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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

PRENUMERATA na Z odnoszeniem Go domu lub z ai pocztową 4 zł, 

> Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 
zagranicę 71 zł, Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 

L Ada 

Biłsudshi U 
W poniedziałek 25 października 

  

  

Trzeba nareszcie rozbić to nieporozumienie. 
We wczorajszym N. Kurj. Polskim stronnictwo chrześcijańsko-narodowe. Strońskiego (np. takim, w którym aa Epoką, jednem m Pan Stroński sobie przypomniał brał p. Bartla w obronę przed ata- 

we wczorajszym organie p. Bartla zejązną maksymę: «jestem ich wodzem kj łowa, lub tym w którym : czytamy artykuł redaktora naczelnego a więc muszę IŚĆ za nimi». Z > Skawica). poza tą „ugo- ai zaw 
tego pisma p. t. „Dreszcze przed: | poszedł. A raczej otworzył klapę dą* — Warszawianka przewyższa Gaz. Ё 
zgonne*. Pan Zagórski pisze o rych: 5 zpieczeństwa, Gdyby nie poszedł Por, Warsz, i inne pisma endeckie 
łym zgonie nacjonalizmu, a jako na „na ugodę» toby dziś już nie był w sugestjowaniu swoim czytelnikom, 
dowód oczywisty powołuje Się na jezgerem stronnictwa chrześcijańsko- niechęci do obecnych stosunków, w 
artykuły p. Strońskiego w Warsza- narodowego. Ale p. Stroński jest jak wyolbrzymianiu zła i błędów, a w 
wiance, atakujące i szpilkujące P: zdolny inżynier, chce zapanować nad przemilczaniu stron dobrych. O p. nych, znajdujących się w kryptach 
Marjana Seydę. Dobra djagnoza jest wzburzonym prądem i mimo w.zystko Meysztowiczu i Niezabytowskim, O iai P akolo 168 džiai a: 
polową pracy terapji, Djagnoza p. chce nadal utrzymać go w karbach, ogromnem znaczeniu ich wejścia do : 
Zagórskiego jest w 50 proc. błędna, chgc płynie w stronę przeciwną j:g0 gabinetu 'p. Stroński nie napisał ani 
Należy odróżniać dwie rzeczy, któ: woli słowa (poza biogratją p. Meysztowi: 

zzo zpóżżać Е Ep x i Temi karbami p. Strońskiego jest. cza—którą w duleko obszerniejszych 

S T Es, jego formuła polemiczna, za pomocą rozmiarach podał radykalny Głos 
= AP A pa. której tłómaczy on endekom, dlaczego Prawdy) —natomiast o incydencie z 

2 O 0 p stronnictwo chrześcij.-narodowe zmie: p. Wachowiakiem v. Stroński wypi- 
p P>. niło swą taktykę. sał prawdziwe żale Jeremiasza. W 

= go szo zoshace Formuika ta jest sprytnie po- żadnej gazecie endeckiej nie znalaz- 
Po. a posiego, so AI myślana. Jest to pozorna polemika rem sugestji, že kuratora Sobiūskiego 
29 Ирар овО 2 Фннр endecją, a dzięki swoistym właści- zabił min. Sujkowski, znalazło to 
z” p noki ruda e > wościom stylu p. Strońskiego przy- sobie miejsce na łamach Warsza- 

ONE ROM: chodzi mu z wielką łatwością nadać wianki w bardzo coprawda dalekiej Ь i B 

LT "sa 5 = = aa jej charakier „napaści na endecję* — ; delikatnej formie. 

> ž pozory są mu w Mianowicie po śmierci kuratora 4 ; : której to napaści 
za coś istotnego. Przypisywanie tym ^^ = ь * 

ещ:петет‹лп8 Ыогліёоу znaczenia tej chwili tak bardzo potrzebne,—ale Sopińskiego napisała Warszawianka, 
naprawdę, każdy przeciętnie chociaż- nię żadne endeckie pismo, lecz właś- sł Ares aa Z diela by inteligentny człowiek przyzna, ŻE nie Warszawianka: 

i ie ni Sia żądło tej formułki zwraca się wlaš- Niedawno w czasie posłuchania 6. p 
«żyw ae ОЕ орО nie nie przeciw endecji, lecz właśnie Sobińskiego u b. Ministra Oświaty p. Suj- formowani publicyści mogii to pisać przeciw Piłsudskiemu. + kowókiego: padła laka“ wyiniana SW 

PON Formułka ta łatwa do zapamięta- 
Zm'ana frontu ziemiaństwa. nie, bo ją p. prof. Siroūski powtarza 

Zmiana frontu politycznego pol- niemal co trzy dni, brzmi mniej wię- 

skiego ziemiaństwa wobec endecji 1 Се] iak następuje: a 
wobec Piłsudskiego jest dziś wido- (zwrócona jest zwykle w formie 

czna. Ziemieństwo dziś widzi, że Pił- polemic:nej do endecji) a> 

sudski jest w Polsce jedyną siłą po- „Panowie endecy! paz rm w 
lityczną, zdolną do spowodowania Przeciw usunięciu gen. Sikorsk.ego, 
głębszych, realniejszych a niezbędnych wskazywališmy na to olbrzymie nie- mnie epitetami wziętemi w każdym 
reform. Jedyną siłą zdolną do zasią- bezpieczeństwo, które Polsce grozi, razie nie z salonowego słownika, 
pienia pustki, która się wytworzyła gdy ministrem: wojny zostanie czło- więc i ja pozwolę sobie gwoli pla- 

przez bankructwo parlamentarzyzmu, wiek Piłsudskiego. Wyście gEM. styczności obrazu odstąpić od zasa- 
Ziemizństwo rozumie, że skaptowa. Sikorskiego w dostatecznej formie gy nie używania nieprzyjemnych po- 
nie tej siły dla obozu równowagi "!€ obronili, mnie „Stanisława Stroń- równań, Otóż pozwolę sobie porów- 
społecznej i odebranie jej znaczenia skiego w mej akcji w tej sprawie W nać atmosterę, która panuje na szpal- 
sztandaru lewicy jest nietylko pożą- dostatecznej mierze nie poparli. p. tach Warszawianki, z sykiem nade- j 
dane, lecz to jest konieczność pań. Żaliśmy rząd p. Skrzyńskiego za zbyt pniętej i nadduszonej żmiji. Tak przesądzona decy ją konferencji 
stwowa polska. Ziemiaństwo nie poz- przychylny dla p. r P 
woli już sobie dziś wmawiać że Wyście do tego rządu należeli. Wła : jednostki. Cytuje się stare przemó- 
marsz. Piłsudski jest utajony bolsze- nie wasz wódz p. Stanisław Grabski . wieni», niczego się nie opuści, wszy- 
wik. Ziemieństwo nie pozwoli już so. WYPOWiadał słowa bluźniercze, słowa stko wykorzysta dla wywołania nie- 
bie dziś wmawiać, że p. Witos, p. Znamionujące jego dezorjentację po- chęci, C;, którzy chcą temu zaprze- 
*iernik, p. Hammerling i inni w rzą. IYCZNĄ : «nie widzę potrzeby stalego czyć niech pierwiej wezmą numery wysok'ego s'acunku. 
dzie to jest lepszy dla ziemiaństwa Zwalczania p. Piłsudskiego». Później ryarszawianki do ręki. 

interes polityczny aniżeli p. Meyszto. już w Poznaniu nie chcieliśmy Za | Muszę tu wyznać, że gdybym w 
wicz czy p. Niezabytowski, żadną cenę jechać do Warszawy NA sercu żywił do marsz Piłsudskiego 

Właśnie nie pozwoli. I na tem zgromadzenie narodowe, Wy pano- 25 proc, tej nienawiści, którą do 
właśnie polega wielka tragedja p. wie endecy, wy byliście słabymi, niego żywi pos. Stroński, tobym nie 

Strońskiego. wyście ustąpili, A więc nasza dzi* tylko nie był leaderem ki. chrześc.- 
Wierzę we wrodzony, atawistycz- Siejsza ugoda z p. Piłsudskim, z nie: narodowego, lecz raczej poza grani- 

ny zmysł peństwowy u klasy żie- praworządnością jest tylko wynikiem camį Polski agitowal za wojskiem, 
mieńskiej. To trudno. Nauka nam waszych słabości!» wa które ma walczyć z „armią p. Piłsud- przyjął w swych apartamentach pry- 

wykazuje, że dzieci i wnuki żołnierzy  Ksżdy czytelnik Warszawianki mi skięgo*, : watnych przedstawicieli prasy, któ- 
są lepszymi żołnierzami, niż np. po- Przyzna, że najzupełniej dokładnie / Zarzucano mi. że piszę nieprzy- rych poinformował o bieżących za- 
kolenia  szynkarzy czy drobnych oddałem stale przez p. Strońskiego jemmne rzeczy pod adresem stron- 
kupców. Klasa, która rządziła od Powtarzaną formułkę. Każdy zaŚ nietwa chrześcjańsko - narodowego. 
wieków, choćby nawet była obarczo. przeciętnie inteligeniny człowiek Mi Kategorycznie przeciw takim oskarże- 
na wszelkiemi wadami. będzie miała, przyzna, że formułka ta uważa + niom protestuję. Przeciwnie podnoszę 

musi mieć więcej wrodzonego in. sudskiego za wroga, który a t zawsze słuszność i rzeczowość ideo' go omówienia Sprawy wejścia Pol- 
stynktu peństwowego,. aniżeli inne a епбес za sprzymięrzenca, Sry |ogji tego stronnictwa, podnoszę za- ski do Rady Ligi Narodów. O ile 
klasy. To zbliżenie się ziemiaństwa zawiódł. i - sługi jego postaci czołowych. Ale co po: x w Genewie wysię- 

do Piłsudskiego wskazuje na to, że |! dlatego dziwię się, że nie zna: jnnezo stronnictwo chrześcjańsko- KGH. w. šo Rade wiara w ten instynkt nas nie lazł się dotychczas żaden w obozie narodowe jako stronnictwo  ziemiań- ch praw, teraz z ty 
zawiodła. ią = ią “2 innego p. > i jego 

в któryby p. Strońskiemu p najbliżsi towarzysze, którzy w stron- žo : 
| A aid konferencyjny krzyknął, że a nictwie chrześcj.-narodowem stanowią dalej zalniater © Kopieia polska —. 
przez narzucenie temu zwrotowi ta przedewszystkiem jest dla zie- enklawę innego stronnictwa, intersowai* się rozwojem stosunków 

swojej poltycznej formułki. miaństwa upokarzającą. Ziemiaństwo Lewica a p. Stroński. franciisko-niemieckich. Rózmowy > 
Zwrot bytawid polskie nie kojarzyło się dotychczas : począikowane w Thoiry były szeroko 

T o w wrogiem, poniewierając sprzymie- _ Dlaczego lewica jest zadowolona komentowane w prasie polskiej, czę: 
ealem ziemisństwie polskiem, jak i w a któr elniał błędy, lecz z p. Strońskiego? Dlaczego rządowo- sto jednak rozmowy te oświetlane 

go części zorganizowanej przez TZEAcem, Kory Pop й- odnoszą wszystko były niewłaściwie pod kątem pew- takim, którego nadal za sprzymie- lewicowe organy po nych obaw. Pragnę zaznaczyć, że nie 

. rzefica się uważa. co napisze spokojniej, a nie oburzają 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

Panie Strońskil Pańska formułka się gdy jest zjadliwszy niż endecy? 

KAPELUSZE 

jest wręcz fałszywa.  Ziemiaństwo Wydaje się to nam zupełnie zro- Równocześnie pragnę powiedzieć 

polskie przekonało się tylko, że „p. zumiałe. Lewica widzi, że MATS7, kilka słów © naszym st osunku do 

Piłsudski* (jak Pan pomimo swej. Piłsudski chce wyjść poza partje, a Niemiec. W Niemczech da się zau. 

prawoiżądności nazywa więc ugrupowania lewicowe stracą RE CEE T 

Twarde (meloniki), velur. i in. marsz, Piłsudskiego) nie jest tą anty. swój sztandar. Wolą więc do tego R ez EE toi: 

CZAPKI podróżne (ciepłe), stud., nczn. państwową lewicą, za którego go nie dopuścić. I dlatego <hcą gwałtem AE stostnkach > Niesie! tóls* 

: TN Pan od tylu lat poaawał, ja natomiast z p. Strońskiego uczynić właściwego 

7 : pańska endecja nie jest tą prawo- 

rządną prawicą, za którą ją pan 

uważa! Oto i wszystko. 
Teraz znów apelujemy do со- 

reprezentanta ziemiańskiego obozu. Uk 

Dobrze jednak, że marsz, Piłsud- _ Ostatniem zagadnieniem które 
ski zna Polskę dobrze i nie angażuje pragnę jeszcze poruszyć jest sprawa 

du polskiego w tej sprawie zo- 

dziennego uważnego czytelnika War. korepetytora. tala a w ia dzem 

szawianki. Niech że nam przyzna _ Wie on dobrze, że ziemiaństwo, p. Cziczerinowi. Nota stwierdza, że 
że poza ugodowemi artykułami p., a p. Stroński to nie to samo. 

dziwiłła, Ordynata na Nieświeżu 
zamku nieświeskim. 

Dekoracja będzie miała miejsce 

nusz Radziwiłł, Ordynat Ołycki, ks. 
hr. jerzy Potocki z Małopolski, ks. 
Zarządu Organizacji Zachowawczej 
pieha. 

