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giraja letnia stolica Rumunji, 
Sinaja, 2 października. 

Po szerokiej, w znośnym stanie bę- 

° dącej szosie, szybko mknie nasz samo 
chód. Wyjechaliśmy już z Bukaresztu 
i pędzimy ku Ploeszti. Przez Jalom .icę 
przejeźdżamy przez tymczasowy most 
drewniany. Dawny, murowany, wysa- 

dzony w powietrze przez cofającą się 

armję rumuńską w końcu 1916 roku, 
jeszcze nie jest odbudowany... Mijamy 
małe wioski ze skromnemi cerkiewka- 

| mi. Na horyzoncie widać już szereg dy 
, miących kominów: to liczne rafinerje 

w Ploeszti połączone rurociągami z za- 
głębiem naftowem Dambowica-Praho- 
wa - Buzau. 

Samo miasto jest banalne. Szofer, 
mówiący po rosyjsku, bił się tu jako   sierżant w czasie odwrotu. Opowiada 
nam w prostych słowach ciężkie chwi- 
le, jakie nasi przyjaciele rumuńscy 
przeżywali w końcu roku 1916-go... 

, Armja nie miała dość amunicji, brak 
«było obuwia, a zima nadchodziła... 
Płonęły wszystkie szyby naftowe i re- 
zerwuary... W biały dzień ciemno by- 
ło na ulicach Ploeszti... Mieszkańcy u- 
chodzili nie przed wrogiem, ale przed 
gryzącem dymem... Dziś Ploeszti jest 
odbudowane i praca tu wre w całej peł 
ni. To samo w zagłębiu naitowem. 
Zwiedziliśmy Campinę i Moreni. Wszę- 
dzie produkcja przekroczyła już cyfry 
przedwojenne. 

Ale dla Polaka znającego Droho- 
bycz niema tu nic specjalnie ciekawe- 
go. Jedziemy dalej. W samem zagłę- 
biu naftowem drogi są zie i kurz okro- 
pny, Ale im wyżej się jedzie w dolinę 
Prahowej, ku przełęczy Predeal, tem 
droga jest lepsza, a pejzaż majestaty- 
czniejszy. Zbocza gór pokryte są lacem 
świerkowym, choć w samej dolinie du- 
żo się widzi dębów, klonów i modrze- 
»'wi. W miejscu, gdzie do Prahowej 

  
* wpada strumień Pelesz, o 20 kilome- 

_ trów od dawnej granicy, leży Sinaja, 
rumuńskie Zakopane. 

Nasze Zakopane nie ustępuje za- 
pewne w malowniczości Sina i, ale da- 
leko mu do tutejszych urządzeń i wy- 
gód. Widać, że budowano Sinaję z pla 
nem, że nie pozwalano bylekomu sta- 
wiać byle gdzie i byle co. Zawdzęcza 
Sinają swą świetność królowi Karolo- 
wi i jego żonie Elżbiecie, znanej w li- 

, teraturze jako „Carmen Sylva“. Karol 
zbudował tu sobie w przepięknem gór 
skiem ustroniu letnią rezydencję: za- 
mek Pelesz. Styl zamku — to niemiec- 
kijneo-renesans. Pełna tam nazew- 
nątrz strzelistych wiżyczek, balko- 
ników i krużganków, a nawewnątrz— 
zacisznych salek, przejść i galeryjek. 
Są oczywiście i duże sale: szczegól- 
nie piękna jest sala maurytańska, oraz 
sala recepcyjna. W tej ostatniej mie- 
liśmy zaszczyt być przedstawieni Ich 
Kr. M. M. Królowym Marji i Helenie, 

, oraz Królowi Michałowi. 
Delegacje na kongres FIDAC'u 

wchodziły kolejno. Wbrew protokuło- 
wi, szef delegacji amerykańskiej nie 

, ucałował ręki Królowej Marji: wy- 
trząsł ją natomiast i palnął małą mów- 
kę. Inny zaś Ainerykanin gwałtem usi- 
łował wcisnąć na głowę Króla Micha- 
ła indyjski kapelusz z orlich piór spe- 
cjalnie dlań przywieziony, Ale adju- 

-_ tant uratował sytuację, kładąc kape- 
lusz na krześle za Królem, który miał 
minkę szczerze ubawioną. Na krótko 
zresztą. Ten  sześcioletni monarcha 

, stał dumnie wyprostowany obok swej 
„. mamusi, i podawał każdemu z delega- 

tów swą rękę do uściśnięcia. Patrzył 
się każdemu prosto w oczy i wcale nie 
był stropiony przez tłum około stu ty- 
ludzi liczący. Oby Bóg czuwał nad 

2 tem dzieckiem, od którego zależą w 
dużym stopniu losy Rumunii... Bo re- 
publika byłaby w tym kraju zupełną 
anarchją. 

Zamek Pelesz jest siedzibą i wła- 467': króla. Obok niego stoi mniej- 
„JĄ szy i nowszy zamek Peliszor, należą- 

cy do królowej Marji. Jego styl jest po 

! 

dobay choč z dużemi reminiscencjami+ 
stylu rumunskiego. Zatem w Bukaresz- 
cie jest tak gorąco, że dwór przez czte 
ry żło pięciu miesięcy przebywa w Si- 
naji. Za dworem wyjeżdżają poselst- 
wa, świat polityczny rumuński, a wre- 
szcie świat elegancki. Jest więc w Si- 
naji dużo wytwornych will pry- 
watnych, jest dużo pensjonatów i pa- 
rę dobrych hoteli. Drogo tu jest, ma 
Się rozumieć, i aby jako tako miesz- 
kač i żyć trzeba wydawać dziennie ty 
Siąc lei na osobę (55 złotych). 
. Szczyty górskie ponad Sinaję są 
Już nagie i przekraczają 2.000 metrów 
Dolina Prahowej ciągle się podnosi. 

zy Predestal, sławnej nietylko z zwy 

tr tu letnisk až do samej przełę- 

skiego sfor sowania jej przez Rumu- 
nów w sierpniu 1916 roku, ale także— 
i przedewszystkiem — z bohaterskiej 
dwutygodniowej obrony tego przejś- 

cia przez wojska rumuńskie w paździe 
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Min. Benesz o ewakuacji Nadrenii. 
PRAGA, 6 X. PAT. Minister Benesz odpowiadając w komisji spraw 

zagranicznych lzby na uwagi deputowanych niemieckich dotyczące ewakuacji 
Nadrenji podkreślił, że chcąc być bezstronnym należy uwzględnić nietylko 
tezę niemiecką, lecz również i tezę francuską. 

Nieścisłą rzeczą jest utrzymywać, iż Czechosłowacja uprawia politykę 
satelity, gdyż w polityce tej kieruje się ona europejskiemi punktami 
widzenia, co odpowiada sytuacji gospodarczej i strukturze kraju, będącego 
eksporterem i posiadającego interesy na całym rynku Światowym. 

Benesz stwierdził w dalszym ciągu, iż Czechosłowacja utrzymywała 
z Niemcami doskonałe stosunki, nawet przyjazne, a od 10 lat nie istniał 
żaden spór pomiędzy obu krajami. Sprawa przyłączenia Austrji do Nie- 
miec pozbawiona jest, zdaniem ministra, aktualności. 

Minister Sokal © ośmiogodzinnym dniu pracy 
Kraków. 6.10. (PAT). „Naprzód* przynosi wywiad ministra Franciszka Sokala, 

członka Rady Międzynarodowego Biura Pracy w sprawie 8-godzinnego dnia pracy. 

Minister Sokal oświadczył m. in.: Zdawało się że z głównych postułatów robotni- 
czych wprowadzenie ustawy © 8-godzinnym dniu pracy doczeka się ustawowego uregu- 

iowania w drodze międzynarodowego układu. Niestety stało się inaczej. Życie gospodar- 

cze odzyskiwało przedwojenne tempo bardzo powoli. Z biegiem czasu wśród pracodaw- 

ców słabła chęć porozumienia się na tle czasu pracy. Pod wpływem pracodawców pier- 
wszy wykonał ewolucję wstecz rząd angielski. Polska nie ratyfikowała konwencji.o cza- 

sie pracy, mimo, iż nasze ustawodawstwo idzie dalej, niż przepisy konwencii waszyng- 

tońskiej. Stanowisko swe rząd polski opiera na argumentach, że państwa konkurujące 
z Polską konwencji waszyngtońskiej dotąd nie ratyfikowały. 

W ostatnich czasach rząd angielski podjął akcję w kierunku przeprowadzenia re- 
wizji w konwencji waszyngtońskiej przed terminem w układzie przewidzianym t.j. przed 

upływem 10-lecia jej trwania. Akcja ta jednak nie odniosła skutku. „Jeżeli konwencja nie 
zostanie ratyfikowana przez Anglję i Niemcy przed rokiem 1930, to musiałoby dojść do 
rewizji konwencji, ale gdyby nawet do rewizji takiej przyjść miało, to zgóry można prze- 
widywać, że podstawy normalne zawarte w konwencji naruszone nie zostaną. 

Wybory na Łofwie odbywają się spokojnie 
RYGA. 5.10. (PAT). Wybory do sejmu łotewskiego tak na prowincji, 

jak w stolicyp zrechodzą spokojnie. Ożlwienie na ulicach nieznaczne, aczkol- 
wiek widocznem jest dość duży przcent ludności bierze udział w wyborach. 
Jak komunikują z biur wyborczych, do południa zostało oddanych w Rydze 
przeszło 15 tysięcy głosów. 

Trudności rządu łofewskiego w związku z po- 
hyfem sowieckiego aliachć wojskowego 

RYGA. 5.10. (PAT). W związku z aresztowaniem w swoim czasie, a następnie 
wyjazdem do Sowietów podejrzanego o szpiegowstwo Langego, który był urzędnikiem 
u sowieckiego attache wojskowego Sudakowa „Latvis'* komunikuje, że attache woske- 
wi innych państw znajdujących się w Rydze postanowili bojkotować Sudakowa. 

Pierwszym aktem akcji bojkotowej było demonstracyjne wyjście z sali podczas 
święta szkoły wojskowej, gdy na uroczystość tę przybył Sudaków. 

W związku z nadchodzącemi manewrami armji łotewskiej pisze „Latvis* ministe- 
stwo spraw wojskowych będzie musiało zająć się sprawą pobytu na Łotwie attache woj- 
skowego Sudakowa, jeżeli bowiem będzie on także zaproszony wówczas prawdopodob- 
nie attaches wojskowi innych państw w manewrach wojskowych nie będą brać udziału, 

Gzy nie zadnże dla jednego? 
Woldemaras zastąpi wszystkich swoich ministrów 
KOWNO. 6,10. (PAT). Po dymisji ministra Czurlanisa i wyjeździe ministra Dau- 

kantasa zagranicę teki ich obejmuje Waldemaras. Pełnić on będzie jednocześnie obowiąz- 
ki 4 ministrów jako premjer, minister spraw zagranicznych, minister spraw wojskowych 
i minister komunikacji. * 

Daukantas jedzie do Anglii 
Z Kowna donoszą: Minister obrony krajowej generał Daukantas wyjechał do Fran- 

cji i Anglji w celu zaznajomienia się z lotnictwem i sprawami portowemi. W czasie jego 
nieobecności będzie go zastępował premjer i minister spraw zagranicznych prof. Wal- 
demaras. 

sProzaitzne motywy przejścia demokratów ko- 
° . B wieńskich od pozycji do rządu 

Nie mają czem płacić długów 
KOWNO. 6.10. (PAT). Jak się okazuje, głównym motywem, dla którego włościań- 

ska partja chrześcijańsko - demokratyczna postanowiła zerwać z opozycją w stosunku 
do rządu i szukać sojuszu z tautinikami są względy natury finansowej, na dorocznem 

bowiem zebraniu tej partji wyjaśniło się, że posiada ona półtora miljona litów długu, 
których nie ma możności pokryć. 

Najpoważniejszym zaś wierzycielem jest ministerstwo skarbu, które w czasie rządów 
na Litwie chrześcijańskiej demokracji udzieliło chętnie tej partji kredytów obecnie zaś 
dąży do ich odzyskania. 

Jeszcze o pakcie morskim 
PARYŻ. 6.10. (PAT). Niektóre dzienniki komentują w dalszym ciągu sprawę u- 

kładu morskiego angielsko - francuskiego. „Petit Journał'* podkreśla, że szczęśliwem na- 
stępstwem tego układu będzie w każdym razie przygotowanie zwołania konierencji w 
sprawie ograniczenia budowy statków 0 małej pojemności, która mogłaby się odbyć w 
początku przyszłego roku w Paryżu. „Echo de Paris* zauważa że bez względu na to, 
jaka będzie decyzja komisji przygotowawczej konierencji rozbrojeniowej Francja 1 An- 
glja będą nadal współpracowały ze sobą. 

Podrėž Mac Donalda zk 
LONDYN. 6.10. (PAT). Przywódca Labour Party Ramsay Mac Donald 

wyjeżdża dzisiaj w dłuższą podróż po kontynencie. P. Mac Donald odwiedzi 
Wiedeń, Pragę i Berlin. Podczas pobytu w Berlinie przemawiać będzie w 
gmachu Reichstagu do członków Izby niemieckiej. 

Przesunięcie godziny w Anglii 
LONDYN. 6.10. (PAT). O godz. 3 rano dnia 7 bm. zostanie przywrócony czas 

według Greenwich zamiast obowiązującego dotychczas czasu letniego. Przywrócenie 

czasu według Greenwich nastąpi przez cofnięcie wskazówki zegara o godz. 3 rano na 

godz. 2 t. j. o całe 60 minut. 

Gdłożenie wyborów kemunalnych w Niemczech 
BERLIN. 6.10. (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu sejmu pruskiego uchwalono 

odłożyć wybory komunalne, które miały się odbyć w Prusach 2 grudnia rb., na rok przy- 

szły. Jednocześnie uchwalono, że wybory mają się odbyć jednocześnie z wyborami do 

sejmików powiatowych i prowincjonalnych. Dokładny termin tych wyborów zostanie 

wyznaczony dopiero przy końcu roku. 

Bezczelny napad bandycki na syna króla 
djamenfów 

SAN FRANCISCO. 6.10. (PAT). Syn znanego nowojorskiego handlarza djamen- 
tów Murray Lang znaleziony został na terenie gry golfa w Harding skrępowany i przy- 
wiązany do drzewa. 

Oświadczył on, iż dwaj uzbrojeni w rewolwery ludzie schwytali go na ulicy wep- 

chnęli do samochodu, gdzie zakneblowali mu usta i zawiązali mu oczy, poczem odebrali 

mu znaczną ilość djamentów na sumę 40 tysięcy futów szterlingów, przywiązali do 
drzewa i zbiegli. 

dy okopów i widać resztki drutów kol- nach... Może stać jako żywy pomnik 
czastych. Miejscowość Predeal jest stanu rzeczy, który minął i nigdy już 

całkowicie odbudowana i tyl- nie powróci. 
Kazimierz Smogorzewski. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administa| 
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Trzy wyjścia Niemiec 
Tezą moją jest, że na kontynencie 

Europy panuje niepodzielnie anglo- 

iranko-niemiecka kooperacja politycz- 

na, której to kooperacji politycznym 

tylko pseudonymem jest Liga Naro- 

dów. Liga Narodów jest to aparat, 

zmuszający mniejsze państwa europej- 

skie do zrzekania się swoich intere- 

Sów na rzecz interesów Anglji, Fran- 

cji i Niemiec. Exemplum: polskie tru- 

dności z republiką kowieńską, w któ- 

rej sprawiedliwości nie otrzymujemy, 

mimo, że całkowita słuszność jest po 

naszej stronie. Nasze interesy są jed- 

nak w tej grze poświęcane interesom 
Niemiec. 

Ilustrowaliśmy już uprzednio, że 

konjunktura polityczna Anglji (sprawa 

z Ameryką) popycha Anglję w ramio- 

na tej kombinacji trójporozumienia. 

Wyjaśniliśmy też, że pozycja wewnę- 
trzna Francji, że sama psyche narodu 
francuskiego zmusza Francję do 
uznania ;pokoju wiecznego za swój 
ideał narodowy, do nieszukania zwad 
z Niemcami, przeciwnie, do szukania 
z niemi pokoju i porozumienia. Wy 
jaśnimy w artykule niniejszym  sytu- 
ację Niemiec. 

