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SŁOWO 
WILŃO Niedziela 20 października 1929 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: Redak cji 17-82, administracji 228 drukarni 262. MOŁODRCZNO — Księgarnia W-wa „Ruck”. 

  

BRASŁAW — Księgarnia F-wa „Lot'. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

DĄBROWICA (Poiesie) -— Księgarnia K. Malinewakiequ. OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. | 

DUKSZTY — Bułet kolejowy PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

GŁĘBOKIE — ni. fzmkowa, W, Włodzimierow, POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkolnej. 
t GRODNO -- Księgarnia T-wa „Ruah“, 

MORODZIEJ -— Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Bwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Mateski, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

Za tekstem 15 E Komunikaty oraz 
Ц 

pozie: z_ odniesieniem sogi: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. jednoszpałtowy > 3 ы 

РМЁШЩШЩЕРМКАЬА“‚ШЁ\„ и;г:ліс 1 zł RD ace 6 Redakcja rękopisów nie ZA YCH a zwraca. Administra- nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Nr. 80259. W ca ży detal. = jedyńczego numeru 20 gr. cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

ż S r - o miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Rumunia, Węgry z ZA KORDONÓW ECHA STOLICY 
a Polska į Anschluss 

Od powstania Małej Ententy poli- 

tyka wszystkich rządów polskich dą- 

żyła do najlepszych stosunków z Ma- 

łą Ententą. Niektóre rządy szły może 

za daleko w tym kierunku, jak np. p. 

Konstanty Skirmunt, gdy złożył nie- 

godny Polski protest w znanej spra- 

wie króla Karola. Ale żaden rząd i 

żaden minister nie zrobił nic takiego, 

coby mogło być uważane za krok 

niechętny Małej Entencie. Natomiast 

przeciwnie jest z tamtej strony, a ra- 

czej specjalnie Czechosłowacji. Niema 

placówki polskiej zagranicą, któraby 

nie sygnalizowała, że żywioły czeskie 

z zapałem kontynuują intrygi polskie. 

Organizowanie w Pradze przez pań: 

stwo czeskie specjalnych antypolskich 

pepinjer ukraińskiej i białoruskiej jest 

  

Niepowodzenie strajkn protestacyjnego 
RYGA, 19 X. PAT. Cała prasa 

mieszczańska stwierdza niepowodze- 
nie wczorajszego strajku protestacyj- 
nego przeciwko reorganizacji kas 
chorych. Prasa zaznacza, że w Rydze 
w większości przedsiębiorstw przemy- 
słowych praca odbywała się w dal: 
szym ciągu. Wszystkie sklepy były 
również otwarte. 

Jedynie tramwaje i autobusy były 
nieczynne. W miastach prowiacjona!- 
nych udział w strajku był jeszcze 
mniejszy. Policja ryska aresztowała 
ogółem 116 osób. W czasie starć 
kilku funkcjonarjuszy policj zostało 

rannych. Również kilku maniiestantów 
odniosło lekkie rany. 

Wznowienie rokowań o poźyczię 60 
mil. Iitów dla Litwy 

Przygofowania opozycyjne 
Termin zwołania sesji budżetowej Sej- 

mu nie jest dotychczas dokładnie znany. 
Wiadomo tylko, że zwołanie nastąpi w ter- 
minie 'przepisarym konstytucją t. j. przed 
31 października. W związku z tem w 
przyszłym tygodniu odbędą się posiedzenia 
szeregu klubów. Tematem obrad między 
innemi ma być usprawnienie technikl prac 
nad budżetem. Inicjatywa w tym kierunku - 
wyszła podobno od p. Marszałka Sejmu, 
który na ten temat miał odbyć kilka narad 
z prezesami klubów. 

Na posiedzeniach niektórych klubów 
ma być również poruszone zagadnienie 
zmiany postanowienia regulaminowego co 
do obsadzania prezydjów komisyjnych w 
tym kierunku aby Gdbywało się ono dro- 
gą wyboru przez członków danej komisji, 
a nie jak dotąd systemem de Hondta. 
Obecnie bowiem przewodnictwa najważniej- 
= komisyj przypadają posłom klubu 

Oprócz tych kwestyj, które mają zna- 
czenie drugorzędne, zjednoczona opozycja 
przygotowuje się do ataku na rząd. Druz- 
goczącym pociskiem ma być wniosek o vo* 
tum nieufności. Dla gabinetu Dr. Śwital- 
skiego. P. P. S. i wyzwolenie rozpoczęły 
już zbieranie podpisów pod wnioskiem, 
który jeżeli zostanie zgłoszony nie będzie 

Rakowski aresztowany przez GP.U. 
BERLIN. 19.X. Pat, „Berliner Tageblatt'* donosi, że w kołach nie: 

mieckich trockistów otrzymano wiadomość, pochodzącą z rosyjskich kół 
opozycyjnych, iż były ambasador sowiecki w Paryżu Rakowski, który nie- 
dawno razem z Trockim zwrócił się do Stalina z prośbą o przyjęcie ich 
z powrotem do partji, został aresztowany pr ez G.P.U. w Saratowie i wy- 
wieziony do położonego o 300 klm. na południowy zachód od Tomska 
miasta Barnauł. Zarządzenie to naczelnej instytucji rosyjskiej partji ko- 
munistycznej uważane jest za dowód odrzucenia prośby przywódców opo- 
zycyjnych. 

Nowe frudności w gospodarce sowieckiej 
MOSKWA. 19.10. (PAT). W akcji t zw. chlebozagotowok zrodziły się 

nowe poważne przeszkody, utrudniające jej bieg. Pierwszą z tych przeszkod. 
jest brak wagonów, a drugą brak składów tak, że zboże w wielu wypadkach 
wysypywane jest na odkryte rampy kolejowe. Dalej odczuwać się daje brak 
worków. „Sojuzchłęb' oraz szereg innych organizacyj zwrócił się z polece- 
niem do swoich agentów i członków w sprawie rozpoczęcia natychmiastowej 
zbiórki worków wśród ludności. Organizowane są specjalne brygady z kom- 
somolców, pionerów i robotników fabrycznych dla przeprowadzania wśród 
ludności odpowiedniej agitacji za oddawaniem państwu worków. Utworzone 
zostało nowe hasło bojowe: ,,Dajosz mieszki!!* Prasa podnosi przytem alarm 
z powodu niezwykle powolnego tempa ładunku kartofli, przeznaczonych dla 
większych środowisk miejskich i wyraża obawę, że przy takiem tempie zała” 
dunku większe miasta zostaną nia zimę bez dostatecznego zapasu kartofli. 

BOGOTA ZOE 

święto szkoły podchorążych inżynier 
WARSZAWA. 19.10. (PAT). Dziś 

szkoła podchorążych inżynerji w War- 
szawie obchodziła piękne święto, otrzy 
„mując z rąk najwyższego dostojnika 
państwa Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej sztandar, ofiarowany przez Sto 
warzyszenie Techników. Uroczystość 
rozpoczęła się na placu Marszałka Pił 
sudskiego, gdzie przed pomnikiem ks. 
Józefa Poniatowskiego wzniesiono efek 
tawny pięknie udekorowany ołtarz po- 
lowy. Naprzeciw ołtarza stanął w Or- 
dynku bataljon szkoły podchorążych 
inżynierji pod dowództwem płk ©D4ąb- 
kowskiego. Byli wychowankowie szko 
ły oraz delegacje oficerów garnizonu 
stołecznego. Na uroczystości obecni 
byli: w imieniu marszałka Piłsudskiego 
inspektor armii gen. Osiński, min. Kuhn 
generalicja, attaches wojskowi państw 
zagranicznych, komisarz rządowy woj. 
Jaroszewski, komendant miasta płk. 
Wieniawa - Długoszewski, prezydent 
miasta Słoniński, komendant policji 
Maleszewski i inni. Przeglądu bataljo- 
nu szkoły dok onali kolejno: zastępca 
dowódca OK I gen. Jacynik oraz repre 

х > ógł zgodnie z konstytucją być poddan : zentant Marszałka Piłsudskiego gen. 

tylko szczegółem w całej akcji anty- KREON. 10 4 Dad pod głosowanie na pierwstem posiedzeniu Prof. Waldemaras wraca na katedrę uniwersytecką Osiński, witani marszem Eolas 
i izi э ° . . A co zie na drugim i - ) ni į 

polskiej, ktorą Czesi gdzie tylko donosi z Kowna, góle będzie drugie KOŃ 0-02 KOWNO. 19.X. Pat. Woldemaras wniósł wczoraj na ręce rektora Punktualnie o g. 1 przybył na plac Pan 
mogą, organizują i montują. 

Znane są pomysły niektórych pol- 

skich publicystów o tem, że Polska 
powinna dążyć do utworzenia kombi- 

nacji politycznej, złożonej z trzech 

państw: Polski, Rumunji i Węgier. Po- 

mimo całej sympatji, którą muszę 
posiadać do takiego pomysłu, artykuł 

ten chcę poświęcić: 1) uzasadnieniu, 

że przeprowadzenie takiej kombinacji 

w obecnych warunkach jest niemożli: 

we, 2) że dopiero Anschluss otwo- 

rzyłby jej drzwi do realizacji. 

Rumunja ma za przeciwnika Wę- 

gry i Rosję. Węgry, bo chcą odebrać 

„do Rumunji Bessarabji. Tylko, że 

wobec Wegier, paristwa kilkomiljono- 
wego, Rumunja jest związana wspól- 

nym interesem, bo wspólnym rozbio- 
rem Węgier z Czechosłowacją i Ju- 

gosławią, a wobec Rosji chroni ją 

tylko sojusz z Polską, t.j. państwem, 

_ które, tego ; rodzaju interesów spor- 

rych z Rosją nie posiada i wobec 
tego charakter gwarancji, dawanej Rii- 
munji z polskiej strony, nosi do pew- 

altruistyczny. 

Mimo tego, dla Rumunów sprawa 

niebezpieczeństwa węgierskiego jest o 
. wiele, jeśli nie żaktualniejszą, to bar- 

dziej jąskrawą, bardziej omawianą, a 
to stąd, że w samej Rumunii istnieje 
ludność węgierska, która niedwuznacz- 

nie daje do zrozumienia, że wolałaby 
zpowrotem odejść do macierzy. Ru- 
munja stoi wobec irredentystycznej, ży- 
wej, a nawet gwałtownej akcji węgier- 
skiej, Co chwila jakieś przemówienie 
w Budapeszcie lub w Genewie wy- 
wołuje burzę w Bukareszcie, 

i Należy tu podkreśiić główną, esenc- 

jonalną cechę polityki rumuńskiej. Oto 
jeSt to polityka par exellence deien- 
sywna. O żadnej ekspansji Rumunja 

„nie marzy i marzyć nie może. Ru- 
munja jest to państwo, O „którem 
można powiedzieć, że przez wojnę 
europejską zyskała maksimum swego 

- maksymalnego programu. Wygrała na 
wszystkich irontach, zabrała terytorja 
Od wszystkich swoich sąsiadów w 
kierunkach wszystkich stron świata. 
Utrzymać te terytorja w swojem wła- 
daniu, „przefrawić” te trudności, któ. 
Te są nieodzownie połączone z tak 
Taptownem i tak fantastycznie wielkiem 

_ POwiększeniem  terytorjum państwo- 
Wego. Rumunja więc — trzeba to 

 PŹmiętać i trzeba sobie z tego 
zdawać sprawę, — jest typem pań- 

ł stwa, w którem polityka państ- 
jwowa wćwnętrzna bezwzględ- 
pie dominuje nad polityką pań- 

twa nazewnątrz. Polityka zagra: 
> niczna musi w tem państwie, defen- 

'ywnem nazewnątrz, a którego jutro 
zależy wyłącznie od pokonania trud- 
ności wewnętrznych, —musi być uza- 
leżniona od polityki wewnętrznej. 

Największą trudnością wewnętrz- 
` 04 jest sprawa mniejszości węgiersko- 
SZsklerskiej. Nie mówmy już o rumu- 

i nizacji Węgrów, ale wymogiem poli- 
tyki rumuńskiej pod tym względem 
gdzie zrywanie tych węzłów, które 

zą Węgrów rumuńskich z Buda- o 

„Frankfurter Ztg," 
że pomiędzy rządem litewskim a 
szwedzkim trustem zapałczanym do- 

szło do wznowienia rokowań 0 udzie- 

lenie Litwie pożyczki w wysokości 60 

milj. lit. Dobrze poinformowane ko- 

wieńskie koła polityczne mają wyra- 

żać oczekiwanie, że pożyczka zostanie 

udzielona Litwie na warunkach do- 

godniejszych, aniżeli pożyczka, udzie- 

lona Łotwie. Rząd litewski — donosi 
dziennik — uwzględniając pomyślne wy- 

niki tegorocznych żniw, podwyższa 
swój budżet o 20 milj. lit. Zarówno 

wspomniana pożyczka jakoteż nad- 

wyżki w dochodach mają być użyte 

przez rząd litewski na cele inwesty - 

cyjne, między innemi na ukończenie 

kłajpedzkiego. 

5-lerie akademji rolni:zej w Datnowie 

15 bm. Akademia Rolnicza w Datnowie 

obchodziła 5 lecie swego istnienia jako wyż- 

szej, uczelni. Przed pięciu laty została ona 

przekształcona z technikum na wyższą szko- 

ię rolniczą — akademię. Ž : 

Personel nauczycielski Akademji składa się 

z 14 profesorów i 7 lektorów. Z liczby pro- 

fesorów — 8 agronomów, 1 lekarz wetery- 

narji, 3 przyrodników, I ekonomista i 1 pra 

wnik, Co do wykształcenia to 7 z nich po- 

bierało nauki w Rosji, 5 — w Niemczech, 1 

— Szwajcarji, 1 — Austrji i 1 — we Francji. 

Z liczby lektorów 2 ukończyło studja w Ro- 

sji, 2 — w Niemczech, 1 — Szwajcarji, I — 

Austrji, i 1 — we Francji. 

W b. roku' akademickim posiada Akade- 

та 223 studentów (w tem 28 studentek— 

12 proc.) Studentów narodowości nie litew- 

skiej jest 21, w tem 6 Polaków, 1 Łotysz, k 

Białorusin i 13 żydów. W ciągu 5 lat wysia- 

chało kurs 107 studentów. Egzaminy dyplo- 

mowe złożyło 40 stud. Dyplomy otrzymało 

4 (2 agr. i 2 leśników). Studja na Akademii 

trwają 5 — 6 lat. 

Przy Akademji znajduje się duży majątek, 
którego obszar uprawianej ziemi wynosi 
428 ha. Pozatem Akademja posiada własną 
elektrownię, centralę telefoniczną, wodociąg, 
kanalizację, pralnię i t.d. Gorzej przedstawia 
się sprawa z pomieszczeniami dla studentów 
Specjalnego internatu studenci nie posiadają 
i zmuszeni są mieszkać w paru chylących się 
ku upadkowi domach. Przed paru laty roz- 
poczęto budowę internatu, jednak z powodu 

braku środków wypadło ją zawiesić. 

