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Blok mniejszości. 
Termin wyborów nie zosteł jeszcze 

ogłoszony, mimo to jednak przygoto- 

wania przedwyborcze idą już całą 

„ parą Najbardziej ożywioną działalność 

w tym kierunku można obserwować 

po stronie mniejsześci narodowych. 

Myśl utworzenia wspólnego bloku 

wyborczego mniejszości na wzór 16:ki 

z wyborów w. roku 1922 kielkowała 

w miektórych kełach mniejszościo- 

wych, Głównym motorem w tej akcji 

są żydzi sjomiści Z Kongresówki z 

posłem Orynbsumem na czele, Za 

nicjatywą posła Grynbsuma jeszcze 

grzed kilkunastu miesiącami zaczęło 

się ukazywać wydawnictwo '«Natio>, 

wspólay organ mniejszościowy wyda» 

wany w kilku językach a mający na 

celu <informowanie zagrenicy O po- 

łożeniu mniejszości narodowych w 

Pelsce». Inicjatywa posła Giunbauma 

oszołomionego rezultatam', jakie zdo- 

była 16 ka, znalazła zwolenników 

wśród mniejszości niemieckiej w oso- 

bie senatora Hisbacha oraz w gru- 

pach ukraińskich i białoruskich. Wy 

dawnictwo wspólnego organu prase- 

wtge było płaszczyzną na której blok 

mniejszościowy w czasie wyborów 

miałby się zrealizować. Obecnie przy- 

„atąpiono właśnie «do realizacji tej 

myśli. 
: 

Od szeregu dni, a nawet tygodni 

toczyły się nieoliejalas pertraktacje 

pomiędzy poszczególnemi grupami 

narodowościowemi a onegdaj odbjło 

się w Warszawie wspólne posiedzenie 

delegatów, na którem omawiano 1а- 

sadnicze podstawy bloku i dzielono 

mandaty. 
Na posiedzeniu, © którem mowa 

uchwał ostatecznych mie powzięto, 

gdyż są jeszcze pewne szczegóły wy- 

maga ące wyrównania, ale nastroje 

wśród delegatów były takie, że niema 

„dwóch zdań, że w tej lub innej for- 

mie większy lub mniejszy blok mniej: 

szości będzie faktem. 

Do bloku organizowanego przez 

posła Grunbsuma mają wchodzić 

ugrupowania mieszczeńsk e ut ret 
sjoai- 

*ści z Kongrezówki i Ziem wschodnich, 
Niemcy, ukraińskie Undo, B.ałoruski 

Sielanskij Sojuz posła Jaremicza i 

Litwini. Nie zgłosili dotychczas akcesu 

do bl-ku sjoniści z Małopolski na 

czele z posłem Rejchem, którzy za- 

mierzają wys ąpić samodzielnie, Orto- 

doksi t. zw. Aguda oraz grupy So: 

ejalistów - ukra ńskich, niem eckich i 

Bund. Socjaliści mniejszościowi pro- 

wadzą pertraktacje nad utworzeniem 

odrębnego bloku lewicy wspólnie z 

P.P.S, i Wyzwoleniem. Pertraktacje te 

są w foku i trudno w tej chwili coś 

konkrentaego o tem powiedzieć. Ds 

tego bloku będzie starała się docze- 

pić również białoruska grupa «Naszej 

Pracy» inaczej b. Hromadowcy. 

Do bloku posła OQrynbauma Has- 

bacha być może przyłączy się jeszcze 

mniejsość rosyjska zgrupowana w 

Rosyjskiem Zjednoczeniu Ludowem 

aczkolwiek przeciwko temu występu- 

ją ukra ńcy. 

Te kombinacje przedwyborcze nie 

wyczerpują jednak całokształtu sytua* 

cii wśród mniejszości. Jeżeli chodzi o 

Białorusinów to udział w  naracach 

nad utworzeniem bleku mniejszošcio- 

wege pod egidą posła: Grynbauma 

brał jedynie postł Jaremiėz z S elan- 

skiego Sojuzu, stanowisko Białorus- 

kiej Chadecji nie jest jeszcze dobrze 

znane, podobno skłania 8 £ ona raczej 

ku koncepcji jednolitego bloku bia- 

łoruskiego, gdyż uważa że na bi. ku 

właściwie robią interesy żydzi. Poza 

tem pozostają t. zw. grupy. polono- 

śfilskie, które do bloku nie idą. 

Odnowienie 16-ki mależy uważać 
za próbę natarcia mniejszości narodo- 

wych ma państwo. Inicjatywę w tym 
ataku dali żydzi, oni też przedewszyst. 

kiem będą ponosili odpowiedzialność. 

To też prasa polska zgodnie podkreś. 

la, że powrót do koncepcji 16-iki 

prime że jest nieoczekiwanym wyni* 

klem za liberalizm w stęsunkudo ży- 

dów, roznieci anty-semityzmem, raz na 

zawsze usuwając żydów po za Na- 

wias clementów pźństwawych. 
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Przy przeczuleniu, bólach głowy, bez* 

senności, niedyspozycji żołądkowej, ospažo: 
ści, ptzygnębieniu, posiadamy w naturalnej 

wodzie gorzkiej Franciszka Józefa niezawod- 

ny Środek domowy do usunięcia wszelkich 

zaburzeń przewodu trawiennego w każdym 

jego odcinku. Powagi lekarskie przyznają. 
iż nawet u ludzi w Starszym wieku, 

( Franciszka Józefa działa niezawodnie. 
Wydz. Żdr. Nr. 137, dn. 29 XI 27 r. 

    
  

DO Sp: ZEdONIA „rososrujaca 
CUKIERNIA i PIEKARNIA 

połączone » kawarnią, przy bardzo oży- 
wionej ulicy. Cena przystępna. Dowie- 

dzieć w sdm. „Słowa Mickiewicza 4. 

znicę 7 zł. Konte czekowe w P. K. 0. 

W sprzeda:y detalicznej cena 
Opłata pocztowa 

Pogłoski o podziałe Rzeszy Niemieckiej 
Komunistyczna sensacja o rozmowach wiedeńskich, 

BERLIN, 19 XI PAT. Komunistyczna „Welt am Abend“ 

podaje sensacyjne pogłoski na temat rzekomego porozumienia 

pomiędzy centrowymi politykami niemieckimi a Austrją w sprawie 

podziału Rzeszy Niemieckiej celem utworzenia dwóch wielkich 

państw niemieckich <Welt am Abend> twierdzi, że w czasie wi- 

zyty kanclerza Marxa w Wiedniu dcszło w tej sprawie do całko- 

witego porozumienia. Od Niemiec ma się odłączyć Bawarja i 

wszystkie inne kraje na południe od Menu, które mają się połą- 

czyć z Austrją Na północ zaś od Menu ma powstać północna 

Rzesza niemiecka, składająca się tylko z Prus, do których mają 

być przyłączone mniejsze państwa, jak Meklemburg-Schwerin, 

Mekiemburg Strelitz. Saksonja, Turyngja i reszta drobnych pań- 

stewek 
Południowa Rzesza niemiecka ma się składać z Austrii, Ba- 

warji i reszty drobnych południowych państewek niemieckich. 

Sejm północnej Rzeszy obradować ma w Be.linie, zaś sejm ро- 

łudniowej Rzeszy naprzemian bądź w Monachjum bądź też w 

Wiedniu. W ten sposób jak twierdzi «Welt am Abend. Rzesza 

północna ma pozostawać pod silnemi wpływami centrum, zaś 

Rzesza południowa ma być rządzona przez chreścijańską demo- 

krację Austrji i bawarską partję ludową. Dziennik twierdzi dalej, 

jakoby nawet niemiecko narodowe koła i niemiecka partja ludo- 

wa miały się z tym planem zgodzić. 

MECIE 7 EOONPIAC PRCEPROTZE SEA ZERO OSTRE PRYPECI 

Dalsze rozmowy w Berlinie. 
BERLIN 19 Xi. PAT. Jak stwierdza prasa beriińska, dyr. Jac- 

kowski odbył dziś ponownie rozmowę z min. Stresemannem, 

Wediug „Vossiche Ztg.* konferencje między dyr. Jackowskim a 

ministrem Stresemannem mają przebieg pomyślny Lic'yć się na: 

leży z tem, że we środę usta one zostaną w głównych zurysach 

podstawy traktatu hand owego poisko-niemieckiego tak, że obu 

kom'sjom pozostanie tylko opraco anie s:czegėlėw. Dziennik 

twierdzi daiej, że wynik: rozmów między mn. Stresemannem a 

dyr Jackowsk m mają być w przyszłym tygodniu ustaone we 

wspó nem OŚ jadczeniu, które zostanie ogłoszone. Jednocześnie 

«Vossische Ztg» podaje z innego źródła informację. iż dotych- 

czasowe rozmowy doprowedziły do wyjaśnienia zagadnień zasad- 

niczych poro umienia gospodarczego polsko niemieckiego  któ- 

rego poc ąqtkiem ma być traktat handiowy. Delegat polski oraz 

min ster Stresemann bez wglębania się w 8 czegóły traktatu ta- 

ryfowo ce'nego, porus'yli żagadnienia wzajemnego kontygento- 

wana. «Ber. ner Ztg am Mittag> donos, że po zakończen u roz- 

mów beriń kich między dyrektorem j ckowskim, 

Stresemannetn d;r. Jackowski uda sę do Wars awy dia :lo:ena 

aprawo dana rządowi polskiemu. Następne oba riądy polski i 

nem eck: powe:mą decyzję co do nominacji przewodniczących 

obu delegac j. 

Łotewscy socjaliści potępiają kongres ryski. 
Z Kowna donoszą: Cała prasa litewska zamieszcza in ex: 

tenso artykuł łotewskiego „Socja demokrats* w Ryd:e, który w 

ostrych słowach potępia poczynania itewskiej emigracji na kon- 

gresie ryskim. „Socjaioemokrats” stwierd'a że „śiepa” po'ityka 

ltewskich socjai:tów zmierza poprostu do wojny nad Bałtykiem, 

która grozi Litwie utratą niepodległości. Konsekwencje tej wojny 

zgubne też być mogą dla Łotwy. W chwili wybuchu wojny I 

ewentualnej interwencji Polski w wewnętrznym konflikcie na 

Litw.e, niemiecki „Stah hem" zająlby niewątpliwie Kłajpedę. 

Urzędnicy kowieńscy nie umieją po litewsku. 
Z Kowna donoszą: Departament leśny rozesłał okólnik, zachęcający do 

uczenia się języka litewskiego. Okólnik głosi, iż z przeprowadzonych egzaminów 

wyjeśniło sie, że większość urzęaników urzędów leśnych nie zna zupełnie języka 

litewskiego, Egzamin zarządzony dla 91 urzędników leśnych zdało zaledwie 6. 

Większość urzędników nie umie poprawnie pisać, a niektórzy nawet i mówić 

po litewsku. Depart. ment przestrzega urzędników, że na ignorowanie języka 

urzędowego będzie się odpowiednio reagowało. 

CEZEWCAGEZE 

Przesunięcia na stanowiskach wojewodów. 

WARSZAWA, 19. XI (tel, wł. Słowa). Dowiadujemy się, że w dniach 

najbliższych nastąpią zmiany na stanowiskach wojewodów w  wojewódz- 

twach. centralnych, a mianowicie wojewoda warszawski p. Soltan przecho- 

dzi w stan spoczynku a na jego miejsce według pogłosek ma być mia- 

nowany dotychczasowy inspektor Ministerstwa Spraw Wewnętrznych p. 

Twardo. Również w stan nieczynny przechodzi wojewoda Białostocki 

p. inż. Marjan Rembówski. Stanowisko po p. Rembowskim ma objąć 

Dyrektor Departamentu Administracyjnego w Min. Spraw Wewn. p. Kirst 

Zmiany na stanowiskach Kuratorów Okręgów 
Szkolnych 

WARSZAWA, 19XI. (żel. wł. Słowa). Jak się dowiadujemy, w najbliż- 

szym czasie mają nastąp ć zmiany na stanowiskach Kuratorów Okręgów 

Szkolnych a więc Kurator Okręgu Lwowskiego Dr. Rymer przeniesiony 

zostaje w stan nieczynny, na stanowisko Kuratora Okręgu Poleskiego 

mianowany zostzł p. Gąsiorowski b. Kurator Okręgu Białostockiego i 

Okregu Wileńskiego. Kurator Okręgu Wileńskiego p. Antoni Ryniewicz 

©bejmujs takie same stanowisko w Łodzi. 

Obrady Rady Nsczelnej Prawicy Narodowej. 
WARSZAWA, 19.XI (£e/ wł. Słowa). Dnia 19 go bm. odbyło się w 

Warszawie o godzinie 11l-tej przed południem posiedzenie Rady Naczelnej 

etronnictwa Prawicy Narodowej pod przewodnictwem ks. Janusza Radzi- 

wiłła w ebecności przedstawicieli wszystkich oddziałów stronnictwa pp. 

Józefa Targowskiege, Artura Dobleckiego. Kazimierza Zaćzka, Władysła- 

wa hr. Jezierskiego, dr, Antoniego Beaupre, Stanisława hr. Badeniego, Mau- 
dr. M:xymiljana Solińskie- rycego Poznańskiego, Bronisława Biedermana, 

Koratla Paygerta, Karo- 
ge, Roberta Geyera, Stanisława Niezabitowskiego, 
la Bołoz Antoniewiczai i dr. Jana Bobrzyńskiego. 