Niemcy, mojem zdaniem, mają trzy 
wyjścia. Wyjście pierwsze — to so- 
lusz z Sowdepią i atmosfera rewanżu 
wobec całej koalicji, ta więc i Polski;: 
wyście drugie—to szukanie sojuszu 
z drugorzędnemi państwami Europy; 
wyjście trzecie—to stan obecny: po- 
lityczna kooperacja z Francją i An. 
glią. (Dziś Niemcy bliższe są Francji, 
niż Anglji, — my Polacy, którzy 
przyzwyczailiśmy się spekulować na 
nieporozumieniach pomiędzy Londy 
nem a Berlinem, nie mamy jednak 
powodów cieszyć się z tego faktu). 

Wyjście pierwsze. Zadaniem 
tego artykułu jest wykazanie, że za- 
równo wyjście pierwsze, jak wyjście 

drugie jest dla Niemiec niedogodne 
i że skutkiem tego cała opinja pu- 
bliczna niemiecka jest zwolenniczką 
obecnego stanu rzeczy, to jest po- 
chodu po drodze do porozumienia z 
Francją. Sojusz z Sowdepją miałby 
charakter wyraźnie rewanżowy. So- 
jusz taki zawrzeć można, tylko mając 
cele wojenne na uwadze. Oczywiście, 
Niemcy nie chcą zrywać wszelkich 
nici, które je łączą z Moskwą. To jest 
taka reasekuracja polityczna. Ale re- 
wanżyści niemieccy to militaryści nie- 
mieccy, a militaryści niemieccy, to, jak 
na całym świecie (prócz Polski od 
1919 do Nieświeża) — prawica spo- 
łeczna. Prawica społeczna nie jest 
dziś u władzy, u władzy są pacyfiści. 

Ale nie to jest wzgląd decydujący. 

Względem decydującym jest to, że 

Moskwa ma dwie polityki: racji sta- 

nu wielkiego państwa i politykę ko- 
mrinternu, czyli organizacji realnie dą- 

żącej do tego, aby na całym Świecie 

wprowadzić porządek, a raczej niepo- 

rządek rewolucyjny. Jakże więc chce- 
cie, aby rewanżyści, militaryści, mo- 
narchiści, Hindenburgowie; królowie, 
wielcy książęta i książęta niemieccy 

entuzjazmowali się do sojuszu, który 

im obiecuje, coprawda, rozgrom Polski, 

ale tylko poto, aby ich samych po- 

tem rozgromić. Dlatego też stosunki 
niemiecko-rosyjskie—£o żylko reaseku- 

racja. Podobnie, zresztą, jak sojusz 

wojskowy franko-polski jest już dziś, 

niestety, tylko reasekuracją Paryża, 

za którą ten Paryż coraz mniejsze 

chce opłacać składki ubezpieczeniowe. 

Wyjście drugie. Szukanie przez 
Niemcy innych państw w Europie, 

któreby stworzyły siłę, mogącą zwal- 

czyć porozumienie anglo - francuskie 

oraz skutecznie się przeciwstawić bol- 

szewizmowi. Teoretycznie jest do po- 

myślenia taka kombinacja. Z państw 

silniejszych w Europie pozostały Wło- 

chy i Polska. Włochy są najintensyw= 

niejszym w danej chwili antagonistą 

Francji, Polska zabezpiecza Europę 
przed Bolszewją. Niemcy, gdyby się 
połączyły z Polską i Włochami, były- 

by silniejsze od Anglji, mogłyby iść 
w kierunku zwrotu kolonij, budowy 

floty, wielkich globalnych planów Wil- 

helma Il-go. Ale tylko w tym kierun- 

ku. Bo sojusz z Włochami zamykał- 

by Niemcom drogę na Bałkany, gdzie 

Włochy chcą gospodarować, sojusz 

z Polską zamykałby Niemcom drogę 
na Litwę Kowieńską, gdzie, oczywiście, 

idą szlaki mocarstwowych  aspiracyj 

Polski. Więc kombinacja niemiecko- 

włosko-polska—to kombinacja powro- 

tu do kolonjalnego impetu Wilhelma 

Il-go. A Wilhelm Il-gi jest @а — №е- 

miec takim Karolem XII, który zaczął 

od Połtawy, takim Ryszardem Lwie 

Serce, któremu zabrakło tego konia. 

W Niemczech niema impetu do ko- 

lonjalnej polityki. Wolą pozostać i 

pracować w Europie. Kombinacja, któ- 

rą przedstawiam, jest jak owe u Mać? 

terlincka spojrzenie, „którego nie było 

i nie będzie". ? 

Wyjście trzecie. Pacytistyczna, 

spokojna, republikańska, antymilitarna 

współpraca Niemiec z Francją z wy- 

chowywaniem całego narodu, że jeśli 

znajdzie sobie rewanż na Polsce, to 

zmyje wszystkie klęski wielkiej wojny. 

My się boimy militaryzmu niemieckie- 

go! My żyjemy w dziwnych czarnych 

opaskach na oczach, chciałbym  wo- 

łać na całą Polskę, aby nareszcie 

zrozumiano, że pacyfizm niemiecki 

oto nasz wróg. Ten pacyfizm  nie- 

miecki przygotowuje ugodę, współ- 

pracę Niemiec z Francją, ugodę, w 

której my udziału nie bierzemy! z 

której nie ciągniemy żadnej korzyści, 

chociaż jesteśmy sojusznikami Fran- 

cji, jej sojusznikami i nibyto wspólni- 

kami we wspólnej polityce wobec 

Niemiec! Ten pacyfizm niemiecki to 

właśnie największe dla nas niebezpie- 

czeństwo, bo gdy się ugoda z Fran- 

cją, z Anglją ustali, gdy Niemcy się 
wyrzekną wszelkich planów na za- 

chodzie i ambicyj kolonjalnych —to 

właśnie cała ich pafstwowo-narodo- 

wa «ambicja zwróci Się w stronę 

jednostronnego rewanżu przeciw Pol- 

sce. 
Proszę kolegów swoich, publicystów 

polskich, aby mnie przekonali, że nie 

mam racji. Cat. 

Rozpoczęcie prac komisji naifikacyjnej 
‚ оаюа rolniczych. 
Inicjatywa podjęta we wspólnej 

deklaracji prezesów naczelnych orga- 
nizacyj rolniczych pp.: K. Fudakow- 
skiego i W. Przedpełskiego po po- 
twierdzeniu jej przez szereg uchwał 
władz, mających się unifikować orga- 
nizacyj, została złożona w ręce wspól- 
nej Kemisji Unifikacyjnej organizacyj 
rolniczych. 

W skład tej Komisji weszli przed- 
stawiciele Centralnego Związku Kółek 
Rolniczych (pp.: poseł W. Fijałkow- 
ski i T. Niedzielski), Centralnego Związ- 
ku Osadników (poseł W. Kamiński), 
4-ch Wojewódzkich Związków Kółek 
Rolniczych Ziem Wsćhodnich (poseł 
P. Olewiński) i Centralnego T-wa Rol- 
niczego (pp. J. Gościcki, A. Maj, J. 
Rudowski i inż. R. T. Fijałkowski). 

Inauguracyjne posiedzenie, otwarte 
przez prezesów pp.: Fudakowskiego 
i Przedpełskiego odbyło się dn. 4 
października r. b. o godz. S-ej po 
poł. w sali marmurowej Ministerstwa 
Rolnictwa. Ustalono, iż dyskusji nie 
mogą podlegać ideowe i organizacyj- 
ne zasady, wypowiedziane w  dekla- 
racji unifikacyjnej prezesów. Pozatem 
Komisja przyjęła do wiadomości ko- 
munikat prezesów naczelnych Zwią- 
zków, iż w najbliższym czasie rozpo- 
czną się prace przygotowawcze do 
unifikacji wszystkich społecznych or- 
ganizacyj rolniczych na terenie Rzpli- 
tej. Wreszcie postanowiono rozpocząć 
opracowywanie statutu i ram organi- 
zacyjnych wspólnej organizacji i utwo- 
rzono stały sekretarjat Koznisji, w 
którego skład weszli pp.: inż. R. T. 
Fijałkowski i T. Niedzielski. 
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Gdznaczenia rumuńskie dła Marsz. 
Piłsudskiego i jego świty. 
WARSZAWA, 6 X. PAT. Dnia 30 

września r. b. na uroczystem przyję- 
ciu w poselstwie polskiem w Buka- 
reszcie szei protokułu dyplomatycz- 
nego rumuńskiego wręczył p. Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu łańcuch do 
orderu Karola (najwyższe odznacze- 
nie w Rumunii), podpułkownikowi 
sztabu generalnego Beckowi odznaki 
ll-ej kłasy orderu korony Rumuaji 
(komadorja z gwiazdą), pułkowniko- 
wi dr. Woyczyńskiemu i podpułkow- 
nikowi Wendzie krzyże komadorskie 
orderu korony Rumunji, wreszcie ka- 
pitanowi Sokołowskiemu krzyż oficer- 
ski orderu korony rumuńskiej. 

Obrady Rady Administracyjnej 
Międzynarodowego Biura Pracy. 

WARSZAWA, 6.X. PAT. Na swem 
sobotniem rannem posiedzeniu Rada 
Administracyjna _ Międzynarodowego 
Biura Pracy rozważała sprawę nada- 
nia dalszego biegu rezolucjom, uchwa- 
lonym przez międzynarodową konie- 
rencję pracy w czerwcu r. b. 

Między innemi chodzi tu o spra- 
wy następujące: zapobieganie wypad- 
kom przy pracy, zasięgnięcie opinii 
komisji parytetowej i morskiej w spra- 
wie opieki nad robotnikami, zajętymi 
przy ładowaniu okrętów, zapobieganie 
wypadkom w czasie łączenia wago- 
nów kolejowych. Ostatnia ta rezolucja 
międzynarodowej konferencji pracy 
zwraca się z prośbą do Rady Admi- 
nistracyjnej o wyznaczenie we właści- 
wym czasie komisji mieszanej, złożo- 
nej z 21 osoby, któreby reprezento- 
wały rządy oraz pracodawców i ro- 
botników. 

Komisja ta miałaby za zadanie 
przestudjowanie całokształtu sprawy 
połączeń automatycznych. Rada Adini- 
nistracyjna miała zadecydować  dzi- 
siaj, czy przystąpi odrazu do ukon- 
stytuowania tej komisji, czy też 
wstrzyma się aż do chwili, kiedy sto- 
warzyszenie międzynarodowe koiei że- 
laznych będzie mogło się wykazać z 
pewnych postępów w swych pracach. 

Po ożywionej dyskusji Rada pole- 
ciła dyrektorowi Międzynarodowego 
Biura Pracy zwrócić się do  między- 
narodowego stowarzyszenia kolei że- 
laznych i przypomnieć temu stowarzy- 
szeniu treść rezolucji międzynarodo- 
wej konferencji pracy, oraz zawiado- 
mić je, że Rada zamierza utworzyć 
wzmiankowaną komisję na jednej ze 
swych najbliższych sesyjj a w kaž- 
dym razie niepóźniej, jak przed koń- 
cem 1929 roku. 

Wyjaśnienie minisferstwa komu- 
nikacji w sprawie kolei z kotwą. 

WARSZAWA, 6.X. PAT. Nawią- 
zując do wiadomości o rzekomym 
sporze kolejowym między Polską a 
Łotwą, ministerstwo komunikacji wy- 
jaśnia, iż chodzi tu jedynie O roz- 
strzygnięcie kwestji, czy nowe między- 
narodowe kolejowe konwencje ber- 
neńskie o przewozie towarów i osób, 
obowiązujące w Polsce od 1,X. 1928, 
mają być stosowane od tego terminu 
także w komunikacji między koleja- 
mi Łotwy i Polski. 

Wątpliwość ta zaś powstała dla- 
tego, że komunikacja kolejowa mię- 
dzy Polską a Łotwą odbywa się na- 
razie na zasadzie prowizorycznej umo- 
wy z roku 1923 i to nie w bezpo- 
Średni, lecz w t. zw. sposób łamany, 
t. j. z dokumentami przewozowemi od 
stacji Zemgale. Zdaniem ministerstwa 
komunikacji, spodziewać się należy 
pomyślnego załatwienia sprawy w cza- 
sie najbliższym. 

Dziennikarze polszy w Gdańsku. 
„GDAŃSK, 6. X. PAT. Dziś rano 

przybyła do Gdańska wycieczka 
związku  syndykatów dziennikarzy 
polskich z Warszawy, oraz przedsta- 
wicieli poszczególnych krajowych syn- 
dykatów dziennikarskich. 

W skład wycieczki wchodzą m. in.: 
P. Marjan Grzegorczyk, p. Szwable, 
p. Wierzyński, Grostern, dr. Beauprć. 
Dziennikarze polscy złożyli oficjalne 
wizyty komisarzowi generalnemu Rze- 
czypospolitej, ministrowi Strasburge- 
rowi, prezydentowi senatu wolnego 
miasta Sahmowi oraz wiceprezyden- 
towi senatu p. Gehlowi, dalej wyso- 
kiemu komisarzowi Ligi Narodów w 
Gdańsku p. van-Hammelowi, przewod- 
niczącemu- rady portu i dróg wod- 
nych p. Loesowi oraz polskiej dele- 
gacji rady portu i przewodniczącemu 
gdańskiego związku dziennikarzy p. 
von Gilbertowi oraz naczelnym redak- 
torom tutejszych pism. 

ziś arcydzieło wszechświatowej ! 
, stawy | 
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Proces Marjawitów. 
Zeznania świadka Zarębskiego 

Trwający już od dwóch tygodni proces 

zaczyna pomału tracić swoje sensacyjne za 

barwienie, gdyż ostatnich świadków obra- 

cają się niemał wszystkie dokoła znanych 

już i wielokroć razy roztrząsanych szczegó- 

łów. 
15-ty dzień rozpraw zainagurowała kon- 

irontacja zakonników Piekosińskiego, z Pą- 
gowskim. Pągowski potwierdza swoje zez- 

nania o otrzymaniu przez klasztor 25,000 

guldenów przysłanych jako zapomogę dla 

biednych. Tymczasem obrona przedstawia 

fist stwierdzający, że zapomoga ta wynosiła 
zaledwie 2.000 guldenów. 

Na pytania przewodniczącego czy Pieko- 
siński rozmawiał z Pągowskim o zapomo- 

gach udzielonych marjawitom.  Piekosiński 
daje wykrętną odpowiedź i jest najwidocz- 

niej zmięszany, oraz zażenowany tem py- 
taniem. 3 

Zkolei zeznaje duchowny  marjawicki 

Bucholc, który mówi, że we wrześniu wi- 

dział się z pułkownikostwem Syrokomski- 
mi i rozmawiał z nimi o spodziewanym pro- 

cesłe Kowalskiego. Pani Syrokomska powie- 

działa mu, że widziała się z Marją Osinów- 

ną, którą pokazała jej 300 zł. otrzymanych 

od Zarębskiego. 
Podczas konfrontacji świadka, z Osinów- 

ną, zarządzonej na życzenie prokuratora, ta 
ostatnia kategorycznie oświadcza, że żad- 
nych pieniędzy nikomu nie pokazywała bo 

ich nie miała. Z Syrokomską spotkała się 

wypadkowo w tramwaju, a ta prosiła ją i 

namawiała, aby nie zeznawała na niekorzyść 
Kowalskiego. 

Po przesłuchaniu tego świadka, którego 

zeznania znowu wypadają niekorzystnie dla 

obrony, sąd zarządza przerwę celem opróż- 

nienia sali, gdyż przy drzwiach zamkniętych 
rozpoczęło się przesłuchiwanie zakonnicy 
Czeregi, mistycznej żony Banasiaka. 

Na wieczornej rozprawie sąd zawezwał 

Wiłucką w celu zadania kilku pytań orąz 
wyjaśnień poczem rozpoczęto przesłuchanie 
św. Zarębskiego. 

