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Dedakcja sękogliów "tie 

W dziewiątą rocznicę czynu. 
Dziś mija dziewięć lat od chwilį 

podpisania przez Naczelnego Wodza 
Józefa Piłsudskiego dekretu zezwala- 
jącego Komitetowi Obrony Kresów 
tworzenia Dywizji Litewsko-Bialoru- 

skiejj Od sześciu lat w dniu dzisiej- 
szym zachowawcy tradycji W. Księe 

*stwa Litewskiego reprezentowanej 
przez dwory, dworki i zaścianki stają 
do apelu, aby na łamach „Slowa> 

krzewić dalszy ciąg myśli poczętej w 
czynie 27 listopada 1918 r. 

Przez sześć lat głosiliśmy szero- 
kiemu ogółowi ziemian: 

Iż józef Piłsudski, podpisujący w 
16 dni po powrecie z Magdeburga 
dekret, zezwalający ziemianom na 

tworzenie L. B, Dywizji, jest jedynym 
mężem stanu w Polsce, ogarniającym 

całość mocarstwową państwa; 

1& zwalczać należy parlamentaryzm 
w rękach partyjników; 

Iż podnieść należy władzę pań- 

stwową, którą partje doprowadziły 

do zaniku. 
Dziś po latach sześciu, po prze” 

wrocie majowym, po skonsolidowa- 

niu się konserwatystów w Komitecie 
Zachowawczym, w dziewiątą rocznicę 

czynu ziemiaństwa kresowego należy 
apelować do ogólu zachowawczego o 

zgłębienie jedynej podstawowej pra- 
wdy, która może przynieść zwycięstwa 
Polsce. Prawdą tą jest — wykazanie 

zdolności czynu, stwierdzającego or- 

ganiczny związek sfer rolniczych z 
państwem, 

Przed paru tygodniami p. Andrzej 

Łada w «Dniu Polskim» w artykule 
<Pierwsze zadania», pisząc: iż <od 
wielkiego afektu okazywanego swego 
czasu przez «Slowo> do osoby Mar- 
szałka, aż do sposobu traktowania 
go przez „Warszawiankę* jest tak 
wielka skala, że z pewnością prawda 

znajdzie się pośrodku, wolna od en- 

tuzjazmu, ale i od animozji esobi- 

stych* wygłasza sąd,świadczący, iż 

prawda głoszona przez zachowawczą 
grupę wileńską nie stała się jeszcze 

krwią żył i chlebem ust ogółu kon- 
serwatystów. 

Entuzjazm grupy wileńskiej | su. 
kcesorów tradycji KOK., związanej z 
Marszałkiem aktem czynu jakim było 
tworzenie dywizji L, Białoruskiej, jest 
tego samego gatunku—co entuzjazm 
legjonisty żołaierza wypływający z 
czynu wojennego w polu. 

Dlatego też twierdziliśmy i stwier- 
dzamy to z całą świadomością, iż do- 
póki entuzjazm czynu nie  przeniknie 
krwi ogólu konserwatystów, dopóki 
nie stanie się chlebem ich ust—cała 
akcja pozostanie tylko odruchem ga- 
binetowej polityki, mało co  różnią- 
cym się od dotychczas stosowanych 
metod przez iane parije polityczne, 

„Źródłem, z którego wytryskać win- 
na myśl zachowawcza, jest inteligen: 
cja rolnicza oparta o masy pokrewne, 
stanowiące 70 proc. ludności państwa. 

Zbadanie przyczyn: zobojętnienia 
inteligencji rolniczej do obowiązków 
traktowania rolniczego powołania, o- 
prócz względów osobistych i mater- 
jalnych, również ze względów orga- 
nicznych potrzeb państwa, winno być 
pierwszem zadaniem sfer zachowaw- 
czych, 

Do przyczyn najpieruszych j raj. 
ważniejszych, gdyż powszechnie w 
Europie panujących należy zaliczyć 
szybki i tiewspółmierny z rolnictwem 
wzrost w ciągu ostatuiego stulecia 

przemyslu fabrycznego i handlu. 7 — 
rozwojem przemysłu związany jest 
jednocześnie znaczny wzrost miast 
ze stałą przewagą nad wsią. Zmecha- 
nizowanie produkcji i ułatwienie ko- 
rzystania z niej ściąga do miast ludzi 
ze wsi ogałacając takową z lepszych 
i skuteczny wpływ mogących wy- 
wierać jednostek. 

Wiktor Hugo głosząc: „Le fravail 
de champs est humain, te iravail des 

Villes est divin“, najdosadniej cha- 
rakteryz uje pojęcie, które urabialo 
człery ©statnie pokolenia. 

i „Boskość miast* dotychczas prze- 
nika psychologię ogółu inteligencji 
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która na wsi czu 

i przygniębioną. 
Wojna jednak światówa, spycha- 

jąc przemysł europejski na drugie 

miejsce, a również drożyzna artyku» 
łów żywnościowych każą dziś «ub5st- 

wianemu» miastu dobrze się zastano- 

wić nad powszednim— „ludzkim* ka- 

wałkiem chleba, ktćrego cema stale 

nie harmonizuje z zarobkiem  miej- 
skim. 

Jednocześnie państwo, opierające 
swój byt i bezpieczeństwo granic na 

armji, musi dobrze sobie zakarbować 

tę niezbitą prawdę, iż najlepiej wysz- 

kelony żołnierz może okazać się bez- 

silnym, o ile rolnictwe sprawnie i w 

dostatecznej mierze nie zapewni mu 

powszedniego kawałka chieba. 

Ta walka o chleb powszedni, znaj- 
dujący się w rękach rolnictwa, zmu- 

szająca sąsiada ze wschodu do ska- 

pitulowania z mrzonek  socjalistycz- 

nych popartych ekspedycjami karne. 

mi; hasło «twarzą ku wsil» tegoż są- 

siada, starające Się przeniknąć do 

mózgów «towarzyszy» jest najlepszym 

wskeźnikiem gdzie szukać należy 
cza do rozwiązania gnębiącej p<ń. 

stwo bolączki socjalnej, którą radyka- 

li miejscy jedynie demagogicznenii 

obietnicami rozstrzygnąć nie są w 
stanie. ч 

Ekonomja polityczną polega na 
rozwiązaniu trzech zadań: 

Jak debra należy wytwarzać? 
Jak je sprawiedliwie rozdzielić? 

lak ich należy używać? s 
Pozostawiając pierwsze z tych za- 

dań, jako najbardziej prozaiczne 
«ludzkie» wiejskim chliborobom, dwa 
następue, jako najbardziej „boskie* 

ujmują w swoje ręce miejscy pośred- 

nicy handłowi i pelityczni, którzy jak 

te ptaki niebieskie, uie siejąc i nie 

zbierając — z naiwneści „Iudzkiej“ 

plony dla siebie zgarniają. 
1 rzeczywiście, sądząc po «ludzku», 

trzeba podziwiać ten zaistepcudowny, 
nieomal «boski» sposób wyzyskania 

się mieszczęśi wą umysłowości klasy rolniczej, hołdują- 
cej zasadzie  «niesprzeciwiania się 
złu», 

Wszelka produkcja jeżeli ma być 
obf.tą, wymaga przedewszystkiem jak 
największego wysiłku energji ze siro- 
ny każdego wytwórcy, a došwiadcze- 
nie uczy, że pod panowaniem przy- 

musu encergja indywidualna nie może 

się rozwijać, 
Sfery inteligencji rolniczej znajdu- 

jące się dziś pod wpływem «ideowe: 
go» przymusu dwuch kierunków ra- 
dykalizmu  marodowego i socjalnego 
muszą się zdobyć na własny twórczy 

czyn, który wypływa z ich fachu chlie 
borobów paūstwowo-spolecznych, jak 

również z ich stosunku do Kościoła, 

stawiającego jako zasadę, że o ile 

jest rozumnem dążenie do dobrobytu, 

o tyle pragnienienie wyjątkowo ko- 

rzystnego pełożenia jest zupełnie nie- 

uzasadnionem, a matura prawdziwie 

chrześcijańska nie zna dobrobytu in- 

dywidualnege, bez dobrobytu innych 
i to nietylke najbliższych lecz wszyst: 
kich współobywateli. 

Piszę te moje uwagi w chwili dla 

ebozu konserwatywnego bardzo ро- 
ważnej — w przededniu wyborów 

ujętych w ordynację pięcioprzymiotni- 
kową, dającą wyspecjalizowanym w 
demagogji pośrednikom miejskim 
znaczną przewagę nad inteligencją 

rolniczą, 

Przetrwać tę chorobę musimy z 

wiarą w futro opartą o źwórczy czyn, 

którego dziewiątą rocznicę dziś obcho- 

dzimy: 

Tych, którzy wróżb dla przyszło- 
ści szukają w kostelacji wielkich blo- 
ków wyborczych, opartych e par je, 

zapewnić możemy, iż zwycięstwo praw 

dziwe — jedynie korzystne dla pań- 

stwa łeży w konstelacji opartej o ideę, 
którą ponad partjami reprezentuje Jó* 
zef Piłsudski, jedyny mąż stanu mo» 

gący doprowadzić państwo do гот- 
kwitu. 

Michał Obiezierski, 

Ratastrofalnu sytuacja © Kownie, 
Panika w mieście.—Żądania ustąpienia Waldemarasa irządu, 

Urzędowy komunikat nawołuje do spokoju. 
RYGA, 26 XI. (fel. wł. Słowa) Według wiadomości nadeszłych 

z Kownie, w przeciągu całego dnia dzisiejszego panował tam nastrój wy- 
soce naprężony. Pod wieczór poczęły 
mości o rzekomem zbliżaniu się wojsk pelskich do Kowna. 
w iferach politycznych jak i też wśród szerszych 

krążyć po mieście ałarmujące wiadc= 

Zarówno 

kół opinji publicznej 

wystąpiły głosy doradzające natychmiastowe ustąpienie Waldemarasa. Po- 

południu zebrzł się gabinet ministrów na narady celem omówienia wytwo- 

rzonej sytuacji, która wobec paniki części społeczeństwa, a z drugiej stro- 
ny możliwości wystąpienia 
wrogich ebecnemu rządowi, 

czynnie tlementów antypaństwowych, lub 
staje się katastrofalną. 

Po naradach dziś wieczorem ogłoszony został komunikat ministerstwa 
spraw wewnętrznych, który naogół potwierdza paniczny nastrój w Kownie. 
Komunikat ten miedzy innemi głosi co następuje: : 

„Zamiary Polski w stosunku do Litwy zaniepokoiły Wszyst- 
kich, Wzburzone jest społeczeństwo, wzburzona jest prasa. 
Wszyscy mówią o wielkiem niebezpieczeństwie. W Kownie część 
bojaźliwego społeczeństwa mowi 
dowaniu miasta i żąda ustąpienia rządu 

o mającem nastąpić bombar- 
Żądania te są nieroz- 

sądne Ustąpienie rządu zaszkodziłoby Litwie w Oczach Ligi Na- 
rodów, a na rękę byłoby jedynie Polsce. ; 

W dalszym ciągu uczędowy komunikat ministerstwa spraw wewnętrz 

mych stira się uspokoić opinię publiczną, twierdząc, że niema tak wielkie- 

go niebezpieczeństwa, jakkolwiek znane są plany Polski, która zmierza rze- 
komo do zagarnięcia Litwy, ale nie za pomocą otwartej wojny, której wszcząć 

nie może ze względu na Ligę Narodów, a za pomocą popierania czynne- 

go emigrantów socjalistycznych. Podobno na konferencję do Genewy ро- 
echzć ma Pleczkajt 8. 

_Komunikat kończy się słowami: 

„Mówi się też o Konieczności pogodzenia Litwy z Polską. 
Stolmy na stanowisku, że ani Litwa Polsce ani Polska Litwie 
wojny nie wypowiadała. Skoro zaś nie było formalnego wypo- 
wiedzenia wojny, w jaki sposób zawarty być może pokój? 

„Polska ciągle podkreśla swą pokojowość, a jednocześnie 
pocichu układa plany zagarnięcia Litwy. Litwa jednak tego się 
nie zlęknie Litwa nie jest państwem agresywnem i nie ma za- 
miaru nigdy napadać na Polskę Natomiast cały naród litewski 
gotów jest bronić swego państwa do ostatniej kropli krwi« 

Niesprawdzone wiadomości © puczu. 
BERLIN, 26 Xi, 

z Rygi va Królewiec 
nia o puczu wojskowym, 

PAT. Agencja Telegraphen Unjon otrzymuje 
wiadomość, że do Rygi nadeszły doniesie- 

który w późnych godzinach został 
dziś przeprowadzony I doprowadz! do obalena rządu Woide- 
marasa. Potwierdzenia 
litewskich narazie brak, 

tej wiadomości ze źróde! urzędowych 

jedynszego n—ru 20 groszy. 
łata pocztowa dlosęcwa ryczaliomi. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro: 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr W 

nje zwraca. 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelowe 0 ej Za 20 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
n-ch świątecznych oraz z prowi 

23proe. droż: 
l o 25 proc' drożej. Zagraniczne 

Ё dostar czenie numeru dowodowego gr. 

Cerkiew moskiewska 
narzędziem interwencji sowieckiej 

Dominującym momentem w _fak- 
cie zawarcia umewy pomiędzy Czik- 
wią rosyjską a rządem Sowietówjest na: 
tychmiastowa interwencja metropolity 
Sergjusza w sprawy wewnętrzne Cer- 
kwi polskiej, a przez to i w sprawy 
wewnętrzne polskie. Że za metropu- 
litą Sergjuszem stoi w tej akcji rząd 
sowiecki świadczą dwie okoliczności: 
jedna to jednoczesność zawarcia ugody 
cerkizwno-sowieckiej z interwencją w 
sprawy polskie, wyraźne iunctim, za” 
chodzące pomiędzy obu kwestjami; 
druga okoliczność — to wyraźca 
dążność poddatia wpływom sowiec' 
klm Cerkwi prawosławnej w Polsce, a 
przez tę Cerkiew ludności prawo- 
sławnej. 

Cryniąc z Cerkwi narzędzie swo- 
jj interwencji w sprawy wewnętrzne 
Polski — Sowiety oblczają zapewne 
na pewną możliwość oddziaływania 
przez Cerkiew na nastroje ludności 
prawosławnej w Polsce, zamieszkałej 
w zwariej prawie masie, a w ilości 
przeszło trzech miljonów na Ziem'ach 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 

Aczkolwiek wśród ludności tej 
nurtują prądy jeśli nie obce, to naj- 
częściej bardzo wrogie dzisiejszej 
władzy moskiewskiej, aczkolwiek lud- 
ność ta nie stanewi narodowościowo 
jednego, zwartego odłamu, jednako- 
wo ustosunkowującego się do Sowie- 
tów, to jednak bolszewicy, jako zna” 
komici znawcy psychologji ludności 
rosyjskiej i białoruskiej w Polsce, w 
której pamięci żywe jeszcze są wspo 
mnienia przeszłości niedawnej, liczą 
na pewne uczuciowe tfekty, jakie wy- 
wołać może wśród tej Iudnešci list 
metropolity Szrgjusza, i dążą do zdy- 
skontowania tych momentów uczu- 
ciewych dla swoich wpływów poli. 
tycznych. 

W ten sposób nazewnątrz nie wy- 
stępując w roli czynnej, zyskują 
bolszewicy na  wtwnątrz,  dro- 
gą wykorzystania Cerkwi  ro- 
syjskiej, doskonałe narzędzie 
interwencyjne w swojej polityce ze- 
wnętrznej wciąż ostrzem skierowanej 
na Polskę i najważniejsze jej zagad- 
nienia polityczne: czy to będzie sora- 
wa mniejszęści narodawych, czy Cer- 
kwi polskiej, czy wreszcie — konflikt 
polsko-litewski. 

List metropolity Sergjusza samą 
już swoją stylizacją charakteryzuje 
obliczoną na dłuższą metę chęć wtrą- 
cania się w sprawy wewnętrzne pol- 
skie i zgóry już niejako określa ten 
list stosunek Cerkwi patrjarszej do 
Cerkwi polskiej 

Komunikuje metropolita Sergjusz 
metropolicie Djonizemu, że wśród 
zagadnień, oczekujących rozważenia 
na uznanym przez władzę sowiecką 
Synodzie Moskiewskim, znajduje 
się i zagadnienie o stosunku Cerkwi 
w Polsce do jej Cerkwi macierzystej 
ególncrosyjskiej. Zastępca patrjarchy 
podkreśla, że pairjarcha -Tichon u 
dzielił jedynie Cerkwi polskiej auto- 
notmji ! to pod ogólzą jurysdykcją 
Patrjarchy Moskwy, kwestja zaś zuto- 
kefalji, do której pretenduje Cerkiew 
polska, uznaną została za podlega" 
jącą decyzji najbliższego Soboiu о- 
gólnorosyjskiego. Tymczasem, twi'r- 
dzi m. Szrgjusz, Cerkiew polska uwa: 
ża się za autokefaliczaą, równą ro- 
syjskiej i uznaje ją tylko za Cerkiew 
—siostrę, a ris za całość, do której 
należy i Cerkiew w Polsce i której 
głowę—Patrjarchę  moskiewskiego— 
nałeży wymieniać w nabożeństwach, 

W konsekwencji metr. Se gjusz 
zapytuje czy słuszne jest przypus:- 
czenie (1), że Cerkiew polska uważa 
się za autektfaliczną, a jeśli tak, to 
czy uzyskała Cerkiew polska błogo 
sławieństwo prawnego zwierzchnictwa 
całej Cerkwi rosyjskiej (w tej liczbie 
i części, która przesła do kolski), je- 
żeli zaś błegosławieństwa patrjarchy 
lub jego zastępcy nie uzyskano, ta 
na podstawie jakich kanonów hierar- 
chja cerkiewna w Polsce ogłosiła 
autokefalją i wreszcie zapytuje metr. 
Sergjusz, czy nie znajduje obtc- 
nie wskazanem („blagowremiennym“) 
metr. Djonizy przy nawiązywaniu 
obecnem stosunków z patrjarchatem 
Moskiewskim, przywrócić kanonicz: 
ną zależnośc polskiej hierarchji (a 
więc Cerkwi) od paźrjarchatu na pod- 
stawach autonomii. 

Jak wiadomo, kwestja autokefalji 
w Polsce ma już swoją historję i 
przeszła szereg etapów, w których 
wyniku przedstawiciele niezależnych 
Cerkwi prawosławnych z patrjarchą 
Konstantynopolitańskim na czele u- 
znali niezależność Cerkwi pelskiej. 
Placet swego nie udzieliła dotąd Cer- 
kiew rosyjska i nie może jej udzielić 
z powodu zależności swej od rządu 
sowieckiego. Nawet na wypadek u- 
dzielenia swej zgody przez tę Cer- 
kiew, z równem powodzeniem mogło- 

by powst:ć pytanie kanoniczności tej 
zgody, a to ze względu na to, że 
dzisiejszego zastępcę „miestoblusti- 
tiela* patrjarszego tronu, a autora 
listu do Metr. Djonizego nie chcą 
uzneć ani zagraniczni biskupi prawo- 
sławni rósyjscy, ani węzieni biskupi 
rosyjscy na wyspach Sołowizekich, 
jak to widać z cgłeszontgo przez 
nich listu. ' 

Istolnošė zagadnienia autokefalii 
Cerkwi prawosławnej w Polsce nie 
tkwi w upartem przestrzeganiu za- 
chowania wszelakich kanonów. Prze- 
cież i Cerkiew rosyjska przed wojną 
rządziła się czy rządzona była w cią- 
gu dwustu lat na zasadach nie 
kanonicznych i dopiero w okresie 
rewolucji i drogą rewolucji zmieniła 
organizacyj..e podstawy swego 
istnienia, wprowadzając nowy ustrój. 
Pemimo to nikomu  zspewne nie 
przychodziło ma myśl badać, czy 
cerkiew rosyjska była niezależna od 
patrjarchy Carogrodu, czy Bizancjum, 
bo choć uzyskała niezależność w w. 
XVI to w okresie późaiejszym nieka- 
nonicznie tę niezależność łamali ca- 
rowe, 

W całem zagadnieniu autokefa- 
liczności powinny decydować czynniki 
praktyczne i wzgląd na dobre Cerkwi. 

W tym świetle krok metr. Sergju- 
sza, znaczony inspiracjami sowieckie- 
mi, godzi w interesy Cerkwi prawo- 
sławnej, nie tylko polskiej gedzi teo- 
retycznie, bo żadnych praktycznych 
wywołać nie może, jako pozbawiony 
autorytetu moralnego i bezzasadny. 

Niepotrzebnie mu tylko nadano 
rozgłos i znaczenie, na które nie za- 
sługiwał w sensie zagadnienia cer- 
kiewnego. 

Inna jest ocena tego kroku w 
świetle krytyki politycznej, która do- 
patrywać się powinna w nim inge- 
rencji czynników obcych w wewnętrz- 
ne sprawy naszego państwa, Jest to 
taktyka ogólna Sowietów, znana ad 
dawna. Oceniając ją jak najujetnniej, 
nie należy rokować jej poważniejszych 
wyników. 

Raz jeszcze został zaznaczony w 
sposób wyraźny imperjalizm moskiew- 
ski, dążący do utrzymaria jedności 
cerkiewnej i poddaria wpływom 
Moskwy ludności prawosławnej ościen: 
nych państw. 

Lubicz. 
NEEYRĘPOYZREWEPYPYTY EEEE ASRR 

Król Karol rumuński został 
otruty? 