Wańkowicz i Stanisław Mackiewicz. 

listycznych Republik Rad 

kilku lat chodzi, a ja się nie boję. 

nie przyszło do głowy porównzćPol- 

Zielińskiego,i uczynił to właśnie p. 

Stroński. 

WARSZAWA, 23,X (żel. wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym Minister Spraw 
Zagranicznych p. August Zaleski 

rolę prasy, która jest informatorem 
społeczeństwa, a następnie przeszedł 

  

Kraj. 

i Zagr. krzykliwej 

‚ KOŃSERYWUJE CERĘ. 5 
USUWA-ZMARSZCZKI.|7 

  

ZNNZzA 

do Belwederu żadnego lewicowego Układu sowiecko: litewskiego. Nota 

Cat, przynależność Wileńszczyzny do Rze- 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

Polska w Radzie. Ligi. i 
Na wstępie p. minister podniósł dania w Radzie będzie musiała brać 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch swiątecznych 
| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 

oraz z prowincji o 26 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże' 

Radzioitia, 
przybywa do Niešwieža Pan Prezes 

Rady Ministrów, Marsz. Józef Piłsudski. Marsz. Piłsudski przyjeżdża ce- 

orderem Virtuti Militari sarkofagu swego byłego adju- 
Stanisława Radziwiłła, Ordynata Dawidgródzkiego, polegiego śmiercią 

bohaterską w bitwie z bolszewikami pod Malinem. Podczas swego po- 
bytu w Nieświeżu Marszałek Piłsudski będzie gościem ks. Albrechta Ra* 

i Klecku, i zamieszka w historycznym 

w radziwiłłowskich grobach rodzin- 
pod kościołem, gdzie się znajdują 

Na uroczystość przybywa Marsz. Piłsudski ze swoim  adjutantem 
rim. Remigjuszem hr. Grocholskim i w towarzystwie p. Ministra Sprawie- 
dliwości Aleksandra Meysztowicza, Jednocześnie do Nieświeża przybywają 
liczni sąsiedzi ks. Radziwiłła, oraz członkowie jego rodziny, m. in. ks. Ja- 

Oigierdi Czartoryski z Wielkopolski, 
Ludwik Czetwertyński, oraz Prezes 
Pracy Państwowej, ks. Eustachy Sa. 

Z Wilna do Nieświeża wyjeżdżają pp. Hipolit Gieczewicz, prezes 
Wileńskiego Związku Ziemian, Jerzy hr. Czapski, prezes Związku Polaków 

Zakordonowych, pp. Jan hr. Tyszkiewicz, Michał Obiezierski, Stanisław 

ERC ADEO OZ W ORZE WTO OOP TECT REC TREEOOZOZĆ DZU POZY РСО УРЕЫЕ 

NOTA POLSKA DO SOWIETÓW. 
Do Pana Jerzego Cziczerina 

Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych Związku Socja- 

w miejscu. 

Panie Komisarzu Ludowy, z polecenia mego rządu mam 
zaszczyt podać do wiadomości pańskiej | co następuje: 

— Pan się mnie boi, Panie Kuratorze.. 30 września r. b organ centralnego komitetu wykonawczego 
— Panie Ministrze, za mną śmierć od Związku Socjalistycznych Republik Rad lzwiestja ogłosił tekst 

traktatu za ea w z 28 kara r. baza 8 z 
: 'u pi i endeckiemu rządem Zw. Soc Rep. Rad, a rządem repu aehtewskiej oraz 
ZARA BK tekst not dodatkowych uzupełniających tenftraktat. 

Dokumenty powyżs:'e zwrócły uwagę rządu Rzeczypospoli- skę obecną z pogrzebem bandyty tej Polskiej między innemi ze wzgiędu na to, że dotyczą one 
niektórych obszarów leżących na zachód od granicy polsko- 
zw azkowej ustalonej eż 2 2 aka, KE 2 18 marca 

i а z cit 1921 roku, stanowiącyc ezsporną integralną czę terytorjum 
A ОННЕ За Rzeszypospol teį Polskiej. Wobec powyższego rząd ein 

„spol teį Polsk'ej ponownie konstatuje, że w art. 3 traktatu ryskie- 
o rząd Zw. Soc Rep. Rad zrzekł się wszelkich praw i pretensji 

do ziem położonych na zachód od granicy oznaczonej w art. 2 
tego traktatu oraz oświadczył, że o ile w skład tych ziem wcho. 
zą terytorja sporne między Polską a Litwą, sprawa pr:ynalež- 

ności tych terytorjów do jednego z tych dwuch państw należy 
wyłącznie do Polski i Litwy. Następnie sytuacja prawno polityczna 
tych terytorjów z inicjatywy rządu republiki litewskiej, do której 
to inicjatywy przyłączył się rząd Rzec ypospoliiej Polskiej, została 

W dniu 

ambasadorów z dnia 15 marca 
i 1923 roku i przez to definiywnie rozstrzygnięta w sposób obo- 

dób zion Pe wią ujący zarówno Polskę jak i Litwę. Rozstrzygnięce to jako 
obow:ązujące obe strony zainteresowane nie może być zakwe- 
stjonowane ani podane w wątpliwość przez żaden akt między- 
narodowy zawarty z udziałem tylko jednej z tych stron. 

Zechce Pan przyjąć Panie Komisarzu Ludowy wyrazy mego 

(—) Kazimierz Wyszyński, 

Moskwa, dn. 23 października 1926 roku. 

Min. Zaleski o polityce zagranicznej Polski. 
Konferencja prasowa. 

gadnieniach polityki zagranicznej. 
Przemówienie p. Zaleskiego było ko- 
mentarzem do wręczonej w dniu 
dzisiejszym w Moskwie noty w 
sprawie traktatu litewsko sowieckiego. 

czynny udział w polityce Światowej. 
W RadzieLigi Polska otrzymała refe- 
rat prawny, Ta właśnie okoliczność 
powinna być bodźcem do nowego 
wysiłku do studjów nad , prawem 
międzynarodowem. 

Zbliżenie francusko-niemieckie. 

mamy powodów do zaniepokojenia 
oraz pragnę przestrzec panów przed 
tendencyjnemi wiadomościami w tej 
materji Radziłbym również nie przy- 
wiązywać wagi do takich lub innych 
wystąpień czynników nieodpowie- 
dzialnych, które jedynie mają na celu 
szerzenie zamętu i niepokoju. 

Nasze stosunki z Niemcami. 

liśmy i mamy do uregulowania sze: 
reg kwestyj natury rozrachunkowej. 
R ąd Polski dokłada starań aby spra- 
wy te rozstrzygnąć w  płaszczyznie 
rzeczowej. W kwesiji Chorzowa :ząd 
polski kieruję się myślą wyrównania 
wzajemnych pretensyj drogą ugody. 

Układ sowiecko-litewski. 
czypospolitej Polskiej jest bezsporną 
i nie może być poddawana w. wąt- 
pliwość przez akty międzynarodowe, 
w których rząd polski udziału nie 
bierze, a takim właśnie aktem jest 
traktat litewsko-sowiecki. 

Nie.dążymy do ;konfliktu z na- 

Sejm i Rząd. 

Dekret prasowy. 
Min, Spraw Wewn, i Min, Spraw. opra- 

PORA projekt noweli do ustawy pra- 
sowej. Projekt został już rozpatrzony przez 
Radę Prawniczą i w najbliższych dniach, 
może już dzisiaj. wejdzie na Radę Ministrów. 
Nowela będzie ogłoszona w formie rozpo- 
rządzenia na podstawie pełnomocnictw. 

Albo mandat poselski albo 
tłuste posady. 

Prezydent Rzeczypospolitej podpisał juź 
rozporządzenie które zapowiadaliśmy. w 
sprawie uzupełnienia przepisów o spółkach 
akcyjnych. 

Rozporządzenie zostało już ogłoszone i 
weszło w życie w caitem państwie, nie wy: 
zaczaj o województwa śląskiego. 

to zasadnicze przepisy rozporządzenia; 
Spółka akcyjna, której podstawą dzia: łalności jest dzierżawiony majątek Skarbu Państwa, lub spółka akcyjna, w której kapi- „tale zakładowym uczestniczy Skarb Państwa 

a także Spółka, która emitowała zapisy 
dłużne (kapitał obligacyjny) gwarantowana przez Skarb Państwa, wreszcie spółka ak- cyjna, która posiąda gwarancję państwową 
w wysokości dywidendy, lub wogóle do- chodowości przedsiębiorstwa nie może po- woływać w charakterze członków do władz wykonawczych, nadzorczych i rewizyjnych posłów do Sejmu i członków Senatu. 

„ Wybór lub powołanie wspomnianych 
osób jest z samego prawa nieważne i nie podlega wpisaniu do rejestru handlowego, 

Posłowie i senatorowie, którzy w ciągu 
dni 14 od wejścia w życie ustawy nie zrzekną się wymienionych mandatów, po upływie tego terminy z samego prawa tracą te mandaty i na wniosek przedstawią ciela Skarbu Państwa bezzwłocznie ulegną wykreśleniu z rejestru handiowego. 

Potrzebujemy zaraz 
DOMÓW, 

FOLWARKÓW, 
OŚRODKÓW, 

: MIESZKAN, 
i Do kupna, sprzedaży, dzierżawy 
i Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe, 
Н Mickiewicza 2!, tel. 152. 
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szym wschodnim sąsiadem i nota 
niniejsza « stwierdzając tylko nasze 
prawa jest dowodem naszej szczerze 
pokojowej polityki. Politykę taką dy- 
ktuje nam przekonanie o naszej sile. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że nota nasza zbiegła się z uchwałą 
konferencji ambasadorów, 

Nie przypuszczam, aby Litwa 
chciała raz jeszcze poruszać tę spra- 
wę na forum międzynarodowem, nie 
może ona bowiem mieć złudzeń, że 
cokolwiek zyska w ten sposób. Od 
szeregu lat stojąc ną niezmiennym 
stanowisku konieczności porozumie- 
nia się z Litwą, rząd polski, napotyka 
na opór rządu litewskiego, który 
stale sprzeciwia się osiągnięciu tego 
porozumienia na terenie rzeczowym. 

Stanowisko rządu kowieńskiego 
Oczywiście sprzeczne z naturalnemi, 
gospodarczemi i politycznemi intere- 
sami Litwy Kowieńskiej jest powo: 
dem niepopuiarnej polityki Litwy na 
terenie międzynarodowym a zarazem 
jest podstawową przyczyną trudnego 
aw miarę czasu trudniejszego jej 
położenia gospodarczego. 

Aczkolwiek nie przywiązuję więk- 
szego znaczenia do traktatu moskiew- 
skiego, muszę go uznać za demon- 
strację polityczną, która stara się wy- 
stawić na próbę cierpliwość naszą 
jaką utrzymuje nasz rzeczowy punkt 
widzenia wobec Litwy. Stanowisko 
nasze jednak i tym razem nie ule- 
gnie zmianie. Jestem przekonany, że 
Szkody na jakie dotychczasowa poli- 
tyka litewska naraża państwo o wiele 
prędzej czy później doprowadzą do 
zt litewskiej opinji publicz- 

nej. 
Pakty o nieagresji z So 

wietami. 
Jeżeli chodzi o rokowania pakto- 

we naszych sąsiadów bałtyckich ze 
Związkiem Sowietów, wierzymy że 
należyte zrozumienie własnych intere- 
sów podyktuje łącznie Estonji į Fin- 
landji właściwą linję postępowania w 
tych rokowaniach. 

Co do stanowiska rządu polskie- 
go w sprawie zawarcia traktatu o 
niezgresjize Związkiem Sowietów to 
stanowisko nasze zostaje niezmienio- 
ne. Gotowi jesteśmy współdziałać w 
dziele twórczej pacyfikacji Wschod- 
niej Europy, mając ten cel na uwa. 
dze obstajemy przy konstrukcji któ: 
raby doprowadziła do jednolitego za- 
bezpieczenia wszystkich państw bez- 
pośrednio zainteresowanych w tej 
sprawie. 

Po przemówieniu p. ministra Za- 
leskiego niektórzy dziennikarze zada. 
wali pytania, na które p. minister u- 
dzielił odpowiedzi. Między innemi na 
pytanie czy rozmowy paktowe Ło- 
twy z Sowietami nie są groźbą dla 
istni.nia bloku bałtyckiego, p. Zaleski 
odpowiedział że blok taki nie istnieje 
a porozumienie pomiędzy państwami 
bałtyckiemi a Polską nie jest ujęte 
w żaden akt prawny.



Materjały do ruchu monarchicznego. 
П 

Uchwały programowe Organizacji Monarchistycznej, 

1. Organizacja _ monarchistyczna, 

dąc ku przywróceniu i utrwaleniu w 
Polsce silnej, trwałej i niezależnej 
władzy królewskiej, konstytucyjnej i 

dziedzicznej, zmierzać będzie do ie- 

go celu drogą legalną. | : 

2. Tylko przestrzeganie wskazań 
religji katolickiej przynieść możo roz- 
rost wartości moralnych nagroma' 
dzonych w Narodzie Polskim. 

3. Władza królewska w Polsce 
nie może być w żadnej mierże rozu: 

mianą jako narzędzie ucisku jednej 
warstwy społecznej przez inną. 

4. Obecna koncepcja wszechwła- 

dzy ludu, nie może +być zastąpiona 

koncepcją absolutyzmu królewskiego, 
lecz monarchja stanie się w Polsce 
wyobrazicielką praw boskich i przy- 

rodzonych dotychczas gwałconych. 