Św. Zarębski zeznaje: Marjawitów poz- 
nał w sierpniu 1925 r. Dowiedział się bo- 

wiem, że robią w Warszawie zakupy i ja- 

ko hurtownik postanowił wejść z nimi w 

kontakt i w tym celu wysłał Józefa Welta 
dla nawiązania z nimi stosunków. Było to 

w związku z jakimś końcem Świata o któ- 
rym głosili marjawici, co mnie nie intereso- 
wało, uważałem to sobie za jakieś przedziw 

ne kombinacje teologiczne, które nie nale- 
żą do branży mych interesów(!) Na skitek 
tego z ramienia marjawitów zjawił się u 
świadka Feldman,  przedewszystkiem roz- 
mawiając o marjawityzmie, dopiero w koń- 
cu jakby od niechęcia zakupił mebli na sumę 

6.000 zł. na otwarty rachunek. Wreszcie za 
prosił go z rodziną do Płocka dla bliższego 
zaznajomienia się z marjawityzmem. W kla- 
sztorze w tydzień później poznał Świadek 
Kowalskiego, Wiłucką,  Prėchniewskiego i 
Przysieckiego, którzy zajęli się nim bardzo 
gorliwie. Odtąd bywał tam niemal co nie- 
dzielę. 

We wrześniu 1925 r. marjawici przesta- 
li wykupywać swe weksle, a świadek zwró- 
cił im uwagę na odpowiedzialność z tego 
powodu. 

Kowalski jednak liczył na pomoc Bożą. 
Długi marjawickie wynosiły wówczas 

przeszło 2 miljony zł. Świadek widział jedy- 
ne wyjście, by towary odebrać z powrotem 
tembardziej, że były tam rzeczy luksusowe, 
Nareszcie Kowalski otrzymał zrozumienie 
boże, by towary oddać, na co dano świad- 
kowi pismo. Na zebraniu stowarzyszenia ku- 
pców polskich postanowiono zażądać inter- 
wencji ministerjum, by marjawitów wsadzić 
do więzienia, a towary odebrać. Powstrzy- 
mał od tego Zarębski, okazując pismo, że 
towary będą zwrócone. Wówczas kupcy za- 
częli licznie przyjeżdżać de klasztoru płoc- 
kiego i odbierać je. Kowalski był zachwyco- 
ny akcją świadka i publicznie nazywał go 
opatrznościowym opiekunem marjawitów(!) 

Następnie namawiał świadka, by pozosta 
wił syna swego w klasztorze na wychowa- 
niu. Żarębski zgodził się na to, kiedy jednak 
wkrótce na skutek nalegania matki chciał 
syna odebrać oświadczono mu w klasztorze 
że Kowalski miał w nocy objawienie, że syn 
Zarębskiego mimo niespełna 11 lat ma zo- 
stać zakonnikiem, uszyto nawet dlań spe- 
cjalny habit z monstrancją. 

Na skutek tych nalegań świadek zgodził 
się na dalszy pobyt syna w klasztorze, choć 
nader sceptycznie zapatrywał się na sprawę 
tego objawienia. 

W marcu 1926 r. przyszła do mnie Toł- 
pychowa i w ciągu dwóch godzin opowia- 

dała o rozpuście panującej w klasztorze, nie 
dowierzając jej zwróciłem się o wyjaśnienia 

do Feldmana, wówczas Feldman objaśnił mi 

dokładnie istotę małżeństw mistycznych, 

przedstawiając je tak, jak o tem mówi ko- 

mentarz Kowalskiego do Pieśni nad Pieśnią 
Po przewrocie marjawici poczęli organi- 

zować strzelca. Zapisało się około 5000 lu- 
dzi. Zaproponowano mi umundurowanie te- 
go wojska. Posłał więc im Świadek próbki 
JO ponieważ jednak zorjentował się 
© sprawa zapłaty za całą partję jest niepe- 
wma, powstrzymał się od dalszych dostaw. 

To wpłynęło znacznie na ochłodzenie 
stosunków Zarębskiego z klasztorzem, wsku 

tek czego zabrał syna do domu. Wkrótce 
oskarżony wyjechał wraz ze swym Syrtem 

na Bałkany i do Ziemi Świętej, a wtedy za- 
częły uciekać z klasztoru niektóre siostry 
zakonne. Badowska bywała u nas i opowia- 
dała o orgjach, jakie odbywały się w klasz- 

torze marjawickim. Spisane opowiadania 

Badowskiej wręczył Z. sędziemu śledczemu 
w Warszawłe. 

WAŃDĄA TOCZYŁOWSKA B 
Prywatna klasa śpiewu solowe- B 
go. Całkowite przygotowanie do B 
karjery Śpiewaczej. Partje ope- B 
rowe pod kierownictwem prof. B 
K. GAŁKOWSKIEGO. Początek 
lekcyj 15-go września. Zapisy | 

B 
B 

B 

codziennie od godz. 10 do 12 i 
od 16 do 17. 1/2. Bernardyński 
zaułek 3 m. 8. 0-0877 

to można się dowiedzieć z dwóch wierszy 
BUKARESZT. 6.10 (PAT). W miejscowości Fokszani nastąpiła w cza- 

sie manewrów wojskowych eksplozja. 6 żołnierzy zostało zabitych, a 2 ran. 

* * * 

WARSZAWA. 6.10. (PAT). Dnia 3 października statek szkolny „Lwów** 

dla dopełnienia prowizji i wody zawinął do Algieru. 

* * * 

BRUKSELA. ś.10. (PAT). Amazonka francuska panna Dorange przyby- 

ła wczoraj wieczorem do Tubize, witana owacyjnie przez ludność. 

* * * 

Kraków 6.10. (PAT). Wczoraj a godz. 4 po południu w auli Uniwersy- 

tetu Jagiellońskiego odbyło się otwarcie 4 zjazdu polskich historyków i fi- 

lozofów medycyny. 

Trzęsienie ziemi—ale niewiadomo gdzie 
KAIR. 6.10. (PAT). Obserwatorjum tutejsze zarejestrowało wczoraj 

wieczorem silne trzęsienie ziemi. Trzęsienie rozpoczęło się o godz. 20 m. 13 

według czasu miejscowego. Ognisko trzęsienia znajduje się w odległości 

mniej więcej 2770 kim. 

Ania czy Anastasja 
Historja tak się rozpoczyna. W jed 

nej z kawiań berlińskich w r. 1922 

siedział sobie rosyjski hrabia i palił 

papierosa. Patrzał na jego błękitny 

dymek i myślał. 
Hrabia był człowiekiem pustym, 

wesołym i cynikiem. Do jego ulubio- 

nych czynności należało puszczanie 

głupich lecz złośliwych plotek i obser- 

wowanie, co z tego wyjdzie. Rok był 

1922, a więc tylko jeden rok dzielił 

hrabiego palącego papierosa w ka- 

wiarni berlińskiej od krwawego epilo- 

„. gu generała Wrangla, a tylko cztery 

lata od tragedji w Jekaterynburgu. 

Hrabia w pewnym momencie nachylił 

się do kogoś i powiedział szeptem dra 

matycznym, jakim się mówi, gdy się 

chce powierzyć komuś straszną taje- 

mnicę: „Ja wiem kto się uratował z 

rodziny Cesarza, uratowała się Ana- 

stazja. Ona jest tu w Berlinie". 

W Berlinie wtedy mieszkało całe 

politicum rosyjskiej emigracji, tutaj 

rezydował główny przedstawiciel W. 

Ks. Cyryla, legitymnego ' pretendenta 
do cesarsko - rosyjskiego tronu, a tak- 

że inni „Cyrylowcy* jak hrabia Me- 
dem, prof. Sawicz. Tutaj mieszkał 
także propagator idei Najwyższej Ra- 
dy Mońarchicznej p. Markow 2-gi po- 

ceł do Dumy ze swymi  przyjaciółnu 
politycznymi p. p. Kriidener i hrabia 

Pietrowskim — Pietrowo—Sołowowo 

tutaj wreszcie istniał i działał najsil- 
niejszy i najpoważniejszy, najtrwalszy 

i najstateczniejszy ze wszystkich 

związków emigracyjnych, mianowicie 

związek nadbałtyckich Niemców, by- 

łych oficerów i urzędników byłej Ro- 

sji. Tu wreszcie nad gmachem byłe- 

go cesarskiego poselstwa powiewała 

zwycięska czerwona chorągiew, z wy- 

szytemi w semickim guście, złotemi 

literami S. S. S. i R. 
Szept hrabiego palącego papiero- 

sa obleciał cały ten rosyjski Berlin i 
tego dnia wieczorem jeden z byłych 
iligiel - adjutantów Cesarza  „wia- 
śnemi oczami“ „widział* na ulicy 
wielką księżniczkę Anastazję, jak z 
jakąś starszą damą spacerowała na 
ulicy i jak na jego widok wzięła szyb- 
ko taxi.. s 

W kilka tygodni później, jak ów 
cyniczny hrabia palił swego papiero- 
sa i szeptał przez siebie zmyśloną 
plotkę, z jednego z berlińskich kana- 
łów mianowicie Landwehr Kanal urata 
wano młodą kobietę, znajdującą się 
w stanie całkowitej obojętności. Nie- 
szczęśliwa nie odpowiadała na żadne 
pytania, nie mówiła nic, lekarz poli- 
cyjny skonstatował skrajny rozstrój 
nerwowy. Nieszczęśliwą ulokowa o w 
szpitalu dla chorób nerwowych na 
przedmieściu Dalldorff. Tam kobieta 
zaczęła mówić, mówiła po niemiecku 
lecz z wyraźnym cudzoziemskim akcen 
tem. Według oświadczeń jednej z 
sióstr szpitalnych, nieznajoma  rozu- 
miała pytania zadawane jej po rosyj- 
sku. Druga siostra tegoż szpitala prze- 
czy temu. Nieznajoma leżała w poko- 
ju z inną chorą. Ta inna chora była to 
niejaka B. Niemka, jedna z tych Nie- 
mek, której dobrze było w dawnej Ro- 
sji Ba była przed wojną szwaczką w 
Carskiem Siole i swój sentymentalizm 
i przyrodzony monarchizm głęboko 
ulokowała w przywiązaniu do rodziny 
cesarskiej. Tutaj w Berlinie doszły ją 
słuchy o cudownem uratowaniu... Czy 
może nie doszły. W tej historji nic 
nie jest dobrze wiadome. Pani B. opu- 
szcza szpital wyleczona i opowiada 
swoim znajomym, że tam w szpitalu 
dla chorych nerwowo w jednej z nią 
celi leżała chora, nieszczęśliwa Wiel- 
ka Księżniczka Anastazja, córka ostat- 
niego Cara. 

Znajduje się jeden rotmistrz. Były 

SŁOWO 

Grupa regionalna B. B. W. R. a klęska nieuro- 
dzaju na Wileńszczyźnie. 

Zgodnie z uchwałami, powziętemi 

na ostatniem posiedzeniu Grupy Re- 

gjonalneį B. B. z dnia 4 b. m. w 
sprawie okazania pomocy terenom 

Wileńszczyzny, dotkniętym klęską nie- 

urodzaju, prezes Grupy pos. Jan 

Piłsudski odbył konierencję z p. Wo- 

jewodą Wileńskim, prezesem Izby 

Skarbowej i dyr. Banku Rolnego. 

Urząd wojewódzki zajęty jest pil- 

nem badaniem rozmiarów klęski, któ- 

ra dotkliwie dała się we znaki, zwła- 

szcza północnej części Wileńszczy- 

zny, i czyni energiczne zabiegi 

w celu skutecznego zaradzenia złu. 

W związku z państwowym planem 

aprowizacyjnym p. Wojewoda zapew- 

nił sobie możność dostatecznej apro- 

wizacji Wilna, a po wyjaśnieniu po- 

trzeb badanych obecnie powiatów bę- 

dzi dążył do odpowiedniego zaopa- 

trzenia prowincji. 

Bank Rolny kończy lustrację tere- 

nów klęskowych, ipoczem  niezwłocz- 

nie przystąpi do udzielania niezbędnej 

pomocy kredytowej. Kredyty na za- 

kup paszy treściwej dla bydła będą 

wydawane na warunkach ulgowych 

wyłącznie organizacjom rolniczym dla 

podziału wśród poszkodowanych i to 

w formie akredytyw na frachty. Po- 

zatem Bank otworzył kredyt w wyso- 

kości 400.000 zł., który może być 

wydatnie powiększony, na zachowanie 

i przetrzymanie inwentarza hodowla- 

nego w okręgach, gdzie z braku pa- 

Szy i ogólnego nieurodzaju rolnicy 

byliby zmuszeni wyzbywać się cennych 

nieraz okazów dla opędzenia innych 

potrzeb. Do opinjowania w sprawach 

tej pomocy będą powołane organi- 

zacje spółdzielcze. Dla zapobieżenia 

zbyt wielkiemu spadkowi cen na by- 

dło będą mogły być przyznane kre- 

dyty specjalne niektórym instytucjom 

spółdzielczym (np. Rzeżnia spółdziel- 

cza w Wołkowysku, ) przy zachowaniu 

niezbędnych w takich razach gwa- 

rancyj. 

Sprawa odroczenia spłat kredytów 

różnego rodzaju oraz odroczenia Za- 

ległych wzgl. bieżących podatków po- 

dlega kompetencji «Ministerstwa Skar- 

bu i wymaga bliższego Opracowania, 

Spodziewać się należy, iż interwencja 

prezesa pos. Piłsudskiego gspotka się 

z przychylnem stanowiskiem władz 
centralnych w Warszawie, dokąd uda- 
je się p. poseł w niedzielę, dnia 7 

b. m. 
Jednocześnie Sekretarjat B. B. W. 

R. w Wilnie opracowuje w  porozu- 

mieniu z władzami wojewódzkiemi 

szczegółowy _ projekt zastosowania 

ulg podatkowych dla terenów nieuro- 

dzajnych. 

OPERETKA ECK ZERO T O E IO TEKSTAI 

Ę Bank Cukrowniciwa 
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Una-Park 
Na fundusz Olimpijski 

Spółka Akcyjna w Poznaniu 

Skład cukru w Wilmie, u. słowackiego 27 

w magazynach Tow. Polski bloyd 

Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając 
od 1 worka 

Park rozrywkowy w Parku Żeligowskiego 

To niepowszednia atrakcja 
Każdy Wilnianin i Wilnianka doznają tam niesamowitych 

emocyj i wrażeń. 

S-ZISP ji 

3 

Północnych oraz 

pionierów pracy 

w Poznaniu. 

po l-ych Targach Północnych* 
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We wtorek, 9-go paździ 

lokalu byłej Restauracji 

nastąpi 

  

  

wstępować osoby płci obojga 
ukończeniu 6 klas gimnazjum, I 

Tel. 
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Czynny codziennie od godz. 4 pp., w Święta od godz. 12 pp. 
do godz. (2 w nocy. a 

- Sprostowanie 
W ogłoszeniu naszem z dnia 15zg0 Września pod tytułem 

NOWY MODEL SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO CHEV- 

ROLET wkradła się omyłka, którą niniejszym prostujemy. 

Pod "Cena" winno być: 
Zł. 7950.— 

(Opony przednie i tylne 30" x5”) 

Zł. 8195. — 

* (Opony przednie 30” x5”, opony tylne 32-567) 

Leco W/arszawa łącznie z podatkiem obrotowym. 

GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA - 

т……ш 

rotmistrz rosyjski, który dowiaduje 

się o opowiadaniu pani B. Zwraca się 

do szpitala w Daldorfi z prośbą o wy- 

danie mu nieszczęśliwej nieznajomej. 

Wydają mu tę kobietę, . która i tak 

miała wyjść ze szpitala, jako względ- 

nie wyleczona, jakkolwiek z atestatem 

zdecydowanej neurasteniczki.  Rot- 

_ mistrz lokuje ją u swojej rodziny. Nie- 

znajoma powiada mu swoje imię: 

Ania. jest to jej imię, którem posługi- 

wała się w szpitalu, które wypowie- 
działa zaraz po swojem ocaleniu, ale 
jest to takie podobne do wyrazu Ani, 
którym nazywano w kole rodzinnem 

Wielką Księżniczkę  Anastazję. Ania 
zaczyna sobię przypominać. Tak, jest 
ona córką Cesarza. Dlaczego nie mó- 
wi więc po rosyjsku, językiem ojca, 

po angielsku, przecież to język jej 

matki. Alicja Heska inaczej Aleksandra 

Teodorówna, jej Cesarska Mość roz- 
mawiała z dziećmi po angielsku. Dla- 
czego nie mówi po francusku. Dlacze- 
ga nie pamięta jak się nazywają mia- 
sta w Rosji, dlaczego nie pamięta wo- 
góle nic, nie daje żadnej nici, żadnych 
dowodów na poparcie swego pocho- 
dzenia! 