Protokuł prowadził p. Roman Mazanowski. Po załatwieniu spraw 

formalnych przeprowadzono dyskusję nad sytuacją polityczną i kwestją 

przy złych wyborów, która wykazała zupełną zgodność poglądów, wszyst- 

kich odd-iałów stronnictwa, 
-„iępnie w toku dalszej akcji nad konsolidacją ugrupowań zacho- 

awczych dokonano wyboru delegatów do Komitetu Zachowawczega 

przewidzianego w uchwale Komisji Porozumiewawczej trzech u; рожай 

konserwatywnych. Wybrani zestali jeko delegaci Zdzisław hr. Tarnowski, 

anusz ks. Radziwiłł i min. Józef Targowski, jako zastępcy dr. Antoni 

eaupre, Karol Bołoz Antoniewicz i cr. Mexymiljan Sol.ński. 

O godzinie 6-tej wieczorem przewodniczący ks. Janusz Radziwiłł 

* zamknął obrady. 

wo 
ties ona rystzaliem. 

jedyńczego n—rm 20 groszy. 

Redakcja rękopisów nieramówionych nje swraca. | 

a ministrem - * 

BARANOWIGZE — al, Szosowa 172 

BRASŁAW — ul. S-go Maja 04 

DUKSZTY — ul Gan. Berbeckiego Ю 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska ) 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

GRODNO | — Plac Batorego 8 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związch Ziemian 

KODA — mi, Maiora Mackiewicza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednosz 
mika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych Kro: P 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 2sproc drożej. Za dostąr Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

ODDZŁAŁY: 

fistorja upodku cerkol prawosławnej. 
Wystąpienie metropolity Sergjusza, 

nabierające już światowego rezonaosu, 

w sprawie stosunku cerkwi praweław- 

nej do państwa Sowietów, i zawarty 

przez tego metropolitę — zastępcę 

„miesteblustitiela” tronu patrjarszego 

cerkwi rosyjskiej — układ z rządem 
bolszewickim zamyka niejako w jasny 
i wyreźay symbol krótką historję cerk- 

wi prawosławnej rosyjskiej, datującej 

od Soboru Moskiewskiego roku 
1917—18 nowy okres w jej życiu, 

okres nawrotu do tradycji tej cerkwi, 

brutalnie przerwanej przez cara Piotra, 

który zniósł zasady soborności w 

ustroju rosyjskiej cerkwi i poddał jej 

życie zupełnej hegemonji państwa. 

Krok „kanonicznego” metropolity 

Szrgjusza, jako zastęgcy patrjarchy 

przekreśla tę dziesięcioletnią, jak uciął, 

historję cerkwi rosyjskiej, porewolu- 

cyjnej i oznacza powrót do tego ła- 

żyska, jakiem toczyło się życie cerke 

wi prawosławnej w Rosji od czasów 

Piotra t, zw. Wielkiego do chwili re: 

wolucji ustrojowej, proklamowanej na 

Soborze wszechrosyjskim w Moskwie 
roku 1917—18. 

Księciom tego kościoła i jego 
wiernym zostało postawione zadanie, 
które przerosło ich siły, Dwieście 
lat istnienia cerkwi w charakterze 

bezwelnego narzędzia carskiego rzą- 

du, dwieście lat zatracenia linji cer: 

kiewnej, a uprawiania polityki dyna- 

stji Romanowych zrobiło swoje: gdy 
poczęto reelizować zasady nowego 

ustroju wewnętrznego cerkwi—cerkiew 

ta upadła, nie zdając życiowego egza- 

minu. Bolszewizm był tu tą siłą, któ- 

ra bistorią porewolucyjnej cerkwi 

skrócila, Ale kto wie czy bez bolsze« 
wizmu koniec jej nie byłby podobny. 

Dwustu bowiem lat uprawy w Swoi- 

stej atmosferze duchowej nie zmienią 

fjednem peciągniąciem pióra najpięk- 

niejsze uchwały. Sobór Moskiewski 

był tą rewolucją, która przegrała — 

przyszła po niej kontrrewolucja, do- 

konywująca dzieła przywrócenia daw- 

nego porządku rzeczy. 
Wystąpienie obecnej głowy cer- 

kwi rosyjskiej rzuca tak szeroki za- 

kres światła ma istnienie cerkwi pra- 

wosławnej w całości, to znaczy na 

życie tej cerkwi w granicach jej przed- 
wojennej jedności, obejmującej pra» 

wosławje zachodu i ziem, stanowią- 

cych dawniej terytorjum państwa ro- 
syjskiego, dziś wolnych państw Pol: 
ski, Finlandji, Łotwy, Estonji, Litwy i 
t. d., że przyjrzenie się kilku etapom 

zwrotnym w życiu tej cerkwi, pozwoli 

wyczerpująco zaznajomić się z Sytua- 
cją dzisiejszą nietylko cerkwi rosyj: 

skiej w Sowietach, ale również i cer- 
kwi prawosławnej w Polsce i na emi- 
gracji (Jugosławja, Paryż) 

Nie nastąpiło bowiem jednocze: 
śnie z  proklamowaniem nowego 
ustroju cerkwi («sobornyja maczała» 
i wskrzeszenie patrjarchatu) zerwanie 

z dążnością do jedności cerkwi ro- 

syjskiej w jej przedwojennych grani- 
cach—przeciwnie, rozkład cerkwi w 
Rosji wywołał jednocześnie proklamo- 
wanie tej jedności pod «wspólnyme 
patrjarchą moskiewskim, zwrot zaś w 
życiu cerkwi tejj dokonany czynem 
metropolity Sergjusza objawił się w 

urzędowo postawionem żądaniu pod- 

dania się cerkwi państw dziś wolnych 

i emigracyjnej zwierzchnictwu Moskwy. 
H storła tego dziesięciolecia cer- 

kwi (1917—1927), prokłamującej no- 
we zasady jej ustroju jest niczem in- 
nem, jak ścieraniem się nowych za- 
sad z nawyknieniem życiowej prze- 
szłości, inaczej mówiąc, historję tę 
wypełnia walka zwolenników nowego 
porządku rzeczy ze zwolennikami sta- 
rych form i starego ducha cerkwi, 
przepcjonej uległością wobec każdej 
władzy. Obu obozom jedna jedynie 
przyświeca wspólna myśl: to tak do- 
brze znany imperjalizm Moskwy, dą- 

żącej do utrzymania pod swojem 

zwierzchnictwem innych cerkwi, które 
znalazły się dzisiaj poza granicami 
Sowistów, 

Obrany w roku 1917 patrjarchą 

Rosji metropolita Maskiewski Tichon, 

zamierzający realizoweć zasady 50- 

borności w życiu cerkwi, był Świad- 

kiem tworzenia się na gruzach daw- 
nege ustroju cerkwi szeregu sekt 

prawosławnych, zagrażających jeduoś- 
ci cerkwi już mawet wewnątrz Rosji, 
Pod wpływem ogólnego upadku, do 

którego z planami na przyszłość przy- 

kładali rękę bolszewicy, patrjercha 

Tichon wydaje w roku 1920 «ukaz», 
zezwalający na autonomicznie rządze- 
nie się każdej djecezji. 

W warunkach ogólnej anarchji 
kilkudziesięciu dostojników cerkwi 
rosyjskiej uchodzi zagranicę, gdzie 
tworzą w Karłowicach Sremskich (Ju* 
gosławje) synod na skutek uchwał 
odbytego (u w roku 1921 Soboru, 
podejmując hasła wybitnie monar- 
chistyczne, a wraz z niemi deklarując 

nawrót do dawnego porządku rzeczy 

w ustroju cerkwi. Nie można bowiem 

inaczej nazwać man festacji tych bis- 
kupów na rzecz dynastji Romano- 
wych. 

Patrjarcha Tichon oddaje w r. 
1922 pod sąd kanoniczny biskupów, 

obradujących w Karłowicach, odb'era 

słynnemu metropol cie Antonjuszowi 
zarząd cerkwi zagranicznej (<zarubiež- 
noj») wyznaczając jednocześnie na 

kierownika  metropoiji zagranicznej 
metropolitę Eulogjusza, dawnego 
arcybiskupa, hełmszczyzny. 

To był pierwszy rozłam wśród 

„hierarchów ” cerkwi, pierwsza jaskół. 

ka, oznajmujjca rozkład cerkwi wśród 

sfer kierowniczych na tle ustosunko- 
wania się do zasad głębszych, niż 

stosunek do polityki i pństwa, bo 
proklamowanie zasad politycznych wią 

zało sig tu z gotowym  całokształ. 
tem pojęć o ustroju cerkwi. 

Z chwilą tą biskupi, przebywający 
zagranicą, rozpoczynają walkę z pa” 

trjarchą Tichonem i jego przedsta- 
wicielem na emigracji metropolitą Eu- 
logjuszem. 

W czasie tym, mniejwięcej, roz- 
poczyna s'ę też czynna rola bolsze- 
wików w walce nie tyle z cerkwią, 
jak tego dowiodły ostatnie wypadki, 
ile w walce о cerkiew. Rozkładają 
oni prawosławie wewnątrz cerkwi przez 

popieranie przeróżnych nowych for- 
macyj cerkiewnych, a jednocześnie 
prześladują „tichonowską* cerkiew. 

Patrjarcha Tichon wykazuje dbałość 
nie tylko o cerkiew rosyjską na emi- 

gracji, ale też — wobec odbywające- 

go się procesu proklamowania auto+ 
kefalji cerkwi prawosławnej w Pel- 

sce — zwraca się do metropolity 

warszawskiego i całej Polski z inter- 

wencją w sprawie niezależności pol- 
skiej cerkwi. 

Nie doczekawszy odpowiedzi Sye 
modu cerkwi prawosławnej w Polsce, 
idzie patrjarcha do więzienia, wtrą: 
cony tam przez bolszewików, długi 
zaś szereg biskupów wysyłają bol- 

szewicy do wią'ienia na wyspach 

Sołowieckych. Zastępcy Tichona wal- 

czą po jego” śmierci z władzą 80- 

wiecką i zmieniają się kolejno: po 

«miesioblust tiele» patriarchy, metro- 
policie Piotrze, przychodzi zastępca 

«miestoblustitiela» tronu pafrjarszego 

metropolita S:rg]usz, który «zawiera» 
z tządem bolszewickim umowę» 

i rozpoczyna działalność swą Od na- 
wolywania cerkwi zagranicznej do 

posłuszeństwa Moskwie i lojalności 

wobec sowieckiej władzy, od cerkwi 
zaś polskiej żąda wytłumaczenia sę z 
powodu proklamowanej autokefalji, 

Bezpośrednio przed tym czynem 
metropolity Sergjusza odzywają sią 

zaniepokojeni jego pertraktacjami z 

władzą sowiecką, zamknięci na wy- 

spach Sołowieckich biskupi rosyjscy 

(przeszło stu), preklamując zasady 

soberności w us'roju cerkwi, jej nie- 
zależność od władzy, swobodę wew- 

nętrznego życia cerkwi i niemiesza- 
nie się do polityki. 

Na wezwanie metropolity Sergju- 
sza dali ci biskupi odpowiedź zaw- 
czasu. 

Biskupi zaś zagraniczni, zgrupo- 
wani w Karłowcach dokoła Meiropo- 
lity Antenjusza uchwalili zerwać łącz- 
ność administracyjną z cerkwią rosyj- 

ską. uważając list Sergjusza za wyraz 
pewnej polityki, której przyjąć nie mo* 
gą i proklamując swą autonetmję z 

zastrzeżeniem, iż stanowią jednak ca* 
łość z cerkwią rosyjską, reprezento- 
waną p'zez metropolitę Piotra, za- 

stępcę pat'jarchy: 
Z.rządzający cerkwią zagraniczny 

metr. Eulogjusz rozpoczął pertrakta: 

cje z metropolitą Sergjuszem na pod- 
stawie jego żądzń, z powodu czego 
karłowaccy biskupi dążą do jego oba- 
Jenis, obwelu'ąc arcybiskupa Finlan- 
dji Serafima zarządcą metropolji (za- 
granicznej. 

Synod wreszcie biskupów cerkwi 
polskiej nie udzielił jeszcze odpowie- 
dzi metr, Sergjuszewi, zwracając się 
jednocześnie do rządu z listem, przed- 
stawiającym konieczność uregulowa- 
nia prawnego położenia cerkwi w 
Polsce. : 

Ten krótki rys historį! dziesigcio- 
lecia cerkwi rosyjskiej pozwoli na kan- 
wie faktów wymienionych ocenić o- 
becne jej położenie w Rosii—w na- 
stępnym artykule. (Lubicz. 

  

Należy pamiętać. że uirata łaknienia 
bezsenność, niezdolność do pracy, cuchnący 
oddech zależą od wadliwej czynności prze- 
wodu pokarmowego i że Cascarine Le- 
prince w dawkach po 1 [ub 2 pigułki wie- 
czorem podczas jedzenia, usuwa szybko i 
niezawodnie wszystkie powyższe dolegliwo- 

ści. m. we wszystkich aptekach. Cena 
zł. 4.60 za flakon. Nie "należy dowierzać 
środkom zastępczym. Prawdziwe tylko w 
a opakowaniu: białe litery na nie- 
leskiem tle. 

paltowy па stronie 
oraz z prowincji o 25 proc” drożej. Zagraniczne 

NIEŚWIEŻ -- ui. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

$WIR — ul -go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 2 

1 3-ej 30 gr. 

Za i przeciw. 
A „Państwo*. 

Pod takim tytułem ukazał się 
pierwszy numer czasopisma redago- 
wanego przez p. Bolesława 
Szyszkowskicgo abędącego trzecim z 
kolei organem prasowym — „Partji 
Pracy" na naszym gruncie. 