BUDAPESZT 25.11 — Ogromue 
wrażenie wywołała podana dziś przez 
wicegrezydenta parlamentu Karola 
Fiuszara na posiedzeriu Zgromadze* 
mia Narodowego seusacyjąa wiado- 
mość, że król Karol rumuński w p:ź 
dzierniku 1914 r. nie zmarł śmiercią 
naturalną, lecz został otruty przez 
partię wojenńą t. |. bratłanowców. 
Przekupione kucharza, który doleł 
królowi do kawy trucizny. Szczegóły 
zamachu ujawnila w liście dg  сева- 
rza Franciszka Józefa królowa. wdo- 
wa Carmen ISilva, 

Prasa amerykańska 0 sukce- 
sach polskich jeźdźców. 
Amerykańska prasa codzienna pe- 

święciła wiele miejsca sukcesom pol- 
skich kawalerzystów. „World* pisze, 
że Polacy odnieśli tryumf oszałamia: 
łący, zwłaszcza doskonałem wykona- 
nem skoków, przyczem uważa pułk. 
Rómmla i rtm. Antoniewicza za 
najlepszych chyba kawalerzystów 
świata. Sukces fest tem większy, 
że w zawodach brali udział naje 
lepsi kawalerzyści i najlepsze koniz 
Francji, USA. i Karady. „N:w York 
Times“ podkreśla klkakroinie bez- 
konkurencyjność polskich j ź'źców, 
uważając, że jedynym rywalem b;ł 
Francuz Brielle. «New York Harald» 
opisuje z zachwytem sukces polskich 
kawalerzystów w kenkursie „Remon- 
fu» i pisze między innemi: „Polski 
biały orzeł, który w roku ubiegłym 
odleciał z mistrzewstwem, teraz wzbił 
się znowu na zawrotne wyżyny...” 

Woda na Wiśle przybiera. 

KRAKÓW 26XI PAT. W związku 
z odwilżą stan wody ne Wiś'e znacz- 
nie się podniósł. Woda dochadzi do 
poziomu dolnych bulwarów. Kraspły- 
nęła i lód przybrzeżny stopniał, 
  

Ludzie chorzy na kamienie żółciowe i ner- 
kowe, jak również i na kamicę pęcherzową i na 
nadmierne wytwarzanie się kwasu moczo- 
wego, powinni regulować funkcje jelit Sto- 
sując maturalną wodę gorzką Franciszka 
Józefa, Długoletnie doświadczenia wybit- 
nych praktyków lekarzy przekonywa, iż 
woda Franciszka Józefa stanowi pewny, 
nadzwyczaj skuteczny i łagodnie działający 
środek przeczyszczający. Może on być zaie- 
cany także i u chorych z przerostem gru- 
czolu krokowego. Żądać w aptek, i droger. 

Wydz, Zdr, Nr 138, dnia 29 1X 1927 r. 
  

Za i przeciw. 
Wzbronienie kandydowania do 
Sejmu i Senatu księżom archi- 

djecezji wileńskiej. 

Z powodu niewystarczsjącej liczby księ- 
ży, jak również potrzeby przeprowadzenia 
intensywniejszej prący duszpasterskiej w 
archidjece:ji wileńskiej, J. E. ks. arcybiskup 
wydał ostatnio zarządzenie, wzbraniające 
wszystkim księżom przyjmowania mandatów 
poselskich lub senatorssich przy wyborach 
do przyszłego sejmu. 

TAS 

Pogrzeb šp. Franciszka Mo- 
Šcickiego, 

WARSZAWA, 26 XI. (tel,wł,Słowa) 
Pogrzeb śp. inż. Franciszka Mościc- 
kirgo odbędzie się w poniedziałek o 
godz. 1030. JE. kzrdynał Kakowski 
odprawi w Katedrze nabożeństwo że- 
łobne w obecności rodziny oraz człon- 
ków rządu. Po nabożeństwie wyruszy 
kondukt żałobny na cmentarz powąz- 
kowski, 

Wyrok w Sprawie pos, Kor- 
fantego w poniedziałek. 

WARSZAWA, 26 XI (żel.wł. Słowa) 
Jutro Sąd Marszałkowski w sprawie 
posła Korfantego wysłucha zeznań 
wojewody śląskiego p. Grażyńskiego, 
a wieczorem wyda sentencję wyroku, 
która zostanie ogłoszona w  ponie- 
działek. 

Prezesem PKO. będzie pos, 
Anusz. 

Dowiadujemy sie, że dotychcza- 
sowy prezes P.KO. Szmidt, wa 
cza to sttanowisko; następcą jego ma 
zostać poseł Antoni Anusz, który 
wycefuje się z życia politycznego i 
do przyszłego sejmu kandydować nie 
zamierza. 

Sędzia Luksemburg został mia. 
nowany sędzią przy ministrze 

sprawiedliwości. : 
Dowiadujemy si iż wyb: 

prawnik i zasłużony ak do o 
szczególnej wagi przy warszawskim 
sądzie okręgowym Luksemburg, 'z6- 

stał On wa sędzią do spraw 
szczzgólnej wa rzy mini ь . 
wiedliwošci, TE p. 

Stanowisko, które obejmuje sędzia 
Luksemburg, zostało utworzone do- 
piero teraz. Będzie on załatwiał spra- 
wy ma specjalne poruczenie ministra Sprawiedliwości o znaczeniu szcze 
gólnie ważnem. 

A NN, Należy mieć współczucie dla nie» szczęsnego chorego, cierpiącego na zaparcie, który bezskutecznie wypróbował wszystkie Środki rozwalniające, zachwalane w rekla- mach, tymczasem użycie Cascarine Le- prince w ilości 1 lub 2 pigułek wieczorem podczas jedzenia przyniosłyby mu szybką 1 pewną ulgę. Sprzedaż we wszystkich apte- kach. Cena zł, 4,60 za flakon. Nie należy R cz zastępczym. Prawdziwe > w polskiem opakowaniu: bi ji 
na niebieskiem tle. kry кО 

— Wydz. Zdr. 15 VII 25 r. Nr 34. 

Tūngsram 
Radio 

Idealnie czysty odbi6r o złudząco 
naturalnej audycji zapewniają fedy- 
nie wszechświatowej sławy lampy 

katodowe 

„TUNGSRAM—MR'' 
MRa — Amatorska 4 woltowe 
MR3D — Detektorowa > 
a — Uniwersalna » 

— » 2 woltowe 
MRy  — Głośnikowa 4 
MRw — Ožorowa 4 
MR5 — Dwusiatkowa 2 
MR51 — » 4 

Słuchnwki „Tanėstam“ 
a) Zaspakajają najwybredniejsze 

wymagania muzykalnego ucha, 
b) Przy odbiernikach detektoro- 

wych są nieodzowne, ponieważ 
dych wielokrotnie głośniejszą zu- 
yCJĘ. 
c) Przy odbiornikach lampowych, 

ze względu na n'ebywałą czułość, 
dają możneść słuchania słabych i 
odlegiych stacji dając naturalne 
brzmienie. 

  

„ Do nabycia w poważniejszych 
firmach elektro i radjo-technicznych. 

Słowo „Tungsram* to gwarancja 
jakości i długotrwałości. 

  

   



2 

Interwencją dyplomatyczna w Kownie? 
GDAŃSK, 26—X1. PAT. «Danziger Neneste Nachrichten» donoszą z Lon- 

dynu, że poseł angielski w Kownie interwenjował z polecenia swego rządu u 
litewskiego prezydenta minlstrów Woldemarasa w sprawie konfliktu z Polską. 
Do interwencji posła angielskiego przyłączyli się posłowie Francji, Włoch, Fin- 
łandji i Szwecji. 

PARYŻ, 26—X1. PAT. Agencja Havasa donosi z Kowna, że litewskie koła 
urzędowe zaprzeczają wiadomości, jakoby przedstawiciele Francji, Angiji j Włoch 
poczynili u rządu litewskiego przedstawienia o konieczności uregulowania za- 
targu polsko-litewskiego. 

Woldemaras przemawia do prąsy. 
RYGA 26—X.. (fel. wł. Słowa). Z Kowna donoszą: W związku z przybyciem 

Marszałka Piłsudskiego do Wilnu i wytworzoną sytuacją w Kownie, premjer 
Woldemaras zaprosił na dziś wieczór przedstawicieli prasy. Treść tej konferen- 
cji prasowej nie jest jeszcze znana, Według jednak krążących pogłosek Wolde 
maras przedstawiwszy obecną sytuację zamierza wpłynąć na prasę w kierunku 
uspokojenia opinji i prosić ją o podtrzymywanie rządu, w krytycznej dla niego 
chwili. 

Aresztowania Polaków w Kownie. 
RYGA, 26-XI. (fel. wł. Słowa). Onegdaj aresztowano tu szereg Polaków. 

Aresztowania mają charakter represyjny, jakkolwiek w ogłoszonym komunika. 
cie rządowym stwierdza się, że rząd odrzucił domaganie się opinji publicznej 
zamknięcia szkół polskich, gdyż uważa represje odwetowe za miegodne kultu- ' 
ralnego państwa: Wszyscy aresztowani są pod zarzutem uprawiania szpiegostwa 
na rzecz Polski, Między innemi wymienione są nazwiska Stanisława Łóbodziń. 
Skiego i Benigny Kamińskiej, jako głównych ajentów polskiego sztabu general. 
nego. 

Stanowisko księcia Karola Rumuńskiego. 
PARYŻ, 26 Xi PAT. W Paryżu i zagranicą obiegały pogłoski, 

Iż były następca tronu rumuńskego ks. Karol miał w zwijiku z 
konferencją cdbytą wc oraj :e swymi zwolennikami wyr.ec się 
ostatec:nie swych praw do tronu Agencja .Havasa dowiaduje 
się z dobrego źrodła, że pogłoska ta nie odpowada r:eczywi- 
stoš:i Nie wydaje się jednak, aby stanowisko księcia określone 
przez niego samego w niedawnym wywiadzie z przedstaw cielem 
agencji Havasa miało ulec zmianie w związku ze śmiercią Bra- 
tjanu. Ksiąłe zaprzeczył wówczas z całą energją pogloskom o 
rzekomej swej akcji, zmierząjącej do objęcia tronu i tak samo 
dzisiaj, jak i poprzednio w intencjach ksęcia leży oczekiwanie 
dalszego rozwoju wypadków i niepodejmowanie jakichkolw ek 
awanturaiczych przedsięwzięć. 

Т @ * 

Albanja—grožbą pokoju. 
PARYŻ, 26-XI. PAT. W związku z zawarciem traktatu włosko albańskiego 

«Ere Nouv'lle» oświądcza, iż zawarcie tego paktu stanowi groźbę nowej wojny. 
Mussolini, łącząc losy Włoch i Albanji wiedział doskonale, iż nie powoduje 
się żadnemi względami na ogólno earopejskie interesy. <Echo de Paris» stwier- 
dza, że zagadnienie albańskie stanowi w roku 1927 groźbę dla pokoju, tak samo, 
jęk w roku 1914 doprowadziło do najkrwawszej katastrofy w historji. Skanda- 
icznem jest, że kiedy nie minęło jeszcze lat 10 od zawarcia traktatu wersal- 
sklego można nawet myśleć o podjęciu broni. 

Zjazd Sowietów okręgu petersburskiego. 
MOSKWA, 25,XI5PAT. Moskiewska radjostacja komunikuje: W Leningradzie za- 

kończyły się obrady okręgowego zjazdu Sowietów. Kongres wybrał komitet wykonawczy 
złożony ze 147 członków z Komarowem na czele. Między innemi do komitetu wyko: 
nawczego powołano Oldenburga, stałego sekretarza ąqtademji nauk oraz innych przed- 
stawicieli instytucyj naukowych. 

Bankier berliński fałszerzem. 
PARYŻ, 26X1. PAT. Dzienniki donoszą, że bankier berliński Kraemer tciekł po 

otrzymaniu wiadomości o aresztowaniu swego sekretarza Brucka, oskarżonego o udżiał 
w fałszerstwie obligacyj węgierskich. Do wszystkich posterunków pogranicznych wysła- 
no rozkaz aresztowania Kraemera. 

Olbrzymi spadek dla ks, Ludwika Windisch- 
graetza 

PRAGA, 25.X1 PAT. <Prager Tageblatt» podnosi, że w związku ze Śmiercią księ- 
cia Aleksandra Windischgraetza fideikomisy zarówno czechosłowackie, jak i wirtemberg- 
„skle stanowiące olbrzymi spadek przechodzą na księcia Ludwika Windischgraetza, który 
jako jeden z głównych oskarżonych w procesie węgierskim о fałszerstwo francuskich 
banknotów tysiącirankowych skaząny został na cztery lata więzienia. 

„ Dekret 0 zamknięciu Sejmu ukaże się dziś, 
WARSZAWA. 26 Xi. (że/ wł,Słowa). Jak się dowiadujemy, futro  wie- 

czorem ukaże się Dz. Ustaw, w którym opublikowane będą dekrety Pawa 
Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji Szjmu i Sznatu z dniem 
28 go listopada. Z dniem tym wygasają wszystkie przywileje mandatów 
poselskich. Pomimo próśb Prezydjum Szjmu o przyznanie ulg dla posłów 
którzy nie załatwili jeszcze spraw związanych z  piastowanym mandatem 
poselskim, w kołach miarodajnych nie widać chęci uwzględnienia tych | 
żądań. Z chwilą wygaśnięcia mandatów należy liczyć się z tem, że cały 
szereg posłów pociągnięty będzie do odpowiedzialności za swą dzi ałal: 
ność. Na pierwszem miejscu wymieniani są posłowie Korfanty i Dy- 
mowski (Z.L.N.). 

Sfinalizowanie rokowań o blok mniejszościa 
WARSZAWA, 26. XI. (żel, wł, Słowa). Dowiadujemy się, że rokowa- 

nia pemiędzy przedstawicielami ugrupowań mieszczańskich mniejszości 
narodowych, które toczą się już od kilku tygodni, znajdą swe zakończenie 
w podpisaniu układu na podstawie którego sjoniści, ukraińskie Uado i Bia- 
łoruski Sielański Sofus pos. Jaremicza pójdą do wybcrów we wspólnym 
bloku wyborczym. Usład zostanie podpisany w dniu jutrzejszym. Do bleku 
nie przystępują ortodoksi, socjaliści mniejszości narodowych oraz kupcy 
żydowscy. 
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i tale „Ideal“, utrwala ondulację, skręca 
„włosy w loki i fale, czyni fryzurę piękną i 

Zagraniczne najnowsze aparaty ręczne do 
samomasażu twarzy i całego ciała. Żądajce 
prospektów, 
DIH. Ląbor, Bydgoszcz ul, Gdańska 131. 
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° ы ь 
Eleksir na loki ENEA 

Jak szampan pieni sią delikatne, 

hygieniczne i przemile pachnące 

mydło 

Fascinafa. 

puszystą, n'e niszczy włosow. 
Cena za flakon Zł, 7.—wraz z przesyłką. 

Konto w P.K.O nr. 207.428 

ABERZAAARAZAKARAGCBKAANEZEBEZEEZ ZY 5 gi : Na zasadzie rozperządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 5 
lipea 1927 r. zostaniz z dniem 1 grudnia 1927 uruchomiony w 
Wlnia w magazynach Sp, Akc. Pacific" przy ul. Rossa Nr.5, 
tel 3.69 i Kurlandzkiej Nr. 6 tel. 5 28. 

Wolny skład soli, 

      

; 
Zarząd Welnzgo Składu znajdujs si ul. Jagielloń kieł 

B Nr. 10, tel. 7—56. ° RR A 
Wolny Skład Soli w Wilnie, zaopatrywać będzie wsól ja- 

dalną, bydlęcą i przemysłową powiaty: wileńsko-trocki, E 
święciańsk:, brasławski, postawski, dziśnieński, wilejski, 

i molodeczaūski i oszmiaūski. a 
Ed Wolny Skład Sprzedaje „sól hurtownikom w ładunkach 

węonewych, zaś innym odbiorcom w ilościach od jednego s 
centnara począwszy. 

EB, i Z e] sól rid kierować do Zarządu Wolnego E 
kładu Soli ilao, Jagi:llońska 10 EB ' 8 a 

ZDZ EZ EZ EE BO KA Ka KA KA CE CA RU OSOOOESESSZEEE 
ERY AD URERE TZT CNOOSP PKZTOORBOEROY FIOFTZRE WA PIPE ROBEWOTAKTRZTYPO 

РЕ Komitet Organizacji Zjazdu Uczestników . Oddziału E3 
& majora Dąbrowskiego prosi wszystkich chętnych ES 

wzięcia udziału w  zjezdzie, o wczesne nadsyłanie Es 
EM swych nazwisk i adresów, a także informacji o adresach EZ ® R. asi E 
Kd tych oficerów i żołnierzy, którzy brali udział w walkach E 

Oddziału. Wszelką korespodencję! należy kierować do EB 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Uczestników Oddziału © 

BA majora Dąbrowskiego: DE 
Wilno, ul. Mickiewicza 4, z 

ы ГЭ a Redakcja „Słowa*, & 

  

    

  

Dom Przemyslowo-.Handlowy 

W. MOINOGSKI inżynier Sp. zo. 
WILNO, Wileńska 23, — Adr. tel „WUMA WILNO“ 

Tel. 340 

Oarsziatų samochodowe 
REPERACYJNE 

Kompletny remont silników | sumochodów 
„FORD“. Remont I lakierowanie karoserji. 
Własny zakład 6 WULKANIZACYJNY 

dla opon i dętek wszelkich wymiarów. 

Fparat dla spawania i eięcia 
gazem acetyleno: tlenowym. 

Roboty wykonywują sę PRĘDKO, 
AKURATNIE i TANIO.   

Palta zimowe damskie i meskie 
Bielizna ciepła 

Kołdry watowe 

Materjały paltotowe i ubraniowe 

Łóżka, materace i mebje 

DARA ESZEKEM MUNIZZNE 
m m 

Ostrzeżenie. 
Do wiadomości naszej doszło, że po mieście chodzą 

osobnicy mianujący się naszymi agentami DLA SPRZEDAŻY 
WĘGLA opałowego i zbierają znaczne ilości zamówień, które 
obowiązują się wykonać rzekomo z naszych składów i bocznic 
i nawet w wozach zaplombowanych, co w mniemaniu konsu- 
menta ochrania go od nadużyć na wadze i jakości. —W rzeczy- 
wistości jesteśmy poinformowani, że SAMOZWANI agenci za: 
kupują węgiei pośledniego gatunku na tym lub owym składzie 
i zaplombowują do wozu 800 klg. i oddają takowe za tonę, 
1250 klg. za półłory tony, nie prowadzą żadnego handlu i nie 
opłacają żadnego patentu i dlatego są nieuchwytni dla władzy 
policyjnei.—Os!rzegając o powyższem prosimy od takich DO- 

| MOKRĄŻNYCH sprzedawców żądać legitymacji naszych frm 
"na oficjalnych naszych blankietach, ponieważ odpowiadamy za 
węgiel dostarczeny tylko przy naszych kwitach frmowych i 
nlombach, 1) Wileński Syndykat Rolniczy Sp. A. Zawalna 9, 
2) D..H K. Ignacy Duchnowski i S:ka, Zawalna 21, lok. 15, 
3) Dom Handl.-Przem, <Mercant» Zawalna 20, 4) Tow. Handl.- 
Przem. «Tres» Gdańska 1, 5) Kazłlmerz Zdanowski Mickie- 
wicza 34 6) «Węglobor» Mickiewicza 27, 7) Buro Przem.- 
Handl. „Elektrokan* Wielka 17   

  
niegowce damskie z gabardyny z aksamitnemi wyłogami wysokie zł. 25,— 
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ROŽNE SPRAWY 
O tem, jak należałoby: zaopatrzyć 
Wilno w inspektosów lub dozorców 
życia ulicznego — O tem jak mało 
jest nadziei aby na wystawie w Po: 
znaniu Wilno uczyniło . piękny gest, 

Si j'avais Ie malheur d'etre nė 
prince — jąk zaczął Rousseau list 
swój do księcia Wirtemberskiego, 
preszącego o radę, jak ma syna swe- 
go wychowywać... Si jelai roil — 
jak mówi stara francuska piosenka... 
Gdybym był panem prezydentem Fo- 
1ejewskim..; ; 

Powołałbym do życia — oczywiś- 
cie, na papierze urzędowym — jeżeli 

nie kilkunastu, to choć kilku „iaspek- 
torów ruchu ulicznege”, czy „życia 
ulicznego”, 

Mówię całkiem serjo. Mniejsza o 
nazwę, takich funkcjonarjuszów miej- 
skich, chodzi o ich nieedzowną po- 
trzebę. Policjanci, zazwyczaj poprzy 
kuwani do rogów ulic, do skrzyžo- 
wania ulic, de swoich posterunków 
stałych nie mogą przecie od rana do 
nocy i od nocy do rana  ...spacero- 
wać po ulicach i placach. A powinni 
by! Ruch uliczny w naszem mieście 
czy, jeśli kto woli, nasze wileńskie 
życie uliczne posiada tyle cech cu- 
dackiej obyczajowości, tyle ;nieznoś- 
nych cech, tyle charakteru z jednej 
strony zatęchłej staroświecczyzny a 
z drugiej najświeższego chamstwa im. 
portowanego z za bolszewickiej gra- 
nicy — że trzeba nasze życie uliczne 
Oczyszczać i gczyszczač z zaniedba- 

nia i z zaściankowości, jednem sło- 
wetn: cywilizgwać, polerować, 

A tej delikatnej misji nie sposób 
powierzać ludziom, którzyby nie mie- 
li odczucia tego, jakim być powinno 
życie uliczne w  cywilizowanem 
mieście. 

Czy może być członkiem Towa- 
rzystwa Opieki nad Zwierzętami czło- 
wiek, nia lubiący zwierząt? Nie zdol- 
ny odczuć i rozumieć, że człowiek 
obchodzący się nieludzko ze zwierzę- 
ciem jest właśnie sam czemś gorszem 
od bydlecia? 

