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Pilna sprawa. 
Stoimy przed sprawą pilną, któ- 

ra pomimo trudności połączonych 

z jej załatwieniem będzie jednak 

musiała być rozwiązana i to w 

niedalekiej przyszłości. Jest to spra- 

wa płac urzędników państwowych. 

Nie będziemy tutaj wchodzili w 

meritum i uzasadniali aż nadto u- 

świadomioną przez ogół konie- 

czność odpowiedniego wyposażania 

funkcjonarjuszy państwowych, od 

których tylko wtenczas można wy- 

magać poświęcania całej swej pra- 

cy na służbę państwa. Nie będzie- 

my mówili też o tem, że tylko u- 

posażenie umożliwiające najskro- 

mniejszą egzystencję i zaspokoje- 

nie minimum potrzeb kulturalnych 

da możność utrzymania na stano- 

wiskach ludzi tęgich i zdrowych — 

od których można i trzeba wyma- 

gać by stali na wysokości zadania. 

Płace głodowe dotychczasowe spra- 

wiały, że siły najtęższe i najener- 

giczniejsze szukały dla siebie inne- 

go pola pracy. Pozostawali w ad- 

ministracji i wogóle na stanowi- 

skach rządowych niedołędzy życio- 

wi, którzy aparat państwowy, a 

więc i powagę państwa kompromi- 

towali do reszty. Nie będziemy 

więc tu podnosili, iż jednym z wa- 
runków uzdrowienia naszego apa- 

ratu państwowego poza konieczne- 

mi reformami, zarówno w dziedzi- 

nie organizacji pracy, biurowości i 

programu, niepoślednie miejsce zaj- 

muje również i sprawa należytego 

wyposażenia pracowników państwo- 

wych, spełniających tę odpowie- 

dzialną rolę dźwigania i prowadze- 

nia całej machiny państwowej. 

Zrozumialym więc aż nadto i 

przyjętym z uznaniem był fakt po- 

dniesienia w swoim czasie wkrótce 

po przewrocie majowym uposażeń 

wojskowych. Pomimo ciężkich je- 

szcze konjunktur gospodarczych, 

rozumiano, że chcąc uchronić ar- 

mię przed ucieczką z niej najzdol- 

niejszych i energiczniejszych ele- 
mentów trzeba dać im możność żyć. 

To też w parze z jej reorgani- 

zacją i usprawnieniem poszło i za- 

bezpieczenie możności pracy wol- 

nej od trosk materjalnych dnia co- 

dziennego. | 
Jeśli budziły zastrzeżenia, to 

sposób przeprowadzenia tej pod- 

wyżki płac uskutecznionej zbyt me- 

chanicznie, bez uwzględnienia faktu, 

że podniesienie poborów wyższych 

szarż, uwzględniając trudności fi- 

nansowe Państwa, niekoniecznie 

miały być proporcjonalne do pod- 

wyżek naprawdę głodowych uposa- 

żeń szarż niższych. Popełniono 

wtenczas tę krzyczącą niesprawie- 

dliwość, że przy zbyt może wyso- 

kiem podniesieniu płac general- 

skich—nie uwzględniono wcale po- 

dniesienia płac podoficerskich, prze- 

cież mniej niż niedostatecznych.— 
Jak się to stało, trudno zrozumieć, 

„a przecież podoficer, to podstawa 

nowoczesnej armji. — Wyrównać 

tę niesprawiedliwość można było 

nawet w ramach ówczesnego budżetu 

wojskowego, stosując tylko mniej- 

sze podwyżki szarż wyższych Sto- 

pni. Sądzimy jednak, że ta sprawa 

w ten, czy inny sposób będzie mu- 

siała być uregulowana i to w cza- 

sie jak najprędszym. 

Oczywiście, gdy faktem stało się 

podwyższenie płac funkcjorarjuszy 

wojskowych jasnem było, że będzie 

musiała nastąpić poprawa losu i 

drugiej kategorji pracowników pań- 

stwowych — mianowicie fukcjonar- 

juszy cywilnych. 

Stan,skarbu państwa stał wten- 
czas jednak temu na przeszkodzie. 

Polska przeżywa ciężki okres 

dzwigania się gospodarczego i finan- 

sowego. Okres ciężki wogóle w 
powojennej Europie — clężki u nas 

specjalnie. Dźwignięciu gospodar- 

czemu i finansowemu poświęcone 
być winne wszystkie siły i wszyst- 

kie środki, albowiem od tego za- 

leży byt i rozwój Państwa, a z 

niem też i los jego obywateli. Nad- 

mierne obciążenie budżetu może 

zachwiać jego wypłacalnością, jego 

walutą, może doprowadzić do kafa- 

strofy fivansowej, której jużeśmy byli 
tak bliscy, —katastrofy, która prze- 

dewszystkiem odbiła by się na lo- 

sie tych właśnie pracowników pań- 

stwowych. 