W artykule wstępnym redakcja w 
ten sposób formułuje swoje zadania 
i stanowisko webec innych kierun: 
ków politycznych: 

„Chorobą naszej pafistwowości 
jest fakt, że mamy mocno zarysowa- 
ną lewicę i takąż prawicę, mie posia- 
damy zaś slaego i zrównoważonego 
centrum państwowego, a raczej cent- 
rum to mie jest zorganizowane, gdyż 
j:teli chodzi o materjał ludzki, luzem 
dotychczas chodzący i z natury swej 
nieusposobiony krańcowo, to jest оп 
w istocie najliczniejszym i brak mu 
tylko spójni i dyscypliny organizacy|- 
nej. Po zorganizowaniu się, masy. te 
mogą zaważyć w sposób dycydujący 
na losach państwa i prowadzić je w 
kierunku syntetycznym, t, j. najwięcej 
sprzyjającym rozwojowi. 

Będziemy zasadniczo popierali ak= 
tualny rząd polski, jako taki, co nie « 
wyłącza z naszej strony krytyki po- 
szczególnych poczynań obecnego rzą- 
du, jak również wytykania mu beze 
czynności na wielu polach. Będzie to 
jednak krytyka możliwie rzeczowa i 
natchniona myślą niesienia pomocy 
rządowi w jego pracy, a nie opozy- 
cja, płynąca z animozji do osoby Jó- 
zefa Piłsudskiego lub z  zawiedzioe 
nych nadziei partyjnych". 

Fuzja Partji Pracy z Zw. Napr. 
Rzeczyposp. 

«Państwo» podaje, że pomiędzy 
Partją Pracy a Związkiem ay 
Rzeczypyspolitej nastąpiło porozu- 
mienie, stanowiące © połączeniu obu 
erganizacji. ‚ 

Porozumienie to stalo się faktem 
dokonanym w šrodku ubiegl:go ty- 
godnia, : 

Przez obie organizacje została wy- 
łonions Komisja Porozumicwawcza z 
wa zę Ra na 

c ele, ra gra rolę wspól * сН g ę wspó nego za 

rozałem w skład jej wchodzi 3 
przedstawicieli każdej z organizacji, 

EWS 

Przyjazd p. Charles |Devey. 
WARSZAWA, 19 XI. (żel, wł Słowa) 

W nadchodzący poniedziałek przyby- 
wa do Warszawy doradea Banku 
Poiskiego p. Charles Divay, P. D.vay 
przed wyjazdem do Europy oświad- 
Czył, że jego zdaniem system fman- 
sowy Stanów Zjednoczonych i Pol 
ski jest pod wielu względami pedob- 
ny. Bank Polski przypomina Depar- 
tament Skarbu Stanów Zjednoczonych 
a system rezeruowy jest niczem in- 
nem jak rezerwą departamentu ame- 
rykańskiego. Dlatego, powiada p. Dz- 
vey, przypuszczam, że w niediugim 
czasie będzie można w Polsce bez 
zbytnich trudności przeprowadzić 
stabilizację pieniądza 1 wprowadzić 
szereg ulepszeń finansowych. 

„Polmin“ nie przystąpił do 
Syndykatu naftowego. 
WARSZAWA, 19 X! (żel wł, Słowa) 

Od jakiegoś czasu krążą wiadomości 
w kołach przemysłowych i prasie ja- 
koby państwowe zakłady naftowe 
«Polmin» miały przystąpić do Syn- 
dykatu Naftowego. -Na podstawie za- 
sięgniętych informacyj w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu stwierdzić mote- 
my, że «Pelmin» uzależnił przystą- 
pienie swe do Syndykatu od zgody 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Mie 
nisterstwe ma jednak pewne zastrze- 
żenia i opracowuje obzcnie warunki, 
a remi az udzielić «Pol. 
minowi» zezwolenia na przystąpienie 
do Syndykatu. Po prl a one 
zakomunikowane reprezentantom rafi- 
neryj. 

Inspekcja sanitarna w War: 
szawie. 

WARSZAWA, 19 XI (żel [wł Słowa) 
Wczoraj w południe odbyła się, w War- 

szawie inspekcja sanitarna, dokonana 
przez specjalnych inspektorów z ra- 
mienia Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych, W inspekcji bierze udział 
150 urzędników i trwać będzie kilka 
dni. Głównem jej zadaniem jest zba- 
danie stanu sanitarnego domów war- 
szawskich. 

D z i š ostatni seans obrazu 

„Z Pamiętnika Lekarza* 
demaskujący zboczenia płciowe wig 
sensacyjnych rewelac;j prof, Forella 

© godz. lej p. p. 

w kinie «POLONJA»     W. Zdr. 15:VII 25 r, Nr. 34.



ECHA KRAJOWE 
  

Pożegnanie Starosty Jellinka w Nowogródku. 
12 listopada, w sobotę odbyło się 

w Szli «Qguiska» uroczyste pożegna= 
nie p. Starosty Jellinka, który opuszcza 
Nowogródek dla objęcia takiegoż sta- 
mowiska jw Sieradzu. Liczny zjazd 

okolicznych ziemian, pomimo szaleją: 

cej zawiei śnieżnej, i gremjalne przy- 

bycie miejscowega społeczeństwa, naje 
lepszym były dowodem jak p. Jelli- 
nek jest cenionym, kochanym i żało- 
wanym. Mówiła o tem i odświętnie 
przybrana kwiatami sala <Ogniska» i 
serdeczny nastrój zgromadzónych i 

wielki bukiet białych chryzantem wrę: 
czony przy wejściu p. Sterościnie 
Jellinkowej i tyle rozrzewnienia w 
oczach wszystkich i przybycie z pa- 
rugodzinuem opóźnitniem z powodu 
strasznej zadymki dwu ziemianek po- 
wiatu Nowegródzkieso i smutek i 
rozpacz tych nieszczęsnych kilku 
osób, które pomimo najgorętszych 
chęci i wysiłków w żaden żywy spo- 
sób jednak nie mogły dobrać się te- 
go wieczoru do Nowogródka -- a 
jednak do bankietu zasiaało przeszło 
80 osób. 

W licznych, bo kilkunastu prze» 
mówieniach przedstawicieli ziemiańe 
stwa, urzędów, miejscowego Społe- 
czeństwa, Rosjan i mahometan, zgod- 
nie wyrażono żal z powodu straty 
takiego Siarosty, który po strasznych 
spustoszeniach wojny gdy zastał tu 
literalaje ruiay, Z n czego zaczął przed 
7.miu laty grumtować państwowość 
Polską, a swą wytrwałą, cichą pracą 
dokonał tego wszystkiego, ca dziś 

mamy i co jego następcom znakomi- 
cie już dalszą pracę ułatwi. Podno- 
szeno jego prawość, pracowitość i tę 
wielką sprawiedliwość, która jednała 
serca tutejszego tak różnorodnego 
społeczeństwa, kazała szanować urzę- 
dy polskie i łagodziła wszystkie 
koatrasty, tarcia i różnice, których 
nigdzie tyle niema co na Kresach; 
dlatego praca jest tu najbardziej ed- 
powiedzialną, trudną i wymaga glę- 
bokiej zuajomości tutejszych stosun- 
ków i duszy ludu, a przedewszyst« 
kiem ukochania tego kraju. Zgodnie 
wyrażano nadzieję i pocieszano Się, 
że Staroście naszemu będzie w tym 
Sieradzu dobrze, bo przecież wszę- 
dzie jest Polska, a on nie dla karjery 
ale zawsze dla Niej.i dla idei pracu- 
je, więc i tam ga ocenią i pokochają, 
a przez niego nauczą się szanować 
Kresy i rozumieć, że bez nich Polska 
nie może być potężną. 

Prawie wszystkie przemówienia 
kończyły się serdecznem z głębi ser- 
ca płynącem życzeniem: «pamiętaj o 
nas choć nam Cię zabierają i wróć 
do nas pracowzć na tej ziemi, na któ- 
rej się urodził:ś». Podnoszono rów- 
nież wielkie zalety p. Starościny Jellin- 
kowej, która mu była bratnim du- 
chem i ostoją w kaźdej ciężkiej chwili, 
zawsze dobra i pogodna. 

Długo niemilkuące oklaski i wi- 
waty zakończyły bankiet o godzinie 
2 po północy. 

Marja Walička. 

BIAŁYSTOK. 

Pomimo zimowego wichru, w mieś- 
cie od samego rana odczuwało Się na- 
strój niezwykły, uroczysty. Kiedy zaś 
przymaszerowały okoliczne drużyny 
Stow. Mł. Polskiej, nawet wspaniały 
kościół farny niemógł pomieścić na- 
pływających tlumów. Po wotywie i 
nauce wyruszył uroczysty pochód do 
sali Teatru «Palece» na Akademię, 
otwarią przemówieniem WKs. Dzie- 
kana A. Chodyki, Patrona Okręgu 
S. M. P. Parywającemi slowy wyka- 
zał błędy dzisiejszych czasów prof. 
Czarnecki. Wolne ed tych zboczeń są 
jedynie społeczeństwa i rodziny szcze- 
rze katolickie; reszta zaś szammoce się 
z nudą, zwątpieniem i rozpaczą, nie- 
znając radości życia. Nakreśliwszy 
ideał młodzieży polskiej i jej posłanie 
nictwo dziejowe, mówca przytoczył 
kilka świetnych kart z historji papie- 
stwa, niosącego cywilizację i szczę” 
ście w miejsce barbarzyństwa i nie- 
doli ludów. Poczem chór młodzieży | 
odśpiewał hymn do św. Stanisława 
Kostki, następnie zaś oddeklamowano 
«Credo» i „Do Młodych*. Po zesta- 
wieniu wrzez sekretarza Patronatu О. 
Chądzyńskiego haseł, jakiemi powine 
na kierować się młodzież w życiu, 
Ks. Dziekan zamknął Akademię gorą- 
co zachęcając do wprowadzenia w 
czyn wszystkich zadzń, jakie przynae 
łeżność do Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej na młodzież wkłada. 

O godzinie 17 tej odbyła się w 
domu parafjalaym wleczornica dla 
miejscowych i okolicznych drużyn, 
urządzona przez Patronat Okręgowy. 
Po skromnym posiłku zabawiono się 
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uderzenie pol- blakują Szwedzi Gdańsk. Statki ich ty, t, zw. „wicūce“ płonące, us'łując skich marynarzy trafiony kulą w sa- go, jako zdobycz wojenną do Giań Bitwa pod Gdańskiem. 
Dziś wileński oddział L'gi Mor- 

skiej i Rzecznej uczci uroczystym ob- 
chodem pamięć o walnem zwycię: 

stwie eskadry polskiej odniesonem 
nad merską siłą zbrojną szwedzką 

na wodach zatoki Gdańskiej opodal 
samego Gdańska, między miastem a 
oddalonym od niego na sześć kilo- 
metrów słynnym klasztorem w Oliwie 
—za panewania Zygmunta Ill-go Wa- 
zy, 28 listopada 1627 go roku. 

Nubyło wówczas w Polsce, trzy- 
sta lat temu, parcia ku tnorzu. Nie- 
doceniano, lekceważono znaczenie flo- 
ty polskiej, mającej przecie tak świete 

mą wówczas bazę jak Odzński | do- 
piero cios zadany na gdzńskich wo- 
dach „niezwyciężonej*, jak powszech- 
mie głoszono, szwedzkiej sile mor- 
skiej otworzył oczy narodu, sejmu i 
króla na olbrzymią wprost doniosłość 
dla Rzeczypospol tej posiadania ma 
polskiem morzu „ermaty” (jak ze sta- 
ropolska zwano wszelką brcń za- 
czepną i edporną), Dopiero zwycię- 
stwo «pod Oliwą» a ściślej: pod 
Gdańskiem, pokazało... do czego jest 
zdolną polska marynarka! Lecz było 
już zapóźno. Nie czas było tworzyć 
morskiej siły zbrojnej, jakby pod cg- 
niem szwedzkich dział... I w tejże 
samej Oliwie w lat niespełna cztere 
dzieści po rozgremieniu na morzu 

„przed jej murami statków szwedzkich, 
śusieliśmmy zawrzeć sromotny pokój, 
który kres położył „potopowi* szwedz* 
kiemu—żle zarazem i mocarstwowej 
potędze ojczyzny naszej. 

Bośmy uważali, że stać mocną 
mogą przystoi Polsce tylko — na lą: 
dzie stałym. 

Teraz dopiero zrozumieliśmy Zna: 
czenie morza nawet dla tak konty- 
nentalnego państwa jak wskrzeszona 
Rzeczpospolita. I| da Bóg, potrafimy 
nie tylko «zdawać sobie sprawę» 
lecz z tej świadomości — wyciąguąć 
realne konsekwencje. 

I niech nam nigdy, nigdy, nigdy, 
z przed oczu i z pamięci nie schodzi 
bohaterskie a pełae niesłychanej bra- 

parę gedzin przy dźwiękach muzyki. 
Rolą gespodarza, umiejącego powa- 
gę stanu pcłączyć z podbijającą serca 
młsdych wyrozumiałością, pelnił prof. 
Mg. Szpiganowicz mając do pomocy 
kilka jeszcze esób z Patronatu, Niby 
od niechcenia wśród ożywientj po- 
gawędki ułożono program działania, 
główny kładąc nacisk na wykończenie 
„Domu Parafjalnego", któryby oprócz 
warsztatów wzorowych dla oddziału 
męskiego oraz intreligatorni dla dru. 
hen pomieścił salę na zebrania, kursy 
dokształcające oraz przedstawienia a* 
matorskie. Bez rodzinnego niejako 
ciepła, jakie w każdej perzfi powin- 
no dać Związkowi własne gniazdo, 
niemasz pracy ani rozwoju stowarzy- 
szenia, Cała przeto nadzieja w Komi- 
tecie budowy Paraf. Domu Ludowe* 
go, do którego też zwracamy się z 
gorącą prośbą o dokończenie pięk- 
nego dzieła. 

i Białostoczanin. 