Podobnie rzecz się ma z t. zw. 
savoir vtore'em, z t. zw. „formami 
towarzyskiemi". Jakież mnóstwo znaj- 
dziemy ludzi, którzy poczytują je 
za—niepotrzebnel Ot, gługstwo—po- 
wladają—jest czem Sobie głowę za- 
wracać! A jest czem i t. zw. formy 
towarzyskie bynajmniej  głupstwem 
nie są. Formy tewarzyski: i obyczaje 
są od tego aby się ludzie  wza- 
jemnie na widowni życie nie potrą: 
cali; aby jeden drugiemu nie deptał 
na adciski, pod bok nie szturchał, 
mie wyreądzał, często _ mimowol- 
nych a jakże nieraz  :dotkli- 
wych przykrość; aby słowem 
lżej i wygodniej było ludziom żyć 
na świecie. A to już — wierzyć mi 
proszę na słowo — batdzo, bardzo 
wiele znaczył 

Stan bszobyczajowy, odrzucenie 
przez wszystkich zgoła t. zw. form 
towarzyskich, to by doniero dało się 
nam akuratnie we znak! | Boże nas 
uchowaj odktakiego stanu zdziczenia. 

A czem jest w życiu towarzyskiem 

t. zw. savoir vivre, tem w życiu miej- 
skiem, ulicznem jest takie onego ure- 
gulowanie, wyreglamentowanie, wycy” 
wilizowanie, wypolerowanie, uporząd- 
kowanie, aby iść ulcą lub chodzić 
nie tylko nie było najmniejszą przy- 
krością lecz owszem, przeciwnie sta- 
nowiło dla obywateli miasta rzetelną, 
a jakże higieniczną! — przyjemność. 

Tymczasem zaś — co się u nas 
dzieje! 

Wyjść „na miasto” niemiło. Wró. 
clwszy „z miasta* człowiek Bagu 
dziękuje, że go jaka dotkliwa nie spot- 
kała przygoda. į“ 

Utarło się już przecie mówić: «Нэ, 
hol Na dobre stanęła widać zima. 
Magistrat rozkopuje ulicel» A czy te 
owe rozkopy uliczae zabezpieczone 
są jak należy aby przechodnie nie 
wpadali w nit? Aby mie potykali się 
o rozrzucone deski, kamienie į koły 
przesypane śniegiem? 

K Ika dni temu, gdy uderzyły na- 
głe mrozy, i ślizgawica uczynła się 
okrutna, w jeden głos jęła wałać cała 
ludność Wilna: «Piaskul piasku! pias- 
kul» — Trzeba było pójść na ulicę 
Wielką np. np. przed księgarnię Za- 
wadzkiego lub na Wileńską gdze 
płytkami jak szkło wyłożony chodniki 
Przewracali się ludzie, tłukli kolana, 
głową walili o kamienie... a piasku 
dla posypania chodników jak nie by. 
ło tak nie było. 

Idzie jakiś drab chodnikiem: bier- 
wiono na plecach niesie i formalnie 
zamiata nim przed sobą. A toż w 
łeb może komu dać, oko wybić, nos, 
jak to mówią, rozkwas'ć! Przechod- 

-nem katowaniu zwierzęcia. 

nle uchylają się, odskakują aż w głę- 
boki śnieg na jezdnię, A drab z bier- 
wionem ani dbal A jemu co? Abo 
baba-żydówka z koszem pod jedną 
ręką z koszem pod drugą pcha się 
chodnikiem, reztrącając przechodniów. 
A jej co? jeszcze obłaje gdy zwrócić 
uwagę, że... nie ona jedna jest na 
świecie. Albo i trzy a bywa że i czte- 
ry (młode zazwyczaj) Izraelitki pobio- 
rą się pod ramię, cały chodnik wpo- 
przek zatarasują, i świergocząć (o- 
strożnie, panie zecer! wyreźaie piszę: 
świergocząc) wesoło przechadzają się... 
A ty, śpieszący się człowieku, ustę: 
puj im z drogi choćby w okrutne 
błoto na jezdnii—Stanąć we trójkę na 
samym środku chodnika : rozmawiać 
tamując ruch uliczny — to w Wilnie 
chleb powszedni. 

Koń nie może wciągnąć wozu do 
bramy, obciążony niemiłosiernie. Okła 
dają goa wprost kijem. Przejazd zatka. 
ny. Dorożkarz jakiś klnie i woła: 
„Haloblą go, hełoblą!* Zdarza się, 
że i przechodnie biorą udział w ohyd- 

Czy kto 
cheć zagrozi interwencją policji? 

Albe te trzy warjatki „urozmaica- 
jące" nam, wilnianem, peregrynacje 
po mieście? Jedna chodzi i chodzi, 
zazwyczaj w okolicach cukierni Rud- 
nickiego ma rogu uł. Mickiewicza i 
placu Katedralnego, gada głośno do 
siebie, nie wadzi, co prawda, nikomu, 
als działa ma nerwy a i to trzeba 
mieć na względzie, że w cywilizowa* 
nych miastach nie trzyma się ludzi z 
pomięszanzmi zmysłami—na swobo: 
dzie. Druga, okropnie wyglądająca, z 

t. zw. „płomieniem”* na połowie twa- 
rzy, w czarnym, pluszowym paltocie, 
pędzi chodnikiem (najczęściej po Zyg- 
muntowskiej) krzycząc i łając a tak 
nieprzyzwoitemi wyrazami, że kobiety 
za uszy się biorą. Trzecia wreszcie, 
rzuca Się po rękach całować, obraw- 
szy sobie za „przytułek*” ulicę Kalwa- 
ryjską. 

Czy coś podobnego może być to- 
lerowane? 

Dwie rzeczy panoszą się po uli- 
cach Wilna: nieporządki i chamstwo. 

Iaspektorów życia ulicznego nam 
trzeba, a chociażby „dozorców* po- 
nieważ to nazwa modniejszal 

A może przytoczone przykłady 
wydadzą się komu «bagatelae»? Nie 
omieszkamy skrzętnie notować. Może 
newa tych „bagatelek* seryjka trafi 
kiedy do przekonania «władz miaro- 
dajnych». 

Bo, że Wilno „przywykszy“ do 
tzga, co jest, niz idzie jeszcze za tem 
aby tak, jak jest, wiecznie być miało. 

* 

Powszechna Wystawa Krajowa 
ma się odbyć w Poznaniu, w roku 
1929:tym. Dyrektorem działu kultury 
įst p. Jerzy Warchałowski. Z jego— 
jeśli się nie mylimy—inicjatywy prze- 
widziane jest wystawienie szereou 
wnętrz mieszkalnych umeblowanych i 
całkowicie urządzonych, 

Mają te wnętrza być wyrazem 
współczesnej twórczości artystów pol- 
skich w tej dziedzinie; powinne od. 
zwierciadlać współczesne twórcze dą- 
żenia; mają być przystosowane do 

potrzeb ludzi zamożnych i ludzi, dia 
których taniość umeblowania góruje 
nad potrzebą dogodzenia u ;odoba- 
niom estetycznym. 

Panowie artyści tudzież firmy wy: 
konawcze! Ktoby chciał wystąpić ma 
wystawie poznańskiej niech sę co 
rychlej skomunikuje dla otrzymania 
wskazówek, informacyj oraz warun- 
ków (trzeba zaprezentować szkice') z 
Generalaą D:legaturą . Powszechnej 
Wystawy Krajowej (Warszawa, Smol- 
na 38). 

To samo stosuje się do artystów" 
którzyby pragnęli aby ich rzeźby fi- 
gurowały na wystawie poznańskiej 
umie' zczone bądź w sali, bądź na 
wolnem powistrzu, 

Jakżeby piękne było, jeśliby Wil- 
no — słynące przed wojną z wyra- 
biania świetnych a stylowych mebli 
— zaprezentowało w Poznaniu choć- 
by łeden pokój umeblowany tak, jak- 
by uważali, że dziś umeblowany być 
powinien... wiłeńscy znawcy Sztuki i 
miłośnicy! Jakżzby pięknie b ło, je- 
Śliby na tarasie przed oknami tego 
pokoju stać mogła rzeźba jaka nie- 
pospolita, dzieło wileńskiego artysty! 

Wilno, — nie jesteś ty już daw- 
nem Wiłnem, Zoudziłobyś się na 
taki głos z Poznania i pokazałobyś... 
do czego jesteś zdolnel 

Lecz czekajmy cierpliwie, Mam; 
przecie zapowiedziane tu u siebie 
„Targi*. Jik się Wilno u siebie w 
domu popisze — zobaczemy, 

BJ



  

ROK I. 

TYGODNIK POŚWIĘCONY ŻYCIU AKADEMICKIEMU. 
Komitet redakcyjny tworzą T, Cieszewski, J. Leżeński i B. Rusiecki. 

————— E 

Mimo nawału pracy ]. M. znajdu- 
je łaskawie chwilę czasu na udziele- 
nie nam garstki informacyj. 

— To też jestem w gabinecie 
J. M. izradością widzę na stole osta: 
ini numer „Słowa Akademickiego”. 

ж 

— Jakie nadzieje i projekty ma 
J. M. na rok 1927/28? . 

— Niestety z racji b. ciężkich 
warunków, głównie materjalnych zmu: 
szeni byliśmy do porzucenia myśli o 
jakiejkolwiek  ofenzywie — musimy 
brenić raczej zagrożonych poważnie 
placówek .— Rolnictwa i nieistniejącej 
[uż właściwie Architektury. 

— A czy Ministerstwo nie czyni 
żadnych nadziei. zwiększenia : subsy- 
djów. i powiększenia ilości katedi? 

Mimo zwiększenia się wydatków 
przynajmniej na ten rok nie przewi- 
dywane są żadne dodatkowe subsydja, 

IGERZYZZENEZEOY Z WRERWOOYZZOREZ TOACZYSEKAJ 

„IV Czwartek Akademicki" 
Czwarty. czwartek akademicki rozpoczął 

się pod znakiem dość żaacznego opóźnienia, 
Jak się dowiadujemy oróżnienie nastąpiło 
częściowo tylko wskutek winy dyrekcji 
<czwartków», w znacznej zaś części wskutek 
«niedyspozycji» latarni projekcyjnej. Znie- 
cierpi wiona opóźaieniem publiczność uroz: 
maiciła sobie pobyt na sali klaskaniem w 
ręce, dekląmacją chóralpą i t. d.. Nareszcie 
Jatarnia jest gotowa i pan prof. Jerzy Lande 
rozpoczyna pogadankę na temai: <O zimie 
i nartach», Pan profesor, ilustrując swą po- 
gadanię ślicznemi przeźroczami (niestety p'ę:. 
kno ich nie zostało całkowicie wyzyskane 
Qzięki nieszczęśliwej «niedyspozycji» latarni) 
przeprowadza nas, Oczywiście 
tach, poprzez wirdy i dołiny Tatr i Karpat. 
Dalej zjeżdżamy poprzez. Podkarpacie na 
Płytę Lwowską, a potem ku Wiinu. Nieste- 
ty tu już «słońce wileńskie» (vel lataraja 
projekcyjna) zaczyna szwankować, Lie pozwa- 
lając nawet na jakie takie wyświetlanie prze- 
żroczy. Pomimo lawin Śnieżnych, które wi- 
dzieliśmy na ekranie, obecni na sali w Ża- . 
den sposób nie mogli sobie wyobrazić po- 
jęcia zimna. W sali było tyle kałorji ciepła, 
że stopiłyby najpotężniejszą nawet lawinę. 
Pan profesor kończy swą pogadankę, we- 
zwaniem słuchaczy do wstąpienia w szeregi 
<AZETESU». Oczywista, pubilczności jak na 
każdym czwartku moc. HC L, 

EKEINELITE S ZY RCTOYK OAZIE AOC ZWWEACYŻC SEK 

Czy wiesz, że od 1-g0 do 
8go grudnia odbywa się lo- 
terja akademicka. Układając 
budżet na miesiąc grudzień, 
nie zapomnij wstawić pozycji 
«na loterję akademicką», 

  

WOLNA TRYBUNA. 
PereantCorporationes! 

(Uwagi z powodu artykułów , Rzecz: 
pospolita akademicka* i Pochwała 
Przyjaźni w N li3 „Słowa Aka: 

demickiego '.) 

W całej pelni na šwiatto * dzienne 
zosta! wywleczony problem Korpora- 
cyj i aycia Korperacyjaezo,  Uderze- 
no w tony grobowe, ciężkie. ponure 
(kol. A. Bohdziewicz — „Rzeczpos- 
polita Akademicka* patrz „Słowo 
Akademickie" Nr.1) i w lekką symfo: 
nję płynnej i nic i nikogo nieobowią- 
zującej «Pochwały Przyjaźni» (kol. ]a- 
na Nowackiego — <Słowo Akademic- 
kie» Nr. 3), Z dwóch odrębnych 
punktów widzenia wyszli  autorowie 
tych elaboratów: jeden gani, drugi 
chwali. 

Gdyby poprzestać na <pochwale» 
Korporacyj jaką nam przyniósł kol. 
J. Nowacki, to zdaniem mojem, nale- 
żałoby jaknajprędzej wszystkie ker- 
poracje rozwiązać, bo przyjażń nawet 
filomacka i filarecka sprowadzona 
została do czary-kufla, bumlu, do ka- 
wiarni «Feli», a nauki jak nie widać, 
tak i. nie widać w kerporacjach, ker- 
poranci bowiem uczą się gorzej od 
reszty studentów, a «uniwersytet cno- 
ty» który „w nas jest* — pozostanie 
nazawsze zagadką do rozstrzygnięcia 
przez przyszłe pokolenia korporanc- 
kie, bo sądzę, że i autor tego „poję: 
cia“, nie wie co to znaczy. Jedyna 
rzęcz godna uwagi w „pochwale“ to 
powiedzenie: „Korporacje dadzą lep. 
szy typ człowieka i obywatela", ale 
węale nie dla tych racyj, o. jakich 

na nar- 

WYGIĄD Z J. M. REKTOREM U. S. B. 
a temberdziej niemoże być mowy o 
zwiększeniu ilości katedr. 

— Czy niema projektów reorga- 
nizacji studjów na uczelniach wyż 
szych? 

— |Jak dotąd nietylko niema, als 
nawet nie odczuwa się jakichkolwiek 
w tym kierunku tendencji w Minister- 
stwie. Ramy narzucone przez ustawę 
z r. 1920 (Dz. Ust. Nr. 72) utrzymy* 
wane są nadal z malefńikiemi czysto 
formalaemi poprawkami. 

Nie wniosły też nic nowego, ani 
kurendy specjalnie rozsyłane de uni. 
wersytetów, ani Zjazdy Naukowe, ani 
wreszcie obrady rektorów. 

Podobnie nowa ustawa minister- 
jalna, regulująca zagadnienie szkolni: 
ctwa, wogóle wnos tylko b. nieznacz- 
ne i właśnie dotyczące głównie inten- 
sywności pracy, poprawki. 

Odeznać się zato dzje w spole- 
czeństwie ruch w celu ułatwienia mło- 
dzieży studjów pod względem ma- 
terjalnym. 

— A jak się przedstawia sprawa 
z „numerus clausus“, czy Die ma 
żadnych projectów ustawowych? 

— Naprawdę irudne coś nowego 
w tej sprawie powiedzieć, tyle razy 
już była rozwałkowywana i ostatecz- 
nie uregulowana ustawą m nisterjalną, 
której reforma nie jest przynajmniej 
teraz aktualna. 

— A ograniczenie napływu wo: 
góle newych słuchaczy na uczelnie 
wyższe? 

— Dokładamy wszelkich starań 
by tego nie czynić, ałs niestety nie 
zawsze ze względów. technicznych 
jesto możliwe. 

W tym roku zmuszeni byliśmy do 
zastosowania konkursu matur na 
wydz. przyr..matem. i specjalnego 
egzaminu na medycynie. 

Był to egzamin na wzór systemu 
amerykańskiego, zastęsowany u nas 
próbnie. Pelega on na zbadaniu ogól- 
nej inteligencji i umiejętności logicz- 
nego wnioskowania drogą specjalnie 
skonstruowanych i powiązanych ze 
sobą pytań Czy osiąga się tą drogą 
pożądane skutki trudno dziś napewno 
powiedzieć. 

Na tem skończyliśmy, odkładając 
dalsze pytania do następnego wy. 
wiadu. : 

Jur L, 

wspomniał autor wzmiankowauego 
artykułu. Zastanowimy się nad „tem, 
ale icźmy teraz do kol, A. Bohdzie- 
wicza. 

Na pierwszym <Czwartku Akade- 
mickim» w przemówieniu inauguracyj- 
nem kol. Ant. Bohdziewicz prawie 
1/3 tego co powiedział, poświęcił 
zakusom przeciw korporacjom. Kon: 
kluzja ostateczna apodyktycznie po- 
traktowana przez mówcę jest ta: kor- 
poracja to przeżytek i anachronizm, 
to instytucja na wymiarciu. Mocne 
słowa. Ale czy uzasadnione? I to jest 
neivus rei, Konkluzja ta, jak całe do- 
wodzenie autora, eparta została па 
wysunięciu kilku zarzutów. Streszcza- 
my je: 1 o Korporacje wprowadzają w 
życie akademickie szablon— «pospoli- 
tość skrzeczy», 20 nie wytworzyły 
typu szlachetnego junactwa,burszostwo 
30 dzięki korooracjom wytwarza się 
kastowość—,„klasztorne" ocgradzanie 
swej pracy i życia od ogółu, 4:0 w 
korporacj:ch! brak trešci—szpagatowa 
inteligencja, 5-0 w Korporacjach nie- 
ma pracy zbiorowej. Oto «cały» arse- 
nał zarzutów i przesłanek, który do- 
p:owadził mówcę do wniosku tak 
mocnego, z którego tak płynie, jakby 
przez trapistów śpiewane w klasztor- 
nych murach „Requiem* nad korpo- 
racjami. Zarzuty te mają i mogą mieć 
swoje pewne uzasadnienie i każdy 
obserwator życia akademickiego stwier- 
dzić musi, że jak w innych * dziedzi- 
nach życia akademickiego tak i w 
życiu korporacyjnem są wady i błę- 
dy, jest wiele do naprawy. Ktokol- 
wiek śledzi za życiem korporacyjnetn 
ten zauważył, iż w łonie samego 
ruchu korporacyjnego są bardzo po- 
ważne różnice w peglądach na war. 

wilno, Niedziela 

  

| 
SEO 

Nieświadomy mógłby przypuszczać, 
że pod temi tajemniczemi inicjałami 
kryje sę jakaś niezwykła organizacia. 
Jest to jednak nie mniej nie więcej 
jak sekcja twórczości oryginalnej koła 
polonistów U. S$. B, znana dotąd z 
jedynego wystąpienia nazewnątz: mam 
na myśli czerwcowy konkurs poetycki 
„Ua sprowadzenie zwłok Słowackiego” 
o nagrodę im. prof. |. Kallenbacha. 
Nie wiem ile prac nadesłano i na ja- 
kim one stały poziomie. Wolno mi 
natomiast twierdzić, że utwór nagro- 
dzony T. Bujnickiego, rezpoczynający 
się od słów: 

„Nie Iežeė mu w wilgotnej, mro- 
[ciem zżartej krypcie, 

W szaif żałobnych szeleście i bla- 
[szanych wieńcach.., 

drukowany zresztą w Nr. 144 „Dzien, 
Wil" i „Kur. Wil.” z dn. 28.VI b. r., 
może się śmiało mierzyć z niejednym 
utworem współczesnych poetow, a 
STO (tak będziemy nazywali sekcję 
twórczości cryginalnej) przynosi za« 
szczyt niemały, z niej bowiem ród 
swój wywodzi młody laureat. 

"Może i ma rację koło polonistów, 
że wzięło do serca przestrogę i radę 
p. Cz. J., który twierdził w swoim 
czasie na łamach „Słowa*, że turniej 
poetycki co roku odbywać się nie 
może z tej prostej przyczyny, iż... za- 
braknie poetów, że zatem lekkomyśl- 
nością było urządzać Il turniej w roku 
następnym i t. d. i t. d, Niewątpliwie 
jest w tem dużo słuszności. Zeszło- 
roczny utwór ]. Wiszniewskiego p. t. 
„Romantykom*, wydrukowany w zesz. 
5 „Alma Mater Wilaensis*, jakże mier- 
nem wierszydłem jest w stosunku do 
wiersza kol. Bujnickiego. Zreszią nie 
chcę tu dodawać swego listka do 
wieńca krytyki, jaką wytoczono prze- 
ciw nieszczęsnemu posiadaczowi „dy: 
plomu zwycięstwa” w „Słowie”, „Źróde 
łach Mocy* i w innych ocenach V.l- 
niany, : 

Wystarczy j+dnak rozejrzeć się 
(nietyle szerzej, co głębiej), aby spo” 
strzec, że diagnoza tak postawiona, 
dotycząca choroby, którąbyśmy na- 
zwali „wyjałowieniem  poctyckiem=, 
ma tylko połowiczne uzasadnienie, 
Wspomniany już konkurs jest kon: 
ergumentem ważkim. 