Uroczystości 5lecia Akademji rozpoczę- 
ły się nabożeństwem w kościele. Na uroczy 
stości zaproszony był Prezes Ministrów Tu- 
belis, jednak z powodu braku czasu nie przy 
był. Stawił się tylko minister Rolnictwa Ale- 
ksa. Uroczyste posiedzenie w wi etkiej sali 
Akademji rozpoczęło się odśpiewaniem hym- 
nu narodowego. Następnie wygłosili okoli- 
cznościowe przemówienie rektor Akademii 
Tomkunas Minister Rolnictwa Aleksa i przed 
stawiciel studentów  Akademji p. Jasenzs. 
Depesze gratulacyjne nadesłali: prezes mini- 
strów Tubelis, minister oświaty Szakenis, re- 
ktor uniwersytetu Czepińskis, i in. Parę de- 
pesz otrzymano z zagranicy. 

W uznaniu zasług położonych dia rolni- 

ctwa krajowego rada profesorów Akademji 
nadała Prezesowi Ministrów Tubelisowi i Mi 
nistrowi Rolnictwa Aleksie tytuł doktorów 
agronomiji honoris causa. 

wet „prorocy* opozycyjai nie chcą myśleć. 

liazsta Polska 

„Nowy dziennik, który ukaże się po 
zwinięciu „Głosu Prawdy* i „Epoki* będzie 
nosił nazwę „Gazeta Polska*. Naczelną 
redakcję „Gazety Polskiej* obejmują posło- 
wie płk. Adam Koc i pułk. Bogusław Mie- 
dziński. 

Heroizm i komizm w obronie 
wolności i demokracji 

„Robotnik* ogłasza listę ofiar na fun- 
dusz cla "obrony wolności i demokracji. 
Składki wpływają masowo. Od czasu pow- 
stanią Kościuszki, kiedy to składano na 
cel podni.sły obrączki małżeńskie, dzieje 

towarzysz poseł Stążewski 2 złote, towa- 
rzysz poseł Herman Diamand 10 zł. „Gość 
złożył 10 zł. Ten gość to nie inazwisko 
lecz funkcja społeczna szlachetnego ofiaro- 

dawcy. Wogóle w tej liście najszlachetniej 
ten gość wygląda. 

Na tem tle jednak mieliśmy dość ko- 
miczne zdarzenie. jeden demokrata i wol- 
nościowiec wileński ogromnie się ucieszył 

gdy na liście ofiarodawców znalazł nazwi- 
sko Aleksander Skrzyński 10 zł. „jeśli hr. 
Skrzyński znany na całym świecie zaanga- 

żował w obronę wolności i demokracji w 
Polsce część swojego majątku, to zwycię- 
stwo demokracji jest prawie pewne* — 
twierdził. „Tymczasem oto wczorajszy 
„Robotnik“ „niesłychanie  zmartwił  za- 
cnego obrońcę demokracji: „Robotnik*, wy- 
jaśnia, że szlachetnym ofiarodawcą jest nie 
b. minister spr. zagr. lecz jego imiennik 
zecer w drukarni „Robotnik*. Nawiasem 
mówiąc p. Aleksander Skrzyński, towarzysz 
sztuki drukarskiej i socjalistycznej, dał de- 

likatną nauczkę swoim posłom, dając na 
cel ideałom „Robotnika“ tak bliski 5 razy 
więcej, niż jego właśni posłowie, — o ile 
naturalnie nie było to jakieś honorowe 
penni zapłacone np. z powodu niepopra- 

wionej korekty. W każdym razie lista tych 
dwuzłotowych cfiar przekonała nas, jak 

integralnycn i na wszystko gotowych ma 

w Polsce demokracja obrońców. 

Zwyżka kursu pożyczki polskiej 
w New Yorku 

WARSZAWA. 19. 10. (tel. wł. „Słowa”. 
Z New Yorku nadeszła wiadomość, że po- 

życzka polska osiągnęła na giełdzie tamtej- 

szej kurs 83,5 podcz” gdy przed kilku je- 

szcze dniami kur _.j wahał się pomiędzy 
81 — 82. 

Sprawa frakfafu handlowego Z 
Niemeami 

WARSZAWA. 19. 10. (tel. wł. „Słowa”. 
Poseł niemiecki w Warszawie p. Rauscher 
udał się dziś do Berlina w celu złożenia rzą 
dowi niemieckiemu sprawozdania o obec 
nym stanie prowadzonych przez siebie ro- 
oz o traktat handlowy polsko - niemie- 
CKL 

KAS RAA STOKI OPORZE AZ NS TIE TT NATO T З TITAN IT 

pesztem. „Węgry niech sobie pozo- 

staną Węgrami, byle nie związanymi 
z Budapesztem". Otóż Budapeszt na 
to zgodzić się nie może i objawia to 
w sposób aż nadto wyraźny. Rozry- 
wanie tych węzłów staje się rzeczy- 
wiście jednym z głównych zadań pań- 
stwowej polityki rumuńskiej. 

W tych warunkach pomyst?ru- 

muńsko-węgierskiego zbliżenia trakto- 

wany jest w Bukareszcie jako pa- 
radoks. 

W czemże te stosunki zmieni An- 
schluss? 

Wychodzę z założenia, że An- 
schluss zmieni wogóle oś polityki 
całej Małej Ententy. Czechosłowacja 
zostanie przez, Anschluss tak związa- 
na niebezpieczeństwem niemieckiem, 

że główną cechą polityki braci Cze- 

chów przestanie być antywęgierskość, 

a stanie się obrona przed niebezpie- 

czeństwem niemieckiem. Rumunja wo- 

bec Węgier stanie w znacznie mniej 
silnej pozycji, bo te gwarancje, które 

jej dziś daje antywęgierskość Małej 

Ententy w znacznym stopniu osłabną. 

A wtedy Polska występująca i tak 
jako gwarant Rumunji od strony 

wschodniej i jako pożądany dla Wę- 
gier sojusznik—może naprawdę ode- 
grać rolę arbitra, któryby potrafił do- 
pomóc do załagodzenia rumuūsko- 
węgierskich stosunków w celach skon- 

solidowania łączności pomiędzy temi 

trzema państwami i... jakby powiedział 

hr. Skrzyński — w celach ogólno-poko- 
jowych. Cat. i 

uniwersytetu kowieńskiego podanie, w którem wyraża życzenie powrotu 
do uni.ersytetu i prosi o powierzenie mu wykładów z dziedziny „historji 
powszechnej. Dawniej Woldemaras wykładał historję starożytną. Jak sły- 
chać, prośba Woldemarasa ma być załatwiona przychy nie. 

Redaktor „Tanios Kelias' wydalony z Kowna 
KOWNO. 19.X. Pat. Postanowien em komendanta m. Kowna redaktor 

dziennika „Tautos Kelias* Olgierd Slusarajtis za działalność podżegawczą 
przy pomocy druku wydalony został z Kowna do m. Birż na okres 6 mie- 
sięcy. W związku z wydaleniem Slusarajtisa przeprowadzono rewizję w lo- 
kalu redakcji „Tautos Kelias“. 

  

LONDYN. 19.10. (PAT). Z Ottawy donoszą dziś, że premjer Kanady 
Mackenzie King doradzał Mac Donald aby W. Brytanja zawarła ze Stanami 

1910 mieszanej komisji amerykańsko - kanadyjskiej, której działalność oka- 
zała się bardzo pożyteczna. Komisja ta składa się z trzech członków 'amery- 
kańskich i trzech członków kanadyjskich i powołuje superarbitra w wypad- 
kach, w których nie dochodzi do porozumienia: Z rozmów Mac Donalda z 
premjerem kanadyjskimwarto zanotować interesujący szczegół, podany przez 
„Daily Express", że minister kanadyjski zwrócił uwagę Mac Donaldowi па 
Mości'', jak to np. miało miejsce w Genie. Forma właściwa wskazana przez 
premjera Капай yjskiego i zaakceptowana jakoby przez Mac Donalda 
brzmieć będzie odtąd: „Rząd Jego Królewskiej Mości i rządy dominjów*. 

Przygotowania do angielsko-japońskiej konferen- 
gii morskiej 

LONDYN. 19.10. (PAT). Ogłoszono tekst odpowiedzi rządu japońskie- 
go na zaproszenie rządu brytyjskiego do udziału w konferencji i przyjmuje z 
zadowoleniem wiadomość o gotowości rządu brytyjskiego kontynuowania 
nieurzędowej wymiany poglądów z ambasadorem japońskim w Londynie we 
wszystkich tych sprawach związanych z przyszłą konferencją, które będą 
wymagały wyjaśnień obu stron. ; $ 

Praga berlińska o polsko-niemieckich rokowaniach 
handlowych 

BERLIN. 19.X. Pat. Dziś rano przybył tutaj poseć niemiecki w Warszawie dr. 
Rauscher celem złożenia sorawozdania o stanie rokowań handlowych polsko-niemiec- 

kich. W związku z przyjazdem pos. Reuschera do Berlina prasa dzisiejsza, powołując 
się na informacje z Warszawy podnosi, iż przebieg dotychczasowych rokowań polsko- 
niemieckich uważać można Za pomyślny i że decyzja zależy tylko od załatwienia 
kilku kwestyj natury gospodarczo-politycznej. Wiadomość tę zaopatruje nacjonal s- 

tyczny „Kręuzztg.* komentarzem, wyrażającym obawę, iż rząd niemiecki w toku ostat- 

nich rokowań przyznał stronie polskiej dość duże ustępstwa. 

Przed rozstrzygającą bitwą 

SZANGHAJ. 19.X. Pat. Według doniesień ze źródeł miarodajnych, Žoddzialy 
Feńg-ju-Sianga opanowały węzeł kolejowy Czeng-Czau i posuwają się wzdłuż rzeki 
Han w kierunku Hankou, podczas gdy generał powstańczy Czang Fa-Kwen ze swym 
oddziałem t. zw. „żelaznych rycerzy* wycofał się z Kwang-Si i posuwa się na Nankin 
od południa: Rozstrzygająca bitwa odbędzie się prawdopodobnie za kilka dni w oko- 
cąch Hankou. 

Oddziały rządowe tłumią rozruchy 

SZANGHAJ. 19.X. Pat. Według doniesień z Wu-Hu, oddziały wierne rządowi 
przymaszerowały pośpiesznie do Wu=kiu, gdzie stłumiły rozruchy. Część żołnierzy 
biorących udział w rozruchach została rozbrojona, a resztę wyrzucono po za bramy 
miasta. 

GŁODÓWKA 2000 W OBOZIE INTERNOWANYCH KOŁO CHARBINA. 

CHARBIN. 1:.10. (PAT). Donoszą ze źródeł sowieckich, że 2 tysiące 
obywateli sowieckich, internowartych około Charbina rozpoczęło głodówkę 

na znak protestu przeciwko złemu ich traktowaniu. Intynowani domagają się, 
aby sądzono ich publicznie oraz |aby wypus: ni wolność wszystkich 

uniewinniowiych, w szczególności dzieci i kobiety. Domagają się oni. pozatem 

lepszego icji traktowania, protestując rzediwko pozostawianiu ich w polu, 

w miejscach niieopaloyżych i nieoświetlonych, oraz (pirzeciwko zakazowi spro- 

wadzania lektury i kupowania gazet. 

Pierwszy Śnieg 
MOSKWA. 19.10. (PAT). Dnia 19 bm. w ciągu kilku godzin padał 

śnieg. Temperatura była poniżej zera. 

Ku czel Kazimierza Pułaskiego 
OBCHóD W FILADELFJI. 

NOWY JORK. 18.10. (PAT). Wczoraj izba handlowa polsko - amerykańska w Fi- 

ladelijj wydała bankiet dla uczestników obchodu 150 rocznicy śmierci Pułaskiego. Na 

bankiecie obecni byli ambasador polski w. Waszyngtonie p. Filipowicz, potomek generała 

Franciszek Pułaski, prof. Dybowski, płk. Głogowski i wielu innych. W czasie wygłoszo 

nych na bankiecie przemówień mówcy charakteryzowali stosunki polsko > amerykańskie 

w przeszłości i obecnie, podkreślając szybki rozwój gospodarczy Polski. Po bankiecie 

uczestnicy przyjęcia i członkowie izby udali się automobilami, które eskortował szwadron 

honorowy kawalerji pensylwańskiej, do gmachu rady i zarządu miasta. Ambasador Fi- 

lipowicz złożył w obecności mera, wybitnych obywateli Filadeliji, potomków bojowników 

o wolność amerykańską i weteranów polskich wieniec, który zawieszono na t.zw. dzwo- 

nie wolności. Uroczystości w Filadelfji miały przebieg wspaniały i byty wielką mani- 
festacją na cześć przyjaźni polsko < amerykańskiej. KA 

Prezydent Rzeczypospolitej w otocze- 
niu szefa gabinetu wojskowego płk. 
Głogo, skiego oraz adjutantów przy- 
bocznych. Pa odebraniu raportu od do- 
wódcy szkoły płk. Dąbkowskiego Pan 
Prezydent przeszedł przy dzwiękach hy 
mnu narodowego przed frontem batal- 
jonu szkoły oraz korpusu oficerskiego, 
poczem zajął miejsce na specjalnie 
przygotowanym fotelu przed ołtarzem. 
W chwilę potem rozpoczęło się uroczy 
ste nabożeństwo, celebrowane przez 
JE ks. biskupa polowego Galla. Po 
skończonej mszy świętej JE ks. biskup 
Gall dokonał poświęcenia sztandaru, 
[poczem w podniosłych słowach prze* 
mówił do obecnych. Po przemówieniu 
JE nastąpiło wbijanie gwoždži. Pier- 

L а s В nie pamiętają takiego uniesienia (i ofiarno- dż > REST 

1 ёі Transylwanję, Rosję, bo dotych- L ie ołów Gu ści. Dość przeczytać tę listę: oto tow. po.  Zjednoczonemi specjalny traktat arbitrażowy; na podstawie którego zosta* Saias ja Ša 22 

as nie zgodziła się na przyłączenie IP seł Pławski złożył na ten cel 2 złote, łaby powołana do życia specjalna komisja na wzór istniejącej już od roku. tant p, "aż аНка рРі#зці ki ść gen. 

Osiński, JE ks. biskup Gall i inni. Po 
tym akcie prezes Stowarzyszenia Te- 
chników wręczył sztandar Panu Pre- 
zydentowi, zaznaczając w swojem prze 
mówieniu, iż stanie się on widomym 
symbolem współpracy i łączności spa 
łeczeństwa z armją. Następnie dowód. 
ca szkoły płk. Dąbkowski otrzymał 
sztandar z rąk Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej. Po uroczystej przysiędze 
podchorążych, nastąpiła defilada batal 
jonu szkoły, którą odebrał Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. 

* * * 

WARSZAWA. 19.10. (PAT). Z o- 
kazji dzisiejszego święta szkoły pod- 
chorążych inżynierji odbyło się w gma- . 
chu szkoły przy ul. Nowowiejskiej o g. 
14 uroczyste rozdanie - 
znak honorowych. Uroczystość za- 
szczycili swą obecnością: reprezentant 
Marszałka Piłsudskiego gen. Osiński, 
generałowie Skierski, Kwaśniewski, Ja 
cynik, członkowie rady Stowarzysze- 
mia Techników, rektor Politechniki 
Warszawskiej, wykładowcy z dowódcą 
szkoły płk. Dąbkowskim, wiceminister 
poczt i telegrafów Dobrowolski i inni. 
Po wręczeniu odznak odbył się w sali 
jadalnej szkoły bankiet, podczas któ- 
rego przemówił dowódca szkoły płk. . 
Dąbkowski, wznosząc toast na cześć 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej pod 
chwycone z entuzjazmem przez obec- 
nych. Następnie przemawiał w imieniu 
Marszałka Piłsudskiego gen. Osiński, 
wznosząc toast na cześć wielkiego bu- 
downiczego Polski, twórcy armji, pier 
wszego Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Toast ten obecni z niebywałym entu- 
zjazmem trzykrotnie powtórzyli przy 
dźwiękach hymnu narodowego. Następ 
nie przemówił po raz drugi płk. Dąb- 
kowski, wznosząc toast na cześć Sto* 
warzyszep'a Techników. 