BUKISZKI. 

— Święto Niepod'egłości pań- 
stwa w s kole rolniczej w Buki. 
szkach, rozpoczęło się od ćwiczeń 
wojskowych PW. Ćwiczenia te po- 
legały na walcz z „nieprzyjacielem“, 
nacierającym od strony Rzeszy pod 
dowództwem chorążego p. P. Nowo- 
ryta w kierunku Bukiszek, gdzie hu- 
fiec szkolny pęd dowództwem sierżan- 
ta p. Osuchowskiego stworzył linję 
obronaą. „Walka“, jaka się wywiąza- 
ła przy spotkaniu dwuch zbrojnych 
oddziałów, odbyła się według wszel- 
kich zasad nowoczesnej strategji. Z 

przebiegu jej można było sądzić, że 

wury I determinacji 
skiego admirała na potężne szwedzkie 
galery wojenae—trzysta lat temu, aku- 
rat o takiej jak teraz głęboko jesiennej 
porze, w mgłę i zamieć śnieżną... 

A gdy z głębi ludzki:j niepamię- 
ci podniosą się te polskich „wiików 
morskich* d>stojne postacie i staną 
— jak żywe — przed oczami nasze- 
mi, podni*śmy się, wstańmy, obnaż- 
my głowy i powitajmy je pełnym czci 
i podziwu okrzykiem: 

— Wiwat morska siła Polskil 
Za wami my — na polskie morze/ 
Za wami... 

* 

Działo się to — jak się rzekło — 
pod sam koniec listopada roku 
1627 go 

Mężnie stawiali Qdańszezanie, oby- 
watele wówczas Najj-śniejszej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, opór nawal= 
szwedzkiej. Bloxowani przez grožaą 
potęgę Gustawa Adolfa — jak wyra* 
ża się Askenazy — nie dali się wziąć 
na lep jego czułym  przemówieniom. 
Ś:iśle dochowywali wiary zaprzysię- 
żonej Rzeczypospolitej, trwając w 
niewzruszonej wierności dla Korony 
Polskiej. Czego niezliczone będą da” 
wali dowody aż do kefńca wojny. 

W porcie gdańskim stoją na ke- 
twicy polskie statki wojenne królew= 
skie. Pełaa zatoka Gdańska wojen- 
nych, ciężkich naw wrażych, Eskadra 
szwedzka blokuje Gdańsk. Przebić 
się przez nią — niema sposobu. 
Szaleństwo! A tembardziej spróba- 
wźć boju... 

Główne siły bojowe szwedzkie 
zmasowane są niedaleko H:lu. Za- 
atakować? Mowy niema, Trzeba do- 
czekać stosownej chwili kiedy się bę- 
dzie miało szansę uderzenia na mniej 
zwarty zastęp. W maju hetman wiel- 
ki koronny Stanisław  Koniecpolski 
odebrał Szwedom Puck (orzyczem 
mu wielce pomocnemi były statki 
polskie) i po takiem upokerzeniu 
jeszcze įogromniejsza siła szwedzka 
napłynęła do zatoki G4ńskiej, 

Upłynęło cała lato, Przez całe lato 

SŁOW O 

Wielka afera polityczno-fałszerska, 
W Frankfurcie n/M. wykryto fabrykę czerwońców. 
BERLIN, 19—XI. PAT. Prosa berlińska donosi, że we Frarfurcie nad Me- 

nem wyk'yto olbrzymią aferę fałszerską Drukarz Boeh'e z Franfartu, hittlero- 
wiec, któy ares towany był 3IX jest jednym z głównych kierowników całej 
organizacji f łszującej rosyjskie czerwońce w banknotach od jednego do peciu 
czerwofńiców. W czasie przeprowadzonej u niego rewizji znaleziono 4 centna- 
ry fałszywych banknotów rosyjskich. Okazało się, jak twierdzi „Vośsische Ztg“, 
że koła radyksine prawicowe, tak zw. narodowo socjalistyczne w Monachjum i 
we Frankfurcie popierały akcję f»:łszowania banknotów na cele propagandy 
antybolszewickiej. Akcją tą kierował Gruzin Sadatieraszwili, były oficer carski 
i były kierownik oddziału propagandy t. zw. armji Awałowa. Jak podaje <Vos- 
sische Ztg» ze znalezionej w czasie rewizji korespondencj: wynika, iż areszto- 
wani fałszerze banknotów sowieckich pozostawali w kontakcie z organizacjami 
fałszerskiemi w Parvżu, Budapeszcie i Londynie. Zdaniem dziennika należy się 
spodziewać dalszych aresztowań w Niemczech i zagranicą. 

Kto fabrykował czerwońce? 
BERLIN, 19—X'. Pat, „Rote Fahne" omawiając w obszernym arty- 

kule wstępnym sensacyjną aferę fałszowania czerwońca sowieckiego w 
N emczech, atakule w gwałtowny sposób t. zw. narodowy rząd gruziński 
w Paryżu oskarżejąc ten rząd o organizowanie całej afery dla finansowa- 
nia przy pomocy czerwońców mieńszewickiego ruchu powstańczego w 
Gruzji przeciwko Sowietom. Natomiast dzienniki demokratyczne podkreślają, 
że w akcji fałszerskiej brały udział monarchistyczne czynniki rosyjskie w 
ścisłym kontakcie ze skrajnie prawicowemi organizacjami miemieckiemi w 
szczególności z organizacjami hittlerowskiemi. 

Perypetje lotników angielskich w Polsce. 
LWÓ , 19 XI PAT. We środę dnia 16 b. m. o godz. 14 min. 30 

wylądowali dwaj loinicy angielscy Mac lntoch i Hinckler w Białokrynicy 
pow. Podhajeckiego woj. Tarnopolskiego. W Białokrynicy wystartowali 
znowu, ale już w kierunku zachodnim, a więc widsczaje z zamiarem 
udania się w dregę powrotną do Londynu. Już ze Lwowa niedaleko Do- 
brostan wskutek defektu mo'oru lotalcy musieli wylądować, Ponieważ 
aparatu nie možaa bylo naprawić na miejscu, chłopskim wozem zawieźli 
go do pobliskiego folwarku Budzyń. 

- Podczas transportowania samolotu dwaj włościanie zajęci tem tran- 
sportowaniem zostali bardzo ciężko poranieni. Wówczas lotnicy udali się 
wraz z rannymi włościanami do najbliższej stacji kołejowej Kamieniogrodu, 
skąd odjechali pociągiem do Lwowa. We Lwowie dworcowy komisarjat 
Pol. Państw. skierował ich do Urzędu Śledczego, a Urąd Sledczy de 
konsula brytyjskiego. Konsul brytyjski umieścił ich w Hoteiu Krakow- 
skim, włościanie zaś zęstali odstawieni do szpitała, Obaj lotałcy w dal- 
szym ciągu przebywają we Lwowie przez kilka dni. Dziś wieczcrzm udali 
się lotnicy na przedstawienie Lohengrina do Teatru Wielkiego. 

na szkołę Bukiską maciera oddział 
szsulisów, chcąc za wszelką cenę 
zdobyć ważny punkt Bukiszki. Zwy- 
čięstwo jednak wkońcu przychyliło sią 
na stronę szkoły. 

Drugą częścią ćwiczeń była spraw- 
ność wychowania fizycznego: bieg 60 
mir, 100 mtr. i skok w dal—z wyni- 
kiem zadawalniającym. Do zawodów 
strzeleckich z małokalibrowej broni na 
50 mtr. do  dziesięciopierścieniowej 
tarczy stawiło się 10 zawodników. 
Pierwsze miejsce zdobył uczeń Киг- 
kowski Władysław, wybijając 72 p. 
na 100 i drugie — uczeń Jurewicz 
Władysław—66 p. na 100. 

Największą jednak atrakcją tej 
całej imprezy stanowił bieg na prze- 
łaj 3000 mtr. Do biegu stanęło 17 
zawodników. Bieg wyglądał imponu- narodu, zapał i wiara zwyciężyły i na 
jąco. Nie b'orący udziału w biegu gruzach tronów powstała znowu Pol. 
uczniowie, jak również okoliczna lud- gką do życia. W końcu przemówienia 
ność, śledzili za nim z ogromnem mówca wznesi okrzyk na cześć wol- 
zaciekawieniem, oczekując nerwowo nej j niepodległej Rzeczypospolitej i 
finiszu, Pierwszy dó mety dobiegł u- wielkiego twórcy jei niepodległości 

m eng goa pa kw I we . . w fil i2 m. 02 sek. ojskowa gra hymn narodowy. 

Po zawodach odbyło się uroczy- 
ste wręczenie «zasłużonym» dyplo 

lić się przeżytemi wrażeniami z «woj. 
ny», biegów, strzelania. 

O godz. 7 wieczorem rozpoczęto 
akademję. W udekorowanej sali szkol- 
nej licznie zgromadziła się okoliczna 
ludność i młodzież szkolna. 

Zagaił akademię dyrektor szkoły 
p. Jeleniewski, przemawiając do ze- 
branych w serdecznych słowach oraz 
nawiązując Niepodległość ojczyzny do 
rozwoju i podźwignięcia rolnictwa w 
kraju. 

Następnie zabrał głos p. W. Li- 
twinowicz, nauczuciel fut. szkoły, ma- 
lując przed oczyma słuchaczy obraz 
niewoli i prześladowań Polaków po 
rozbiorach i niszłomnych dążeń naro- 
du do wolności. Pomimo największych 
trudności i przeszkód w dążeniach 

krótki referat o znaczeniu Wychowa- 
nia Fizycznego i Przysposobienia 

Pan kapitan Fieldorff wygłasza ‹ 

Ostrzelanie placówek KOP. 
Utarczka na granicy litewskiej z bandą przemytników, 
W dniu 18 b. m w rejonie wsi Słobodka, koło Dukszt, doszło do utarezk 

pomiędzy patrolami KOP. a bandą przemytników, która usiłowała przedostać 
się na teren Polski. 

Patrol polski zauważył w godzinach wieczornych podejrzaną bandę prze- 
kraczającą granicę. Pozwolono im zbliżyć się do placówek polskich, jednakże na 
okrzyk <stój» tajemniczy ludzie cofaęli się na stronę litewską i gęstym ogniem 
karabinowym ostrzelali nasze placó ski Niewątpliwie przemytnicy przekraczał: 
granicę za wiedzą litewskiej straży granicznej. 

Olbrzymie śniegi na Litwie. 
Według wiadomości z Kowna, w powiatach półaocno'wschodnich, jak mp. w 

Rakiskim, Jesiorskim w niektórych miejscach warstwa Śniegu sięga 2 mtr, 
Ponieważ spadło wiele śniegu n2 niezamarzniętą ziemię, drogi stały się nie 

do przebycia. Jeżeli śnieg utrzyma się dłużej, mogą ucierpieć na tem zas'ewy. 

POSZUKUJEMY maszyni-, 
stkę (sty)—kancelistkę (y) da 
objęcia posady. Od kandydatek 
(ów) wymagamy: doskonsłego 
pisania na maszynie i znajomo- 
ści monigulacji kancelaryjnej oraz 
referencyj. Kandydatki (ci), nie 
odpowiadający wymienionym wa- 
runkom proszeni są o nieskłada- 
nie oedań. 

Zgłaszać się należy do Zwią- 
zku Kółek i Organ. Rolniczych 
z. Wileńskiej—Wilno, W. Po- 
hul nra 7 
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„Wielkie šwieto krwi 
i chwaly polskiej“ 

9-ta rocinica Odrodzonej niepod- 
egłości i powrotu z niewoli Wo- 

dza Narodu Józefa Piłsudskiego), 

Z bogatej treści wielk'ch uro- 
czystości w stolicy w dniu 11-go 

listosada b. r. 

NAD PROGRAM 6 „POLONIA! tylko w kinie 
  

T-wo Radiotechn czne 
Wilno, Wil fi ‹Ка 24, 

telef. 10—38. 

Poleca znane radjoodbiorniki o niezwykle dalekim zasięgu 
i czystej, przyjemnej audycji, nagrodzone: 

medalem złotym na wystawie w Paryżu w r. 1927, 
medalem złotym na wystawie we Florencji (Wło'hv) 

w roku 1927 
CENY NISKIE. Dogodne warunki Spłaty. 

Obsługa fachowa: 
Nie kupujcie radjoaparatu, nie odwiedziwszy przedtem 

3 
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Wobec znacznego powodzenia jakiem cieszy się nasz 

Tydziet  Oyprzedažų 
kuponów ubraniowych męskich i damskich 

wszelkiego rodzaju resztek oraz 

towarów wysortowanych 

przedłużamy wyprzedaż 

do dnia 26-go bm, 

B-cin JAREKOOSCŲ = »< 
ul, Ad. Mickiewicza 18. 

  

mów i medali przez p. Jeleniewską w 
otoczeniu personelu nauczycielskiego 
i pp. wojskowych z p. kpt. Fieldorf- 
fem na czele, jako szefem PW, przy” 
byłym spezjalnie w tym dniu na tę 
uroczystość do Bukiszek. 

Po dokonanej dekoracji i wspól- 
nej fotografji uczestnicy uroczystości 
zasłedli do obiadu. Na sali było 
gwarno i wesoło, każdy chciał podzie- 

Wojskowego dla krału, którego mło- 
dzież i starsi wysłuchali z wielkiem 
zainteresowaniem. 