To też ofary tu ze strony pra- 

cowników w tych warunkach były 

kónieczne i znoszone, jak dotąd, 

ze stoicyzmem, 

Jednakże na szczęście od maja 

z nad przepaści bankructwa, nad 

którą znaleźliśmy się, dzwigamy 

się powoli lecz stale. Stan gospo- 

darczy kraju się poprawia. Budżet 

został zrównoważony, deficyty z 

okresu poprzedniego pokryte, walu- 

ta stabilizowana Widzimy ożywie- 

nie we wszystkich gałęziach pro- 

dukcji, zmniejszenię liczby bezro- 

botnych, ożywienie obrotu towaro- 

wego, korzystny bilans handlowy, 

stały wzrost dochodów państwo- 
wych i t. d. Siła więc płatnicza 
państwa rośnie. Jednakże jedno- 
cześnie obserwuje się inny niepo- 

kojący objaw tendencji zwyżkowej 

cen i wzrost drożyzny. 

| tu właśnie spotykamy się z 

momentem, w którym ofiarność i 

stoicyzm dotychczasowy rzesz urzę- 

dniczych zostaje wystawiony już na 

zbyt ciężką próbę. : 

Wzrost cen o 15—20 proc. prze- 

ciętnie na produkty najniezbędniej- 

szej potrzeby, jak żywnościowe, 

opałowe, odzieżowe łącznie ze zbli- 

żaniem się okresu zimowego sta- 

wia te rzesze urzędnicze wobec i 

tak niedostatecznego uposażenia w 

położeniu niemal katastrofalnem. 

Domaganie się poprawy bytu wśród 

cierpliwych dotąd rzesz staje się 

coraz bardziej natarczywym. Odby= 

wają się zjazdy, zebrania, wiece. 

Tworzą się związki i bloki rozma» 
itych związków pracowników pań- 

stwowych, które zaczynają wystę- 

pować solidarnie stawiając żądanie 

Rządowi. 

Nie bez wpływu na ożywioną 

akcję rozmaitych organizacji zawo- 

dowych pracowników państwowych 

była akcja tych pracowników w 

Austrji. Groźba bezrobocia funkcjo- 
narjuszy państwowych zmusiła ta 

gabinet ministrów do dymisji, gdy 

pomimo chęci pójścia na spotka- 

nie funkcjonarjuszom, rząd jednak 

zadaleko posuniętych ich postula- 

tów spełnić nie mógł. 

Fakt ten musi naszych pracow- 
ników państwowych jednak poważ- 

nie zastanowić. Świadczy on nie 
tylko o sile, którą reprezentują 

zorganizowani pracownicy—ale i o 

tem, że struny przeciągać nie moż- 

na. Zresztą są rzeczy, na które bez 

wielkiego ryzyka może pozwolić 

Austrja, lecz na które nie może 

pozwolić sobie Polska. Dezorgani- 
zacja życia państwowego w Polsce 
z tych czy innych powodów pra- 

cownikom państwowym najsilniej 

zainteresowanym w sprawności ma- 

chiny państwowej w pierwszym 

rzędzie zaszkodzić może. 

Przed Sesją Sejmową. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Dzisiejsze posiedzenie. 
Marszałek Sejmu p Rat'j rozesłał wczoraj do posłów list z 

zawiadomieniem, iż otwarcie sesji sejmowej nastąpi ńdnia 30 b. m. 
o godz. 5 po południu. Porządek dzienny posiedzenia przewiduje 
pierwsze czytanie preliminarza budżetowego na rok 1927—28. 

Orędzia Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej 

Izba wysłuchuje stojąc. 
> Podczas czwartkowej rozmowy prezesa Rady Ministrów z Marszał- 

kiem Sejmu najważniejszym tematem była kwestja sposobu otwarcia se- 
sji, a to z tego powodu, że dotychczas nie był opracowany ceremoniał 
tego otwarcia. Wobec zmiany konstytucji rząd zajął się tą kwestją i 
dbając o zapewnienie należnego szacunku dła przedstawiciela naj- 
wyższej władzy państwowej zażądał, aby za przykładem parlamen- 
taryzmu państw zachodnich Izba wysłuchiwała dekretu Prezyden- 
ta stojąc, a nie siedząc. 

„ Marszałek Rataj w sprawie tej nie porozumiewał się jeszcze z klu- 
bami i zakomunikuje opinję rządu w tej kwestji przedstawicielom  klu- 
bów na dzisiejszem posiedzeniu Konwentu Senjorów, które się odbędzie 
w godzinach południowych. 

W kołach politycznych cała ta sprawa wywołała duże poruszenie, 
przyczem wskazywano, iż nie jest wykluczone, iż sprawa ta może się 
stać powodem konfliktu między Rządem a Sejmem. 