5. Nieodzownym warunkiem trwa- 

łości Rządów Królewskich jest o- 

parcie ich na podstawie ściśle praw- 
nej. 
56 Zródłem władzy w Polsce bę- 

dzie Król, sprawujący władzę prawo- 
dawczą przy udziale przedstawiciel 

stwa interesów wytwórczości ducho- 

wej i materjalnej Narodu, a władzę 
wykonawczą, sądową i kontrolną, 
przy udziale powołanych przez Nie- 

go i przed Nim odpowiedzialnych 
kompetentnych obywateli, cieszących 

się zaufaniem Narodu. 
1. Tylko powrót do Władzy Kró- 

lewskiej może przywrócić Polsce jej 
mocarstwowe stanowisko w Świecie, 

bo tylko silna i konsekwentna w swej 

ciągłości władza, zdoła naszej polity- 

ce międzynarodowej nadać potrzeb: 
ną jej stałą wytyczną. 

я 8. Dia Akis i zdobycia nie- 
zależnego stanowiska Państwu, nie- 

zbędna jest Armja karna, jednolita i 

stojąca poza polityką, otoczona opie" 

ką całego Narodu. Najwyższą jej 

ostoją i stojącym poza walkami par« 

tyjaymi Najwyższym Zwierzchnikiem, 
będzie Król, przyrodzony Wódz i 
Opiekun Siły Zbrojnej Państwa, a 
mocarstwowego stanowiska Państwa 

Bojownik. 

9. Przywrócenie Władzy Królew- 
skiej będzie miaio za skutek podnie- 

sienie powagi polskiej klasy urzędni- 
czej, jako stałego czynnika w życiu 
państwowem. ! 

10. Wladza Krėlewska dąžyč musi 

do uregulowania zaognionego przez 
rządy  republikańsko-demokratyczne 
stosunku pracy do kapitalu. 

rl. Własność stanowi nienaru- 
szalne przyrodzone prawo każdego 
człowieka. с 
pracy, jest ona bodźcem do niej, 
nieodzownym warunkiem istnienia 
rodziny i jedynym prawdziwym środ- 
kiem, uniezależnienia warstw pracu- 
jących przez zdobycie własnego 
warsztatu pracy. Jako taka więc, sta: 
nowi jedyną, prawdziwą gwarancję 
wolności i dobrobytu, 

12. Organizacja Monarchistyczna 
uważa, że żywotna dla Polski  spra- 
wa udoskonalenia ustroju rolnego 

* została przez niesumienną demagogję 
stronnictw „Świadomie  wypaczona, 

Powstając jako owoc. 

O. M, widzi jedynie prawidłowe roz: 
wiązanie sprawy rolnej w Polsce na 
zasadach gwarantujących największą 
produkcję rolną, popierać więc bę: 
dzie wszelką inicjatywę zmierzającą 
do ułatwienia włościanom zdobycia 
nowych warsztatów pracy, lub udo- 
skonalenia już posiadanych. Wytycz- 
ną być nie może popieranie interesu 
tej albo innej klasy społecznej, lecz 
jedynie wzgląd na dobrobyt kraju, 
jako całości, 

13. Władza Królewska w Polsce, 
przestrzegając zasad moralności ka. 
tolickiej winna zapewnić wszystkim 
innym wyznaniom warunki swobod- 
nego rozwoju i wypełniania obrząd- 
ków i praktyk religijnych. 

15. Władza Królewska, będąc wy- 
kwitem ducha Narodowego Polskie- 
go, otoczy swoją opieką bratnie na* 
rodowości Rusinów, Białorusinów i 
Li:winów, mieszkających na obszarzą 
Państwa. Ludy te winny być współ. 
gospodarzami we wspólnej Ojczyźnie, 
Władza Królewska zapewni im moż- 
ność swobodnego rozwoju kultura|- 
nego i ekonomicznego. 

16. Opierając się na najszerszych 
warstwach  uświadomionego ludu, 
Władza Królewska szczególną zwró: 
ci uwagę, na szerzenie oświaty w 
duchu religji katolickiej, z uwzględ- 
nieniem zupełnej wolności wychowa- 
n'a, 

17. Dobrze zbudowany budżet 
państwowy stanowi podwalinę trwa- 
łości rządów i dobrobytu społeczeń* 
stwa, więc polityka skarbowa pod 
władzą Królewską winna być oparta 
na najsumienniejszem dostosowaniu 
wydatków do możliwości skarbo- 
wych, bez marnotrawstwa i rozrzut- 
ności, cechujących system demokra- 
tyczno-parlamentarny, oraz na syste- 
mie podatkowym, obciążającym rów: 
nomiernie wszystkie warstwy lud- 
ności, przy szczególnem uwzględnie- 
niu podatków bezpośrednich. 

18. Związki i syndykaty zawodo- 
we oraz cechy, działające przy współ- 
działaniu pracodawców i pracowni- 
ków, będą stanowiły jedną z głów: 
nych podstaw na których się oprze 
gospodarcza struktura społeczeństwa. 

19. W stosunku do żydów, z4- 
mieszkujących Państwo Polskie, któ: 
rzy nie są związani kulturalnie z 
Polską, Władza Królewska odnosić 
się będzie z tolerancją, broniąc jed- 
nak żywioły stale osiadłe na ziemiach 
Polskich przed przerostem wpływów 
żydowskich, tak w dziedzinie gospo 
darczej jak i duchowej. 

20. Władza Królewska przeciw: 
działać będzie wszelkim próbom two- 
rzenia państwa w państwie, szcze” 
gólnie opartym 0 organizacje mię- 
dzynarodowe. 

21. Władza Królewska otoczy 
szczególną opieką kulłurę i sztukę 
polską, jako czynnik utrwalający i 
pielęgnujący ducha narodowego pol- 
skiego, zwalczając z całą bezwzględ- 
nością wszelkie próby gangrenowa- 
nia ducha polskiego przez wrogie 
mu czynniki. : 
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TRWAŁE i ELEGANCKIE. 
PP W « WWWTWWWP 

“ 

SIGNA TEMPOKIS, 
{ 

Wali się w gruzy stary po: 
rządek rzeczy—rodzi się nowy. 
Novus nascifur ordo.. Mno: 
się nowych czasów znamiona. 

<Z tego, na co patrzycie, 
przyjdą dni, w które nie będzie 
zostawion kamień na kamieniu, 
któryby nie.był rozwalon». 

P. Leon Schiller, jeden z najlep- 
szych w Polsce inscenizatorów, zaw 
ców teatru i teatralnych fachowców, 

. doskonały reżyser, były, bezpośred- 
nio po dyr. Osterwie, kierownik Re- 
duty, potem dyrektor Teatru im. Bo- 
gusławskiego gdzie, przy rozgłósie 
na całą Polskę, wystawić „Kniazia 
Potiemkina* Miclkakingo, „Nieboską” 
Krasińskiego, nawet „Różę*  Żerom: 
skiego etc. obecny kierownik literacki 
i współdyrektor oraz jeden z naczel- 
nych dyrektorów Teatru Polskiego — 
chciał mieć jeszcze jeden tryumielny 
sukces reżyserski i wystawił Świeżo 
na scenie Teatru Polskiego w War: 
szawie będącego pod dyrekcją p. 
Arnolda Szyimana, najznakomitszego 
w Polsce dyrektora teatru, a znako*- 
mitego reżysera: przystosowaną do 
widowiska scenicznego powieść ŻĘ, 
romskiego «Dzieje grzechu». 

Jakże taki «człowiek teatru» jak 
p. Schiller mógł nie wiedzieć, że 
«organizm powieści nie jest orga- 
nizmem utworu teatralnego», że pra- 
wie nie było wypadku aby «przerób: 
ka» na scenę dorównała utworowi 
powieściowemu, że, na ostatek, to, 
co nie jest pisane dla sceny przez 

  

  

rutynowanego nauczyciela 
do 9-cio letniego chłopca na wy- 
jazd do Werek,Referencje konieczne. 

O warunkach dowiedzieć się: | 
Mickiewicza Nr. 43 m. 3. Wtorek, 

czwartek 8—9 wiecz, 

  
samego autora, nie powinne być 
a tout prix tłoczone na scenę choć 
by przez najlepszego inscenizatora i 
reżysera? 

P. Schiller, który sam próbował 
pisać dramaty, ma atoli, jak się sam 
wyraził w którymś wywiadzie, «pa- 
sję twórczego stosunku do tekstu», 
pasie dobywania sceniczności np. z 
ompletnie niescenicznej »Róży» albo 

aktualności z całkiem  staroświecko: 
romantycznej «Nieboskiej». Dla niego 
gruni: eksperyment reżyserski. lm 
trudniejszy, im, zda się, niemożliw- 
Szy — tem lepiejl Co się stanie z 
reżysersko «zoperowanym» utworem 
— o to p. Schillera głowa nie boli. 
Niech się autor martwi. Pereat choć- 
by arcydzieło kunsztu pisarskiego 
byle... świat podziwiał niesłychaną, 
oryginalną, oszałamiającą sprawność 
inscenizatorską i reżyserską byłego 
dyrektora Teatru Bogusławskiego. 
Chodzą po ludziach takie pasje i 
ambicje. Lecz stanowczo najpirami- 
dalniejsze w tym kierunku ambicje 
ma p. Schiller, Wystawiłby «Prome- 
thidiona» Norwida, «Na wzgórzu 
śmierci» Kasprowicza,  «Genezis z 
ducha» Słowackiego byle krzyknięto: 
«Niel Ten Schiller to wszystko wy- 
stawić potrafil» 

A cóż dopiero za huczek musiał 
nabrzmiewać po całej Warszawie na 
wieść, że Schiller preparuje na scenę 
»Dzieje: grzechu»! Powieść, ze wszyst 
kich utworów Żeromskiego najbar- 
dziej czytaną... rzec wolno, ów „chleb 
duchowy* pokolenia z lat 

POSZUKUJE SĘ | 

  

s 

Wśród Litwinów wi- 
„ lenskich. 

W ostatnich dniach mieliśmy 
możność przeprowadzić. szereg roz- 
mów z osobami stojącemi blisko nie- 
licznej u nas grupy Litwinów. Z 
rozmów tych dowiadujemy się sze- 
regu ciekawych rzeczy co do stano: 
wiska Litwinów do kwestyj, które w 
chwili bieżącej znajdują się na po- 
rządku dnia. 

«Krikszczonie» i <laudininki», 

Na terenie Wileńszczyzny wystę: 
pują dwie litewskie grupy polityczne: 
Chrześcijańska Demokracja «kriksz- 
czonie» z ks. Kraujalisem i Czybi- 
rasem na czele, oraz „laudininki” (lu- 
dowcy) pod kierownictwem d-ra Ol- 
sejki i pp. Macieszajtisa, Szłapelisa 
i Karasija, 

W ostatniej dobie przesunięć po- 
litycznych związanych z obaleniem 
rządu „krikszczoniów* i dojścia do 
władzy ludowców, zarysowały się w 
występujących dotychczas jednolicie 
i kładących główny nacisk na „od- 
zyskanie" Wilna grupach litewskich 
Wileńszczyzny, poważne 
„zdań*, 

Jak wiadomo, dotychczasowy rząd 
litewski nie uznaje podziału na dje- 
cezje, przewidzianego przez konkor- 
dat Litwy z Watykanem (dotychczas 
nie ratyfikowany przez sejm litewski), 
czyniąc szereg trudności w wykony- 
waniu przez biskupów tych djecezji 
potestas jurisdictionis, starając się 
kompetencje tych ostatnich zwęzić 
wyłącznie do potestas ordinis, Wy- 
wołuje to zrozumiały sprzeciw kleru 
litewskiego, którego żądania uważa 
za słuszne i grupa Chrześcijańskiej 
Demokracji Wileńszczyzny, niejedno- 
krotnie wypowiadająca się w tym 
względzie czy to na łamach tygodni- 
ka „Kielias* czy <Jaunimo draugas” 

Całkiem biegunowe stanowisko 
zajmują laudininki, uważając iż uzna- 
nie podziału przewidzianego konkor- 
datem uzna status quo Wileńszczyzny. 

Drugą kwestję różniącą poważnie 
oba obozy to kwestja szkolna: Chrze- 
ścijańscy demokraci domagają się 
szkół konfesyjnych, laudiniuki pragną 
szkoły bezwyznaniowej i rugów „Krik- 
szczoniów'* w szkolnictwie. 

Odmienne ustosunkowanie się w 
tych kwestjach wpłynęło na oziębie- 
nie się wzajemnych stosunków. 

Litwini wileńscy a traktat 
moskiewski, 

Jak zapatrują się te ugrupowania 
na zawarty traktat litewsko-sowiecki 
o nieagresji? 

Otóż tutaj rzecz ciekawa i cha- 
rakterystyczna: różnicy zdań niema— 
Ludowcy popierają wszelkie poczy- 
nania obecnego rządu, a chrześcijań 
scy demokraci Wileńszczyzny,'będący 
przecież ugrupowaniem o charakterze 
wybitnie klerykalnym, w przeciwień: 
stwie do chrześcijańskiej demokracji 
Litwy zwalczającej traktat na łamach 
wychodzącego w Kownie <Rytas», 
nietylko nie mają nic do zarzucenia 
traktatowi ale odwrotnie widzą w 
nim dostateczne gwarancje do odzy- 
skania przez Litwę Wilna. : 

: W. H, 

92900200006006600000060900500006466 
* 

Lekcje Muzyki 
UDZIELA 

Michuł Józefowicz 
fortepjanista, kompozytor i krytyk 

muzyczny. 