Po akademji młodzież wesoło się 
bawiła przy dźwiękach orkiesiry, lud- 
n.ść zaś okoliczna, opuszczając lokal 
szkolny szczerze dziękowała za przy: 
gotowanie takiej uroczystośc . 

W. L. 
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iflmew=) jest dźwgnią handlu. , 

Realizowanie reklamowych zdjęć filmowych dług. od 20 
„  mtr. i więcej, i 

Artystyczne wykonanie przezroczy reklamowych, wyświellanych 

Związek artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 
Biu o czynn: 

ŚWIETLNA 

kino-teatrach. 
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podpływają raz po raz pod Gdynię, wszcząć požar na statku aieprzyjaciel- me oko, Lecz nąjtragiczniejszy epizod ska, wraz z 38 dzialimi, z kasą na- 
pod Puck próbując wojska na ląd 
wysadzić. 

Już i jesień BN 
Już i zima się zaczęła. Naczelny wódz 
eskadry polskiej zablokowanej w 
Gdańsku admirał Arnold Dieck wciąż 
czeka na stosowną chwilę dla wypły- 
nięcia na morze, W pogotowiu bo- 
jowem statki swoje trzyma. 

l oto nareszcie! Nareszcie wczes- 
nym rankiem dn. 28 listopada od 
zwartej masy eskadry szwedzkiej od- 
rywają się dwa wielkie okręty i — 
jakby przodując jakiemuś generalne- 
mu przegrupowywaniu całej szwedzkiej 
siły zbrojnej — płyną ku lądowi. 
Jeden z nich to adiniralski statek ma= 
jący na pokładzie naczelnego wodza 
szwedzkiego, admirała Stiernskjólda, 
majpotężniejsza szwedzka — galera. 
Drugi też statek — prawie admiral- 
skiemu równy. 

Z gdańskiego portu pada strzał 
armatni i dalekiemi echami grzmi po 
morzu. To znak — podniesienia kot- 
wic i ruszenfa naprzód. Eskadra pole 
ska z rozwiniętemi żaglami opusztza 
port i płynie w kierunku obu statków 
szwedzkich a tak szybko aby żaden 
sukurs nie zdążył ina na pomoc po- 
śpieszyć. 

Zwarcie się ze sobą polskiego ade 
miralskiego statku „Święty Jerzy“ pod 
wodzą samego admirała Diecka z szwe” 
dzkim okrętem admiralskim nastąpiło 
mniej więcej maprzeciw Owy, czyli 
o jakich sześć kilometrów od Giań- 
ska, między Brzoeznem a Sopet:mi. 
Sygast do walki dał okręt polski da- 
jąc salwę z czterech dział, Odpowie- 
dział Stjernskjóld. Kula szwedzka u: 
szvodziła część przednią «Św. Jerze- 
go», który zaprzestawszy ognia z ar- 
mat podpłynął pod prawą burtę okrę- 
tu szwedzkiego i — ebyczajem przy- 
jętym wówczas w bitwach morskich— 
zczepił się z nim, Rozpoczęła się 
walka na muszkiety i białą broń, na 
piki, na halsbardy, rapjery, wreszcie 
siekiery, Miotana z obu stron smol- 
ne zapalone pochodnie, ręczne grana- 

do końca. 

skim, był oto ten: 
Stiernskióld otrzymuje postrzał w _ Na plac boju przylatują z pod 

prawe ramię; w chwili gdy ma zejść H:lu dwa statki szwedzkie «Pelikan» 
do kajuty aby go opatrzono, pocisk i «Słońce». Pierwszy z nich zostaje 
armatni urywa mu lewą rękę a kula zaatakowany ze wszech stron przez 
tmuszkietowa przeszywa go na wylot. ekręty polskie, widzi, że sprawa prze- 
A walka wre tak zajadła, że do nóg gjana i wywiesza białą chorągiew. 
admiralowi szwedzkiemu zwala się Strzały polskie milkoą natychmiast, 
rażony Śmiertelnie pachołek jego przy- «Pelikan» jednak, zamiast  lojalnis 
boczny, pada też trębacz, któremu poddać się. rozwi'ażagle i ucieka, da-. 
Stieraskjó!d każe trąbić „o pardon*. jąc nawet ognia raz jeszcze. Kule ar- 
Następuje na szwedzkim statku fatal- matnie «P.likana» tref ają nie w &а- 
ne zamięszanie Raany admirał, wi- den z okrętów polskich, lecz — w 
dząc, że zdobycie statku przez Pola- admiralski szwedzki... ma którym już 
ków jest mieuniknione, każe statek znajdował się zwycięski wódz eskad- 
wysadzić w powietrze zapalałąc pro" 
chy w dolnym magazynie, Marynarz 
z zapalonym lontem w ręku pędzi 
spełnić rozkaz. Nie dobiegł do scho- 
dów prowadzących do prochowni, 
Pocisk armatni urwał mu głowę. 

Po konającym Stiernskjėldzie obej- 
muje komendę zastępca naczelnego 

wodza kapitan Stouatd. Zdziesiątkowa- 
na załoga szwedzka, prałona ze 
wszech stron, cofa się z pokładu w 
głąb statku... 

Korzystając z tej chwili—opowia- 
da dr. Al. Czołowski w dziele swo- 
j:m «Marynarka polska» — jeden z 
majtków „Św. Jerzego”, młody Ka- 
szub, postanawia zdobyć nieprzyja- 
cielską banderę powiewającą na naj- 
wyźszym maszcie. Z toporem w dło- 
ni, wskakuje na szwedzki okręt i już 
jest na sznurowej drabinie, Otrzymuje 
z dołu pchnięcie piką; nie tracąc fan- 
tazji zeskakuje na dół, rozwala siekis- 
rą głowę temu, który go zranił, zno- 
wu jest ma drabinie, dociera do ban- 
dery i zerwauą przynosi z tryumfem 
na polski statek, 

Sz:rce rośnie gdy Się czyta onieue 
straszo em męstwie takiego kaszub- 

skiego chłopal Ręczyć można, że po 
trzystu latach, dziś jeszcze dopisała- 
by kaszubska tążyzna w boju © zie- 
mię rodzinną i o honor żołnierski! 

Ale i po S'ronie polskiej ciężkie 
były straty w ony dzień pamiętny, 
Padł kapitan Storch dowódca pol- 

ry polskiej, admirał Dieck. | kula 
szwedzka z «Pelikada» łamie mu o- 
bie nogi. Wszelki ratunek okazał się 
niemożliwy. Admirał Dieck skonał w 
minut kilkanaście. 

Do drugizgo statku szwedzkiego, 
do „Słońca* dopadł okręt polski 
„Wodnik* dowodzony przez wice» 
admirała naszej floty, kapitana Witta 
i zadał mu straszliwą klęskę. Załoga 
szwedzka, pomimo śmierci obu swych 
wodzów broniła się mężnie de ostat. 
ka. W najkrytyczniejszej chwili rzu- 
cene zapalony lont do  prochowni. 
Statek—jak tego wymagał honor żoł- 
nierski—wyleciał w powietrze wraz z 
niedobitkami bohaterskiej załogi 
oraz z 23 ma marynarzami polskimi, 
którzy się już na pokładzie „Slofica“ 
znajdowali. Okrutnie, choć żartobli- 
wie mówiono potem w Gdańsku, że 
„Słońce”... zaszło w południu, 

Po dwóch godzinach walki zwy- 
cięstwe polskiej eskadry było pełne 
i miezaprzeczone. Połowa statków 
polskich nie brała udziału w walce. 
Pomagała tylko „Św. Jerzemu”  fre- 
gata nasza „Panna Wodna* a na 
„Pelikana* nacierał nasz statek «Król 
Dawid». Eskadra zaś szwędzka nie 
próbowała zaatakować  zwycięzkich 
statków polskich, uszła do Piławy i 
znikła z horyzontu. 

Szwedzki okręt admiralski na któ. 
rym skonali i wódz szwedzki i wódz 
polski — poddał się. Odprowadzens 

der zasobną, z ważnemi dokumenta- 
mi. Wzięto w niewolą dwóch kapita- 
nów, mnóstwo marynarzy; zdobyto 
dwie bandery. 

Osryta rozgłośną sławą bojową, 
która się też niebawem po całej Eu- 
ropie roznipsła, wraćała polska eskad- 
ra da swej gdańskiej przystani. Gieńsk 
powii.lją z nieopisanym entuzjaz- 
mem. - 

Wątpliwości nie ulega, że brawu- 
rowy sukces marynarki polskiej nis- 
mało przyczynił się do krzepkiego 
trzymania GQdańsza z Polską— w doli 
i niedoli. 

Wróćmy raz jeszcze do tego, co 
pisze Askenazy. | po raz wtóry—pi- 
sze — w wielkiej wojnie półaocnej 
(1655 do 1660) dzielne miasto  trzy- 
mało się jak wyspa polska śród 
powszechnego notopu. Nie zachwiało 
się ani na chwile przed sztuką oblę« 
żniczą Karola Gustawa. Wtedy to 
Giańszczanie sami podpalali Swoje 
przedmieścia byle tylko nie dopuś-ić 
do usadowienia się Szwedów, Walili 
im nad uchem ma wiwat z armat na 
pierwszą wieść radosną o powrocie 
prawego monarchy, Jana Kazimierza.. 

A wszystko to zrobiło — przypaj- 
mniej w niemalej mieze—jedne zwy- 
cięskie powionięcie polską b:nderą 
wojenuą po wodach zatoki G lańskiej. 

Pamiętajmy o teml Gz |. 

P. S. Dziś, w niedzielę, i i 
9 i pół rano w kościele An a e 
Czyste nabożeństwo, na którem wygłosi ka. 
zanie ks. prof. Marcinzowski, Po południu, 
w uniwersyteckiej sali Śniądeckich odbędzie 
a. akademja urządzoną przez Ligę Morską 
1 Rzeczną podczas której przemawiać będzie 
jeb dr. Bolesław Bator b. kierownik Biura 
rasowego polskiego w Paryżu, b. kierow- 

nik placówki emigracyjnej w Gdańsku, czło- 
nek sejmowej komisji morskiej. Mówić bęizie 
o niezawisłości gospodarskiej Rzeczypospoli- 
tej Polskiej. Chór odśpiewa pieśni okołicz- 
nościowe, 

Liga Morska i Rzeczna sporządziła me- 
dal upamiętniający zwyc'ęstwa floty polskiej 
pod Oliwą. Medale złote (150 zł), srebrne 
(100 zł) i bronzowe (50 zł ) można zama- 
wiać w Warszawskiej Centrali Ligi, Biekto” 
ralna 2, 
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KRONIKA 
się w godzinach рггу!её Interesaniom 
(tslko od 9-tej do 12) w pewnej 
chwili wcźny zaproponował zaczekać 
zanim „ten pan zj: śniadanie”, który 
to obrządek, widocznie uważany przez 
urzędującego «pana» za wchodzący w 
zakres jego obowiązków służbswych, 
trwał dobry kwadrans. Tymczasem 
publiczneść, ustaw ona przez woźne- 
go w kolejkę, cierpliwie wyczekiwała 

       
Wsch, at. o g. 0 mm. 54 

Feliksa W. Zach. sł. o g. 15 ш. 50 

jutro 
(Of arowanie. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 
z dni, 19 —XI. 1927 › 

Olšntenie ' т zakończenia uroczystego aktu pokrze 
średnia piania sił przez magistrackiego dy 
Temperatura | _ 5 gntarza. Mamy nadzieję, że przeło- 

średnia zona władza akos m 
u | wojskowego pouczy swych podwład- 

„= = | nych, że w godzinach specjalnie wy- 
znaczonych dla załatwiania iateresan- 

Ча i Wschodni. tów spożywanie śniadania wogóle nie 
przewsżający może mieć miejsca, a tembardziej 

przerywanie w tym celu urzędowania 
i narażanie publiczności na stratę 
czasu przy wystawaniu w kolejce. 