Według informacyj naszego korespondenta z miarodajnych źródeł 
do konfliktu prawdopodobnie nie dojdzie i należy sądzić, że dzisiejszy 
Konwent w swej decyzji zastosuje się do życzenia rządu i zwyczajów 
parlamentarnych. Należy jednakże przewidywać że komuniści oraz gru- 
py komunizujące i słowiańskie mniejszości narodowe nie zachcą zasto” 
sować się do uchwały Konwentu. 

Przez całe popołudnie i w godzinach wieczornych marsz. 
prowadził rozmowy na ten temat z przedstawicielami 

Rataj 
różnych stron- 

nictw, O godz. 7 wiecz. przybył z polecenia Marszałka Piłsudskiego do 
marsz. Rataja płk, Beck, szef kancelarji gabinetu ministra spraw woj- 
skowych celem poinformowania się w tej sprawie. Odpowiedź marsz, 
Rataja nie mogła być jednakże definitywną, a to z uwagi 
posiedzenie Konwentu Senjorów. 

na dzisiejsze 

Nieporozumienio, jakie wynikło między Rządem a Sejmem 
na tle życzenia rządu, ażeby przy odczytywaniu dekretu Prezydenta Rze- 
czypospolitej O otwarciu nowej sesii.lzba sejmowa wstawała „z miejsc, 
przybrało w godzinach popołudniowych na sile. 

Komisja parlamentarna klubu P. P. S. uchwaliła w tej sprawie ze 
wzglęnów zasadniczych stanowisko negatywne. 

Płk. Beck, który z ramienia prezesa Rady Ministrów informował 
się w tej sprawie u p. marsz. Rataja, zawiózł p. Prezesowi odnośną 
uchwałę klubu P. P. S. 

Na godz. 10 wiecz. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Gabinetowej. 

Istotnie o oznaczonym terminie zebrała się w pałacu Radziwiłłow- 
skim Rada Gabinetowa pod przewodnictwem Marszałka Piłsudskiego. 

Jak się nasz korespondent dowiaduje, narada zastanawiała się nad 
stanowiskiem i taktyką rządu w związku z wytworzonym konfliktem. 
Definitywnych uchwał nie powzięto, odkładając je do dnia dzisiejszego, 
do chwili, kiedy będzie wiadome stanowisko Sejmu, jakie się ujawni 
na posiedzeniu Konwentu Senjorów, 
południe. 

które się odbędzie o godz. 12 w 

Tutejsze koła polityczne i parlamentarne komentowały nie- 
zwykle żywo przebieg wczorajszego dnia politycznego, wysuwając 
cały szereg przypuszczeń, częstokroć daleko idących. 

Posiedzenie Rady Gabinetowej zakończyło się około . godz. 12 w 
nocy. 

Poprawa bytu urzędników mu- 

si i może iść jedynie równolegle 

z poprawą gospodarczego stanu 

państwa, 
Poprawę na wszystkich polach 

acz powolną, znać. | pracownicy 

mogą obecshie domagać się, aby 

dysproporcja pomiędzy wysokością 

płac urzędniczych, a poziomem cen, 

skazująca poważny odsetek lud- 

ności państwa na głód i chłód nie 

stała się ogniskiem chorobowem 

w organizmie Rzeczypospolitej. Mu- 

szą być wyszukane, i to natych- 

miast, środki zaradcze, któreby nę- 

dzę mas urzędniczych i ich niepew- 

ność o przyszłość w znacznym 

stopniu złagodzić mogły. Walka z 

drożyzną jest, niestety, dotychczas 
jeszcze przeważnie słowem, które 

rzadko staje się ciałem. Niezależnie 

jednak od niej musi iść w parze 

pomoc z innej strony w postaci 

niezwłocznej poprawy  materjalnej 

sytuacji urzędników państwowych. 
Zadanie to w dzisiejszych warun- 

kach jest bardzo trudne, a jednak 
za wszelką cenę rozwiązane być 

musi. Sądzimy, że jeśli nie w całej 

rozciągłości, bo to by wymagało 

znacznego poprawienia się sytuacji 

gospodarczej państwa, to przynaj- 

mniej częściowo. W każdym razie 

powinno przedewszystkiem być u- 

możliwione przetrwanie zimy. 

Wiemy, że rząd obecny sytuację 

rozumie, że gotów jest pójść na 

spotkanie rzesz pracujących jak 

najdalej. Dotychczasowe zapowie* 

dzi dodatków procentowych ogół 

pracowników nie zadawalnia. Są- 

dzimy, że rząd znajdzie możność 

przyjścia z pomocą wydatniejszą. 

Minęły te czasy i rządy, kiedy sze- 

fowie ich na prośby pracowników 

odpowiadały: „jest źle, będzie jesz- 

cze gorzej"... Chcemy wierzyć, że 

właśnie rząd Marszałka Piłsudskie- 

go to trudne zadanie podejmie i 

rozstrzygnie zgodnie z nakazami 

politycznego rozsądku, sprawiedli- 

wości i możliwości państwowych. 

mrs. 