Przyjmuje 11—12 i 41/2—5 1/2 godz, 

ul. św. Jakóbsta 6 m, 1 

(róg ul. Dąbrowskiego). 
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niemal -dnia obecnego.., Na premjerze 
omal, že nie rozsadzono majestatycz- 
nej widowni Teatru Polskiego. Tego 
pamiętnego wieczora _ bezgraniczna 
pycha reżyserska p. Schillera zna- 
lazła peine nasycenie. Bomba rekla- 
my i sensacji pękła z huklem kom: 
pletnego skandalu. Czegoś podobne- 
go jeszcze nie było. Choćby się nie: 
wiedzieć jak długo żyło, nie przy: 
pomnieć aby kiedy w Warszawie za: 
wołano z tąd z owąd w prasie: Prze 
stać! Dosyć! Zdjąć z repertuaru taką 
ohydęl.. 

I jeszcze w dodatku eksperyment 
wystawienia wielkiego romansu sen- 
sacyjno kryminalnego w 43 obrazach 
w. ciągu jednego wieczoru teatralnego 
udał się p. Schillezowi najkomplet- 
niej] Ci co najgłośniej krzyknęli: 
„Precz z Pochroniem, wypędzić go z 
teatru!* musieli przyznać, że maj: 
stersztyk inscenizacji i reżyserji był— 
pierwszej klasy. 

p 

'Centralną postacią w „Dziejach 
grzechu* jest Ewa. Chodziło Żerom- 
skiemu o pokazanie jej. Ona streszcza 
w sobie powieść. A kim-że jest owa 
heroina powieści, w której zaczyty- 
wała się młoda Polska przez blisko 
dwadzieście lat? 

To postać—reprezentatywna. To, 
obdarzona niesłychanym temperamen- 
tem, szeroka, ekstatyczna natura... 
niejako symboliczna „matka rodu 
ludzkiego, która wykolejona przez 

1006 domężczyzn, zabija swój płód i sama 

różnice . 
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welwety i adamaszki, 
Kołdry watowe, pluszowe, bajowe. Materjały kołdrowe. Towary 

białe, bielizna stołowa, firanki, kapy etc. 

Galanterja damska i męska: 

POLECAM Y SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI 

stale uzupełniane działy naszego magazynu 

Towary Włókniste: 
Wełny damskie i męskie, welury paltotowe, jedwabie gładkie 

Flanele baje 
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i barchany. 

Pończochy, bielizna damska, torebki damskie, norymberszczyzna, 
Bielizna męska ciepła, skarpetki, kapelusze, gietry. 

KONFEKCJA MĘSKA: Palta i ubrania gotowe i na zamówienie 

Ceraty, laufry i ehodniki. Poreelana, 
szkło, naczynia metalowe kuchenne, 

perfumy krajowe i Mydła, 

Łóżka. 

Iajans, 

zagraniczne. 

Ostatnie nowošci we wszystkich dziatach. 

Aračiajallkowfey 
AM 

  

„ Wrażenia teatralne. 

Lengvel'a „Bitwa pod Waterloo“, 

krotochwila w 3 aktach wystawiona 
w Teatrze Polskim. 

W/ granej obecnie w Teatrze Pol- 
skim farsie znanego węgierskiego 
pisarza, autora «Tajfunu» *) przenie. 

sionej na giunt jakiegoś zamerykani- 
zowanego węgierskiego business'u 
filmowego, spreparowanej pod sosem 
niewybrednej parodji satyrycznej, py- 
ta ktoś: „A czy wy wiecie gdzie leży 
Waterloo?* Dyrekcja Teatru Polskie- 
go najwidoczniej pragnąc utrzymać 
się w charakterze wystawionej kroto* 
chwili parodystycznej, użyła no afi- 
szach i programach pisowni Vaterloo 
—aby od razu šmieszniej bylo! 

Lecz i to nie wiele pomogło. Kro- 
tochwiła jest, doprawdy, жа naiwna. 
Jakiś Bogu ducha winny handlarz 
futrami, zostaje dzięki nieoczekiwane: 
mu zbiegowi okoliczności dyrektorem 
wielkiego filmowego przedsiębiorstwa. 
Łatwo sobie wyobrazić jak ono wy- 
gląda! Znamy, wielokrotnie pokazy- 
warą np. w powieści albo w himo- 
rystycznem czasopiśmie: t. zw. teat 
ralną szmirę—od strony kulis, Tak 
też i wygląda fiimowy business imć- 
pana Jacobsohna. Dość powiedzieć, 
że rolę Napoleona w wielkim filmie 
«Bitwa pod Waterloo» wykonywa w 
całej swej okazałości p. Wołłejko, 
tudzież, że po ostatniem widzeniu się 
z Jórefiną na polu bitwy dostaje się 
do niewoli... albo zwycięża! Bo ar- 
cydzieło budapeszteńskiej filmiarni 

p. Jakobsohna ma dwa warjanty: jeden 
dla Europy z pogromem Napoleona 
pod Waterloo, drugi dla Ameryki— 
z obowiązkowem zwycięstwem takie - 
go genjusza. Słowem: arcybsłagan. 
Galerja aż zanosi się od Śmiechu. 

Co mają robić w takiej sztuczce 
artyści nasi komedjowi? Ot sobie, 
bawią się. P. Piaskowska robi Józe- 

Mogą z Lengyelem współzawadniczyć 
na Węgrzech tylko dwaj anlorzy dla sceny: 
Hercseg i Molnar, autor «Djabła>, 

udręczona, chce dręczyć również, wy: 
naturza się i rozbija to, co w niej 
miało być zwierciadłem Boga* (Ka: 
rol Irzykowski w „Robotniku*). Przy- 
wiedźmy w dodatku sobie przed 
oczy ową Ewę «rozpustą swoją wo- 
jującą z całym Światem», O:o co 
pokazał w 43 obrazach Teatr Polski 
że sceny swojej tłumom publicz- 
ności.. i nieprzerwanie co wieczora 
nie przestaje pokazywać. 

Dzieło pietyzmu dla Żeromskiego? 
Niel—powiada lapidarnie Irzykowski, 
Inscenizator „Dziejów Grzechu* tępi 
dramat a forsuje widowisko. Więc 
może chęć spopularyzowania 
dzieła” literatury rodzimej? Też: nie 
„Nikt kto zobaczy przeróbkę «Dziejów 
grzechu» w teatrze — utrzymuje ka- 
tegorycznie tenże recenzent „Robot: 
nika"—nie nabierze jakiego takiego 
pojęcia o istoinem dziele Žerom- 
skiego“. 

Inscenizacja p. Schillera wydobyła 
tylko starannie i najjaskrawiej posta: 
rała się podkreślić wszystko to, CO 
w powieści jest najbrutalniejsze i 
najbrudniejsze (M. Grzegorczyk w 
„Warszawiance“); z zabrukanem ser- 
cem wychodzi się z takiego przed“ 
stawienia; znieważa się pamięć auto- 
ra, deprawujs widownię... 

U Żeromskiego naracja powieś: 
ciowa przykrywa jako tako brutal: 
ności pomysłu. P, Schiller „odarł po- 
wieść ze skóry i doprowadził dzieło 
do szkieletu samych potworności.* 

I oto co dalej pisze Adam Grzy: 
mała Siedlecki w recenzji w  „Kur- 

„arcy: | 

„Muchiewiczo 16. 

  

    

"E NAWET W 

        

   
    

    

   

  

П
У
Р
Е
Н
О
 

  

    

    

      
    

  

   

   

Skład Główny firmy <Ekstralit L. 

dowa 59a. Tel. 45—08 i 20—21.: W. 

REUMATYZM 
ARTRETYZM-ISCHIAS-PODAGRE 

STADJUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE a 

„tkstralitus.   
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BÓLE ORAZ ZMIEKSZTAŁCENIAJSTA //, 
WÓW USTĘPUJĄ JUŻ PO KILKAKRGT> /, / ©К 
MOPAŁ SZ RODZEZYCH PREPNTZAK ZN 

LL 
$ SPOSÓB UŻYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH Lk = 
| Do NABYCIA WE WSZYSTKICH APTĘKACH i SKŁADACH APTECZNYCH.. 

Pajerskiego> Sp. z o. o. Fabryka 
Chemiczno Farmaceutyczna Bolesław Krogulecki Warszawa, Ogro- 

Telef. 

4—98 

i 7—33. 
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Nowootworzony Zakład Fryzjerski 
pod firmą LUDOMIR i FRANCISZEK E 
dawniejsi pracownicy firmy „Waldemar* 

ulica Mickiewicza Nr. 

Salon damski i męski 

finę naįkompletnieį sans gėne, p. Woł- 
łejko zajada parówki tak obficie przy- 
trząśnięte cebulą, że jej najautentycz - 
niejsza woń dochodzi aż do trzeciego 
rzędu krzeseł (czy to ma być figiel 
a la „Vaterloo*?), p. Wyrwicz robi 
„żydka* bo tak w sztuce stoi, p. 
Piwiński robi „żydka* na własne ry- 
zyko, p. Purzycki robi też „žydka“ 
aby kolegóm dotrzymać kroku —i 
wieczór ot, tak sobie upływa ani 
się spostrzedz. Czy wolałby, kto mo 
że spacerować na świeżem powietrzu 
w.taką psią, za przeproszeniem, po: 
godę? Lepiej siedzieć w teatrze. 

Nie przypuszczam aby mi kto za- 
przeczył. Osobiiwie dyrekcja Teatru 
Polskiego. 

Cz, Jankowski. 

jerze Warszawskim*: 
„Jest na scenie moment kiedy 

Pochroń zniewala Ewę; jest na scenie 
ohydna chwila, kiedy Pochroń poli: 
czkuje, wali, tłucze, kopie nogami 
Ewę, na scenie ten bestjałski punkt 
kulminacyjny, kjedy Ewa morduje 
Szczerbica zastrzykiem kurary, Tu już 
nawet przez żądną sensacji publi- 
czność przeszedł syk. Obrzydzenie 
przeszło przez salę: kurtyna spadia, 
rozjaśniły się światła — i nikt nie 
miał odwagi dać konwencjonalnego 
nawet brawa. Odczucie ohydy prze: 
mogło. 

Musieliśmy jednak rozpaczliwie 
schamieć, jeżeli teatr, który tylóma 
zasiugami kulłuralnemi zapisał się w 
dziejach sztuki w Polsce, uważał za 
możliwe, a nawet wskazane dać sto- 
licy kraju taką bolszewizację smaku, 
jaką jest przeróbka „Dziejów grze- 
chu*, na scenę*. 

O grze artystów nie napisał Sie- 
dlecki ani słowa. Recenzja tak się 
kończy: „Artyści mi wybaczą, że tym 
razem o ich rzetelnej pracy nie będę 
pisał. Nie chcę ich nażwisk łączyć z 
momentem, który w historji sztuki 
teatralnej w Polsce nie powinien był 
istnieć”. 

Domagają się energicznie przer- 
wania widowisk i zdjęcia „Dziejów 
grzechu* z afisza: Siedlecki w „Kur: 
jerze Warszawskim” i Gawlikowski 
w „Rzeczypospolitej*, („Nie można 
pozwolić na Dbezkarną prowokację 
godności ludzkiej, smaku i kultury 
polskiej *). 

Ii, róg Śniadeckich. 
Poleca się łaskawym względom 

Sz. publiczności. 
  

j Kupno 

H Sprzedaż 

Komis 

Obrazy 

H Rzeźby 

Antyki 
Dywany 

Kryształy 

Przedmio. 

POD_PROTEKTORATEM ty sztuki 
LKB NO wi stosowane     

         WEJŚCIE BEZPŁĄTNE. 