VN TDO RETE BEE JOY ERAEPKOCTORA 

Posiedzenie klubu P. S. b. Piasfa 
WARSZAWA. 19. 10. (tel. wł. „Słowa”. 

Dziś odbyło się plenarne posiedzenie klubu 
OC PSL Piasta na którem pos. 
incenty Witos oświadczył że przyjmuje wy 

bór na stanowisko prezesa klubu dokonany 
na poprzedniem posiedzeniu, Dalszy ciąg po 
siedzenia dzisiejszego toczył się pod prze- 
wodnictwem pos. Witosa który w ten spo* 
sób poraz pierwszy od przewrotu majowego 
staje znów na czele Piasta. 

Hold prochom hohafera ziemi 
śląskiej poleglego na: Polskiej 

. , KATOWICE. 18.X. Pat, Ekshumowane 
ciało na Polsk.Górze na Wołyniu S. p. Jana 
Łyski, kapitana legionów, który zginął w 
1915 roku bohaterską śmiercią nad Styrem, 
zostały przywiezione dziś o godz. 12.42 do 
stolicy województwa śląskiego. Na dworcu 
zebrali się delegacje Związku Legjonistów 
i Związku Strzeleckiego oraz  przedstawi= 
ciele wojska, by oddać hołd prochom bo- 
hatera ziemi śląskiej. Przy zwłokach usta- 
wiono wartę honorową 73 p. p. Wagon ze 
zwłokami Ś. p. kpt. jana Łyski zatrzyma 
się na dworcu w Katowicach do soboty 
rodz, 11.40, o której to porze odjedzie do 
ieszyna, gdzie nastąpi uroczyste pocho- 

wanie zwłok. 

    

 



ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE 

— Pokaz wojny  lotniczo-gazowej i 
obrony miasta. W dniu 10 pażdziernika, sta- 
raniem powiatowego komitetu przez do- 
wództwo miejscowego gamnizonu  zorgani- 
zowano pokaz wojny lotniczo-gazowej i o- 
brony miasta. Dowództwo całością objął p. 
pułkownik Boruto-Spiechowicz, ze strony 

cywilnej prezes (powiatowego komitetu 

LOPP p. inż. Layman, kierownictwo poka- 

zowej części ćwiczenia p. major Strzelecki. 

Sztab obrony miasta znajdował się w 

kinie Apollo, miasto zostało podzielone na 

trzy rejony, w każdym rejonie znajdował 

się punkt sanitarny na czele z lekarzem i 

obsługą, oraz instruktor, celem wyjaśnienia 

ludności cywilnej znaczenia pokazu i LOPP 

-sztab główny z punktami był połączony te- 

lefonicznie, działałność telefonów bez za” 

rzutu. 
Dzień ten, miasto miało wygląd jednego 

z dni wojny światowej. Z samego rana ruch 

w mieście nadzwyczajny, ulicami przecho- 
dzi wojsko, przysposobienie wojskowe. 

Na dachach domów ustawiono ciężkie 

karabiny maszynowe, artylerja z grocho- 
tem przejechała przez miasto, by zająć zaw- 
czasu wyznaczone miejsca. 

O godzinie 10-ej wszelkie przygotowa- 
wania zakończone o czem komendanci re- 
jonów złożyli zameldowanie, celem zbada- 
nia należytego przygotowania, dowództwo 
wyjechało na inspekcję. 

Już od godziny 10-ej oczekiwanie eska- 
dry nieprzyjacielskiej, która według wywia- 
dów ma zbombardować miasto, około go- 
dziny 11-ej. 

O godzinie 10 m. 45 zameldowano z 3 
rejonu, iż do maista <bliżają się samoloty, 
syrena straży ogniowej alarmuje miasto, to 
samo czynią syreny parowozów i w rejo- 
nach biją w gong. 

Przed godziną 11 nad miastem ukazały 

się trzy samoloty, spotkane przez huraga- 
nowy ogień artylerji i ciężkich karabinów 
maszynowych. Samoloty zarzucają miasto 
bombami (zrzucono około 20 rakiet), ale nie 
wytrzymują ognia artylerji i zmuszone są 0 
godzinie 11 min. 20 wycofać się z miasta. 

Tu następuje dopiero robota pokazowa, 
zaiperytowane są miejsca na głównej ulicy 
Szeptyckiego około pomnika Nieznanego 
Żołnierza i w końcu Szeptyckiego około Szo- 
sowej. Miejsca zaiperytowane  ogrodzono 
szczelnym płotem, wystawiono „tabliczki“ 
„Iperyt““ chodzič nie wolno“. Drużyny prze- 
ciwiperytowe odkażają, posypują wapnem; 
skrapiają rozpylaczem, a ludności, której 
zebrało się kilkaset, wyjaśniano jak mają 
bronić 'w razie prawdziwego ataku. Na tych 
punktach głównie a i w innych rzucano w 
znacznej ilo: granaty łzawiące, niešwia- 
doma ludność, żartując sobie z początku, 
poczęła łzawić, mniej odważni nawet cho- 
wać się do domów. Podczas ataku eskadry 
wzniecono pożar (zadymiono Sąd Grodzki). 

„Straż ogniowa wyjechała na miejsce nie- 
zwłocznie. lmponująco wyglądała straż og- 
niowa, gdyż do gaszenia pożaru wystąpiła 
w maskach przeciwgazowych, które posia- 
dali nietylko strażacy, ale i konie. 

Po zakończeniu odka zania, na ulicach 
miasta zaczynają pojawiać się patrole kawa- 
lerji nieprzyjacielskiej (strona czerwona), 
piechota, znajdująca się w małej ilości wy- 
cofuje się na peryferję miasta. Za. patrolami 
cztery szwadrony kawalerjj wyjeżdża do 
miasta, zajmując takowe, dopiero na pery- 
ferjach miasta napotkawszy na silny opór 
piechoty, śpieszona zaczyna bronić miasta. 
Boje toczą się na ulicach miasta, kawalerja, 
nie wytrzymawszy nacisku piechoty, cofa 
się do centrum miasta, broniąc się zasłona- 
mi dymnemi i granatami łzawiącemi. Zdale- 
ka słychać straszną kanonadę artylerji i gra- 
nie karabinów maszynowych. Po godzinnej 
walce kawalerja zmuszona byla ustąpić, mia- 
sto zajmuje strona niebieska, bój toczy się 
już u pomnika Nieznanego Żołnierza, kawa- 
lerja zadymiwszy całkowicie ulicę przed 
piechotą wycofuje się w konnym Szyku, a 
piechota obejmuje miasto z powrotem. 

Cały pokaz trwał trzy godziny, ludność 
pouczona przez instruktorów, oraz będąc 
naocznym świadkiem strasznych działań ga- 
zów, zrozumiała, jak straszną może być woj- 
na w przyszłości. Na punktach, przy pou- 
czaniu ludności, rozdawano bezpłatne tabli- 
ce przeciwgazowe. 

Jeden z samolotów zmuszony był lądo- 
wać za miastem z powodu defektu motoru, 
niektórzy tak się przejęli pokazem, iż uwie- 
rzyli w prawdziwość walki (z ludności cy- 
wilnej) donosząc do sztabu, iż samolot z0- 
stał postrzelony, wysłany na' miejsce łącz- 
nik (harcerz) przywiózł meldunek o zepsu- 
ciu się motoru, 'wezwana pomoc z Lidy 
przybyła przez godzinę z mechanikiem i o 
godzinie 15-ej samoloty szczęśliwie odlatują 
do pułku. 

, Podczas ataku gazowego było kilka 
nieznacznych wypadków, zóstał lekko ran- 

    

      

ny woźny starostwa Nizowiec, jeden z 

przybyłych na rynek podjął granat łzawiący 

nierozerwany, który eksplodował mu w ręku 

lekko poparzył mu twarz, a jedną z miejsco- 

wych pań, chcąc pokazać swą odwagę (tak 

się wyraziła, śmiejąc się z innych) łyknąw- 

szy za dużo gazów łzawiących, zatruła się 

lekko. Tu należy zaznaczyć sprawność służ- 
by sanitarnej, która niezwłocznie udawała się 
na miejsce, samochodem przewoziła poszko- 
dowanych do głównego punktu sanitarnego 
(szpital miejski), gdzie udzielono im po- 
mocy. 

Cały pokaz wypadł imponująco, jak ze 
strony wojskowej, tak i cywilnej, wydane 
zawczasu rozkazy przewidywały wszystko 
do szczegółów, każdy czynił swe zadanie 
bez zarzutu. 

Na ludnośći miasta pokaz wywarł silne 
wrażenie, wreszcie ludność naocznie przeko- 
nała się o znaczeniu LOPP'u, dowodem cze- 
go jest samorzutne zgłaszanie się na człon- 
ków. 

W całej imprezie brało udział nietylko 
wiojsko, ale i organizacje cywilne, jak to 
harcerze, przysposobienie wojskowe, sokołi 
i strzelcy, wszystkie punkty sanitarne i ko- 
mendy rejonów były obsługiwane przez 
organizacje cywilne, prócz tego do pracy 
były wciągnęte wszystkie koła gminne, peł- 
niąc w tym dniu służbę wywiadowczą. 

Ałe całość pokazu nie zorganizowanoby 
bez wojska, które właściwie robiło 80 proc., 
to też z uznaniem należy podkreślić tę wy- 
datną pomoc wojska, a przedewszystkiem 
d-cy dywizji p. generała Pożerskiego, p. puł- 
kownika Boruto-Spiechowicza, szefa sztabu 
pułkownika Łańcuckiego, p. majora Strzelec 
kiego, którzy znajdowali się w czasie walk 
ulicznych na miejscu, wydając stosowne roz- 
kazy, wszystkim dowódcom i kierownictwu 
służby zdrowia i wogóle wszystkim biorą- 
cym udział w akcji. $. С. 

— Zmiana na stanowisku starosty. Obec- 
ny starosta p. Emeryk został przeniesiony 
na stanowisko starosty w Grodzisku, do 
Baranowicz został wyznaczony p. Przedpel- 
ski starosta z Makowa. 

— Porażeni przez prąd. W dniu 10 paź- 
dziernika zdarzył się przykry wypadek, a 
mianowicie: został zabity przez prąd elekt- 
ryczny szofer Szewczuk, prócz tego została 
ranna służąca. 5 

— Samobójstwo. Telegrafista stacji Ba- 
ranowicz, Michnowicz w dniu 12 paździer- 
nika popełnił samobójstwo przez poderżnię- 
cie gardła brzytwą. 

Zaznaczyć wypada, iż samobójca zde- 
cydował popełnić samobójstwo nagle, gdyż 
na stole stała niezakończona kolacja. Róż- 
ne plotki krążą po mieście o tem samobój- 
stwie, ale prawdziwość może wyjaśni do- 
piero śledztwo, jeśli denat zostawił” jakie 
listy, w co należy wątpić, sądząc z okolicz. 
ności. 

— Ruchoma wystawa okręgowa. 0 
dnia 20 października w sali Straży Ogniowej 
zostanie otwarta wystawa przemysłu krajo- 
wego. 

— (Cyrk. Na gościnne występy do Ba- 
ranowicz w tym tygodniu zjeżdża cyrk. 

— Przedstawienie Malickiej. W dniu 13 
października miasto gościło znakomitą arty- 
stkę Malicką, zespół której odegrał: „Świt 
dzień i noc”. Powodzenie nadzwyczajne. 

TERPTEYRZAJOSTREROACOOCEE POECIE GG 0) 

KĄPELUSZE 
Fiamand (Nowość).Myśliw. 

i Włoch. Welur. 4 
CZAPKI jesien. 

£. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

WILLA na Źwierzyńcu przy ul. 
Fabrycznej. 40 pokoi, 

ogród, plac do brzegu Wilji nadający 

SZCZURA AT CZARIE 
| ŻĄDAJCIE 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

a środka od odcisków e 

pg Prow, A, PAKA. 
UNE оВОИВО СО СОНа СОМО . 

ь    Ni oo Ć   

  
  

się pod sanatorjum, internat, garaż, 
fabrykę i t. p 

plac i skłądy prz 
BOCZNICA ul. Targowej 3. Wa 
gony wchodzą do bocznicy DO WY- 
NAJĘCIA. Informacji udzielą Kalwa- 
ryjska Huta Szklana, ul. Kalwaryjska 

3, tel. 368. 
  

  

MONUMENTUM JUBILEUSZU 
Uroczystości jubileuszowe uniwer: 

syteckie runąły. 
Kilka dni żyło Wilno bujnieji gór- 

niej, oddychając mocną atmosierą 
przeszłości i potęgą widomą dnia dzi- 
siejszego, którą wspaniale reprezento- 
wał Świetny orszak, wychodzący z 
kościoła św. Jana na Dziedziniec Kró - 
lewski. 

A owa 350-letuia przeszłość Aka- 
demiji i wielkość chwili obecnej—utrwa- 
lona została i udokumentowana tem, 
co się potocznie zwykło nazywać wy- 
stawą, a co w tym wypadku jest 
świadectwem wielkości i jej monu- 
mentem. 

Wystawa ta mieści się w gmachu 
Bibljoteki Uniwersyteckiej; otwartą zo- 
stała w dniu 9 października, a urzą- 
dzoną staraniem i zasługą dyrektora 
Stefana Rydla i jego umiejętnych współ- 
pracowników p.p.: Dreżówny, Bren: 
sztejna, Dzikowskiego, Lisowskiego i 
Piotrowicza. Ё 

Tu, w tych trzech salach, možna 
zrozumieć i odczuć dostojeństwo Aka- 
demji Wileńskiej; przebiegłszy te sale 
i nasyciwszy sie ich krzepiącem po- 
wietrzem, można głębiej wniknąć w 
podnios e słowa przemówienia rekto- 
ra Falkowskiego; przyjrzawszy się 
zgromadzonym tutaj z wielkim pie- 
tyzmem pomnikom, łatwo znaleźć od- 
powiedź na pytanie, skąd ten maje- 
stat w senacie akademickim, idącym 
za trumną Lelewela; co potęguje to 
piękno sfałdowanych tóg, i co pogłę- 
bia urok gronostajów, berła i łań- 
cuchów. L 

Jakże wspaniałych tradycyj dziedzi- 
cem jest dzisiejszy Uniwersytet Steia- 
na Batorego, jaka gloria przeszłości 
owiewa mury sal wystawowych. I 

aczkolwiek, wędrując po nich, można 
nad niejednym zabytkiem przystanąć 
z żalem i melancholją; można powtó- 
rzyć ze smutkiem: fugit, iugit tempus 
—wychodzi się stąd—na piękny plac 
przed Bibljoteką, na odnowione dzie- 
dzińce—z uczuciem głębokiej i szla- 
chetnej dumy, z uczuciem mocy i 
świadomością j że jest się spadkobiercą 
wielkiej i stare kulury. 

Wystawa jest znakomicie rozpla- 
nowana. Zaraz na lewo z przedsionka 
wchodzi się „do sklepionej sali, ongi 
zdobionej przez Smuglewicza, dziś z 
wielkim kunsztem do dawnego stanu 
przywróconej przez Jerzego Hoppena. 