Przyp. Redakcji. Artykuł ten został 
złożony przed otrzymaniem telefonu z 

Warszawy o przyznaniu na wczorajszej 
Radzie Ministrów podwyżki płac podofi- 
cerskich i urzędniczych. Jakkolwiek nie 
zaspakaja to w całości potrzeb rzesz u- 
rzędniczych, jednak jest dużym krokiem 
naprzód w polepszeniu ich położenia. 

Sprostowanie: W czwartkowym nu- 
merze „Kurjera Wil." w artykule wstęp. 
nym pod tytułem Hołd Nieświeski przez 

nieuwagę korektorską wkradło się parę 

błędów. Między innemi powinno być: 
„U podłoża tego... poparcia okazanego 

przez obóz ziemiański endecji.. a nie 
„obóz ziemiańskiej endecji”, Oraz „Po- 

wstał jeden z przedstawicieli najdum- 

niejszych rodzin arystokratycznych... i 

począł czynić spowiedź z grzechów.„”, 
a nie „Pozostał jeden z przedstawi- 

cieli.„* ! 

„cji kolejowej 

Sejm i Rząd. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

Sprawa dekretów. 

Sprawa załatwienia przez Sejm 
dekretów wydanych przez Prezy- 
denta Rzeczypospolitej nie została 
dotychczas definitywnie załatwiona. 

Mówią, iż marszałek Sejmu jest 
zdania, że Sejm albo przyjmuje 
te dekrety bez ich rozważania, albo 
je zakwestjonuje, lecz w tym wy- 
padku winien być złożony do la- 
ski marszałkowskiej formalny wnio- 
sek o odrzucenie danego dekretu. 
Co się tyczy przekazania z ubieg- 
łej sesji na sesję obecną wniosków, 
projektów i interpelacyj poselskich, 
dotychczas niezałatwionych, to w 
sprawie tej w kołach miarodajnych 
nie zapadła jeszcze decyzja. 

Zmiany na stanowiskach. 

Dowiadujemy się, iż na wczo- 
rajszem posiedzeniu Rady Minist- 
rów postanowiono przenieść w 
stan nieczynny głównego komen- 
danta policji państwowej p. Bo- 
rzęckiego Oraz powołać na to sta- 
nowisko p. Maleszewskiego. ROw- 
nież ma być definitywnie załatwio- 
na nominacja szefa kancelarji cy- 
wilnej p. Prezydenta p. Cara na 
podsekretarza stanu w Min. Spra- 
wiedliwości. 

Obecny wice-minister sprawied- 
liwości p. Siennicki nie opuści na- 
razie swego stanowiska, a to z te- 
go powodu, iż pozostaje mu już 
do wysłużenia niedługi okres czasu 
dla uzyskania emerytury. 

Wreszcie ma być przeniesiony 
w stan nieczynny generalny dyrek- 
tor poczt i tel. p. Moszczyński oraz 
ma zostać odwołany z Rzymu po- 
sel polski p. Kozicki. Ten ostatni 
fakt pozostaje z związku ze skan- 
dalicznym zachowaniem się p. Ko- 
zickiego w sprawie zaaresztowania 
wybitnego polskiego publicysty p. 
Rzymowskiego. 

Śledztwo w sprawie napadu 
na pos. Zdziechowskiego. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Sej- 
mu marsz. Rataj ma odczytać z try- 
buny pismo prezesa Rady Minist- 
rów Marszałka Piłsudskiego, za- 
wiadamiające, iż śledztwo w Spra- 
wie posła Zdziechowskiego nie jest 
jeszcze ukończone i trwa w dal- 
szym ciągu. Wobec tego kwestja 
wyboru koniisji śledczej w tej spra- 
wie w myśl ewentualnego wniosku 
Zw. Lud.-Nar. musi być narazie 
odroczona aż do ukończenia šledz- 
twa przez władze sądowe, niedopusz- 
czalnę bowiem jest z punktu wi- 
dzenia prawnego, aby w tej samej 
sprawie prowadziły śledztwo jedno- 
cześnie władze sądowe i wybrana 
w tym celu komisja poselska. 

Obrady w Ministerstwie 
Komunikacji. 

Wczoraj rozpoczęły się pod prze- 
wodnictwem ministra komunikacji 
p. Romockiego obrady państwowej 
rady kolejowej, na której dyrekto- 
rzy poszczególnych okręgów dyrek* 

złożyli sprawozdania 
o rozwoju 
swoich okręgach. 

Dodatek do pensyj urzę- 
dniczych i podoficerskich. 