  

Adolf Nowaczyński pisze w „Gi 
zecie Warszawskiej: * 

„Pogaszono wszystkie światła na 
Sali, na scenie i w kartach powieści. 
Zamknięto nas w ciemnej, stęchłej, 
wilgotnej, dusznej piwnicy zbezcze= 
szczonego życią doczesnego. Ode- 
brano wszelką radość egzystowania 
i «szelką nadzieję poprawy człowie- 
czeństwa. Ztorturowano czterogodzin= 
nym <Grand-Guignolem», korowo- 
dem okropieūstw, bezecenstw, sady- 
zmów, bestjalizmów i huliganerji., Z 
powieści wypełznął tylko ohydny sy- 
czący wąż zwyrodniałego seksuali- 
zmu.. Mamy już dość i więcej niż 
dość najścia wszelkich odmian po- 
chroństwa w życie polityczne, spo- 
łeczne i towarżyskie. Nie możemy 
pozwolić na wdzieranie się apaszo- 
stwa w przybytki piękna i przekształ- 
canie teatru na akademię huliganerji! 
Garść elity w teatrze bdzie wyławia- 
ła uchem wiolonczellowe tony Że: 
romskiej mowy, ale szeroki tłum 
wielkomiejski będzie się pchał do 
wnętrza, żeby widzieć samca bestję 
gwałcącego awanturnicę, dziewczynę 
wstrzykującą kurarę hrabiczowi, sSa- 
рап!е lokomotywy, <prawdziwy а- 
gon» i trupa w koszu. W imię tedy 
pięknej i chiubnej przeszłości Teatru 
Polskiego, wzywamy kierownictwo 
tegoż, aby usunęło coprędzej ohydę, 
którą przyszło nam niestety na tej 
premjerze oglądać", 

Tylko p. Appenszlak w «Naszym 
Przeglądzis» upatruje w wystawieniu 
<Dziejów grzechu» w  insceniząc 
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‚ KURJER GOSPODARCZY W poniedziałek dn. 25-50-1077. Sp ant, Karpowkzówny. 
ZIEM WSCHUDRICH w siódmą rocznicę Śmierci 

Jedsą z najzasłużeńszych w Wilnie pra- 
Ś, T P. cownic na niwie oświaty polskiej potajem: 

niewykonania przez Rząd robót ogól-i cyjnym uchwaloną została: rezolucja nej, w Ciężkiej dobie przedwojennej, była 
| ® ® 

| Rozwój ruchu meljora- no-przygotowawczych jak to: glėwne domagajaca się w imię dobra sprawy, - ” пюп&с:!іщ;ёмр.сл}‘%;;?‘‚ён&этісі'?:м}' 

| cyjnego w Wilenszczyž- rowy, regulacja rzek i t.p.? 8 ażeby sprawy dotyczące meljoracji ū ių 00ICZODI nej, ASS) pobiec oscbiste bez 
| o nie — W a paódz iż A skoncentrowane były w depariamen- si przed groźbą więzienia i surowych 

| ° mało spotykamy się z tą kwestją: cie meljoracyjnym przy Ministerstwie pana Ža " : ar administracyjnych, prowadziła ś p. Kar- 
! bodaj jedynie w Brasławskim. Ten Rolnictwa. Bowaadicwy się, że spra- odbędzie się w Kościele Ś go Jerzego o godz. 8-ej rano powiczówna w _ ciągu lat kilkunastu (od r. 

Rozwijsjący się coraz bardziej W stan rzeczy znacznie gorzej przedsta wa ła była przedmiotem obrad Rady 1902) zrazu rozproszone po mieście kom. nabożeństwo żałobne, na które krewnych, przyjaciół i ile i i ani | : ; lety oświatowe, i ipisz- 
Wileńszczyźnie ruch meljoracyjny — wią się w Województwie Nowo- Ministrów. Pan minister Staniewicz znajomych zapraszają kach awa е \ЧЪХЁЁ:ЁЁЁЁ} 'ЁЁЬЁЁЁ,' 2 
objaw ze wszech stron bardzo do- oródzkiem, gdzie skutkiem nieuregu- zgłosił swój akces, jednak ówczesny Współpracownice i howanki przy niej potajemnę szkołę polską, w któ- 
datni dla naszego życia gospodarcze: |owania i złego stanu koryta rzek minister rolnictwa p. Raczyński oparł poip 1 wychowanki, rej corocznie pobierały naukę w duchu 

szczerze polskim setki dzieci z warstw naj. 
szerszych, — a tak w clągu lat kilkunastu 

  

8 go—pobudził nas do zasiągnięcia Serwęcz | Szczary cierpią najlepsze się temu projektowi. 
| miarodajnych informacyj. W tym celu gatunki łąk. 6—8 tysięcy ha wzdłuż  ' Przypuszczać należy, że pan mi: przeszły przez Jej szkołę, wyzwane ciemno. 

zwróciliśmy się do przedstawiciela koryta Serwecz i 1000 ha wzdłuż nister Niezabitowski zajmie stanowis: W dniu 25 b.m. powinni się stawić Dominikańska ur. 3) dn.26 paździer= cie i zepsuciu — tysiączne zastępy wycho: 
Krajowego Towarzystwa Meljoracyj : Szczary. Pod tym względem sprawa ko odmienne i przyczyni się do ure: do zebrań kontrolnych rezerwiści nika r. b. (wtorek) purktualnie o g. wanków i wychowanie, które płomień rza- 

E rois, przedstawia się tu beznadziejnie, gdyż gułowania tak ważnej i aktualnej szeregowi w następującym porządku: 7 m. 15 po południu, na której prze- isl, way | utznć narodowych, ераг A - й 1 : у 2 h 8 - | — Jak się Fprzedstawia rozwój odnośna ustawa przewiduje, że nad sprawy. 14 Zamieszkali na terenie I Komisar- wodniczący Koła TNSW p. Stanis- jańskiej, osły: z wią SOSIE: Kod i 
. spółek wodnychna terenie  Wileń: stanem rzek czuwać muszą Państwo- 3 ke ża : jatu—roczn. 1892, od lit. A do | ław jastrzębski wygłosi referat o pracę. 
_ szczyzny, ile ich jest i jaki mniej wę spółki wodne i wreszcie samo. EENENEENNNEKIENANANINNKNNNNANANA „jacznie, Ill Komisarjatu—roczn. 1890, „Współpracy domu i szkoły w wy- W roku 1919:ym 24 października — le- 

    

   

  

    

  

__więcej obszar kzajmują, zapytujemy rządy, Dzięki temu wytworzyła się GIEŁDA WARSZAWSKA którzy nie stawili się do zebrań kon- chowaniu młodzieży”. dwie w zaraniu wymarzonej niepodlezłości . 
j na wstępie. = sytuacja przypominająca przystowie— 23 paždziernika 1926 r. trolnych w r. 1925; na terenie V Ko- Następne konferencje, które od- iial Neale aa nad siły 

— Ruch meljoracyjny wzrasta ko: ggzje dużo  nianiek...*, bowiem Dewizy i waluty: misarjatu—roczn. 1895, 1896, 1897, bywać się będą -w odstępach mie- spoczęła snem wiecznym na cmentarzu 
salnie, — mówi p. Iwaszkiewicz — sbsojutnie niema z kim pertraktować Tranz. Sprz. Kupno. którzy nie stawili się do kontroli w sięcznych, przeprowadzą: prof. dr. S, na Rosie, н 

, powstało obecnie u nas 14 spółek w tej materji. Wogóle przyznać irze- Dolary 9,00 o02 898 1925, od lit. A do Ł włącznie. = Wliadyczko, prof. A. Narwoysz, dyr. „„„ecuie grono przyjaciół, najbliższych 
| wodnych, obejmujących łącznie prze- ba, żę w dziedzinie meljoracji panuje Holandja 360,— 36180 360,00 W dniu zaś 26 psździernika: za: gimn. B. Bińkowski. ei ai asido yi ania alias 

strzeni 3500 ha. Prócz tego w pow. pewien chaos a to dlatego, że spra- Lauda, A 43,80 43,58 mieszkali na terenie | Komis. rocz. Wstęp dla rodziców i opiekunów pamięci choćby najskromniejszym krzyżem— 
_ Oszmiańskim utworzono 10 mniej: wy związane z meljoracją jednoczeš- Par stok ia za a 1892 od lit. K.do O. włącznie, na uczącej się młodzieży wolny. ea ; : szych spółek wodnych z obszarem nie podiegają kompetencji trzech mi- Praga 2672 2678 _ 2666 terenie II Komis. roczn. 1895, kiórzy kisieaė i a io e a 

od 300 do 500 ha. Glėwna uwzga nisterstw, a częšciowo i Banku Rol+ Szwajcarja 17415 17458 17372 nie stawili się do kontroli w 1925 r., „AKADEMICKA. „Snistaw“ Rošeialkowoki Elżbieta zwrócona jest obecnie na sporządza- i i Wiedeń 127.25 12767 12693  V Komis.—1895, 1896, 1897, którz k : = o se й " nego. Robotami podstawowemi np. omis. ‚ ‚ , y leczkowska, Adam Piłsudski, Janina Su 
nie zdjęć i projektów, stanowiących Opjekuje się Ministerstwo Robót ło” 3941 3951 3931 nie stawili się w r. 1925 od lit. M — Inauguracja pracy w Stow. morokówna, Weronika Bielawska. 

_ etap prac meljoracyjnych. PPE Belgja 25,12 29.40 2530 ; Mł Akadem. „Odrodzenie”. Dziś Komitet zwraca się niniejszem z 
zi czy przy tworzeniu spółek EuBicngaj, Ioboy EE a 8 om 241,30 24190 24070 — 90 Ž wać frolna 1 i Il komis. w, nedzielę dnia 24 października r. b. prośbą do wszystkich ludzi dobrej wolią a 

+= ; у tych ma b. dużo powiat Brastaws omisja kontrolna om 's. ZIEJĘ = Elnias ali i Žau 
_ nie napotyka się sprzeciwu ze strony o uldcja Drujki i inne) są w kom Papiery wsitęłcioną: „ urzęduje przy ul. Ostrobramskiej 5, R ba Intiguasja p = zasciej Amalas © tolis ad aidą 

malej io k ewažnie PELENCii _ Ministerstwa Rolnictwa i Pożyczka one ih złotych 643,50 „ III i IV ul. Domin:kańska 4, V i VI sa a Ed 1 926/27: w dłuy a pannie óóy skarb prawkciwej galai, 
= e włościani rzewa e LA i i ® » A i je 2 wreszcie 0 WSZYStKICI udzi 

1 ograniczają się do pelnej abstynencji Ba Rare: Poza! > Poke DARA Pe 6) Zwotatónie rocznika _ — W związku z wiadomością oł el a jan wieloysęczno | w stosunku do poczynań meljoracyj- "Na odbytym ostatnio w Warsza- —proc. listy zas. | | | | | | | 1903 Jak się dowiadujemy, rocznik w nr. z dn. 22 — Х, о niedo- arzeczywiktaienie - Guła: wdleniedego 2% 
nych, jednak nie rzadkie są wypadki, „je Śgółć. polski zjeździe meljora- Ziemskie przedw. 37,75 31,50 — — 1903 = całkowicie we wszyst- puszczeniu studentów żydów I-g0 chcieli się przyczynić w miarę sił i możno- 

_ że sami przystępują do kopania row- kich formacjach zwolniony w końcu kursu do prosektorjum komisja Stu- ści ofiarą. ; ыы 
1 kėw; jako przykład mogę podać wieś listopada r. b. dentów chrześcijen Wydziału Lekar- Wszelkie, oe noz datki 

Litwicę pow. Oszmiańskiego. Zreszią PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA *3Skiego U. S. B. wyjaśnia, iż nie ZO err MADA kaleaić 
w tym względzie włościanie dbają Gd. PÓRcZKA na żałrtydnie było przy = bójki, lecz nawet ostre Agaty Karpowiczówny ul. Wiłkomierska 31 

4 j i : a * wymiany słów. odzinach 1—2, 
więcel. 0 A Bob wasza kre- me bezrobotnych. Magistrat m. ż у RGŽNE FSE ES 

IE otów ta ten cele Wilna otrzymał zawiadomienie, o | KI SET USS AROS NUTS 

— W myśl odnośnej ustawy z dn. |NIEDZIELA w mieście prąd zmienny na czas od wyasygnowaniu przez Ministerstwo  GOstatnie dni wystawy, U- Diego Jakobas z występem gościunym p. 
2— VIII 1025 r. a P os : Wsch, ej, o g. 4 m.21. 7, min. 30 rano do godz. 13 м ро- Robót Publicznych 80.000 zł, tytułem rządzona w sali Kluby Inteligencji Malanowicz-Niedzielskiej — wyznaczona na 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 24 Dzis R ° łudnie. Wyłączenie to było spowo: dalszej październikowej raty pożyczki Pracującej* 1 iewi IT ns i ‚ С а i ącej" przy ul, Mickiewicza — Dzisiejszy poranek muzyczny w | Państwowych administrowane są 22 i ze. Zach, 8. 0 g. 6 m. 57 z: ui te. De na zatrudnienie bezroboinych m. Wii wystawa obrazów krakowskich arty- <Lutni>, poświęcony twórczości Szuber- 
; а utrc zenia kabli lączących nowoustawioną Na. : й Ž łe żes a endelssohna. Dziś, w niedzielę od- 
: ea 2 Kryspina kozkigocuici: 708 ak z deską roz. — Sprostowanie. W. numerze e ac ao AE e SE sę) nader HEY CE e 

_ cyduje Centrala Banku, a dyrektorzy Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu dzielczą przez pomieszczenia w któ- s Ga: aaa z dn, 17 o nie, poczem jako wystawa okręžna EU aras, a fu Wilefskiej 
poszczególnych oddziałów Banku wy- Meteorologji U. S. B. rych znajduje się wysokie napięcie ak ь B W: A przeniesioną zostanie do Białegosto- Orkiestry Symfonicznej pod dytekoją Ada. 

dają tylko opinje. Suma przyznana z dnia 23—X 1926 r. 6000 woltów. > da m. Mina została błęćnie ku, Wystawa otwarlą jest codziennie ma Wyleżyńskiego. с nie zostaje patentowi wydana Odrazu Cignteni Aby uniknąć możliwości nieszczę podana wysokość składki miesięcznej od 10 rano do 7 wieczorem. © V programie: <Sen nocy letniej» — F. 
И catości, ter cezściowo w ""RIATĘ" gi EE ja śliwego wypadku przy pracy więk- Za dozorcę domowego przy ul. il kat. SZ oo Tao aż DATA ba: 

postępu robót. szej ilości ludzi w pomieszczeniach dom I kl. 9 zł. 25 gr, winno być KRONIKA TOWARZYSKA. "początek 0 g. 12 m. 30. os 
Zaznaczyć tu należy, że w b. JE | O wysokiego napięcia, Elektrownia u. zł 10 gr. 35. — Nowe zdjęcia Bułhaka. Dowiadu- 0d 20 gr. do 2 zł. 