Rotmistrz jednak jej wierzy. Dla- 
czego? Nie wiemy, może wiedział coś 
więcej, niż my z naszymi czytelnikami. 

Ania czasami ginie z domu. Wy- 
chodzi rano i wraca wieczorem. Rot- 
mistrz ją traktuje nawpół jak „kogoś”, 
nawpół jak Carównę. Prosi aby nie 
opuszczała domu. Podczas jej nieo- 
becności, przychodzi do domu rotmi- 

strza jakiś brodacz i zostawia karty z 
kabalistycznemi znakami, kartkę pi- 
saną szyfrem. Nieznajoma  neuraste- 
niczka, która zapomniała wszystko 

zna jednak szyfr. Podejrzenie sowiec- 
kiej prowokacji. Rotmistrz wyprasza 
Anię ze swego domu. 

Ania dostaje się do domu barona 
K. Od rotmistrza do barona. „Jakim 
sposobem — nie wiemy. I znowu ten 
baron musi wiedzieć coś więcej od 

nas i znowu Anię otacza niezwykła 

tajemniczość i znowu drugi normalny 

człowiek wierzy w cesarskie pocho- 

dzenie nieszczęśliwej wyratowanej z 
kanału. Nikomu się nie mówi o Ani, 

nawet najbliższym, ale organizuje się 
b. oficerów, aby czuwali nad nią i nad 
mieszkaniem barona dniem i nocą. 

Obawiają się zamachu bolszewików, 

wykradzenia, samobójstwa. Atmosfe- 

ra przesiąknięta tajemniczością. Ofi- 

cerowie pełniący tę służbę, pełnią ją 

bez wiedzy kogo mianowicie strzegą. 

Nikt o niczem nie wie. 
Baron otrzymuje list od pretenden- 

ta Cyryla. W. Książę pisze, że ma da- 
ne zupełnie pewne, że samozwanka 
nie jest Carówną. Skąd, co, dlaczego? 
Nie wiemy jeszcze kto pierwszy ją 
nazwał Carówną a już W. Książę Cy- 
ryl ma dane, że jest samozwanką. Ba- 

ron oświadcza Ani, że ona nie jest 
Wielką Księżniczką. 

Ania wychodzi z mieszkania ba- 
rona, siada na schodach jakiejś kamie- 
nicy i płacze. 

Ktoś ją zaprasza do mieszkania, 

tak poprostu jako dziewczynę, która 

siedzi na schodach i płacze. Pyta się 
kim jest. Ania płacze. Potem mówi ze 

zdenerwowaniem: „córką Cesarza Ro- 

sji”. 
Znajduje się komisarz policji Griin 

berg. On się zna na wszelkiego rodza- 

ju oszustach, wydrwigroszach, neura- 

stenikach i  mistyfikacjach. Dobrzy 

ludzie, których wyrazy russischer Kai- 

ser wprawiają w osłupienie, wołają 
pana Griinberga, aby się z nim pora- 

dzić, ca z taką robić. Pan Griinberg 
jest fachowcem pod tym względem, 
jest Niemcem, a więc człowiekiem sy- 
stematycznym, jest niemieckim urzęd- 
nikiem, a więc człowiekiem, który się 

liczy ze stanem faktycznym. Tutaj jest 
taki stan faktyczny, że młoda kobieta 
siedzi na schodach, płacze i mówi że 

jest córką Cesarza, tą samą o której 
jest wiadomo, że jest zamordowana 

w nocy z 16 na 17 lipca 1918 r. w Je- 

katerynburgu. Komisarz policji rozpo- 

czyna dochodzenie według prawideł 
swojej śledczej sztuki i... 

Dochodzi do przekonania, że to pra 

wda. 
Co więcej opiekuje się Anią. Spi- 

suje wszystko co ona pamięta. Ania 
pamięta, że była raniona w ciemnym 
pokoju. Potem znalazła się w chacie 
syberyjskiej u jakichś Czajkowskich. 
Potem z jednym z Czajkowskich ucie- 
kła do Rumunji. Czajkowski zmusił ją, 

aby mu się oddała i urodziło jej się 
dziecko. Dziecka było ochrzczone w 

kościele katolickim (dlaczego?) w Bu 

kareszcie. Czajkowski, jej mąż, został 
zabity przez bolszewików w Buka- 
reszcie. Ona za resztę klejnotów ucie- 

kła z Bukaresztu, aby się tu w Berli- 
nie dostać do swojej ciotki, księżnej 

Heskiej. 
Historja strasznie głupia. Jak moż- 

na w ta uwierzyć. Jak mógł w to wie- 
rzyć ten policjant niemiecki. Właśnie 

wtedy wyszła ksiażka p. Sokołowa 
sędziego śledczego do zleceń wagi 

szczególnej, który z ramienia rządu 
Kołczaka, przeprowadził szczegółowe 
badanie na miejscu zbrodni w Jekate- 
rynburgu i opisał tak dokładnie wszy- 
stko, ca zostało po rodzinie cesarskiej, 

znalazł klejnoty, które nieszczęśliwe 
dziewczęta, mordowane przez węgier- 
skich, żydowskich i łotewskich  zło- 
czyńców miały pozaszywane w guzi- 
ki od bluzek i spódniczek. Skąd ta Sy- 
berja, skąd ten kościół katolicki, cóż 
za zwierzę ten Czajkowski, który ra- 
tuje, potem gwałci. Cóż za straszna, 
ohydna historja prawdziwie: macabre 
panienki wykołysanej w kolebce gro- 
nostajowej.... 

Oficer policyjny wierzy. Czy wie 

coś więcej? Nie wiemy. Sprowadza 

do swego mieszkania księżnę Heską, 

nie mówiąc nic o tem Ani. Księżna 
przyjeżdża, siada w sałonie. Proszą 
Anię. Ta wchodzi, patrzy na księżnę, 

niczo-Przemysłowej i Regjonalnej, wywiady i autografy 

grafje wszystkich poważniejszych firm, instytucyj 
i gospodarstw rolnych w kraju, wykaz kilkuset na- 
grodzonych wystawców, wreszcie materjały, obrazu- 
jące przygotowania do Powszechnej Wystawy Krajowej 

„Ilustrowana Książka Pamiątkowa 

pierwszą na szeroką skalę zakrojoną monogratją go- 
spodarczą Kraju, wydaną w estetycznej szacie bogato 
ilustrowanego albumu. 

Każdy działacz gospodarczy, przemysłowiec, kupiec i ziemianin winien 
znaleźć w niej odzwierciadlenie swych dążeń i wysiłków obywatelskich. 

starać się o wszelkie informacje do red. Bolesława Wita 
IĘCICKIEGO, b. kierownika Działu Propagandowo-Praso 

wego przy komitecie Wykonawczym I Targów Północnych, 
Wystawy Rolniczo-Przemysłowej i Regjonalnej w Wilnie. 

Wilno, ul. Zawalna 1 m. 4. Telefon 12-95. 

  

Imstytut Nauk Handlowo-Gospofarczych 
w Wilnie. 

Wobec zogranizowania równoległego kursu pierwszego, 
dyrekcja Instytutu w dalszym ciągu przyjmuje podania. Mogą 

Instyfut korzysta z praw uczelni państwowych. 

Informacje i zapisy w sekretarjacie ul. Mickiewicza 18 —IV piętro 

BACZNOŚĆ P.P. PRZEMYSŁOWCY, KUPCY i ZIEMIANIEM 

„ILUSTROWANA KSIĄŻKA PAMIĄTKOWA 
PO ych TARGACH PÓŁNOCNYCH" 

ukaże się w ostatnich dniach b. m. 

Na całość „ilustrowanej Książki Pamią- 
tkoweį po I-ych Targach Północnych* 

rzeczowe artykuły, 
Północno-Wschodnich, znaczenie Pierwszych Targów 

złożą się: 

omawiające stan gospodarczy Ziem 

urządzonych przy nich Wystaw Rol- 

kulturalno-gospodarczej Kraju, mono- 

będzie: 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ZAVIADOMIENIE, || 
iernika w nowoodrestaurowanym 

Myśliwskiej przy ul. Mickiewicza 9, 

otwarcie 

RESTAURACJI ZIEMIAŃSKIEJ 
Z poważaniem ZARZĄD 
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po przedstawieniu Świadectwa o 
ub innego równoważnego. 

14-14, 0 

a a a 

TZEKOŁAÓ ŚWIETANAONA с ее orzechowa 

fabryki 

M. PiSBGKI w time 
Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 

| B | 
J 

KSIĘGARKIA K. RUTSKIEGO 7 
Wileńska 38 

poleca podręczniki szkolne i uniwer- 
syteckie oraz wszelkie książki z róż- 

nych dziedzin. 

Nowości wydawnicze. 
Materjały piśmienne. 
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Dr. W. Umiastowski 3 
powrócił z urlopu i przyjmuje cho- 
rych w Poradni Polskiego Zrzesze- 
nia Lekarzy Specjalistów, ul. Gar- 

barska 3 m. 17. 0-169b 

Wtorek, środa i piątek od 4 do 5 pp. 
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odpowiada jej z widocznem rozdraż- 
nieniem, niedbale, bardzo niegrzecz- 
nie. Wreszcie powstaje z miejsca i 
woła: 

„Wiem kto jest ta pani. Nie życzę 
sobie z nią rozmawiać! 

Księżna blednie, woła: „Ani ty 
mnie poznajesz” biegnie za nią. Drzwi 
pokoju Ani zatrzasnęły się. Księżna 
tam wchodzi, pozostaje z nią sam na 
sam. Potem wychodzi w najwyższem 
zdenerwowaniu: 

„Oburzająca, arogancka dziewczy- 
na. Nic podobnego do Anastazji. Ani 

głowa, ani uszy. To nie jest ona*. 
Księżna Heska urodzona jako Ele- 

onora księżniczka Solms, była żoną 
zmarłego Ernesta Wielkiego Księcia 
Heskiego, rodzonega brata Cesarzo- 
wej rosyjskiej. Byłaby więc wujenką 
Ani. Zwróciła uwagę na uszy, gdyż 
W. Ks. Anastazja miała uszy charakte- 
rystyczne dla dynastji heskiej. 

Przekonanie komisarza Griinberga 
jest jednak tak Silne, że nawet* ta 
ostre oświadczenie księżnej Heskiej nie 
zachwiało w nim niczego. Ania pozną- 
ła księżnę Heską — ota co go utwićk- 

dza w jego przekonaniu. Odwozi więc 
Anię do lecznicy  Marienkrankenhaus 
w Berlinie. Tutaj zaopiekował się Anią 
były dyplomata rosyjski i prezes in- 
stytutu imienia Cesarza Mikołaja Il-go 
Botkin. Zaczynają się teraz nadzwy- 
czajne karty tej nadzwyczajnej hi- 
storji. 

Pan Botkin przewozi Anię do luk- 
susowego Mommsen sanatorjum. Tu- 
taj zaczyna się badanie, mierzenie, 
wykreślanie Ani przez uczonych eks- 
pertów. Bada ją trzech profesorów, 
Szwajcar, Niemiec, Rosjanin. Badają 

jej głowę, znajdują tam ranę, która 
jednak nie mogła być zadana ani kułą, 
ani bagnetem. Badają jej stopę, któ- 
ra opowiada całkowicie stopie Ca- 
równy Anastazji. Badają jej stan ner- 
wowy, dlaczego zapomniała języki i 

  

` 

‹



  
+ 

m. i 

po letnim wypoczynku powróciła do pracy nad zdobyciem nauki. 
kiem zadowoleniem patrzymy na tę ukochaną 

Orędzie J. E. ks. Arcybiskupa Jalhrzykowskiego. 
Dopomóżmy ukochanej młodzieży akademickiej. 

Gwarno i ludno na ulicach Wilna. Miasto się ożywiło, gdyż młódź 

Z wiel- 

młodzież, na jej wielką 

liczbę, boć to przyszli kierownicy w społeczeństwie naszem, to nadzieja 

lepszego jutra. I będzie tak z pewnością, o ile ta młodzież należycie się 

wykształci, zdobędzie gruntowną wiedzę. Zależy to w znacznej mierze od 

samej młodzieży, od jej dobrej woli i usilnej 
starszego społeczeństwa. 

pracy, ale częściowo i od 

Na pierwszy rzut oka młodzież szkolna jest wesoła, zdaje się być bez 
troski kłopotu o potrzeby materjalne. Przy bliższem jednak poznaniu się 

ź młodzieżą szkolną dowiadujemy się, że, wprawdzie, większość mło- 

dzieży szkolnej jest dobrze zabezpieczona materjalnie, ale jest też wielu 

takich, którym niedostatek dokucza, troska о wynalezienie pracy na opła 

cenie mieszkania i choćby na opłacenie mieszkania i choćby najskromniej 

szego posiłku przeszkadza w zdobywaniu wiedzy. Mam na myśli przede- 

iwszystkiem wielu niezamożnych, a żądnych wiedzy i uzdolnionych z uko- 

chanej młodzieży akademickiej, tych, których rodziny wskutek wojny zubo- 

żały lub pozostały daleko poza granicami naszej Rzeczypospolitej. Tacy 

studenci mają swą szlachetną ambicję. Choć walczą z biedą o chłodzie 

i głodzie, ręki nie wyciągną do nikogo o wsparcie, ale mogą mieć żal do 

Otoczenia, które nie odczuwa ich niedoli. Starsze zamożniejsze społeczeńst- 

wo, szczególniej lepiej uposażeni mieszkańcy Wilna, w. imię chrześcijań- 

skiej miłości bliźniego i w imię dobra społeczeństwa powinni i łatwo mo- 

gą im dopomóc już to datkiem pieniężnym na rzecz Bratniej Pomocy 

U. $.B., już to ofiarując u sibie bezpłatnie jednemu z potrzebującyco stu- 
dentów obiady. Niechby się znalazło w Wilnie sto lub nawet piędziesiąt 

takich gościnnych domów, a byłoby to dla ogółu miejscowej młodzieży 

akademickiej wielkiem dobrodziejstwem. Napewno młodzież w swych szla- 

chetnych sercach potrafi ocenić wielką 

starać wywdzięczyć społeczeństwu. 

Poruszam tę sprawę z tem mocnem przekonaniem, 

życzliwość starszych i będzie się 

że znajdzie ona 

oddźwięk wśród ogółu ukochanych Wilnian i zostanie uwieńczona pomyśl- 
nym rezultatem. 

4 
O ileby zaszła potrzeba w tej sprawie zorganizowania „Towarzystwa 

Przyjaciół Młodzieży Akademickiej* w Wilnie, mam nadzieję, Jego Magni. 
ficencja Rektor Uniwersytetu, biorący szczerze i gorąco sprawę młodzieży 
do serca, udzieli swej pomocy i Światłych wskazówek. 

Wilno, 6 października 1928 r. 
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Agitatorzy „Wyzwolenia“ 

(—-) + R. Jalbrzykowski. 
Arcybiskup Wileński. 

sprowokowali zajście w 
pow. Oszmiańskim. 

W dniu wczorajszym powrócił do 
Wilna nadkom. Konopko, który, jak 
już podawaliśmy, delegowany był przez 
p. Wojewodę na teren pow. Oszmiań- 
skiego celem przeprowadzenia docho- 
dzenia w sprawie gromadnego wystą- 
pienia włościan na terenie majątku 
Dowlany. 

Przy wyznaczaniu granicy pomię- 
dzy gruntami dworskiemi a włoścjań- 
skiemi jeden z kopców wyznaczony 
został na gruncie najbiedniejszej we 
wsi kobiety. Stało się to bez złej 
woli przeprowadzających pomiary, ot 
tak — przypadkowo. 