To—sala główna wystawy, jubileu- 
Szowa, sala poświęcona przeszłości 
uniwersytetu. Nawprost wejścia, wprze- 
ciwległym jej końcu, pada odrazu 
wzrok zwiedzającego na togę Sk rgi: 
oto początek przesławnej akademii. 
A po obydwu stronach togi dwa 
portrety współczesnego malarza kra- 
kowskiego Tadeusza (Gadomskiego: 
portret założyciela Akademji—Stefana 
Batorego i pierwszego jej rektora— 
księdza Skargi. Nieco na przodzie, w 
tem poczesnem miejscu sali, popiersie 
bronzowe króla Stefana, rzeżba Mar- 
czewskiego, własność p. Odyńca. Do- 
koła tej rzeźby dwie — z najciekaw- 
Szych— gabloty. Jedna: to podobizny 
pieczęci, insygniów i medali dawnej 
Akademji i Imperatorskiego Uniwer- 
sytetu. Druga zawiera kilka tomów z 
księgozbioru Zygmunta Augusta, za: 
pisanvch w testamencie przez króla 
dawnemu kolegium jezuitów. W pierw- 
szej gablocie — szczególne reileksje 
budzi odszukany przez p. A. Dzikow- 
skiego akt: ostatnie posiedzenie se- 
naiu z dn. 28 maja 1832 r., senatu, 

    

  

SŁO w oO 

Uroczystości w Grodnie 
GRODNO. (tel. wł. „Słowa*) Pomimo tego, że właściwie uroczystości 

zaczynają się jutro, w całym mieście panuje nastrój nader uroczysty. Wszyst- 
kie domy udekorowane są zielenią, horągwiami, pięknie iłuminowane. Dziś 
rano obecni w rGodnie goście, łącznie z członkami Komitetu udali się do za- 
ścianka Bohatyrowicze nad: Niemnem. Delegacja tego zaścianka zajmie ho* 
norowe miejsce podczas uroczystości w Teatrze Miejskim. 

Narazie przybyli już marszałek Senatu Szymański, prog. Limanowski, 
Tuwim, Antoni Ossendowski, Rygier - Nałkowska. Jutro przybywają minister 
Czerwiński i Staniewicz, dyrektor Borowy, Jastrzębowski, wojewoda Becz- 
kowicz, woj. Kirst, kurator Zawadzki i t.d. Prócz tego w uroczystościach 
wezmą udział wszystkie miejscowe organizacje, związki i t.d. oraz około 70 
delegacyj z różnych miejscowości Polski. 

  

PIĘKNE 
z POŻYTECZNEM 
    

     

ŁĄCZĄ W SOBIE 

ŚNIEGOWCE 
KALOSZE 
<PEPEGE> 

  

(Największa w kraju fabryka ezekolady 

„GOÓPLĄNA 
Sp. Akc. w Poznaniu 

Poleca wyśmienite swe wyroby w postaci czekolad tabliczkowych z premiami, 

toffee, dropsów, kakao i t. d. 

Żądajcie fabltczkowe czekolady z premjami. 
  

— i INNE WYROBY SKÓRZANE, 
> NAJLEPSZEMI KRAJOWEMI FARBAMI 
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 WYTWZRARRERZEOOZOO SOWA ЯАЧО ОДМЕЬ LEWE ATCYPOKAAKO NOOO KT RSA 

O$TRZEGAĄRY 
naszych Sz. Odbiorców przed byłymi agentami naszej firmy 

Stanisławem AMAROWICZEM 
I Tadeuszem NAWROCZYŃSKIM 

których wobec stwierdzonych defraudacyj przekazaliśmy władzom 
prokuratorskim 

  

Block-Brun, Sp. Akce. 
Oddz. w Wilnie 

  

który, przyjmując do wiadomości 
ukaz cesarski o zamknięciu uniwersy- 
tetu, składa swe podpisy po polsku. 

Rozglądając się z tego miejsca po 
wielkiej sali, która specjalnie pięknie 
wygląda wieczorem, oświetlona oŚśmio- 
ma świecznikami, dobranemi ze znaw 
stwem przez dyrektora Rydla—może* 
my przebiec dzieje akademji na рог- 
tretach jej rektorów i profesorów, do: 
kola na Ścianach zawieszonych. Z le- 
wej strony mamy w gablotach szty- 
chy, przedstawiające wizerunki profe: 
sorów i znakomitych uczniów uni- 
wersytetu; z prawej—w chronologicz- 
nym porządku ułożone ich prace rę- 
kopismienne i drukowane, od Skargi 
i Sarbiewskiego do Podczaszyńskiego, 
Gołuchowskiego, Porcyanki, Mianow- 
skiego i innych. 

Szereg ten kończy się pięknem 
nekropols: za szkłem zgromadzone 
38 fotografij nagrobków profesorów, 
pogrzebanych na cmentarzach wileń- 
skich. Ten „cmentarz* zebrany został 
staraniem dyr. Rydla i Lucjana Uzię- 
bły, wielk ego znawcy przeszłości 

Wilna. . 
Przy wejściu z prawej strony dwie 

gabloty, poświęcone dwum najwięk- 
szym uczniom Uuniwersytetu— Mickie- 
wiczowi i Słowackiemu; z lewej stro- 
ny— gablota, zawierająca stare rysun- 
ki, sztychy ifplany dawnych gmachów 
uniwersyteckich obserwatorjum, dzie- 
dzińca królewskiego, teatru anatomicz- 
nego (dziś cerkiew przy moście Za- 
rzeckim) i in. A przy drzwiach dwa 
olbrzymie globusy, ofiarowane przez 
Augusta III Akademji, dwie lunety 
Poczobuta, i na Ścianie portret To- 
wiańskiego, dzieło współczesnego ma- 
larza włoskiego A. Fossombrone, 
Świadczące o kulcie, jaki do dziś 
trwa śród włoskich wyznawców To- 
wiańskiego. 

Z tej sali przechodzi 'isię do dru- 
giej parterowej, poświęconej pamięci 
Lelewela. Z lewej i z prawej strony 
na ścianach mnóstwo szarf od wien- 
ców, złożonych na jego trumnę w 
Paryżu, w Warszawie i w Wilnie, A 
pod szariami z obydwu stron—sze- 
reg gablot: te na lewo zawierają iko- 
nografję Lelewela i jego prace druko- 
wane od pierwszej, wydanej w r. 1807 
u Zawadzkiego w Wilnie „Eddy”, aż 
do pošmiertnych „Pamietnikow“ ogto- 
szonych przez prof. Iwaszkiewicza w 
r. 1924, Na prawo— rękopisy Lelewe- 
la (między innemi rękopis Historji 
Polskiej, listów do Onacewicza, kata- 
logów jego zbiorów); dokumenty do- 
tyczące jego życia, jak: stan służby'w 
Uniwersytecie Wileńskim, akt zejścia, 
akt ekshumacji zwłok i in.; wreszcie 
rozmaite prace i monograije o Lele- 
welu, począwszy od Ody Mickiewicza 
z r. 1822 aż do ostatnich prac рго!е- 
sorów USB. z r. 1929 

Nawprost wejścia wzdłuż Ściany 
ustawiono część księgozbioru Lelewe- 
la. W notatce, umieszczonej obok, 
czytamy, że księgozbiór ten składa 
się z około 6000 tomów i 1500 map; 
że oddany został przez znakomitego 
historyka bibljotece Batignolskiej w r. 
1857 pod warunkiem przekazania go 
Uniwersytetowi Wileńskiemu; że od 
r. 1874 przechowywany był u» Dzia- 
łyńskich w Kórniku, a w r. 1925 zgo- 
dnie z wolą ofiarodawcy przeszedł w 
posiadanie wskrzeszonego USB. 

Księgozbiór, bogaty ilościowo i ja- 
kościowo, obejmuje głównie dział po- 
dróży, geografji, historji i numizmaty- 
ki, i posiada wiele rzadkości bibljo- 
graficznych, od XVI wieku począw- 
szy. Z najstarszych dzieł, dotyczących 
Polski, cenną i ciekawą jest „Козто- 
graija“ Sebastjana Munstera Z r. 1556 
zawierająca najstarszy rysunek Wilna; 

gromy debiut poliyka i smutny 
finał wielkiej damy 

Śmierć Stresemanna wywołała sze- 

reg artykułów na łamach wszechświa- 

towej prasy. Poruszają one nietylko 

działalność wielkiego niemieckiego po 

lityka, który potrafił doprowadzić do 

Locarna, ale wspominają one o jego 

dzieciństwie i młodości i podają ane" 

gdoty różne z jego życia. : 

Między innemi dowiadujemy się że 

wielki Stresemann był synem skrom- 

nego oberżysty i jako dziecko i chło* 

pak był mieraz świadkiem umiejętno : 

ści ojca taktownego traktowania nie- 

raz kaprysnych klientów. Niektórzy 

dowodzą że właśnie ten przykład dy* 

plomacji w stosunku do klientów był 

najlepszą szkołą dla późniejszego mę- 

ża stanu. 

Dziennik Paris — Soire, podkreśla 

znów zamiłowanie Stresemana do sa* 

motnych wędrówek po ulicach Berli- 

na i rozmów o polityce z nieznajomy- 

mii przy 'kuflu piwa w podmiejskich re 

stauracjach. 
Również przy kuflu piwa rozma* 

wiał on z przyjaciółmi po powrocie z 

Willhelmstrasse, o Napoleonie i Goet- 

hem nad życiem których prawadził 

studja. i ; 

Żamiłowianie do piwa właściwe 

jest Stresmannowi od wczesnej mło- 

dości, gdyż na temat swej pracy dok- 

torskiej ma uniwersytecie w Drezdnie 

obrał „Rozwój sprzedaży butelkowane 

go piwa". ° 
Jak widzimy skromny ten: debiut 

nie przeszkodził Stresemannowi zostać 
wielkim mężem stanu. 

Znacznie smutniej się przedstawiła 

historja wielkiej księżniczki Wiiktorji 

Hohenzollern, która przez swoje mał- 

żeństwo przed kilku laty z awantur: 

nikliiem Zubkowym, nietylko że nara- 

ziła się na wielkii skandal ale i u: 

nieszczęśliwiła siebie i doprowadziła 
do ruiny, gdyż czytamy obecnie że zo” 
stały wystawione na licytację cenne, 

meble pani Zubkow w Bonn. Z pośród 
tych mebli i dzieł sztuki wyróżniają się 
wspaniałe garnitury z epoki Ludwi- 
ków, i przepiękne porcelany. Te wszy 
stkie cenne dzieła i meble zostaną za- 

pewne wykupione przez Amerykanów, 

których dolary pozwalają na nabycie 
wartościowych rzeczy, a upodobania 
skłaniają do posiadania przedmiotów 
należących poprzednio do panujących 
rodziin, 

Gusta te wyglądają nieco parado- 
ksalnie u ludzi szczycących się demo- 
kratyzmem, jednak wszak życie się 
składa z samych paradoksów. Z.K. 

Dlaczego brak Środków żywności w 
$owietach 

Oto w jaki, sposób redaktor „„Wie- 
czornej Moskwy* tłomaczył ciągły 
brak środków (pierwszej potrzeby w 
Sowieckiej Rosji. 

Powód jaki podaje jest bardziej po 
mysłowy, niż przekonywujący, mówi 
on že przed rewolucją, lud rosyjski 
żył w ciemnocie i nędzy, odżywiając 
się wyłącznie chlebem. Dzisiejsza cy* 
wilizacja, postęp i swoboda, rozszerzy 
ły bardzo skalę życiową ludu i robot" 
ników, to też nie zadawalniając się tak 
jak poprzednio wyłącznie chlebem, spo 
żywają oni inne produkta i to w tak 
znacznej ilości, że powodując ich brak 
na rynku zmusiły rząd da wydawania 
tychże za kartkami, tak jak w okresie 
wojny. 

Niezmiernie drażliwe Sowiety wy” 
stosowały obecnie noty do rządu fran* 
cuskiego, z powodu nieautoryzowane- 
go przelotu Costesa nad terytorjum 
Syberji, a w szczególności nad gru ' 
pami wojsk na granicy Chińskiej. Roz 

jedna z najdawniejszych map polskich 
Wacława Grodeckiego z r. 1570 w 
Atlasie Orteljusza i _ „Itinerarium* z 
XVII w, w którem miedzy innemi 
znajdujemy opis drogi z Grodna do 
Wilna. 

W pobliżu księgozbioru w _ kilku 
gablotach i na stole ustawionym przed 
szafami bibljotecznemi ułożone są ma- 
py geograficzne, wykonane własno- 
ręcznie przez Lelewela (z pośród nich 
wyróżnia się kopja mapy Ranulia 
Hygdena z w. XIII), i ogromnegiolja- 
ły kilkunastotomowych atlasów, od 

najstarszych—jak: Scotusa, Waghena- 
era, Orteliusa i in. z XVI w. 

Z tej sali wreszcie przechodzi się 
na piętro. Tu—sala, poświęcona 10. 
leciu Uniwersytetu: dokumenty i pom- 
niki od r. 1919 do 1929, 

Na głównej Ścianie duży portret 
Piłsudskiego pędzla Ludomira Sleń- 
dzińskiego. Na portrecje tym Marsza- 
łek, przedstawiony w całej postaci, 
trzyma w ręce akt wskrzeszenia Uni- 
wersytetu. Obok—drugi portret Mar- 
szałka, dar Uniwersytetu Jagiellońskie- 
go. Portret ten, którego autorem jest 
Mehoffer, niestety, jest słaby i nie od 
znacza się ani podobieństwem ani 
wykonaniem. 

Na Ścianach portrety rektorów U. 
S. B. od roku 1919: z pośród nich 
wyróżnia się wspaniałą techniką port- 
ret rektora Falkowskiego, dzieło i dar 
Sleńdzińskiego. 

Sala ta zamyka w sobie wszystko, 
co ilustruje rozwój USB. w ciągu 
dziesięciu lat. Mamy tu bardzo intere- 
sująco pomyślane wykresy i tablice 
statystyczne dotyczące bibljoteki, czy- 
telnictwa, ilości słuchaczów i t. p. W 
osobnych, przez całą długość sali, 
gablotach prace naukowe obecnych 
proiesorów uniwersytetu, ułożone we- 
dług wydziałów; plany i fotograije 

żaleni komisarze podejrzewają Coste- 
sa o sprzyjanie Chinom, i o sprzedanie 
im swego aparatu. 

Pomimo konfliktu, jaki może wy- 
wołać z Sowietami raid Costesa i Bel- 
lonta, rząd francuski jest dumnym z 
tego czynu, gdyż lotnicy francuscy pó: 
bili tym lotem wszechświatowy rekord 
długości lotu w prostej linji, przelatu- 
jąc przestrzeń 8 tysięcy kilometrów. 

W tym samym czasie asy Costes i 
Bellonte odbywali swój rekordowy lot 
lotnik angielski Allan Cobham koń- 
czył swój propagandowy przelot mad 
terytorjum Wielkiej Brytanji i jej do” 
minjów. W ciągu dwudziestu jeden ty- 
godni Allan Cobham przeleciał ponad 
przeszło 100 miastami. 

Po swoim wylądowaniu, angielski 
as lotnictwa, wyraził się, że epoka a- 
wjatyki nastąpi dopiero wtedy gdy nie 
tylko wszystkie miasta, ale nawet naj” 
mniejsze wioski posiadać będą swoje 
lotnisiko. Oczywiście niesłychanie wa- 
żnym czynikiem dla rozwoju lotnictwa 
byłaby Świadomość możności bezpię- 
cznego wyłądówania w każdej miej- 
scowości. Lecz niestety długo jeszcze 
trzeba czekać, by aerodromy były tak 
gęsto porozmieszczane jak garaże au- 
tomobi'owe. Z.K. 