Kongresówce sumy wydawane na ważała za konieczne prąd wysokiego Е įemy się, że = sagė ubžgtego sa z0sły Borówskitco: ono Alsiaanėrų 
) $ ы 3 je i. i jy. i у й t atrze < ks - „ten cel stanowią 70 względnie 50 z 2 ) 5 - _ napięcia na czas trwania robót wy . _ ZEBRANIA I ODCZYTY. Ua Akai Rao wał als = A gan cert Aleksandra Borowskiego, który odbędzie 

proc. całkowitego pokrycia kosztów łączyć. я >, kacyjnych wywczasów. slę w środę dnia 27 b. m. o godz, 830 
robót, gdy u nas na kresach, zwłasz Wiatr NW — (o) Likwidacja miejskiego W Tow. im Jana Łaskiego. Jeździł tu, tam po kraju 1 fotograłował, wiecz. w Teatrze Reduta (W. Pohulanka), 
сга dla osadników wojskowych i wsi przeważający taboru woacaza Ze wagię; a an r askięg oi w i " Pr iotogatowia BE A. keezengy | ięscarazrai s sę 
komasujących się wysokość kredytów i: Sni h „deszcz ten- dów oszczędnościowych magistra . 5 апа 1, — Tego lata powstała obfia, jak zawsze, r I „ki6ry naležy dziš do naj: 

sięga a u jod: * а…д'Т›Ё%‹':…е'ЁгЁЗ„З°ЁсЁ г:?ещ;ву lecz'na: zamierza zlikwidować miejski tabor tamże lokal Tow. Polaków Kreso- Serja widokow z nad brzegów Dźwiny na waeiniejszych pianistów świata, posiada ga pelny P . 2 1 ty В * h) odbedzt dezet f pograniczu Łotwy. P, Bułhak odwiedził nietylko wielki temparament muzyczny, ale — Jakie tereny wymagają meljora: ogół wzrost ciśnienia. asenizacyjny, który zwykle daje defi- wych) odbzdzie się odczyt prof. K, dwory w okolicach Drui i dokonał mnogich jest w nim coś porywającego. Gdy się słu+ 
cji i jakiego rodzaju prace prowadzo- zm cyt. Oczyszczanie domów miejskich Kolbuszewskiego p. t. Stan badań zdjęć w stronach tamtejszych. | cha, jak artysta wykonywa Scarbo Ravela, 
ne są obecnie? URZĘDOWA oraz placów będzie odbywać się na nad Reformacją w Polsce. Po odczy- Po nad to zostało dokładnie <opracowa. ma się wrażenie, że jakiś spętany tytan mo« 

— Na ogół bi Polska. ma 35 dogodnych warunkach przez przed: cie odbędzie się walne zebranie Tow. ne» pod względem fotograficznym przepysz- cuja się z żywiołem. Taniec Ognia Manuela R Ko ONE RDS — (o) Zniesienie godzin nad- ef badania historji Reformacji polskiej ne; ogromne Jezioro Narocs — ktėrego my (= Kalle staje sie u Borowaklego „barirmą miljonów ha, a z tego conajmniej i h rzędach. Jak si siębiorstwa prywatne. : ji Reformacji polskiej gąmi jakże za mało znamy! tęczą, pelną oślepiających błyskawic. Nie 
jedna trzecia obszaruż powinna być liczbowych w urzę E ® — — (x) Jeszcze w sprawie po- im. Jana Łaskiego. Z dalszych wycieczek letnich p. Bułhaka przeszkadza to artyś.ie prać z największem 

£, zmeljorowana. W samej Wileńszczyź- dowiadujemy, z dniem 1 listopada r. mnika $ p. Montwilla. Jakjuž do- Wstęp na odcżyt wolny dla podkreślmy wycieczkę do Gdańska. Dała ona Skupieniem Sonaię Haydna. Gra jasna, czy- 
1 becnie trzebab owadzić В. М urzędach państwowych mają nosiliśmy, T-wo Popierania Pracy wSzystkich interesujących się tema. Przeszło 300 zdjęć uwzględniających prze. sta, stylowa, niezwykle biegła, oddającą 

ik ay. PORTO an: Dyć znieśi dziny nadliczbowe. >. : Е tala ESI dewszystkiem czasy kledy Gdańsk był pod każdy nastrój i odcień, daje słushaczowi roboty meljoracyjne na obszarze 400 YĆ ZU ESi0NE-- GOLLA . * Społecznej "w Wilnie udało się w tem lub pociągniętych osobą Prele: polskim sztandarem państwowym. Dokona: Niezwykłe zadowolenie, 
tysięcy ha bagien. Wchodzą tu „po- Na mocy rozporządzenia min. oli swoim cząsie z prośbą do Banku geta. ne zdjęcia mają być jak słyszeliśmy, użyte ‚ - Bilety na ten interesujący koncert sprze 
wiaty: Dziśnieński, Brasławski, Po- wewnętrznych urzędnicy będą mog Ziemskiego w Wilnie o zezwolenie — Powszechne wykłady uni. za materjał ilustracyjny do wielkiej mono: daje biuro <Orbis», Mickiewicza 11. 

- Е R Ai h urzę- i + tecki W. niedzielę, dnia graiji Odaiska, mającej ukażać się nakładem | gtawski, Święcieński i Wilejski. Prócz pracować jedynie w godzinac wystawienia pomnika ś. p. Montwiłła wersyteckie. Ww ONA ej Zaka н : 
tego mamy ien es podmo- Woch t. į. do a 3 im na placu bankowym w ogrodzie przy 24:g0 października 1926 roku o go” Ivonaiego Žana Narodowego = In WYPADKI | KRADZIEŻE, 
łych wymagających, idrenowania, są Wszelka zaś ga w go es PO* Teatrze «Lutniz». : dzinie 7ej wieczorem w Sali Snia- Generalnego Komisarjatu w Gdańsku. — (t) Straszny wypadek w 
ło powiaty: Lidzki, Oszmiański, Wi- Zaurzędowych zostanie skasowalą. | Obecnie dowiadujemy się, iż Bank deckich Uniwersytetu p. D.r Stefan | : Sądzie. W dniu wczorajszym na 
leński i Wilejski. Prace sprowadzają sadza m ok Šis dak RM zgodę, wne ass "ygiosi M pt RO ше- TEATR I MUZYKA, dziedzińcu gmachu sądowego miał i i : р wę żając jednocześnie chęć poniesienia nczoności w matematyce". „„_/ miejsce oki 
nia projgkiów ix ' ró nadliczbowych przeważnie niekontrak: pewnych kosztów razem z pomie: _ Wstęp 50 gr:; dla młodzieży 20 gr. „_, y, Teatr. Polski (sala <Lutnia»). «Bitwa ejsce okropny wypadek, Woźny p. 3 В od Vaterloo» ściąga codziennie do Teatru РГегезва Sądu Okręgowego Edward 
kach projekty sporządzone przed Pa Pia jad nionem towarzystwem przy utrzymy « — Odczyt na temat „Hypnotyzm Polskiego liczajcie > widzów, ENO: 6 se Litwinowicz, zajęty Binsas drzewa > ; i : waniu tegoż ogrodu w odpowiednim i Sugestja* wygłosi stud. med, j. w:ględów technicznych sztuka ta, oprócz pi a zaginęły lub uległy zniszcze- ministerstwa, zaś w wypadkach, gdy porada” gro p WAŃoWSK w: Domududówywi P.Mól “E "indas a ola Inas ZZ Kiss B 

%W chwlii obecnej dajesię zauwa- SO!idni urzędnicy pracowali sumien- || Wobec powyższego — zarząd Przy Białym zaułku Nr. 8 w niedzielę tylko wz work, poczem schodzi  reper- ruchu piłę, Kloc odrzucony został 
Żyć znacznie większa pieczołowitość "© _* godzinach nadliczbowych, to T.wąa Popierania Pracy postanowił dn. 24 b. m. o godz. 5 wieczorem. BŚ, ołkiesta)-są dół PNE zębami piły z taką sił żę uderzył 
rolników w stosuku do łąk i past- 7 POWOdu przemęczenia się NIE MO* wygjąć w najbliższych dniach do Wstęp wolny, — Dzisiejsza popołudniówka. Dziś Litwinowicza w brodę ra un wisk i trzeba przyznść % iobót gli dokładnie JNGORREĆ pracy W warszawy swego przedstawiciela, w _ — Dom i szkoła. Wileńskie Ko- MIA. mozącej się młodzieży, oraz szerszej pu bardzo mocno. Szezęka zgętije mę 
zdążającyćM do osuszenia tej kategorji gedzinach. urzędowych. celu omówienia z profesorami Otto ło Towarzystwa Nauczycieli Szkół —izymatyellectiegni Posadjękia 6: dej pełnie zdruzgotana a zęby powy: 

| użytków jest więcej, ab w odhniesie- MIEJSKA aka] M e wykonania biu- AIEdRCA tom PE w pp. Ceny ygłejso najniższe, | : * Bilas: : 
“niu do gruntėw ornych. stu š. p. J. Montwilla. : roku szkolnym cykl kon t»qi— <Wino, kobieta i dancing», Jutro | ieszczęśli ofiarę wypa: 
i —А | Mak oki roboty pro- _ — Dlaczego wyłączono prąd? WOJSKOWA. ferencyj na temat «Dom i Szkoła». o RSS KA do PAS stanie Ledas) Ze p 

 wadzofie przez panów spotykają się Wydział Elektryczny komunikuje, że — (x) Porządek zebrań kon- Pierwsza konferencja odbędzie się w odno. szy leno" <Wiie; zoba AES OW. Jakóba przed przybyciem 
z trudnościami wynikającemi z racji 23 X 1926 r. Eiektrownia wyłączyła tralnych na dzień 25 i 26 b. m. sali gim. im. A. Mickiewicza (ul. — Środowa premjera, Premjera <Głu: karetki pogotowia. 

= rzut «ekspansji teatralnej» recenzji teatralnejs. Co ważniejsze, wiada, że minęły czssy i minęło pa: nimski o.. kierownikach Teatru Na- życie, Oda użyźai ziemię pod roz- 

      

(tak, aż w ordynarne šwiūstwol) a wyrok taki wydały publicznie: zarząd nowanie |iteratury „szlacheckiej" i rodowego, pp. Śliwińskim, Lorento- kwit nowych haseł, nowych idej, no- * > 
przedstawienie premjerowe nazywa Związku autorów dramatycznych pol: pędzi ją za drzwi a kysz! a kyszl wiczu i Trzcińskim, rzeczywiście w wych wartości... E'c, etc. O ulubienico Warszawy przez lat | <plekuem, podniosiem oraz zazna- skich i Zarząd Towarzyst a literatów P. Słonimski pisze: „C'ły koszmar tonie bynajmniej nie wersalskim — — А о sześć, siedem szpalt dalej: tyle, o operetkol : 

- jamiającem nas ż najszlachetniejszą i i dziennikarzy polskich. męczących cierpień i tęsknoś, który als — Związkowi autorów drama: protest przeciwko dawaniu w' ręce Po kolei gasły twoje ogniska i ё pajciekawstą odmianą walczącej © > 22 o. rzeczy popi- | z e A. WS : o wia literatów młodzieży... <Trylogji» Sienkiewicza. zamękajy się twoje przybytki. 
: tyczny sztuki teatralnej». sał Słonimski? ‚ jak mija Sen chorobitwy w nie chodziło o tych panów. i й i Žž ie dlat : 
ri do Baya SA ESS (te: Jeżeli wolno byto p. J. N. Mille. obliczu zdrowego, rzežkieg ; poranku, Ach, i jes2cze jedna drobna uwa- «Nie wolno—brzmi protest mło €g0 abyš miaia obm erzną6 

dych—bawić młodzieży idealizacją mieszkańcom Syreniego grodu zawsże 
pijaków, kłamców, obleśników, samo- SKorTYm do zachwycanią się choćby 
dzierżczych (ohol) królewiąt, rycerzy WIKO nóżkami «podkasanej Muzy», 
bez skazy, mordujących z modlitwą !ecz dla tego, że.. niema pieniędzy, 
na ustach-i zaopatrzonych w kurze "iema kontredansu, jak mówi przy- 
mózgi (Skrzetuski?). Nie wolno wpra- Słowie. 