I koło poionistów (a raczej STO) 
argument tea wyzyskało. Nie dało za 

wygraną Chce dalej iść, 
przebojem torować ścieżki choćby 

tość i poziom dzisiejszych: korpora- 
cyj. Każdemu akademikowi jest wia- 
domem, że wielki ruch korporacyjny 
dzieli się dziś w Polsce na dwa za- 
sadnicze edłamy: 1-0 Zjednoczenie 
Polskich « Akademickich Korporacyj 
Chrześcijańskich (w Wilnie K. Śnia- 
decja i K. Conradia) i 20 Związek 
Polskich Akademickich Korporacyj 
(w Wiłnie K. Polonia, K. Batoria i 
K. Vlnensia *) wprawdzie o niższej 
i niewspółmiernej wzajemnej liczebno- 
Śśc, sle też o głębokich różnicach 
ideowych, metodycznych { taktycz- 
nych. To rozdwojenie ruchu korpora- 
cyjaego wynikłonieskądinąd jak właśnie R 
z niewłaściwego poziomu życia korpo- 
racyjaego, jaki ujawnił się w odrodzo- 
nej Polsce, Te tarcia i walki jakie ist. 
nieją wśród korporacyj jednego i 
drugirgo odłamu są namacalnym do- 
wodem zdrowego fermentu, który 
musi doprowadzić do przeobrażenia 
życia korporacyjnego w dodatniem 
znaczeniu i choć droga do wzajem- 
nego porozumienia jest jeszcze dale- 
ka i trudna, porozumienie to przyj- 
dzie niechybnie, ale wtedy, gdy korpo- 
racje usuną właśnie te wady i błędy, 
o których mówca czwartkowy mówił, 
a których fest znacznie więcej, niż 
wyrnienił. Że padły słowa przykre pod 
adresem korporacyj — dobrze się 
stało, przyczynią się bowiem one do 
wyjaśnienia niejednej kwestji, spro- 
stowania niejednego mylnego poglą- 
du w opinji publicznej, zmuszą do 
zastanowienia się nad istotą Когрога- 

‚ *) K. Concordia przystąpi órawdopodob- 
nie do Zjednoczenia, zaś K.K, Cresovia i Leo- 
midania do Związku. Te ostatnie może już 
przystąpiły do Związku. 
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śród najniebezpeczniejszych  wąwo- 
zów. Powiedziało sobie tylke: „skcro 
nie można tak, zacznijmy z innej 
beczki!* Skupiło się w sobie, wzięło 
do intensywnej pracy wewnątrz. Moż- 
na być spokejnym: erganizacja o ta* 
kim temperamencie i niezużytej jesz- 
cze tężyźnie nie zaśpi gruszek w po- 
piele. Żeby jednak dowieść opinii pu- 
blicznej i krytyce iterackiej wileńskiej, 
że nie prożnujs, zdecydowała STO 
wystąpić 8 grudnia (dzień tradycyjny 
poetów wileńskich) z własnym wie- 
czerem autorskim. Widzę już grymas 
sceptyczny na twarzy znawców i sły- 
szę okrzyk zgryźliwy: «Z motyką 
rzucacie się na słońce». 

Wolno byłe któremuś z nowo: 
czesnych poetów przebić lakierem 
strop nieba, wolno i STO targnąć się 
z motyką na słońce. Młoda grupka 
jest zbyt rewolucjnie usposobiona, 
zbyt dufna we własne siły (a to nie 
grzechl), zanadto wierzy w realizację 
swych najgorętszych pragnień—po- 
budzić Wilno do współzawodnictwa 
poetyckiego z innemi miastami uni- 
wersyteckiemi Polski —żeby się cof- 
nęła z raz obranej drogi. I dlaczegoż* 
by się miała cofać? A pierwsze wy- 
stąpienia Skamandrytów, a „Litart“, 
który się wyłonił ze  słuchaczów 
ws.echnicy J:giellońskiej, a „Kwadry- 
ga* wreszcie wychodząca «w Warsza: 
wie, a drukująca się w Białej Podlas- 
kitj, pismo skupiające dookoła sie- 
bie polonistów Uniwersytetu War- 
szawskiego. Czy tych przykładów 
mało, czy irzeba jeszcze przywały: 
wać w obronę własny zapał rozpalo- 
nych do czerwoności mózgów (ua 
giełdzie życia wciąż jeszcze bessa na 
serca), czy trzeba  dedawać, że «te 
kochane warjaty» studje naukowe za- 
niedbują, mówią samemi dysonansa- 
mi, i wżerają się zachłannie w «mo- 
WĘ bogów», choćby io były tylko 
bożki pogańskie... 

Nie żartujmy! Cokolwiekby się na 
ich obronę powiedziało, zawsze to 
będzie tylko płaskie, trywjalne takse: 
wanie ludzi, co jeden skarb wielki 
posiedli: ukochąnej pracy, w której 
tkwią po uszy, 

Święte slowa nieboszczyka  pozy- 
tywisty: „Bez żywotności nie masz 
ruchu, bez ruchu nie masz walki, bez 
walki nie masz triumfu“... J 

Na 8 grudnia czekamy z niecier- 
pliwością. 

Sig ma. 

cji. Mógł rzucić te przykre słowa 
każdy, mógł i miał prawo i zrobił to 
kol. A. Bohdziewicz. Każdy student 
bowiem musi 'myśleć i myśli swe 
wypowiadać. Ale nie ma prawa nikt, 
nie narażając się na poważny zarzut 
niepoważnego traktowania tej kwesti, 
wyprowadzić wnieski na podstawie 
tych paru zarzutów, że korporacje 
naogół są przeżytkiem 1 anachreniz- 
mem, że są aa wymarciu. Zarzuty te 
nie upoważniają logicznie i rzeczo 
wo do takiego wniosku nikogo, a 
tembardziej akademik”, ktory bierze 
czynny udział w życiu akademickiem. 
ozumowaniem mówcy czwartkowego 

kierował niezrozumiały „mistycyzm* 
„dzisiejszej demokratycznej Rzeczpo: 
spolitej Akademickiej”, który zdaje się 
jest ultima ratio potępienia korporacji. 
-Demekratyzm jest tak „zajeżdżonem” 
pojęciem, że nie wolno go używać bez 
wyjaśnienia znaczenia, w jakim go się 
używa. 

Zarzuty kul. A. Bohdziewicza są 
jednostronne i kenkluzja jest stron- 
nicza, korporacje bowiem posiadają 
cały szereg dodatnich cech zasadni- 
czych, które stanowią © wartości kor- 
poracji jako typu Stowarzyszeń Akade- 
mickich. Wartości tych, które posiada 
korporacja nie ma żadna inna organi- 
zacja akademicka i mieć nie może i 
misć ris będzie. Sama bowiem struk- 
tura organizacyjna korporacji jest 
pierwszorzędną wartością. Tak zbu- 
dowanej organizacji, która ma służyć 
celom wychowawczym nie znajdziemy 
nigdzie. Korporacja nasza wychowuje 
ludzi i to jest niespożytą siłą organi- 
zacji tego typu, gdyż ludzie zawsze 
muszą się wychowywać. 

Istotą korporacji jest wychowy: 

między godz. 12—1, tel. 770 

BŁY SKI 
(Uwagi na czasie) 

W życiu koleżeńskiem obowiązuje 
zawsze i stale pryncypałna zasada: Soli- 
darność Co to jest solidarność i dlacze- 
go obowiązuje, zbyteczną jest rzeczą 
dowodzić—nikt nie neguje tej zasady. 
Nie zaszkodzi jednak, gdy ten i ów 
zapyta siebie, czy zawsze przestrzega 
owej solidarności. 

Częstokroć przeważają osobiste 
ambicje i ambicyjki, które bez wzglę: 
du na dobro innych, bez względu na 
debro organizacji, dyktują niektórym 
posunięcia conajmniej ź'e obmyślane 
i narazie tylko efektowne. Chodzi mi 
w tym wypadku o zajścia w Kole 
Medyków, a raczej o echo tych zajść 
w prasie miejscowej. Nie wchodząc w 
to. po czyłej stronie była słuszność, 
Walne Zebranie Koła Medyków w dn. 
15 b.m, pozwalałoby postronnemu wi- 
dzowi twierdzić, że członkowie wyżej 
wspomnianego Koła nie dorośli de 
życia organizacyjnego. Powstrzymująć 
się jednak na tem miejscu od wyda- 
wania jakiegokolwiek sądu o Kole 
Medyków, o Walnem Zebraniu, sposo- 
bie jego prewadzenia i t, p. najkate- 
goryczniej potępić należy występowa- 
nie niepowołanych do tego osób z 
rewelacjami (w dodatku niezgodnemi 
z prawdą) w prasie miejscowej. O ży- 
clu akademickiem informuje się star- 
sze społeczeństwo w dwojaki sposób. 
Albo przez rodziny akademików i 
przez nich samych, albo też z gazet 
miejscowych. To ostatnie źródło nie- 
zawsze jest pewne, szczególnie gdy 
posiada niezbyt ścisłych informatorów. 
Dążeniem naszem być powinno—do- 
kładne poinformowanie społeczeństwa 
o życiu akademickiem, w  najróżno- 
rodniejszych jego przejawach, ale w 
sposób zgodny z rzeczywistym 
stanem rzeczy, ebjektywnie i roz- 
sądnie, Gdy natomiast jakiś roz- 
palony do białości namiętną dy- 
skusją „społecznik* bez głębszego 
namysłu „palnie* artykulik w perzy: 
nę obracając swych przeciwników, 
tratując zasady prawdomówności i po” 
wiedzmy oględnie delikatności—wów- 
czas oddaje ogółowi akademickiemu 
niedźwiedzią usługę. Każdy, mniej ob- 
znajomiony z życiem akademickiem, 
a wprowadzony w błąd przez niepro- 
szonego «<publicystę>, — niezbyt po' 
chlebny o nas sąd wyrobi. 

Nie idzie mi w tym wypadku śpe- 
cjalnie o Koło Młodzieży, do które- 
go, jako organizacji mam dużo uzna- 
nia, lecz wególe o przedostawanie się 

wanie i wychowywanie się na pod: 
stawie zżycia się przyjacielskiego i 
towarzyskiej atmosfery Dlatego kor- 
poracje w swej wiekowej niemal pra- 
cy w pewnych okresach zwłaszcza 
przed wojuą, wydać mogły tylu ludzi 
wyrobienych i dzielnych obywateli. 
Dlatego w Niemczech nawet państwo 
wielkie przywiązuje znaczenie do 
korporacji, wspiera je finansowo i 
moralnie. Każda bowiem korporacja 
jako pewien świetnie obmyślony typ 
organizacji, przystosowany calkowi- 
cie do celów wychowawczych wycho- 
wuje ludzi w poczuciu hierarchii, w 
posłuszeństwie, w karności, dyscypli - 
nie crganiz.cyjnej, w poszanowaniu 
godności ludzki:j, w naginaniu „har- 
dego karku*, w stawianiu dobra o- 
gólnego ponad osobiste, w wyrobie- 
niu organizacyjnem, w przysposobie- 
niu obywatelskiem. Oło ważniejsze 
cnoty, które daje każda, nawet naj- 
prostsza najbardziej bezmyślna korpo- 
racja. Każda bowiem korporacja po” 
siada cały arsenał środków do wymu- 
szenia naweć tych zalet na człewieku, 
i oto jest sens pewnych form ze- 
wnętrznych, pewnych ususów, które 
© tyle tylko są racjonalne, gdy pro- 
wadzą do sprawnošei organizacyjnej 
i służą do wyższych celów, 

Korporacja wreszcie kultywuje ży» 
cie towarzyskie i przyjeźń. Przyjaźń 
jednak nie stanowi o istocie korpo- 
racji, choć jest pierwszorzędną siłą 
atrakcyjną, jest owem słońcem o któ- 
rem Cicero mówi: „Solem enim mun- 
do tollere videntur, qui amictiam e 
vita tollunt“ (Laelius 44—48). Korpo- 
racje bowiem nie wytworzyły nigdzie 
na świecie najwspanialszej i najczy- 
stszej przyjaźni, jaką dali nam flg- 

do prasy miejscowej „krytycznych o- 
mówień* przejawów naszego życia— 
stać nas na to, by wziąć w swe ręce 
tę sprawę. ; 

Nie wolno žadnemn akademikowi, 
rozumiejącemu swoje stanowisko, 
prze istawiać naszych wspólnych spraw 
w oświetleniu tej lub innej grupy na 
łamach prasy, Ścierajmy s'ę wewnątrz 
siebie, walczmy o tą lub ewą ideę— 
ale wewnątrz. Nie wychodźmy z tem 
na ulicę, jak przekupki. 

W „Dzienniku Wiłeńskim* z dn. 
20 b. m. ukazał Się artykuł p, t, „Z 
życia akademickiego", omawiający 
Walae Zebranie Koła Madyków. 
Autor artykułu widocznie rozminął 
się z prawdą, skoro w „Dz. Wil.* z 
dn. 23 b. m. ukazało się sprostowa« 
nie tego artykułu. ‘ 

W wyniku całej tej historįi бЧузКкие 
sja zeszła na całkiem fałszywe tory. 
Błędnie poinformowana opinja pu-- 
bliczna  najróżnorodniejsze wysauła 
wnioski i skłonua do uogólnień, zgo- 
la nizodpowiedni o akademikach wo: 
góle, sąd wydała. 

Reasumując dzisiejsze uwagi, po- 
wiedzieć należy pod adresem wszyst« 
kich, kto się do tego poczuje, by naj- 
lepiej wogóle nie zabierali głosu w 
prasie w sprawach dla nich niejas- 
nych, albo też, skoro głos, zabrali nie 
rozmijali się z prawdą i nie szkodzili 
ogółowi akademickiemu. „Słowo Aka- 
demickie'* nie umieściło sprawozdania 
z Walnego Zebrania Koła Medyków 
nie chcąc wprowadzać dalszego roz- 
dźwięku w tej poważnej zresztą Or- 
ganizacjil Miało to nastąpić dopiere 
w numerze dzisiejszym, wobzc jednak 
wystąpienia nieproszonego informato- 
ra w „Dzienniku Wileńskim" i cał- 
kiem słusznego sprestowania w tym- 
że dzienniku z dn. 23 b. m. ograni* - 
czamy się do powyższych uwag. 

Justyn Arski. 

Kronika, _ 
— Koło Romanistów, W bieżą: 

cym tmlesiącu powstało Koło Roma- 
nistów, stawiące sobie za cel pozna- 
nie kultury narodów romańskich. Po 
krótkotrwałym Okresie organizacyj- 
nym, Koło rozpoczyna obecnie pracę 
naukową. 

Kuratorem Koła jest prof, Si 
Giixelli. ą 

maci i filareci, a oni nie w kerpo- 
racji doszli do takiej przyježai i nie 
oni korporację stworzyli. \ 

Korporacje jednak dają wprawdzie | 
nie takiej wielkiej miary przyjaciół jak | 

je Pan Adam z Pauem Tomaszem, 
nem, Antonim i innymi, przyjaźń jed- 
nak podnoszą niemal do znaczenia 
istotaego w korporacji, bo przyjaźń 
korporancka jest rezultatem wzajem- 
nego przenikania się w wielkiej pra- 
cy wychowawczej. 

W tym świelle zarzuty szablonu, 
braku szlachetnego junactwa, bez- 
treściwości, — nie są istotne, 84 
zarzutami aktualoemi, zarzut 
stewości i „klasztorności* 
autora (kol. A. Bohdziewicza) jest 
płynny, na który Sam mówca nie ma й 

` 
* ` 

zaś ka- | 
nawet u. 

ściśle ustalonego poglądu, wreszcie 
zarzut braku pracy zb'orowej jes 
wogóle do dyskusji. I oto na takich 
zarzutach wyprowadzać taki wniosek! 

Trudae nie oprzeć się wizji przy- 
szłości, że oto zostaną z dzisiejszych | 
korporacyj usunięte wady, błędy, 
usterki, nadejdzie chwila estatecznego 
przeszlachetnienia i przyjdzie dzitń, 
gdy wszystkie Korporacje zjednoczo- 
ne w wielką rodzinę pójdą na pod- | 
bój „dzisiejszej demokratycznej Rzecz- 
pospolitej Akademickiej* z której nie 
pozostanie nic, nawet garstki popie- 
łu, a tylko korporacje, 
korporacje... 

w 

korporacje, : 

A od wschodu do zachodu, od. 
północy do południa w nowej Rzecz. 
pospolitej Akademickiej będzie wzno- 
si! się gtos: Vivat! Crescat! Flo- 
reat! Corporatio! 

Ryszard Puchalski 
C. Conradia.  



W Polsce zaczyna się od pewne- 
go czasu przyjmować nowy, świetny, 
sposób «robienia propagaady*. Spo- 

sobem tym jest system organizowa- 
nia wycieczek — konferencyj praso* 
wych. 

Coś, gdzieś się organizuje, coś 
gdz eś się otwiera, zapoczątkowuje... 

  

Cyryl Ratajski — b. minister spr. wewn. 
Prezydent m, Poznania oraz Prezes 
© Rady Głównej PWK w r. 1929. 

„Panewie prasa, przyjedžcie, obej- 
rzyjcie, zainteresujcie sią i... napiszcie 
—ce się wam żywnie podoba. Na- 
piszcie jak chcecie, co chcecie i kie- 
dy chcecie, ale napiszcie że się to a 
te robi, te a to przygotowuje. Zwróć- 
cie uwagę waszych czytelników na 
nasze przedsięwzięcie”. 
< Taki mniej więcej sens ma każde 
zaproszenie prasy na wycieczkę. 

Tego wszystkiego oczywiście nikt 
|nikomu nie mówi, ale to się rozumie 
samo przez się. Wycieczek dzienni- 
karskich, takich „na zaproszenie” by- 
ło ostatnio kilka. Latem jeździliśmy 
do Kałusza oglądać tamtejsze sole 
potasowe i ich wydobywanie. Wczes- 
ną jesienią oglądała prasa targi 
Wschodnie we Lwowie, a teraz oto 
dni kilkanaście temu zjechali się dzien- 
nikarze z Polski całej, ze wszystkich 
jej zakątków w Poznaniu, aby obe|- 
rzeć i zapoznać się z wielką inicjaty- 
wą Wielkopolski, z przygotowującą 
się Powszechną Wystawą Krajową r. 
1929 w Poznaniu. 5 
° — Мус!есгхКа poznańska w  рогбм- 
naniu do kałuskiej i lwowskiej była 
znacznie większą, miała też w swoje 
oficjalnej nazwie więcej powagi od 
tamtych, bo nas zapraszano w istocie 
ma „konferencję". Jest to już za- 
sługa gospodzrzy, że nam tak tę 
„konferencję“ uprzyjemnili, że ją 

łacno najsympalyczniejszą z wycieczek 
mazwać można, tak nam jakoś w Poz- 
naniu połączono przyjemne Zz poży- 
tecznem, rozrywkę z pracą. 

Ilu nas-dziennikaczy w Poznaniu 
łe, nie wiem. Z Wilna jechaliśmy 

lo Warszawy samowtór. Z Warsza- 
wy do Poznania pewnie w trzydziestu. 
w. konferencji w starym Ratuszu Poz- 
nańskim brało udział osób z siedem- 
dziesiąt, tyleż pewno zwiedzało tereny 
przyszłej wystawy, a gdyśmy pod 
wieczór zasiedli przy stole we wspa- 
niałej sali poznańskiej «Palais Roya- 
le»—do posiłku—było obscnych ©- 
sób ze sto i czterdzieści. Proszę z 
tego wszystkiego obliczyć ilu uczest- 
ników miała kenferencja. 

- Nadmienię jeszcze tylko, że prócz 
prasy polskiej reprezentowana była w 
Poznaniu także prasa zagraniczna, 
głównie niemiecka į już przystąpię 

do właściwego tematu, do tego. co 

nam w związku z przygotowaniami do 
Powszechnej Wystawy Krajowej w r. 
1920, powizdziano. 

# 
Przedewszystkiem powiedzmy s0- 

bie, jakie założenia idrowe ma przed- 
sięwzizciis pozrianskie, 

W roku 1929 upływa okres 

W. MASSON. 

|% pom śmierci 
Twarz Anne zdawała się mówić 

„Musi pan to pytanie brać ma włas- 
| ną odpowiedzialność". 

Jim zawahał się. Pytanie, które 
miał zadać wydawało mu się zupełnie 

nieszkodliwem a bardzo ważnem. 

Ale Anno patrzał nań ponuro, jak- 

by z gniewem i niepokojem. | 

+ Jim pewien był, iż Anno wie do: 
skonale o co mu chodziło i dla nie- 
znanych powodów, nie życzył sobie 

by tę kwestję poruszano, Ustąpił więc, 
chociaż z wielką niechęcią. 
° — №, to nie ważnego, — rzekł 
ponuro. 

Humor Anno poprawił się natych- 
‚ miast.   ” — W takim razie .przerwiemy na 

chwilę nasze posizdzenie. Już jest 
blisko pierwsza. Czy mogę poprosić 
pana komisarza by przyszedł © trze- 
ciej? Tak? W takim razie pójdę do 
niego, spotkamy się wszyscy w bibljo- 
tece, — tu złożył ukłon przed Betty 

— stan oskarżenia zostawie z tego 
domu zdjęty. 

-ma być zbilansowaniem tych wszyst- 
kich wysiłków i prac, jakis Polska w 
pierwszych latach swej nowej samo« 
dzielności włożyła we wszelkich dzie- 
dzinach życia. 

Powszechna Wystawa Krajowa ma 
p kazać, wyjmuję ten ustęp z jednej 
z oficjalnych enuncjacyj «Komitetu 
wystawy»: „swgim i obcym rozwój 
kultury polskiej i zaaczenie gospo- 
darcze kraju naszego, ma wpłynąć 
dodatnio na konsumcję wewnętrzną 
| wywóz zagraniczny, na udoskona- 
enie metod pracy i stosowanie no- 
woczesnej techniki w przemyśle kra- 
jowym, ma zbliżyć emigrację naszą 
do Macierzy i naodwrót, ma się stać 
potężnym środkiem propagandy pań- 
stwowej w kraju i daleko poza jego 
granicami, 

Rzecz oczywiste, Że przy takich 
zadaniach i celach wystawa wyrasta 
już nie jako przedsięwzięcie Peznania 
czy też Wielkopolski tylko, ale jako 
wspaniałę zamierzenie całej Rzeczypo- 
spolitej, jako wielkie dzieło o©gólna- 
narodowegu znaczenia. | 

Sama myśl zorganizowania wielkiej 
ególno-polskiej wystawy nie była no- 
wą. Projekty jstniały już w rządzie, 
rozważano je i w Społeczeństwie. 
Rozbijało się jednak wszystko o trud- 
ności finansowe i techniczne. Nota 
bene pierwotnie planowana jako 
miejsce wystawy stolicę, gd” jednak 
możliwości zrealizowania tej inicjaty- 
wy okazały s'ę znikome i gdy miała 
być ona odłożona do «lepszych cza- 
SÓw», wówczas wystąpił z inicjatywą 
Poznań, który przez usta swego pre- 
zydenta p. Cyryla Ratajskiego, wyra: 

  

Dr. Stanisław Wachowiak — b. wojewo- 
da pomorski, generalny dyrektor PWK 

w 1929 r. 

ził gotowość poniesienia znacznych 
ofiar finansowych dla zorganizowania 
wystawy. Wystąpienie Wielkopolski 
znalazło poparcie czynników miaro+ 
dajaych w Warszawie i w ten oto 
sposób odbyły się „narodziny* Po- 
wszechnej Wystawy Krajowej 1929 go 
roku. 