Odcisk stopy praczłowieka 
Włoska ekspedycja naukowa prze- 

Syła z Buluwayo w Afryce południo- 
wej komanikat, że nad brzegami Lim- 
popo odkryła odcisk olbrzymiej stopy 
ludzkiej. Stopa ta przedstawia pewne 
cechy charakterystyczne pozwalające 
przypuszczać. że należała ona do rasy 
ludzkiej dzisiaj nie spotykanej. 

Profesor uniwersytetu we Florencji 
Cipriani, który kierował ekspedycją, 
stawi hipotezę, że odcisk ten pocho- 
dzi z przed wielu tysięcy lat, i że jest 
jednym z najstarszych jakie dotych- 
czas odkryto. Ekspedycja postara się 
określić ściśle epokę w jakiej powsta- 
łą skała na której znaleziono odcisk 
stopy. Z. K. 

SRRSZNUNENSSEREZSZANNENNNY 

Sfanisław Mackiewicz 

DL 1 JUTAŃ 
STUDJUM 

NAD POLSKĄ POLITYKĄ 
ZAGRANICZNĄ. 

SKŁAD GŁÓWNY 
Księgarnia Józefa Zawadzkiego 

w Wilnie. 
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górnośląski i dibroviecki 
o wysokiej kaloryjności, 

Węgiel wagonowo i detalicznie z 
dostawą w zaplombowanych woząch 

od poł tonny poleca 

WILEŃSKI 

śpółdziczy Syndykat Ralaicuj 
Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. || 

gmachów i zakładów uniwersyteckich; 
prace doktorantów, asystentów i stu- 
dentów; wzdłuż okien z prawej stro- 
ny wystawione są wspaniałe i drogo- 
cenne łańcuchy rektorskie i dziekań* 
skie; pierścień rektorski—dar Rządu; 
berło rektorskie, wykonane według 
projektu Laszczki—dar Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; adresy gratulacyjne 
złożone Uniwersytetowi w dniu jego 
jubileuszu przez wszechnice polskie 
i zagraniczne; a w osobnej gablocie 
akta związane ze wskrzeszeniem Uni- 
wersytetu w r. 1919. 

Tak się przedstawia wystawa w 
najpobieżniejszym opisie. Niesposób 
jest omówić wszystko. Trzeba obej- 
rzeć. Obejrzeć starannie i z takim sa- 
mym pietyzmem, z jakim ją Dyrekcja 
i pracownicy Bibljoteki urządzali. 

Stwierdzić w zakończenie należy, 
że oprócz bogactwa zgromadzonego 
materjału, imponuje niezwykła przej- 
rzystość w rozplanowaniu wystawy, 
ład i owa łatwość urządzenia, która 
prowadzi zwiedzającego, objaśnia mu 
wszystko w krotkich a wyczerpują”   cych napisach i zmusza niejako do 
konsekwentnego obejrzenia wszystkie” 
go, co się tu znajduje. 

Uznanie zaś należy się pp. pra- 
cownikom Bibljoteki, którzy w ujmu- 
jący sposób oprowadzają zwiedzają- 
cych, udzielając im najbardziej dro- 
biazgowych wyjaśnień — i osiągają 
dzięki temu cel zamierzony: frekwenc- 
ja publiczności dochodzi do 1000 osób 
dziennie. Świadczy to również pięknie 
o stosunku Wilna do Wystawy. 

DNIE 

    

   

  

     

   



BŁOWwWO 

najlepsza pasta do zębów, przez miljony codziennie w użyciu, uważana jest za najdoskonalszy środek do pielęgno- 
wania zębów i jamy ustnej. Specjalne zalety: 

5 I. usuwa szpecący osad nazębny, 
2. czyni zęby alabastrowo białymi, 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 

Tylko Chlorodont 

> 

  

ZA KULISAMI 
Niech mi wolno będzie przypom Kierownikiem robót kanalizacyj- 

nieć me sprawozdanie z ostatniego po nych m. Wilna jest inż. Doboszyński. 
siedzenia naszej Rady Miejskiej. On te roboty fachowo prowadzi. 

Rozważano na rim sprawę uzyska- Ma on przydzielonego do pomocy 
nia przez Magistrat kredytów rządo- niejakiego p. Konst. Waligórskiego. 
wych na prowadzenie robót kanaliza- Pan te załatwia sprawy administracyj- 
cyjnych w okresie zbliżającej się zi- ne. Be 
my, co umożliwiłoby miastu nie redu* Wystarczy to, aby rządził się on, 
kowanie stu kilkudziesięciu robotni* jak szara gęś i nic ze zwierzchności 
ków, zatrudnionych przy t.zw. robo: swej nie robił. 
tach publicznych. Otóż okazuje się, że wzmianka rad 

Dyskusja, która na tle tej sprawy nego Zasztowta w jego przemówieniu 
cwywiązała się między pp. tadnymi by- z ostatniej Rady miejskiej, mówiąca o 
ła niczem innem, jak tylko wyważa- dualizmie władzy przy robotach publi- 
niem otwartych drzwi, bowiem nikt cznych, dotyczyła właśnie pana Wa- 
nie kwestjonował słuszności propozycji ligórskiego. 
Magistratu, aby starania o pożyczkę u Inż. Doboszyński jest fachowcem, 
rządu czynić. p. Waligórski jest laikiem, w zakresie 

Panowie z t.zw. lewicy czynili so* spraw technicznych, ale za to jest przy 
bie nawzajem zarzuty . jacielem politycznym p. wiceprezyden- 

Część tych zarzutów stawiana była ta Czyża. 
w fonmie wiecowej. Radni inteleginci Dotąd wiadomem było, że „wła- 
silili się naa zdanie egzaminu dyplomu dzą* na kanalizacji jest de facto nie p. 
jącego ich na nie inteligentów i dema- Doboszyński, ale p. Waligórski, obec- 
gogów. nie, na tle zajścia przy ul. Nowogródz* 

Zaznaczył się na tem niezaszczyt- kiej, ten stan rzeczy stał się oficjalnie 
nem polu przedewszystkiem i może wy jawnym. 

Pa pot Mo > = Oto historja tak rzeczy notuje: Po 
EH о вОНа ВЕО 00 awanturze przy robotach inž. Dobo- 

R podzianke O. szyński zarządził śledztwo mające usta Krótko mówiąc atakowała resort pOwimych zajścia. Delezowagy został 
p. wice prezydenta Czyża — lewica, AC L a a. PAG. 
iewica nie biorąca udziału w rządach Raki DOCYECELAE O: 
miejskich. at: 

W dyskusji na temat działalności 
sekcji technicznej dodatnio wyróżniło 
się przemówienie radnego Zasztowta, 
Które było rzeczowem ii kulturalnem. 

P. Zasztowt wypowiadał się prze- 
«iw dualizmowi władzy przy robotach Otrzymawszy od niego wyjaśnienie 

publicznych, wypowiadał się przeciw że z polecenia kierownika robót kana- 
ko oddawaniu tych robót w ręce nie- lizacyjnych inż. Doboszyńskiego prze 
fachowe, które zdaniem jego, krępowa- prowadza śledztwo w sprawie zajść z 
ły zarządzenia fachowców przy robo" 16 bm., p. Waligórski zwrócił się do 
tach kanalizacyjnych. robotników zachęcając ich do uniemo- 

P. Zasztowt nie powiedział wszy- żliwienia p. Duchowskiemu wypełnie- 
stkiego, co trzeba było powiedzieć. A nią jego obowiązków służbowych. 
szkoda. Zrobił to za niego inny radny Podobno użył powiedzenia: 
p. Dziedziul, który wysunął sprawę par chłopcy, won z nim*. 

tyjnictwa w pracy resortu p. Czyża. Nie chodzi o formę powiedzenia, 
Ale pan Dziedziul mówi mało zro- chodzi o intencję. 

zumiale, mówi chaotycznie” Trudno. = 
Inaczej nie może mówić. Dobrze została ona  zrozumiana 

Pamiętam, że przytaczał nazwisko Przez robotników, bo p. Duchowski z 
niejakiego Maska. Mówił, że jako pre- V ykonania polecenia swego zwierzch- 

ązes Zw. Zaw. Rob. Budowlanych, wy- nika, zdezygnował. : : 
ń orzystuje on swe stanowisko w hie* Rzecz zdaje się nie wymagać ko- 
rarchji związkowej, w ten sposób, że nientarzy. * =WĄ 
każe sobie „stawiać”,  zabiegającym Obecny stan rzeczy jest taki, że 
© protekcję prezesa robotnikom, że, WOLA ARA 
ROC > swych stosunków pró- Waligórskiego, zawiesił P. Duchow- 
żnuje, pobierając za to pieniądze od skiego zarządzając jednocześnie śledz* 

Magistratu, jako zwykły robotnik. two. й M bla 
Pam Dziedziul, jak się okazuje, tym | Nale zy wierzyć w szczerość inten" 

razem mówił prawdę. Wyłuszczał ją, Cji Magistratu co do wyświetlenia spra 
powiedzmy sobie, nieudolnie, ale wy- d ® ю a> 
łuszczył. ; panujących w sekcji technicznej „Śle- 

Wprawdzie pan inżynier poseł Pła- dztwo to zdoła prawdę na światło 
wski groził mu za tą prawdę skargą dzienne wyciągnąć — nie wiadomo. 

wobec prokurora, ale to istoty rzeczy : : 
nie zmienia, co najwyżej stawia pana dzenie: „Ręka rękę myje, noga nogę 
Pławskiego w sytuacji obrońcy hulta- wspiera”. jeśli się z dochodzeń Ma- 
ja, co, oczywista, sławy człowiekowi gistratu nie wyeliminuje momentów 

parlamentu polskiego nie przysparza. Partyjnych i momentów presji, już dziś 
Właśnie ikilka dni temu pękła bom- mogę powiedzieć, že pan Waligórski 

ba. Dziwnie, że dotąd na szpalty pism na swym stanowisku pozostanie. 
naszych nie trafiła. Kim. 

Było to tak: kilka dni temu kilku 
robotników z robót kanalizacyjnych 
zrobiło Małkowi uwagę, że pobierając 
pieniądze nie pracuje. 

„Uwaga ta zrobiona była w formie, 
być może, nie wersalskiej, tego nie 
twierdzę. 

Ale Małek jest wszechwładnym pre 
zesem Zw. Zaw. Rob. Budowl., zakar- 
bował on sobie w pamięci swych 

17 bm. udał się on na ul. Nowogró 
dzką i przystąpił do wypełniania wło- 
żonych nań obowiązków. 

W tym czasie zjawił się p. Waligór 
ski i spytał co p. Duchowski robi. 

„No 

  

ВАНУ 
A. JĄPONSKI 

mentorów i oto 16 bm. postanowił za: ARK: 
„łatwić się z niemi. USMIERZA BOLE: 
„ Przybył tedy ną roboty kanaliza- PODACE?CZNE * 
ścyjne przy ul. Nowogródzkiej i tu PFUMATYCZNĖ 
wszczął bójkę. : ARTRET>CZNE 

Zajście miało finał w policji. Tro- NP 
chę zębów szczękom ludzkim ubyło, Elk dci 
tak jak wylało się trochę krwi temu i febryka Chemiczna.EGE Blobontti: spxa oda. 
owemu z nosa. "IAR SZAWA -Burakowska5(dom własn 

Uwaga! Najlepsze 

Kalgze śniegowe, Obuwie gumowe 
i znanej 

pawi wiatowej „KWADRAT 

RaT“ 
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z kwadratową marką fabryczną Tylko 
z datą 1924 r. według powyższego wzoru.   

 Żadajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne 
SKŁĄD М. ZEATIN Wilno, Niemiecka 28, FA 
BRYCZNY tai, 13-21     

mm Żądaicie tedy tylko CHLORODOKGT gm 

Zdemaskówanie szajki szpiegowskiej 
SIERŻANT ZDRAJCA SKAZANY NA ŚMIERĆ W OSTATNIEJ CHWILI ZO* 

STAŁ UŁASKAWIONY. 

Władze bezpieczeństwa wpadły na trop:bandy szpiegów, grasującej w 
powiatach granicznych z Rosją Sowiqcką. a 

Centralą bandy była Wilejka powiatowa skąd też dzięki skaptowaniu 
na swoją stronę podoficera 10 baonu KOP otrzymywano główne a trzymane 
zwykle w cisłej tajemnicy dokumenty wojskowe. A 

Zdemaskowani szpiedzy trudzili się t.zw. płytkim wywiadem również 
w miejscowościach nagranicznych, jak Raków, Radoszkowicze i t.d. zbierając 
informacje o dyzlokacji wojsk, objektach wojskowych i wyszkołeniu. Uzy- 
skane iniorinacje odpowiednio grupowano i następnie przez specjalnego kur- 
jera wysyłano za granicę dla wiadomości obqego wywiadu. 

Czujność naszych władz położyła kres tajemniazej robocie: i w rezulta- 
cie pod kluczem znalazła się cała banda, składająca się z: 7 osób. : 

Wśród aresztowanych znalazł się (również wyżej wymieniony podoficer 
10 baonu KOP sierżant ' „Kowalski. ; 

Po płrzeprowadzeniu, wstępjnego śledztwa Kowal skiego skierowano 
natychmiast do dyspozycji władz sądowych wojskowych. 

Zgodnie z ustaloną procedurg Kowalskiego natychmiast sitawiono przed 
sąd, który zjechał do Wiłejki i wobed niezbitych dowodów jego winy w pią- 
tek wiegizioskem ogłoszono wyrok mocą którego został on skazany ;za udziela- 
nie wiadomości wojskowych oscjennemu państwu na degradację, wydalenie 
z wojska i karę śmięrci przez rozstrzelanie. Wyrok sądu został natychmiast 
przesłany do wyższych władz którie w całej rpzciągłości zatwierdziły go. 

Wobec tego skazany złożył podanie do Pana Pzezydenta Rzeczypospo- 
litej, prosząc o darowanie mu życia. 

Pozostali członkowie bandy jako cywilni siedzą w więzieniu w ;łozpo- 
rządzeniu władz sądowych. Ich również nie (minie zasłużona kara. 

Charakterystycznem jest że szpiedzy przyrzekli Kowalskiemu za wyko- 
nanie ostatniego pio! ia skopjowania pewnych dokumentów wynagrodze- 
nia w wysokości!... 40 złotych. а 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, že! Pan Prezydent dajowal Žycie 
Kowalskiemu, zamieniając wyrok śmierci na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Decyzję Prezydenta zakomunkowano natychmiast władzom sądowym 
i obrońcy skazanego. ° ZE : 

Darowanie życia sprawiło na Kowalskim piorunujące wrażenie. W pier 
wszej chwili nie wiedział on co z sobą począć dopiero ochłonąwszy rzucił się 
do obecnych w celi dziękując za wstawiennictwo. 

Magistrat zawiesił w czynnościach p. ' 

wy zajść, czy jelnak, wobec stosunków . 

Kursuje po świecie, bowiem, powie * 

  

Dziś Kowalski zostanie przetęanspońtowany do więzienia w Wilnie w 
drodze do Wronek (b). 