<cenzenta „Kurjera Porannego*) to, rowi <puddać rewizji» —wcale nawet (niby: w obliczu teraź iiejszych cza: gal Słowackiemu, ręczyć (można, że 
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odczuł jedynie jako „widowisko sta- nie wolno było p. Słonimskiemu ta: je Sionimski — jest właśnie takim po piórze. (*) 

nowiące w życiu teatrów warszaw- kiejże dokonać operacji na ż;wem Snem, do którego dziś wracąć nic A, że napisął — to też signiim 

  

/ skich zajmujące intermezzo, ciekawe wciąż ciele twórczości poetyckiej Sło- nas nie przymusza”. temporis wiać młodsiczy w zachwyt opisami Pozostała na całą Wa ‚ 
- naogół i pasjonujące“. „ wackiego? Moda już taka... Bożyszcza A km i słowo do słowa ustęp * walk LrSfOBOJCZyCh: Historia. Polski retka jedna tylko, Niewiarowskiej. I ta właśnie Szczelina w  opinji lscą z piedestałów.. „ Najjaskrawszy: a : j posiada postacie głębsze, i etycz- I ta temi duiami upadła. pardon... 
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4, Ze znamion, bardzo charakterystycz. sam piszący wierszem expedite — staje być zimnym. Naprawdę bowiem We wstępnym artykule numeru z wieckiego. Myśii аата Podatki: obroto ‹ — czasów które przeżywamy. Sig- powieda: mnie się „Sen srebrny S1- Słowacki miał oschły stosunek do gn, 15 p2ž Lieka ES się tes bieb zanikła) "ala od widowisk etc, "Ric powanie 

mimi temporis... lomel" nie podoba; mnie cały wogóle życia, a pożerany ambicją | potwor — „To pokolenie, które należy gene. wiąściwego ducha młodzieży im 80 proc. ogólnego dochodul. Jai i: * Słowacki nie przypada do gustu; ną zazdrością, pisał swoje dramaty tycznie da ubiegłego stulecia, zużyje piękniejszą, im bardziej sugestywną było żyć? A blisko sto osób było perso- й gdzie jemu, Słowackiemu, do Mickie- tyleż dla własnej przyjemności, ile cję rychło w przyšpieszonym odde- jest forma, w jakiej się je podaje».  nelu. Trzeba było zamknąć. ostatnią į Teatr Narodowy w Warszawie wicze! I — nie fatyguje się sąd swój dla zranienia lub choćby dotknięcia chu życia współczesnego. Zużyte si- Pozostając — brzmi konkłuzja—z ! jedyną w Warszawie operetkę 
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ściach Literackich» z dn. 26 września i samego krylyka jaknajostrzej w głębi Krasińskiego, a nawel w skrytości zająć opustoszałe placówki.. Fala wk A Ё lenia i Ž Eu Oto trzy, cztery <znaki na ziemi (Nr. 39) Antoni Słonimski nietylko duszy skrytykować! : piszący swoje «Dziady» i swojego życia, której na imię Młodość, wę: czy=apćldietny d ap naików miaro- i niebie», po których ślepy pozna skrytykował utwór Słowackiego lecz _ Nie podobajsię Słonimskiemu „za. «Pana Tadeusza», — aby ten piękny drze się z hukiem na zmurszały ląd 2 po iemy do czyta: 

| j ‹ 

° zbliżanie się jakiejś nowej ery. - | wogėle o poezji Słowackiego rzucił wrotna dowolność „i zgubna płyn- poeta, krwawiący nieraz prawdziwem przeszłości i zacznie tworzyć 2002 e "wyda "a rąk, dzieiom о 2паі‹6у,п : Uin, A 
еп passant kilka frazesėw nader ujem- nošė wiersza Siowackiego*. Jego ko- sercem i sięgający wyżyn natchnienia, — Я formuluję. C+ z 
nego sądu. lorystyka — powiada — jest często — zwiądt i zmalał dla przyszłych *) P. Adam Grzymała Siedlecki napisał kot ją a zk pe dorosłych teinik > Raan pawi. z > 

| Miał rację czy nie miał racji? Nie mdła, fałszywa a nadewsżystko ba- pokoleń w cieniu wielkiego dębu, w w swojej recenzji w <Kurjerze Warszaw- OdróŻniających plewy od złota... śpiewa. y ® 
4 

o to chodzi. Zarzucono p. Śłonim: nalna. Dalej przypomina krytyk, że cieniu špižowego posągu  mickiewi. Siim> (Nr 256), že <nlema bodaj iunego O: co jest, I to juž znacznie jest Albo choćh: : 
skiemu, że «ton i treść» tego, co © Słowacki „żywi się" Szekspirem. A czowskiej wielkości”; 3 add” a RLZ U = silniejsze od <A kyszl A kyszl» p. ;, może, ass oai wa 
Słowackim napisał, «nie zgadzają się potem przychodzi leitmotyw kubek Tyle o Słowackim, Dalej i w za: starczająca kompensata za Horrenda i ie Jana Nepomucena Miliera. : 

` & е!усгпеп! zasadami zawodowej w kubek 4 /a Miller, P. Miller po: kończenia swej recenzji pisze o Sł. rezje recenzenta <Wiadomości Literackich»? : Cz. J. 
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Rabindranath Tagore 
W najbliższych dniach przybywa 

do Wilna hinduski powieściopisarz i 
laureat nagrody Nobla Rabindra- 

\ 

przybywa do Wilna, 
nath Tagore, który wygłosi w Wil- 
nie dwa naukowe odczyty w języku 
niemieckim i francuskim. 

Oficer litewski—_koniokradem. 
Charakterystyczny wypadek w gminie Rudziskiej. 

W ostatnich tygodniach w po: 
wiecie Wileńsko Trockim, Brasław- 
skim i Lidzkim coraz częściej pow- 
tarzają się wypadki kradzieży koni, 
Przeprowadzony przez władze poli- 
cyjne wywiad ustalił, iż kradzieże 
te popełniają złodzieje litewscy, któ- 
rzy konie kradzicne sprzedają na 
Litwie, 

W ostatnich dniach na terenie 
gmiry Rudziskiej skradziono 2 konie 
u Szpakowskiego w Kotyszku i jed- 
nego u Dąbrowskiego w Aleksan- 
drówku  Dąbrewskiemu udało się 
dowiedzieć, iż skradziony u niego 
koń znajduje się na Litwie. Korzy- 

stając z przepustki rolnej, Dąbrowski 
udał się na sironę litewską, gdzie 
ku wielkiemu swemu zdziwieniu do 
wiedział się, iż koń jego jest u lej- 
tnanta litewskiej straży granicznej 
Gielgiermana. 

Gielgierman, do którego Dąbrow- 
ski zwrócił się o zwrot konia, wypę- 
dził go oświadczając, że na drugi raz 
o ile prośba zostanie powtórzoną 
Dąbrowskiego każe zastrzelić „jak 
psa". 

Na skradzionym koniu lejtnant 
Gielgierman objeżdża obecnie swe 
posterunki. 

Autobns z pasażerami w ogniu, 
Wczoraj o godzinie 8 wieczór 

przechodzący ulicą Mickiewicza koło 
cukierni „Zielonego Sztrala wstrząs 
nięci zostali wypadkiem, który jedy- 
nie dzięki przytomności umysłu jed- 
nego z przechodniów nie przyjął 
rozmiarów okropnych. 

Oto autobus Nr. 14152 należący 
do p. Zaremby (Bernardyńska 8)jidący 
w sironę Zwierzyńca i wiozący dzie- 
więciu pasażerów stanął w płomie- 
niach. Zapalił się motor i ogień za: 
czął posuwać się w stronę karoserį', 
gdzie pod siedzeniem publiczności 
umieszczony jest rezerwuar benzy* 
nowy, 

Szcfer prowadzący autobus zdą- 
żył zalrzymeć maszynę, jednak pod 

Dorożką 
Z opowiadań naocznego świadka 

dowiadujemy się 0  tajemniczem 
zdarzeniu, które go sprawcami był do: 
rożka Nr 398 i jakiś nieznajomy, 
zaś ofiarą pewna dama, — Oto 
onegdaj, o godz. 8 m. 10, przy zbie- 
gu ulic Mickiewicza i Piacu Katedrai- 
nego, pewien młodzieniec porwał 
nagle miodą dziewczynę, z którą 
przed chwilą rozmawiał i przemoca 
wsadziwszy ją do dorožki, rzucił 
woźnicy krotki rozkaz „prędzej“! Do- 
reżkarz zaciął konia i pojazd popędził 
wzdłuż ulicy Mickiewicza. Niestety 
na krżyki alarmujące kobiety nie 
zjawił się żaden policjant. Tymczasem 
nieznajomy pasażer, na współkę z 

wpływem przerażenia stanął bezrad- 
ny nie wiedząc co :zynić. 

Przechodzący ulica Jan Grochow- 
ski, zamieszkały przy ul. Lwowskiej, 
nie strącił przytomności umysłu i 
zrzuciwszy z siebie wierzchnie ubra- 
nie począł tłumić ogień. Przecho- 
dzący posterunkowy zawezwał na- 
tychmiast straż ogniową, 

Do przyjazdu straży zabezpieczo* 
no rezerwuar. Łatwo jest się domy- 
śleć jaki tumult powstał w autobusie, 
publiczność poczęła tłoczyć się i po- 
pychać. 

Poparzonego Grochowskiego od- 
wieziono do domu, a autobus od- 
wieziony został do garażu. 

4. 

Nr 398, 

dorożkarzem, usiłowali obezwładnić 
swą ofiarę i zaikać jej usta. Szamo- 
tanie i krzyki zwróciiy uwagę prze- 
chodniów i koło sklepu Segala, do- 
rożka została zatrzymana. Tajemniczy 
jegomość „zwiał*, natomiast doroż- 
karz, spytnie zmiarkowawszy, że 
uciec nie zdoła i że się źle z nim 
skończyć może, począł bić nieszczęsną 
dziewczynę i żądzć od niej 5 złotych 
za rozbitą w trakcie szamotania la: 
tarkę. 

Przybyły policjant _ zaprowadził 
wszystkich do Ill ciego komisarjatu. 
Mamy nadzieję, że sprawa tajemni- 
czego zajścia zostanie wyświetlona. 

Kto w poniedziałek powinien stawić się do ko- 
misji przemeldunkowej, 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Jatkoweį Nr 15; Szawelskiej Nr 2, 4, 6, 8 di 
2 10. 

i Komisja przy III Komisarjacie nie urzę- 
uje. 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulic: Kalwaryjskiej Nr 4, 6, 8, 10 

Rossa Nr od 13 do 25; Beliny Nr od 20 do Do V Komisarjatu, mieszkańcy suie, 
30 i 343 Staro Grodzieńskiej Nr 4, 6, 8, 10, Nowogrodzkiej Nr od 54 do 64, Archaniel- 
12, 14; posesje: Kaweckiego, Kowalewskiej, skiej Nr od 41 do 53 i 39, zauł. Strażackie- 
Hendrekowiczowej, M, Czestan, Marjawic: go Nr 1, 3, 5, 13, 15, 17 i csłą lewa strona, 
kiezo, Iwanowskiego, Beszkiewicza, Sobo- zauł, Kucharskiego Nr od 18 do 30, 
lewskiej, Raczyckiego, Rynkiewicza, Ale- 
ksanćrowiczowej. 

, Komisja przy VI Komisarjacie nie urzę: 
duje. © 

Tajemnica trupa w walizce. 
Po drugim dniu rozpraw, w którym ze- 

znawała służąca Dobrowolska, najważniej- 
szy świadek obrony w procesie, zdawało 
się, iż sprawa przybiera pomyśiny dla oskar: 
żonego obrót. Gdyby zeznanie Dobrowol- 
skiej znalazło potwierdzenie w zeznaniach 
innych świadków, to fatalna dla podsądne- 
go noc z l-go na 2-gi marca straciłaby na- 
gle dia oskarżonego całą swą wartość, Jak 

wiadomo, Dobrowolska stwierdzła, iż w 
niedzielę lsgo marca w nocy była u Króli- 

kowskiego w Cytadeli. : 
Zeznanie to stać się więc mogło zwrot 

nym punktem w całym procesie 1 mogłoby 

wręcz zadecydować о losie oskarżonego. 
Ate w dniu wczorajszym słowa Dobrowol: 
skiej zostały przekreślone przez jej chlebo. 
dawcę, świadka Ajzeńsztejna. Świadek ten 

stwierdził bowiem, iż Dobrowolska wyszła 

wprawdzie z domu w niedzielą 1 go marca 
o godz. 5:ej po południu, ale wróciła do 
domu już około godziny 11-е) w:c<zór, 
Świadek pamięta ten fakt zupełnie dokład- 
mie, gdyż sam otwierał jej wtedy drzwi. 

To był pierwszy, najboleśniejszy bodaj 

cios, wymierzony wczoraj podsądnemu 

ez przewód sądowy. Ale za tem zezna- 

miem nastąpiły inne, niemniej istotne dla 

hu oskarżenia zeznania świadków. | 

A więc w pierwszym rzędzie zeznania 

stróży, którzy pełnili służbę w tym czasie 

w cytadeli w gmachu pralni i którzy, sier 

dząc przy drzwiach wejściowych musieli 

widzieć, kto wchodził i kto wychodził z 

mieszkania oskarżonego. Siróż nocny Bo: 

biński, który pełnił służbę 1.ро тагса ой 

66j wieczór do 6-ej rano dnia następnego, 

stwierdza, iż widział ze swej dyżurki, Jak 
około godziny 1isej wieczór Królikowski 

przyszedł do domu z jakąś kobietą. Kobie- 
ta ta nie wyszła więcej z gmaciu pralni, 

Również następca Bobińskiego, stróż 

Brzozowski, który objął po nim służbę 98: 

6-ej rano nie spostrzegł do godziny 6 ej 

wieczór, aby jakaś kobieta wychodziła z 

ia oskarżonego. ‚ 

шіевё\‹:іпа\;“ ‘Мюигё uzupełnił ten obraz 

stwierdzeniem, iż od 15 stycznia do 15go 

marca pralnia była nieczynna i nikt do te 

go gmachu nie wchodził.” Podsądny mógł 

więc zupełnie niepostrzeżenie gospodaro: 
« weć przy Ściekach, zacierając ślady zbrodni. 

Dzień wczorajszy był więc bardzo przy: 

kry dia obrony: 

..2.22000000000000040034000000053533 

SKŁAD MEBLI 
SPÓŁDZIELNI 

„Zjednoczeni Stolarze* 
w WILNIE, ul. Trocka Nr 6. 

Wielki wybór różnych mebli własnych 
warsztatów. 