Wieś wstawiła się za „pokrzyw- 
dzoną”, a kiedy nie pomogła inter- 
wencja słowna, wzięto za siekiery i 
drągi, zwłaszcza, że przypomniano 
sobie zadawniony spór o lasek. 
Wzburzone umysły włościan okazały 

„sie doskonałą glebą dla posiewów, 

agitatora „Wyzwolenia* znanego po- 
wszechnie w Wilnie Winiarza, który 
począł siać niezdrowe ziarno niepo- 
koju. Tłum, rozagitowany — przez 
„obrońcę uciśnionych”, przybrał groź- 
ną postawę. W rezultacie aresztowa- 
no sześć osób za opór władzy i sie- 
dem za uszkodzenie cudzej własno- 
ści (demolowanie słupów orjentacyj- 
nych i wycinanie krzewów). Wszyscy 
przekazani zostali do rozporządzenia 
Sędziego Śledczego. 

Obecnie na terenie pow. Oszmiań- 
skiego panuje ład i spokój. 

  

MĘŻCZYZNA 1 PRZESZŁOŚCIĄ 
z 

CONRAD VEJDTEM 

! 
4 

wkrótce w kinie „Helios*. | 

  

Ė SZKOŁA FILĄGOWA 
Związku Artystów Sztuki Kinemafograficznej 

w WILNIE. 
Zapisy przyjmują się tylko do dnia 10-go października b. r. w godz. 5—8 

codziennie w lokalu Szkoły ul. Ostrobramską 27. -8 
  

  

Wschód sł. g. 5 m. 27 

Zach. sł. o g. 17 m. 37 N.M.P. Róż. 
jutro 

Laurencji. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji О. $. В. 

z dnia — 6-X 1928 r. 

Ciśnieni J T he 
Temperatura J A 

średnia A 606 

Opad za do- J на 
bę w mm. ] 

wiatr J ° е 
przeważający 1 Połud.-zachodni. 

Uw agi: Pogodnie. 

Minimum zą dobę —10C. 
Maximum na dobę 14?C. 
Tendencja barometryczna: bez zmian. 

DRS 

URZĘDOWA. 
— W sprawie terminu wprowadzenia 

nowej ustawy meldunkowej. Na skutek za- 
wiadomienia Min. Spraw wewnętrznych u- 
rząd wojewódzki podał do wiadomości sta- 
rostów powiatowego i grodzkiego, iż ter- 
min wprowadzenia w życie rozporządzenia 
z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kon- 
troli ruchu ludności zostanie określony w 
rozporządzeniu wykonawczem, które obec- 
nie znajduje się w stadjum uzgodnienia i 
zapewne nastąpi nie wcześniej, niż dnia 1 
stycznia 1929 r. 

— Zabiegi p. Wojewody o kredyty dla 
właścicieli domów. W związku w wprowa- 
dzeniem przymusu wodociągowo - kanali- 
zacyjnego p. Wojewoda Raczkiewicz, u- 
względniając ciężką sytuację finansową wła 

šeicieli zwłaszcza drobnych nieruchomości, 
wystąpił z wnioskiem do prezesa Banku Go- 
spodarstwa Krajowego 0 przyznanie mia- 
stu odpowiednich kredytów na indywidual- 
ne pożyczki dla poszczególnych właściceli 
nieruchomości, którzy z racji braku gotów- 
ki nie są w stanie przeprowadzić przyłącze- 
nia domów do głównej sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej. 

— Posiedzenie Sekcji kult. - oświat. Ko- 
mitetu Regjonalnego. W dniu 5 bm. o godz. 
19 w wielkiej sali Urzędu Wojewódzkiego 
odbyło się w obecności p. Wojewody Racz- 
kiewicza posiedzenie Sekcji Kulturalno - Oš- 
wiatowej Wojewódzkiego Komitetu Regjo- 
nalnego pod przewodnictwem p. Kuratora 
Pogorzelskiego. Na posiedzeniu tem przy- 
jęto regulamin obrad Sekcji oraz powierzo- 
no tymczasowe przewodnictwo podsekcji 0- 
światy i wychowania fizycznego p. Kurato- 
rowi Pogorzelskiemu. Następnie omówiono 
szereg spraw dotyczących prac Sekcji Oś- 
wiatowej, między innemi sprawę budowy 
schroniska krajoznawczego w Trokach oraz 
konieczności udogodnienia komunikacji do 
tej miejscowości, co zebrani uznali za spra- 
wę b. ważną dla rozwoju ruchu turystycz- 
nego, postanawiając w celu zrealizowania 
tej myśli zwrócić się do Wojewódzkiej Ko 
misji Turystycznej. Poruszona również zosta 
ła kwestja uznania czasopisma „Źródła Mo- 
cy* za organ Wojewódzkiego Komitetu Re- 
gjonalnego. Odpowiedni wniosek przedsta= 
wiony zostanie plenum Wojewódzkiego Ko- 
mitetu. W dyskusji na temat poruszonych 
spraw zabierali głos p. Wojewoda Raczkie- 
wicz, prof. Limanowski, poseł Okulicz, prof. 
Ehrenkreutz i inni. 

— Zmiany personalne w sądach wiłeń- 

skich. Postanowieniem Pana Prezydenta Rze 

czypospolitej na stanowisko Prezesa Sądu 

1 Apelacyiuogo w Wilnie desygnowany został 

p. Lucian Bochwic dotychczasowy wice pre 
zes tegoż Sądu. Ponadto sędzia sądu okrę- 
gowego w Wilnie p. Adam Jundziłł mianowa 
ny został sędzią Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie. 

MIEJSKA. 
Posiedzenie komisyj miejskich. We wtorek, 
dnia 9 października odbędzie się posiedzenie 
miejskiej Komisji Prawnej w sprawie sta- 
tutu banku komunalnego oraz Komisji Fi- 
nansowej, z następującym porządkiem dzie- 
nnym: 1) przeniesienie kredytów z niektó- 
rych działów budżetu, 2) sprawa subwencji 
dla szkolnictwa żydowskiego i 3) sprawa 

zryczałtowania podatku od kina „Ogniska 
Kolejowego". 

—(o) Przeniesienie miejskiego biura sta 
tystycznego. Wczoraj miejskie biuro statys- 
tyczne z lokalu przy ul. Wiłeńskiej Nr. 25 
wyprowadziło się do pawilonu zajmowanego 
przez dyrekcję Targów Północnych w ogro- 
dzie Bernardyńskim. 

UNIWERSYTECKA. 
— Nowi prawnicy: W sesji jesiennej ro 

ku akademickiego 1927-1928 zakończyły Wy 
dział Prawny U.S.B. i uzyskały dyplomy ze 
stopniem magistrów praw następujące oso- 
by: Andrełowicz Jan,  Bojaruniec Longin, 
Buczyński Witold, From Kazimierz,  Gliń- 
ski Bolesław, Karbowski Eugenjusz, Kobu- 
siewicz Wacław, Kohn Pinkus,  Montwiłł 
Teodor, Nowacki Jan, Orensztejn Mojżesz, 
Powirskier Adolf, Stalewski Wacław, Szczer 
bicki Teodozjusz, Stempelberg Zygmunt, 
Zapolski - Downar Władysław. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Robotnicy płacić będą grzywny za 

przekroczenie umowy. W myśl nadesłanego 
ostatnio zarządzenia Min. Pracy robotnicy 
płacić będą grzywny w wypadkach przekro 
czenia umów. Pieniądze te wpłacane będą 
przez zakłady przemysłowe do Kasy pań- 
stwowej i otrzymane tą drogą sumy przez- 
naczone będą na cele kulturalno - oświato- 
we, jak budowę domów robotniczych, bib- 
bljotek i t. p. 

— jeden podatek opłacać będziemy za 
samochody. W dziedzinie podatków od sa- 
mochodów  zaprowadzona zostaje obecnie 
zmiana polegająca na tem, że zamiast kilku 
podatków uiszczanych dotąd przez właścicie 
li samochodów, będzie jeden - drogowy. 

— (0) Posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wiinie. W dn. 8 i 9 październi- 
ka odbędzie się posiedzenie Okręgowej Ko- 
misji Ziemskiej w Wilnie. 

Porządek dzienny pierwszego dnia posie- 
dzenia zawiera, m. in. sprawy następujące: 

1) 13 spraw zatwierdzenia projektów 
scalenia gruntów poszczególnych wsi, poło- 
żonych w powiatach Wilejskim, Postawskim 
Wileńsko - Trockim, Święciańskim, Dziś- 
nieńskim, i Brasławskim. 

2) sprawa zatwierdzenia projektu przy-, 
musowego zniesienia siużebności pastwisko- 
wej obciążającej dobra ziemskie Konstanty- 
nów, gm. Wierchniańskiej pow. Dziśnieńskie 
go, własność Michała Józefa Antoniego O- 
kuszko, na rzecz wsi Kwacze. 

3) sprawy ustalenia rozciągłości i gra- 
nic służebności pastwiskowej, obciążającej 
dobra ziemskie: a) Rowy, gm. Holszańskiej 
pow. Oszmiańskiego, własność Marji Kry- 
czyńskiej na rzecz wsi Gudowszyzna, b) u- 
roczyska Kałosza i Bałbieczyno, przynależ- 
ne-do dobr ziemskich Ihumienowo, gm. Her- 
manowickiej, pow. Dziśnieńskiego, własność 
A. Kotlera, na rzecz wsi Bondary - Tułow- 
skie, Boruszki i Brujki. 

Na porządku dziennym drugiego posie- 
dzenia, in. sprawy następujące: 

1) sprawa zniesienia służebności pastwi- 
skowej, mającej rzekomo obciążać dobra 
ziemskie, Miejdyna, gm. Podbrzeskiej, pow. 
Wileńsko - Trockiego, własność Bronisława 
Houwalta, na rzecz zaścianka Baran. 

2) sprawy zatwierdzenia projektu przy- 
musowego zniesienia służebności pastwisko- 
wej, obciążającej dobra ziemskie: a) Mali- 
nówka, gm. Krzywickiej, pow. Wilejskiego, 
własność Tadeusza Busza, na rzecz wsi Na 
wry; b) Antoniszki, gm. Kucewickiej, pew. 
Oszimiańskiego, własność Aleksandra i Wi- 
tolda Czyżów, na rzecz wsi Antoniszki vel 
Stymonka; c) Klewica, gm. Graużyskiej, 
pow. Oszmiańskiego, własność Janiny - Zo- 
fji Umiastowskiej - Milewskiej, na rzecz wsi 
Klewica i Antoniszki; d) Konwaliszki, gm. 
Dziewieniskiej, pow. Oszmianskiego, wlas 
ność j. - Z. Umiastowskiej - Milewskiej, na 
rzecz wsi Utkany, Zajaszowo, Aleksandry- 
no, Ślorki, Rymosze, zaśc. Podworańce, wsi 
Stołhany i Ożukalnie. 

— Pokaz gazowy. Dziś w niedzielę 7 
października br. pomiędzy godziną 12.30 a 
14 odbędzie się na placach  Katedralnym, 
przed kościołem Piotra i Pawła oraz w rejo- 
nie Zielonego Mostu pokaz gazowy zorgani- 
zowany przez Komitet Wojewódzki Wileń- 
ski przy współudziale wojska. 

Pokaz ma na celu zademonstrowanie a- 
taku i obrony gazowtj sposobu użycia ma- 
sek i zachowania się w falach gazowych. 

— Poświęcenie sztandaru Kół Młodzieży 
7 października w kościele św. Jana o godz. 
10 min, 30. JE ks. biskup Bandurski odprawi 
Mszę św., następnie wygłosi okolicznościo- 
we przemówienie do zebranej młodzeży i 
dokona na dziedzińcu USB poświęcenia 

  

Nabożeństwo żałobne za duszę 

< Te 

Józeła Siewiorka 
Notarjusza w Wilnie, zmarłego 2 października r. b. w Toruniu 
i tamżej pochowanego, odbędzie się 8 października, w ponie- 
działek, o godzinie 9 zrana w kościele Św. Jakóba, o czem 
powiadamia kolegów, przyjaciół i znajomych zmarłego 

Wileński Oddział Zrzeszenia Notarjuszów 
i Pisarzy Hipotecznych. 

sztandaru Kół Młodzieży Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża. Zebrana młodzież z muzyką 
i poświęconym sztandarem przedefiluje na 
ulicy Zamkowej przed władzami, wojskowy 
mi, cywilnymi, przyjezdnymi władzami z 
WN jak również zaproszonymi goś- 
mi. 

W dniu 8 paždziernika 0 godz. 5 pp. w 
Szpitalu Wojskowym na Antokolu w sali 
Wykładowej Kliniki Ocznej odbędzie się u- 
roczysty akt rozdania świadectw wszystkim 
tym osobom, które w roku bieżącym ukoń- 
czyły teoretyczne i praktyczne kursa sióstr 
rezerwy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Tego samego dnia o godz. 7 wiecz. w 
lokalu przy ul. Zawalnej Nr. 1 odbędzie się 
uroczyste posiedzenie Zarządu Wileńskiego 
Okręgu P.C.K. w obecności delegatów z 
Warszawy, zaproszonych władz cywilnych i 
wojskowych, oraz przedstawicieli społeczeń- 
stwa. 

— Z Korporacji Polonia. Konwent 
Polonia i Filistrzy komunikują niniejszem, 
iż obchód stulecia Konwentu odbędzie się 
w dn. 12, 13 i 14:ym października rb. w 
Wilnie. 

Informacyj wszelkich udzieła Konwent 
(ul. Królewska 7) codziennie między 6 a 8 

wieczorem. ` 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“) „Hokus- 
pokus“ w Teatrze Polskim. Dziś o godz. 8 
m. 30 wiecz. grana będzie przezabawna gro 
teska duńskich autorów — Hirschfelda i 
Francka „Hekus - pokus". 

— Dzisiejsze popołudniówki w Teatrze 
Polskim. Dziś o godz. 3-ej pp. grana będzie 
sensacyjna i ulubiona przez Wilno sztuka 
Ridley'a „Pociąg - Widmo* po raz 33-i. Ce- 
ny zniżone. Dziś o godz. 5-ej pp. grana bę- 
dzie lekka komedja  Quinsona i Miranda, 
„Prawo pocałunku* („Embrassez moi“), nie 
odpowiednia dla widzów młodocianych. 

— Najbliższe premjey w Teatrze Pol- 
skim. Zespół Teatru Polskiego jest zajęty 0- 
becnie przygotowaniem trzech premier, a 
mianowicie: „Jesienne skrzypce" — Surgu- 
czewa, które pójść mają w najbliższy pią- 
tek, „Stary kawaler" — Korzeniowskiego, 
którą to Świetną komedję Teatr przygoto- 
wuje jako premjerę dla młodzieży szkolnej 
i inteligen: o pracującej, oraz krotochwilę 
Moncey'a „Pan naczelnik... to ja“. 

— Reduta na Pohulance. Dziś po połu- 
dniu komedja J. Szaniawskiego — „Ptak“. 
Postać studenta kreuje J. Osterwa. Począ- 
tek punktualnie o godz. 4-ej. 

Bilety po cenach zniżonych t. j. od 3 zł. 
do 20 gr. wcześniej do nabycia w biurze 
„Orbis“ a od godz. 2-ej w kasie teatru. 

Wieczorem „Wesele na Kurpiach* w wy 
konaniu Zespołu Teatru Regjonalnego. Dy- 
rekcja Teatru Regjonalnego chcąc uprzystę- 
pnić młodzieży szkolnej ujrzenie tego niez- 
wykle ciekawego i pouczającego widowis- 
ka — daje w poniedziałek po południu 2 
specjalne przedstawienia szkolne, po cenach 
zniżonych. Początek tych przedstawień o 
godz. 2.30 i 5-ej po poł. ; 

W poniedzialek wieczorem 0 godz. 8-eį 
„Wesele na Kurpiach“ poraz ostatni. 

— Zapowiedź Reduty. Zespół Reduty roz 
począł intensywne prace przygotowawcze 
do wystawienia dramatu G. Zapolskiej p.t. 
„Tamten“. ; 

Postač Kornilowa — odtworzy znakomi- 
ty artysta teatru Polskiego w Warszawie — 
Kazimierz Junosza - Stępowski, | 

— Przedstawienie amatorskie sodalicji 
Klawerjańskiej w sali parafjalnej przy koś- 
ciele św. Jana. W dniu dzisiejszym o godz. 
7 wiecz zostanie odegrany dramat misyjny 
w 3 aktach pt. „Maina” na cel misyj kato- 

lickich. 