URZĘDOWA SZKOLNA. 
— Kierownicy szkól odpo- 

— Wyjazd p,Wojewody. Oneg: wjedzialni są za brak p eczy nad 
daj wieczorem p. Wojeweda Racz- jokalem szkolnym. Da Kuratotjum 
kiewicz w towarzystwie szkretarza o* szkoliego wpłynął okólnik Mia. W. 
sobistego wyjechał na wizytację pow. : 4 : : B. i O. P. polecający zažądanie od 
Wilejskiego i Mołodeczańskiego po- wizytatorów i inspektorów szkolnych, 
wierzając zastępstwo w uzędowaniu by” w razle stwierdzenia stałego i 
Naczelnikowi Wydziału Administra- uporczywego lekceważenia przez kie- 
cyjnego p. Dworakowskiemu. rowników szkół upomnień © większą 

— Objęcie Komisarjatu Rządu gpałość o stan hygjeniczny lokslu 
przeż p. W. lszcrę. Z on'em szkolnego, występowali z wnioskami 
dm. tj. w poniedziałek obejmuje peł« o wszczęcie względem tych kierowni- 
mienie obowiązków Komisarza Rządu ków sprawy dyscyplinarnej, 
ma m. Wilao p. Wacław Iszora i Zarządzene te spotka się z ży- 
przystępuje jednocześnie do przejęcia wym poklaskiem opinji, bowiem 10- 
akt Komisarjatu. kale szkolne budowane częstokroć z 

MIEJSKA. wielkim wysiłkiem przez gminy lub 
—Pożyczki na odbudowę przy- instytu:je społtczne muszą być ota- 

zmała komisja specja na. W laka- czane jakuajwiększą pieczą, 
lu starostwa Wileń sko:Trackiego od- — (0) Sprawa budovy gma- 
było się pod przewodnictwem p. wice chów szko nych. Na ostatniem po- 
starosty Łukaszewicza posiedzenie siedzeniu miejskiej komisji kuliuralno= 
gpożyczkowej komisji odbudowy, ma: oświatowej została wyłoniona podko- 
ącej za zadanie udzielanie pożyczek misja w składzie pp. Młodkowskiego, 
ma odbudowę gospodarstw wi-jskich lwaszkiewicz-Rudoszeńskiej, inż. Ku- 
zniszczonych podczas działań wojea- bilusa, d-ra Dobrzzńskiego, d-ra Sza: 
mych. Przyznanie tvch pożyczek, ma bada, inż. Walickiego, dra Brokow- 
ogólną sumę 19.229 zł. 64 gr. w trzy» skiego i laspektora szkół powszech- 
dziesiu czterech sprawach poprzedzo- nych m, Wilna p. Chłopickiego. Za» 
me zostało dokładnem zbadaniem na daniem tej podkomisji będzie Opraco- 

Uwagi; Pochmurzo. Śnieg 
Maximum za dobę — 6 
Minimum za dobę — 4 
Fendencja barometryczna bez zmian. 

miejscu objekiów przeznaczonych do wanie projektu, w jakich dzielałcach P' 
odbudowy. należy przystąpić de budowy gma- 

— (0) Z posiedzenia komitetu chów dla szkół powszechnych miasta 
rozbudowy m. Wilna. Dna 18 go Wilna. 
listopada odbyło sią posiedzenie ko- 
mitetu rozbudowy m. Wilna. Na po- 
siedzeniu tem zostały powzięte m. in. 
mastępujące uchwały: 

UNIWERSYTECKA. 

komitet rozbudowy pożyczki ma re- fana Burhardta- 
monty, do tych remontów nie przye Przed godziną pierwszą zgroma- 
stąpiły, komitet uchwalił wystosować dziło się w Auli Kolumnowej wiele 
do wszystkich tych osób surowe ma- osób wypełniając wszystkie miejsca. 
pomnienia z wskazaniem grożących Krewni, znajomi, przyjaciele, ws) 
konsekwencyj. 

2, T-wo Kredytowe m. Wilna się in corpore, 
zwróciło się do komitetu rozbudowy 
z propozycją przyjęcia przez T-wó demickiego rozpoczęła sią uroczys- 
udziału w fimansowaniu akcji rozbu- tość, zapalono światła. Na podjum 
dowy miasta Wilaa w drodze udzie- usiadł J. M. Rektor prof. Sł Pigoń, 
łania pożyczek stosownie do art. 28 obok p. dziekan wydziału humani. 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczype- stycznego pref. J. Oka. Promotor — 
spolitej o rozbudowie miast z dnia prof. Tadeusz Czeżowski zajął mie|- 
22 kwietnia 1927 r. sce przy stole. W tej chwili w asy- 

Na skutek tej propozycji komitet śce woźnego wszedł p. Burhardt, 
uchwalił co następuje: „Biorąc pod Prof. Czeżowski odczytał po łacinie 
uwagę, że dotychczas przyznawane tekst aktu promocyjnego, poczem p. 
przez Bank Go>spoderstwa Krajowego Burhardt złożył ślubowanie doktor- 
sumy na rozbudowę miasta Wilna są skie. Oficjalną część zakończyły ży- 
niewystarczające do zadośćuczynienia czenia J. M, Rektora prof. Pigonia, 
potrzebom budowlanym miasta, komi- p. dziskana prof. J. Oko, promotora 
tet wypowiada się xa przyjęcie pro- prof. Czeżowskiego oraz zgromadzo- 
pozycyj T.wa Kredytowego miasta nych na sali krewnych i znajomych. 

ilna. 
2 Na = 1928 na Friz zochó m. PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

na zestałv przyznane kredyty w RE b sumie 2500 000 zł. Wobec tego ko- gugzy pe Pspekcja Urzędu Fun. 
intiei ola EE о dniu wczorajszym przybył do Wilna wiadomości osób, które mają zamiar dyrektor głównego państwowego fun- 

skorzystać z kredytów budowlanych, Guszu bezrobocia w Warszawie p. Ba- 
żeby wyciąć Poda udzielenie im jiki, w celu przeprowadzenia inspek- 
pożyczek budowlanych najpóźniej do cji w tutejszym urzędzie Funduszu 
dnia 1 5 = "keis Bazrobocia 

— (x) Konferencja w jsprawie ; a owej ustawy przeciwpożarowej. AE A potrwa prawdopodob 

— (x) Wzrost bezrobocia. Ob- W dniu wczorajszym © godz. S-ej 
wi:czór odbyła się w Magistracie, w wodowy Fundusz Bezrobocia w Wil- 

nie wypłacił w ubiegłym  tygedniu dokalu straży ogniowej konferencja 
przy współudziale naczelnika woje: Е 
wódzkiego wydziału samorządowego m r w łyka й 

p. Kopcia, wojewódzkiego komenda: | Z zasitkow tych korzysta obecnie 
600 bzzrobotnych, co dowodzi iż licz- ta P. P. p. Praszałowicza, v.prezyden- 

ta p. int. Czyža, dyrektora Ubėzpie- ba ludzi pozbawionych pracy stale 
wzrasta. „ama linki o, o Rackiewicza, Ё 

awnika p. Łokuciewskiego, komen- Na powyższe wpływa zastój w 
anta straży <poei p. Waligóry, robotach budowlanych i rolnych. 
inspektora p. alstedta i redaktora — (x) Protest żydów w spra- 
Ram Kas e redukcji tiumacza žyd. w,Ka- 

ы * sie Chorych. W związku doko- Giownym mes konferencji by- a ea Z rząd Kasy Chorych = 
ła sprawa nowej us St PIZECIWPG- Wilna redukcją ttumacza žydowskie- 
żarowej, która w najbliższym czasie go jako zbytecznego w Kasie Cho- 
ma wejść w życie s a Aa rych, greno żydów, należących do 

— (x) Z kom st URS, związku kupców żydowskich wniosło 
Targów Pólnocnych w ©. ostataio protest o przywrócenie tego 
w pas 21 b.m. e Hz) stanowiska, 
wiecz. odbędzie się w sali pesiedze Dowiadujemy się jednak, iż pro- 
Rady Miejskiej posiedzenie ka test ten z mef pakan = 
organizacyjnego Targów Północnych tywów, jak również ze względu na 
T žindo mających się odbyć W to, iż tega rodzaju sianowisko nie 

roku. Jest koniec: 
—(x) Przedstawiciele lokatorów E a 6 požkiaiia Ut 

w komisjach sanitarnych. W ko- 
ZEBRANIA I ODCZYTY, misjach sanitarnych m. Wilna, które 

obecnie dokonują oględzin poszcze: 
gólnych posesji, będą edtąd brać _ — Powszechne wykłady Uni- 
również udział i przedstawiciele związ. wersyteckie. W niedzielę, dnia 20 
ku lokatorów w Wilnie, w charakterze listopada 1927 roku o godzinie 7-] 
„członków honorowych, wieczorem w Sali Suiadeckich Uni- 

— Śniadania pp. urzędników wersytciu Prof. Dr. Sergjusz S:hilling- 
Magistratu. Mamy do zanotowania Siengalewicz wygłosi odczyt p. t: 
przykre zjewisko, które zaobserwowa: „Wpływ słońca na organizm ludzki. 
liśmy onegdaj w Magistracie w rets- Wstęp 50 gr, dla młodzieży 
racie wojskowym. QOio ;zgłaszającym 20 gr. 

z Warszawy wj 

— (c) Promocja. Wczoraj w so- 
botę dn. 19b. m. odbyła się o godz. 

1) Wobec tego, że niektóre z o- 1-ej pp. w Auli Kolumnowej U. S В, 
sób, którym zostały udzielone przez promocja na doktora filozofji p. Sie- 

pracownicy p. S. Burhardta stawili 

Z zachowaniem kwadransu aka 

  

Zainiciowana i urządzotia przez 
tutejsze Towarzystw» M łośników Fa- 
togrz=fii wystawa ogólna polska foto: 
grafji artystycznej — diś w eczorem 

r. b. mieliśmy w 

fotografji, doprowadzonych chyba już 
do perfekcji dzięki używaniu prze- 
różnych, a najoomysłowszych zabie- 
gów technicznych. Na warszawskiej 
wystawie fotografjs w Polsce przez 
Polaków wypredukowane nie potrze- 
bowały się wstydzić wobec zagranicz 
nych. Na obecnej ogółac-polskiej wy- 
stawie w Wilnie fotvografje nasze, w 
Wilnie robions przez wileńskich foto- 
grafów zawodowych jak uiemniej 
przez artystów-dyletantów nie potrze- 
bują wstydzić się wobeć takich maj- 
stersztvkow jak fotografje p. Wan- 
skiego z Poznania, p. Romera ze Lwo- 

Sie ESTA Wšrod fotografij, 
ZA DUSZĘ $. +Р. 

o $ej rano od dwie l osada dob ptaka zamyka swsje podwoje w sali gimna- 

CÓRKA i SYN. minikańskiej. 
Kto nie miał dotąd czasu ją zwie- 

EEEE VIII uć, niech koniecznie skorzysta z - 

bynajmn'ej nie szkodzi. Nawet może 
Ś. | P. przeciwnie, dobywa na jaw niejedną 

ZOFJA z WISŁOCKICH eksponatów zaletę. 

Włodzimierzowa |BOCZKOWSKA 

Opatrzona Św. Sakramentami po długich 1 ciężkieh cierpieniach 
zmarła dnia 10 listopada 1927 r. w majątku «Planta» pow, Słonimskiego i 
tamże pochowana. 

SŁO w O 

msze Ś-te Gregorjańskie odprawiają się w Kościele Św, Jana codziennie 

zjum Ad. Mickiewicza przy ulicy Do- 

EET. == statniej chwili. Światło elektryczne 
oł 

We wrześniu 

Obywatelka złemi Wileńskiej 

Q czem zawiadamiają życzliwych i krewnych pogrążeni w głębokim żalu 

a CÓRKA 1 » NUKI. 

Aresztowan e podejrzanej kolporterki. 
W dniu wczorajszym pelcją are- prolongaię ułatwł jej znajomy urzęd- 

sztowała w strefie granicznej nięzna: mik. Podejrzanem też wydała się ba- 
mą w tej miejscowości kobietę, która dającemu przytrzymaną, że w dwóch 
podając się za kołporterkę wydaw- posiadanych przez nią legitymacjach 
pictwa „Lekarka Domowa* — mię- firmy f gurowały niejsdnakowe dane 
dzynarodowego instytutu nakładowe- dotyczące wieku. Podejrzaną „zatrzy- 
go M. O. Groh (reprezentacja na mano de wyj śnienia, czy rzeczywi- 
Polskę) oraz najnowszego wynalazku Ście jest ona reorezentaniką wiedeń- 
w dziedzinie hygj'ny małżeńskiej, skiej firmy «Helios» (oddziału w 
wynalazek dr. |. Szprioger. Przy Wilnie ul. Królewska 5) wystawiają- 
sprawdzaniu dokumentów wyjaśniło cej legitymację. 
się, że aresztowana, jest obcokrajow= Nsl-žy nadmienić, że  ostataio 
cem, a przebywa ma terenie Polski Wileńszczyzna zalana jest formalnie 
na mncv karty pobytu (rejestracyjnej) postaciami koloortującemi różne wy- kal) Tem przeduje. Proszę np. zoba- 
Nr. 17677 Fuakcjonarjuszowi policji dawuictwa medyczne. O ile dopusz* czyć tak szałenie trudne zdjęcia kwia- 
wydało się podejrzane że karta ta czalne to jest w miastach, o tyle w tów jabłoni p. Władz. Krukowskiego 
była prolongowana. pobliżu granicy nie powina być tole- lub studja portretowe p. Rackiewicza, 

Jak widać zzeznań przytrzymanej, rowane. 
tret p. Ł wy. 

D——————>——————————- DI SRS Kamieniechi 
cianej artystki. Podziw powszechny wywo: pyszny portret H rbaczewskiego wy- 
łują nadwyraz piękne 1 bogate kostjum; ® 
wykonane wodiig szkiców nų A Копаву przez naszego KuruszęWo- 
mont'a i Qesmar'a w precowni <Theaterkunst 
Herman J, Kaufmann» w Berlinie oraz we: blowa duży 
dług szkiców Witolda Hałzowskiego — w Ruszczyceł 
wytwórni M łkowskiego w Warszawie. Wilno stara się przedewszystkiem B lety о ва do mabycia w bi 4- : róży Odie (Mickiewicza 11). dać w fotografcznym wizerunku: syn- 

mien liśmy twórców najwybitaiejszych 
i na 
się na wystawie. 

precyzyjne, doskonałe negatywy, 
ste negatywy, bez retuszu ora: chs- 
micznych przerabiań (szkoła Bułha- 

— Do niniejszego Nr. Słowa 
dla wszystkich czyteln ków miejsco- 
wych naszego pisma dołącza się 
Prospekt Przedsiębiorst va H indlswo- 
Przemysłowego M. Drul w Wilaie 
przy ul. Jagiellońskiej 8/6, t'l. 811. 