Komplety: Jadalnie, Sypialnie, 
Gabinety i t. d. Oraz gięte meble, 

PRZYJMUJĄ SIĘ OBSTALUNKI, 
ропсовововово т азовоосаерзосссавсеа 

SŁO WO 

aliejski Kitematograf | 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY i 
SALA MIEJSKA (ul, Ostrobramska 5) i 

Dziś będzie wyświetlany film: 

„CUD WILKÓ 
Or*iestra pod dyre cją Kapełmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

dziejowy dramat w 8 akt. z prołogiem 
P-g powieści H. Dupuy-Mazuel'a' 

W 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie dnie od godz. 3 m. 30 
POCZĄTEK SEANSÓW: O godz, 3, 5 min. 30, 7 min. 45 i 10. 
Od 3 XI wyświetlany będzie <EUGENJUSZ ONIEGIN» film.opera z udziałem wybitnych sił operowych. 

  

Nr 248 (1158) 

  

Drzewka owocowe: | 
jabłonie, grusze, śliwki, czereśnie 

wiśnie 1 t. p. poleca Zakład Ogrodniczy 

W. Plebańczyk 
TARGOWA 25 t. j. (Rossa — na 

przeciw kamiennego mostu.) 

  

  

  

      
RATUJCIE ZDROWIE 
Najsłynniejsz św atowe powagi lekarskie stwierdziły, że 

7507 chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz: 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

mianę materji, А 
Slynne od 45 lat w calym šwiecie 

[OŁA z GÓRHARGU D-ra LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetn Drv Ley- 
den. Dr Martin, Dr Hochfloetter i wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 
usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są niezastąpionym 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

Zioła z gór Harcu D:ra Lauera usuwają cierpienia 
wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zostsły nagrodzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 

złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Ea 

Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowa: 
otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

    

                      

    

      re
m 

    

Warszawa, Chmielna 49. 

  

Zatwierdzone przez M. S. W. , 

Biuro Reklamowe 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

Kandydatów na kierowców zawodowych i nie zawo: 
dowych 

  

sporismenėw 
6go LISTOPADA r. b. Zgłoszenia przyjmuje 
i informacji udziela sekretarjat 
w godzinach od 16 do 18 przy ul. Ponarsk ej Nr. 55. 

Grupa VIII-a . 

rozpocznie zajęcia dnia 

kursów codziennie 

SNES TYRONE: 

Obwieszczenie. 
Stosownie do art 431 Ustawy Postępowania 
Handlowego kuratorowie masy upadłości 

Wileńskiego Banku 
Rolniczo-Przemysłowego 

wzywają wierzycieli masy na posiedzenie 

walnego zgromadzenia 
wierzycieli, mające się odbyć w sali 

Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 20 listopada 
r. b. o godz. 
sprawozdania 

ukonstytuowania zarządu konkursowego. 

5-ej wieczorem dla wysłuchania 
kuratorów, wyboru syndyków i 

Kuratorowie masy upadłości Wileńskiego 
Banku Rolniczo-Przemysłowego, adwokaci 

ka 

Witold Abramowicz 
Stanisław Bagiński 
Aleksander Krestjanow, 

BHT 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 
kupno, zamiana fortepianów, 

pianin, tisharmonji. 
  

STEFANA GRABOWSKIEGO w Wilnie. 

ul. Garbarska Nr 1. (1-sze piętro). Telefon 82, 

Przyjmuje ogłoszenia do „SLOWA“ 
i do WSZYSTKICH pism miejscowych 

i zamiejscowych 

NA WARUNKACH BARDZO DOGODNYCH. 

: kid 

  

       

    

J 

  

      
        

      

  

KASZLESZ, 
t | | CZUJESZ PRZEZIĘBIONY, 

MASZ BÓLE GARDŁA 

Si. NEO” PASTYLKI ze 
4 FABRYKA CHEM.FARMACEUTYCZNA 

B.KROGULECKI 
WARSZAWA 

          

  

Rolnicy: 
którzy mają na sprzedaż o 

kartoile 2
0
9
9
0
9
2
0
4
0
 

dbiorniki 
Two 

Radjo techniczne 

NA RATY! + 
DIO Hurt! Detal! ė 

NAJTANSZE 
ZRÓDŁO! S 

kompletne — © 
CZĘŚCI SKŁADOWE, © 

Bik «2. $ 
: s 
  

proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do    
  

„Wileńska Pomoc Szkolna” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel., 941, 

Poleca: $Mikroskopy, trychinoskopy. 
Polarymetry, wirówki. Aparaty lekar- 

skie. Lampy kwarcowe, Ceny i 
kosztorysy najniższe na żądanie. 

Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian 2 ż p 
: б е 

ul. Zawalna Nr 1, tel. 1—47. & Е ® 
Фа 

Ei O; = 
Ё « 

= | EEE 
Do wiadomości Sz. Publiczności. ń żE 

O" SPRZEDAŽ „piu, аЁ 

  

  

  

D-rzy Bujalski, Obiezierski 
| WASZKIEWICZ + dwa? 7 enie: | cho:e z cierpie. 

niam* kobiecemi 
w Zakładzie Położniczym 

ul. W. POHULANKA Nr 31. 
(W nowym lokalu), 

  в B 
j MEBLE. 

| NAJLEPSZE ŁÓŻKA ANGIELSKIE 
są Warszawskiej fabryki 

Konrad Jarnuszkiewicz 

iS-ka Tow. Akc, 
tóre w każdej ilości i w wielkim 

ole po cenach konkurencyjnych 

* są do nabycia w firmie 

D/H. F. Mieszkowskl*F. CET 

ul. Mickiewicza 23. 

m —— 1-2 

Biuro Rachunkowe 

„Buchalter“ 
Wilno, ul. Mostowa 5 m. 

Zakłada i prowadzi księgi rachunkowe: 
Sporządza bilanse i sprawozdania 

według przepisów Urzędów 
Skarbowych.     
  

  

  

\ BIEGUNKĘ, 
\\ UPORCZYWE ROZWOLNIENIA 

| KATAR KISZEKIŻOŁĄDKA 
LECZY SKUTECZNIE ROŚLINNY ŚRODEK 

„MUTABOR“ 
MaersTRA RAWSKIEGO „WaRszAwIE 

DO NABYCIA w APTEKACH. _ 

    

  

KOBIETA LEKARZ 
2 D r Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpitala Sa: 
wicz. Choroby skórne 
i weneryczne kobiece, 
Przyjmuje od 4—6 pop. 

Zarzecze 5 m, 2. 
W.Z.P. Nr 38, 

 AIERKEATIOS 

s Dziś arcydzieło o sławie światowej w. Smiaiov k Kino-Teatr Au ZWERONEJ „amialowska $ „N A P o L E o N* M: lv Kapral. Film tio a 12 wielk. Gprzytncie ad goda 9 - 
. о . ickiewi $ Helios W roli głównej PRAWNUK NAPOLEONA Jean Napoleon Michel, $ 46 m. 6 2 ė э ” Film który wywełał entuzjazm całego Świata. OWE. NG. 

eansy o godz. 4, 6, 8,i 101/4, w Soboty i Niedziele od godz. 2-ej. gu Witeńska 38. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. ŚM ‚ В. Wolfson 
Malų 2 тосго- 

а Ь аБ аЬ аЬ ау оо О ЛЬ, Paa pa Rzeah | 
Nana ав Wileńska, 7. * 

    

Dr. Gz. Koneczny 
Choroby zębów, chi, 
rurgja jamy ustnej 
Sztuczne zęby. Porce 
lanowe korony, Mi- 
ckiewicza 11—8. Woji 
skowym i urzędnikom 

zniżka. 
W. Z. P. 4503. 

    

Dr. Med. Tadeusz 

WĄSOWSKI 
Choroby uszu, nosa, 

ь gardlą. 
Mickiewicza 7 — 4 

od 4—5 pp 
prócz świąt, 

  

Okało 30000 złot. 
do.hodu rocznie DOM 
z wygodami w śród- 
mieściu, WOLNY OD 
OCHRONY LOKA- 
TORÓW sprzedamy 
ma b. dogodnych wa- 

runkach i tanio. 
Witeńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel.152 

    

Gwarancję 
zwrotu gotówki ma 

każdy kto lokuje tylko 
przez Wileńskie Biuro 
Komisowo.Handlowe, 

Mickiewicza 21, 
tel. 152. 

    

Ogłoszenia, 

Reklamy 
Fachowo załatwia 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlowe, 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

    

Kupimy 
zaraz 

dom o 48 pokojach z 
większym placem w 

dobrym stanie. 
Gotówka przy kupnie. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Hanėlowe, 

Mickiewicza 21, 
tel. 152, 

ARETĄ dwu 
osobowa w 
dobrym stanie, 

do sprzedania. 
Wileńska 27 sklep 

włókienniezy. 

  

  

torebek, oraz materjałów piśmiennych i kancelaryjnych 

z dostawą na miejsce. 

M. Rodziewicz i S-ka 
WILNO, ul. Wielka 9. tej 
  

@ 9
9
9
6
4
0
9
0
4
0
 

   
   

       

® 
Gruźlica płuc 
tanów wieku i pe; 2 prawle U wszystkich zejść 

jdać we wszystkich księgarniach. = 
H. NIEM OJEWSKI ;sLeczenie 

(Przyczynek do terapji gruźlicy). 
Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu sposobów unikania gru- 
źlicy przy cierpieniach płucnych względnie na 

lagi ludzkości. 
ILNO, Królewska I, 

Tow. 

Akc. 

  

jesl nieubłagana, 

zwalczaniu 
Cena 1 zł. 

(teleton 314). 
P. S$. Prosimy o czytelne i dokładne adresy. 

H.CEGIELSKI...-.. 
rok założenia 1846. 

Lokomobile 
elewatory do słomy, siewniki rzędowe 
„Polonja“ o powszechnie uznanych 
najwyższych zaletach 
kartoilarki, 
młocarnie szerokomłotne sztyftowe i 
cepowe z odpowiednimi 
— wszystko o 

na, coroczńie kosi tysi 
ludzi, Nie robi różnicy dja narodowości, 

przypada na suchoty, 

Księgarnia Stow. Naucz. Pol 
Konto P, GR 

płucść 

już _wykrytej 

K. O. 80.180, 

0
0
0
0
9
0
0
4
 

spulchniacze 

i młocarnie 
|parowe, 

, grabie konne, 

gwarantowanej wy- 
trzymałości i siłe. Walce adm 
Całkowite urządzenia” CUKROWNI, 

A GORZELNI i KROCHMALNI 
Przedstawicielstwo na województwa 

Wileńskie i Nowogródzkie: 

Inżynier Jun GUMOGSKI. 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. Telef, 271. 
Kata'ogi i cenniki na żądanie. 

pz umeblowany” 
do wynajęcia, ю 
Duży, | ladny, 

frontowy z niekrę- 
pującem wejściem na 
1 m piętrze. Ulica Ro- 
sa (przed  mostem' 
murowanym i ulicą, 
Biatostocką w Kolonji 
bee doj | Nr 10 
mieszkanie Studnic- 

kich 

D“ dzieei do 

  

kompletu freb- | 
iowskiego w 

wieku od lat 5 do 7. 
Zakretowa 7 m. 4. 

Narwo jszowa, « 

Daję korepetycję, 
udzielam l.kcji 

trancuskie90 
liczę niedrogo. 

Dowiedzieć się 9—11. 
rano i 2—4 po poładnu. 
Mickiewicza 42, m, 11 

O WYNAJĘCIA 
Moser: 6-scio 

pokojowe ze 
wszystkiemi wygo- 

dami, Zygmuntowska 
20—7 od 3—5 popoł 

  

    

  

Technik 
zębów sztucznych 

Ł. MINKIER 
Wileńska 21. 

    

lacze wyjazdowe, 
K powóz, sanki do 

sprzedania willa 
Podzamcze w 
podwórzu. 

    

POKOJE do 
wynajęcia od 

zaraz. Ofiarna 2:16 
    

O KÓJ umeblo- 
wany ż wygo dami 
do wynajęcia. 

Ul. Zygmuntowska > 
m. 8, 

  

o wynajęcia dwa. 
duże jasne po- 
koje, na parterze 

zuży walnością kuchni. 

o wynajęcia 3 
Dporcie z wspólną 

kuchnią i wszel- 
kiemi wygodami bez 
mebli. Bankowa (ot 

Makowej) dom 1 # 
m. 14 od g. 10—2 pp. | 

okoju umeblowa- 
D nego z niekrę- 

pującem wejściem» 
tylko ma miesiąc 
listopad poszukuje { 
samoiny urzędnik, 

Łaskawe zgłoszeniać 
Wilno, poste restante, 
Bugen:jusz Siasecki, 

| 

    

| 

| 

  

    

hłopak lat 18 
( z ukończoną 

szkołą powsz. 
poszukuje jakiejkol: 
wiek pracy. Posiada 
oważne referencje. 
ask. zaofiarowanie do 
Adm. 

+). A> 
<Słowa» dia 

; 
  

ekcje Angielskiego 
L' Francuskiego 

udziela nauczyciel 
z dypl. z Paryża i 

Londynu. 8 zł. mie” 
sięcznie, ul. Adama 
Mickiewicza 45 m. 4 
Codziennie od 5—7. 

pokoje umebl. 

—— | 

do wynajęcia, | 

: 

{ 

| 

  

z Mickiewicza 19 
m. 28 od g. 1—4 pp. 

    
      

   

   

     

    

  

   

podglebia, 

manežami, 
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