KOMUNIKATY. 
— Doroczne Walne Zgromadzenie Sto- 

warzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w 
Wilnie odbędzie się 19-go października w 
piąteg w lokalu gimn. im, Elizy Orzeszko- 
wej o godz. 19. W razie niestawienia się do 
statecznej ilości członków, następne zebra- 
nie odbędzie się o godz. 19 m. 30 prawomo- 
cne bez względu na ilość członków. Porzą- 
dek dzienny: 1): sprawozdanie ogólne, 2) 
sprawozdanie kasowe, 3) sprawa bibljote- 
ki i księgarni, 4) wybory. 

› WYPADKI I KRADZIEZE. 
— Samobójstwo akademika. Dn. 6 bm. 

w cełu pozbawienia się życia wystrzałem z 
karabinu przestrzelił sobłe głowę student 
USB 34-letni Aleksander Wilamow, (ul. Ja- 
sna 2). Lekarz pogotowia  skonstantował 
zgon. Przyczyny samobójstwa nie ustalone. 

— Kradzież obuwia. W nocy na 6 bm. 
z mieszkania Ch. Gurwicza (Kijowska 4) 
przez okno skradziono ubranie wartości 
2000 zł. 

— Ujęcie przemytu. Żołnierze KOP'u u- 
jęli w rejonie Suwałk Andrzeja Górskiego, 
który korzystając z ciemności usiłował prze- 
kraść się z furą przez granicę. Pod słomą 
znaleziono cztery blaszanki zawierające 66 
litrów spirytusu. Szmugler wraz z koniem, 
wozem i towarem odesłany został do Urzę- 
du Celnego w Filipowie. 

— Kradzież na bocznicy „Sair*. Na bo- 
cznicy firmy „Sair* znajdującej się przy ul. 
Raduńskiej zauważono brak znacznej ilości 
oliwy. Straty wynosiły ponad osiem tysię- 
cy złotych. Powiadomione o tem władze 
śledcze przeprowadziły dochodzenie. , Usta- 
łono, że kradzież była dziełem rąk dwóch 
robotników, których aresztowano. Jednocze- 
Śnie aresztowano i pasera, u którego zna- 
leziono skradzionego towaru na sumę 6.500 
złotych. 

USA UPS KSI AAS STN 
Przy dolegliwościach żołądkowo - kisz- 

kowych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę 
ciach, zgadze, odbijaniach, bólach głowy, za- 
stosowanie 1 - 2 szklanek naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka - Józefa" wywołuje 
opróżnienie przewodu pokarmowego. 

Wydz. Zdr. Nr. 40. 12. 4. 27 

Wszechpolski Zjazd Zie- 
mianek 

Dziś rozpoczynają się w Wilnie obrady 

wszechpolskiego Zjazdu Ziemianek. 

Po Mszy św. celebrowanej o godz. 8.30 
przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej odbędzie się wspólne śnia- 

danie poczem rozpoczną się obrady w Sali 

Śniadeckich USB. Początek zebrania wyz- 
naczony został na g., 12-tą. Po zagajeniu i 

przemówieniach przywitalnych uczestniczki 

zjazdu wysłuchają referatów n. t. „Siła spo- 
tecznej pracy zbiorowej” — wygłosi przewa 

dnicząca Rady Naczelnej p. Eleonora Czar- 

nowska, „Wychowanie narodowe i obywa- 

telskie' — p. Marja Śliwińska - Zarzecka, 

dyrektorka Szkoły Pracownic Społecznych 
Pol. Macierzy Szkolnej. 

Po obiedzie wspólnym (2-4) obradować 
będą (o godz. 6-ej) młode ziemianki, a wie- 

czorem w górnej sali hotelu Georges'a od- 
będzie się raut. 

W poniedziałek zwiedzanie Wilna i dał- 

Szy ciąg obrad zjazdu (o godz. 3 pp.). W 
programie szereg referatów. 

wszystko, dlaczego tyłka niektóre rze- 
jczy sobie przypomina. 

Szwajcar i Niemiec twierdzą, że 
teoretycznie istnieje możliwość kom- 
pletnego zapomnienia nawet rodzinnej 
mowy, Rosjanin, prof. Rudniew twier- 

dzi kategorycznie że istotnie badana o- 
soba jest jej Cesarską Wysokością, 
Wielką Księżniczką Anastazją Miko- 
łajewną: córką Samodzierżcy Wszech 
rosyjskiego. 

Wiadomość ta nie jest ogłaszana. 
Trzymana nadal w tajemnicy. Jest to 
iesień 1923 r. a więc rok po uratowa- 
niu nieszczęśliwej Ani z kanału. Opie- 
kun Ani Botkin, zaczyna ją uczyć na 
gwałt. Jako siostra miłosierdzia zgła- 
sza się do Ani pani Ratiew wielka da- 
ma z towarzystwa niemieckiego, go- 
spodyni ożywionego salonu artystycz- 
nego, która na czarną kawę zaprasza 
malarzy i mecenasów sztuki. Osoba 
wysoce uzdolniona, utalentowana, in- 
teligentna, ożywiona duchem arty- 
stycznym. Teraz poświęca się dla tej 
przedstawicielki dynastji wielkiego 
północnego państwa, jakgdyby dla ja- 
kiejś królewny śniegu, którą los i lu- 

tdzie sponiewierali tak ohydnie, zanu- 
rzali w błocie, skąpali w kanale. 

I tu znowuż widzimy, że czytelnik 
się pyta: co to wreszcie: film, czy nowe 
la. — Nie, drogi czytelniku, to jest 
rzeczywistość z naszych czasów, rze- 
czywistość spisana w protokułach nie- 
mieckiej policji, a nie żadna fantazja, 
żadne bredzenie, żadne widmo. 

Żywy udział w losach Ani bierze 
duński minister w Berlinie baron Za- 
ale. Na podstawie jego raportów, Кгб! 
Danji przysyła pieniądze na opłace- 

«nie pobytu Ani w Mommsen sanato- 
rium. Król Danji powiadamia o wszy- 
stkiem Cesarzawą — wdowę Marję 
Teodorównę, zamieszkałą niedaleko 
Openhagi. Ta jednak odmawia sta- 

nowczo. Nic ją rzekoma wnuczka nie 
interesuje, chociaż tak niedawno o- 
świadczyła, iż jej syn żyje i nie pozwo 

liła na urządzenie po nim nabożeń- 
stwa żałobnego (panichidy). 

Pomimo jednak oporu Cesarzowej 
wdowy Ania jest uznana oficjalnie, 
chociaż tajnie. Rada posłów, to jest 
instytucja łącząca wszystkich byłych 
posłów rosyjskich przy zagranicznych 
dworach i prezydentach uznaje Anię 
za Wielką Księżniczkę, córkę Cesarza. 
Co więcej okazuje się, że w Japonii 
leży w banku rządowym półtora mi- 
ljona jen, kiedyś tam z deputowanych 
przez rosyjskiega attachć wojskowe- 
go. Na żądanie rady posłów, rząd ja- 
poński wydaje z tej sumy odpowied- 
nią kwotę dla.... Ani. 

Bajka szeroko otwiera swe podwo- 
je, aby w nie weszła rzeczywistość. 
Wrzeciona bajki kręcą się, aby kolo- 
rowemi nićmi oprząšč dziewczynę, 
znalezioną w berlińskiem Landwehr— 
Kanal. 

Anię odwiedza baron Osten - Sa- 

chen były dyplomata, a potem W. 
Księżna Olga. Wielcy Książęta An- 
drzej i Borys, bracia pretendenta Cy- 

ryla, Wielki Książę Dymitr zabójca 
Rasputina. Wszyscy poznają i uzna- 

ia w niej siostrzenicę, siostrę i kuzyn- 
€: 

Rząd Rzeszy Niemieckiej wydaje 
Ani paszport na imię Anastazji córki 
Mikołaja i Aleksandry  Czaikowskiej 
urodzonej w Carskiem Siole, iako da- 
ta urodzin, podana jest data urodzin 
Wielkiej Księżniczki 5 czerwca 1901 
roku. Ania z tym paszportem wyjeż- 
dża do Lugano w towarzystwie pani 
Ratlew. 

Wielki Książę Mikołaj Mikołaje- 

wicz, były wódz, oświadcza, iż bez- 
warunkowo nie wierzy w cudowne 
wyratowanie Anastazji. 

Do Ani przyjeżdża Gilliard jej były 
nauczyciel języka francuskiego, któ- 
rego wspomnienia o rodzinie cesar- 

skiej są znane i przetłomaczone na 
wszystkie języki. Gilliard przyjeżdża z 
żoną, która była właśnie panną służą- 

cą przy Wielkiej Księżniczce Anasta- 
zji. Oboje poznają w Ani Wielką Księ- 
żniczkę. Potem Gilliard to odwołuje. 

Wreszcie stara Cesarzowa przysy- 

ła Wołkowa, starego kamerdynera Mi- 

kołaja Il-go. Stary sługa pada na ko- 

lana przed Anią i całuje jej ręce. Po- 

tem jednak opadają go wątpliwości. 

Po powrocie taki składa raport starej 
Cesarzowej, że ta ponownie oświad- 
cza, że nie będzie się zajmowała rze- 
komą wnuczką. 

Teraz jednak przychodzi kryzys. 
Oto p. Botkin deleguje niejaką panią 
Spindler, aby znalazła ślady pobytu 
Ani w Bukareszcie. W stolicy Rumu- 
njii w gmachu poselstwa Cesarstwa 
Rosyjskiego mieszka jeszcze poseł i 
konsul rosyjski. Stoją tam jeszcze za- 
kurzone biurka o typie tych kancela= 
ryjnych biurek rosyjskich, które przed 
wojną widzieliśmy w kancelarji każ- 
dego gubernatora. Wiszą portrety 
Cesarza, wiszą orły dwugłowe rosyj- 
skie. Posłem jest Polak, p. Koziełł - 
Poklewski, niezmiernie ceniony i lu- 
biany przez dwór i arystokrację ru- 

muńską, człowiek niesłychanie pozy- 
tywny, spokojny, nielubiący polityki 
i stroniący od niej, któremu jest do- 
brze w Bukareszcie i w Sinai, jeden z 
niewielu nepewno ludzi, który dziś je- 
szcze jest cesarsko - rosyjskim urzęd- 
nikiem i któremu z tem dobrze. Tak 
Koziełł - Poklewski przyjął panią 
Spindler jaknajgorzej . Z miną filistra, 
który z przymusem słucha majaczeń 
poety, wzruszył ramionami i powie- 
dział: „Co za głupstwo, gdyby Wielka 
Księżniczka była kiedykolwiek w Bu- 
kareszcie jabym o tem wiedzial“ Oczy- 
wiście dlaczegoż ten Czajkowski nie 
zgłosił się do rosyjskiego posła? 

Pani Spindler zgłasza się jednak 
do królowej Marji, żony dostojnego 
naszego aljanta Ferdynanda I-go. Tu- 
taj spotyka ją inna atmosfera. Wiary, 
lub raczej chęci wiary w przygody 
nieszczęśliwej Carówny. Królowa Ma- 

rja dzwoni do dyrektora policji i każe 
mu ułatwić pani Spindler wszelkie po- 
szukiwania. Policja bukaresztańska 
zaczyna pracować. + 

Rezultaty są jednak zupełnie fatal- 
ne. 

Nigdy i nigdzie żaden Czajkowski 
nie był meldowany. Nigdzie niema żad 
nej metryki żadnego Czajkowskiego. 
Nigdzie niema wzmianki o zabójstwie 
jakiegokolwiek Czajkowskiego. Znaj- 
duje się tylko jakiś Rumun, który kie- 
dyś rozmawiał z jakimś Rosjaninem. 
Rosjanin ten pytał go o szpital i po- 
wiedział, że ma chorą osobę i że dla 
osoby tej pieniądze nie odgrywają 
roli. Jaką rolę ma odegrać rozmo- 
wa takiego Rumuna z takim Rosjani- 
nem w całej historji, pani Spindler nie 
zdawała sama sobie sprawy, ale kon- 
ferowała z nim tajemniczo. Pan Ko- 
ziełł - Poklewski raz jeszcze miał oka- 
zję wzruszyć ramionami. 

W roku 1927-ym Ania jest u księ- 
cia Leuchtenburg, który pomimo Bu- 
karesztańskiego fiaska wierzy w jej 
identyczność. Tutaj w rozmowie z b. 
oficerem pułku  kaspijskiego Ania u- 
jawnia znowu pamięć takich rzeczy, 
które pamiętać mogła tylko Wielka 
Księżniczka. 

Ale w tymże 1927 r. policja nie- 
miecka wpada na ślad niejakiej Szanc- 
kowskiej, ślązaczki, siostry gardero- 
bianej w Berlinie. Ta Szanckowska na 
imię miała Anna, wołano na nią Ania. 
Miała romans z funkcjonarjuszem so- 
wieckiego poselstwa. W związku z 
tym romansem wskoczyła do kanału 
w celu samobójczym. Potem odwie- 
dzała dom pani swojej siostry .Policja 
niemiecka odnalazła matkę i siostrę 
Ani i wysyła je do księcia Leuchten- 
berg. Ania odwróciła się-od nich, nie 
chciała z niemi mówić. Kobiety o- 
świadczyły, że to jest ich córka i sio- 
stra. Książę Leuchtenberg, człowiek 
dobry, nastrojony mistycznie, oświad- 
czył Ani, że może zawsze mieszkać 

pod jego dachem, niezależnie od tego 

czy jest Carówną, czy poprostu nie- 

szczęśliwą nerwowo - chorą kobietą. 

Nie wiemy nic ponad to. Nie wie- 

my, czy Ania była poprostu chorą, w 
którą ktoś wmówił, czy która sama w 
siebie wmówiła cesarskie pochodze- 
nie, czy też Ania była narzędziem w 
rękach sowieckiej prowokacji. ш- 
synkt nam podpowiada, że raczej to 

drugie. Czy spełniała swe prowokacyj- 

ne zadania świadomie, czy uległa ja- 

kiemuś działaniu hypnotycznemu? In- 

cyndent z szyfrem tego nam nie wyja- 

śnia. 

Nas więcej od Ani, która niewąt- 

pliwie jest ciekawym okazem dla neu- 

rologa zajmuje psychika tych ludzi, 

którzy w Anię wierzyli. W czasie wo- 
jen są niezwykłe przykłady zbiorowej 
sugestji. Tu tej sugestji ulegali — - 
dzie mieszkający w Berlinie czasów 
pokoju, ulegali jej doktorzy i profeso- 
rowie medycyny, dyplomaci, fachowi 
policjanci, wreszcie ludzie z rodziny 
cesarskiej, którzy przecież nie tak da- 
wno widzieli córkę Cesarza, rozma- 
wiali z nią, bawili się z nią; uwierzyli, 
że ta niesamowita dziewczyna mówią- 
ca tylko źle po niemiecku, nieobyta, 

niegrzeczna, jest Wielką Księżniczką. 

Skąd ta zbiorowa sugestja, psycho- 

za. Oto mózg tych ludzi wstrząsnęły 
zbyt silnie te przedziwne zmiany, które 
rozegrały się na tapach Petersburg— 

Tobolsk — Jekaterynburg. Car Samo- 

dzierżca, biały Car, czynnik jakgdyby 
mistyczny, święty w tej wielkiej pra- 
wosławnej Rosji, gdzie przecież wszę- 
dzie wisiały lampki przed ikonami i 
ciemny pokój w damu Ipatjewa, strza- 
ły mordercze do pomazańca Boskiego, 
do kobiet, do dziewcząt nieletnich, do 
chorego dziecka. Psychoza czrezwy- 
czajek. Człowiek, który przeżył czre- 
zwyczajki, widział w nich takie rzeczy, 
od których się rozum miesza, potem 

gotów uwierzyć we wszystko. Historja 
rewolucji rosyjskiej była tak potwornie 
fantastyczna, że historja Ani ta tylko 
kropla z tego kotła przedziwnej pot- 
worności, nad którym jak czarownice 
ze strasznego koszmaru - bajki, stoi 
rewolucja rosyjska. 

Historja Ani to koszmar monarchi- 
stów na emigracji. Straszny koszmar. 
Dusi on jednocześnie za gardło i oś- 
miesza tego, kto jego śni, kto jemu 
podlega. Ludzie, którzy wierzyli w 

Anię, którzy całowali ręce półwarjat- 
ki, wyciągniętej z kanału, wydają się 
nam bezdennie głupi, — lecz wszystko 
to się układa w jakiś grymas rasputi- 
nowski. 

