodzież szkolną od normalnych ©- 

bowiązków, pozostawiając dzień 11 

listopada 1927 roku (piątek) wolnym 

od pracy we wszystkich władzach i 

urzędach państwowych oraz w Szko- 

łach i upraszam p. ministra o wyda- 

nie odpowiednich zarządzeń w celu 

ścisłego wykonania niniejszego za- 

rządzenia we wszystkich podległych 

mu władzach i urzędach państwo- 

wych ma całym obszarze Rzeczy: 

pospolitej. S   Ruszczyca, Komisja artystyczna od- 
sadziła pomnik Syrokomli w głąb ga- 
zenów tam gdzie dotąd stei próbny, 
drewniany postument, przy pomocy 
którego badano jaki efekt wywierać 
będzie pomnik kamienny. 

Na tem też miejscu magistrat za- 
puścił w ziemię głębskie fundamenty, 

tylko spełaić akt pietyzmu wobec które tam do dziś dnia tkwią oczeku: 
kultury i sztuki, chcemy zarazem uio- jąc na—obciążenie. 

rować, wedle sił, drogę ku nowym * H! Sprawa pomnika posuwała się 
czasom stejącym mod  świeilanym naprzód... Nie zdążyło się odsłonić 
znakiem Jedncšei i Zg:dy pomnika w 50 rocznicę zgonu Syro- 

Proponowane było przez inicjato- komii, t. j. 15 września 1922 go, te 
rów spożytkowanie pod popiersie SV- dokona się dzieła w rok polem, z 

rokomli odpowiednie przerobionego gwuletniem opóźnieniem, z trzylet- 
cokułu z pod uwiezisnego przez Ro- niem. Byle pomnik stanął! 
sjan popiersa Puszkina, nie rusząc z Tymczasem—pośpieszył magistrat 
miejsca postumentu. Miejsce — jak- postawić па skwerze przy kościele 
najbardziej odpowiednie. Niemal Vis- $w, Katarzyny pomnik Moniuszki, Ku 

a vis domu, w którym Syrokomia pjemałemu, przyznam się jzdziwien u, 
życia dokonał; u drogi publicznej na- ujrzałem popiersie twórcy «Halki» 
der zawsze ożywionej. W lipcu 1921 umieszczone na ziekka tylko przero- 
właśnie było zapadło postanewienie bjonym cokule z pod popiersia Pusz- 
kemitetu  przewoduiczonego —przEZ kina, na tym cokule, którego mi za 
dyrektora spraw wewnętrznych A. nic nie dano pod popiersie Syrokom- 
Piwockiego, że usunięte „niszwłscz- p, O jle wiem był prof. Ruszczyc 
nie* cokuły pomników cesarzowej 
Katarzyny, Murawjewa i Puszkina 
mają być „ewentualnie zużytkowane 
przy wznoszeniu przyszłych pomni- 
ków*. W rzeczonym komitecie zasia- 
dali między inaymi p. prezydent Baf- 
kowski, prof. Ruszczyc, p. inż. Pie- 
gutkowski, mec. Jasiński, p. inż. Bra- 
nowski w zastępstwie dyrektora de- 
partamentu robót publicznych. 

Inicjatorowie pomnika Syrokomii 
wnieśli w październiku 1921 do ma- 
gisiratu podanie prosząc O pozwele- 
nie użycia cokułu po-puszkinewskie- 
go na postument pod popiersie . Sy- 
rokomii i o oddanie pomuika wykoń- 
czonego i we wzorewym stanie — 
Wilnu. Zaczęły upływać— miesiące. O- 
kazało się, że magistrat podanie 
przesłał... Towarzystwu Miłośników 
Wilna dla zasiągnięcia opini; gdy się 
zaś dobrze odleżała, zakomunikował 
tę opinją inicjatorom pomnika jako... 
swoją własną pośrednią odpowiedź. 

Punkt drugi opinji Taw. Miłośni- 
ków Wilna opiewaś: „Uważając samo 
miejsce, związane w pamięci Wilnian 
z ebcym, narzuconym im pomnikiem 
za nieodpowiednie dla uwiecznienia 

patnięci dregiej Wilnu postaci, Towa* 
rzystwo podkreśla, że wybór miejsca 
i projektu winne być poddane opinii 
specjalistów artystów”. 

W konkluzji oświadczało Towa* 
rzystwo (oświadczał zatem i magiat- 
rat), że „projektu w formie podanej 
przez p. Cz, Jankowskiego popiereć 
nie może*, й 

Wziuszylem ramionami. Więc jak- 
że? Na miejscu gdzie stał przed Ka- 
tedrą pomnik imperatorowej ańi na 
placu Napoleona gdzie stał Muraw= 
jew, już żaden pomnik stanąć nie 
możell 

Mniejsza. Ulegając opinji i woli prezes Towarzystwa Mikcśników Wil- 
magistratu oraz głosom prasy „pro- na, artystycznym doradcą prezesa 
teslującej”, ulegając aby się tak wy- Bańkowski'go, fundatora pumnika 
razić naciskowi opinji publicznej, w Meriuszki. Komentarze zbyteczne. 
której pojęciu zmieścić się nie mogło I nastąpła trzecia faza... nieda- 
aby czierech luczi stawiało.. pomnik puszczenia do tego aby pomnik Sy. 

parku w Miłosławiu 

б 

  
Rafzł Jachimcwicz w swej wileńskiej pracowni przed modelem pom- 

nika i popiersiem Syrokomli. 

ARENA T TENISAS 

„Przed wzžną decyzją Łotwy. 
; Wahania frakcyį niemieckich. 
RYGA, 22X. PAT. W związku z wczorajszem posiedznn'em 

Sejmu dzienniki obi czają, iż traktat handiowy łotewsko rosyjski 
którego los zostanie prawdopadobnie zdecydowany we wtorek, 
jeśii wogóe zostanie ratyf kowany. to stanie sę to najwyżej więk- 
Szością jednego głosu. Posłowie niemieccy są niedecydowani, czy 
oddać swe głosy za ratyf kacją, w związku z neprzychylnemi dia 
traktatu rezciucjami powziętemi przez organizacje gospodarcze w 
Niemczech. 

Poseł Patek w Baku; ją: 
MOSKWA, 22X. PAT. Poseł Patek przybył dnia 17 pzździernika 

r. b. do Baku, gdzie został powitany przez pełnomocnika Narkomindieła 
w towarzystwie którege zwiedził następnie kopalnie nefty syndykatu „Az. 
nefi*. Z okazji pebytu w Baku, jako stolicy Azerbejdżanu poseł Patek 
o a wizylę prezesowi rady komisarzy ludowych republiki azerbej- 
żefisk'el. 

IEEET ESTA TNS NTT SPEKIN TAS TNA TTE TAKE CZY SOA WERE 

rokomli, w kształcie skromnej kermy del i popiersie wykonene przez p. 
z jego popiersiem, mógł stanąć w Jachimowićza.. hml.... djabła warte. 
Wilnie... z czyłejkolwiek innej inicja- Cytuję wyrażoną na piśmie, po oglę- 
tywy riż np. prof. Ruszczyca i sum- gzinach gotowego modelu pomnika, 

piem całej bez wyjątku ludności Wil- opinię, zachowując skrupułatnie wła- 
ściwości stylu: : 

„Pozosiawiałąc fundament (?) i 
nie przesądzając wyglądu samego po- 

piersia (łakljuważa się bezwzglednie 
za pożądane rozbudowę architekto- 
niczną (takl) poranika przy ściślej- 
szym związeniu tegoż z otoczeniem 
a stworzeniu odpowiedniego tła*.Ą 

Dalej: „Zaleca się autorewi (t. į. 
p. Jachimowiczowi) dobrać do współ- 
pracy architekta celem rezwiązania 
preblzmaiu poruszońego w punkcie 
pierwszym, 

I na ostaiku: „Pozostawia się auto 
rowi swobodę w przekomponowaniu 

pozy i układu popiersia*. : 

Idea moja byla ta, aby kiedyś, 
gdy uiworzony będzie nareszcie prze- 

piękny park z połączonych ze sobą: 
Ciciginika, b. Botanicznego ogredu 
i ogrodu po:Bernardyńskiego, można 
byłe rczrzucić po nim hermy pep et- 
siowe Meniuszki, Orzeszkowej, Odyń- 
ca, Chodźki, Klaczki, Balińskiecge, 
Narbuia [— zapoczątkowane przez 
hermę z popiersiem Syrokomli. Co 
zaś do pozy, to miałem na_kmyśli 

naj: opularniejszy wizerunek Syrokcreli, 
z głową na ręce wspartą (liiografja). 

A lu gdy już nmiemał wszystko 
gotowe, po dwóch latach zabiegów 
i pracy.. propozycja" jak piorun z 
nieba: 

— Zmienić pozę! Pemnik rozbu- 
dowzć architektonieznie—przybrawszy 
do pomocy architekt! 

P. Jachimowicz cisnął czapką o 

złemię i, zdaje się, model swój rcz- 
walił. Ja, widząc, że muru głową nie 
zrzebiję, polechałem do Zakopanego. 
I tak się sprawa pemnika Syrokomli 

„Szczęśliwie” pe wileńskim gruncie— 

rozlazła, 
Dia penownej próby plac wolny. 
Drewnians pudło z Cielginika 

można użyć na cpał przy pierwszym 
estrzejszym przymrózku. 

na nie zaś wyłącznie tylke ludności 
polskiej, Gdy sprawa nie utknęła” na 
wyberze nejfatalniejszego miejsca ani 
wa baleście ciężkiego aparatu dwóch 
komisyj, komisja artvsiyczna zaopi- 
njewała—3 czerwca 1923 r.—że mo- Czesław Jankowski. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratusrows 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
Rynek 18 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
„go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW ż—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

Kronika reklamowa lub nadesżane 40 gr. W paz E alanai oraz z prowincji o 25 proc drožej. Zagraniczne 
50 proc. drožej. Oglossenia cytrowe i tabelowe o 25proc. drožej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 
Za i przec w. 

Dotychczas w term miejscu  «stalov U 
nas jako tytuł: <Sejm i Rząd». Tradycyjna 
nazwa rubryki z Czasów, gdy każdy staro- 

sta, wojewoda, minister z żarliwością wczy- 
tywał się w echa kuluarów sejmowych. Cza- 
sy te przeszły: Dziś nejwyżej można bylo- 
by napiszć «Rząd i Sejm». Korzystamy więc 
z tej okazji, by zmienić tytuł rubryki na <Zą 

{ przeciw». Niech fragmenty z polityki we. 
wnętrznej, które tu pod tą rubryką będą no- 
towane, wyrabiają <za» i kształtują <prze- 
ciw» w poglądach naszych czytelników. 

Uprawniena : doradcy f'nanso- 
wego. 

W związku z zaciągn'ęciem pożyczki 
zagranicznej w skład Rady Nadzorczej Ban- 
ku Polskiego ma wejść przedstawiciel ban 
ków amerykańskich w charakterze doradcy 
finansowego. Na stanowisko to został de- 
sygnowany p. Charles Devey podsekretarz 
stanu w Urzędzie Skarbu St. Zį. A. P. dia 
spraw finansowych. Uprawnienia doradcy 
finansowego zostały sprecyzowane w III 
części planu stabilizacyjnego i nie powinny 
nasuweć żadnych wątpliwości, Mimo to niee 
które koła i pewien odłam prasy podobnie 
jak to czyni prasa sowiecka usiłuje przeko- 

n.ć opinję publiczną, że udział doradcy fi- 
nansowego równoznaczny jest z pewnem 

ograniczeniem suwerenności państwowej. 
Aby rozwiać tę błędną interpretacją wystar= 
czy przypomnieć punkt 3 planu stabilizacyje 
nego w którym wyraźnie określone jest rola 

doradcy, Rząd—czytamy—przy zaciąganiu 
pożyczek na cele produkcyjne względnie przy 
udzielaniu gwarancji za jakiekolwiek zagra- 
niczne pożyczki (naturalnie połączone z emi- 
sją publiczną) wzgłędnie przy udzielaniu po- 
zwolenia na emisję zagranicą pożyczek sa- 
imorządowych będzie zasięgał opinji amery- 
kańskiego doradcy, który niezwłocznie winien 
zakomunikować tę opinję <o charakterze do- 
radczym». 

Udzielenie opinji dalekie jest od prawa 
decyzji. Jasnem przeto jest, że rola doradcy 
finansowego w niczem praw suwerennych 
państwa nie narusza, a ci co w ten sposób 
interpretują postanowienia pianu stabiliza- 
cyjnego prowadzą robotę która może wywo: 

łać niesłuszne uprzedzenia i odbić się ujem- 
nie dia intereców Państwa. 

„Kropki nad i", 

W gazetąch sowieckich «Prawda» i <lz- 
wiestją» ukazały się dłuższe. sprawozdania o 
<Kropkach nad i» p. Mackiewicza. Obie te 
gazety ze specjalnym naciskiem podkreślają, 
że broszura ta stenowi opr:cowanie progra- 
mu polityki zagranicznej, uchwalonego rze- 
komo w Dzikowie. Nzleży więc zauważyć 
że 1) na zjeździe w Dzikowie nie mówiono 
wogóle o polityce zegranicznej Państwa 
Polskiego, 2) že <Kropki nad t» ukazały się 
na kilka miesięcy przed 2jazdem w Drikowie, 

Posiedzenie Głównej Komisji 
Ziemskiej. 