Areszfanf uciekł z pod eskorty 
Onegdaj podczas targu w miasteczku Podbrodzie ujęto poszukiwanego od 

dawna przez policję wileńiską znanego 
Dorgwojna. 

a niebezpiecznego włamywacza Michała 

Osadzono go narazie w tamtejszym areszcie do czasu wyświetlenia czy 
nie brał on udziału w kradzieżach dokonanych ostatnio na tamtejszym terenie., 

W nocy podczas eskortowania go z aresztu Dorgwoin rzucił się na kon- 
wojenta i tak siinie go uderzył, że ten stracił przytomność. 
się do ucieczki i mimo natychmiastowego pościgu nie zdołano go narazie ująć 
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NIEDZIELA 
20 Das | Wschód si. g. 5 m. 58 

Jana Kant | Zach. sł. a g, 16 m. 10 
jutro | ę i 

Urszuli. 

Spostrzeżeaie metecroicgiczne Zukiaża 
Metearaogji U. 8. 8 

z gus 19 X 1920 T. 

Ž 59 

Temperatura ) _ 100 
średnia i ы 

Opad ze da ! 3 
bę w mm. 

Wiatr PRZ iai przeważającj Połudaiowo-zachodni 

Uwagi:  Pół-pocamurno, wnocy deszcz. 

Minimum za dobę + 5C 

Maximum za dobę ++ 130C 
Tendencja baiometryczna: bez zmian. 

— Sprostowanie. W artykule wstępnym 
zkie rumuński (nie zaś „szkice rumuń- 
ak błędnie wydrukowano) dzięki prze 

oczeniu korekty zniekształ cone zostały na- 
zwiska Vaida Voievod, min. Juniani oraz na- 
zwa dziennika Vitorul. W artykule zaś p.t. 
„Taśma politycznego filmu“ w ostatniem 
zdaniu zamiast „kroju jej szaty” winno być 
„kraju jej szaty. 

WOJSKOWA 
— (y) Poborowi a choroby sekretne. W 

związku z postanowieniem ustawy o powsze 
chnej służbie wojskowej Min. Spr. Wewn. 
w porozumieniu z Min. Spraw Wojskowych 
zarządziło, aby poborowych chorych na cho- 
roby weneryczne, którzy mogą być wyleczeni 
w ciągu 4 mies. przewodniczący komisyj skie 
rowali przymusowo do szpitali cywilnych. 

SAMORZĄDOWA. 
— (y) Uroczystość otwarcia szosy Pona- 

ry — Landwarów. Wczoraj odbyło się uro- 
czyste otwarcie nowozbudowanej, staraniem 
sejmiku Wil. - Trockiego szosy Ponary — 
Landwarów. 
. Aktu przecięcia wstęgi dokonał p. wo- 
jewoda Raczkiewicz przybyły w towarzyst- 
wie przedstawicieli władz państwowych i sa- 
morządowych. 

Szosa zbudowana na przestrzeni 9 kilo- 
metrów. Mimo konieczności budowy mostu 
przez rz. Wakę oraz dziesięciu drobniejszych 
koszt ogólny wyniósł 358 tysięcy zł. Z ogól- 
nej sumy preliminowanej na ten cel udało 
się kierownictwu robót (kierownik inż. Pie- 
karski) zaoszczędzić 90 tysięcy. 

Po przecięciu wstęgi uczestnicy uroczy 
stości udali się samochodami do Landwaro- 
wa gdzie oczekiwali już przedstawiciele miej 
scowych władz samorządowych z wójtem 
gminy p. Zajączkowskim na czele. 

B. Zajączkowski przemówił do p. Woje- 
wody dziękując za opiekę jakim otaczał ro- 
boty szosy. 

Fo powrocie do Wilna uczestnic - 
stości otwarcia szosy wzięli udział. do, kiecie wydanym w restauracji Georga. 

SZKOLNA 
— 0 ząchowanie się uczyń, stękół 

WA ch poza szkołą. Coraz czę: 
sciej słyszymy skargi, że nauczyciel- 
stwo szkół powszechnych bagatelizuje 
sprawę wychowania swych pupilów 
po za szkołą. Kierownik lub kierowni- 
czka szkoły powszechnej (mowa tu o 

   

  

_ Wilnie) uważają, że ich rola kończy 

DOS 

Dorgwojn rzucił 

  

się z chwilą, gdy dzieci opusciły mury 
szkoły. To co się dzieje po za gmachem 
szkolnym po skończonych lekcjach, ta 
już ich nie obchodzi niech tam sobie 
wychowankowie łby sobie kręcą, za- 
'chowując się jak ostatniego rzędu ło- 
buzy,.co to kogo interesuje. Aby nie 
być gołosłownym 'przytoczymy parę fa 
któw. Przy ulicy Białostockiej nr. 8 
mieści się męski oddział szkoły po- 
wszechnej im ks. C. Piramowicza. W 
trakcie pauz pomiędzy lekcjami ucz- 
niowie zwalniani są na t. zw. plant le: 
żący vis a vis gmachu szkolnego równo 
legle do toru kolejowego. Plant wysa- 
dzony jest klonami. Trudno opisać co 
się dzieje w czasie tych przerw. Gwałt 
harmider, kamienie, kije, obłamki ce- 
gieł wszystko to furczy w powietrzu. 
Ulica i plan okupowane s ąprzez wal- 
czące strony, że trudno przejść bez na* 
rażania się na oberwanie kamieniem 
lub kijem. Ponieważ brakuje często a- 
municji kamiennej, wyrywane są ka- 
mienie z jeźdni. 

Oprócz tych walk pewna grupa u- 
czni: zajmuje się polowaniem na ptaki 
oczywista również: przy pomocy Ка- 
mieni. 

To samo dzieje się po skończonych 
lekcjach z tą tylko różnicą, że w po* 
tyczkach bierze mniejsza ilość amato- 
rów ale za to trwają one dłużej. Bied- 
ne klony poobijane i obłamywane mają 
gałęzie. Widocznie nigdy uczniom tej 
szkoły nikt nie starał się wytłomaczyć 
że niszczyć zieleni nie trzeba gdyż jest 
ona dla nas niezbędną. Wogóle ani w 
czasie przerw ani po lekcjach gdy l- 
czniowie szkołę opuszczają nie można 
zobaczyć nikogo z personelu nauczy- 
cielskiego a szkoda. Może władze 
szkolne zwrócą na te anormalne sto- 
sunki uwagę. Może wyjaśnią pp. nau- 
czycielom i nauczycielkom, że ich о- 
bowiązkiem jest również troska aby 
uczeń nie upodabniał się do łobuza i 
chuligana aby wraz z wiedzą, którą 
czerpie w szkole otrzymywał również 
wskazówki jak ma się zachowywać 
poza szkołą, aby nie sciągać na siebie 
oburzenia przechodniów. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd chóru akademickiego przy- 

pomina swym członkom, że próby odbędą 
się w następującym porządku: niedziela 20 
b. m. godz. 12 — alty, godz. 14 — tenory, 
poniedziałek 21 b. m. godz. 7 rano basy, 
godz. 9 rano soprany. Obecność wszystkich 
konieczna. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera zawia- 
damia członków iż w niedzielę dn. 20 bm. o 
godz. 8 rano odbędzie się w kościele św. Ja- 
na_w kaplicy M.B. Dobrej Rady Msza Sodali 
cyina, podczas której członkowie przystąpią 
do Stołu Pańskiego. Wieczorem tegoż dnia 
o godz. 6.30 w sali własnej przy kościele 
św. Jana odbędzie się „Wieczór Misyjny* w 
skład którego wejdą: sztuka sceniczna, de- 
klamacje, śpiew i t.d. 

„, — Z koła prawników. „Jak należy stu- 
djować prawo rzymskie?* Pod powyższym 
tytułem we wtorek 22 bm. o godz. 7 wiecz. 
w Sali Śniadeckich wygłosi odczyt prof. dr. 
Bossowski. Odczyt będzie miał na celu usu- 
nięcie tych trudności, z jakimi się spotyka 
student I roku prawa, a które wielokrotnie 
wypływają z nieznajomości właściwych me- 

    

Marja z Tońskich PODGURSKA 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami 

zmarła w 
Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba odbędzie się w poniedziałek 

po nabożeństwie eksportacja zwłok na 
cmentarz po-Bernardyński. 

i znajomych GÓRKA, SYN I RODZINA 
rz p 7 E * ` z ach 

dn. 21. X.o godz. 930 rano, 

  

   

O czen zawiadamia krewnych 

  

Wy łe gi    
tod studjowania wogóle, a w szczególności 
nauki prawa rzymskiego. Wstęp wolny. 

— Polskie T-wo Teozoficzne zawiadamia 
że sekretarjat i bibljoteka T-wa są czynne 
wie wtorki i piątki od godz. 20-do 21 w 10- 
kału Twa Portowa 23 m. 27. 

— Inauguracja pracy w „Odrodzeniu*. 
Dziś w niedzielę o godz. 17 — Inauguracyj- 
ne zebranie w sali 5-tej gmachu głów. USB. 
z porządkiem następującym: ||| 

1) Słowo wstępne, 2) przemówienie kol. 

H. Dembińskiego p.t. „W obliczu nowych 

dróg". 3) recytacje i autorecytacje. 4) refe- 

rat docenta USB dr. Iwona Jaworskiego p.t. 

„Etyka a polityka”. 5) komunikaty odrodze- 
niowe. 5, * 

Wstęp wolny. Е 
— Zebranie członków b. wychowanków 

gim. im. Czackiego. W niedzielę dnia 20 pa- 
żdziernika rb. odbędzie się pierwsze, po prze 
rwie wakacyjnej, zebranie członków Koła 
b. Wychowanków Gimnazjum im. Tadeusza 
Czackiego w Wilnie. Na porządek dzienny 
zebrania złożą się: : 29 

1) „Konferencja powakacyjna"  omówi 
kol. L. Korowajczyk, 2) dyskusja, 3) wnio- 
ski na przyszłość. Początek zebrania o g. 
16. Ze względu na inaugurację roku pracy 

i związanem z tem omówieniem szeregu 
spraw aktualnych, uprasza się o bezwzględ- 
ią obecność. 

— Zarząd oddziału wileńskiego związ- 
ku zawodowego farmaceutów pracujących, 
podaje do wiadomości, że koncesja na kursa 
prowizorskie, ma być udzieloną oddziałowi 
wilenskiemu. 

Osoby zainteresowane mają zgłaszać 
się niezwłocznie w lokalu związku ul. Bak- 
szta 8 —4 codziennie od 5—7 wiecz. 

U nerwowo-chorych i cierpiących psy- 
chicznie łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka Franciszka-józeia przyczynia się do 
dobrego trawienia, daje im spokojny, wolny 
od ciężkich myśli sen. Doświadczenia słyn- 
nych neurologów wykazały, że używanie, 
wody  Franciszka-józefa jest nieodzownie 
wskazane, nawet w najcięższych wypad- 
kach cierpień mózgowych i mlecza pacierzo- 
wego. Żądać w aptekach i drogerjach. 
46845—0 

— Wystawę w Celi Konrada zwiedzac 
można w dni powszechne od godz. 5 do 8 
po poł., w niedzielę od 1 w poł. do 8 wiecz. 
Wstęp 50 gr. dla uczącej się młodzieży 20 
gr. Dochód przeznaczony na urządzenie zbio 
rów w murach bazyljańskich. Wejście: O- 
strobramska 9, w głębi dziedzińca l-sze pię- 
tro. 

RÓŻNE. 
— jutrzejszy wieczór L.H. Morstina, zna- 

komitego pisarza i autora dramatycznego, 
zaproszonego do Wiina przez Związek Lite- 
ratów, da słuchaczom pogląd na rozwój my- 
śli polskiej, od wieków średnich aż po naj- 
nowszą poezję. P. Morstin, świetny poeta, 
autor granych w Wilnie na otwarcie teatru 
na Pohulance „Lilji*, przybywa z małżonką 
do Wilna jutro rano. Szczegóły w afiszach 
Bilety po bardzo niskich cenach sprzedaje 
księgarnia Gebethnera i Wolffa (Mickiewi- 
cza 7). Będzie to pierwszy wieczór publi- 
czny w nowej pięknie urządzonej siedzibie 
Związku Literatów w murach bazyljańskich 
(Ostrobramska 9). Początek w poniedzia- 
łek o 8 wieczór, Liczba biletów jest ograni- 
czona. 

— (0) Uroczystości grodzieńskie ku czci 
Elizy Orzeszkowej. Jak się dowiadujemy, na 
uroczystościach $rodzieńskich ku czci Hiizy 
Orzeszkowej reprezentuje miasto Wiłno wice 
prezydent p. W. Czyż. 

— Podziękowanie. Związek Literatów 
składa serdeczne podziękowanie p. Stanisła- 
wie Szeligowskiej za ofiarną i owocną po- 
moc w dniach urządzania siedziby Związku 
i Celi Konrada. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś dwa 
przedstawienia: o godzinie 3 m. 30-pp. uka- 

że się po raz ostatni w sezonie wesoły dra- 

mat J.A. Kisielewskiego „W sieci z Ejchle- 

równą w roli głównej. Ceny miejsc zniżone. 
©О godzinie 8'w. grana będzie wartošcio- 

wa i nadzwyczaj lubiana komedja Gogola 
„Rewizor* w której prawdziwą kreację two 
rzy A. Zekwerowicz w roli Horodniczego. 
Najbliższą premjerą będzie ostatnia nowość 
Adama Grzymały Siedleckiego „Maman do 
wzięcia" w reżysenji dyr. Zelwerowicza. Pra 
cownie teatralne przygotowują do tej sztu- 
ki nową wystawę. Akcja 3 aktu toczy się w 
wagonie kolejowym podczas biegu pociągu. 

    

Część dochodu. z premjery przeznacza się na: 
ochronki Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet. 

Jutro w poniedziałek „Rewizor* Gogola. 
— Teatr miejski Lutnia. Dziś odbędą się 

dwa przedstawienia. O godzinie 3.30 pp. cie* 
sząca się wielkiem powodzeniem  niesmier- 
telna komedja A. Fredry „Wielki człowiek do 
małych interesów* z A. Zelwerowiczem w 
roli głównej. Ceny miejsc zniżone. O godzi- 
nie 8 ukaże się po raz ostatni sensacyjna 
sztuka Bergera „Powódź”* która ze względu 
na ciekawy problem oraz ujęcie myśli prze- 
wodniej — budzi powszechne zainteresowa- 
nie. 

Pod reżyserją Jerzego Wałdena odbywają 
się ostatnie próby z doskonałej komedji Cro 
isseta i de Flersa „Powrėt“, odznaczającej 
się dowcipnym i finezyjnym dialogiem. Prem 
jera zapowiedziana na środę najbliższą. 

Zaznaczyć należy że oba teatry są już 
ogrzewane. 

— jutrzejszy koncert Ignacego Dygasa. 
se w poniedziałek czeka melomanów wi- 
leńiskich prawdziwa uczta artystyczna. Zna- 
komity tenor bohaterski opery warszawskiej 
Ignacy Dygas wystąpi w Wilnie w gmachu 
teatru miejskiego Lutnia. Ignacy Dygas cza- 
rować będzie słuchaczy wykonaniem wspa- 
niałych a operowych: „Manru”, „Verbum 
nobile*, „Dama pikowa* oraz majpiękniej- 
szych pieśni: Moniuszki, Karłowicza, Nie- 
wiedomskiego, Czajkowskiego i Rachmani- 
nowa. Bilety nabywać można w kasie za- 
mawiań codziennie od 11 — 9 w. bez przer 
wy. Koncert wywołał olbrzymie zaintereso- 
wanie. 