Od tej chwili Poznań z cechującą 
go energ|ą i sprężystością wziął się 
do pracy. Przystąpiono do opracowa- 
nia zrębów organizacji Wystawy. Z 
zawiązanego w styczniu r. bi ż. tym- 
czasowego komitetu organizacyjnego 
powstał w maju Zarząd, złożony z 
5-ciu osób oraz Rada główna złożo- 
ną z 33 osób, której przewodnietwo 
objął p,prez.Rataiski.Pod okiamZarządu 
pracuje dyrekcja, na której czele stoi 
b: wojewoda pomorski p. dr. Stani- 
sław Wachowiak, mając jaka naj- 
bliższego współpracownika, doradcę 
i zastępcę p. Mieczysława Krzyżan- 
kiewicza, doświadczonego dyrektora 
Targów Poznańskich. 

Przy boku Rady głównej ma po- 
wstać Komitet Wielki, obejmujący 400 
naiwybitniejszych esobistości z całej 
Polski, reprezentujących _ wszystkie 
dziedziny życia kulturainego i gospo 
darczege państwa. 

Poza wyżej podanemi ciałami po: 
wstał jeszcze komitet honorowy Wy- 

—= A więc do trzeciej,—odrzekła 
wesoło. Zerwała się z krzesła, zręcz 
nym i szybkim ruchem podniosła 
chustkę, zakręciła się na obcasach i 
zawołała: „Chodźmy Annol* 

Wszyscy czworo zwrócili się ku 
domowi. Betty obejrzała się poza 

siebie. › 
— Pau zapomniał rękawiczki na 

krześle, — rzekła do Anno. 
Detektyw obejrzał się. 
— To prawda, — zauważył od- 

wracając się, lecz zanim zdążył cof- 
nąć się, Betty skoczyła ku krzesłom 
i wracała już z rękawiczkami w ręku. 

— O, pani, nie wiem, jak mam 
pani dziękować! Wstyd mi doprawdyl 
—'mówił, odbierając z jej rąk  ręka- 
wiczki. 

Poczem skinął Jimowi, który był 
nieco madąsany. 

— Cha, cha, cha, mój drogi, — 
zawołał śmiejąc się. — Nie podoba 
Się panu, že pauna Harfow jest dla 
mule tak uprzejmą? Wygląda pan tak, 
jakby połknął kij. Ale proszę tylko 
pomyśleć: czem jest piękność i mło- 
dość w porównaniu z talentem Annol" 

Jimowi Anno nie podobał się wca- 
le, gdy brały w nim górę jakieś bła- 

SŁ O W 

Doniosłe zamierzenie. 
Powszechna Wystawa Hra owa w roku 1929. 

Niech jeszcze dorzucę, że wysta- 
wie specjalaą uwagę i zainteresowa- 
nie poświęca p. Prezydent Rzeczypo* 
spolitej,j co swój wyraz znajdzie w 
jego zgodzie na objęcie nad nią pro- 
tektoratu. 

Z powyższych kilku danych e 
organizacji wewnętrznej Powszechnej 
Wystawy Krajowej wygląda w  esta- 
tecznef mierze ten wielki rozmach 
z jakim zamierzenie jest realizowane, 
nad wszystkiem zaś dominujs agrom- 
ny zapał, inicjatywa i pracowitość lu- 
dzi najbezpośredniej przygotowaniami 
do Wystawy zajętych. 

* 
Kiedym ogólnie opowiedział o 

przygetowaniach wystawowych, po- 
staram się odpowiedzieć na pytanie: 
w jaki sgosób Poznań sprosta trud- 
nościom których nie mogła pokonać 
Warszawa, wtedy gdy była miowa o 
zerganizowaniu wystawy ogóla9-kra- 
jowej w stolicy? Są to, jak wzmian- 
kowałem, trudności fimansowe i tech» 
niezne. 

Przystąpmy do pierwszych. 
Koszty wystawy według * przewi- 

dywań Organizatorów wyniosą od 
111/, do 15 miljonów złotych. Skrom- 
na ta stosunkowo, jak na tak olbrzy- 
mie przedsięwzięcie, suma  tłómaczy 
się po pierwsze ograniczonym pla: 
nem iawestycyjaym, co pozostaje w 
związku z oddawaniem dla cel 'w 
wystawy szeregu gmachów Targów 
Poznańskich; po drugie faktem bu- 
dowy własnych gmachów przez sze- 
reg instylucji, miast, samorządów 
jid: 

Finanse P. W. K. mają się oprzeć 
na dwóch podstawach: | 

a) NaZgromadzeniu kapitałów z 
subwentyj oraz b) na sumach stano- 
wiących dochody własne wystawy, 
jak to opłaty za miejsca od. wystaw= 
ców, ozłaty za bilety wstępne, wresz- 
cie dochody z imprez. : 

Na pi:rwszy apel pośpieszyły z 
ofiarami na cale wystawy dzielnice 
zachodnie deklarując, jak dotąd, su- 
mę zgórą 2 i pół miljonów złotych. 
Na podkreślenie zasługuje także to, 
że w sumie przytoczonej nie są za: 
warte spodziewane subwencje od 
przemysłu bielskiego oraz od Cen- 
iralnego Związku Górnictwa, Przem. 
Handl1 i Finansów. Zasilą one w po- 
łączeniu z pomocą finansową samo: 
rządów, do których się zwrócono tak- 
że, wydatnie kapitały P. W, K. 

Wśród przewidywanych imprez, 
brane jest pod uwagę urządzenie lo- 
ferji pieniężnej, Sprawa ta oczekuje 
narazie na niewątpliwe zezwolenie ze 
strony Ministerstwa Skarbu. 

We wszystkich pracach przygoto: 
wawczych przebija głęboka znajo- 
mość rzeczy, fachowość i umiejętność 
organizacyjaa. 

Co zaś jest najważniejsze i pod- 
kreślenia godne, to to, że przy ol- 
brzymich wydatkach, przy kolosalnym 

  

Miecz Krzyżankiewicz Dyr. M-dzynar. 
Targów w "Poznaniń i zast. dyr. w PWK. 

nakładzie kapitałów dla dzieła o wy: 

zeńskie instynkty. Ale najgorsze było 
to, że mie umiał mu odpowiedzieć. 
Poczerwieniał tylko i zmieszał się 
jęszcze bardziej. W milczeniu skiero- 
wali się ku domowi, gdzie Anno pa- 
żegaał się z pannami 

Anna Apcoff weszła do bibljoteki. 
Jim uczuł, że ktoś dotyka jego ra- 

mienia, odwróci! się: przed nim stała 
Betty z wesołym uśmiechem na ślicze 
nych ustach. | 

— Przecież pan nis ma mi tego 
za złe, że wróciłam po jego ręka- 
wiczki? — zapytała. Proszę powie- 
dzieć, że nie, — w głosie jej zadrga- 
ły muty pieszczotliwe. — Nie uczyni- 
łabym tego za nic w świecie, gdybym 
wiedziała, że to zrobi panu przykrość. 

Zły humor Jima ulotnił , się jak 
kamfora. 

— Ja miałbym mieć pani coś za 
złe? — zawołał — Gdyby pani zee 
chciała nawet włożyć mu różę do bu- 
toajerki, powiedziałbym tylko: „Raczy 
pani zaszczycić mnie również tą 
łaską”, 

Betty roześmiała się i przyjaźnie 
uściśnęła jego dłonie. 

— A więć bądźmy przyjaciółmił-— 
zawołała—j skierowała się ku drzwiom. 

о 

nych funduszach, P, W. K. bowiem 
© pomoc bezpośrednio ze strony 
Skarbu Państwa nie zwracała się. To 
jest ten moment, przy naszem po- 
wszechnem przyzwyezajeniu do t. zw. 
subwencji rządowych, charakterys- 
tyczny i zgoła wyjątkowy. 

Powiedziano sobie: Wystawa Kra- 
jowa ma objąć wszystko, co stworzył 
duch polski, co zbudowała ręka pol- 
ska, niechźs więc realizacja jej stanie 
się wyłącznie siłami spełeczeństwa, 
niech mie stanowi ona dodatkowego 
ciężaru dla państwa, niech będzie 
wyrazem uświadomienia obywatelskie- 
go kraju, pomnikiem jego ofiarności. 

  

Ziem Wschodnich, ma specjalne zna: 
czenie. Przy tym braku łączności 
gospodarczej, jaki w naszych stosun- 
kach istnieje, może stać się doskona- 
łym pomostem dla nawiązania kon- 
taktu ziem kresowych z dzielnicami 
silniejszemi gospodarczo, może zaia- 
teresować Polskę naszemi potrzeba- 
mi gospedarczemi, naszą produkcją, 
naszym rynkiem. P, W. K. może stać 
się pozatem doskonałą szkołą orga- 
nizacji własnych naszych podobnych 
przedsięwzięć. 

W zrozumieniu tych momentów 
Ziemia Wschodnie winny wielkiemu 
dziełu Poznania wiele poświęcić 

  

uwagi. 

Wystawa Krajowa dla nas, dla e 
i] 

e e 

Zamiasf kazania. 
„Religja—to nauka O tem, czego utylitaryzm spoleczny, pogrobowiec 

robić nie trzeba”. Takie oszałamiają- 
ce określenie słyszałem nisdawno z 
ust jednego z moich młodych przy- 
jaciół, kończącego gimnazjum w Wil- 
nie. Zrozumiałem, że w jednam zda: 
niu ujął aa to, co wielu myśli — ale 
nikt dotąd jasne nie wypowiedział. Ba 
tacy już jesteśmy, — Słowianie. Lubi: 
my miękkie, we mgle rozlane kontu- 
ry, łagodne, pastelowe, w sinej dali 
tonące barwy, lubimy szerokie, roz- 
ległe poglądy. | nis tasknimy za ©- 
strym zarysem, wyraźną barwą, jasno 
sformułowanem zdaniem. Więc i o 
religii my, przeciętni inteligenci, 1п%у- 
nierowie, prawnicy, lekarze, nie uro- 
biliśmy sobie wyraźnego określenia. 
Nie możemy dokładnie powiedzisć, 
co mamv na myśli, gdy wymawiamy 
slowo „Raligja“. W braku okkeślenia 
— zobaczmy, jaki jest ten nasz ogól- 
ny, najbardziej rozpowszechniony „po: 
gląd“ na religję? 

* 

Z zasad religijnych najwięcej zro- 
zutmienia znajdują u nas te zakazy 
etyczne, bez których życie społeczne 
istnieć by nie mogło. Nie zabijaj, nie 
kradnij, nie cudzołóż, nie świadcz 
fałszywie. . Uważamy szczerze za zło, 
gdy się te zasady łamie. Rozumiemy, 
że giną narody, które tych zasad nie 
chcą uznawać. Uważamy je za cen- 
trum, za źrenicę, za główną treść 
religji. 

Nakazy pozytywne już mniej znaj- 
dują u nas zrozumienia. Odpoczynek 
niedzielny, cześć dla ojców, nawet 
miłość bliźniego tłómaczymy sobie 
względami społecznemi, A Msza w 
niedzielą—post w piątek—spowiedž 
doroczna nie łatwo mam do przeko- 
nania trafiają. | pan, drogi panie, któ- 
ry czytasz „Słowo”, który się za ka- 
tolika uważasz, . sądziłbyś pewnie, że 
na przykre tory skierowuje rozmowę 
ten, ktoby się spytał: do którego ko: 
Ścioła chodzisz? gdzie sę spowiadasz? 
i czy są postne obiady tam, gdzie 
jadasz w piątki? 

O dogmatach—o Bogu Stworzy- 
cislu i Zbawcy, o niebie, piekle, anio- 
łach i świętych wiemy zwykle tyle, ile 
nas nauczono gdyśmy mieli lat kilka. 
Kazań nie wieleśmy słyszeli, a i te 
przeważnie © morałach były. Zresztą 
stosunek nasz do dogmatów jest zno: 
wu po naszemu niejasny i nie spre- 
cyzowany. Z tradycji, ze względu na 
siczere, choć uczuciowe tylko, przy- 
wiązanie do nich matek, sióstr i żon 
szanujemy tę naukę. Rozumiemy, że 
jest. ona potrzebną podporą zasad 
moralaych — dla tłutmu, i może nie- 
tylko dla tłumu. Wszak i Vol- 
taire powiada: S'il n'y avait pas de 
Deu, il faudrait Iinvanter, Nie jesteś- 
my ateuszami. Ale i „głowy nie da- 
libyśtmy sobie uciąć" na potwierdze- 
mie tej „metafizyki* Uważamy ją za 
coś dodatkowego, za podporę jedynie 
do zasad moralnych. 

Jeżeli teraz z tych mglistych po- 
glądów zrobić jasne określenie, to 
wypadnie, że relgja jest właśnie su- 
mą wskazań etycznych, przedewszyst- 
kiem negatywnych; oparcie ich e do- 
gmaty jest czemš wypadkowem. |:k- 
że to bliskie do „nauki 0 tem, czego 
robič nie trzeba“. 

— Atmo, będziemy jadly šniada- 
nie o diugiejl — krzyknęła w stronę 
bibljoteki, — muszę pospacerowa 
rozegūsč wszystkie ponure myśli. 

Jim patrzał z zachwytem na jej 
zgrabną postać, ruchy jej były tak 
piękne, zdawała się być stworzohą z 
ognia, duszy i powietrza. Za chwilę 
była już na podwórku i znikła za 
bramą tak szybko, że Jim die zdążył 
3 zorjentować, co mu wypada czy- 
nić. 

Zajrzał niepewnie do bibljoteki, na 
której pregu stała Anna. 

— Czy nie mógłbym jej towa- 
rzyszyć? — zapytał, biorąc kapelusz, 

— Nie, nie trzeba. Znam dobrze 
Betty — w tej chwili pragnie ona sa- 
motności — odpowiedziała Anna, 

— Dlaczego pani tak sądzi? | 
— Jestem tego pewna. 
Jm kręcił kapelusz w rękach, nie 

był wcale tak pewnym tego, co twier- 
dziła Anna. 

Anna przez chwilę przyglądała mu 
się ze smutnym uśmiechem, Wreszcie 
wzruszyła ramionami, gestem rozpa- 
czy. 

— Pan powinien uczynić coś inne- 
go. = rzekła, — paa powinien dać 

pozytywizmu. Chcemy jaknajlepszega 
urządzenia ludzkości na ziemi. O 
ludzkość, o jej doczesne szczęście 
nam chodzi, Wiemy do czego pra- 
wadzi lekceważenie zasad etycznych, 
Tych zasad bronimy. I dlatego skłon- 
ni jesteśmy oprzeć się o dogmat. Ale 
dogmat ten przyjmujemy jako hypotszę. 
Fiyaotezę niezbędną. Hypotezę, której 
ruszyć nie wolno pod karą klęsk spo- 
łecznych. Ale tem niemniej hypotzzę 
tylko. I ostrożnie, po cichu, szu- 
kać jesteśmy gotowi ianej hygotezy, 
wygodniejszej—w teozofji naprzykład. 

Rozlewność, niejasność, nieświa- 
domość nieledwie naszych myśli jest 
powodem, że nie przeczuwamy nawet, 
jak daleko te nasze poglądy od za- 
sad Kościoła Katolickiego odbiegły. 
Bo myśl Kościoła—jeżeli ją dobrze 
rozumiem — relgja jako nauka jest 
nauką o Bogu i jego stosunku do 
ludzi. Z dogmatów wypływają wska- 
zania etyczne. Najważniejszem przy- 
kazaniem jest miłość Boga. Najważ- 
niejszym celem— Królestwo Bože, A 
szczęście doczesne ludzkości w gra- 
nicach osiągalnych jest rzeczą ubocz- 
ną i drugorzędną: 

Tak pojęta religja przestaje być 
jakimś katalogiem czynów zakaza- 
nych, jakimś zbisrem przepisów nie- 
ledwie policyjnych, jakimś kodeksem 
karnym, w którym kary są niejasno 
oznaczone, a wykonanie ich zawie- 
szone na czas nisokreślony. Tylko z 
tak pojętej nauki religji może się zro- 
dzić prawdziwa relig jność, tylko tu 
się zrywa z szarzyzną utylitaryzmu; 
tylko :aka religja może zrodzić praw- 
dziwe uczucia religijne, nie mdłą bi - 
goterję. Tylko taka rodzi świętych : 
bohaterów. 

® 

Czyżby takiej religi u nas nie | 
bylo? 

wie, głęboko . pojmujs religję. ŻE 
szczera, prawdziwa wiara bynajmniej | 

Że wielu z tych, których $ 
mętne poglądy nieświadomie od za- $ 
nie wygasła, 

sad katolickich odbiegły wyrzekną 
się tych „poglądów” odrazu, gdy 
tylko sobie uświadomią ich niezgod- | 
ność z nauką Košciota. Ale żeby 
głębokie, prawdziwe pojmowanie ге- { 
ligji stało się tak powszechnem, jak 
dziś powszechną jest płytkość reli- 
gijna—trzeba, aby nie słowa, a czy- ė 
ny Śsiadczyły o wierze. 

Słyszałem niedawno z ust jedne= 
go z najwybltniejszych katolików na- 
szych, że tylko prześladowanis reli- 
gijne mogło by nas uratować od pe: Ф 
wolnege staczania się na dno utyli- $ 
taryzmu i indyferentyzmu. Niewątpli- 
wie prześladowanie pogłębiłoby po: 
jęcia religijne, zmusiłoby do potwiere 
dzenia wiary czynem. Ale wraz z 
pogłębieniem wiary jednych, szło by 
zaprzaństwo drugich. Prześladowanie 
zresztą nie od nas zależy, be nie 
zgadza się z naszą etyką prowokacja 
pogromów. Przecie i bez przešlado- 
watiia mogą powstać czyny, z wiary 
płynące, czyny, które zmuszą do za- 
miany mglistych poglądów ma okre- 
ślone pojęcia: 

O misjach mówię. 

znać panu Becs, rejentowi Betty, o 
tem, że dziś zostaną zdjęte pieczęcie 
z pokoi, Powinien on być obecnym 
przy tem, gdyż był ebacnym pizy 
opieczętowaniu drzwi. Pozatem w je- 
go rękach są wszystkie klucze od 
szaf i komód pani Harlow. 

— Ma pani rację, zaraz się tam 
udam. 

Anna dała Jimowi 
Bzcs. 

Gdy wyszedł, patrzyła za oddala- 
jącym się, a gdy zniknął z jej oczu, 
stała długo jeszcze w oknie zamyślo- 
na i smutna. 

ROZDZIAŁ X. 

Nowe podejrzenie. 

Rejentwyszedł do przedpokoju na- 
przeciw Jima. Był to mały, ruchiłwy 
człowiek, z kokieteryjną, ostrzyżoną:w 
klin bródką i czupryną zaczesaną „na 
jeża". Widocznie bilet wizytowy p. 
Frobischera oderwał go od śniadania, 
o czem świadczyła duża serweta któ- 
rej róg zatknięty. był na kołnierzyk, 
jJtm wyjaśnił w jakim przychedził in- 
teresie,iecz nie wspomniał 0 nowym 
obrocie, jaki wzięła sprawa od dzi- 
siejszego ranka, 

adres pana 

„ Nie twierdzę tego. Przeciwnie. Pe- 4; 
wien jestem, że wielu z nas prawdzi: : 

Rocznik 
Prawniczy Wileński. 
Ukazał się z druku tom H-gi 

„Rocznika Prawn czego Wileńskiego * 
wychodzącego pod redakcją prof. 
Wacława Komarnickiego, jako órgan 
wydziału prawa U. S, B. oraz Towa« 
rzystwa Prawaiczego im. Duniłowi- 
cza. Na plan pierwszy poważnej tej 
publikacji wybijają się rozprawy i ar- 
tykuły treści naukowef, a mianowicie: 
prof, Waśkowskiego „Przyznanie stron 
w procesie cywilnym”, pref. Bossow* 
skiego „Ze studjów nad peculium ca- 
strerse“, prof. Glasera „Kilka uwag o 
spędzeniu płodu ;ze stanowiska pra- 
wa karnego”, dr.  Świaniewicza 
„Wpływ momentów irracjona'nych na 
kształtowanie sie teorjl wyzysku*, prof. 
Petrusewicza „Zwrot ku pierwiastko- 
wi publicznemu w procesie cywil- 
nym“, ks. prof. Wilanowskiego „U- 
stępstwa ze strony Koścloła na rzecz 
państwa poczynione w konkordacie z 
10 lutego 1925 r. w świetle konkor- 
datów innych“ oraz prof. Komarnic- 
kiego „Upadek i wskrzeszenie Pzń' 
stwa Polskiego w literaturze niemiec- 
kiej", 

W dziale recenzji zwraca uwagę 
pelemika między dwoma dawnymi 
uczniami Uniwersytetu wileńskiego p. 
Królem i dr. Sukiennickim. P. Król 
daje obszerną recenzję pracy dr. Su: 
kiennickiego p. t. , Suwerenność państw 
w grawie międzynarodowem nowo- 
žytnem“, pracy będącej tezą doktor- 
ską przedstawioną przez autora na 
uniwersytecie paryskim. Na zarzuty 
postawione mu przez p. Króla dr. 
Sukiennicki trafaie edpowiada. 

Na pietwszem miejscu kroniki wi- 
dzimy nekrolog przedwcześnie zgas- 
łego docenta prawa administracyjne- 
go dr. Kazimierza Marji Krzyżanow- 
skiego pióra prof. Wacława Komar- 
nickiego. 

Szczególnie pożytecznym dla praw - 
ników-praktyków działem jest meto- 
dyczny przegląd ustawodawstwa pol- 
skiego w latach 1925 i 1926. W dzia- 
le tym referuje prof. Chełmoński usta- 
wądawstwo cywilne i handlowe, prof. 
Glazer karne, prof, Gutkowski skar- 
bowe, zaś św. p. doc. Krzyżanow= 
ski administracyjne. 