— Bezpłatne przyjęcia dla nar- 
komanów. W przychodni leczniczej 
organizacii „Mens*, mieszczącej SĘ 
rzy ul. Ż:liigowskiego 1, w _ lokalu 

Wileńskiego T -warzystwa Przeciw» 

Tewtr Polski czynny będzie trzy razy: 
o g. 3-ej pp punkiualne grany będzie 

wodewil ze śpiewami i tńsami «Ułani ks 
Józefa», ktory cieszy się wi Ikiem powodze- 
niem, a to zarówno ze względu na dziarskich 

robjowal Arcydzi ło, Albo tež Woro- 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzie tezę duszy i charakteru portretowa- 
nej osoby. Można wyrazić się, že Wil- 
no pracuje u podstaw fotogreficzneį 
sztuki dążąc do negatywów nieskazi- 
tslnych. Przeciwnie zaś Lwów, Poz- tone 600 — 650, воюпе 550 — 600, 

Warszawie m'ędzynaredową wystawę ° 

   

wa, p. Dederki z Warszawy, A wy- istobeda r. 

albo jekże wyborny w wyrazie por- 1 į, 

jpiękniejszych prac znajdujących = 

    OPAK ym 

  

Jedyne tylko jest zdanie o 

kawie „Enrilo* 

„Wyśmienite! 
Prosimy przekonać się, lecz 

zażądać wyraźnie: „Enrilo* 

z młynkiem do kawy! 

Naśladownictwa 

Łask. Pani 

interesie zwrócić! 

zechce 

we własnym 

  

aiski w Wiinie z 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 
100 klg. owies 41—42, jęczmień browa-* 

owy 41-43, na kaszę 37 —38 otręby żytnie 
AEC MOT —30, sł ат 

Wilno wyprodukowuje niezmiernie Z ORO Zza ano 9—10, ziemniaki 10—12, Tendencja 
CZy- stala. Dowóz z powodu berdroża słaby. 

Mąka pszenna ameryk ńska 100—110 gr. 
gr. za 1 kg,, krajowa I gat: 95 —100, II gat. 
80 — 90, żytnia 65 oroc. 58—60, 75 proc, 50— 
52, razowa 38—40, kartoflana 85—05, gry- 
czana 75—85, pSnlepi 60 —65. 

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

Kasza manna amerykańska 13) 150 gr. za 
о., krajowa 110—120, gryczana cała 95— 

stawiony przez p. Piotra 105, przecierana 95—105, perłowa 80—95, 
"go. Albo cóż to za prze- pęczak 60 —65, jęczmiena 60 — 75, jaglana 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg. 
cielęce 270—300, baranie 200 — 240 wiee 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 

pertret syna Ferdynanda 2 szynka ówieża 350—380, wędzona 

Tłuszezei słonina krajowa I gat. 400 — 
420, II gat. 350- 380, amerykańska 430—460, 
szmalec amerykański I gat 450 — 480, II 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 

20 abloż leko 55—60 śmię- labiał: miej «za 1 Н 
tana 230--250, twaróg 120— 140 > 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło  nieso« 

: „ ułanów, oraz pełae brawurowego komismu nań, Warszawa specjalizują się w t. we 680—720. gruź iczego, odbędą się dzisiaj bez- gtqącye I postacie w których žaiwo  oklą- zw. guTach, jedno. af Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg. płatne przyjęcia wszelkiego rodzaju sków wypada p. W i-W - 5 — wypada p. Wyrwiczowi-Wichrowskle- 4 bromolejach, w przettokach brom- C€P'Ula 50, marchew 10 — 12, narkemanów, pragnących wyzbyć Się mu i p. Jacińskiej., ezóra m P h i truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 10 — 12 
zgubnych nałogów. Poradnią kieruje _ © £. 6:€j pp. — pełna zjadliwej satyry Olsinych, w wirłuozowskich popisach brakiew 10-12, og ki 30—40 gr. za I dzie- p. Proteser Dr. Wladyczko. ma stosunki powojenne, komedja Z. Kawec- techniki fotograficznej dobywającej siątek, groch 45 — 60 gr. za 1 

— Konferencja działac 2y- kiego «Fura slomy» (po raz ostatai) i istotnie efekty niesłychane, np powis fasola 50 — 70 gr. za 1 kg., kalafiory 75— ( zy Ży* "og. g m. 30 wleca. po raz traeci osta- trzae. *Są przecie już dziś fotegrzfje, 100 gr. za główkę, kapusta świeża 10—15 za 
dowskich. W dniu 27 bm. odbędzie tnia nowość teatrów zagranicznych «Kwiat AS ši DE a 1 kg, pomidory 120—150 grzyby suszone 

sięw lica ооа Gan as ao io ai Ula, ais SA sza izacji 2 i je: S ь o y woce. ! Jabtka 40—! i a mia powiatów Wielko rack, goi! Guia rze, Opieki malowanej zęką nisychunie Biegłego 0 ой О. Szkolnej, Jutro Opieka Szkolna przy gimn. . 3 rige 1 artysty Ž kunszcie— malarskim. 
innemi, pomó: niezamożaym uczniom tej akiemi 
uczelni, zakupiła w Teatrze Polskim przed- fUmy 
stawienie, przeznaczając czysty dochód z ta- 
kowego na wpisy oraz najp erwsze potrzeby: 
Spodziewać się należy, 14 Społeczeństwo 
wileńskie całem sercem poprze lnicjatywę Га 
Opieki 1 gremjainie jutro do Teatru pośpie- kie eksoonaty w lczbie szešci 
szy. Na repertuarze będą <Ułani ks, Józefa» przedniel) 
po raz ostatni w sezonie. 

— Wielki niedzielny koncert sym- 
foniezny otworzy tegoroczny sezon Wil = 
Towarzystwa F.lharmonicznego. Udaiat bie- Btyka! Albo ileż powietrza, 

Wilejskiego i Oszmiańskiego. 
— Spoistość żydowskiego zw. 

kupców pod znakiem pytania. 
Wyszedł z druku numer pierwszy 
czasopisma, będącego organsm wi- 
leńskiego żydowskiego związku kupe 
ców p. t. «Der Judoszer Sojcher». 
W artykule wstępnym prezes wspom- 
nianego związku p. Polak wzywa ku. 
piectwo żydowskie do  nierozbijania 
jedności organizacji, co daje się ostat- 

nio zauważ: ć. Adama Wyleżyńst'ego: Piócz tego wystąpi 
— Duchowny prawosławny światowego rozgłosi skrzy paczka irca Da- 

Kowsz, który jak wiadomo, jest pg» Diska, która rok temu zdobyła szturmem 
ciągnięty do odpowiedzialaości sąd i- wileńską publiczność na dwóch swych kon- 

t 129 K.K s ie Biał: certach. W programie inauguracyjnego kon- jegoż 
wej z art. „R. W Sprawie Biało- ceptu; Koncert skrzypcowy Brahmsa, utwory przedniego sztychu. 
ruskiej Hromady, na podstawie uch- Suk'a, Go dmarcka i Štatkoweklego, Publicz- kie rt ао й 

wely syuodu Košciola Prawoslawnsgo nošė iędsie miała možuošė poprz ė 1 осешё SKigo wirluozowski <Daszczowy wie 
w Polses otrzyma! zezwolenis odpra- VYsiki Towarzystwa Filharmonicznego, któ ©бгэ, * 
wiąć nabożeństwa. rego „obecny aesoa konceriowy zapowiada _ Bortcetów względnie tmało. C'yby 

Bl 1 ы е а > póaztakówanie. Konitei Rodeiciai: & bogato i ciekawie: Nie można wątpć, trudaošė odstraszała zwłaszcza t. zw. 
że o godz. 5- iedzielę znajdzie się w 

ski i Zarząd Szkoły Powszechnej Nr 11 w Raducie każdy kókaańść eski ookaję: amatorów? Druga cecha wystawy @- 
Wilnie składają niniejszem serdeczne, staro- cy Wilnianin. 
e «Bóg zapłać!» J. E. ks. biskupowi 
ichalkiewiczowi za poświęcene sztandaru Kasa Reduty na W. Pohulance od 

szkolnego i gorące słowa do młodzieży w Początek koncertu o godz. 5ej: 
11 rocznicę Śmierci patrona szkoły Henryka — Ułani ks. Józefa na rzecz 

Sienkiewicza, J. W. Panu Kuratorowi Rynie. niezamożnych uczni. W dniu 21 wiczowi za”czynny współudział w uroczy* в ь 
czystości i boję dar i dożywianie nieza: X. W Testrze Lutaia odbędzie się 
możnych uczniów Szkoły, JWPanu Naczel- przedstawienie Ułani 
nikowi Pogorzelskiemu za prześliczne, głębo- 
ko ujęte przemówienie na uroczystej Akade- 
mji, a JWPP. Wandzie Headrychównej, p, 
Janinie Korsak-Targowskiej, p. Adamowi 
Ludwigowi, p, dyr. W: Szczep:ńskiemu i p. 
Wacławowi Ścborowi za bezinteresowne, 
znakomite wypełnienie programu Akademii, 
Magistratowi, a w szczególności p. ławniko- 
wi Łokuciewskiemu za bezpłalaie użyczenie 

Sali PE wyświetienie filmów dla mło: czo- 
dzieży lukasowi za prześliczne deko" 

i meteorologiczny, <PAT», oraz nadpro- 
Е m. 

je kodatowe, Związkowi Kres. B. Ocho- 1500. Komunikaty: meteorolngiczn: 
katów W. P. za pamiątkową cenng rzeźbę a; r. ogiczny, go- p ! podarczy, PAT, oraz nadprogram. 
dla szkoły, wreszcie wszystkim przedstawi- 15.20—16 25 Przerwa. 
cielom władz, instytucjom społecznym I szko- 16,25—16 40. Nadprogram, komunikaty. 
łom, którzy wblli gwoździe pamiątkowe do 16 40—17,05. Odczyt p. t.: «Jak z powie- 
sztandaru lub okazali inne dowody czci dla trza robi sę chleb». (Goi rcze znaczenie 
wielkiego Patrona Szkoły Powsz. Nr 11 oraz fabryki przetaorów azotowych w Chorzowie 
serdecznej życz iwości dia e uczniów. н dział, <Odkrycia i wynalazki») — wygł. 

— Podziękowanie: Zarząd Patronatu inż, R Porębski. 
Schroniska Izolacyjnego im. Jędrzeją Ś iia- 17,05—17,204 Komunikat gospodarczy 
deckiego dla dzieci gruźlicznych, składa ser- P.A.T. 
deczne podziękowanie Centr: Zarządowi Pol. 17,20—17,45. Odczyt p. t.: <Zagadnierie 
Macierzy Szkolnej za łaskawie ofiarowaną kształcenia nauczycieli szkół powszechnych 
bibljoteczkę z 90 tomów wartości 103 ał. 1 ankieta genewska» (z cyklu odczytów or- 
65 gr, w uznanin humanitarnej i wysoce ganizowanych przez Min. W. R. TO, P.) — 
społecznej działalności Pol. Mac. Szk. i jej. wygł. wizytktor Jan Helmann. 
szybkiego Śpieszenia z Szeroką pomocą w 17,45—18,15. Program dlą młodzieży. P. 
kierunku kulturalno oświatowym, przez ten Popiel Święcka wygłosi poezje Mickiewicza, 
dar jeszcze raz potwierdzonego. Asnyka, Lenartowicza i inne. 

18,15—19,00. Transmisja muzyki tanecz- 

„Topole“ 

Stawy. 

na rzecz wpisowych niezamożnych „ввоевессоововенитниевисаховнниию 

apa NERWY I SERCE 
zachowasz zdrowe pijąc kawę 
smaczną «EXCELSIOR» któ- 
ra nle posiadając kufziny jak 
kawy naturalne nie „oddziaływa 
szkedząco na takowe. Jest tanią, 
bo produkowaną w polskiej pa« 

łatni kawy Karola Sawicza 
ы w z t ei 
rzypominamy, že kawa ta jes 

we wszystkich handlach. Kupcy 
jednak chętniej polecają stare za” 

: pasy innych kaw. 
065 34+54444509554: 

— ЛЫ oydór 
оьпшш najnowszych fasonów i 

wysortowanego ze sta- 
rych zapasów po bardzo niskich 

cenach połeca 

RADJO. 

Poniedziałek, 21 listopada. 
Program audycji warszawskiej. 

12.00. Sygnał czasu osady Lota 

są wręcz zachwycające 
wiełobarwne Dazderki, pejzaż 

Lewickiej (przedruk), jakby kredką rar 
biony z niepospolitą biegłością «Gó- 
ral» Kuczyńskiego z Krakowa (wszyst- 

majstra p. Wańskiego («Łąka»). Lub (brak), 

Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
detalu), kostka I gat. 170 — 180, Il gat. 160 

Jaja: 200—220 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,06 zł. za sztukę, 

kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 
bite 500—600, młode 3.00—.4%), 
8,00—1200, bite 7.00—10.00, 

l żywe 
fdyki ży- 

U — we 15.00—1700, bite 12.00 — 15.00 zł, 
lub Sporka z Warszawy młode 8.00—12.00 zł. za sztukę. 

zwykłe bromy powiększ>ne, dosko- 
male. Taka np. „Armata“—co za pla 

Ryby: liny żywe 450 480, śnięte 350 400 
та 1 kg., szczupaki żywe 400—450, śnięte 
300—35U, okonie żywe 400—450, śnięte 350 

o CO ZA —380, karasie żywe 300 350, śnięte 200-250, 
rze masza orkiestra symfoniczna pod dyr. ogrom powiztrza w pejzażach Rome- SE żywe 350-400, śnięte 250-280, leszcze 

ral Lub ten przedruk z bromoleju na ży й 
torszon wyszły z pod reki nielada 200. wasacze żywe 400-—50, sniete 300—380, 

we 450-480, śnięte 380-400, sielawa 280— 

dacze rak), sumy (brak), 
mi 

jazie żywe 450—480, śnięte 3507 
podobniutkie do 400, stynka (brak) płocie 120—200, drobne 

Albo p. Wań- 40—60 
Len: włókno I pat. 40—50 zł. za pud, Ii 

gat. 2£—35, siemię lniane 10,50 —11,00 zt. za 
pud. Tendencja mocna, na siemię słabszą. 