— Dzies ieciolecie działalności Reduty. 
Grono wielbicieli i sympatyków Reduty 
zwróciło się do kierownictwa Reduty z рго- 
śbą o zorganizowanie z okazji dziesięciolecia 
istnienia tej organizacji artystycznej przed- 

stawienia jubileuszowego w Wilnie, celem u- 
możliwienia społeczeństwu wileńskiemu wzię 
cia udziału w uiszczeniu zasług Reduty na 
polu krzewienia sztuki polskiej. 

Ulegając prośbom kierownictwo Reduty 

    
    

wieku lat 81 

SPORT 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUHAR WIL. 
O. ż.L.A. — FINALIŚCI : MAKABI — 1 

P. PIECH. 
Rozegrany w dniu 19.10. pół finał o pu 

har Wil. O. Ż.L.A. nie przyniósł żadnej nie- 
spodzianki. 

Jak było do przewidzenia 1 pp. leg. zwy 
ciężył Pogoń (coprawda osłabioną( 3 : 0, a 
'Makabi wygrała o minimalnym stosunku 1:6 
(z karnego) z ambitną drużyną Żaksu. 

Dzisiejszy finał pomiędzy drużynami Ma 
kabi i 1 ppleg. zapowiadają się b. interesu- 
jąco ze względu na doskonałą formę 1 pi. 

leg. G) 

zdecydowało urządzić w Wilnie specjalne 
przedstawienie jubileuszowe w piątek 29 li 
stopada. W tym celu wystawioną zostani: 
sztuka Żeromskiego „Uciekła mi przepióre- 
czka“ z Osterwą i Jaraczem na czele. 

W dniu. tym zjadą się wszyscy członko 
wie zespołu, którzy w okresie łat dziesięciu 
brali czynny udział w pracach Reduty. 

CU GRAJĄ W KINACH: 
Hollywood — Intrygant. 
Heljos — Ostatni romans. 
Lux — Z raju bolszewickiego. 
Wanda — Atlantyda. 
Piccadilly — Zagłada Rosji. 
Światowid — Titanic. 
Eden — Trędowata. 
Ognisko — Romans księżniczki (Niczy- 

je dzieci 
Kino miejskie — O świcie. 

W:;PADKI i KRADZIEŻE. 
— (c) Deiraudanta Głębockiego jeszcz- 

nie ujęto. Poszukiwania za zbiegłym kasje 
rem grodzieńskiego urzędu skarbowego Głę 
bockim nie dały narazie jakich kolwiek wy 
ników. 

Godnym pożałowania jest los żony jeg: 
i5 drobnych dzieci które pozostały wprost 
bez kawałka chłeba. 

— (c) Samobójstwo. Z niewyjaśnionych 
narazie przyczyn popełnił samobójstwo tel< 
grafista kolejowy w Baranowiczach Józei 
Michnowicz. 
. Desperat przeciął sobie brzytwą gardłu 
i z powodu zbytniego upływu krwi w pręd 
kim czasie zmarł. 

— (©) Na rynku Łukiskim ujęto Zygmu: 

ta Filimowicza (Połocka 4) w chwili gdy u 

siłował skraść uprząż na konia będąca wła- 

snością Malwiny Hermanowicz ze wsi Ceyló 

wka gminy rzeszańskiej. 
c) Wypadki za dobę. Zanotowano w 

Wilnie za ubiegłą dobę wypadków ogółen: 
49. Z tego kradzieży 9, administracyjnych 
— 24 zakłóceń spokoju 16 i innych drob- 
nych — 10. 

— (c) Troje dzieci zatruło się przez nie- 
uwagę. Wczoraj w dzień z powodu chwiło- 
wej nieuwagi rodziców przyjął t.zw. blekotu 
10 letni Stefan Rafałowicz (Klonowa 8)Dzie 
oko poczęło zdradzać objawy szału tak że 
ulokowano je w szpitalu dziecięcym. 

Taksamo zatruła się kreoliną 2 letnia An 
tonina Zastrzeżyńska (majątek Markucie) i 
Czesław Jajeczko (Ciesielska 1) lat 5 który 
zjadł nieustalonych bliżej korzeni. ; 

‚ — (c) Okradzenie mieszkania, Po uprze- 
dnim wybraniu okna do mieszkania Heleny 
Kuniewiczówny (Szyszkina Góra) dostali się 
złodzieje i wynieśli garderobę, bieliznę i bi 
żuterję na ogólną sumę 800 zł. 

((c) Wypadek ze 102 letnią staru- 
szką. Wczoraj w południe Pogotowie Ratun- 
kowe wezwano na ulicę W. Stefańską 34 do 
mieszkającej tam 102 letniej Matyldy Tur- 
giel która przebiegając (dosłownie) przez 
mieszkanie, upadła i doznała silnego uszko - 
dzenia nogi. 

Turgiel mimo tak sędziwego wieku trzy 
ma się całkiem dobrze lecz wykonuje wszy 
stkie obowiązki gospodyni. s 

— (c) Fatalna omyłka, Chana Gabaj (ży 
dowska 11) zamiast lekarstwo wypiła dena- 
turatu eo pociągnęło za sobą zatrucie. We- 
zwany lekarz po udzieleniu pierwszej po- 
mocy zdołał ją uratować i w celu dalszej 
kuracji pozostawił pod opieką rodziny. 

DUEETKTRZEOZERSYF OOBE ISSUE 

RADJO. _ 

Niedziela, dnia 20 października 1929 r. 

10.15—  : Nabożeństwo z Poznan* 11.55 — 12,10: Transmisja z Warsz. $ gnał czasu i komunikat meteorologiczny, 12,10 -- 14,00: Rewia lotnicza Asdycja 'zorganizo- 
wana wspólnie z Wojewódzkim Komitetem L O.P.P. Transm. z sali Teatru „Lutnia“, 

14,00 — 16,00: Transm z Warszawy Odczyty rolnicze i muzyka. 17.20 — 17,40: „Święto światła" pogadanka o Edisonie wygłosi Henryk Tokarczyk. 17,40—19,00: Transmisja 
z Warsz. Koncert. 19,00— 19,25: „Kukułka 
Wileńska" mówiony tygodnik humorystycz- ny. 19,25—19,50: „Emil Młynarski i Ignacy 
Paderewski". V SACO z cyklu „Z moich wspomnień muzycznych* wygł. prof. 
Józefowicz. 19.50 — 20, TĘ. į ania 
Sygnał Szasu rez program ną dzień na-. wany I ok 20.05 — 24.00: Tra arsz. pogadanki, komunikaty j i 
taneczna z Warszawy. "ARK 

  

Poniedziałek, 21 października 1929 r. 

„ 1156 12.05: Sygnał cząsu z Warsz. hejnał z Wieży Marjackiej w Raki 128503 10: Muzyka z plyt gramofonowych 13.10—13.20: Transmisja z Wszrsz. komuni- 
kat meteorologiczny. 17.00— 17,20: Program dzienny i chwilka litewska 17,20 — 17.45: 
Audycja la dzieci. Bajeczki dla najmłod- 
szych opowie Zula Minkiewiczówna. 17.45 
— 18.45: Transm. z Warsz koncert. 18.45 
—19.15: Audycja autorska Ludwika Hiero-* 
nima Morstina. 1915 1940: „Studja i ucz- 
niowie Uniwersytetu Wileńskiego* VIII od- 
czyt z cyklu „jubileusz U. S. B“ wygl- ks. 
prof. Br. Żongołłowicz. 19.40—20.00: Pro- 
gram na dzień następny. sygnał czasu i ro- 
meitošci. 2000 — 23.00: Transm. z Warsz' 
Stuchovwiskc, opereika, pogadaoki i komu- 
nikaty. 23,00 — 2400: Spacer detektorowy 
po Europie retransm. stacyj zagranicznych 
z lokalu P.A.P. : 

|    
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WERE TREE NI OE ZSEZZEDO Od ania 19 ao 23 Ba 1549 f. wsącznie bęczie wy$wietiany lim: ! 

Dobór znakomitych Maszyn: ETB, || no uaaa | 66 ° 
——_. SALA MIEJSKA $ | 8 € E Ba | 

: (MI LL). N | A a 55 CAVELL). Niezapomniana tragedja sądu wojennego bezlitosnych kapłanów wojny, która 
Traktory wolnobieżne „MUNKTELLS* do ropy naftowej. «l Ostębtenaka 5, | ozogiaładłą o św cio l2 paźinawka IOJS r w Bl Gila. Aktów IU M sol dłówizk SYBIJA 4) 

3 Najpraktyczniajsze i najgus- A piss wojska JA Z belgijscy; ach ausies Redžo Kn z | 
“ Н i „M. irkensdaelė, sąd wojenny niemecki, etc. Kasa czynna o е m. . Początek seansów o ° 4% | 

Motory .MUNKTELLS a Paa is 90 2 2 fowniejsze jesionki i naf- Następny program: „DZIŚ TAŃCZY MARJETTA". ° > Ё 
Motory a do nafty o sile 1i pół 3, 4ip modniejsze ubrania! 

Młoecarnie Syszzice motorowe firmy WICHTERLE i KOVAR- otrzymać BioraA tylko w  najwięk= Dziś ostatni dzieńl — Film ze śpiewem. — Będą wykonane odpowiednie romanse. 
ZIK różaej wielkości. kontekc gi ini nio ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. 

do koniczyny patent. ROHOW- PNE 1 KINO-TEATR Najpiękniejszy sukces ostatnich czasów!  Najpopularniejszy mężczyzna świata, bożyszcze kobiet Bukowniki i Tarki Sysdo, 

(Treszczotki) Grzechotki 

Młyny przenośne, różnej wielkości. 
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CAGE, 

» |drugi los 

A|wygrywa 
UR 

   myte 
AT 

do I kl. 20 boferji Państwowej 

| sq juź u nas do nabycia 
Naszą najszczęśliwsza Kolektura Lot. Państw. już wypłaciła 
swym graczom miljony złotych, uszczęśliwiając setki rodzin 
—to też wszyscy śpieszcie do nas po szczęśliwe losy I klasy, 

CENA. LO SU: 

Je ak 10, e db 20, al 30, "l 00. 
Go órugi los wygrywa. 

В GŁÓWNE WYGRANE: 
Jil. 750.000 2 piemje: 250.000 i 150.000 
1 p Ilość wygranych znacznie powiększona. Najszczęśliwsza 

i wiele, wiele innych sum. 

kolektura 

H. Minkowski 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. P. K. O. 3553 

į Wil : е fel. 14-17 ilno, Niemiecka35 1311 
LIDA, ul. Suwalska 28. P. K. O. 20439, 

Na prowincję wysyłamy niezwłocznie po wpłaceniu na- 
leźności ną jedno z naszych wyżej podanych kont (bez 
różnicy na jaki numer). 

i UWAGA: U nas zazwyczaj padają bardzo duże wygrane, 
tecz zachowujemy dyskrecję przez wzgląd na klijentów. Losy 
t. zw. „stawkowe* zamieaiamy na nowe 1 klasy dopłacając 

dba o swoim dobrobycie, musi zaopatrzyć się 
szczęśliwym losem MINKOWSKIEGO 
do 1-ej klasy 20:ej Loterji Państwowej. 

      

Trieury do zbóż ozimych i jarych MAROTTA. 
i TRIEURY do 

siemienia Inianege oryg. SZULTEGO. 
motorowe „SV EA% (udoskonalony typ młyna „Ekonom*) 

МУ Wagrodzki w Wilnie 
Dogodne warunki kupna. сс 

Bpańibufhaóipakkaikaipukizkakjjj 

    
HURT: izrajel Rabinowicz, Wilno, Rudnicka 13. 

B. Rimini i J. Poświański, Wilno, Rudnicka 6. 

  

dzie futer 

P. LANCĄHAŃ 
Wilno, ul. Wielka 56 

(obok kościoła św. Kazimierza) 

Wielki wybór sukna naj. 
nowszych deseni i kolo- 

rów. 
PODEORODZOWOCECCA 

czyszczenia 

  

  

z kapitałem zł. 10— 
Wspólnik 15 tysięcy POSZU- 

| KIWANY do przedsiębiorstwa w 
i pełnym ruchu. Zgłaszać się: Jagiel- 

lońska 3 m. 19. об g, 3—-4, —1 

P —————— is 
Dziš w jadtodajni 

imieni Św. Zyty obiady smaczne, 
zdrowe i tanie — tylko dla smako- 
szy od 1 zł, 50 gr., do 1 zł. Przyjdź 
raz, a staniesz się stałym gościem. 
Nasze hasło „Swój do swego po 
swoje", Zapraszamy: Związek Kucha" 
rek im. Św. Zyty, zaułek Kazimie- 
rzowski Nr 3, vis A vis Miejskiego 
Kina, - 0 
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Wielokrotnie nagrodzona 

larodowa Hodowlaż Drobin Dolsk 
Emilji Hr. Rzyszczewskiej 

poczta Maciejów Wołyń ma do od- 
dania po zł. 40. — koguty „Orping- 
tony żółte” zł. 60 indory „Mamutv“ 
zł, 26. „Bantamy srebrne” karzełki za 
sztukę z lęgu 1928, „Wysyłka za 

zaliczeniem. 

  

NAJLEPSZA ROŚLINA PASTEWNA 

BULWA 
Raz posadzona rośnie na jednem 
miejscu kilkanaście lat, daje duże 
zbiory naci i kłębów nawet na lichej 
ziemi, aby ciepłej i niemokrej, zimą 
nie wymarza i niewykopana w jesieni 
daje wiosną plon bulw— i doskonałe- 
go karmu wtedy, gdy go zwykle brak, 
pracuje dla rolnika literalnie cały 
ckres wegetacyjny danej miejscowoś- 
Ci, gdyż rośnie jaż do mrozów sta- 
łych; wszystkie jej części, to jest 
nać i bulwy stanowią doskonały karm 
przyczem nać jej jest pożywniejszą 
od koniczyny, a bulwy od kartofli. 
Wysyłam kłęby do sadzenia po cenie 
50 groszy za kilo, licząc z workiem 

  

„KIEbiaos* | [nn Peftowicz 
w potężnym dramacie erotycznym 99 
ESTERHAZY i czarująca LILJAN ELLIS. 
muzyczna ilustracja. 

a 66 (Adjutant. jej książęcej 
mości). 

W rol. główn.: męczen= 
nica miłości Hr, AGNEŚ 

Film wzruszającej treści! Przepych! Wystawa! — 
Seansy o godz. 4, 6, 8i 10 m. 15. i 

Śpiewi 
— Na premjerę honorowe bilety nie E I 

  

KINO TEATR 

„HELIOS“ 
Jutro premjera! 
Przebój erotyczny! „ERÓTYKOJ 
Porywsjące momenty. Wspaniała wystawa. Sensąacyjno-erotyczna treść. 

Pikantna i fascynująca sztuka z sen- 
sacjami i przygodami. W rolach gł. 
piękna i młodziutka I TA RINA 
i gwiazda ekranów OLAF FJORD. 

Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 15.15 

  

KINO-TEATR 
„HObbYWOGD* 

Mickiewicza 22. 