WARSZAWA, 22 X. PAT. Dnia 
24, 27 i 28 b.m. ocbędą się w War: 
szawie posiedzenia Głównej Komisji 
Ziemskiej pod przewodnictwem wice- 
prezęsa G. K. Z.  Żslechowskiego. 
Rozpatrywane będą sprawy scalenia 
gruntów. Dnia 25 i 26 b. m. odbędą 
się posiedzenia Głównej  Kemisji 
Ziemskiej w sprawie zniesienia słu- 
żebności i zamiany gruntów. Prze« 
wodniczy zastępca wiceprezesa GQ. K. 
Z, m. B ńkowski. 

List do Redakcji, 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w 
«Słowie» następującego oświadczenia: 

_ W artykule «Jaskółka przedwyborcza» 
umieszczona została wzmianka o pogłoskach, 
jakcby tworzył się blok przedwyborczy t,zw. 
«stronnictw sanacyjnych» z socjalistami i za* 
razem słuszna, zdaniem mojem, (uwaga: 
<jakżeby mogli na taki blok zgodzić się 
socjaliści wobec swego tak jaskrawie opo- 
zycyjnego stanowiska wobec rządu w War- 
szawie». Dalej wspomniano w artykule, że 
u p. Kirtiklisa znalazły się różne osoby, a 

wśród nich przedstawiciele P. P. S., między 
iunemi prof. Ehrenkreutz. Otóż jako czło” 
nek P. P. S. podjegam programowi i takty- 
ce partji, nie należe jednak do sfer kiero- 
wniczych partji i żadnych pertraktacyj w jej 
imieniu nie prowsdzitem i nie prowadzę, 
natomiast łączą mnie osobiste stosunki z 
P. P. Kirtikiisami jeszcze z czasów należe: 
nia nas wszystkich do P. P. S., z tej racji 
bywamy u siebie w charakterze dobryci 
znajomych; w tym też charakterze byłem u 
Nich na towarzyskiem zebreniu w d, 20.X.27r 

wyrazy powažani 
A Zredreńa 3 

Pan profesor Ehrenkreutz jest zbyt 
skromny skoro utrzymuje, że nie 
spelnia w P. P. S. kierowniczej roli. 
Do sprawy tajemniczych narad ze 
współudziałem pp. Kirikiisa i Jarec- 
kiego będziemy mieli jeszcze sposo- 
bneść powsócić, 

Zaprzeczenie. 
Prezes Syndykatu Dziennikarzy Wilefi- 

skich red. Cz. Jznkowski, prosi nas 0 za” 
znaczenie, że podana przez dziennik <Epo- 
ka» wiadomcść o objęciu przezeń naczelne- 

` во redsktorstwa «Gazety Lwowskiej» pozba- 
wiona jest faktycznej podstawy.



ECHA KRAJOWE 
  

Zjazd Związku Kółek Rolniczych Ziemi No- 
wogródzkiej. 

— Korespondencja Słowa — 

Doroczny Zjazd Związku Kółek 
Rolniczych Ziemi Newogródzkiej sku- 
pił w Baranowiczach 16 go peździer- 
nika pokzźną ilość delegatów w iłoś- 
ci ponad dwustu. —Obrady odbywały 
się w sali Straży Ogniowej. 

Zagaił zebranie prezes Rady Nad- 
zorczej, p. Malski, witając  przede- 
wszystkiem p. wojewodę Beczkowicza, 
oraz innych gości i proponując wy- 
słanie telegramów hołdowniczych do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piłsudskiego, oraz wyraże- 
nie uznania dla zasług położonych 
przez p. wojewodę 'Beczkowicza dla 
Związku.— Wszystkie wnioski zostały 
jednogłośnie przyjęte. й 

Po zagajeniu pierwszy zabrał głos 
p. wojewoda Beczkowicz. — Oświad- 
czył on, że z zainteresowaniem przy: 
gląda się pracom Związku, przywiązu- 
jąc do nich duże znaczenie, gdyż po 

'pracach rządowych i samorządowych 
mają ene następne z kolei ważne za- 
dania do spełnienia.— Głównym ce- 
lem to praca nad ušwiadomieniem 
rolniczem człenków, których naprzód 
nauczyć trzeba zdobywania minimum 
wiedzy relniczej, a następnie powoli 

rozszerzać coraz bardziej ich hory- 

zonty. 
Ale praca nad podniesleniem kul 

tury rolniczej to jeszcze nie wszystko; 
nietylko każdy musi być dobrym go: 
spodarzem, ale i dobrym obywatelem 
kraju, to też Związek dbać musi, by 

jego członkowie mogli służyć dla in- 
nych jako wzór do naśladowania. — 
Dotąd usiłowania Związku zbyt wiel- 
kich rezultatów nie daly; praca. szła 
wolnemi krokami, podczas gdy por 
ruszać się musi skokami, by sprostać 
tempu dzisiejszego życia. — Do dob- 
rych rezultatów dojść tylko będzie 
mógł Związek Kółek Rolniczych, je- 
żeli będzie współpracował z  innemi 
erganizacjami społecznemi.— W cza- 
sie wyborów do samorządów okaza- 

ło się, że Związek Kółek wielkich 
wpływów wśród rolnkow nie posia- 
da, to też naležy wytężyć wszelkie 
siły, by pracować dla dobra Związku, 
rolnictwa i kraju, — Žyczeniami po- 
wodzenia w obradach przemówienie 
swe mówca zakończył. 

Następnie przemawiali dyrektor 
Banku Rolnego z Wilna, p._ Macu- 
iewiez i delegat Centralnego Związku 
Kółek Ro'niczych z Warszawy, p. 
Czerwiński, a p. Maiski odczytał te- 
legramy miaistrów Niezabytowskiego 
i Staniewicza, oraz prezesa Nowo- 
gródzkiego Wojewódzkiego Towa- 
rzystwa Rolniczego p. Rdułtowskiego. 

Na przewodniczącego zebrania 
wybrany został p. Tzurogiński, na 
sekretarzy pp. Sieczko i Dąbrowski. 

P. Taurogiński, obejmując prze- 
wodnictwo, wygłosił dłuższe prze- 
mówienie © ideologii i celach 
Związku — 

Mocno  charakterystyczne było 

przemówienie p. Czerwińskiego, dele- 
gata Centralnego Związku Kółek Rol- 

niczych. Nawoływał on do zrzeszenia 

się dalszego rolnictwa w szeregach Zw, 
Centralnego początkowo dla kwestii 
gospodarczych, a później dla celów 
politycznych —W ten sposób odrazu 
„wyszło szydło z worka”, że Central- 

ny Związek Kółek Rolniczych w War- 
szawie uważa swoją pracę za przygo 

towanie do wystąpienia politycznego, 

a kwestje gospodarcze traktuje tylko 
jako odskocznią. Ponieważ sprawa ta 

będzie poniżej powtórnie poruszono 

przy opisie dyskusji, przeto wtenczas 

do niej powrócę. : 
Po przyjęciu przez Zebranie pro- 

tokołu z peprzedniego rocznego ze- 

brania w Lidzie 6 czerwca 1926 r. 
sprawozdanie Rady Nadzorczej złożył 
jej prezes, p. Malski. 

«Raju jeszcze nieme», skonstata- 
wał mówca, ale czuje jego <przed- 

smak» w poprawie stosunku władz 
rządowych i samorządowych do 
Związku. Organizacja składa się z 
ludzi niebogatych, pomcc więc rzą: 
dowa musi być wydatna. Bardzo słusz- 
nie prezes Malski podkreślił, iż każ- 
dy obywatel powinien być pełaopraw- 
nym, ale że wskutek tego musi po- 

czuwać się i ponosić odpowiedzial- 
ność za losy państwa, którego jest 
obywatelem. — Na wsi, według prze” 

      

- Wrażenia teatralne. ; 
Pollock'a «Znak na drzwiach», 

sztuka w 3aktach z prologiem, wy: 
stawiona w Teatrze Polskim 

Co my gorszego od paryskich 
Francuzów? Acerykanizujmy się, jak 
oni. Skromnym: «ku temu» począt- 
kiem może być, na raziz, choćby tyl- 
Ko spędzenie wieczoru w Luini na 
nieskazitelnie. amerykańskiej sztuce za- 
tyiułowanej trochę 4 la Grand 
GQuignol, trachę enigmatycznie, moc- 
no intrygujące: „Znak na drzwiach*. 

Publiczność nasza, jakby przeczu- 
ciem tknięta, że jej co$ bardzo mod- 
nego pokażą, zapełniła premjerę do 
ostatniego miejsca. Nie miałem racji 
dawno już temu napisać, ża teair p. 
Rychłowskiego zaczyna u wileńskiej 
publiczności cieszyć się wcale zaszczyte 
„nym kredytem? Przyznać też wypad 
nie, że trupa z Lutni wcale rezolutnie gląd, że takie sztuki dzięki przyrodzo- chwilami stylu dobrej 

Baranowicze. 

konania mówcy, „mało jeszcze jest 
ludzi*, znajduje się prędzej tylko ma- 
terjał na ludzi; będzie on bardzo 
dobrym, o ile tylko znajdą się pienią- 
dze na jego urobienie. — Do pracy 
Związku konieczna jest akcja pomoce 
nicza najrozmaitszych spółdzielni i 
organizacji, — po współpraca z 
Towarzystwem Rolniczem jest według 
p. Malskiego zupełnie zbędna, gdyż 
obejdzie się bez patronomania zie- 
mian. 

Ten ostatni passus w spokojnej 
i zrównoważonej mowie p. Malskie- 
go był przykrym zgrzytem, wskazują- 
cym, że jednak nie potrafi on zupeł: 
nie objektywnie oceniać położenia, 
zastrzegając się przeciw współpracy z 
tym elementem, który jest pod wzglę« 
dem rolnictw « najbardziej uświadomio- 
nym i który mógłby z siebie dać naj- 
więcej. 

Sprawozdanie z działalności Związ- 
ku za rok ubiegły zdał prezes Zarzą- 
du p. O. Jileński, oraz kierownik 
Związku, inż. Maliński. 

Prezes Jeleński przedewszystkiem 
mocno podkreślił pomoc rządu, prze: 
dewszystkiem w osobach kresowego 
ministra p. Niezabytowskiego i weje- 
wody Bęczkowicza,-oraz samerządu, 
Dzięki niej ogromnie utatwiona by- 
ła praca związku.—Pomoc finansowa 
rządu przeważnie była przeznaczono 
na wydatki osobowe, zaś samorządu 
na rzeczowe. —Dużą pomoc drobnym 
rolnikom okazuje Bank Rolny, robią: 
cy nawet więcej niż od niego wy- 
magają. Dotąd panuje nięufaość de 
kredytu i dlatego częstokroć nie są 
wyzyskiwane wszelkie możliwości roz- 
budowy życia gospodarczego. 

Przechodząc do sprawozdania 
cyfrowego, p. Jeleński wymienił cały 
szereg dokonanych prac, uzupełniony 
danetni statystycznemi - przez inż, 
Malińskiego. 

Po sprawozdaniu zarząd odrazu 
przedstawił plan działalności na przy- 
szłość oraz budżet na 1928 r. wy- 
neszący 700 tys. 

Prócz całego szeregu drobniejszych 
prac bieżących przedewszystkiem ma 
być zwrócona uwaga na rozwój ho- 
dowli imleczarstwo, oraz uprawą Inu. 

Żeby w kółkach praca prowadzo- 
na była faktycznie, został zaangażo- 
wany specjalny kontroler, który z ra- 
mienia Zarządu Związku będzie badał 
stan faktyczny. Organizacje rołnicze 
powinny zwrócić baczną uwagę na 
układanie budżetów samorządowych, 
by interesy rolnictwa były tam jak 
najbardziej uwzględnione. 

Kończąc swe txpose prezes Jeleń: 
ski określił dotychczasowy okres pra- 
cy w Związku jako organizacyjay, na- 
rzucony z góry; ebecnie musi nadejść 
nowy, gdy uświadomiony członek 
będzie się domagał coraz większej 
pracy od swych zarządów. różnej in- 
stancji. Gdy nastąpi ciśnienie od dołu, 
życie w Związku znacznie wzrośnie. 

Nad sprawozdanami i planem 
działalności wywiązała się dyskusja, 
chwiłami bardzo ożywiona, chwilami 
słabnąca, wogóle jednak ciekawa. 
Poruszono w niej dużo spraw tyczą- 
cych się najrozmaitszych dziedzin ży» 
cia gospodarczego; trudno wszystkie 
je tu wymieniać; mówiono i o hodow- 
ii, i o sadownictwie, i o spółdzieł- 
czości, I o oświacis rolniczej, i © ro» 
botach kobiecych, i o wielu, wielu bo- 
lączkach codziennego życia rolnictwa. , 

Na dwie jednak sprawy należy 
zwrócić specjalną uwagę: oto ogrom- 
nie uskarżano się na trudności przy 
komasacjach, do których ludneść 
wiejska dąży dziś żywiołowo, i ma 
formalności biurakratyczne przy uzys- 
kaniu kredytów państwowych. 

Zebranie poleciłó władzom Związ- 
ku poczynić szereg starań w najroz- 
maitszych kierunkach. 

Niektórzy mówcy ostro krytyke- 
wali d iałalność Rady i Zarządu, za- 
rzucając im, że prowadzą papierową 
robotę zamiast realnej, — Domagali się 
też zwiększenia personelu instruktor= 
skiego i dania mu lepszych warun- 
ków materjalnych, umożliwiających 
intensywniejszą pracę. 