Straszna, koszmarna, prawdziwie od 
warjacji z Rasputinem nieurodna, po- 
tworna historja. A przecież teraz jesz- 
cze przychodzi to straszne: „a może”. 
Rozsądek mówi zimno, jasno, wyraź- 

nie: „Ania nie może być córką tego 
pana o fjoletowych oczach, zalęknięte- 
go i smutnego, którego imię wymawia- 
ło półtorasta miljonów ludzi pierwiej 
ze strachem pobożnym, potem z niena- 
wiścią, patem z wołaniem o zemstę. A 
jeśli Ania jest jego córką? Boże!Co wte 
dy! Rozsądek zimny uspakaja, mówi: 
„ale gdzież tam, to niemožliwe“. Ale 
istnieje kwestja Ani. Ludzie bliscy ro- 
dzinie cesarskiej, ludzie którzy kochają 
pamięć zamordowanego Niki, jadą o- 
glądać Anię. Chcą widzieć. Wielka 
Księżną rosyjska dziś tułaczka, ponie- 
wierna codzień, niewiedząca, po co 
żyje, jedźie, aby zobaczyć Anię, spoj- 
rzeć w jej oczy, zobaczyć czy podob- 
ne? Cicho, bardzo cicho sobie samej 
przyznaje poco jedzie, potem wzrusza 
na siebie samą ramionami. Stąd te przy 
znania i odwołania. Rozsądek tryumfu- 
je, ale poderzenie istnieje. I fakt ist- 
nienia tego podejrzenia jest niewątpli- 
wie dramatyczny. Ania czy Anastazja! 
Oczywiście, że nie Anastazja! Nie! 
Nie! Nie! 

SE
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Niedziela dnia 7 października 1928 r. 

10,15 11,45: Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Poznańskiej. 

11,55 12,1o: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 

akowie oraz komunikat meteorologiczny. 
12,15—14,00: Transmisja z Warszawy: 

Poranek symfoniczny z Filharmonji War- 
szawskiej. 

14,00—15,00: Transmisja z Warszawy: 
Odczyty rolnicze. 

15,15: 17,20: Transmisja z Filharmonii 
Warszawskiej: Koncert chóru słoweńskiego 
„Glasbena Matica* z Lublany pod dyr. Ma- 
cieja Hubada. 

Odczyt „Stanowisko geografji w szkole” 
wygł. prof. Gustaw Wuttke. 

18,00 19,00: Koncert popołudniowy. Wy 
konawcy: Orkiestra dętą 1 pp. Leg. 

19,00 19,25: Audycja niespodzianka. 
19,25 19,50: „Emacypacja Wielkiego 

Przemysłu* odczyt wygł. Michał Szczytt. 
19,50 - 20,05: Komunikaty, sygnał czasu 

i odczytanie programu na wtorek. 
20,05—20,30: „Wspomnienia, jako ele- 

menty skojarzeń podświadomych* odczyt 
VI-ty wygł. prof. USB. Juljusz Kłos. 

20,30 22,00: Transmisja z. Katowic: 
Koncert wieczorny z udziałem Mieczysława 

Hanza. / 
22,00--23,30: Transmisja z Warszawy. 

17,20 17,45: Transmisja z Warszawy: SYgnał cząsu, komunikaty, P.A.T., policyjny, 
„Rozwój demokracji w St. Zjedn. A. P.* od sportowy i inne oraz muzyka taneczna. 

czyt V-ty wygł. dr. Władysław Wayda. GIEŁDA WARSZAWSKA 
17,45—18,00: Transisisja z Warszawy: 

Przetarg. 
Zarząd Więzienia w Lidzie ogłasza ni- 

niejszem przetarg na dostawę loco Więzie- 
nie w Lidzie 70.000 kig. kartofli, 25.000 klg. 
żyta, 1000 klg. słoniny, 2500 klg. kaszy ję- 
czmiennej, 2500 klg. pęczaku, 3.000 klg. ta- 
soli i 3000 kig. grochu. Termin składania 
ofert wyznacza się do dnia 19 października 
1928 roku. 

Oferty należy nadsyłać do  kancelarji 
Więzienia w Lidzie w kopercie zapieczęto- 
wanej z napisem: „Oferta na dostawę arty- 
kułów żywnościowych. Otwarcie ofert na- 
stąpi w dniu 20 października r. b. o godz. 
12-ej. Zarząd więzienia zastrzega sobie wy- 
bór oferenta, względnie  nieuwzględnienie 
żadnej z ofert. 

  

  

  

      

Chwilka lotnicza. 2 6 października 1928 r. 4688—2 Zarząd Więzienia. 
= 19.20 19,45: RCI z paai Dewizy i waluty: w LIDZIE. 

„BOczna antena“ odczyt wygłosi Bruno ® z r. = 
Winawer. ŽK 8 Tranz. Sprz. Kupno BABZBEBSZESBECEME 

19,45—20,15: „Jak podnieść wydajność Dolary 8,88 8,90 8,87 
polskiei gleby?" odczyt wygłosi Wacław Hu Belgja 123.85 124.20 123,58 

- lewicz. Holandja 357.45 _ 358.35 356.55 © 
20,15—20,30: Komunikaty i odczytanie Stokholm — 238,40 — 239, - 237,80 = 

programu na poniedziałek. Londyn 43,22 43.30 43,12 С 
20.30-22.00: Transmisja z . aszawy: Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.58 

Koncert Orkiestry P. R. Paryž 3485 3404 34.71 
22,00 - 22,30: Transmisja z Warszawy: Praga 26,42 26.48 26.38 

sygnał czasu, komunikaty: PAT.. policyjny. Szwajcarja 171,65, 171.99 171.13 
sportowy i inne oraz muzyka taneczna z re- Wiedeń 125,40 125.71 125 09 
stauracii „Oaza“. Wiochy A 2 5 02 = 

Poniedziałek dn.8 października 1928 r. Kopera 12156 - 11199 — ITKA3 
„„„„11,55—12,05: Transmisja z Warszawy: Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.35. Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 
sa Czasu, a iii w PAR AAS, 3 (z kogutkiem) usuwają ból, piecze- 

'Owie oraz komunikat meteorologiczny. g i a nie, krwawienie, swędzenie, zumniej- 
1510 — _ :Odczytanie programu dzien: R A? W. (LYŻEWSKIEJ н „szają guzy (żylaki).  8-b0£P 

nego. 5 tei & ай A Sprzedają apteki i składy apteczne. Ь iai ‚ & = z ul. Tatarskiej 17 m. 5 рггерго- ® @. 
15,15 17,00: Transmisja z sali Sniade- 4 iła się na ul. SIERAKOWSKIE- B 

ckich USB. Walnego Zebrania Zjazdu Zie- g K Sila М ов п аао В: 

лО a frontowe.  9-08 m Szkło do okien i luster £ 17,10—17,3>: Bajki dla najmłodszych. 

ZAWIAĄBOĄJERIE. 

  

sprzedaż skrzyniami i przyrźnięte do 
podanych wymiarów. 

Djamenty do cięcia szkła. 
Kooperatywom udzielamy rabat. 

        

Niniejszemgzawiadamiamy, że zastępstwo nasze, mieszczące у A“ Wilno, 

się przy ulicy Wielkiej Nr. 56, z dniem 1-go października 1928 r. Firma „SZYBĆ su 0 32 

zostało przeniesione do lokalu Nr. 42 przy ulicy Wielkiej (nad S д я 

E d „Alszwang). B-cia HOHN i S-ka g — 00 „EU 

Przedstawicielstwo Amerykańskich m la maszynie Pa: 9 ane ZA 
maszyn L. €. SMITH-BROS-CORONA 

Wilno, ul. Wielka 42. Tel. 1438 
Generalne Biuro „Administracja“ 

egzempiaizy odbijam  wyktačy pro- 
fesorėw: Skrypta studenckie, zapro- 
szenia, zaw'adomienia i t. p. Lekcje 
pisania na maszynie najlepszą meto- 
dą udzielam i lekcje francuskiego w 
zakresie wszystkich klas i literatury. 
Tłumaczę na język francuski arty- 
kuły i dzieła naukowe. M. Weyssen- 
hoffowa. Zawalna 10. (Róg Małej g 
BE i Poznańskiej, m. 11-a) OBE 
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E we wszystkich aptekach i > 
a składach aptecznych znanego z 
M | środka od odcisków в 
Mo 
ss Prow A PAKA.E 

  

Wh p 5 ń W wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowe“ i 
„Mydło Chinowo - Chmielowa* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy        METAMORPHOSA 

  

      
Radybaśrwe USULA PIEGI, apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

WRYTY. ZEDO SZCZAW) ITIPIE LAK 8 seckiego, ul. Freta Nr 16. 
eo ос TZW 01 - rzSP Wydz. Zdr. Pubi- Ne541.    

Drzeoka 000002 
własn. szkółek 

dostosowane do klimatu 
i gleby Wileńszczyzny 

Poleca 

0. Welera 
Wilno, ul. Sadowa Nr, 8 

й Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. 

  

    

Na sezoń jesienny 
PAL TĄ d:mskie i męskie 

SUKNIE, ŻAKIETY, GARSONKI 
PULLOWERY, BIELIZNĘ 
KRAWATY oraz 
OBUWIE, KALOSZE 

iróżną modną galanterję damską i męską w wielkim 
wyborze, poleca 

D.H. O. Jankowski I $-kū. 
Wilno, ul, Wielka 42, tel. '200. 

Zakł. 
ogrod. 

  

  

  

       

    
  

    

  

   

  

17,35—18,00: Trausmisja z Warszawy: EGBSE. IEGSGAERZCE 

| 

  

   

    

(TIT) а 149 5 05 3 Е С 2 13 53 3 13 2 2 ) а E J a : _Р;;:ерд;:ё‚оёгп::цТ;гЁ::;гшощс и MM 
ajwyžsze nagi у 

| iRżtnocnych w Wilnie -*- Lolo medalęs Ź : Ž 

+D a Ż Kalkutuj i IYSPY K. Dąbrowska. , g 7 Kalkulający kupiec 
a TP g 4 posiada zawsze na składzie Ż в у Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 8 Ž mieszanki herbaty „Czajnik* Ż 
z Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumeutów gy Ž ponieważ w ten sposób obraca 
m tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. в Ž prędko swym kapitałem, osi- Ż 
TTT TLS L] Ž aga dobre zyski i zadawalnia 

i 4 gawsze swą klientelę. 4 
772 ы 7 

Najirwalsze — najeleganfsze — Ryskie Ź Mieszanki herbaty zeznakiem ochronnym Ź 
+ Ź „Czajnik nie wymagają szczególnego Ż а Н Ž zachwalania; naszą nieustanną propa- Ž 

Kalosze Į fi ie owce 4 gandą staramy się o dobry i łatwy zbyt. Ź 
Ž Nawet najtańsze gatunki są w granicach # 
Ż ich cen pierwszorzędne! Ź 

“ 2 ZA Ž „KWADRA 3 pą o blstuzewnu 7 : Ź ( gdfirmy: [owarzystwo Czajnik"  Ż 
4 ЕЕ ааЕ 
Ž : Telefon: 171-88, Adres telegr.: Ż 
% Crainik -Warssavra. Ž 

77 (| 
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Jakość gwarantowana. 

Skład ge 

fabryczny M. Złatin 

Wilno, Niemiecka 28, telefon 13-21. —o 

  

KAPELUSZE DAMSKIE 

D-H. W. JANKOWSKI i S-ka. 
WILNO, ul. Wielka 42, tel. 1200. 

  

L 
a
a
 

ao
 
a
a
a
 

A 
Y
T
L
 

AP
W 

NI 
0 

M 
O
B
A
 

a
 

E
W
 
A
.
 
WO

 
E
O
 

Y
E
 

    
  

Ponierajć 

ostatniej nowości 

POLECA od zi. 150, 

"AAA 

® 

EL V. 
  

> „sawca Stanistaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedz *«y Witold W svdyło. 

a he WYWAR ZN @ 

ŁO W O 
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Aiejski Klnemalograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 8. 

Kino- 
Teatr „elios“ 
Wileńska 38. | 

Kino „Picradilly“ 

Dziś! 

ze świata zwierzęcego, jaki kiedy fi 4 
kolwek ukazał się na ekranie: „Chang 
„Chang* jest filmem, którego powstanie kosztowało 2.000.000 dolarów i życie kilku 
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł, Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od 

wszechświatowe arcydzieło epokowe 
SUZY VERNON, MIKOŁAJ KOLIN, AL. KUBALSKI. W wykonaniu „Napoleona* brało udział 200 aktorów 
oraz 10,000 statystów. Wyprod. tego superfilmu kosztowało 61 miijon franków. Przepiękne kobiety! Nie- 
widziany przepych i wystawa! Emocujące sceny batalistyczne! Powiększona orkiestrą. 

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 
iiterackiem opracowaniu. 

« (Łzy Błazną) W rolach głównych: Człowiek o stu 
twarzach Lon Chaney, John Gilbert i Norma Shearer. 

Dziś! Wielka uroczysta premjeral Nowe wydanie 1928 r. W nowem 

Leonida Andrejewa „NBR, liórego biją po. twarzy: 

Schoedsak'a do dżungli 

._ 4-ej. Następny program: „AGONJA JEROŻOLIMY*, 

Najpotężniejsze HN ABOLEGN. Genjalna 
W rol. gł. 

ważne. Początek o_ godz. 3.30. 

Od dnia 2 do 7 października 1928 r. włącznie będzie wyświetlany jeden z największych trlmów 
« Wynik ekspedycji naukowej Merian Coopera i Ernesta 

siamskich w 8-iu aktach. 
set ludzi. 

Wielki 

      
  

  

R
b
 

wiza ABLA GAŃCEA, 
ALBERT DIENDONNE. 

Honorowe bilety nie- 

utwor 

  

WIELKA 42. 10 aktowy dramat zbolałej duszy, ukrytej pod maskę śmiechu. Rekord, powodzenie na całym świecie. Począ- 
tek v g. $.30. Sobota i swięta o g. l-ej. Ostatni seans 10,30. UWAGA Z powodu wielkiego natłoku prosimy 
В° przychodzić na wcześniejsze seansy. 3 

Kino= | “I Dzisi Ostatni raz w Wilniel Nowe wydanie! > *« monumentalne €pokowe; 
A „Nanda | Nieśmiertelne arcydzieło FREDA NIBLO „B E N H U R misterjum w 12 Skti: » 

ieika 30. : 

W roli tytułowej Ramon Novarro, 
Od dnia 5 października 1928 wyświetlane będzie arcydzieło polskiej wytwórni kinematogralicznej p. t 

KINO KOLEJOWE Tómięch losti dramat serc w 12 aktach wedlug powiesci Perzyńskiego, W rolach głównych Jadwiga SMO- 
OGNISKO Ш SARSKA, Józef WĘGRZYN i Kazimierz Junosza STĘPOWSKI. Oryginalny BALET słynnych 

obok dworcu tancerek sióstr HALAMA. Całkowity dochód z seansów w dniu 5 i 6 pażdziernika przeznaczony jest na 
rzecz wpisów szkolnych dla niezamożnych uczniów Państwowej Szkoły Technicznej. Passe-partout i bilety 
bezpłatne nieważne. Początek seansów o godz. 6-tej. W niedziele i święta O godz. 4 po południu. 

  

kolejowego. 

"Kivo- Teatr „POLODJA | 
A.Mickiewicza 22. 

Sa baba ZZEGEJESEWEJEJEOCZESEJEDCJ 62 
Do pana B. Fajnsziejna w Wilnie. 