Jake dodatsk do Racznika praw- 
niczego mkazał się pamiętnik VIII 
zjazdu prawników polskich, który ed- 
był się w Wilnie w 1924 r. 

4 Swieżego zbioru 
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Nawet przeciwnicy 
herbaty obecnie chętnie ją 
piją, a to dzięki wprowa- 
dzeniu ma tutejszy rynek 

angielskiej F p 

° @ herbaty 

Aromatyczna Ekonomiczna. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 
    

  

    

dziesięcioletni naszej własnej, polskiej, stawy, którego prezesurę objął p. jątkowym znaczeniu politycznem, go- * Ale o tem w przyszłą niedzielę. W wielkim wyborze SW 
na ziemiach Rzeczypospelitej, gospo- premjer Marszałek Piłsudski, a do spodarczem i propagandowem, ca- : : : L.IC ramy gotowe ina obstalunek 

darki, Powszechna Wystawa Krajowa którego należą wszyscy członkowie łość przedsięwzięcia oparta jest ma _ Może się mylę. Zdaje mi się jed- J „LC. W. BORKOWSKI 
ma być tej gospodarki przeglądem, rządu. wys łkach społecznych, nak, że na dnie tych poglądów leży Mickiewicza 5._Filja Ś-to Jańska 1. 

+ 

— Miałem od dawna już stosun- 
ki z panami, — zawołał mały czło- 
wiek, za każdym razem pozostawały 
mi najlepsze wspomnienia, cieszę się, 
że mogę poznać wspólnika. tak salid- 
nej firmy. Oczywiście stawię się w 
domu  Grenells o godzinie trzeciej, 
ze wszystkiemi kluczami, doprawdy 
będę szczęśliwy, gdy ten okto>ny 
skandal się skończy | pomyśleć tyl- 
kol Oskarżeć taką śliczną, młodą pa- 
niękę! Któż inny mógłby się ośmie- 
lić na ten krokl Ale my damy mu 
nauczkę! Są we Francji prawa, chwała 
Bogu jest sprawiedliwość| 

Zdawało się, że miał ccholę po- 
wiedz.eč Jimow, iż w żadnym innem 
państwie miema sprawiedliwości i 
praw. 

Rejent odprowadził swego gościa, 
aż na ulicę. 

Jim szedł zwolna główną arterją 
miasta, ulicą Wolności, gdy nagle 
spotkał się z Anno, idącym z cygarem 
w ustach, od strony przeciwnej. 

— Pan już jest po śniadaniu? 
— zapytał Jim. 

— Nie potrzebuję ma to więcej 
niż kwadrans czasu, brzmiał edpe- 
wiedź, — A pan?



Morderca Masłooskich 
Wczoraj, w drugim dniu procesu osób będzie świadkiem ostatnieg 

rodziny najstraszniejszego aktu dramatu. 
Masłowskich oraz robotnika Cezara 
karnego o zamerdewanie 

| sprawcę mordu Stanisława Aziulewi- 
cza na karę Śimigrci. 

Po wznowieniu przewodu sądewe- 
go przewodniczący udziela głosu 

| przedstawicielowi urzędu  prokurat: r- 
skiego prokuratorowi Sakowizzowi. 

„ Przemėwisnie było zwiezłe i w 
definicji zdążało do jednego: Kara 
śmierci może być jedyną karą za tak 
wyrafinowane i ekrutne morderstwo. 

' Pan prokurator zatrzymuje się chwilę 
nad kwestją rewelacyjnego oświad- 
czenia oskarżonego, złożonego w pizr- 
wszym dniu rozprawy. Zbija je tłó- 
tmacząc pobudki kierujące Ażiulew - 
czem jako usiłowanie zrzucenia z zie- 
bie ciężaru bodaj dwóch tylko tru- 
pów. Pan prokurator przekonany jest, 
że Aziulewicz działał sam i dla niego 
tylko żąda najwyższego wymiaru 
kary. 

Obrońca eskarżenego mec. Wis 
mont stoi na odmi:nnem stanowisku, 
Przewód sądowy dał nam, niczem 
miezdementowane dane, ża Aziulewicz 
mie działał sam, W bandzie, bodaj 
nawet nielicznej ten mało intel gen- 
tny ossbnik nie mógł być czołowym 
uczestnikiem, ą raczej być wykorzy- 
stywanym przez współtowarzyszy. 
Nie ulzsga wątpliwości  wadliwość 
śledztwa w tej sprawie, dzięki czemu 
na ławie oskarżonych brakuje po- 
zostałych uczestników mordu. Było- 
dy ich kilku, byłaby odpowiedzialność 

— indywidualna, a wówczas Aziulewiczo- 
| wi napewne nie groziłaby kara Śmier- 

«i. Zdaniem p. obrońcy wszystkie trzy 
wersje dotyczące uczestników — тог- 
sderstw są prawdziwe i nikt na prze- 
«wodzie sądowym nie umiał udowod- 
nić nieprawdziwości ich, 

„ Kara śmierci w przededniu wejścia 
w życie nowego kodeksu karnego 
opartego na zasadach penitencjarnych 
ie powinna zapaść w tej sprawie. 
Wybierając między życiem a Śmier- 
cią, należy wybrać życie, kończy swo- 
je przemówienie wbrońca Aziulewicza. 

Przemówienie to wywoł:ł> na 
«ebtcnych ogromne wrażenie, nawet 
zupełoie spokojny Aziulewicz jakby 
pizytomnieje i fosforycznie błyszczące 
jego oczy zasłania mgła 

Przewodniczący udziela mu głosu 
—ostatniego słowa. 

— Proszę © darowanie mi życia, 
«mówi oskarżony. 

Sąd cgłasza pytania postawione 
ma swoje rozpoznanie i wydala się 
do pokoju narad. 

Dzwonek: przerywa po godzinie 
ożywiene dysputy na temat wysoko- 
ści kary. Wprowadzają oskarżonego. 
Wchodzi sąd. 

Wśród publiczności daje się zau- 
ważyć silne podniecenie. Spostrzega 
to przewodniczący i upr.edza publicz- 
ność, że wszelkie oznaki zadowolenia 

| 

| 
| 
| 

lub niezadowolenia z wyroku, będą' 
ścigane z całą surowością. Pauza. Na 

| sali jak makiem siał. 
W imieniu Rzeczypospolilej—czy- 

ta p. prezes Owsianko „za zabójst- 
stwo w celu rabunku, po pozba- 
wienu praw stanu na karę 
śmierci." 

Koszty sądowe w sumie 600 
osi zasądzony. 

Straszne te słowanie robią jakby 
rażenia na oskarżonym. Stoi spo- 
ojnie chwilę, poczem składa nie 

znaczny ukłan w stronę Sądu i wy* 
chodzi uśmiechając się. 

Zaprowadzony do pokoju dla o: 
skarżonych nie traci równowagi du: 
cha i mówi do eskortujących go 
policjantów: „Wszystko jedno będzie 
kulka, niema co teraz martwić się, 
mam ze dwa lata czasu zanim będzie 
apelacja i kasacja.—Czort pobiery ot 
z żoną trzeba by się zcbaczyć”, 

Po krótkiej rozmowie z obrońcą 
eskorta nakłada kajdanki ręczne 1 
wyprowadza z gmzchu sądowego. 
Idąc korytarzem sądowym uśmiechał 
się jeszcze przyjęźiie do spotka- 
mych. | 

Taki oto przebieg miał przedo- 
statni skt ciężkiego dramatu życio- 
wego. Nadejdzie ranek, kiedy wzgó- 
a antokolskie oraz nieliczna grupka 

2 

{ 

zł, 

— Śniadanie w domu  Grenelle 
będzte dopiero o drugiej, gdyż pana 
Harlow miała ochotę pospacerować. 

| Auno uśmiechnął się. 
| — Rozumiem ją) Pierwszy to Swo- 
' bodny spacer, po takich męczarniach! 
_ Jest te niby pierwszy spacer rekon- 
/ walescenta po ciężkiej operacji Pierw- 
'° szy spacer podsąd ego, po tem, gdy 
| sąd go uniewinił. Ten spacer oaświe- 

ją. Ale miech pan nie żałuje, że 
iadanie zostało odłożone, wszakże 

 Bfzieki temu spotkał pan mnie. 
To mówiąc przybrał znów pozę 

omiczną. 
Jim miał wstręt do wszelkich te 

atrainych efektów, szczególai: na uli- 
" cy, odrzekł więc sucho: 

„, — Naturalnie, bardzo mi miło. 
| Anno roześmiał się: 

, — Będzie pan wynagredzony, — 
zauważył, lecz Jim nie zrozumiał 
za co, : 

— Chodžmy razem. O tej godzi- 
mie będziemy zupełnie sami na tera. 
sie wieży Philips ła de Bon. 

Przed niemi wznosiła się wspa- 
ulała wieża, Anno zaczął wstępować 
sa schody, za nim suaął Jim. Prze- 
uzli trzysta szesnaście stopni. Znale- 

skazany na Kórę Śmierci, 

Obrońca oskarżonego 
Markucia sąd wysłuchał przemówień skargę apelacyjną, może wówczas o- 

Bron oraz wyniósł wyrek skazujący statni akt będzie mizł przebieg nieco 
jaśniejszy. 

W.T. 
ESEE 

Sprawa Turno-Slawińskiego, We- 
ryho -Darowsklego i Rymkow- 

skiego. 
W dniu wczorajszym ma wokan- 

dzie Sądu Apelacyjaego znalazła się 
Sprawa skazanych za szpiegostwo na 
rzecz ościennego państwa, młodych 
intelgentavch, żądnych zbogacenia 
się: Staa Rymkowskiego, St. Turne. 
Sławińskiego 1 Ottona Werybo Da- 
rowskl-go. Wszyscy oni pozbawieni 

= 

  

Ostarżony Turno-Sław ński. 

zostali praw stanu i skazani przez 
Sąd Okręgowy na karę więzienia cięż- 
kiego, pierwszy na lat Osiem, pozo- 
stali dwaj pó sześć. Sprawą ta już 
dwa razy była na wokandzie i obydwa 
razy musiała być odroczoną z racji 
niestawiennictwa b. ważnego świadka 
Jskóba Sniadowicza. | tym razem 
Sniadowicz przedstawił 

wniesie 

Śr ko GO. ZO 

CITATA PYEAUŁOWKY (OTOZ W ANY PROT OOROREEREPRECSOEBE NRA 

PODZIĘKOWANIE. 
Wszystkim krewnym, znajomym  Konwentowi i Kolu 

Filistrów „Polonii', kolegom zmarłego którzy okazali nam 
tyle współczucia z powodu przedwczesnego zgonu ukochanego 
męża, ojca syna i brata 

" 2 żę p WILHELMA FAJERTAGA | 
przesyłamy płynące z głębi zbolałych a wdzięcznych serc 

jg Zapłać я 
2 "ŻONA DZIECI MATKA i RODZEŃSTWO 

_KRONIKA 
SZKOLNA: NIEDZIELA : 

27 Dziś Wsch, sł. o g. 7 m, 14 | — (6) Sprawa Hoa. 

Wirgiljusza szkól zawcdowych. We wterek, = z Zach. si. o g. 15 m, 33 dnia 29 listopada, o g. 8 e] wiecz, 
Manswerta odbędzie się w Magistracie posie- 

dzen e miejskiej komisji kulturalno 
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład oświatowej w sprawie subsydjowania 

Meteorologji U. S. B. przez miasto szkół dokształcających 

liczby członków zebranie odbedzie się 
w drugim terminie o godz. 20 i bę- 
dzie ważne przy wszelkiej liczbie człon- 
ków. : 

— Oddział wileński Polskiego To- 
warzystwa Tatrzańskiego urządza we wto: 
rek dn. 29 b. m. o godz. 8 m 15 wieczorem 
w Gimnazjum im. J. Słowackiego (Domini. 
Kańska 3) zebranie miesięczne, na którem 
Prof. Dr. Tadeusz Czeżowski wygłosi poga: 
dantę, ijustrowaną Ilcžnemi przezroczami, p. 
t. <Zima w górach». Gcšcie mile widziani. 

ROŻNE. 
— Z Archiwum Państwowego: Dy: 

rektor Archiwum Państw. p. Wacław Giz- 
bert-Studnioki cd dnia 27 bm. korzysta z 
sześciotygodniowego urłopu. W tym okresie 
zasiępować go będzie prof. Ryszard Mie- 
nicki. 

— (c) Obrazki wileńskie. Zima... za- 
mieć. Śnieg pada wielkiemi płatami. Na uli 
cach ustaje już wszelki ruch, Od czasu do 
czasu błyśnie tylko Światło spóźaionego au: 
tobusu. Na ulicy Zamkowej pusto i głucho. 
Tu i owdzie chodzą zmarznięci stróże nocni 
z <Kluczów». Na wieży katedralnej wybija 
godzina jedenasta. Po jąkimś czasie ulica 
nieco się ożywia. Publiczność wraca z te- i 
at 

„Enrilo“ 
ma smak i zapach czyste: 

kawy ziarnistej,— — nato- 

miast jest  požywniejszem, 

zdrowszem . i znacznie tań- 

szem |   
Proszę się przekonać, 

„Enrilo* można nabyć w każ- 
dym składzie kolonialnym! 

z ómie 25 —XI. 1927 + 

Ciśnienia i 
średnie f 768 

Temperatura \ 
średnia EO 2° С 

Upad 12 do- ganė) 
Flat | Północno-Zachod: 
przewsżający 

Dw agi: Pochmurno. Deszcz. 
Maximum za dobę .j- 22 C 
Minimum za dobę — Io C ° 
Trndencja barometryczną stały wzrost ciśnie- 
nia. 

KOŚCIELNA, 
— (c) Podziękowan'e za święto- 

p'etrze. j.E.kard, Gasparri nadesłał do 
JE. ks. Arcybiskupa Metropolity Wi- 
leńskiego podziękowanie Stolicy Apo- 
stolskiej za šwietopietrze, które z 
Archidjecezji wileńskiej wpłynęło w 
wysokości 2.17360 zt. 

— (c) Ofiary na Konwikt Teo. 
logiczny w Lublinie. j. E. ksiądz 
Arcybiskug Metrogol.ta najgoręcej po- 
leca Duchowieństwu Archidjecezji Wi- 
leńskiej «Wezwanie Rady Biskupiej» 
dla spraw Uniwersytetu w Lublinie. 

Świadectwo Wezwanie zwraca się do wszystkich, 
lekarskie stwierdzające chorobę, Sąd komu droga j:st sprawa rozwoju ży. 
przychylił się do wniosku stron i 
i sprawę odroczył na dzień 

tia naukowego katolickiego, aby do- 
10 pomogli do zdobyca gmachu, dla 

stycznia 1928 oświadczając, że jeżeli konwiktz, w którym wszyscy. alumni 
św. Sniadowicz znów nie s 
będzie zbadany w łóżku, 

tawi się, pragnący uczęszczać na Un:wersytet 8 
ewentualnie Lubelski mogliby znaleźć i pomie- 

w razie stwierdzenia symulacji cho. Szkanie i opiekę. Wezwanie podpisali 
roby sprowadzony siłą = AR s: J.E. Kard. Kaxowski, Prymas A Hlond, 
praw. 

Metropolis. 
Najsłynniejszy, najbardziej nowoczesny, 

naj monumentalniejszy, 
film na świecie. Ostatnie 
ści filmowej. Caś— 
ucho _nie słyszało. 

Oto jest w Wilnie ów cud, 
słowo.: 1 cóż? 

Zupełne rozczarowanie. 
mysz, Wydano krocie. 
słychany dziwoląg architektoniki mający uprzytomnić potęgę Fabryki Molocha oraz mi w majątku Rojstele, tego, który ją w ruch puścił, Nadprzedsię- 
biorcę Nie monumentalną pokazano nam 
rzecz lecz monstrnainą. 

A O rzesze robotników, o przewagę nad niemi walczą dwie sły. Dobra siła nosobio- 
Da w Marii i zła siła uosobiona w jej sobo- 
wiórze. Sobowtór Marii prowokuje rzesze rohotnicze do buntu. Marję więzi fabrykant 
sztucznych, mechanicznych istot ludzkich i ją w homunkniusa zamienia, Tymcz: sem bunt sprowokowany przez złą Marję dojrzał. Tłumy robotników demolują 1 palą Fabrykę: Molocha, nie bacąc, że własne ich dzieci w płomieniach giną. Ale... nie przychodzi do ostatecznej katastrofy, Syn Nad przedsiębior» 
cy wyzwala dobrą Maję, Następrje zgoda 
między Kapitałem a Pracą. Nawet obie po: 
tęgi fraternizują ze sobą i zawierają Sojusz 
wieczysty: 

Z odmętów cudackiego i przemędrko- 
wanego filmu zaprawionego wieloma naiw- nościami, mętnego i niedosiągniętego w mo: fywie socjalnym stanowiącym oś filmu — So wyłania się morał zupełaie płytki i banal- ny: «Pośrednikiem między mózgiem a rę- 
kami powinno być serce». 

Nagzromadzone cudactwa. dziwolązi i 
mechanizacje wytwó 'czości rychło nużą. Jest 
to ogromna praca — chybiona; olbrzymi 
kapit.ł roztrwoniony. Może tylko posunął 
<Metropolis> naprzód technikę — {Итэжа, 
otwierając dla niej jeszcze nisktóre možii- 
wości (niebywsłe spożytkowywania np. 
elektryczności). Co zaś do <teadencj:> go- 
cjalnej, to dzięki wielu scenom mogącym w biąd wprowadzić zastępy bezkrytycznych 
widzów, film nazwzćby wolno raczej sżko: 
dliwvm niż przynoszącym jakąkolwiek ko- 
rzyść 

Słowem: nieudało się stworzyć nad film. 
Mar. 

Źli Się na terasie, z której widać by- 
ło jak na dłoni całe miasto, zalane 
jasnym blaskiem majewego południa. 

Szojrzeli w kierunku wschodnim, 
na chwilę serce Jima przestało bić 
z zachwytu. Istomie przed oczyma 
ich rozściełał się przepyszny widok: 

Nawprost nich rysowały się smu- 
kłe wieżyce kościoła Matki Bożej, 
delikatne, jak koronka, przetykana dro- 
giemi kamieniami. A dalej ciągnęła 
się rozległa równina, przecinana bły- 
szczącemi sirumykami i małemi wię- 
skami. 

Anno usiadł na małej ławeczce i 
wyt'ągnał rękę: 

Spójrz pan, —zawołał 
w Oczach, — oto co chciałem panu 
pokazać! 

Jim spojrzał i twarz jego 
śnił zachwyt. 

Dal:ko na hóryzoncie, piętrzyła 
się zdumiewająco piękna w bieli i 
srebrze, niby w błyszczący aksamit 
przybrana, miejscami zaróżewiona — 
jakby luna dalskiego pożaru — góra 
Mont-Blanc. 

— Ol Jakże się cieszę, że mamy 
wspólne gusty! — mówił Anno, wpa. 
trując się w twarz Jima — Ale może 

rozja- 

Góra urodziła ki, gm. 
Skonstruowano nie. czyńskiej 

ogniem q 

oraz bisku i: Podlaski i Lubzlski. 

URZĘDOWA. 

i zawodowych. 
tu. W wąskim przesmyku ul. Zamkowej 

odrywa się od szarego muru jakaś drobna 
— (0) Zebranie komitetów ro- postać i z wyciągniętą ręką drepce koło prze- 

dzicielskich szkól powszechnych 
m. Wilna. Dzś, 
o godz. 12-ej, 
zebranie 
polskich szkół 
"ilma; w lokalu sz 

dnia 27 listopada, 
odbędzie się walne 

komitetów rodzicielskich 
powszechaych m. 
koły powszechnej 

Nr. 37 przy ul. Wileńskiej Nr. 10. 

UNIWERSYTECKA. 

— Powszechne 'wykłady Uni- 
wersyteckie. W niedzielę, dnia 27 cukierenki i 

chodnia płaczliwym głosem zawodząc: <Pan 
dobry, dać pięć groszy, pan dobry dać na 
chleb...» Przechodzeń wyjmuje monetę i daje 
dziecżu, mrucząc pod nosem: <Poszłopy to 
spzć, a nie łazić po mroziel» W tej chwili 
z kilku stron nadblega jeszcze kilka drob- 
nych postaci, otulonych w łachmany. Wy- 
ciągając ręse po datek, trwożliwie się roz 
glądsja, czy nie widać policjanta, Litościw- 
Szy przechodzeń obdarzy dzieci drobnemi 
monetami, częściej jednak muszą one z ni- 
czem odchodzić Ciekawa rzecz, iż otrzy- 
mawszy jałmużnę biegrą dzieci do pobliskiej 

kupują karmelki lub clastia. 
listepada 1927 rsku © godzini: 7.ej Czy jest ktoś powołańy do czuwania nad 
wieczcrsm w Sali Sniadeckich Uai- 
wersytetu zast. prof. dr. Iwa Jawor. 
ski wygłosi odczyt 
taryzm francuski za Trzeciej 
bliki». 

«Parlamen- 
Repu: 

p. t: 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Kasa Chorych m. Wilna 

a sa dn. 28 Fyk ae jak zwykle, Teatr Polski czynny będzie trzy 

chodni na Śnipiszkach gabinet den- 
tystyczny będzię czynny od g. 9 do kowa, 

bezdomnemi dziećmi, przeważnie dziewczę- 
tami? Latem sprzedaje to kwiaty, zanudza- 
jąc do nieskończoncśc! przechodniów — zimą 
majźnie na ulicy, chowając się przed okiem 
policji. Proszę przejść późnym wieczore m 

Wstęp 50 gr. dla mło dzieży 20,gr. własne oczy owych dzieciaków. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś, 

razy: 
O g. 3ej pp.—sztuka nastrojowa Cziri- 

z ostatnich przeżyć Rosji p f. <Ko- 
g. 11 (Iek.-dent, M Iner-Nemcer) i od misarz sowiecki». 
g. 11 m. 30 do g. 1 m.30 (lek.-dent. 
Poczobutt:Odlanicka). Po ukończeniu 
remontu lokalu lek.-dent. M laer- 

O g 6-ej pp.—zabawny, pełen niedopo- 
wiedzeń, finezji i niespodzianek—<Kwiat po- 
maraficzowy». 