Ciekawe bardzo w czasie dyskusji 
było wystąpienia powtórne p. Czer- 
wińskiego,  delegala Centralnego 

wzięła na niebie ciężki obeowiązek—w 
oczekiwaniu na przedstawienia pohu- 
laqkowe Redutyl— reprezentowania w 
Winie jedynego, póki co, teatru pol- 
skiego dramatycznego. 

| — proszę pójść choćby na ów 
„Znak na drzwiach* dia przekonania 
się, jak starannie wystawiony, jak 
zdobyta się na świeże, wcale ładne 
"dekoracje, jak rele opanowzne bez 
zarzutu, jak w karbach czujnej režy- 
serji idzie wszystko jak z płatka. Wi- 
dać najwyraźniej dążenia ambitae, wy- 
trwałą sracawitošė i—stapniowe pod: 
noszenie się poziomu tej poiskiej sce- 
ny, co, nie wychodząc z niejako przy- 
rodzonego Swego zakresu, może przęcia 
być chłubą naszej kuliury teatralnej. 
Byle tylko wytrwać w tak szczęśliwem 
zapoczątkowaniu sezonu... 

Ambicje aktorskie nie idą zazwy- 
ezaj pe linji sztuk takich, jak «Znak 
na drzwiach», Zbyt ponętny jest po: 

SŁOW © 

Echa skargi litewskiej. 
PARYŻ, 22 X PAT. Nadeszła z Genewy wiadomość o o- 

trzymaniu przez S-kretarjat Ligi Narodów skarg I tewskiej prze* 
ciwko Polsce wywołała w prasie i czne komentarze „Le Temps* 
powołując się na nedawne swe artykuly w tej spravie ośwad- 
cza, że krok Ltwy ne można uważać za udata; próbę złagodze: 
na stosunkó* mędzy oboma krajami. Przec wne, próba ta mo- 
że jedyn e zaostrzyć spór. Pod:wu godne jest powołanie się Lt- 
wy na art Il ty paktu, gdyż Polska bynajmniej ne grozi Ltwie 
Lid a tylko Ltwa cągle dowodz, że jest w stanie wojny z 
olską. 

Jedyną konkluz'ą, jaką można wycągajć z tago wszystkiego 
jest, iż Woldemaras calkow ce zmenił swa zachowanie sę od 
czasu ostatniej bytności w Berl ne. 

Księża wysiedleni z Litwy. 
Według wiadomości otrzymanych z pogranicza rząd kowieński postanowił 

wysłedlić z Litwy do Polski trzech księży Polaków, którzy nie posiadają rzeko. 
mo obywatelstwa l:tewskiego. Š 

Wysiedlenie nastąpić mą w dniu 22 lub 23 bm. 

  

Echa katastrofy drezyny z por. Jani. 
Mińska „Zwiezda” podaje wiadomość, że w najbliższych dniach rozpocz- 

nie się proces w sprawie znanej katastrofy drezyny, na której jechał aresztowa- 
ar porucznik Jani jak wiadomo podczas katestrofy zabity został słynny komu- 
nista Opański, jeden x najwybitniejszych działaczy bolszewickich Białorusi So- 
wieckiej. Na procesie w charakterze oskarżonego, występować będzie również 
niejaki dr. Lwowicz, !ekarz, który odmówił udzielenia pomocy rannym. 

Rozgromienie organizacji atamana Bakuna, 
Ostatni członek watahy rozstrzelany w Bobrujsku, 
Z Mińska donoszą: Przed kilkoma dniami władzom G. P. U. udało się 

ująć słynnego członka antybolszewickich band dywersyjnych niejakiego Szacko. 
Szacko był w organizacji antybolszewickiej znanego Bakuna. Po zlikwidowaniu 
organizacji przez władze sowieckie, głośni przywódcy ruchu powstańczego, Sza- 
cko, Karatkiewicz, Sapatenko i inni zostali skazani na karę Śmierci. Jednakże 
wyłamawszy drzwi celi więziennej w Bobrujsku wydostali się na wolność 1 uz* 
brojeai w karabiny odebrane od straży więziennej stoczyli krwawą walkę z od- 

działem G. P. U. na ulicy. Podczas strzelaniny wszyscy zostali zabici, prócz 
jednego Szacko. Ten zdołał się ukryć pod schodami jedaego z domów, gdzie 
przeleżał dwa dni. Następnie schronił się w znajome st:ony, gdzie c:iłe wsie 
popierały czynnie powstańców. Obecnle złapany ponownie, odesłany został do 
Bobrujska, gdzie go rozstrzelano. 

Proces Schwarzbarda. 
W. czwartym dniu procesu Schwarz- 

barda przedstawiciel powództwa cy: 
wilnego, adw. Campinchy, streszcza 
jąc wyniki trzydniowych debat stwier: 
dził, że nis ustalono dotąd, aby Pe- 
tlura wydał jakikolwiek rozkaz wzy: 
wający do pogromów, wobec czego 
oświadczenie oskarżonego, iż zamor- 
dował Petlurę przez zemstę za pe- 
gromy pozbawione jest wszelkiego 
uzasadnienia. 

„Trl. ubi”. symbol djabła. 
Oskarżony Schwarzbard odpowia* 

da na to, że Petlura jest odpowie: 
dzialny za pogromy, gdyż następo* 
wały one z rozkazów poszczęgólnych 
atamanów, będących pod jego wła- 
dzą. Zapytany nastęanie, czy rzeko- 
mo antysemicki: artykuły w „Trizu* 
bie* podpisane były przez Petlurę, 
S:hwarzbard odpowiada, że nie, lecz 
że sama nazwą „Trizuba* wystarcza, 
gdyż jako godło jest symbolem 
djabła. | 

Pogromy były dz'ełem czerwo- 
nych 

Z kolei zeznaje b. ukraiński mini« 
ster spraw zagranicznych, obecnie pro- 
fesor historji na uniwersytecie ukrań: 
skim w Pradze Aleksander S:ulgia, 
który streszcza historję powstania nie- 
podiegłego państwa ukreiūskiego i 
jego poszczególnych rządów przy- 
czem oświadcza, iż obrona Peilury 
jest zbyteczną, gdyż imię jego przesz- 
ło do historji. Świadek przyznaje, że 
pogromy miały miejsce, pogromy te 
jednak nle były dziełem Petiury, a 
sprawcami ich były wojska czerwone. 

Świadek cytułe cyrkularz Rakowskie- 
go z dnia 12 września 1920 roku, na. 
kazujący zniszczenie doszczętne każ- 
dej wsi, w  którejby się znajdował 
choć jeden powstaniec ukraiAki. Z 
rozkazu Rakowskiego zarzynano star- 
ców, dzieci i kobiet. Petlura natomiast 
ogłosił ustawę o autonomii narodo- 
wej Żydów, którą zniósł w swoim 
czasie Skoropadzki. 

Kon eczność zgładzenia Petlury. 

Szulgin oświadcza kategorycznie, 
że Schwarcbard działał w złej wierze. 
Nie jest on wcale mścicielem swego 
narodu, iecz agentem czrezwyczajki. 
Szułgin powołuje się na oświadczenie 
znanego komunisty Czubara, który 
miał się oświadczyć co do koniecz 
ności zgładzenia Petlury oraz na fakt, 
że zabójstwo miało miejsce w 10 dni 
po objęciu w Polsce władzy przez 
Marszałka Piłsudskiego. Bolszewikom 
chodziło o zgładzenie tego, który 
walczył w swoim czasie przy boku 
Marszałka Piłsudskiego 0 wyzwole- 
nie Ukraiay. 

Następnie zeznaje prof. Claude, 
który badał S:hwarzbarda. Oświąd- 
cza on, że nie znalazł w nim patalo: 
gicznych objawów rozstroju umysło- 
wego. 

Zagadaięty przez adw. Campin- 
chyego w sprawie pogromów doko- 
nanych przez wojska czerwone, Tor- 
res uznaje, że pogromy wprawdzie 
slę zdarzały, łecz wyższe dowództwo 
wymierzało za nie surowe kary. Tak 
up.: Budiennyj kazał rozstrzelać zgó: 
rą 100. kozaków, którzy dopuścili 
się pogromów. Na tle zeznań šwiad- 
ków wywiązuje się ożywiona dyskusja 
między przedstawiciełami siron, 

Związku Kółek Rolniczych w War: 
szawis, e którym na początku wspom- 
miałem, — Otóż domagał się on ed 
Związku Kółek Rolniczych Ziemi No- 
wogródzkiej, by się koniecznie złał 
z C:ntralnym Związkiem, przyczem 
zupełnie jasno jeszcze raz stwierdził, 
że chodzi o stworzenie jednolitej or 
ganizacji politycznej chłopskiej. 

Odpowiedział mu p. Malski, za- 
strzegając się oficjalnie przeciw wpro- 
wadzeniu polityki do Związku i mo- 
tywując niemożliwość zlania się obu 
organizacji przynajmniej narazie z 
powodu specyficznych warunków о- 
kalnych. 

Jeszcze raz replikując, p. Czerwiń- 
ski użył bardzo ciekawego zwrotu: 

„Słyszałem dotąd zarzuty partyjności 
stawiane nam przez ziemian, teraz 
robi mi je p. Malski*. 

Więc doszło ostatecznie do tego, 
iż przewódcy dwóth odłamów Związ- 

ków Kółek Rolniczych zarzucali sobie 
robienie polityki na gruncie Związku. 
Bardzo to było, symptomatyczne wo 
bec podkreślenej zawsze apolitycz= 
noscil 

Szczęśliwie jednak się złeżyło, że 
była to dyskusja dość akademicka, 
gdyż jednak tok ebrad wykazał, iż 
ogromna większość członków myśli o 
sprawach gospodarczych, a nie © po* 
lityce, którą z niektórych stron chcą 
Związkowi gwałtem narzucić. 

Po zakończeniu dyskusęji Zebranie 
uchwaliło absolutorjum Zarządu. 

"Następnie referaty wygłosili w 
sprawach kredytowych dyr. Macule- 
wicz i w Sprawach spółdzielczych 
dyr. Kokociński. 

Ostatnią czynnością Zebrania była 
przeprewadzenie wyborów uzupelnia- 
jących do Rady na miejsce wylosowa- 
nych członków. 

Zu. 

  

nym sweim efektom—same się grają; plece'y w rodzaju Batailleęsa lub Ki- 

że wystarczy tylko naprzód je pchać. stemackersa. Nie uszła też niczyjej 
Z żywą przeto przyjemnością patrzy- uwagi mocna, pewna siebie, gra p. 

liśmy na wykonanie bardzo sumienne, Marjana Dąbrowskiego, tak pomyślnie 

bardzo staranne, bardzo precyzyjae, stawiającego pierwsze kroki na naszej 

ma potraktowanie bardzo poważne: wileńskiej scenie. Była to też gra—w 

wszystkich trzech głównych ról w niebanalnym stylu, rozporządzająca 
sztuce Channinga Poliock'a. P, Frenk- techniką aktorską prawie bez zarzulu, 

ówna, nietylko była w jaknajbardziej nacechowana chlubnem poszanowa- 

«swoim repertuarze», lecz ta bardzo niem dla każdego na scenie występu. 

zdolna i bardzo inteligentna artystka, Prostolinijna kreacja aktorska p. Sta- 

dla której zmierzyć się z naprawdę nisława Kawczyńskiego pasowała «jak 

dużą rolą jest i punktem honoru irze- ulał» dla męża nieszczęsnej pati Re- 

czą całkiem uprawnioną, grała sensa- gan, stworzonego z jednej bryły przez 

cyjną heroinę amerykańską z iście autora szluki. P. Kawczyński mocno 

wielkorepertuarową grandezzą, wkła: siedzi w siodle, wie co robi... Można 

dając w aż  nadio, zdawałoby być spokojnym o każdą rolę, którą 
się, dostateczne napięcie  -dra- weźmie „„w obroty. Może ją wypaczyć, 
matyczna sytuacji wszystkie moż. może nie wygrać wszystkiego, co jest 

liwości swego pięknego talentu, do wygrania (jak mu się zdarzyło w 
Cały brutalny amerykanizm ostatnich scenach ostatnich ostatniego aktu) 
scen drugiego aktu, dzięki Ślcznej i ale zaufanie budzi zupełne ta nowa 
wysokiej grze p. Frenklówny dosięgał siła, którą Teatr Polski pozyskał. 

francuskiej Lecz—za pozwoleniem—jakże Sa- 

  

KAPELUSZE GDY 
jesier. Habig,Borsal,, Hū:keli in. cd 924. SZUKASZ „Szczęścia 

Gzapki: aa" ŁEZ Los Loterji Państwowej 
i | zl Kolekt 

E. Mieszkowski Cms JÓZEFA HLAWSKIEGO 
Mickiewicza 22 w Sosnowcu, 3 go Maja 23 

"STT a Aina 
  650.000.. 

Co drugi los wygrywa. 
W tem miejscu wyciąć i przesł:ć w liście 

Zamówienie „.. 

| , Poiężne arcydzieło zrealizowane 
podług sowieści L. Biro 

„Hotel Imperial“ 
) Jest największym sukcesem 

    

    

2 ai Do m Hiawsk'ego 
naszej, i w SOSNOWCU. 

rodaczki Poli Negri Niniejszym zamawiam 
w „Polonja”. „..., losów čwiartek po zł. 10— 
  

..... losów pcłówek po zł. 20.— 
«+... losów” całych po zł. 40.— 

Należytość zł... . . . wpłacę po 
otrzymaniu losów błankietem nadaw: 
czym PKO. Nr. 61.039 przez firmę 
nadesłanym. 