DZIŚ! 

i Sztuki za najlepsze 

Rewelacyjny super-film 
sezonu, reżyserji niezrównanego ERNESTA LUBITSCHA e» 

uznany przez akademię Nauki 
arcydzieło Emila Janinngsa 

TON. Oszałamiający przepych dworu carskiego w 
ORKIESTRA KONCERTOWA. 

obecnego IRTRYGANT 
który odgrywa rolę Carą Pawła I-go. W pozostałych ro- 
I-ch: FLORENCE VIDOR LE *1S STONE i NEIL HAMILZ 
18-tym wieku. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 

W poczekalni specjalna transmisja radjowa. 
  

ą LEKARZE | g 
BOKTOR 

B.ZELROWIEŻ 
gKOTe WERGYCZNA, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
"i, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kekłeta-Lekarz 

ik. Zelfowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 

  

Handlowy W. JARKOGŚKI I S-ka 
Magazyn konfekcji, obuwia, bielizny i wszelkiej galanterji 

  

_ Nadesziy ostatnie nowości 

R 
kinszerkam(ałowska 
oraz Gabinet Kosme- 46—3, od g. 3—5p.p. Kijowska 4_10,__-I portowa Nir 23 m. 28 tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
z: Mickiewicza 46. 
в 6. — 

ŚĆ ane R 
o 

Gabinet AWWAWAWi 

  

    

  

Służącej 
z dobremi 

gotowania 

Świadect- 
wami i umiejętnością krajowych i 

Z powodu reorganizacji spółki ogłaszamy od 14-go b. m. 

Sprzedaż OKAZYJNĄ owarów po 
Prosimy obejrzeć: nasze towary i przekonać się o naszych cenach 

GERACH wiatkowo niskich 

Iwa I al Suknie na zamówienie wykonywamy z własnych i powierzonych materjałów. 

  

PIANINA 
pierwszorzędnych 

zagra- 
do 2-chnicznych firm sprze- 

osób poszukuję. Zgła- daję na dogodnych 
sząć się: Mickiewicza warunkach. Wynajem. 

WDC 

Student 
  Do sprzedania 

palto damskie, cał- BA WAB WE 

RÓŻEE 
kiem nowe, zimowe 
(plusz fabr, 

U. S. B. udzielą ko-tanio. Objazdowa 6-7. 
repetycyj, dowiedzieć 
się: ul. Tatarska 17-9 

WAWAWAYW 
KUPNO | SPRZEDAŻ 

  

  

  

Ww l 

w ggiE! 
drzewny, 

  

Wilno, Wielka 42 

tel. 1200 

Pokój „duty, suchy, Stolarz 

Bechera) 

„„. ——! BAWWAWE 

Biskupia 12, tel. 14-10, 

wydaje pożyczki bez gyzmuswswu zam 
ograniczenie pod za- 
staw różnych towa- 

Drzewo rów: bryl SZCHAPOWEŃ I ZADANE. Šulai antów, złota 

Lekcje śpiewu solo- 
wego i dykcji. 
J kanie seplenienie i 
į „ wszelkie inne 
wady wymowy USU- 
wam zupełnie. Lecze- 
nie prowadzę pod kie- 
runakiem pi p. lekarzy= 
neurologów. Zapisy 
codzień z wyjątkiem 
niedziel i swiąt od g. 
11—12i cd 3i pó, 
do 4 i pół po połu- 
dniu, Sierakowskiego 
25 m. 3. Zofja Kozu- 
bowska.. — 

  

oneczny, ume-reperuje i odnawia. 
blowany, z obsługą, z meble. UI, Mickiewi= 
wygodami 
snemi, 
utrzymaniem, oddaje 
si 

nowocze: czą 62—17. 
może być z 

—0 

  

ię dla  samotnego.j Oszczędności 
przyjmujemy na 
oprocentowanie, 

zabezpieczone naj- 
pewniej hipotecz- 
nie, bądź wekslowo 
Wileńskie Biuro 

Mickiewicza 
tei. 152, 

21, 
E LOMBARD 

  

ALLA 

  

Pó 122 į Od 4-6; A i i у „futer, į, BŁAZNA 2 G (0 UAD 
i dostawą na st. Postawy w ilościach «1. Mickiewicza 24, tea rip a > Sery aka Dostawa niezwłoczna dywanów, ao AGUBIONO do- 
BL it d. kilo i nie mniej jak tel. 277. | Wilno, ste i-smacznę W Zamykanych wozach mochodów, maszyn Ł wod osobisty 

Gelio Ainiai kas kia Dokron; „„Mieklemiks i Mo4od grp. JE sekilożcim -Й „Wilopał it . RO RY: 
пр Н S I kobiecą kon- w sklepie anų — m 1926 przez Starostwo — zaczynając Od 20 października. enryłkiewiczowa Urodę ai dona L Jamszewi „Styczniowa 3. аеа Wilensko-Trockie, na 
nest ie — 12 nali, odświeża, usuwa KZT e З IW imię  Zwikiewiczowej 

Wilno; Bankowa (od Makowej) Nr. 1 PC! й Gołoty jej skazy i braki, ul. Zamkowa 20-a, mmm większego add Wincenty zam. w zaść. 
„Em. 144, WACŁAW KOZŁOWSKI. skórne, leczenie wło- Sztuczne opalenie ce- 2I. 8-72, = Kartofie pod Wilnem od kwiet- Lepołaty, gm. — №е- 

Obecnie na jesieni mam na sprzedaż sów, operacje kosme-ry* Wypadanie wło- p a " nia poszukuję, Oferty menesi) s pow. 
E bardzo ograniczoną jej ilość, przy g tyczne i kosmetyka 50V I ps aaa A. Wilenkin i $-ka e SE 0 O OZ b. Miletsto Lrūckiezo 
E ae © wa i > lekarska. Wilno, Wi- et yki iondlneń : wych e ilościach a gubioną kartę mo- 

3 ZEE leńska 33 m. 1, — GG eni 10—8 | Spółka z ogr. odp. | dowolnych z dostaw. i 2 bilizacyjna, wyd. 
` с‹›а:іецт%‚одё‹ро B Wilno, ul. Tatarska | ną iejs 'e a enogra |! przez P. K. U „DP. 43, › miejsce po cenie A, : 3 P. R ce APARERNOSDZENUCZZNZNAEEM* OSZEZONOCOGNENAB Ei ———| 20, dom  własny.| 7 gr, kilo dostarcza polskiej: biurowej, Wilno, na imię Mi- 

8 Firma egz. od 1874 r. @ A.Blumowiez p й KOBIECĄ | Istnieje od 1843 r. |maj. Wielka-Rzesza. parlamentarnej, nie Chala = Rusowicza, 
m Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji Е rū Ekonserwuje, Fabryka i skład| Zamówienia _ proszę mieckiej, wyucza li- unieważnia się. _—o 
m m Choroby weneryczne, goskonali, odświeża. mebli: kierować: _ Zygmunt Stownie, tanio, jaknaj- bionćśświati 

s K D k @ skórne, i syfilis. Przy* usuwa braki i skazy. | jadalnie, sypialnie, | Ruszczyc, Witoldowa 5 dokładniej _ Instytut PSV % NC ect- 
8 я ą rows a. E jęcie: Oć 9—1 13—7. Regulacje i trwałe] salony, gabinety, |m, 4, tel. 11—72. —-g Stenograficzny War- Rok: yplomowe 
в ® Wilno, przyciemnianie brwi. | 16žka ойкожале 1 -—а з2ама, Krucza 26, ,, Parstwował Szko- 
В „.., „Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, в ul Wielka 2 Gabinet _ Kosmetyki] angielskie, kreden- Šprzedam 6997 — Wil sa Sr Na: NEW 
8 Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- Ė la e Leczniczej „CEDIB*| sy, stoły, szaty || ośrodek 100 _ Ба, | —- IE AA zak 1, Wyd. 
й jowych instrumentów, tylko gwarantowanej g (Telef. 921). — ]. _ Hryniewiczowej.| biurka,  krzesłaj| ziemia b. dobra, OSZUKUJEMY oi pie na UINOWIEZĄ 
8 jakości. Wielka 18 m. 9. Przyj. | dębowe i t. p. Do-|| zagospodarowany. sum  bipotecz- | Aleksandra, unieważ- 
® SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. d od g' 10—7. - | godne warunki i|| ze zbiorami, in- | nych na pierwsze | -25—— IN, 
OBOK RGRE OWODUNONSRZARSZANSROKANAGEBNUNNMAU  Doktór-MEdYCYNY | mmm > na raty. wentarz żywy i] miejsca hipotek | —ygubione tymcza- 

LUKIEWICZ on sana M m | martwy, 2 k m. od |q miejskich, lub į Ž Sowe ząświadcze- 

      

  

Tym oto spo= 
sobem Persil 
chroni bieliznę! 

Persil w czasie jednorazowego 
krótkiego zagotowania wy= 
twarža miljony drobniuteńkich 
pęcherzyków. Przenikają one 
tkaninę i usuwają wszelki brud. 
Nadzwyczajna siła czyszczą= 
ca pęcherzyków Persilowych 
czyni zbytecznym wszelki 
wysiłek ręczny. 

RI 
|Kursy Kierowców Samochodowych ' 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnii 
Na a A 55. TEL. 13-30. 

niu 28 paźńziernika r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XL AMATORSKIEJ dla Pań i Panów z nauką PeaiG 
tygodniową i w grupie XLI ZAWODOWEJ dla kierowców 

: zawodowych z nauką 2 i pół miesięczną. 
| Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjat kursów 
codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13:30. 

Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 
samochodów i ciągówek__ rolniczych. 

    
      

  

  

- Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 
Mickiewicza 9, wejście 

ROR H 
przyjmuje od g. 1— 

i — Poszukuję pracy 

z ul. 

i od 5—7 p. p. 
  

DOKTOR 
Ъ. KIRSKBRE 

choroby 

ŃSKA 3, 

Doktor: Medycyny 

M. Mienicki 
Adjunkt — kliniki 
skórno-syfil, Uni- 
wersytetu 
po powrocie wzno- 
wił przyjęcia. Wi- 
leńska 34 m. 3 
Przyjm. od godz. 
4—1 po poł. 

Mr. POFILSKI 
skoroby A i We” 
meryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do 1i od 
$—] p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

W.Z.P. 
    

LERB 

Br. G. GULFSON 
weneryczne, 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
Ы 

Koktėr.Medycyny 
A. EYMBLER 

shoroby skórne, we- 
meryczne |  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pja, słofice górskie, 
diatermja,  Solłux. 
Mickiewicza 12, ró, 
Tatarskiej 9—2 i 5— 

№.7.Р. 43 
  

гвг— m WIRNARAROWAO 

  

weneryczne uchodcem Z 
i skórne. ul. posiadam wykształce- —- 

te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8do 1 iad5do8 

B. UL. 

moczo* CJ. 

R POSADY Ę 

dozorcy domu, lub na 
wyjazd pisarza pro- 
wentowego, ekonoma wie nowe okazyjnie 

ajowego. Jestem czy gaj 8 Rosji. 

nie sześć klas gim- 
nazjum, kursy i Odpo- 

wiedne referencie. 
W obecnej chwili 
znsjduje się wraz z 
rodziną w bardzo 
krytycznych materjal- 
nych warunkach, bez 

srodków do życia. 

Tuskulańska 12 
m. 4, Wilno. Ignacy 

Mienicki. =0 

— 

E z freblowską 

Bny metodą, da- 
waniem początków do 

dzieci na wieś, poszu- 

kuję. Zgłaszać się tyl- 

ko z dobremi Świa- 
dectwami. Mickiewi- 

cza 46 m. 3, Od g. 
3—5 po pał. 1 

b w starszym 
050 a wieku 

nmiejąca dobrze go- 

tować, poszukuje pra- 

do jednej lub 2 
Tyzenhauzow= 

— 

  

osób, 
ska 25—16. RL 

Buchalter 
zdolny bilansista 

przyjmie posadę stałą 

lub na godziny. Po- 

siada wszechstronną 

praktykę, oraz Znajo- 

mość języków obcych, 
Oferty do adm, „Sł0w 

wa“. —1 

Nauka 
pisania na maszynie. 
Orzeszkowej 11 16. 

  

— —, 

porteiaa koncerto- 
wy, pierwszorzęd" 

ny, zagr. fabr; oka- 
zyjnie do sprzedania. 

IANINO koncertowe 
„Schredera“,  pra- 

do sprzedania. Rud- 
nicka 10 m. 29. 

Okazyjnie 
do sprzedania loko- 
mobila używana, 6 
sił końskich, na bard- 
zo dogodnych warun- 
kach. Zgłoszenia: 
„Polkres*, Krėlewsk 
3, tel. 17-80. 

Okazyjnie 
sprzedają się staro- 
żytne łóżka, Zawalna 
17 m. 5, od g.10 12 
i 4—5 po poł. — 

Sprzedaje się prze- 

a 
o 

sliczay KOTEK MOQOTA — 
biały, dwumiesięczny. 
Pańska 4 m. 1, oglą- 
dać od g. 4—8. —0 

D. A. Bławał 
Wileński 

lig, 3] 
Wileńska 

POLECA 
Towary białe 
bieliźniane, 

Flanele, 
Baje 

i Barchany 

Bardzo tapio 
Niżej cen fabrycz- 

nych: 
proszę się przeko* 

nać. 

Wykór duży.     

В 

miasta powiatowe- 
go, 45 od Wilna, 
przy szosie, tylko 
poważnym reflek- 
tantom. Bliższa 
wiadomość: portjer 
Hotelu Brystol. 0 Ba O 

Folwark — 
160 ha w pow. 
Lidzkim  sprzeda- 
my za 8.000 dol. 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowes 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. ZE 
wz 

m ajładniejszy plc 
na Zwierzyńcu, 

przestrzeni 680 S. 
kw, z rosnącym 
lasem _ budułco= 
wym, okazyjnie do 

sprzedania 
Wileńskie | Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel, 152. —0 

  

a r 
Duży dom 

w centrum miasta 
z dochodem 33,000 
zł. sprzedamy do- 

godnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 
t 

21,     
    L 
8 

2 SOS KOWNA TAGA 

Mieszkanie 
4 pokoi, kuchnia Z 
wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia. dow, 
się Fabryczna 43, 

1 lh Z pokoje 
ze wszystkiemi wygo- 
dami, z telefonem, do 
iwynajęcią solidnym 
lokatorom. Antokol- 
ska 24-a m. l-a. —T 

d oprocentowanie i 

icza 1, tel. 9-05 НО 

Wydzieržawia 
się majątek, obszaru 
około 175 ornej i 300 
łąk. Budowy w po- 
rządku. Do nabycją SKiei Bronisławy Nr 
inwentarz: Oziminy. 3817, wydział Lekar- 
wysiano 60 hek. Maj, SKI U: 5. В. zo 
o P+ Dok- 
szyce, si. Parafją a 
m Wileńska. oj 

" 

i w NAJLEPSZY p 

górnośląski koncernu „Progress“ 

«dż 

ziemskich na dobre | nie o zaliczeniu 
do kąt. „D*, wydane 
przez P.K.U. Lida, na 
imię Józefą Kozieckie- 
go, rocznik 1903, 
umi ważnia się _—o 

Zgubiono 
legitymację studencką 
na nazwisko Smol- 

Dom H.-K. „Zą- 
chęta* е Mickiewi- 

  

у 

    
oraz KOKS wagonowo i od jednel 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarczą 
Przedsiębiorstwo Handiowo-Prze- 

mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULL roku 1890 
Biurc: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 —0 

  

  EDNICE. 

Drukarnia „Wydawniciwo Wileūskie“, Kwaszelna 23. 
/ 

1 

Komisowo - Handl. | 

  

  

  
« OfŁABIENIE BLE R 

 