SZANOWNY PANIE! 
Kończąc kurs mnemoniki pod Pańskiem 

kierownictwem, uważam za miły obowiązek 
podziękować serdecznie za cenne wskazów- 
ki, których mi Pan udzielił. 2 

Przyszedłem do Pana, nie odznaczając 
się szczególną siłą pamięci. Wiem, że w la- 

tąch szkolnych nauczenie się choćby kilku 

strofek wiersza stanowiło dla mnie poważną 
trudność. Miałem jako tako rozwiniętą pa- 
mięć pojęciową, lecz wyobraźnia i spostrze- 

gawczość zmysłowa były w okropnem za 
niedbaniu. 3 

Od pierwszych lekcyj aż do końca kurs 
memoniki dał mi cały szereg ogromnie cen- 

nych wskazówek co do sposobu zdobywa- 

nia trwałej wiedzy w najrozmaitszych dzie- 

dzinach nauki i życia. To też, im bardziej 

się z tego poznania cieszyłem, szczególnie 

zaś byłem i jestem wdzięczny Panu za to, 

iż, nie szczędząc swej pracy, zechciał Pan 

uwzgiędnić me przyszłe plany naukowe i 

do nich ćwiczenia dostosować. : 

Po wytężonej pracy  przedegzamino: 

w ciągu lat ostatnich, znajdując się w 

nie wyczerpania nerwowego, będąc przytem 
obdarzony swą zwykłą pracą zawodową, 
minimalną tylko ilość czasu poświęcić mog- 
łem, i to, co w ciągu tych paru miesięcy о- 

siągnąłem, uprawnia mię do takich zamia- 

rów, jak np. nauczenie się na pamięć całe- 

go Lukrecjusza „De rerum natura" (około 
8000 w.) W porównaniu z tem, co było 

przedtem, jest to postęp kologalny. ' 

Sądzę, że, ktokolwiek sumiennie się ża= 

stosuje do wskazówek Pana, odejdzie z po- 
dobną, jak ja, korzyścią i uznaniem dla sy- 

stemu Pańskiego. Szczególniejszą wartość 
ma ten system dla wszystkich, którzy mają 

do zapamiętania liczby lub daty, np. dla 

historyków. Oby z usług Pana Skorzystać 
zechcieli! taj 

Łączę życzenia pomyślności w pracy 
dla dobra arystokracji ducha. 

Zygmunt Plewako, 
nauczyciel gimnazjum. 

Wilno, ul. Jakóba Jasińskiego 10 - 22. 

$łyma Chiromantka Wróżka 
przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
1 

p 

fat 
Zišį 

0-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
rzeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 

m. 6, w bramie na piawo schody. 

- JĄKANIE ' 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa, Zakł. Leczn. 
dla jąkałów S. Żyłkiewicza, 
W żawz: Chłodna 22. 

Prospekty wysyła się bezpłatnie. 
A 

GIEL kamienny górnośląski dla ce- 
WĘ lów opałowych i przemysło- 
wych z dostawą od 1 tonny w za- 
mkniętych plombowanych wozach. 

KOKS odlewniczy, kowalski i gazowy 
(i dla gazogeneratorów) śląski i 

karwiński 

poleca w najlepszych gatunkach 
Przedstawicielstwo Handlowo - Prze- 

mysłowe 

HN. DEULI, 

  

    

istniejące przeszło 30 lat 
Wilno, Jagiellońska 3, 
tel, 8i1. 0 

  

A JEDNAK. © 
najkorzystniej kupić na spłaty 

aparaty i sprzęt radjowy 
tylko w firmie 

>» OGNIWO ** 
Wilno, Ś-to Jańska 9. 

Wykonywujemy instalacje radżowe, 

EEE СЕГО ВС СО ООО EV EB Ni TA GEB РР НЕБ ©2О 

  

Gabinet Kosmetyczny absolwentki 

„Institut de Boautė Kova d Paris“ B 
Usuwanie wszelkich wad cery, jak to: 
zmarszczek, wągrów, rozszerzonych 
porów, na trądzik, pryszcze środek 
nieomylny; Wzmacnianie — biustu 

a elektryzacją. | B 
Portowa 28--5, od 10—2 i od 4—7. 

4 — Wydz. Zdr. 1480. B 

  

Šitai že ša A a 
Trzylefnie KURSY 

TECHRICZNO-CHEMICZNE + 
* 

zostaną uruchomione Z dn. E 

Ё 

  

s
i
a
i
:
 R 

b..m. przy Państwowej Szkole 

(Technicznej — Holendernia Nr. 12. 

Zapisy przyjmuje i informacyj 

<£ udziela Sekretarjat T-wa Kursów; 
5% Technicznych, godz. 5—1. (gmach ge. 

Szkoły Technicznej). że 

  

intrygi kamarylli dworskiej Francji i pokątne grz 
kochanki królewskiej. Początek o godz. 4, ost. 10.15. 

BBBABRKOSSSNE| RERONENNNNNN fytęcaiac polskim, 
Rx п i ie- 

Kto z właścicieli gospodarstw Solecki i kin 
mniejszych chce mieć prawdziwie do- m i 
brą młocarnię, niech kupi „Kutno- E ės - ma- 
wiankę“ sztyltową, "cepową lub sze- M szynistki. Informacje 
Ooo a Jaka stęż „.. Z Mw Wileńskiem Biurze 
nic ędzie jednakowo dobrą: zaś i e . 
maneże do nich „Orzeł* Daw, lub c BRO WO aaa 

Znajdziecie te znakomite maszy- 
ny w składzie Zygmunta Nagrodzkie- 
go w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 11-a. 
Kto chce dostać na wypłatę, niech 
przedstawi składowi poświadczenie 
Gminy o tem co ma. 

Nr 2h 

Kueharz 
fi samotny, dobrze po- 
gi lecony, potrzebny do 

o mwiększego dworu w 
RZZAWBZNOKEBACKONAAKERZAKEG Woj. Poznańskim. 

WERE z adm. 
„Słowa* pod lit. R. Ž. Plae dratowych (Antokolska 115) B РО 09805 

ze zniszczonym domem i nowym 8 p 
budynkiem gospodarczym okazyjnie Nauczycielka 
do sprzedania za małą gotówką. z maturą, poszukuje | 
Własny brzeg Wilji, bogate złoża Biekcyi w zakresie 4-ch | 
kamienia i żwiru. Tam też do sprze- B klas gimnazjum. Opła- 
dania place narożne od 600 metrów, Bta 40 zł. miesięcznie 

f tub 1i pół. zł. go- nadające się do budowy tak letnisk 

dzina. Oferty do adm. 

BMWAWAWEE Doktór Medycyny [jj 0000 ) 

  

około 7.0U0 metrów kwa- 

  

jak i zimowych domów. Informacje: 
Wileńska 15. Spółdzielcza Kasa Kre- „Słowa* pod „Nau- dytowa godz. 5 - 7 wiecz. —o B zycielka.  * —1 
    

  
  

— Q wozach 

  

Dziś! Epokowy film. W roli głównej ulubienica publiczności Dorotha Gish w obrazie p. t. 

„METRESĄ KRÓLĄ JEGOĄKOŚCIA 
Obraz odsłania nam zakulisowe eszki wyrafinowanej 

się 

WĘGIEL 

Sprzedaje się 
rosyjskim sklep z urządzeniem, 

posady dowiedzieć ul. 
Świętojańska 5 lo 

m wem, ul. Mickiewicza Opałowy z dostawą w 
plombowa- 

nych po cenach kon- 
kurencyjnych. | Szep- 
tyckiego 5, ee 

OM $ wpobliżu 
dworca kolejo - 

wego z wygodaraii 
sprzedamy z ROZ- 
TERMINOWA- 
NIEM WPŁAT 

| Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. —2 

Majątki, 
Ośrodki, 

Folwarki 
poszukujemy do 
kupna za gotówkę 
Kosztów przy 

  

  zgłoszeniu niema 

S LEKARZE £. oweóch |, OOKADE (i siuo Koni 
B choroby. weneryczne, mms : Mickiewicza a. 

skórne i płciowe, u . Ą — SAYAWA iikiegicz, cji Szukam |F1852.__—£! 
z ul. Śniadeckich 1, mieszkania 3- jo- 

DOKTOR przyjmuie SE 1 ea WE s. K U A | Ę D.ZELDOWIEZ | od 5—7 р.р. — 500 Zgłoszenia о „Słu- zr че чзёс;е:аг:ошье 
chor. weneryczne, RER NAA ME b Ory snie. +; Olefty 
syfiliss narządów EEZEOPRLZTA nadsyłać adres 

  

moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. | URE DEM Mieszkanie 

ELSIS: pokoi, wszelkie wy- 
gody, dowiedzieć się: 
Montwiłłowską 10—1, 

Kobieta-Lekarz 
dr. Zalńowiczowa 

    

Lekarz-Dentysta od 3-5. Seji 
EE A dż MARYA 22 

i NE, r yńska-śmolgka iq umeblowane- 
|DOW MOCZÓW. Choroby jamy. ustnej. Pokoja go wpobliżu j od 12--2i Od 4-6, 

ul. Mickiewicza 24, Plombowanie i usuwa centrum miasta z nie- 
nie zębów bez bólu. krępującem wejściem 

  

Zygmunt 

  

BĘ posiadający 
4 trzy mieszka- 

nia, b. ładnie po- 
łożony nad rzeką, 
z pięknym ogro- 
dem owocowym i 
warzywnym sprze- 
damy zą 3.200 dol. 

Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

+ 

Wil. Biuro Komi- 
tel. 277. Porcelanowe i złote poszukuje. Pożądane] sowo - Handlowe; 

"="W. Zdr. Nr. 152. korony. Sztuczne zę- telefon lub wodociąg | Mickiewicza 21, 
Doktór Med CA u- * AE : Oterty = tel. 152. -$ 

ы rzędnikom i uczącym adm. „Słowa sul SZCZE: 
A CYMBLER się zniżka. Ofiarną 4 „Pokój. — 0 MRSEBACYWIWJEUTWE 

je m. 5... Przyjmuje: od “—— 7 ) 
choroby skėrne, we-8—1 i od 4 -7. Pokój e R E 
neryczne i  moczo- Wydz. Zdr. Nr. 3 
płciowe. Elektrotera- <amsemesmmą, ; CARE SIR ВЕВ | 
pia, słońce górskie ЭРСО НОРИ | dia J Iub 2 pań, mo- Wozownia 

że być z utrzymaniem. 

  

    

  

  

  

djatermja. Mickiewi- _ być z | ” 
cza 12, róg Tatar- BB AKUSZERNI BB Mickiewicza 46/2 nadająca się na garaż 
skiej 9-2i5. 8. rems m. 14. —olub skład, do wynaję- 
PE W.Z.P 43. Sil aaa as WE Niemiec" 

TOR ` „kiej Nr 1. Wiadomošė 
ь Ё?ЁЁЁЁКБ AKUSZERKA ASAWAVA u dozorcy. b 

Ka W. Emialowska KUPNO | SPRZEDAĆ ARE. 
SAS ayzaerYcjąe przyjmuje od godz, o NUI ERZE z T. Mickiewic: renty, kapitały l0= 

no, ul. Wileńska 3, 2-46 m. 6. aa SAWAWAW: kujemy najpewniej 
lefon *567, Przyjmuje nym ustępstwa. u osób odpowie- 
od 8 do 1 i od4 40 8. DU ® dzialnych = 

: ita l: nyc 
NOA ERA mr l. Wilenkim iš la | Wil. Biuro Komi- t 

Dr. PBPILSKI Spółka z ogr. odp.|' SOWO - Handlowe, & 
+ : sm sz | W; .Tatarska| Mickiewicza 21, ork skóge | ye. POSADY © | ping, oaza: | mes A 

od godz. 10 do 1i od stnieje od 1843 r. ERZE i EE 

8-7 p.p. W.Pohulan- ESU) Fabryka i skład pożyczki załat- | 

ka 2, róg Zawalnej Były zawiadowca| . ) mebli: . ! wiamy szybko i 
40 W.Z.P. ikolei wąskotorowej | jadalne, sypialne, || dogodnie 

pozostający obecnie Ło W ane х Wil. Biuro Komi- 

= bez Żadnej pracy, S ski pz den- | | owo - Handlowe, 
Br. Q. WOŁFSOR znajdujący się w nę- ACEI "zat Mickiewicza 21, 
weneryczne, moczo- dzy, a mający ną WZ y es tel. 152. | e | 

płciowe i skórne, ul.utrzymaniu żonę i 
Wileńska 7, tel. 1067. dwoje dzieci, prosi o] Jzbowe i t P. Do- 

  

Franc Paryżanin + 4 sadę,į EO4NE  warunki i : Ё'@'Ьн”"' т 3 a „o na raty. 47. „„Uniwersyteckiem 
P BANUSOWIEZ referencje. Zgłoszenia wykształceniem, do- 

Ordynator Szpitala fr , Kwieciński, ul, - D o M świadczony nauczy” 
Sawicz, choroby skór- Strycharska 2. — ciel, udziela lekcyj 
ne, weneryczne, go- ———— dgia,y drewniany, z ogrodem JĘZYKA  FRANCU- ? , osiadając 
dziny przyjęć 8-7 pr. DOBE,” wyksztat- 
Zamkowa. Le- cenie w zakresie sied- 
czenie światłem: Sol- miu klas gimnazjum," 

Ta 

ecka 49. 

  

ka Nr 3, tel, 362, Hauryłkiewiczowa poszukuję pracy. Ła- nkach przyjmuje 

owocowym sprzedam SKIEGO. Praktyka i 
tanio. Zarzecze, Fila-teorja. Wileńska 32 

—o m. 3, telef: 10-18, od 

> 

lux, lampa Bacha - i он М —- GOdZ. 3 M. 30—5. 
a: gór- As kaj nidgjkami: Istnieje od 1840 r.j 8—6vib 
skie)i elektrycznością i > „pią E = ” 

(dstermie) о- ой, РО ой) ВМа ОБМЩН | Во_ ЗЕО МА 
DOKTOR bolszewickiego w Ar- * MAGAZYN MEBLI £ innych pism na 

changielsku, | kn Wilno, Niemiec- | BARDZO DO- 
stracił mowę i S › į GODNYCHwa- 

4 
b. starsza asystentka skawe zgłoszenia do 

skórne, leczenie wło- ukończyć kursa fa- 

MEBLE stołowe, | ru 

„AJ uro Reklamowe 

Garbarska 1, tel. 82 

ą 

Kliniki _ Dermatolo-adm „Słowa”*, Mickie-4 sypialne, gabineto- 4; 
gicznej U. 5. B. po wicza 4. 22 o salonowe, łóŻ- ;| 

powrocie + ei Neo bozymać ia e Są i Sfefana 
rzyjmuje o = > szafy, biur , 

Rod : 6. Choroby ® posadę? Musisz y "krzesła TAS p | Grabowskizgo 

chowe koresponden- Dogodne waruaki 

    
   

  

i 

ia 

  

    

   
     
    

todą Sabou-C/lC S 

Aa elektroterapja, cyjne prof, Sekużo-; i na RATY. ESS ET 

naświetlanie i kosme- WiCZa, Warszawa, Žė- =———-— TA PISUJEMY 

tyka lekarska: usu-TAWia 42. Kursa wy- Okazyjnie ie maszynach fa- 

wanie brodawek, uczają listownie: bu-sypialnia, jadalnia, ga-; Chowo, tanio i 

zmarszczek i innych halterji, rachunko-binet dębowy, saloni w. ska : 

wad zapomocą ope- WoŚci kupieckiej, ko- pod maho 450 zł; "l. Ba Komi 

racyj lastycznych.respondencji handlo- Salon mahoniowy Li-/ ME - Han = 

Wilno, ileńska 33 wej, Stenografji, naukitewski styl XVI w ickiewicza kz: 

m. 1. 4588— handlu, prawa, kali- tylko znawóm, przyj el. 152. - 

OKT rafji, pisania na ma- muje wszelkie Zamo- mago 

в POR. ya towaroznaw= wienia. _ UPRASZAM Stenagraiži 

K. Sokelauiski stwa, * angjelskie.o, PRZEKONAĆ SIĘ, żewyucza — listownie, 
choroby skórne i we- francuskiego, niemiec- tanio, 

od Ę 
w. Ź. 2 X127r. Nr 160 dajcie prospektów. 

gustownie i najszybciej, najdosko- 
neryczne, ul. Wileń-kiego, pisowni (orto-na raty. 40 lat pracynalej Instytut Steno- , 
ska 30 m. 14. Przyjm.grafji). Po ukończe-w tym zakresie. Ma- graficzny. Warszawą, 

wydaw 

rank a 

— LOSE 3116-8 Zawalna 15. —1 nictwa). 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23. 

9-12 r. i 5-7 w.niu świadectwo. Żą- kowski. PLACÓWKA Krucza 26. (Zaawan- 
POLSKA MEBLOWA sowanym 

+ 

  

 