Imię i Nazwisko, 
Dokładny adres 

  

LOSY 
do l-ej klasy 16ej Loterji Państwo-     wej są jeszcze do nabycia w wielkiej 

i szczęśliwej kolekturze 

  

  

« 8 O00000000000000000 8 

® Puchalskijsyp | swiEcowczi | 2 й 

Warszawa, ul. Marszałkowska Nr 101 8 Szwedzkie 8 
Cena losów: O Ryskie o 
1/4 zł. 10.—1/2 zł. 20,—1/1 zł. 40. O Krajowe 8 

Główna wygrana 650000. (Sześćset о o 
pięćdziesiąt tysięcy): Ogólna suma = KALOSZE! 8 

wygranych zł. 20.000.000. S В o 
Szanse wygrania kolosalne! 6 największy wybór o 

Ostatnie dni sprzedaży losów, nie о 1 o 
zwiekaj i wyślij „patychmiast о ре!еса o 

zamówienie. o o я © 
Wyciąć i nam przesłać. 9 Jan Wokulski i Srka 8 

ZAMOW:ENIE o 
do Kolektury Puchalski i Syn, 8 Wielka 9 o 
Warszawa, Marszałkowska 101. 
Niniejszem zamawiam do 1 kl. 

16 Loterji Państwowej 
-... ówiartek po zł, 10.— 

połówek po zł. 20.— 
+.... całych po zł, 40.— 

Należność zł. ,.. ..za losy jedno: 
cześnie wpłacam do P. K. O. na 

konto Nr 15787, 
Imię i nazwisko. | 

Obo00000000000000000 9 

Krem Eoscinata 
wzmacniażskórę, konserwuje nibłonek 

nadaje cerze nieporównany blask 

świeżość. 
433905509800506405R00500564006066538 

B blioteki kompletuje 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. tel. 664. 

VTAT ATI VT Ч ЧЧЧ ААА Р ЧЧЧ РИ РУ ЧАИ 

Juljon Nooichi i syn 3 
Ė Wilno, WIELKA Nr. 24. \ Tel. 292. 4 

E | Kožuszhi zakopinńskie, 3 
Jesionki I pultu zimowe “ "EK Mons. j 

Ak ie, Ais As A ki Au A A i Ak hndboka 
466556 5466665 56460666466444644 
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Dyrekcja Towarzystwa Ubezpieczeń 

„PRZEZORNOŚĆ: 
Sp. Akc. 

Przypomina niniejszem PP. Ubezpieczonym na zasadzie umów 
ubezpieczenia na życie, zawartych przez to Towarzystwo przed 

końcem 1918 roku, że z dniem 20 listopada 1927 roku gaśnie 
"prawe dokonania przez Nich wyboru między utrzymaniem 

ubezpieczenia nadal w mocy, a jego zlikwidowaniem,—i że z tą 

chui'ą ubszpieczenie zostanie zamienione automatycznie na 

bezskładkowe na sumę zredukowaną. 

Zgłoszenia PP. Ubezpieczonych przyjmuje biuro Dyrekcji 
w Warszawie, plac Małachowskiego 4 i Oddziały: w Wilnie, ul, 

Ad, Mickiewicza 24. 

-0*0+009000900000000000900659 

KANTOR WYMIANY 
JULJANA LANGERA 

na dworcu Głównym (odjazdowym) 
W WARSZAWIE, 

Czynny codziennie nie wyłączając Niedziel i Swiąt ad 8 rano do 12 w nocy. 
Kubo. i sprzedaż walut i papierów procentowych ścisle według kursu 

giełdogo Sprzedaż losów Loterji Państwowej. ud
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wó
wk
ok
 i

lu
ak

i 
V
E
E
Z
E
E
Z
Z
E
D
E
K
A
G
Z
Z
Z
Z
Z
A
M
 

  

ma sziuka?.. Co to za sztuka? Cóż ski genre. Są to w ścisłem rozumie 
o sztuce powiedzieć? niu plays pleasant, straszliwe histor- 

Jak się rzekło: jest to typowa sztu- je kończące się wszelako dobrze 
ka amerykańska powojenna. Oni tam, pogodnie a nis są to, Boże strzeż, 
za eceanem, potrafią uapiseć, jak wi- jakby kto mógł przypuszczać: plays 
dać, Sztuką wybornie zbudowaną. for Puritans. Ol; Nawet bynajmniej... 
Nie bierzmy w rachubę pewnego Ów np. «Znak na drzwiach» mógby 
wydłużenia ostatniego aktu. C9 Za mieć: podtytuł „Danżuan w opa- 
pewność rękil Jak to obracają Się łach", A ta Helenka Regan, panie- 
wszystkie pozazębiane koła i kółka W neczka z najlepszego tewarzystwa?.: 
te] amerykańskiej maszyniel Aż*war- Człkiem europejskie obyczaje plus 
CzZĄ:.. Amerykanin powiada: ja chcę ogromna rezolutaość iście amerykeń 
wieczorem w teatrze zabawić się i ska, Jest to, krótko mówiąc, teatr, 
niech też przy tem poemocjonkję się.. który da bardzo znacznego stopnia 
inaczej niż u siebie w biurze, u Sie umośliwia—nie chodzenie do kina. 
bie w domu, w klubie albo na gieł- Czy mam «własnemi słowami» ©- 
dzie. Dajcie mi w teatrze pożyć innetm powiedzieć: co się tam dzieje w owym 
jakiem życiem—choćby przez iImagi- „Znaku na drzwiach”? A broń Bożel 

nacjęl = Zepsulbym państwu taką niedyskrecją 
| amerykańsz autorowie piszą dla całą przyjemność wysłuchania cgrom: 

Amerykanów takie właśnie sztuki jak nje sensacyjnej sztuki od początku do 
«Znak na drzwiach»; może nitce Z końca. 
gruba ciosane, może za brutalne na 1 Gz. 1. 
nasz gust; ale to już taki amerykań:



s 0 MV O 

szkoły zaznaczy się wyraźniej gdy 
otwarte są klasy skrzypiec i śpiewu 
solowego, prowadzone przez pp. 
Ledóchowską i Święcieką. NIKA 

dzenia rewizji ksiąg kasowych Magi- 

_KRO 
> A 5 stratu za rok 1927 oraz dla zazna- I Risisironio a 

gi, o g. 6 m. i i : : — osiedz ь 23 Dis AU SA 2 aaa oai razi = W, dniu : Matobada b. r. „gadędzie się po- 
Zach. sł. 16 ’ * siedzenie Rad: lejowej ekcji K. P, w 

a o > ce. Referaty tych podkomisyj ogło Wilnie. Na o m R się 
afała Arch. szone będą na posiedzeniu Komisji ZE — następoją>ć padkty: Lia 

piec ; t zdanie o załatwieniu uchwał z poprzeć 
z radi +. Pokazy posiedzenia Rady oraz cały szereg wniosków 

zmierzających do ulepszenia eksploatacji ko* 
-— (x) Wniosek o zwiększe: lei na ru Dyrekcji Wileńskiej. Do Rady 

nie etatu i polepszenie bytu ma- Kolejowej weszły nast. osoby: p. Wojewoda 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnis 22—X. 1027 r. 

Ciśnienie 163 terjalnego strażakom W zwią- białostocki inž. Msrjon Rembowski,  prezy- 

średnie į zku z rozwojem technicznym miej- Sde jeż GI aS a. vice-pre 

Temperatura | е skiej straży ogniowej w Wilnie, Ko- 
Średnia mendant p, Waligóra złożył w SĘ UNIWERSYTECKA. 
Opad za do: ) e gistracie ostatnio wniosek, z prośbą — Pows:echne wykł:dy un 

> 2 elalu SIra- węrs;tecke. W nedzicię, dia 3 
Wiatr Zachodni ‚ peźd.iernika 1927 roku o godzinie 

przewałający | Padi Prośbę swą Waligóra motywuje, Giecz, w sali S uadeckich Uniwersy- 
iż obecnie załoga straży nie wystar« 
cza do należytej obsługi przy obec- tetu prof. dr. Wilczyński wygłosi od- u is Pogodni 

mp Z czyt p. t.: „Pojęcie nieśmiertelności w Minimum za dobę -l- 1 a RODZA straży arb biologji“ 
Maximum za dobę --9 najnowsze techniczne przyrządy nie- у 2 

 Fendencja barometryczną stały spadek ci- zbędne do przeciwdziałania niebez- a 50 gr, dla młodzieży 20 
nienia . 

pieczeństwu pożarowemu. Równocze: 
śnie p. Waligóra wniósł prośbę o 

KOSCIELNA. polepszenie bytu materjalnego stra- 
— Uroczystość św. Maryi-Mal- żakom, którzy pod tym względem > $ 6 rozpoczęły. Wojewódzki Kemitet  Wi- 

gorzaty. Dziś w kościele P.P. Wi- bodajże najgorzej są sytuowani, eński Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
zytek uroczystość św. Marji—Małgo- Wystarczy przytoczyć fskt, iż u- mickiej wyłonił już Komitet wykonawczy 
rzaty z całodziennem wystawieniem PoSażenie strażaka stanowi 14 lub 15 VI Tygodnia Akademika. Utworzony AE 

Najśw. Sakramentu. kaieg. uposażenia państwowego, tym. ių Gy Н н e 
Porządek nabożeństwa: Prymarja CZASEm  pracuja on w tygodniu 84 gim sferom Społecieństwa na terenie mlastą 

m godz. 7-mej, Wotywa, e g. 9-tej, godz. podczas gdy praca prze- Wilna i Wileńszczyzny. Skład powyższych 
Suma z kazaniem 0 g. il-tej, Nie» ciętnego pracownika i urzędnika nie Komitetów w najbliższych dniach zo 
szpory i kenkluzja o godz 5.tej wię. przekracza 46 gedzin w tygodniu. py z poRocwi ea Biała 

rem. : Pozatem praca strażaka jest deść ES wa Ogalska Akademickiego 
S dienos podział dekan:tów CZ6St0 bardzo odpowiedzialną i gro+ (Wielka 24), czynne jest codziennie z wyjąt. 
w Archidjecezji Wileńskiej, W 2458 Nitbezpicczeūstwem jego życiu. kiem niedziel I świąt od godziny 10 do 2 
celu ulepszenia administracji i wpra- | WObec powyższego też przypu- Popołudniu i od 5 do 8 wieczór. 
wadzenia wszelkich udogodnień z za. SZCZAĆ należy, iż Magistrat tę sprawę POCZTOWA 
rządzenia |. E. ks, Arcybiskupa  Me- należycie rozstrzygnie. SE 
tropolity opracowała kurja Metropoli-. „ — (х) Projekt budowy koszar _ — (x) W sprawie bezpośred- 

ВЕНЕа AKADEMICKA. 

— VI. Tydzień Akademika. Przygo- 
towanie do akcji VI Tygodnią Akademika 
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Prėbowala juž Pani — 

kawę „Enrilo” 4 
domieszek Bez żadnych innych zastępuje ona w zupełności 

drogą kawę ziarnistą. „Enriloć posiada smak i aromat kawy w tak 

wysokim stopniu, że zadawalnia nawet najwybredniejsze wymagania. Ze 

względów zdrowotnych i wysokiej wartości odżywczej bywa „Enrilo* polecane 

lekars ich. W obecnych warunkach  drożyźnianych przez wiele powag 

przynos! «Enrilo» z powadu niskiej ceny duże oszczędności w  każdem 

gospodarstwie 

Za znakomitą 

Henryka Francka Synowie S, A, Skawina-Kraków. 

Liit Vi ОЫ 8 

jakość ręczą wyłączni wytwórcy 

  

Wykrycie wielkiej afery paszportowej. 
W dniu wczorajszym wykryto w dzona w okresie funkcjonowania Oby- i AGGIE 

Wilnie wielką <ferę  paszportową, watelskich Komisji do spraw ebywa- A Sema rebs dbynicy jak 
Funkcjonarjusze urzędu śledczego, po tełstwa dopiero teraz została ujaw- również na przekrwienie narządów trawienia, 
ugrzedniem przeprowadzeniu dochc- nioną i winni peciągnięci zostaną do bóle głowy, bicie serca, piją E ćwierć 
dzenia, aresztowali sześć osób oskar- odpowiedzialności. Ze względu na to- Rh: zaa ine) r Ko a o 
żorych o ułatwianie osobom niema: czące się śledztwo nie możemy, Na nik chirurgiczaych wyjaśniają iż przed i po 
jasym do tego prawa, uzyskanie oby- razie, pedać nazwisk wmięszanych W operacjach brusznych stosują wodę Fran- 
watelstwa polskiego. Af:ra ta prowa- tę aferę. ciszka Józefa z najlepszym skutkiem. 

Epidemja nadużyć pocztowych. Wydz. Zdr. Nr. 141 dn. 29.1X 1927 r. 