Na wczorajszem _ posiedzeniu 
Rada Ministrów uchwaliła na wnio- 
sek ministra skarbu (uchwała przy- 
jęta będzie w formie rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej) 
przyznanie urzędnikom  państwo- 
wym jednorazowego dodatku w 
wysokości 20 proc. uposażenia mie- 
sięcznego. 

Dodatek wypłacony będzie w 
dwóch równych ratach, a to 15 li- 
stopada i 15 grudnia r. b. Wyso- 
kość dodatku wypłacona będzie 
według uposażeń dnia 1 listopada 
roku bież. 

Dodatek powyższy rozszerza 
się na funkcjonarjuszów państwo- 
wych i osoby wojskowe, wyłączeni 
są jednakże urzędnicy urlopowi i 
wojskowi, pobierający dodatek służ 
bowy, dalej ci, którzy pozostają w 
stanie nieczynnym bez uposażeń, 
lub z uposażeniami emerytalnenii, 

ruchu towarowego Ww 

wreszcie słuchacze szkół i kursów 
wojskowych, otrzymujący dodatek 
etatu przeniesienia służbowego. 

Następnie Rada Ministrów u- 
chwaliła na wniosek ministra skar- 
bu dodatek dla szeregowych zawo- 
dowych. Dodatek ten, płatny mie- 
sięcznie zgóry, zostanie określony 
w następującej wysokości w armji 
lądowej i marynarce: chorąży 90 
punktów, sierżant sztabowy 80 
punktów, sierżant zwykły 70 pun- 
któw, plutonowy 50 punktów i 
kapral 30 punktów. 

Posady dla wystužonych 
podoiicerów zawodowych. 

Rada Ministrów uchwaliła, aże- 
by urzędy państwowe i samorzą- 
dowe oraz zakłady i instytucje sub- 
wencjonowane przez państwo przyj- 
mowały na wakujące posady prze- 
dewszystkiem kandydatów z ро- 
śród wysłużonych podoficerów za- 
wodowych, posiadających za sobą 
12 lat służby. Dalsze artykuły tej 
uchwały określają w sposób szcze- 
gółowy wymaganie i kwalifikacje 
tychże kandydatów. 

Inne uchwały Rady Mini- 
strów. 

Następnie uchwalono nowy sta- 
tut organizacyjny Minister. Przem. 
i Handlu. Rada Ministrów posta- 
nowiła utworzyć tymczasowo urząd 
komisarza węglowego w osobie 
ministra komunikacji. Do kompe- 
tencji komisarza węglowego  nale- 
żeć będzie ustalenie planu i ko- 
lejności transportu węglowego w 
zależności od potrzeb gospodar- 
czych, przeznaczonych zgóry na 
rynek wewnętrzny, jak i zagra- 
niczny. 

Zaprzeczenie plotce. 
Wbrew doniesieniom niektórych 

dzienników o zamierzonej jakoby 
przez M-stwo Skarbu likwidacji 
straży celnej na pograniczu połud- 
niowem i zachodniem i zastąpie- 
niem jej oddziałami K.O.P. dowia- 
dujemy się, że żadne tego rodzaju 
projekty w M-stwie Skarbu nie są 
przygotowywane. (Pat.) 

  

KUPNO, 
SPRZEDAŻ, 
KOMIS. 

Obrazy, 
Rzeźby, 
Antyki, 
Dywany, 
Kryształy, 
Przedmioty 

sztuki 
stosowanej. 

Wejście 
bezpłatne. 

1672-2 
OG ODRZ ZET DER RE TAKAS 

Kino „POLONJĄ“ 
ul. Mickiewicza 22. 
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КИга ciała” 
znanego reżysera Wilhelma Pragera. 
Udział biorą: słynna Tamara; 
Karsawina i Władimirow, 

Karolina de la Riwa i inni. Lloyd 
George, Lord Balfour, Mussolini i in. 
Początęk seansów o g. 4, 6,8 i 10. 

Kasa czynna od g. 3.30. .   

  

Ze šwiata. 
Echa Locarna, 

LONDYN, (Pat.) Sprawozdawca 
dyplomatyczny Daily Telegraph do- 
nosi, że premjerzy Australji i No- 
wej Zelandji zalecą swym parla- 
mentom przyjęcie paktów locar- 
nieńskich. Natomiast  premjerzy 
Kanady i Południowej Afryki nie 
przyłączą się do tej akcji. 

Trzęsienie ziemi. 
MANILLA, (Pat.) Wczoraj oko- 

ło godz. 8-ej wieczorem miasto 
zostało nawiedzone silnem trzęsie- 
niem ziemi, które trwało przez 10 
sekund. Wiele domów zostało 
uszkodzonych.
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Bialoruska emigracja 
do Z. S. S. R. 
(Z prasy białoruskiej). 

К 

Przyczyny emigracji i jej przebieg. 