(AKN T S IS 
Gorąco de zapoznania się z nią 

gromne surowe wyeliminowanie rzeczy zachęcamy. Byłby wstyd haniebny je- 
Bilety zawczasu sprzedaje w niedzielę nietylko słabych lecz wególe tyfko Śliby Wilno nie miało interesować się 

godz. 3-ej. poprawnych lub szablonowych. Ziąd — nawet własną chlubą i chwałą. A 
bardzo piękny i wysoki: artystyczny, fotograficzny popis wileński można 
szczęrze artystyczny poziom całej wy- Śmiało nazwać — chlubnym. 

Mar, 

Księcia Józia БТМЕНЕЛЯЕООНИНООИНЕНЕСЫЮ КОБ МСКЕТЕНЫ БРСОНЕНСтОДа — НОЕНСВДТАРОИНЕНИЕ, ТРОУРО ЕРЕОВНЫЙ 

  

WILEŃ3Kt SPÓŁDZIELCZY 
BANK LUDOWY 

„DROBNY KREDYT« 
Wilno, al. Gdańska Nr. 1 telefon 831 

Udziela drobnych pożyczek pod 
zastaw i na weksie, przyjmuje 
wkłady, inkasuje weksle, frachty, 
eraz załatwia wszelkie czynności 

bankowe. 
OSOBNY WYDZIAŁ przyjmuje 
wpłaty wysoko . oprocentowane 
na książeczki oszczędnościowe, 

począwszy od 5 -Jotych. 

ialni a Sa sypialnie, stołowe, gabinety, sal 
i sztuki pojedyńcze polewa” 

MAGAZYN MEBLI „LEOJŃ* 
Warszawa, PI. Trzech Krzyży 
Nr, 13, róg Żórawej. Warunk 

dogodne. Robota soldna, 

Cenv przystępne, 

  

    
  

TEATR i MUZYKA, nej z kawiarni <Gastronomja». P. BIAŁOMEJSKI. Zamkowa T 
19.00—!9.15, Komunikat rolniczy. 

— Reduta па Pohulance, Koncert 19,15—19,35. Ro" maitošci, opał я 
Franc. Zachary. We =“torek 22-50 bm: O 19,35—20,00. 27-a lekcja kursu elemen- a ep Sek i 

godz. 20ej w Reducie na Pohulance odbę- tarnego języka f ancuskiego według podięcz- a tag z 
dzie się recital fortepianowy šwiatowej sta: nika p. Lucien Rogaigny. 4 ostawą 
wy pianisty Franciszka Zachary. Program 20 00—20.30. Przerwa: od 1 tony 
wypełnią utwory Bacha, Chopina, Beethove- 20,30. Koncert wieczorny. 
na, Skrjabina i inn: 22.00. Sygnał czasu i komunikaty: [otni- 

Bilety wcześniej do nabycia w biurze czo-meteorologiczny, policyjny, PAT, spor- 
<Orbis> i w dniu przedstawienia w kasie towy oraz nadprogram. 
teatru od godz 17: 
godz Zci — Fredry . w śfodą bn. o WYPADKI 1 KRADZIEZE. 

ы 

щ ЁЗК“Ё_АЁЁЁ" Ё&Ь!Шевс wuwr — — Aresztowanie zbrodniarzy 
go bm. z. 20-ej, ; 

Bilety nabywść nódóa w biurze Orbis. WOJOKOGCR: Na aworcu w  B.«łym- 
— Wystęry taneczne Maryli Gremo. 5 oku policja aresztowała mrzybylego 

Znakomita tancerka Maryla Gremo, kiėra Z Wilaa Sachora-Borysa Gaiazdowi- 
"a WRC ONA ROA cza pod zarzutem współdziałania 2 

An k! w piąte «go i s K. м ż 
sobotę 26 go bm: w guachu Test Reduta. de podczas inwazji w roku 

Odgłosy prasy polskiej i zagranicznej je- „ Oaiazdowicza przekazano wła. 
dnogłośnie podkreślają wielki talent młodo. d<om sądowym w Bielsku Podlaskim. 

w zamkniętych płombowanych wozach 
Ceny najniższe. 

M. D ę I | Į Jagielońska 3 m. 6, 
tel. 811. 

— (x) Zatrzymanie przemytników 
tytoniu. Onegdaj ną odcinsu granicznym 
koło Oran, organy K. O. P'u przytrzymały 
podejrzaną kobieę i mężczyznę w cza'ie, 
gdy przekroczyli granicę z Litwy do Polski, 
przemycejąc większą ilość tytoniu, 

. Pomienionych po skoniiszowaniu towaru. 
skierowano do odnośnych władz administra- 
cyjnych w celu ustaieaia ich tożsamości, 
gdyż zachodzi podejrzenie, iż są to zawodo- 
wi przemytnicy. 

      
  

BUKOGNIKI 
różnej 

wielkości 

znakomite 

w pracy 

itanie & 3 
ро! еса 

Zygmunt Nagrodzki 

     

  Wilno Zawalna Ila. 

=



  

   

  

    

ielka epopea tilmo       
    

      

  

    
       

  
  

  

: TPoręfny dramat = 169 — агааг с я УРАН ЧАЧА Doktór Medycya 
ы Kiso. „Helios“ „Ży d—wieczn y tułacz” GiDZiE SZAKALE) ple, piśmie zajęopilar A. CYMBLER 

niejszej powieśc ata Eugenjusza Sue'go. rol. . choroby skórne, 

łównych: Gabriel G: lny odtwó! i Val » HNYJORLYIM i 

a tea | se Oni aaa Lands, dit "TM Rutynowani Aholzytorzy WA A 
> = = - у JINYMOfdO M rspja, ze Ice gi 6. 

Те'-п:| „Polonja“ Dziś APIPY „Skanda 1 w Petersburgu" ZZ „© dla masowej sprzedaży na prawincję poszukiwani przez ge- ! Mickiewicza 12, róg 

uł. A. Mickiewicza 22, 10 aktach cenuty na tle życia rosyjskich arystokratów przed—podczas i po wojnie, Obraz ten prze- 
wyższa swą doskonalnością, wystawa, gra Obrazów «Białe Noce» i «Hotel Imperial». W roli Hr. 
Heleny Orłow—lrena Rich, w roli Pułkownika—M. Wawicz, w roli Aleksandra—Conway Tearle, w 

  
  

ważne zagraniczne  przedstawicielstwo, 

Branża obojętna. Dla energicznych i pracowitych ludzi znaczne 
zarebki. 

  

  

"Q Vu8oQg NN 
2 65-51 

N01313. 

Tatarskiej 9—2 i 5-8. 
W. Z. P 43 

z ннн 
KOBIETA LERARŹ 

: ч Dr Janina 
roli Dsmy z półświatke—Jeane Winton S$ Iną ilustracį tzną dosto: do obr. : — г 

kona Orkiesch koncertowa z 24 AG Ša (RR Mikołaja Śalnichiego. RECE tb 6, 8 ay © Szczegółowe oferty J 0 7 przesylač do Powszechnego Lokujem Plotrowicz- 
- z referencjami sub, „we + Biurn Ogłoszeń a |) Z: Jurczenkowa 

: Dziś Będą wyświetlane filmy: Warszawa, Fredry 4. ałcą sumę cogoc: | ordynator Szpiłaie 
Miejski Kinematograf |1) «Egzamina studenckie czyli kaźń publiczna na Placu Ratuszowym» . Ra Sawicz. 

Kulturalno-Oświatowy |6 X! 1927 roku, 2) RADŻA i JEGO ВОСИЧЬ — (Czerwona bogłni) — dramat egzotyczny z Życia dów diód o Wd Abak ba Ak A AAS AAS || Wvilenskie Biuro | Choroby skórne 1 we- 
Sala Miejska oficerów angielskich w Indjach wschcdnich w 10 aktach. Nrd program: 1) <Wkroczenie. wojsk Komisowo- Handlo- nerygsmo koblece. 

(ut. Ostrobramska 5) 
Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4-ej. 

Poiskich-na Górny Sląsk w czerwcu 1922 roku»—w 2 aktach. 2) „Gwałtu—pali się* w 1 akciie, 
Ostatni seans o godz. 1Q. Ceny bile:ów: parter 60 gr., balkon 30 gr. W poczekalni koncerty radjo. 

  

  
  | WĘDLINY WIEJSKIEJ | 

        
i £ Micxi 

į w Restauracji „K[|$14 | eeg 
$ Kuchnia prowadzona przez znanego 

Kupię maszynę 
do pisania używaną 
syst. «Remington» iub 
«Underwood» w zu 

  
  

  
  

  

  

  

  
    
  

  

  

  

  

wysyłam żądaną broń i przyrządy zaj 

  

1. ŁAM i SYN 

  

  

  

  FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
Św. Kazimierza. 
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Najprzedniejszy bergeński     
  

  

apleczny i perfumeryfny 

    

  

  

  

  
  

  

    

dobrze zaparzenej herbaty 

wystarczy da otrzymania 6 szkla- 
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ujalnych: 

  

  

    

  

Lisooleckich 

Wilno, ul. šw. Jafiska 8 

rzeczy. Szacunek rze 
Czy bezpłatnie. 
kupna wymienionych 

lane w najlepszych 

  

Dla 

  

  

1000 ce złotych 
może każdy zarobić 
przez łatwe chemicz* 
ne fabrykacje. Prak- 

  

  

  

Dogodne warunki i 

Cza 21. tel. 152. 

Przyjmuje od 4—6 pp- 
Zarzecze 5,_m. 2. 

W.Z.P. 38. 

we Ad. Mickiewi- 

  

  

  

      

Komisowo-Handlo- 

KUPUJE Eut 3 W wielkim wyborze Kuchumistrza  Bolesiawa Szymkę. pełnie dobrym stanie tyCzne recepty w jęz Poszukujemy ński 

p. FIEDOROWICZOWIEJ SPRZEDAJE K8.4Żki Używane ramy gotowe inaobstalunek | 6 _ , Oviad z 3 dań 1 zł. 50 gr. | z wałkiem dług. 46cm. polskim. » ME. = Dr simy 

oleca DH. K. WĘCEWICZ B 4 Podczas obiadów i kolacji przygrywaj Zgłoszenia: Wilno, РГОВР' zę mych na różne spec, choroby 

P Х ĘC Księgarnia W. MIKULSKIEGO W. BORKOWSKI rtet. scowi proszeni o do ryczne, niemoc 

© Mekiewicza 7, tel. 1062. Wileńska. 25. Mickiewicza 5. Filia Śto Jańska 1. | Ś А 0 OO orki. 4a. 40- gr. zm, _PO-|  tyjefskie. Biuro płolowa, skórne, 
: Й : Jeztow. Adres: Biuro : 2 Przyjmuje: 

: Kały z was, czytelaicy, powlnien || Kazdą sumę | Znany stroiciel 9ž195265 „8. Jaaa” e ailiaiewi |- 98 912 1 4-1, 
: ° > < y z was, czytelnicy, p ą ę y ciel wilno, ul Niemiecka 1| Y* Ad- ul. Mickiewicza 30. 

rn t 1 + ezierski mieć u s'eble w domu radjo: otówki fortepjanów dla D.ra Chemji. | cza 21, tel. 152. ТР, 

4 ia Bezwzględnie najtańsze EEE g A. Pacewski przyj: П 
Wilno, Wielka Nr. 16 śródło zakupu. | | "cy, Pot. | gee eee odco-| MI; Wilenkin Pożyczki Doktór Med 

radjoaparaiów (detektorowych i łam- = wienia  foriepjanów, . udzielamy na różne r Medycyny 

polecają w wielkim wyborze powych od 1 do 8 miu lamp. wł) PRE Zie: no Ianas i S-ka | terminy 1 w róż. |  ŁUKIBWICZ 

Kapy i serwety gobelinowe. oraz części składowych Gdaństa 6, tel. 90 5 takótiżmów - Spółka z ogr. A W niu, mases 

Kołdry watowe własnego wyrobu, WSZECH R ADJO ootrzebni ul. Portowa Nr 14. Sanos aras | Komisowo.Handio" ul. Mickiewicza 9. 
: 

miej . Mickiewi- | wejście z ul. Salia- 

Pokrowce i firanki. W. R. W. Е Istnieje od 1843 r. || "o, 21. tel. 152. | deckich 1, przyj. 4—7. 
; Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- Aa Z, LUSTRA T S aigis ————— 2 —— 

- ników Radjowych Fabryka i B ura: miesięcznie. Garbar Ba. jadalne, sypialne, || GORZELNIE | [r K. Sokołowski: 

Gęgiel górnośląski Marsa ор oo| roma [LISTWY ||etpscyaci |wacny o, | tnt tnie” 
SAWA az e ь ' 4 

е „| Poszukuje sie angielskie, kreden- || dogodnych warun- pca GRACZA 

z plerwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie PEŁ R R RB aa REKE: OB NA RAMY. sy, stoły, szaty, || kach i na długo- zę chorych 

У członków y oturka, krzesła terminowe spłaty | ; i 
w wozach plombowanych, dostarcza firma w oryginalnych słcikach przyjmu т AR 1 об @. 5 — 7 wiecz.. 

rygioalny przyjmuje, | | Składy stale zaopatrzone w aparaty, rū 0 dębowe it, d. Wileūskie Biuro | „i Wiienska 30 m. 14. 
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