Echa defruudacji pocztowej w Baranowiczach 

W. sprawie dokonanych nadużyć 

  

  

zł, do reszty się nie przyznają. Na- Z SĄDÓW. 
talna nowy podział dekanatów o ar- 
chidecezji wileńskiej. Na miejsce daw- 
nego dekanatu słonimskiego utworzo- 
no dwa dekanaty— Zdzięciolski i Sło- 
nimski. Do dekanatu Zdzięciolskiego 
należą parafje: Zdzięcioł, Dworzec, 
*Rohotna, Mołczadź, Rędzinowszczyzna, 
Skrundzie, Ruda Jaworska. Przy de- 
kanacie słonimskim pozostały parafje, 
które przedtem wraz z wyżej wymie- 
uicnemi należały do b. dekanatu sło: 
mimskiego. Utworzony również został 
mowy dekanat Kałwaryjski, do którego 
włączono część parafij z dekanatu 

dła straży ogniowej w Wilnie. niego połączenia te'efonicznego 
Niezależnie od wysuniętych przez z Moskwą i Mińskiem. W związku 
Magistrat projektów budowy miej- z zawarią ostatnio między Polską, a 
skich rzeźai, piekarni mechanicznej i Sowietami konf:rencją, dotyczącą bez* 
t. p. ostatni nosi sig również z za» pośredniej komunikacji telefonicznej, 
miarem budowy nowego gmachu dła urząd pocztowy w Moskwie, jak już 
miejskiej straży ogniowej. Obecny donuosiliśmy, nadesłał Wil. Dyrekcji 
gmach przy ul. Dominikańskiej zu Poczt i Telegr. spisy abonentów sieci 
żyty by został, jak już donosiliśmy, telefonicznej w Maeskwie i Mińsku. 
jedynie dla szkół powszechnych m. Z powyźszych spisów wynika, iż 

ilna, Moskwa posiada 35.000 +bonentow 
— Rehabilitacja. W polowie telefonicz ych, M ūsk zaš 950 

września został zawieszony w czyn- Pozatem w spiszch tych uwidocz- 
nościach kierownik ref-raiu egzeku- nions jest, iż ruch telefoniczny w 

w urzędzie pocztowym w Baranowi- 
czach przez urzędnika pocztowego 
Witolda Wasilewskiego przy współ- 
udziale kierownika tegoż urzędu Ed. 
wina Topolnickiego, dowiadujemy się, 
iż komisja pod przewodnictwem у, 
prezesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w Wilnie p. Balickiego, która ujaw- 
nita to nadużycie, ustalła, iż wy- 
sokość defraudacji sięga okolo 20000 

dużycia te polegały na rozmaiteęgo Sprawa kom tetu rewolucyjnego 
rodzaju e: a > w pow. Dzśnicńskim. 
pomienieni okradali zawartość listów 
wartościowych, jak i przesyłek, oraz Larze „a e 1917 z į. zaraz 
będąc w kontakcie z prywatnymi o- ВО rewolucį D olszewickiej w gm. 
sobnikami udzielali im pewnych kre. Piskiej pow. Dziśaicńskiego powstał 
dytów na niekorzyść Skarbu Państwa, Komitet rewolucyjny obejmujący wsie: 

Obaj defraudauci zostali areszto- SUgliqo, Wielce i Sawionki. 
Działałneść rozpoczął komitet od ii i ь т : 

\!іап2'|п|;ъ:с‘\'‹;11:::': ЁЁЁ&З‚Ё??ЁТ_ „nacjonalizowania* majątków okolicze 

wileńskiego. Są to: paruje — Kalwa- Cyldego p. M. Mysski w związku z Moskwie corąz więcej się wzmaga. 
rja, Nowa-Wilejka, Szylany, Suderwa, nadużyciami ponełnionemi przez se. W r. 1926 spis abonentów po- 
Rzesza, Niemenczyn, Dukszty Pijar- KWzstratorów. Dochodzenie przepro- większył się o 0000, wobec 'czego 
skie, Mejszagoła, Korwie, Jęczmienisz- wadzone w tej sprawie stwierdziło, też urząd pocztowy w Moskwie nosi 

„,.ki, $użany, Podbrzezie, Olany. Nadtę iż P: Mysski w żadnym wypadku się z zamiarem budowy w r. 1928 ' wyłączono cały szereg parafji z jed- Nie mógł być odpowiedzialny za po- nowej automatycznej ce"trali telefo- 
nych i wcielone do ns dekana- pełnione wykroczenia sekwestratorów. nicznej dla obsługi 100.000 abonen- 

tów. Z dekanatu głębockiego wyłącze Rada Mejska ostatnio na + niosek tów. : 
mo paraf,ę Szarkowszczyzna i wlączo- wydziału prawnego Magistratu zawie: Nadmienić należy, iż zainłereso- 
mo do dekanatu Miorskiego. Z deka- SZenie uchyliła, przydzielając p. Mys- wane osoby mogą oglądać spisy 
natu wileńskiego paratję Białą-Waką Kiego do czynności służbowych w abonentów Moskwy i Móńska przy 
włączono do dekanatu Trockiego, 5 M Samym wydziale, rehabiliiując p zamawianiu rozmów w ednośnym u- 
Parafje Rotnica, Kabele i Marcinkańce pge A r = rzędzie pocztowo-telegraficznym. 

i. wysta- 

kami prada оо о m OUR ODZYWA ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 2 lz. S-e] wiecz. zie się w apistra- 

A — (e) Konterencja u J. E, ks. cie posiedzenie komitetn wiAwGY Tinos aiw o a sz 
rcybiskupa. Oaegdaj odbyła się u rek dn. 25 b. m. o godz. 8 m. 15 wieczorem 

e IC AE sių jak wiadomo od: 
ks. Arcybiskupa:Metropolity w godzi- ?? Na ania © s w Gimnazjum im. j. Słowackiego (Domini- 
nach wieczornych konferencja prefek- osa slėnio, ss O 0 = ak zanie wa ód 
tów szkół wileńskich. Konferencja udziału poszczególnych samorządów, jak ski wygłosi pogadankę Iano 552 przezro- 
związana była z przybyciem do Wilna miejskich tak i wiejskich Województwa Wi- czami p. t, «Moja pierwsza wycieczka tą: 
wizytatora generalnego nauczania re Raj dzenie komitetu przyjęcia Fefska- Goście mile widziani. 
digji w Ministerstwie W. R i O.P. chóru łotewskiego. We wtorek, 25 b. m. 
ks. Ant. Cieplińskiego. Ks, wizytator w godsnach popoładniowych odbędzie się SPORTOWA. również by obecny na Konferencji. uła mjc dra tiwkiwc wane kj  — Nowy Klub Sportowy na 
arządzeniem Kurii M i Lit r e» oczekiwany jest w dniu 30 b. m. terenie  Wiłeńszczyzny. Władze „zarządzeniem Kurji Metropolitalnej co tymże dniu chór ten urządza w te- Wojewódzkie zarejestrowały statut do nowego podziału Archidjecezji Wi- atrze «Reduta» pierseszy koncert. Policyjnego Klubu Sportowego w leńskiej, nastąpił cały szereg nomina- WOJSKOWA. Postawach © 
ia Kai sta Ks. — (0) Ułatwienie otrzymania ROZNE. 

dziekanem Slonimskim. Ka: Józ aa odroczeń wojskowych dla stu.  — Do dzisiejszego NF. naszego to _ mianowany ZGuiał Aš iauaREEA dentów. Według obowiązujących o- pisma dla wszystkich czytelników 
Zdzięciolskim, ks. Tadeusz  Makaree becnie przepisów wojskowych, stu- Słowa miejscowych i zamiejscowych 
wiza dzlekalieni Kalwaryjskim, kai denci muszą co rok zgłaszać się do dołącza się prospekt ilusirowanego 
Maksymilian Aadrych mianowany ż6- władzy cełem otrzymania odroczenia pisma tygodniowego «Tęcza». —G iy- stał proboszczem w Szczuczynie, ks służby wojskowej. Odroczenia takie by ktoś nie otrzyma 
Jan Jaśkiewicz naznaczony na Echo“ udz elane są na przeciąg jednego ro- prospektu uprasza się O zwrócenie 

ab Konstanijuoss (Świrskie 5 ku, Tego rodzaju procedura jest na- się do Księgarni Św. Wojciech: w 
ks. Edward Z EA Oe der niedogodna, gdyż obciąża wła- Wilnie (u. D.minikańska) po odbiór 
został proboszczem w Jelni, ks > dze, które muszą co rek wypisyweć takowego. 
nistaw Mikulski naza e: te same zaświadczenia. — (c) Kursy dla instruktorów wy- 
konca do Nideaa 0 Wlodzi: Jak się dowiadujemy,“w prejekto- €! i ‹ ° 
mierz Lesnobrodzki otrzymał polece- wanej obecnie noweli do ustawy o podniesienia _ poziomu = Зк онЫ 
nie opieki nad katolikami obrządku Służbie wojskowej przewiduje Się zorganizowany kurs instruktorski przy 5 p. wschodnio-słowiańskiego w Posta- PrZEPIS, Na mocy którega studenci p. leg. Lekcje rozpoczną się w dn. 24 b. m. = E będą otrzymywzć jednorazowe odra- (poniedziałek) i trwać będą do 3 grudnia r: 

: ż b. Wykłady odbyw.ć się będą w godzinach czenie na przeciąg łat 5, O ile siu- ы : Ed LE popołudniowych. Niezależnie od tego rów- dent przed upłynięciem udzielonej nież w poniedziałek dn. 24 b. m. poście 
prolongaty skończy siudja, władze się kurs gimuąstyczno-sportowy. 
akademickie powiadamiają © tem wła. Podoficerowie którzy kurs ten ukończą, 
dze wojskowe i absolwent zostanie 77"aczeni będą jako iostruktorzy wychowa- 
wcialony do szeregów. 

URZĘDOWA. 
> , Konferencje, naczelników 
_ wydziałów trwają nadal  Rozpo- 

częta przedwczoraj konferencja ' na- 
<zelników wydziałów Urzędu Woje- 
wódzkiego w Sprawie statutu orga: 
nizacyjnego Urzędów  Administracyj 
nych li-ej instancji trwała nadal w 
dniu wczcrajszym, 

— (x) Posiedzenie komisji rozjem- ** 
<zej do spraw rolnych. W dniu 10 1 11 Bic szkoły muzycznej p. 

a zrjenczej da Spraw kltych Na pana. "OGępik zaczął się od_ wykomani tych. Na posie- opis zaczął się od wykonania, я jei 4 kl. dzeniu tem rozpatrzony bi т : przynajmniej 4 kl. szkoły pows: Е - 
dotyczących gana ei przez 7—8 letnich „uczenie, łatwych ta miesięczna wynosi 30. s: k A 
migdzy pracodawcami i pracownikami, aa i Sa sią stopnicwo a z as idz złożenia egzaminų 

i 5 otrzyma władec- SAMORZĄDOWA. dama "trop, scanai, ra Wyfkursemn bę pamici iż — (x) Podjęcie pożyczki przez Cz = kie ace da Meczet 8 i stwowej Szk.ty Technicznej w Wilnie. Wy- 
„Sejmik pow. Wil.-Trockiego. Jak w iego, Fiaydn'a, Mocart'a kłady Po Ee OdbS wić w godzinach popo- 

wiadomo sejmikowi pow. Wil-Troc- "puma wyraźnej tremy, wykona. Państwowej Szkoły Tbsknietnoj cabienie 
kiego przyznano  estatnio potyczkę nie numerów o” ch jk tów i od godz. 9—1, oraz udziela bliższych intor- 
na roboty jnwestycyjne w sumie zespołów było b G dob WniEż 1 macyj w sprawie przyjęcia. : й 

AS as žole, Widać a grardzo dobre. aniem „„—,„Miodziež Šodalicji św. Plo- 
Dowiadujemy się, iż władze sej- odnoai się da bobra OWaNIem trą Klawera zaprasza Członków, 

miku podjęły wa E W MYŚl prący, dowodem „epo zioża RiGRYĆ si przyjac Ma S | „„(OWYŻSZEgO z Banku Rolnego sum : A ich o łaskawe przybycie ma przed- —145 865 zł, z której to za £ fakt, że w tak krótkim czasie, P dzie- P3 stawienie amatorskie, odbyć się ma- os radot! mače us Tea GA) dak a kas y aa AD mA kach 15.000 zł. tytułem krótkotermi« do popisu. SIĘ kościzle Dsminikańskim (uł. Dami- 
nowej pożyczki, na uskuteczaienie 7 ctnóiów należy podnieść nie. uikańska Nr. 4) © godz. 7-mej wież 
niezbędnych inwestycyj. MIE” czorem, 

strudzoną pracę p. Wojewódzkiej i MAIEJSEKA, doskonałego zespołu paaaiaaisi TEATR i MUZYKA, 
„— (0) Z Miejskiej Komisji re: dzięki czemu szkoła zajmuje ceraz „> Teatr Polski (sala_<Lutnia). Das 

wizyjnej. Jak się dowiadujemy, pod- wybitniejsze miejsce na polu krzewie: P? [87,36 Bi Żora REM komisje, wyłonione dla przeprowa” nia muzyki, tembardziej teraz rozwój której pierwsze dwa przedstawienia grane by: 

nia lizycznego do poszczególnych oddzia- 
łów. Kurs trwać będzie do 3 grudnia r. b. 

— Otwarcie kursów dozorców i maj- 
strów meljoracyjnych. 1-XI r. b. Towa- 

— Popis muz czny w szkole S i PZA я 2 = wej Szkole Technicznej w Wilnie „Peżęcnia ee: Ap 9 s paźdz roczne kursy dozorców i majstrów meljora- 
nika odbył się popis uczniów i ucze- cyjnych. Rok szkolny przewiduje: 7 mies. 