W artykule wstępnym pod tytu- 
łem powyższym, „Sielanskaja Ni- 

wa”, organ Białoruskiego Związku 
Włościańskiego, zamieściła „przed 

niedawnem szereg nader zajmują- 
cych informacji o emigracji biało- 

ruskiej do Rosji sowieckiej, oświet- 
lając zarazem tę kwestję ze swego 
punktu widzenia. 

Nienormalne to 
mas zjawisko winno żywo  zainte- 
resować ogół myślący społeczeń- 
stwa polskiego. 

Otóż „Sielańskaja Niwa” za miń- 

skim organem urzędowym „Sawiec- 

ką Biełarusią*, podaje że w Miń- 

sku w ostatnich czasach powstało 
„Towarzystwa emigrantów politycz- 

nych z Białorusi Zachodniej. Wia- 

domość ta, dziwna na pozór, zwłasz- 

cza gdy się wspomni o olbrzymich 

zastępach uciekinierów z Rosji so- 

wieckiej, rozproszonych po całym 

świecie—ma jednak zupełnie real- 
ne podstawy. 

Emigranci białoruscy znaleźli się 

w S. S. S. R. bynajmniej nie 2 dob- 

rej woli, zmusiły ich do opuszcze- 

nia Polski fatalne warunki życia 

kresowego. 

Emigracja białoruska do S. S. 

S. R.—powiada autor artykułu— 

powstała w roku 1921, to znaczy 

po traktacie ryskim; wzrosła ona 
znacznie w roku 1922; jeszcze bar- 

dziej w roku 1923; odbywa się ona 
i teraz, tylko w mniejszych rozmia- 

rach i bardziej skrępowana. 
Wywołały ją takie, ogólnie zna- 

ne, przyczyny jak zwalnianie ze 

służby jednych Białorusinów i nie 

przyjmowanie innych, jak zakaz o- 
twierania nowych szkół bialorus- 

kich, połączony z zamykaniem do- 

tychczas istniejących i t. p. 

Tę bezrobotną i głodną inteli- 

gencję nie pozostawiono jednak w 

spokoju; nie dano jej możności ro- 

zejrzenia:się za innym kawałkiem 
chleba. Otoczono ją całą sforą a- 

gentów tajnej i mundurowej poli- 

ji i stworzono dla niej takie wa- 

runki, które jak twierdzi „Sielań- 

skaja Niwa* możliwe były jedynie 
w. Turcji. 

Ucisk ten nie ograniczył się do 
licznych grup, 

nie ograniczył się nawet do biało- 

ruskiej inteligencji i półinteligencji, 

lecz ogarnął wszystko co żywe i 
twórcze wśród Białorusinów. 

Lecz to jedno nie potrafiłoby 

jeszcze pchnąć tych Białorusinów 

do obcego im S. S. S. R. 
Pchnęła tę sprawę na szerokie 

tory zrodzona przez te warunki 

największa może bolączka życia 

białoruskiego, ktorą jest obejmująca 

coraz szerzej życie białoruskie о- 
rjentacja polityki białoruskiej w 

kierunku wschodnim. Powstała ta 

orjentacja na tle zwątpienia w mo- 

žliwošė współpracy z Polską i stąd 
fałszywego mniemania, jakoby zba- 

wienie przyjść mogło tylko ze wscho- 

du. A rezultatem tego chorobliwy 

twór na poły bolszewickiej „Bieła- 

ruskiej Rabotnickiej Hramady“. 
„Nie bolszewicy oni — powiada 

autor—nie komuniści, lecz niestety 

ślepi ich sympatycy. 
Wychodząc z tego naiwnego 

założenia, czy poglądu, że jeśli u 
Polaków jest źle, to u nieprzyja- 
ciół ich musi być dobrze, — stwo- 
rzyli oni całą ideologję, przyjmując 

za dobrą monetę akcję białoruską 

w B. S. S. R. 
Gdy zaś doszło do rozszerzenia 

- terytorjum Białoruskiej Republiki 
sowieckiej, — zachwytom nie było 

końca”. 
| „..Otóż nasi sympatycy bolsze- 

. wizmu— powiada dalej autor—nie- 

 ustannie trąbiąc o raju bolszewic- 
kim, łącznie z uciskiem polskim, 

a a O AE W EZ NN. PEER 

Huzyka w Wilnie. 
Koncert Aleksandra Borowskiego. 