0 g.8 m.30 w.—ostatni sukces sezonu— 
Nemzer będzie przyjmowała od g. 10 angielska komedja Lonsdale'a «Koniec mi« 
m. 30 do g. 12 m 
Poczobutt Odlanicka od 

‚ 6 30, 

. 30, zaś lek.- dent. 
g. 4 30 do 

Od 1 grudnia b. r. w tejże Przy. 
chodni rozpocznie przyjącia dr. Jabrow 
(choroby wewnętrzne) w godz. od 
5 1 pół do 7-ej. 

stress Cheyney>. 
— Najbliższa premjera. Najbliższą 

premjerą w Teatrze Polskim będzie świetna 
komedja G. Varesi i D. Byrne <Ta, która 
zwycięża». 

— Dzisiejsz. 
w Teatrze Polskim. Dziś wystąpi na po- 
ranku w Teatrze Polskim, po raz ostatni w 
Wilnie znakomitą tancerka Maryla Gremo, 

W Ambulatorjlum Centralnem ga- której występy odniosły wielki sukces arty: 
binet urologiczny czynny jest od 

—_(0) Z posiedzenia Okręgowej Ko- £. 4 e] do g. G ej, erdynnje dr. Jano- 
misji Ziemskiej w Wiłnie. W dniu 25 Ji- 
stopada, pod przewodnictwem prezesa O. U.. 

e Łączyńskiego, odbyło się posiedze- 
najkosztowniejszy nie Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
słowo pomysłowo- 

czego oko nie widziało, 

Z p. St. 

Po rozpatrzeniu spraw ze skarg odwo- 
ławczych na orzeczenie Komisji uwłastcze- 
niowej na pow. Wileńsko-Trocki: a) w przed- 

to ostatnie miocie uwłaszczenia na rzecz Edwarda Wa- 
silewskiego działki ziemi z folw. Rojstanisz. 

zeszańskiej, własność Zotji Krza- 
ib) w przedmiocie uwłaszczenia 

na rzecz Rozalji Zienkiewiczowej działki zie. 
gm. Rudomińskiej, 

własność Włodzimierza Łęskiego, Komisja 
postanowiła powyższe orzeczenie powiato- 
wej Komisji uwłaszczeniowej utrzymać w 
mocy. 

Komisji uwłaszczeniowej na pow. Wileńsko- 
Trocki w przedmiocie uwłaszczenia na rzecz 
Józefa Nowickiego zaśc. Kopinie, gm. So- 
lecznickiej, własność Karola Wagnera. 

Następnie Komisja zatwierdziła szereg 
projektów scalenia gruntów wsi, położonych 
M różnych powiatach województwa Wileń- 
skiego. 

Sprawę przymusowego zniesienia słu: 
żebności pastwiskowej, rzekomo obciążającej 
majętek Zahorze, pow. Oszmiańskiego, wła: 
sneść Ant, Dunin Ślepścia, na rzecz wsi Za- 
horze, odroczono do zbadania tej sprawy 
przez komisarza ziemskiego. 

W dalszym ciągu Komisja uznała za 
wygaśniętą służebność pastwiskową, .przy- 
sługującą gospodarzom wsi Miłejszuny, gm. 

lsziej, pow. Oszmiańskiego, na dobrach 
Daukszyszki, własuość J. Białousa. 

Projekt przymusowego zniesienia słu: 
żebności pastwiskowej, obciążającej dobra 
ziemskie Rafałów, gm. Jodzkiej, pow. Bra: 
sławskiego, własność Aliny Niezabyto wskiej, 

EE wsi Rudobiszcze, komisja zatwier- 
a. 

„_ W sprawach ustajenia rozciągłości i gra. 
nic służebności pastwiskowej, obciążającej 
majątek Kotowicze, gm. Jaźnieńskiej, pow. 
Dziśnieńskiego, własność Józefa Potrykow- 
skiego, na rzecz wsi Obuchowo. Śoson- 
szczyzna, Swirki, Szaragi i Sielcy, postano- 
wiono wdrożyć postępowanie przymusowej 
likwidacji. : 

Następne posiedz:nie odbędzie się w 
dn u 15 grudnia r. b, 

  

pan był na wierzchołku tej góry? 
— Tak, pięć razy, — odrzekł | m 

uśmiechając się do dalekich wspo- 
mnień. Mam nadzieję, że będę jeszcze 
na niej! 

— Szczęśliwy z pana człowiek, — 
zauważył Anno z zazdrością w gło- 
Sie. Ja tylko zdaleka mialem szczęście 
się nią zachwycać, Lecz nawet stąd, 
gdy patrzę na ten przepiękny szczyt, 
zdaje mi się, że obcuję z kimš bl's- 
kim i kochanym, szczególnie gdy 
jestem zdenerwowany i niespokojny. 
W wyobraźni Jima przemknęły obrazy 
śnieżnych skał. Anno miał rację, do- 
brze określłto uczucie, którego się 
oznaje w górach, gdy się je kocha. 

Spojrzał ze zdziwieniem na dete- 
ktywa i zapytał ze współczuciem: 

Więc pana ta sprawa dener: 
wuje i niepoko ? 

Widok śnieżnych szczytów osre- 
brzonycb i przepojonych blaskiem 
zbliżył ich na chwilę, wzbudził ciepłe 
braterskie uczucia. 

DIE 

Pozatem Komisja uchyliła orzeczenie | 

wicz. 

ZEBRAN IA I ODCZYTY. 

Stowarzyszen'a Lekarzy Polaków 
w Wilnie odbędz 1е się we środę dn. 
30 XL 27 r. 6 godz. 19 i pół (7 min. 

warzystwa Lekarsk 
Wobrc wažnoš 

iego. 
ci 

się wszystkich członków o przybycie. 
spraw uprasza ( 

styczny i zyskały uznanie prasy i ' publicz: 

W interpretacji M. Gremo ujrzymy sze- 
reg najefektowniejszych tańców do muzyki 
wybitniejszych kompozytorów:  Chopia, 
Grieg, Rachmaninow, Strauss, Saint Saens, 

— Doroczne Walne Zebranie Offenbach i inu. 
Przy fortepianie Dora Grerno. Początek 

o g. 12 m. 30 pp. Pozostałe bilety sprzedaje 
kasa Teatru Polskiego od g. 11 ej r. 

— Z towarzystwa operowego <Dzia- twie materjału głosowego i jego barwie, 
30 wiecz.) w lokalu Wleńskiego To- dy.Widma», W niedzielę 27 listop. r. b: i technice najwyżej postawionej, 

Zważać na 

„młyne           

poranek Maryli Gremo 

  
“ 

znak fabryczny 

k do kawy“! 

9900990090 
stów, wzmocnionego chóru i orkiestry, pod 
kier. kapel. Wł. Szcze 
poprzedzi przemówieni: 
na temat: Artystyczne 
<Widm». 

pańskiego. Misterjum 
je Witoldą Hulewicza, 

i społeczne znaczenie 

Ceny miejsc od 50 gr. do 2 zł. Bllety 
wcześniej do nabycia 
skiego. 

w kasie kina Miej- 

— 1|>(ов‹:е:'і Т'—;[г‘д Musycznego ei 
14 а й ё tnia»; Program najbliższego koncertu, który 

łaa atmkową lub $-to Jań.ką, zobaczyć na się odbędzie w sali «Lutnia» (A. Mickiewi- 
Cza 8) poświęcony będzie twórczości Stani: 
sława Niewiadomskiego. 

Udział w koncercii 
ny T-wa «Lutnia», 
wacze solowe: 

e weźmie chór miesza- 
oraz wybitne siły Śpie- 

Koncert ze względu na uroczysty jego 
charakter odbędzie 
nych. 

— Reduta na Pohułance. 
wodu generalnej próby Sędziów i Nocy 
stopadowej St. Wyspi 
nie będzie: —. 

się w godzinach wleczor« 

Dziś ż 4 

ańskiego przedstawień 

— Wieczór uroczysty ku czci St. 
Wyspiańskiego. W 
o godz. 20-ej 

poniedziałek 28 bm: 
ku uczczenir XX rocznicy 

śmierci Poety odbędzie się w Reducie Uro- 
Czysty Wieczór, na program którego złożą 
się przemówienia prof. M. Limanowskiego 1 
prof: St. Srebrne, go, oraz <Noc listopadowa» 
(W szkolę podchorążych) i <Sędziowie». 

We wtorek 29 bm. o 
uczczeniu rocznicy Powstania 

godz. 20-ej ku 
Listopadowego 

wystawione będą <Noc listopadowa» 
szkole podchorążych) i «Sędziowie» Stani- 
sława Wyspiańskiego na rzecz Związku Pra« 
cy Społecznej Kobiet. 

Bilety do nabycia na dzień 28.X| w 
biurze <Orbis», ua dzień 29 XI n Czerwone- 
go Sztralla od 5—0ej 

— Koncert Marji Labia: 1.90 grudnia 
r: b. wystąpi raz jeden wszechświatowej sła- 
wy włoska Śpiewaczka Mavja Labta, prima- 
donna opery La Scala w Medjolanie. - 
«. £ Artystka ta łączy 
waczy, przejawiający 

* 
w sobie kunszt Śpie 

się zarówao w bogąc- 
jak 

z Mutykal- 
owtórzonem będzie w sali Kina Miejskiego ПОбС 1 kulturą widoczną w każdym naj- 

misterjum ludowe St. Moniuszki w formie Wszystko, co śpie 

(Ostrobramska 5) o godz. 1230 w poładnie drobniejszym szczególe interpretacji. 
wa Labia urasta da 

scenicznej pomysłu prof. Ludwiga i prof. rozmiarów prawdziwej kreacji: 
W razie nieprzybycia dostateczn j Matusiaka, w wykonaniu: wybitnych arty- 
  

  

Piecy" 
ogrzewane 

żelazne 
i szamotowe 

po cenach konku. 
ch 

  

H. Sikorski S-ka 

Gotówkę | 
w każdej sumie 
lokujemy dogodnie 
na oprocentowanie 
D. H.-K. <Zacheta< 
Gdańska 6, tel. 9 05 

  

nany stroiciel pureca 
2-1, Ikastowicz | ortepjanów 

i Ska : А. Pacewski rzyj: 
Wilno, Zawalna 1 | muje reperacje e 
— —. „wienia _ foriepjanów, 

EBLE pianin i fisharmonji i 
Ga OCZNYCH. 

| instrumentów 

E najtaniej ul. Portowa Nr 14. 

nabyć można EOTERCZKSZZRETW BER 

D>mu Han di. |||Piece żelazne 
'szamotowe 

f, naftowe   ul 

Kupię dom 
„o 30 — 40 pokojach. 
Oferty złożyć w adm. 
«Słowa» okazicielowi 
kwitu Nr 1291, 

Tylko 6000 
dolarów 

wpłacić przy kup- 
nie dużej dode 
dowej kamienicy z 
wolnem mieszka. 
niem w centrum 

miasta 
D. HK. <Zachętac 
Gdańska 6, tel. 90 5 

LOKAL 
BIUROWY 

komfortowy. mniej- 
szy lub większy do 
wynajęcia od zaraz 
w centrum miasta 
D. H.K. <Ząch =: 

5 

  

  Zawalna 30 

  

  

|ŁYŻWY polecą 
S. H. Kulesza, 

sklep towarów że 
aznych naczyńj 
gospodarczych, 

Wilno, ul.Zamkowa 
Nr. 3 

Meble plecione! / 
tanio 1 solidnie wyko: 
nuje znana pracownia 
koszykarska Franciszką 

lwanowskiego 
Wielka Nr 7 

(dawniej Kijowska 4): 

Kanatki 
do sprzedania 
wielki wybór, 

ładnie Śpiewające.   Gdańska 6, tel. | 

BiURO 
Podań, Tłumaczeń i 

Przepisywań 
«REKORD» przy ul. 
3 Maja 1 załatwia 
szybko akuratnie, ceny 
konkurencyjne. Dia 
biednych bezpłatnie 

WINA 
gronowe, owocowe, 
koniaki firm krajo- 
wych i zagranicz- 
nych, towary ko- 
lonjalne najlep- 

szych gatunków po 
cenach  konkuren- 

cyjnych poleca 
F. GIESAJTIS 

    

    

Ceny umiarkowane 
Popławska 25 m. 1 

Lipnicki. 

HERBY 
POLSKIE, gotowe 
na onyksie, krwa- 

wniku i t. p. od 
45 zł. ze złotym 
pierśc. od 85 zł. 
(przysłać miarę w 
zgięciu pzlea) wy- 
syła za zaliczeniem 
Sklep Jubilerski 
«PRECIOSA» 
Warszawa, 

Marszałkowska 106 

  

  

      

MANICURE | Gramofony, 
«Jozefina» patefony nowe mode- 
Wielka Nr 7 le. Wielki wybór płyt 
w podwórzu krajowych i zagranicz- 
na lewo. nych. Katalogi wysy- 

łamy darmo po nade- 
staniu znaczka poczto- 

  

    

3 pokoje wego. Polske Płyta» 
z kuchnią (frontowe, W 
do zaa * с:пі›- Marszałkowska 104. 

rum miasta, R, 
Wielka 3 — I, 1 HIPOTEKA 

poszukuje zaraz dola- 
rów 3 i pół—4000 na 

Mieszkanię objekti dochodowy w 
Wilnie, wartości 

8 pokojowe z kuchnią 
do wynajęcia. Wiłko- 
mierska 1, (róg Kal- 
waryjskiej). 

zł. 150.000 na dwa 
lata. Warunki korzyst- 
ne, Odsetki roczne z 
góry. Dermotta, Wilno, 

Wileńska 44-a.   

    

. 
Dwa pokoje 
e D Ka z 
najęcia. lądać: : мо Tare do Ste ante BY vom 

i d —q stanie okaz; 
dać wieza | poedakiaj M. Ste- 

fańiska 23, m. 24, 

IANINO 
krzyżowe zagr, 

    

BRYCZKA 
eau amatorska 
ednokonna do sprze- 
dania. Oglądzć: ul. PLAC 

Mickiewicza 34 1060 kw. metr, (12 
skład węgla. Warunki sążni frontu) przy ul. 
w Biurze Rek amo* Jakóba 

  
  

Do sprzedania 

  

  

  

    

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby  weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

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

DOKTÓR 

"L, Ginsberą 

  

choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wilno, ul. Wileńska 3, 
telefon 567. 

Presiainje Gi 8 o 1 

„Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne. 
Przyjmuje od godz. 10 
do 1 i od 5—7 p.p. 

W. Pohulanka 2, róg 
Zawalnej. W.Z.P. 1. 

Dr Hanusowicz 
Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby 

skórne i weneryczne. 
Leczenie światłem 

Sollux i Lampa Bacha 
(sztuczne, słońce gėr- 
skie). Zamkowa 7 m, 1 
  

  

Jasińskiego KOBIETA LEKARZ Wojskowym, 

  

    

  

wem, Garbarska 1. a> p ok „domu Dr Janina 
rwanebacha, vis a vis i 

Sądu Okręgowego na Piotrowicz- 
POSZUKUĘ >. dogodnych warur» Jurczenkowa 

posady kasjerki lub kach. Zgłaszać Się: ordynator Szpifala 
ekepedjentki. _ Mogę Ul: Węglowa 23, m. 2. awicz. 
złożyć kaucję do 2 000 Słucki. Choroby skórne i we- 
zł. Wiadomość w. P Ra. Ko 
Biurze Reklamowem, е rzyjmuje od 4—6 pp 

: Zarzecze 5, m. 2. Garbarska I L E K A R 1 E. As 

bioną ksiąžecz- й > 
ZR wokkowa, DOKTÓR A. CYMBLE 

rocznik 1897, wyd. l ZELDOWICZ » 
przez P. K. U, Lida,| U, choroby skórne, 

na „Imię „Walerjana| chor. weneryczne, | „weneryczne i mos Borejszo- Wysockiego, fil rzadów czoptciowe, Elektrote- 
unieważnia się: zy a rapja, słońce górskie. 

moczowych Mickiewicza 12, róg 
od 91, od 5-8 w. | Tatarskiej A 1 2 

ostała znaleziona S „Zoo. 
ksiąžka wojsko- Kobieta-Lekarz — 

ок че wyd, Pre Or Zeldowiezowa DOKTÓR KU 0, - . nik 1906, na imię Ka:| GOBIECE WEN: | 0.Abłamowiczowa 
rola Juijusza Kleiba- | (ów móczOw. | akuszerja i choroby 
sińskiego oraz Za- а1221 0\‘1‘40 2 kobiece 
Swiadozenie = Rejono | U w, kiewicza 24 | ul: Kasztanowa 7 m. 7, wego Zakładu Żywno-| Ml. eton icza godž. 0—10 i 3—5. 
ściowego  <Rilno». tel. 277.     

W. Zdr. Nr. 152. 

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- 

Odebrać można w 
administracji <Słowa* 

od 9—4-ej p. p, 

ryczne, niemoc 
u r płciowa, skórne, 

tchórze z kołnierzem . Przyjmuje: 
d 9—12 i 4—7 bobrowym do sprze- 9d NŚ l 2-1, 

dania. "Wilefiska“ 26, uł. kW 
m 1, od 12—2, „Z. P, 1, 

W, Z. P. Nr 14 an 

  

od 4 do 8, 

  

Lekarz-Dentys 
ANNA KISIEL- 

Andrzejkowiczowa 
choroby zębów, plom. 
bowanie 1 usuwanie 
ich bez bólu. Porcela- 
nowe, złote pb 
wkładki. ztuczne 
zęby, złote korony, 

ickiewicza 4 m.1 

od 4 do 7 w. 
Uczącym = zniżka, 

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

Lekarz Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe- 
cjalne laboratorjum 
zębów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 
i od 4 do. 

    

Lekarz-Dentysia 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej 
Piombowanie i usi- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 

urzędni. 
kom i u m się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr, Nr 3 

Lekarz-Dentysia 

Jadwiga 
Kęstowiczowa 
ul Orzeszkowej Nr 3 

(róg Mickiewicza) 
przyjmuje od 8, Z 

'W.Z P. Nr 58. 

AKUSZERKI. 
Akuszerką 

W. Smialowska 
przyjmuje od godz. 
do 19. Mickiewicza 

46 m,6 
W Z. P. Nr 63 

AKUSZERKA 

OKUSZKO 
powróciła i wznowiła 

rzyjęcia chorych, 
Rów 23 m. 6t 

  

      

  

  Lekarze-Dentyści. W. Z, P. 2, 

R, Gordonowa ara Brzez n 

przyjmuje: 
od g. 107112 i 5—7. 

W. Zdr, 54. 

- Zamkowa 20, tel. 10.80 od 9 rano do 7 wiecz. 
ul. Ad. Mickiewicza 

30 m. 4. 
W. Zdr. Nr 3093,
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NAJLEPSZE MIKROSKOPY. 

m
m
 

  
ss, Optyk Rubin“: 

Najstarsza firma w kraju. 
' Egzystuje od r, 1840. 

UL. DOMINIKAŃSKA (7, TEL. 10.50,     
ч Р   

  

Gęgiel górnośląski 
|z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na. żądanie 

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

T RE S*6 Gia 1 m. 5, tel. 11—37 

tima „Tadeusz Kowalski i Trylski“ 
Mickiewicza 32.     HURT i DETAL: CENY NAJNIŻSZE. 
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Maść przecio“ odmroženiom 
LECZY 

świeże i zastarzałe 
odmrożenia 

mar obiega odmrożeniom. 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm uowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

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

Kino: 
teatr 

„Helios“ 
ul. Wileńska 38. 

Laiši Korona arcydzieł sztuki filmowej! Film orzerastający najbujniejszą wyobraźnię ludzką! 

„Metrop 
aktorstwa filmowego Brygida Helm, w gł, rol, męskich A'f Abel, R. Klejn-Rogge i Gustaw Frolich, 
Trzy lata pracy. Trzy miljony dolarów kosztu. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na począ- 
tek seansów: Seansy cg. 4, 6, 8 i 10,15. 

li «6 (MIASTO PRZYSZŁOŚCI) najpotężuiejszy z monument. superfilmów 
O1IS wszystkich czasów. Główną rolę kobiecą odtwarza najnowszą rewelacja 

ma EA 

  

B Teatr „„P Olonja* 

Wodza 

m Dziś! 
Czar epzotycznego wschodu. 99 i 

ul, A, Mlokiewicza 22, Ernest Torrenge, William Gollier. Handel niewolnicami w Bagdadzie. Turcja i Persja na ekranie 
Niebywały przepych wschodu. Bogata wystawa. Orkiestra koncertowa z 24 osób. Nad program: 
«Wielkie święto krwi i chwały polskiej» (9 rocznica odrodzonej niepodległości i powrotu ż niewoli 

«6 dramat wschodni w 8 akiach. 
Peria Haremu* y rolach głównych: Greta Nissem, 

   

Narodu Józefa Piłsudskiego). Początek seansów o g. 4, 5,30, 7, 8,80 i 10.20, 

  

Dzis 
Miejski Kinematograf | wyświetlane 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ul, Ostrobramska 5) 

deryk SC 

   

    

    

   

     

WEŁNY 
llno, ul. Św. Anny 3 

jdzę.  Nabywa większe partje 4 
wełny. Ceny i próbki wysyła na 4 

HGAGABDMEWZTZECGA 
% Mechaniczna przędzalnia 
3 pod frma й 

przy drukarni Józefa Zawadzkiego, ą 
wyrabia wszelkie gatunki i gru- 

bości prZędZY GełNIONEJ į 

) żądanie pecztą. Gotowa przędza ; 
) sprzedaje się w sklepie materja- $ 
" 16 wełnianych W. Mchl, ul.; 

WILEŃSKA PRZĘDZALNIA 

; Zamienia surową wełnę na przę- & 

: Zamkowa Nr. 8 ' 
у 

  

  

  

s Ze zmarszczkami piegami m ale z ochronną marką + ."..-... = 9 złą cerą, m 2 pa es, 
ва u Pań nie będzie, jeżeli się polstrzają s które gmarentuje za 

B-ca OLĘIN | zi fee NoPTUT DE BEADTE 3 . * = absol tki m < $ 
Niemiecka. 3, tel. 362. ь KEVA PARIS. Natychmiastowe odświe- E Sedan ad rasė įnošė w 

MEBLE ŁÓŻKA angielskie m žanie na bale bez szkody na cerę. m a powyższą Inis e gebos i ės 

WÓZKI dziecinne - Portowa 28—5. = gdyż w sprzedaży znajdują aż 
Sprzedaż również NA RATY a godz: od 10 — 2 i cd 4 — je " również falsyfikaty. 