* Wojs- wykładów, 2 mies. praktyki mierniczej, 3 
mies. praktyki meljoracyjnej. Na kursy przyj- 
mują się kandydaci, posiadający Świadectwo 

SZKOLNA. 

tę wyreżyserował* 

atrze Polskim. W dniu dzisiejszym w Te- 
ł powyższego atrze Polskim odbędą się trzy widowiska: 

medja Hennequina i Collusa «Królowa Biar- 
r 

wiecki» — sztuka Czirikowa, 

chowania fizycznego. W celu ujednostaj: sztuka Ch. Pollocka. | 

w Teatrze Polskim. W piątek najbliższyy 
26 b. m. įTeatr Polski wystawia z obazji 
stuletniej rocznicy urodzin Józefa Blizińskiej 
go, świetną komedję <Pau Damazy». Sztuka 
zainauguruje sezon ziniowy Teatru Polskiego 

w teatrze Polskim. Niezwykłą ucztę arty- 
styczną bęłą mieli słuchacze poranku dzi- 
siejszego w Teatrze Polskim. Wystąpi bo- 
wiem w Wilnie raz jeden tylko znakomita 
pianistka Janina Fami ier Hepnerowa, którą 

złotych. ranowiczach powierzono czasowo Mych grabląc przytem co się dało. 
w toku dochodzenia Wasilewski członkowi tejee komiaji p. Oradzyń- ta ass g po I = z 

przyznał się do zdefr udowauia 12000 skiemu. E оУВ A d zepie e į > a ll. 
zł., natomiast Tepolnicki da 2000 nio AEP 

yła grupa nowych władców z b. 
Kradzież w Miorach. katorżnikiem skazanym przęz Sąd w 

Wilnie na karę 6 lat rot aresztanekich 
za zabójstwo brata, nmizjakim Grze- 
gorzem Białym. Przybyli zażądali 
wydania im kluczy od młynu. Na 
szczęście w domu prócz właściciela 
p. Brzostowskfege byli jeszcze pp. 

no w Wilnie współuczestnika tej kra- 
dzieży Stanisława Lisowskiego. Bada- 
ny nis przyznał się do współudziału, 
mimo to odesłany został do Mior. 

Przed kilkoma dniami w urzędzie 
pocztowym w Miorach dokonana zo- 
stała kradzież na sumę 3400 złotych. 
Na mocy Isów gończych aresztowa- 

Aresztowanie w Marcinkańcach. 
: : 2 „ Bizlynia, iewski 70 letni 

W Marcinkzńcach aresztowano Lejkowski w swoim czasie podczas ea AT Tarsi ij. 
naczelnika urzędu pocziowege w m. eskortowania z gmachu sądu okrę« Doboszyński i w momencie kiedy 
Porzecze Romualda  Lejkowskiego, gowego w Grodnie, zbiegł. 
oskarżonego o popełaienie nadużyć. 

Echa procesu Szwarcbarda w Wilnie. 
Proces Szwerzbarda toczący się Święta we wszystkich božaicach dało to odwagi i pozostałym. W 

ebecnie budzi żywe zainteresowanie synagogach odprawion: zostały na* rezultacie trzech napastników  zad- 
wśród społeczeństwa żydowskiega bołeństwa żałobne za pomordowa- bito i kilku raniono:. Pozostali przy 
na cał,m świecie, Podczas ostatniego nych na Ukrainie żydów. życiu poprzysięgli zemstę. Zaczęli ią 

а . od tego, 26 pobili i cgrabili pp. Fr. 
Aresztowanie komunisty łakiejoj > ea: Srzosigo Mierzwińskiego, syna Szczęsnego 

W pociągu Wilna— Warszawa na organizacji Zachodniej Białorusi M. Brzostowskiego i jednego z dzier- 

stacji Białystok, władze policyjne a-' Zelwiańskiego. žawcow, a następhie wrociwszy uzbro- 
resztowały Członka * komunistycznej jeni podłożyli ogień pod dom i unie* 

TTT SINTETINIAI AIDS SI 
moežliwiając strzelaniną ucieczkę do- 
mowników podpalili dom. Dom spło- 

wp. powi do ostatniego miejsca SPO RT, 

Beg szt.fetowy KOP, 

nął erzebiąc M. Brzostowskiego, W. 
: Biatynię,Ž, žiiewskiego i L. Turskiego. 

Znakomita obsada, nadwyraz ciekawa 
treść, oraz piękna, zupełaie nowa wystawa 

D>rocznym zwyczejem dowódz- 
two KOP. organizuje bieg sztafetowy 

Bandyci zbiegli: Przeszło wiele cza” 

składają się na całośc wartą widzenia. — znad? wz gda © Obsadę tworzą pp. Frenklowna, Šnia- Śledztwo prowadzone w tej sprawie decka, Larówska, Dąbrowski, Kawczyński, doprowadziło de ustalenia nazwisk 
Detkowski, Opolski, Brusikiewicz, Żukowski, winnych Dwaj główni przywódcy 
Relski 1 Wyrwicz. Wichrowski, który nowość wzdłuż całej granicy poozynając od G;zegorz Biały i Al, Michalski zbiegli styku granic polsko-prusko-litewskiej go Rosji, a pozostali w liczbie jede- 

aż do f. z. okopów św. Trójcy przy nastu zasiedli kilka dni temu przed 
granicy rumuńskiej, Sądem Okręgowym, który na sesji B'eg ten dotychczas organizowany wyjazdowej rozpoznawał tę sprawę. 
z wyraźnem określeniem czasu roz- Świadkowie zeznaniami swemi udo- 
poczęcia go obecnie celem sprawdze- wodnili winę oskarżonych. Sąd pod 
nia gotowości bojowej, a raczej sprawe przewodnictwem wice-prez p.Owsian- 
ności łączności rozpocznie się w dniach ko wydał wyrok skazujący: po zasto- najbliższych. Data nie została dotych- sowaniu amnestji siedmiu ma cziery 
czas ustałona, wiadomo jest tylko. ŻE lata więzienia ciężkiego, dwóch—na 
pałeczki ruszą © godz. 6 rano. Obec- trzy lata w. c. oraz dwóch pozosta: 

jl nie jak i w roku ubiegłym bieg teu, łych za pedżeganie do wystąpienia 
jako największa impreza o charakte- po rokui6 mies. więz'enia zwykłego. 
rze sportowym interesujs -żywo całą й 
Polskę. Dyrektor g'mn. białorus. przed 

Gu4DA WARSZAWSKA „so, 
22 paždziernika 1997 +. W dniu 2 listopada r.b. odbędzie się 

Dewizy i waluty: w Sądzie Okręgowym w Wilnie roz- 

rozzuchwaleni napastnicy siią chcieli 
zmusić gospodarza do poddania się 
ich woli, nałodważniejszy z obeenvch 
p. Doboszyński peczął strzelać Do 

— Dzisiejsze przedstawienia w Te- 

O g. 3-ej pp punktualnie ukaże się ko- 

itz. 
O g. 6 w. po raz ostątni «Komisarz so- 

O g8 m. 30 w. —cZnak na drzwiach— 

— Inauguracja sezonu zimowego 

— Dzisiejszy recital fortepianowy 

e "gim za zee 5 prezy — Kupno prawa sądowa przeciw = 
) Ę + Dolary A 8,86 i Vilni rakterystycznym tej artystki jest potęga w Beigja 124,14 12445 123,83 fol CEA. 532 1.142 

a T Loadyń Va aa Ze k.k © opór władzy przy zajmowaniu - 2 S ndyn „43, | 43,54 4 = и ЁЁЁ:ЁЁТШ:Ё:‘Ё?ЁЁЁЁ‘е e Ez Nowy-Vork „20 8,92 S przez odnośne władze lokalu przy uł. 
A z yś! — Pary: Х 35,1 i czenii - Eą to pierwiastki—które koncertantka w grze Praga 26,42, 26,48, 5 26:35 DA EN. a i AS 

ko JM YE. d aa 12883 1241 17155 leży iż w SE ponia 92 . . ede ,83 — 126,14 25,52 ’ : kų ma k 17 4815, 48,87 a żoną była również i żona Ostrowskie- 
e op. 31), 5 dy js 

Paderewski, Zarembski i Liszt. = La > 23060 23840 go, względem której rozprawa sądo wa odbyła się w swoim czasie I Wy 
rok:sm Sądu Okręgowego w Wilnie 
Ostrowska skazana została na karę 
więzienia. Ostrowski w czasię pierw- 
szej rozprawy był niegbecny, wo- 
bec czego też sprawę przeciw jemu 
wyznaczono na dzień 2 listopada eb. 

Koncert wywołał żywe zainteresowaie 
wśród publiczności wileńskiej. Pozostałe bi- 
ety nabywać można dziś od godz. 11-ej r. 

— (x) Audycja muzyczna dla dzieci. 
W poniedziałek, 24 b. m. o godz. 12 m, 30 
w sali miejskiej odbędzie się pierwsza w bie- 
żącym roku szkolnym audycja muzyczna dla 
dzieci szkół powszechnych poświęcona 
senkom dziecięcym, 

Jako wykonawcy wezmą udział p. K. 
Święcicka, p. Ludwig i oba chóry seminar: 
jów nauczycielskich. 

Papiery Procentows. 
Dolarówka 58,50 58,25 59 
p: kolejowa 103.——.— — 

proc. konwersyjna poż. 65,— 
aa NERA 63—62,25 63 

sty zastawne B-ku Gosp, Kraj. 92 — 33 
Banku Roln. 93 “> 

pio Oblig. Banku Komunalnego 92. 
8 proc. listy ziemskie 84,—83,50 
4i pół proc. ziemskie 62,25 62.50 
4 proc. ziems, 55,50 
10 proc. obligacje ziemskie 95 
8 proc. warszawskie 84,— 84,50— 
5 proc. warsz. 67.65 68,50 68— 
4 i pół, proc. warsz. 64,— 
8 proc, łódzkie 78,— 
5 proc. łódzkie 57— 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wiino, dnia 22 pąździerniką 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wii. B. Ziemsk. zł, 100 55,50 54,50 

Nieudany lot awionetką. 

LE BOUGET, 22 X PAT. Letnk 
Knippieg wyleciał wczoraj awionztzą 
do Moskwy w zamierze pobicia ra. 
ko du światowego lotu dystaasaw:go 
ni lskkich aparatach, jsdaakże w 
Duesseldorfie zanischał swego zam'a- 
re powrócił d» miejsca sw3 о о4- 
otu. 

  

Kosze uliezne 
do śmieci 

Sprzedaż i instalacja. 
Sklep wyrobów żelaznych 

WIKTOR KOWALE WSKI. 
Trocka 20 

e 
     

    ! 
———



ino. 
Teatr „Polonja“ B 

a Dziś ostatni dzień. 
ul. A. Mickiewicza 22, gg 

najcelniejsze filmy 
doby ostatniej Biała Niewolnica* 
Dziś! Najwybitniejszy Szlagier Obecnego Sezonu przewyższający grą i napięciem Los 

fascynująca symfonia miłości i żądzy na 
Er t. 9» е в egzotycznem tle wschodu. 

głównych: Włodzimierz Gajdarow, Liana Haid, Karola Varela, Renee Harvibel. Ilustrację muzyczną p 
wykona orkiestra koncetrowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, 

SŁOWO 

  

W rolach 

domów od 

  

  

Węgiel kamienny 
o wysokiej kaloryjności z dostawą do 

1]2 tony w wozach 

      
  - Я tak 

„Mieszkai Skiep „Okazja 
większych i mniej- | Wilno, ul. Św. Jańska 8 
szych poszukuje- Kupno i sprzedaż 
my dla solidnych | MĘBLE, DYWANY, 

lokatorów. ANTYKI, Lombardo- 
D. H.-K. <Zachęta> | we kwity 1 rozmaite 

  

Początek seansów o g. 4, 6. 815 i 1025. w. zaplombowanych Gdańska 6, tel. 9:05 $ rzeczy. Szacunek rze: 
7 H Е 7 = : pojeca czy bezpłatnie. Dla 

elios . Dziś ostatni dzień. hchi ' —р кирпа wymienionych 

Я ** Wilefika 38. Ostatni cud sztuki kinematogr. w Moskwie! 24 Wileński Syadykat Rolniczy | 1.000—2.000 | rzeczy wyjeżózam na 

  

Największe arcydzieło filmowe doby obecnej! 
w Toli gł. najwybitniejsi artysci Teatru Stanisławskiego w Moskwie Kaczałow, 

„ rowa. Sadystyczne rządy degenerata. Bestjalstwa siepaczy carskich. Podczas seansów od g. Ó-ej 
orkestra bałałajek i mandolin. Seansy o g 4, 6. 8 1 10 wiecz. * 

„Car Iwan Grožny“ Zawaina 0, 
Leonidow i Askwa- $ 

    
  Dzis będą d t ci i wyświetlane filmy 93 ramat w 10-ciu aktach podług Miejski Kinematograf Kiel“ 
Kalturalno-Oświatowy 

Sała Miejska 
(ul. Ostrobramska 5) 

Biały 
godz. 10. "rkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Cena 

W poczekalni koncerty radjo. Następny program: <Buster Keaton 

į Londona. W obrazie t ra nadzwyczajnie 
pies wilk oraz nad program <Ż BALU DO KRYMINALU» wiedjacw2<h us 

balkon 30 gr. Początek seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5 i pół. 
1060) narzeczonych». 

słynnej powieści Jacka 
tresowany 

tatni seans o 
biłe ów: parter 60 gr., 

  Na próbę radzimy 
  

EEE. 

Drzewka i Krzewy Owocowe @ 
oraz ozdobne 

Otrzymane nowości sezonu. 

  

ALEKSANDER KUSZELEWSKI 
Horiorowy Krojczy Londyńskieł Akademji „Minister'S*. 

Wilno, Ś to Jańska 7, dom własuy, 

  

Ceny konkurencyjne: 

  

Herbata F. D, 
Wielka oszczędność w zaparzaniu. 

ilość. 