Rozkwit sztuki pianistycznej — 

 mależy właściwie ewolucyjnie (lub 
rewolucyjnie) do drugiej połowy 
XIX w.—t. j. od czasów, gdy tacy 

tytani tego instrumentu jak Liszt i 
Rubinsztejn potrafili poprowadzić 
fortepjan na pozornie szczytne lecz 

nader zawrotne wysokości. Jak dla 
XVI w. typowym instrumentem by- 
ła lutnia, dla pierwszej połowy XVIII 
w. — skrzypce, tak druga połowa 

ubiegłego stulecia minęła pod zna- 

- kiem fortepianu i pianistów. 
Początek naszego stulecia przy- 

nosi zwolna upadek fortepjanu w 

znaczeniu naturalnie wirtuozow- 

skiem. Uwaga słuchacza skierowuje 

się zwolna w stronę innych  ele- 

mentów aniżeli harmonii, której 

fortepjan jest najidealniejszym wy- 

razicielem. Debussy szuka nerwowo 

nastroju przesubtelnych barw dźwię- 

kowych, dąży do arytmi śpiewów 

i szkodliwe dla“ 

spowodowali to, że Białorusini ła: 
wą runęli do Z. 5. 5. К, 

Pouciekali urzędnicy; 
nauczycielstwo i t. d. 

Ostatnie czasy systematycznie 
wędrują tam na stypendja matu- 
rzyści z 4-ch gimnazjów białorus- 
kich, ponieważ podwoje wszechnic 
polskich są przed nimi zamknięte. 

Przejścia te dokonywane są 
często -tak otwarcie, że u wielu zro- 
dziło się podejrzenie, iż władze 
polskie cieszą się z tego zjawiska i 
celowio nie stawiają przeszkód, by 
w ten sposób pozbyć się inteligen- 
cji białoruskiej z terenu Białorusi 
Zachodniej. 

Jeszcze bardziej podejrzaną staje 
się ta sprawa, zdaniem autora, gdy 
się weźmie pod uwagę współpracę 
„Hramady“ z „Niezałeżną Partją 
Chłopską* p. Wojewódzkiego, któ- 
rej wpływom „Hromada” coraz to 
bardziej ulega. 

Tyle o przyczynach i przebiegu 
emigracji białoruskiej do 2.. 5. 5. К. 
o losach jej tam powiemy w na- 
stępnym numerze. 

Wiadomości polityczne 
(Tel. odwł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj w godzinach popołud- 
niowych rozpoczęła obrady komisja 
parlamentarna klubu P. P. S. Te- 
matem obrad były sprawy. związa- 
ne z otwarciem sesji oraz opraco- 
wanie poszczególnych  pozycyj 
budżetowych, który wczoraj wpły- 
nął do Sejmu. W tej sprawie klub 
P. P. S. ma wybrać referentów, 
którzy w ciągu tygodnia zdadzą 
sprawozdanie z powierzonych im 
działów. Obrady komisji parlamen- 
tarnej P. P. 5. dotyczyły spraw, 
związanych z wygłoszeniem expose 

przes ministra skarbu p. Czecho- 
wicza. 

uciekało 

  

Z kół zbliżonych do tutejszego 
poselstwa sowieckiego informują, 
iż rząd moskiewski ma w, najbliż- 
szych dniach wystosować odpo- 
wiedź na notę rządu polskiego w 
sprawie traktatu sowiecko - litew- 
skiego. 

Z ZAGRANICY. 
Kontrola wojskowa w Niemczech. 

BERLIN. (Pat.) Boersen Zeitung 
twierdzi, że dyplomacja angielska 
zabiega około doprowadzenia do 
kompromisu pomiędzy francuskiem 
żądaniem, aby kontrola wojskowa 
nad Niemcami w obecnej formie 
została utrzymana jaknajdłużej i 
niemieckiem domaganiem się, aby 
kontrola wojskowa nie wykraczała 
w niczem poza ramy określone 
statutem Ligi Narodów. Kompro- 
mis ten ma polegać na tem, że 
żądanie francuskie zostałoby ewen- 
tualnie poddane rozstrzygnięciu try- 
bunału haskiego. Boerson Zeitung 
ocenia tego rodzaju rozwiązanie 
jako ustępstwo wobec Niemiec. 

Strajk górników w Anglii. 

LONDYN, (Pat). W dniu dzi- 
siejszym przywódcy górników od- 
byli konferencje z radą generalną 
kongresu związków zawodowych 
celem _ omówienia _ możliwości 
wszczęcia rokowań mających na 
celu uregulowania zatargu. Reuter 
dowiaduje się, że górnicy przyjęli 
przychylnie myśl! interwencji rady 

generalnej, która starać się będzie 

o uzyskanie od górników zezwole- 
nia na odbycie nowej konferencji 
z rządem i właścicielami kopalń, 
na której szczerze i otwarcie omó- 

wione zostaną wszystkie palące 
sprawy. 

Awantury ;z powodu Hohenzoi- 
lernów. 

BERLIN (Pat.). Na wczorajszem 
posiedzeniu rady miejskiej, frakcja 
komunistyczna postawiła wniosek, 

  

"średniowiecznych; w Rosji Skriabin 
po przejściu okresu bardzo jeszcze 
romantycznego, szuka rozwiązania 

chromatyki w efektech orkiestro- 
wych, dążąc do arytmi podobnie 

jak Debussy, tylko zupełnie innemi 
drogami. Wojna przeżywa ewolucję 
upadku sztuki pianistycznej; rok 
1918 przynosi skondensowaną w 
wyniku wojny tęsknotę do szcze- 
rości i prostoty. 