RR CE Wydz. Zdr. za Nr 1480, 
. ŠNIEGOWCE i KALOSZE = нвновинанниванавоноводевание ^ = 

m _ szweczkie, ryskie I krajowe poleca & WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 

* Р,Б \П.]ап!‹оч@з!‹ііЗ-!‹а " : Nadszedł świeży transport " BANK LUDOWY ` 
s ŃIELKA 49. — - « m materjałów pišmiennych, m „DROBNY KREDYT“ 

=; « _ przyborów kancelaryjnycn. m Wilno, ul. Gdańska Nr. 1,telefon 831 

Obwieszczenie... Wieki wybór ger, zabawek B | Uzi drobnych potyczek pod Zarząd Więzienia w Wilnie na <Łukisz: : i ram E у 
.‚'с'?‚‘і PA dostawy na 60.000 klg. żyta. Щ 1 T. JANKOWSKA a wkłady, inkasuje weksle, frachty, 

yto winno być wyborowe, ostatniego a poleca T. Ji M | oraz załatwia wszelkie czynności 
sprzętu, czyste, suche, najlepszej jakości z Milens<a 26. m bankowe. 
dostawą loco więzienie. 

%, wstrzasający dramat wŚród najpiękniejszycn со- 
ER „Monte Santo dów przyrody w 10 ciu ŚKC z prologiem) 

RO nc arcydzieło nowoczesnej techniki zdjęć.. 
nejder i Peterson, Nad program: «Swiat cndów zatoki Nieapolitańskiej» 

lokatorów najdnie morze) w l-ym akcie. Ceny biletów 26 i 27 listopada: parter 60 gr. plus 10 gr. 
na powodzian, balkon 3U gr. plus 5 gr. na powodziau, Od dnia 28 listopada parter 60 gr, 
balkon 30 gr. Koncerty radjo w poczekalni. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: we 

   

łównych rolach Leni Riefenstahl. Fry- 
(ochrona 

wszystkie dn'e © godz. 4:ej po poł. 

RRBEKRODUBODOOLWRWADWOND"RUROROW — 

Najolę kszyskarh! 
te zdrowie, zachowasz sat 
je pijąc kawę smaczną „Exeelsior 

która nie posiadając kofziny nie 

szkodzi nerwom i sercu. 

  

  

     

      

  

TERMOMETR 
Kramera 

AURURUKUBUWUBZNSNZNZNNNZNAMWA 

znakomicie 
DO spi zedania prosperująca 

CUKIERNIA i PIEKARNIA 
połączone z kawarnią, przy bardzo Oży- 
wionej ulicy. Cena przystępna. Dowie- 

dzieć w adm. „Słowa* Mickiewicza 4, 

s" 
ANA 

Czyjesz się niezdrów 

zmierz przedewszystkiem U 
000000000400000000003002900000008 temperaturę cieptomierzem       

  

  

  

  

  

  

Oferty należy składać na imię Zarządu 
Więzienia w Wilnie na <Łukiszkach» do 
dnia 29 Hstopada r. b. 

2083 VI. Zarząd Więzienia. 
  

Każdy z was, czytelnicy, powinien 
mieć u siebie w domu radjo. 

Bezwzględnie najt «ze EN 
== žrodio zakupu. 
radjoaparatów. (detektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8 miu lamp. wł.) 

oraz części składowych 

WSZECH RADJO 
W. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbior- 
ników Radjowych Fabryka i Biura: 
Warszawa, ul Jerozolimska 93, 

tel. 205 30. 
Nsgrodzona' „dyplomem uznania” 

na 1-ej wystawie w Krakowie., : 
Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, łampy, akumu- 

° |а!огу, baterje anod. i t. p. 
UWAGA: pp. wejskowym, urzęd- 
nikom, nauczycielom i osobom 
odpowiedzialnym dogodne warunki, 

Spłaty 5 - M ESIĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 
24 ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
nia listowne i telefoniczne dokład: 
nie wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną odpowiedź. 

# Zapamietaj adres 
WSZECH-RADJO 

Warszawa, Al. Jerozolimska 93. 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajewy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję 

monterów.     
  

SKLEP SPOŻYWCZO-KOLONJALNY [ga 

A. URBANOWICZA, 
ul. Uniwersytecka 2. 

Poleca: różne towary spożywczo- 
kolonjalne oraz rozmałte konserwy 
własnego wyrobu jak: gryby mary- 
nowane, korniszony, szczaw mary- 
nowany, ogórki, kapusta kiszona 
i komfitury rozmaitych gatunków. 

Miód naturalny 3,40 kg. 
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OS OBNY YDZIAŁ przyjmuje 
wpłaty wysoko oprocentowane 
na książeczki oszczędnościowe, 

począwszy od 5 zlotych.    
trzeba wcześnej pomyśleć 4 

o CHOINCE 
* najtaniej i w wielkim .wyborze zao- ; 

patrzyć się można w znanej firmie i: 

j W szybkim tempie zbliżają się święta, į 

  

+RENOMA> Wilefiska 36 gdzie przy ' | KU PUJE = = 
wyrobach tytuniowych i materjalėw $ ЗРКЪВ[)]АЛЕ ks.ążki Używane 
piśmiennych został otwarty specjalny     

  
    

  

  

     
  

Państwowy Bank Rolny 

sprzedaje w drodze ograniczonego przetargn ustnego po 
przedzonego składaniem ofert następujące gospodarstwa wzoro. 
we z Dóbr Krotoszyńskich: 

1) Korytnica—w pow. Krotoszyńskim, obszar 180 ba z 
gorzelnią odległość od stacji Bronów 10 kim. szosą; cena wy- 
woławcza 419.800 złotych, 7 czego pożyczki w listach zastaw- 
> Państwowego Banku Rolnego na sumę ok. 213.000 zło- 
ych; 

2) Baby — w pow. Odolanowskim, obszar 180 ha z go- 
rzelnią, odległość od stacji Łąkociny 6 klm. szosą i st. Odola- * 
nów 4 klm: szosą; cena wywoławcza 416.103 złotych, z czego ] 
pożyczki w listach zastawnych Pafistwowego Banku Rolnego ! 
na sumę ok. 202.000 złotych; 

‚ 3) Baszyny—w pow. Krotoszyńskim, obszar 150 ha, od 
stacji Łąkociny 8 klm; cena wywoławcza 313.800 złotych z 
czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku Rol- 
nego na sumę ok. 186000 złotych; 

‚ 4) Głogów — w pow. Krotoszyńskim, obszar 120 ha, od 
stacji Bieniew 8 klm. szosą; cena wywoławcza 249.0L0 złotych, 
z czego pożyczki w listąch zastawnych Państwowego Banku | 
Rolnego na sumę ok. 145.000 złotych; й 

5) Łąkociny — w pow. Odolanowskim, obszar 100 ha, 
stacja w miejscu; cena wywoławcza 26,400 złotych, z czego po- 
žyczkl w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego na 
sumę ok 124.000 złotych 

* winkow — w pow: Krotoszyńskim, obszar 100 а,. 
stacja Biadki 3 klm: szosą; cena wywoławcza 214.800 złotych, 
z czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku 
Relnego na sumę ok. 129.000 złotych; 

7) Daniszyn—w pow. Odolanowskim, obszar 75 ha, sta- 
cja Łąkociny 2 kim. szosą; cena wywoławcza 175.600 złotych,. 
2 czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego na sumę ok: 98.000 złotych; 

8) Huta—w pow. Odolanowskim, obszar 75 ha, stacja Odo- 
lanów 4 klm.; cena wywoławcza 100.400 złotych, z czego po” 
życzki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego na 
sumę ok. 49.000 złotych; 

9. Dusznagórka — w pow. Krotoszyńskim, obszar 75 ha, 
stacja Biadki 3 klm. szosą; ceną wywoławcza 185.100 złotych,. 
z czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego na sumę ok. 99000 złotych; 

10) Uciechów — w pow. Odolanowskim, obszar 60 ha, 
stacja Odolanów 7 klm.; cena wywoławcza 92 700 złotych, z 
czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku Rol- 
nego na sumę ok. 36.000 złotych. 

Do udziału w przetargu dopuszczeni będą zawodowo 
wykształceni rolnicy, nie będący właścicielami samodzielnych 
(nie karłowatych) gospodarstw rolnych którzy: 

a) zobowiążą się utrzymywać przynajmniej w dotychcza= 
sowym stanie zakłady przemysłu rolnego, trwałe zabudowania 
lub specjalne cenne kultury, których istnienie spowodowało 
utworzenie gospodarstwa wzorowego; 

b) zobowiążą się osobście zarządzać gospodąrstwems 
wzorowem; 

c) złożą wadjum w wysokości 5 proc. ogłoszonej ceny 
wywoławczej sprzedawanego gospodarstwa. 

Stawający do przetąrgu winni do dnia 15.XII.27 r. zło- 
żyć w Oddziale P. B. R. w Poznaniu ul. Kąntaka 10 w opie- 
czętowanej koaercie oświadczenie jaką najwyższą cenę ožiaro- 
wują za sprzedawane gospodarstwa. 

Do oznaczonego cświadczenia winny być dołączone; 
a) dokumenty stwierdzające, że stawający do przetargw 

należy do zawodowo wykształconych rolników; 
b) deklaracja, że nie jest właścicielem samodzielnego go” 

spodarstwa rolnego, lub że zobowiąże się do sprzedania posia-$ 
danego gospodarstwa; 

©) zobowiązania oznaczone w pkt. a i b — opisanych w 
poprzednim ustępie ogłoszenia; 

d) dowody udziału w pracy społecznej—zwłaszcza w dzie- 
dzinie rolniczej; : 

e) dowód złożenią wadjum, 
Qd dnia 7 stycznia 1928 r, reflektanci będą mogli dowie* 

dzieć się o dopuszczeniu do ustnego przetargu, przyczem do- 
puszczeni do takowego winni uzupełnić wadjum do 10 proc. ce- 
ny wywoławczej. 

Ustny przetarg odbędzie się w lokalu Państwowego Ban- 
ku Rolnego w Poznanin ul. Kantaka Nr 10 dla gospodarstw 
wzorowych: ? 

1) Korytnica, Baby i Baszyny w dniu 16 stycznia 1928 r. 
o godz. 11:ej; 

2) Głogów, Łąkociny i Świnków w dniu 17 stycznia 1928 
T: O godz. 11 ej; ь 

3) Duszoagėiks, Daniszyn, Huta i Uciechów w dniu 18 
stycznia 1928 r. o gonz. 11 ej. | 

Każdemu refiektantowi przysługuje prawo złożenią kilku 
ofert na różne gospodrrstwa oraz prawo, w razie nieutrzyma- 
nia się stanąć do przetargu na następne gospodarstwa pod wa- 
runkiem złożenia deklaracji .o pozostawieniu zdeponowanego- 
wadjum na cbrane przez niego gospodarstwo: 

- Szczegółowe warunki sprz: dażne są do przejrzenia w 
Wydziale Parcelacyjnym Instytucji Centrajnei Banku, Wąrszą- 
wa, ul. Mazowiecka 6, oraz w Oddziałach Banku w Poznaniu, 
Grudziądzu, Wilnie, Łucku, Lwowie, Krązowie i Katowicach, 
oraz u likwidatorów Dóbr Krótoszyńskich w Korytnicy, Świnko- 
wie, Babach i Uciechowie. 

Reflektantom, którzy zechcą oglądzć gospodarstwa Wzo- 
« rowe, poleca się zwracać do administratora Dóbr w Krotoszy- 

nie—Zarmek, dlą skierowania do odpowiedniego niżem 
r 4859: 

  

  

dział ZAB AW EK i upiększeń ® Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

AM choinkowych. 3 Nileńska 25. 

i 46 Mickie- : 
2 W Restauracji Kr Istalwicza 4. 9 th 

6 Kuchnia prowadzona przez znanego $ 
$  Kuchmistrza Bolesiawa Szymkę. 
ė Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. zde 

Podczas obiadów i kolacji przygrywa ż 1óżnej 
4 wyborowy kwartet. ; 4 wielkości 

AonososepnopasesaDSRBANROGEDPREBDE znakomite 

: Kapelusze damskie imęSkie Z | w ne & 
3 czyšci, farbuje i przerabia według © iltanie 
s najnowszych fasonów > "a 

* specjalna pracownia kapeluszy > poleca 8 

-: 1. ŁAM i SYN + ! * 
- . ž | Zygmunt Nagrodzki 
= Wielka 52 * 
5 obok Koki) : Wilno Zawalna lla 
= 000! oscioia № 

$ Św. Kazimierza. a] 
z Las eda siš bea ss ST sio o dada, 

  

  

Słynna Wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje od 10 do 8 
wieczór. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. 

Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepiej, 

  

  

| Radjoamatorzy! 
uprzejmiej obsłuży Was 

M.Wilenkin    
   

    

RA 
12-29 

Uuiea DOBRA 6. 2 z. 2 
; \Ш!по.п!.'і'-пппр' 
20, dom własny najtaniej i naj- Istnieje od 1843 r. 

  

  

  

  

każdą, sumę dogod* 
nie na oprocento- 

wanie 
Wileńskie Biuro 

: omisowo: Handlo+ 
we Ad. Mickiewi- 
Cza 21. tel. 152 

Mickiewicza 37, m, 1, tel. 657: 
Masaż twarzy, usuwanie zmar- 
szczek: Leczenie wad cery. Elek- 

tryzacja. 

W.Z P. 56. 

gentnej rodzinie 

mi: Cena: obojętna. 

  

w 

mieszkaniu z wygoda 

Zgłoszenia do «Słowa» 
pod A. L. | 

    

  

Fabryka " ]і' skła 
" opałowy i «Wileńska Pomoc Szkolna» Dział Radjo ja d EA 

ie +. doklesx Wilno, Wileńska 38, tel. 941. JE D V NE [12907 „Zabinety, 
od 1 tony i najtańsze Polskie] aupielskie, kreden- 

w saminię$ch plondowanych wozach | | PIERNIK —DOMGWE "wyśmieuie | „Do sprintas pras vei | „i szaf, 
M GUI zeloaka 3 i. 6, SA RH * WECEICZ ZOT! awupięttowy. A pien do in i t, d. 

24 osić się: № „ IO recznych i ma- | „Dogodne warnnk: 

El. DEUL is | EA RZE Wilejka, Wileńska” 9. szynowych „Burem ОВ "" raty, A 
etalicznie, — 

' Institut de Beautć okujem Poszukuj "PRZ > Ceny fabryczne. к 
x <ELITA 

o taa); Lokujemy POKOJU gh TANIO yno. Wileńska 22. Pierwszorzedny 
sprzedam małą mło- 

  

WINA, WÓDKI 
i wszelkie towary 

  

  Hallo!! Radjo!! |. 
  

  

       

  

Masło 66 odznaczo 
roślinne „Amada znótało 

aa ostatnich 3 wystawach: w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach 

ZŁOTYMI MEDALAMI 

Czy znacie już 

wyborowe masło 
'roslinne 

"Skład fabryczny: Wilno, Zawalna 27. '° 
RÓMYNE: PORE TEPRO NA PC ši Ai I ZLA 

     „Wielki. Wybór 
Obuwia najnowszych fasonów i 

wysortowanego ze Sta- 
rych zapasów po bardzo niskich 

cenach połeca 
P. BIAŁOMIEJSKI. Zamkowa 7 
  

  

Peifumy na wagę 
Czarny narcyz z koróną 

i różne zapachv 
Guerlaina, HOUBIGANT,  COTI, 

oraz innych firm krajowych 
i zagranicznych poleca 

E. Kudrewicz i S-ka. 
Wilno, Mickiewicza 26. tel. 710. 

  

Sprzedaż wędlin 

L. Knupik, Wileūska 27 
Nagrodzona została 3ma 1-mi 

* nagrodami 
ów Francjii we Włoszech 

Ne : Aż Poszukujemy ne „Zaileps 
atefony, gramofony oraz płyty gram. a , || szych gatunków po 

1 patef., jakoteż skrzypce, bałałsjki, gi- kaucji Ek Cadaoh najliżeżs ch 
tary, mandoliny, = Kena dia nych i żne pofeca 

i i ró art; ь dzieci i różne artykuły sportowe. Wileńskie Biuro MICHAŁ  FIŁON 
Maszyny do szycia. 

poleca „„UNIWERSAL“ Wielka 21. 
Wielki wybó ! Dogodne warunki! 

Węgiel 

Wileńska 44 
Komisowo-Handlo- (dawniej J. Kalita) 
we Ad. Mickiewi. 
Cza 21, tel. 152, 

| Pożyczek 
udzielamy na różne 

    
    wyłącznie górnośląski z 

dostawą i złożeniem do 
składu. $ “ Įšniadania i kolacje, 

Weglobor*,, "r. Witold terminy оаа > |Smaczne, zdrowe i 
„Weg Chylewski i Sika wileńskie Biuro |fanie,_ w, nowootwo- 

rzonej kawiarni 
«JUTRZENKA» 
ul. Wielka 51, 

Mickiewicza 27. 
Dostawa natychmiastowa w dowol- 

nych ilościach. 

Komisowo:Handio- 
we Ad. Mickiewi-         

    

rar“ 
„ELEKTRIT“ 

cza 21, tel. 152. 

T-wo Radjotechniczne ź 
Wilno, Wileńska 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 ma wystawie we Florencji (Włochy)       

  

Pensjonat Cywińskiej 
eredyk'yńska 2 m.5, (róg Wileńskiej) 

Pokoje do wynajęcia z całodziennem 
utrzymaniem na doby i miesięcznie 

Tamże wydają się 
dobre, zdrowe obiady. 

w roku 1927. 

„CENY NISKIE. Dogodne warunki Spłaty. 
Obsługa fachowa: 

Nie kupujcie radjoaparatu, nie odwiedziwszy przedtem 
naszej firmy. у 

vi is ki k as Už LA ak dd buka balu 
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yoawcz Btanislaw Mackiewicz Rtdakter w zCzestaw Narwowski  Odpowiedzialny za oglcszenia Zenon Ławiński 

Obiady, 

ciarnię Wichterle uży- с ESI > | 

waną i manež 40 ASS L 0 K i 
"konny. F. Janczuko- TS 
wicz, Wilno, Orzesz- A) A : 

kowej 11, m. 17. : Iministrator> z urżądzeniem przy 

FORTEPIAN (asd A ul, Mickiewicza 
w dobrym stanie Bohuszewiczem) ? 
tanio sprzedaje się. 
Dowiadywać się: 

Mała Pohulanka 14 
m. 2, 'od 2i pół. 
do 5 g. p. D. 

Qztwia fachowo, do odstąpienia. 
szybko t tanio: 

podania w  spra- Cena 1000 dolarów. 
wach sądowych, 

| ©podatkowych, ser. Wiądomość w Redakcji 
witutowych, poży- 

  
    

  

  

| jąc 22czek  długotermi. 
Skiep „Okazja nowych w Bankach 3 Wilno, ni. św. Jafska 8 ©QZiemskim i Gosp. i 

Kupno i sprzedaž @Кга Wszelkiego \ 
ХЬЁ_ЕЁ_&‚' e p z informacje  dó wynajęcia. 

, Lombardo- ZPLATNIE. i veikai ОННЕ BE Ludwisarska 7 m. T, 
rzeczy. Szacunek rze+ 

czy bezpłatnie. Dia SLEDZIE R U 
upna wymienionych 5 p e 

rzeczy wyjeżdzam na królewskie narty używane. 
„_ prowincję. : różne konserwy Wiadomość: 

Zawiadamiać bstównie ; rybze i sery litew- | Śniadeckich 8, m. 4. 
— —н — | SkiE ŚWIEŻO  Otrzy- с 

WĘGIEL mane poleca Do m 
GÓRNOSLĄZKI 1, KALITĄ 

o 5 mieszkaniach, mu- 
rowany zamienię m 
folwark ped Wilne. 

i materjały budow- 
lane w najlepszych 
gatunkach po ce- 
nach konkurencyj- 

nych poleca 
K. ZDANOWSKI 

A. Mickiewicza 34 
Tel: Nr 370, 
— 

Mickiewicza 4. 
— 

gubioną legityma- mo, 
7 gę dopłacić. I 

Ž NE "Al 8. 1762, sprzedam. Dowiedzie: 

i imię d2—4 na ul 
wystawioną na imię S$ 9d 2 Ы 

Jana Krawczuka, do. Stuckiej Nr 17 m. 1. 

zorcę więzienia Na ее — 

  

Łukiszkach», w Wil- = 
X i] de: unieważnia się. Pierścionki 
An f y ki brasolety, kolczyki, 

a monogramy, p re. 
Sz. BOŁTUPSKI peracje zegarków  So- 

Wileńska T Ta Z POWOJU kanie i tanio wyko- 
Kupno i . sprzedaż wyjazdu sprzedają się nuje znana pracownia 

gabinetowe meble.  jubilersko * grawerską 
Mickiewicza 45 m. 6. w, MĄCZYŃSKI 
Ogiądać od 11 do 2 g. i 0. WĘCEWICZ 

z OWA Kiólewska 7. 

meble stylowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi- 
żuterje, srebro, złoto 

i brylanty 

Drukarnia «Wydawnictws Wileńsk:t>fKwaszelca 2