  

prowincję 
Zawiadamiać listownie 

AWALER, wieku 
K średniego z dłu- 

goletnią prakty- 
| ką budowlaną i kance- 

laryjną jako były nad- 
zorca gmachów poszu- 

' Те!. 323. : dolarów 

potrzebne zaraz na 
ihipotekę miejską 

D H.-K. <Zachęta> 
Gdańska 6, tel. 90 5 

  

  
  

  

kuje posady  rządcy 
$ Domy domu, administratora 

kupić najmniejszą majątki ziemskie, | i t. p. Łaskawe oferty 
folwarki posiadamy | do Biura Reklamowe: 

  
      

  

  aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach 
Nowy wielki dobry wybór 

polecają na sezon jestenny SZKOŁKI MAZELEWSKIE 

Wilno, Zawalna 6, m 2. 
Ceny przystępne. 

Gęsiel górnośląski 
HURT i 

  

z pierwszorzędnych kopalń 
z dostawą 
żądanie w wozach 

wanych, dostarcza firma <TRES» Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 
i firma <TADEUSZ KOWALSKI 8 PAZ Mickiewicza 32 

ETA 

do domu, na 
plombo- 

  

       
Mieszkanie % 

do wynajęcia i 
6:cio pokojowe 

+ 
; Dawiedzieć się w Rzdakeji „Slo- 
› wa“ od 12 do 1-szej. 

|” Dama Z DYPLOMEM 
Instytut de Beautć Kćva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 
m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wąorów, 
przyszczy, plam na twarzy. Spe- 
cjalnie dla balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery, Leczenie włos, od wyp. 
i łupieżu. Przyjmuje od 9—2. 

    

       

ATYNA 
FALIERA 

RAJLEPSZY POKARM dla DZIECI 
» „SMACZNY I WZMACNIAJĄCY 5 

Niezbędny podczas odłączania od piersi 
i w okresach rośnięcia 

Ułatwia ząbkowanie I zapewnia prawidłowy rozwój 
Kiezastąpiona odżywka dla mamek, matek z 

I rekonwaloscentėw. 

ŻĄCAJCIE SŁYNNEJ MARKI FRANCUSKIEJ 

FOSFATYNA FALIERA 
wy: GA laśLaDOwNiCTw. | . 

I "AR 3 

Paryż, 6 rue Ge la Tacherie. — 4 = 
2 = 

    

kości 

    

    

        

      

  

  

  

2 

  

    

  

Wwyaz. Zdrowia Nr. 122. 

    

  

  

Ww, Z P. 58. 
 WRERADOKAR CHOICE 

0 H я | 

głoszenie 

PAŃSTWOWY | 

podzjz po publicznej wiadomości, że w dniach 7, 8, Najlepsze słuchawki. 

9, 10 i 11 listopada r. b. od godziny 8-ej rano odby- (NORA BABY) Typ. Kc. Cena 20 zł 

wać się będzie na folwarku Łąkotiny, należącego do 

Dóbr Krotoszyńskich, województwa Poznańskiego 

Licytacja Inwentarzy żywych: 1) jałowice--Ost-Fryzy 

czarne-pstrokate zbadane na tuberkulinę w wieku od Najlepsze głośniki. 

3-ch miesięcy do 2 1/2 lat, w tem część zacielonych 
w ilości ogólnej 275 szt, oraz źrebięta w wieku od 
6-ciu miesięcy do 2 1/2 lat w ilości 170 szt. 

Dojazd koleją do stacji Łąkociny, leżącej na li. 

nji Ostrow-Leszno, od Ostrowia Wielkop. pół godzi- 
ny i od Krotoszyna 1/2 godziny jazdy koleją. Hotele 
w Ostreęwiu i Krotoszynie. Od stacji Łąkociny do === 

folwarku 1/2 klm. ; 
Wszelkich infzrmacyj udziela na miejscu w Kro- ; 

toszynie miejscowa administracja Państwowego B.nku 

Rolnego oraz Państwowy Bank Rolny w Warszawie, 

Mazowicėka Nr. 6 i Oddział w Banku w Poznaniu, 
ui. Kantaka Nr. 10. 

NORA 
Najlepsze radjoaparaty itd. 

       
           

   

  

  Mydełko, 
eliKrin HEZADONT: 

pata i projzek do zębów Ogł nie, E 
S MIAPIOR sk Ero 

  

       
     

A piano zodze, Jedacetnych Mk z Wal- mydio,ocettoaletowy,extrait 
nego Zgromadzenia Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców 
<Samopomocz w Nowo-Święcianach z dnia 24 października MYDŁO TOALETOWE p 
1926 r. i 14 sierpnia 1927 r. podaje się niniejszem do publi- Przzmystawka PlasydasSiambol), й 

              

     

Loran,KulenT2040glicerynove cznej wiadomości, że Spółdzielcze stowarzyszenie Spożywców 
nr.2038,wazelinowe nr2062 «Samopomoc» w Nowo Śsięcianach zostało na podstawie po-    

wyższych uchwał rozwiązane. wypróbowany środek 

: Wzywa się zatem wszystkich wierzycieli tegoż stowarzy- MIA ne poros w Rowody 
szenia do zełoszenia swych roszczeń, które należy skierować ządania. 
do Komisji Likwidacyjnej rozwią:anego Stowarzyszenia Spożyw- 
ców <Samopomoc» w Nowo-Święcianach. 

ZARZĄD. 
WENEJĘ ZAK 

FABRYKA PERFUM KOSMETYKÓW) 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE й 

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

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

Wszędzie do nabycia, 
TZANEZ PROZIOPE TOR WAGI W TREZETRTZY TORBIE CZEGO 

LA 

    

    
       

   

= 

: do sprzedaży w | go Garbarska 1 -pod 
Do nabyca wszędzie. ė aki wyborze. | «розайа», 

AS a = D. H.K. «Zachęta» 
SE " Gdańska 6, tet. 9 05 . DOM 

Lgubiona drewniany 
do sprzedania 

dowiodzieć się u włs6- 
cicielki domu 

Kijowska 15 m. 2 

legitymacja U. S. B. 
na im ę Haliny Rudz: 
kiej, unieważnia się. 

  

    Mieszkania 
4—3—1 pokojowe z 
kuchnią do wynsjęcia, 
Dom nowoodremon- 
towany, ogród owo- 
cowy. Dowiedzieć- się: 
ulica Św. Piotra i 
Pawła d. 8 Kreczycka; 

A U. 5, R. 
WJ Liberty: Części wy: 

A mienne, nowe,  fa- 
uda bryczne, po niskich 

cenach. Rotax, 
Warszawa, Niecała 1. 

    

  

uz 
J 

L 

    

  
  

  

Buchalter  FORTEPIAN 
  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof, _ Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchaiterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego. Po ukoń- 

czeniu świadectwo. 
ŻĄDBJCIE PROSPEKTÓW! R

O
+
Ł
O
N
N
N
N
U
N
U
 
E
M
M
E
 

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

POLECA 

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

  

  

w zamkniętych plombowanych woząch     
  

JEDYNE3 Maja I 
i najtańsze 
żródło przędzy wełnia- 
nej, 
jedwabnej poleca do 

  

szyje płaszcze, suknie 

gabinetowy w bardzo 
dobrym stanie sprze- 

dam za 800 zł. 
Zawalna 43, m. 28, 

bilansista, z długolet- 
nią praktyką poszu- 
kuję wieczorowych 

zajęć. Adr,: ul Mickie- 
wicza 35 m. 36 pod 

Buchalter. 

M.Wilenkin 
i S-ka 

łka z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

20, dom wlasny 
Istnieje od 1843 r. 

  
  S 

Do wynajęcia 
mieszkanie 4 pokojo+ 
we przy placu Św. 

  

  

Fabryka i skład Duży pokój Piotra 1 Pawła róg ul. 
me 2 + й Н iosennej rl. 

jadalne, sypialne, | w S<utrum miasta do wiadomość u gospo- 
wynajęcia, może być 
na biuro. Zgłaszać się: 
Uniwersytecka 2 m. 1 
Zahorska, do 10 rano. 

BiURO 
Podań, Tłumaczeń i 

: Przepisywań 
«REKORD», przy ui. 

załatwia 
Polskie szybko akuratnie, ceny 

konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie, 

darza domu. 
-—— 

Pianina 
kupuję i odnajmuję. 
W. Pohulanka 9 m. 23 

nieważnia się zgu* 
U bioną legityma- 

cję akademicką, 
wydaną na imię jani- 
n Dziekońskiej za 
rok 1926/1927 r. 

salony, gabinety, 
łóżka niklowane 1 
anpielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
uiurza, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 
na raty: 

  

  

  

      

bawełnianej i 
  

  

  

Tel. 2-99. robót ręcznych i ma- Lekcyj języka Kore et c i 
Ё . | szynowych hurtem i x * p y yJ 

Na prowincję wany towary za zali- z R francuskiego I udziela  studeat, na 
ы eny fabryczne, * * dogodnych warunkach. 

Z <E LI T A» angielskiego Zzłoszenia do_ adm* 
| m opałowy i Wilno, Wileńska 22. udziela doświadczona <Słowa» pod 1, 5, 

Węgie o gęste sa 17. bi dowód ‚ Mickiewicza 37 m, 17. gūoiono - 
od 1 tony EKRAWCOVWA d Cignė Ž osobisty Nr 74]IL 

mma krój i azycie, KSS 94 CAS wyd, 24 1 1924 1. 

  

  

przez Starostwo Lidz+ 

  

Ceny najniższe. $ r е е S 
i i przerabia. Posiada kie, na imię Lejby 

I Salon na 6 referencje, p'osi o Fortepian Dubczańskiego. 

+ tel. 811. pracę w domach pry- krzyżowy, mały Oka- ы 2 
watnych. Oferty do  Gyjnie sprzedam. W Ę GIEL 

OORRSNEZKOGIONNDEE M, o | zmiuómi | GodwośsLiyki 
i i r i materjały budow= 

PRZETA RG. "KRISTAL* 2 k = lane w nojSpeayEB 
atunkac o ce- 

Kwaterm strzostwo 23 go pulku | * Meniewicza 4. po Oj€ Šai KOnkArENZ OŚĆ 
ułanów Gr dzitńskich niniejszym o- 
głasza przetarg publiczny na dostawę 

siana i słómy dla garnizonów w No- 

nych poleca umeblowane z wygo* 
^ И K. ZDANO FSKI 

Obiady smaczne z a 
dami do wynajęcia. 3ch dań zł. 1.50. | 
    wo-Swięcianach i Padbrędziu: 

Oferty w załakowanych kopertach 
należy 
stwa 23 pułku ułanów Gradzieńskich £ 

W dniu 6 listopada 1927 roku о18 

w Podbrodziu do dnia 3 listopada; 
1927 roku do godz. 12. Do oferty; 
należy dołączyć zaświadczenie izby; 
Skarbowej na prawo handlu (od pre: | 
duceniów nie wymaga Się): 

godz. 12 nastąpi otwarcie «fert oraz 
przetarg. < 

składać do Kwatermistrzo- 77:   

            

  

    
   

   

    

i Pańska 4 m. 2. A. Mickiewicza 34 
La maras "Tel: Nr 370. | 

orkiestra. OLECAM 

—- KARTOFLE bardzo uczciwą 

Trueron SZ Jadalne,  wyDOTowe сзупе A is 

па С оана ост ба sio po 
?“"“‘ DOBRA 6. stawą do domu od dacie mac 
KOPJOWANIE|?400 kg. wzwyż ma dobry charzkter, 

    

tek PLANOW || Vie Rzesza, Inłor powiedzieć się u p. 
ŚWIĄATŁODRUKI/Ś! macje 1 zamówienia: | okay wać 
аКА УРОНН ая, Wilno: Witoldowa SSZ 39 

n L — o a S SŁUŻĄCA 
  

Każdy składający ofertę winien 
się zapoznać dokładnie z «Zestawie- 
niem warunków ogólnikowych i spec- 
jalnych obowiązujących przy dosta« 

wach arendacyjnych jednostkom ad- 

„ poszukuje pracy do 
wszystkiego, zną dob: 
rze kuchnię, posiada Słynna Wróżka Ghiromantka 

    ministracyjnym» u oficera żywnościo» 
wego pułku przed rozpoczęciem prze- 
targu. 

Kwatermistrzostwo pułku zastrze” 
ga seble prawo dowolnego wyboru 
vferenta, 
Podbrodzie, dnia 22-go 
października 1927 roku. 

Kwatermistrz pułku 
(—) Mazurkiewicz major. 

  

  

Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, rekomendacje, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 ul. Jakóba Jasińskiego 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 17 m. 5. Może 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra: wyjechać. 
mie na prawo na schody. - 

Potrzebna 
OGŁOSZENIE. 

W dniu 25-X. 1927 r. o godz. 9 ej od 
będzie się sprzedaż koni w drodze licyta: 
cyjnej na rynku Kalwaryjskim. Do sprzeda- 
ży będzie około 100 koi średnich i ciężkich 
z art. ciężkiej i kawalerji. W razie nie sprze: 
daży takowych w dniu 25:X rb. pozostałe 
zostaną sprzedane w dniu 28.X rb. 

Komendant miasta Wilna 

(=) Dworzak, major. 

służąca do wszystkie- 
go z dobremi reko- 
mendacjami.  Wiado- 
mość: Artyleryjska 18 

m. 2 od 2—3, 

gubiono książkę 
wojskową, wyd. 

4 X 1923 r. przez 
P. K. U, Lida, na imię 
Lejby Dubczańskiego. 

    

ATSITIKTINIS NTT II TIT TTT TT ONTT 

Siedem „grzechow“ na 
Szylce. 

I (Dokończenie). 
— Wstań, rzekł mu milioner: przed 

kim bijesz pokłony? Wszakżem nie 
święty! i nie oddałem ci ostatniej ke- 
szuli, jak zaleca Ewangelja. A po- 
wiedz mi, człowieku, czy chciałbyś 
się zbogacić: Bo ja to mogę zrobić! 

— O tsk, tak, dobrodzieju mójl— 
zawołał łachmaniarz, wyciągając ręce. 

— Dam ci pięć tysięcy, powie- 
dział bogacz, wyciągając z kieszeni 
książeczkę czeków bankowych. Ale 
powiedz, ce zrobisz z pieniędzmi: bo 
i bogatemu nie wolno huitaić. Co 
zrobisz z «talentem srebra», czy go 
zakopiesz do ziemi, czy puścisz w 
"obrot?" 

— O panie drogi, opiekunie naszl.. 
czyž-bym to ła nie wiedział, co ręb ć 
z pieniędzm.?l A toż ja odkryję zaraz 
szyneczek przy drodze; żonę posadzę 
za szynkwas, sam siądę przy kasie— 
i będziemy handlowali na pożytek lu 
dzicm. į 

— Dureń įrstės! rzek! miljoner, 
chswając czeki do kieszeni: i szkoda, 
żem ci dał tyle, boś ty i grosza nie 

wart. — I odszedł. A przechodnie 
słyszeli, jak mówił wpółgłosa do sie” 
bie: albo mucha, albo pająk... nie 

chcesz być pająkiem, to cię zrobią 
muchą; nie chcesz dać się wyzyskie 
wać, to musisz być pająkiem, O 
błędne koło, — nigdyż człowiek LZ 
ciebie nie wyjdzic?/... 

Ale w obecnej chwili ten peten- 

tat, co trząsł całą Syberją, stał cichy, 
spokojny i eczekiwał ma lokaja, — 
który poszedł na stację — na wywia- 
dy. Wkrótce ujrzeliśmy go, gdy biegł 
pędem do swego pana, 

— No cóż? spytał Sybirakow: — 
niema kobiet na stacji? 

— Ani jednej! Pasażerek ani na 
lekarstwe, — a służące się pocho- 
wałyl 

— No i chwała Bogu! Niema kc- 
biet—niema i grzechu, checiaż mamy 
przed sobą «pięć grzechów», — а 10 
dopiero «drug». A jak się ten grzech 
nazywał 

—Uiiosnaja, jaśnie panie,—Utios- 
naja! A dalej będzie Sobolinaja. 
—Macie cu do jedzenia? zapytałem 

pisarza na stacji, bo mi się uż wy- 
czerpały moje zapasy. 

— Nie — wasze błegorodje! 

— Może jaja i mleko? 
— Nie mamy tegol A samowar 

postawimy w momentl 

— Co samowar? Czyż i chleba 
nie maci<? 

— Tylko dla siebie — i odrobin- 

kę; my bo tu nie ugrawiamy roli, jak 
włościanie. I bydła nie trzymamy. 

— A z czegoż żyjecie? 
— Z bicza, wasze błagorodije, z 

bicza. Zimową porą wezimy  pasaże- 
rów i pocztę a także zawozimy i to- 
warty do kopalni złota; a latem łowi- 
my rybę i polujemy na wilki, na lisy 
i jelenie... 

— | na garbusików z kopalni zło- 
tal — dodał półgłosem Sybiriakow. 

Pisarz chytrze się uśmiechnął, ale 

nic nie edpowiedział, A pomilczawszy 
chwilę dodał: 

— Mamy dobrą jeleninę.. zaraz 

każę usmażyć kotlety; chcecie pano- 
wie? 

Propózycja była bardzo ponę'ną, 
bo stanowczo twierdzę, że niemasz 
mięsa więcej soczysiego, jak mięso 

młedrgo żelenke, Co wobec niego 
sarnina—sucha i kucha! Wydobyliśtmy 
z koszów resztę prowizji, postawiliś- 
my butelkę wódki i zasiedliśmy do 

  

W are: Biasigikw Maekiewies Redakicz waj Gzenław Karwowski Odpswisdzialay za okioszesia 

kolacji. 
— Duleko pan jedziesz? zapytał 

Sybiriakow. : 
— Do Błagowieszczeńska, A pan? 
— Ja — i tam i siam, dla mnie 

wszędzie droga. Ale radzę panu Śpie- 
Szyć się, żeby jaknajprędzej wydobyć 
«z grzechów» i wyjechać na Amur, 
be prędko woda wystąpi penad lód, 
—a wówczas droga będzie nad wy- 
raz uciążliwa. 3 

Słysząc ciągle «grzechy i grzechy», 
—nie wytrzymałem i zapytałem — па- 
reszcie sąsiada: 

— Powiedz pan, komu to przy” 
szła taka fantazja, żeby nazwać te 7 
stacyj siedmiu grzechami, I za co? 

— A spójrz pan na ściany i prze- 
czytaj, bo chociaż ludzie mówią, że 
drzwi, okna i ściany—to głupców pa- 
papier ukochany, — jednakże ja tym 
nadpisom wierzę więcej niż gazetem. 
Bo tu człowiek pisze to, co myśli i 
czuje. A w gazetach wiele partyjnictwa 
I blagi. 

Spójrzałem i zdziwiłem się, bo ca- 

ła ściana była zapisana ołówkiem i 
kredą, Ale co za nedpisy! same tylka 

wymyślania po rusku, po polsku i 

po francusku. 

  

— Ž:by was cholera porwała, — 
pisał ktoś po polsku: trzeci dzień 
siedzę w tej dziur e i z głodu przy- 
mieram. A koni jak niema, tek niemal 
—Maudite statlen, pisał jakiś Francuz: 
pas du laił, —pas du pain, O rosyj- 
skich nie wspominam, bo te w brzyd- 
kich wyrazach wspominały i matkę i 
babkę „naczalstwa”*, co pobudowało 
te stacje na bezdrożach. Teraz zrozu- 
miałem smuiną reputację siedmiu sta- 
cy] na Szyłce. 

Księżyc w pełni podnosił się nad 
lasem i eświecił i ubogi domek sta- 
cji, przytulony de ogromnej skały, — 
i ciemny las modrzewi na jej szczy- 
cie. Trzeba było spieszyć, póki jesz- 
cze droga się nie popsuła, i jechać w 
nocy. Pożegnawszy się z przygod- 
nym towarzyszem, siadłem do kibitki 
i ruszyłem w drogę do dalekiego 
miasta, nieznanego mi, w którem ро- 
tem spędziłem cicho i szczęśliwie 
łedwie nie pół-życia.—„Co mnie tam 
czeka?" myślałem sobie, oiułałąc się 
dochą ed mrcźaego wiatru: „przyja- 
ciele czy wrogi, miłość czy niesawiść, 
— dobry los czy klęska? —Ej precz z 
myślami, bo nie w naszych rękach 
nasz les i szczęście! Pędź trojko, 

Wiedeńskie L DOKTÓR 
i stołowe „ Ginsberg 

po cenie fabrycznej thoroby weneryczne, 
poleca skład mebli „ Syfilis i skórne. 

B. Łokuciewski _ Wilno, ul. Wileńska 3, 
uj. Mickiewicza 42. telefon 567. 
Płac k i y Przyjmuje od 8 o FH 

iod 4 do 8, 

brezentowe 
nieprzemakalne do 
wozów i maszyn 

poleca B. Łokuciewski 
ul. Mtckiewicza 42. 

Kondycji 
na wyjazd względ- 
nie lekcji w Wilnie 

  

  

  

    

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. aia- 
deckich 1, przyj. 4—7. 

  
  

    

KOBIETA LEKARZ. 
poszuxuje student- Dr Janina 
ka UB = z: Piotrowicz- 

Romość w Šano Jurczenkowa 
«Słowa» dla C. M. | ordynstor Szpiłala 

Sawicz. 
  

+ Choroby skórne i we- 
Poszukuję neryczne kobiece. 
1—2 pokoje umeblo: Przyjmuje od 4—6 pp 

  

  

wane, ciepłe, w po- Zarzecze 5, m. 2. 
bllżu ul. Jag ellońskiej, W.Z.P. 38. 
Oferty przyjmuje adm. 

«Słowa» pod = B = 

<śamotny> ___ | gkarZe-DentyŚCi. 
o powrocie z Fran- 
cji dypiomowasna  Lekarz-Dentysta 

nauczycielka języka R. MOZES 
francuskiego udziela Wielka 5 m. 2 
iekcji dzeciom orai telefon 1341, 
osobom  pragrącym > i: zdybyć gruntowną ° papaino sea 

wiedzę języka 
Ząkretowa 5 a—12.2. 

LEKARZE. 

dr. 6. Wolison 
weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tel. 1067 

Lekarz- Dentysta DOKTOR 
ANNA KISIEL- 

D._ ZELDOWIEJ | pydrzejkowiczowa 
chor, 4 | choroby zębów, plom- 
NE, MOCZOPŁC. | powanie į usuwanie 

SKÓRNE — |ich bez bólu. Porcela- 
od 10-1, od 5-8 w, |nowe, złote plomby 

wkłsdki. Sztuczne 
zęby, złote korony. 
Mickiewicza 4 m. 12. 

Przyjęcia: 
od 10—12 i pół. i 
ой 4 40 7 м. 

znižka, 

Wydz. Zdr. 371. 

  

Lek:rz-Dentysta 

L FRYDMAN 
Zawaina 24 m, 8. 

Przy gabinecia spe- 
cjalne laboratorjnm 
zębėw sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 2 
i od 4 po 7. 

      

     
   

    

   

        

    

8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i ėhor, 

DR! MOCZ. 
rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 
TW Zdr. Nr. śl. 

Dr. Kenlgsberg 
choroby skórne 

Uczącym się 
W Z. Nr 97 
dn, 24 VI 1927 r. 
    

Lekarz. Dentysta 

R, Gordonowa 
| Zamkowa 20, :el. 10.80 

  

  

  

  

przyjmuje: 
weneryczne, d g. 10—12 i 5—7. 

Mickiewicza 4, об omnie w. Zdr. 54. 

W. Z. P. 39, 

DOKTÓR Lekarz-Dzntysta 

h hi 2 MARYA 

1.DEMKOGWSKI pźyska-$m olska 
wznowil przyjęcie Choroby jamy ustne. 

chorych od 10 do 12 Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 

i od 4 do 5 pp.Porcelanowe i złote 
Mała Pohulanka 9. korony, Sztuczne zęby. 

Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się 

    

  

Doktór med” zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

A. CYMBLER Wydz. Zdr, Nr 3 
choroby skórne, — 

weneryczne i m0* - 
Šio cie Elektrote- _ Lekarz-Dentysta 

rapia, słofice wa: Jadwiga 
ickiewicza róg 

Tatarskiej 9—2 15 8 Kęstowiczowa 
j ul Orzeszkowej Nr 3 

A (róg w > 

Dr POPILSKI PržYimuje 66 6, 5 
chorcby skórne W.Z.P. Nr 53. 

i weneryczne, 

  

  

      

EEžyuKEiaE sie 10 
o 1 i od 5—7 p.p. 

R. „IO . Zjwyzże je MUSZERKI 
ichi Aki ka 

Dr Suszyński w. Smiałowska 
spec, choroby WENE- przyjmuje Od godz. 9 

ryczne, niemoc do 19. Mickiewicza 

  

  

płciowa, skórne, 46 m, 6. 
Przyjmuje: "W! Z. P. Nr 63. 

od 9—1Ż i 4—7, že 
ul. Micsiewicza 30. 

W. Z. Pi, AKUSZERKA 
  

Dr Hanusowicz Malja Brzezina 
Ordynator Szpitala przyjmuje: | 
Sawicz, choroby od 9 rano do 7 wiecz,, 

skórne i weneryczne. ul. Ad. Mickiewicza 
Leczenie światłem 30 m. 4. 

Sollux i Lampa Bacha W. Zdr. Nr 3093, 
(sztuczne słońce_ gór: 
skie), Zamkowa 7 m, 1 

AEEESES SS SPTSSTEEETKISS KSRIAO ZERO 

walcie z kopyta koniki—byle prędzej, 
byle dałejl* 

1 jakby zgadując me myśli, jam- 
szczyk painął z bata i krzyknął: hej 
koniki! lećcie z górki na górkę: da 
pan na wódkę... I właśnie gdy om 
domawiał te słowa, dognała nasi ob- 
jechała pyszna trójka Sybiriakowa. 
Czarny dym walił z komina jego ©- 
ryginalnej kibitki, a konie pędziły i 
niosły tego wiecznego tułacza gdzieś 

daleko w świat, w świat, —Gdzie 80° 

bie znajdzie odpoczynek ten orygi- 
nainy człowiek?—myślałem patrząc na 
Sybiriakowa, wyglądającego przez ok= 
no. Może jego dziką naturę zaęci Pa- 
ryż z jego wykwintnem życiem, któe 
re tak wabi Rosjan... a meże om za- 
kończy swe tułacze życie gdzieś na 

Rvierze francuskiej, w Nicei lub 
M entonie w reskosznej willi śród 
gajów pemarańczowych?.. | nie zgad- 
łem, bo ten człowiek, tak nienawidzą: 

cy kobiet —znalazł sobie przytułek w 

klasztorze Afońskim, który się chlu- 
bi z tego, że od 600 lat tam nie pa- 
stała noga żadnej kobiety. 

Konstanty Siemiradzki. 

  ——— 
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