Dążności poszczególnych naro- 
dów w kierunku kollektywizmu 
zmuszają jednostkę do ustąpienia 
części dotychczasowych swoich in- 
dywidualnych praw; to samo dzieje 
się w muzyce. Indywidualność bez- 
granicznie dyktująca swoją wolę 
zwolna usuwa się w cień; zaintere- 
sowanie coraz więcej skupią się 

dookoła dzieła, a nie twórcy. Z 

tych pobieżnie naszkicowanych po- 

wodów, zmienia się stosunek dzi- 

siejszego pianisty tak do dzieła 
sztuki, jakoteż i publiczności i sta- 
je się innym aniżeli przed 50—60 
laty. 

Pierwszy stosunek, t. j. do od- 

КОН ВЕЛЕ W: | 5 E. NISKI 

Budżet wojskowy. 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Rada Ministrów uchwaliła budżet Ministerstwa Spraw Wojskowych 

na rok 1927 w wysokości 623,2 mil. zł., co w budźecie ogólnym pań- 

stwa „brutto wraz z przedsiębiorstwami*, wynoszącemi 3,689 mil. zł., 

stanowi 16,8%. Budżet ogólny państwa stanowił w roku 1923 32,6%, 

1924—24,2%, 1925—21,44%, 1926—17,71%, 1921-28—16,8%. 

Jeżeli wziąć pod uwagę bardzo znaczny wzrost drożyzny to bud- 

żet wojskowy faktycznie uległ dalszej redukcji, pomijając już tę oko- 

liczność, że przyznane dodatki służbowe zostały wstawione do budżetu 

dzięki uzyskaniu oszczędności budżetowych. To zmniejszenie wydatków 

wojskowych odbędzie się nie kosztem uszczuplenia wyposażeń i utrzy- 

miania wojska, lecz dzięki przeprowadzonej reorganizacji, która będzie 

ukończona w roku przyszłym i da już efekt budżetowy. 

    

Katastrofalna sytuacja Kłajpedy. 

KRÓLEWIEC. (Pat). Kłajpedzka Morgenstimme donosi, że guber- 

nator Kłajpedy Żatkauskas odbywa narady z rządem litewskim w spra- 

wie katastrofalnego położenia w Kłajpędzie. Partje niemieckie miały za- 

żądać od rządu litewskiego odwołanie gubernatora. 

Chadecja litewska żąda silnej ręki 
w Klajpedzie. 

KROLEWIEC. (Pat). Podczas rozprawy budżetowej w Sejmie li- 

tewskim, poruszono przy omawianiu budżetu gubernatorstwa w Kłajpe- 

dzie politykę Litwy w Kłajpedzie. 
Przedstawiciel Darbo—federacji stwierdził, 

tuje konwencji kłajpedzkiej. 
Prawa Litwy są systematyczni 

że Kłajpeda nie akcep- 

е łamane i obchodzone. W szkolnic- 
twie Kłajpedy panują niepodzielnie Niemcy. Mówca zarządał, by rząd 

    
litewski stosował wobec kłajpedzian politykę silnej ręki. 

Ruch paneuropejski w Niemczech. 

BERLIN. (Pat). Wczoraj odbyło się u prezydenta Reichstagu Loe- 

bego posiedzenie dyskusyjne w którem wzięli udział najwybitniejsi mę- 

żowie stanu i parlamentarzyści. 
Tematem dyskusji było zagadnienie paneuropejskie. 

Po zagajeniu zebrania przez prezydenta Loebego, który zdeklaro- 

wał się jako zdecydowany zwolennik idei paneuropejskiej, wygłosił prze- 

mówienie prezydent Banku Rzeszy Schacht zaznaczając między innemi, 

że walka przeciw ciasnym i przestarzałym poglądom nacjonalistów mu- 

si stać się odtąd wytyczną polityki paneuropejskiej, której jednak żad- 

ną miarą nie należy identyfikować z separatyzmem Europy zwróconym 

przeciwko społeczeństwom nieeuropejskim. 

Przemawiali pozatem niemiecko-narodowy poseł dr. Hoetzsch oraz 

ludowiec dr. Mittelmenn, który stawił sprawy ochrony mniejszości na- 

rodowych oraz przyłączenia Austrji do Niemiec w rzędzie najaktualniej- 

szych zagadnień ruchu paneuropejskiego. 

— A OAK ES TOY E T "= 

Z Ligi Narodów. 

GENEWA. (Pat). Przez cały dzień dzisiejszy pracowały komisje 

konferencyj dyrektorów biur prasowych nad redakcją kwestjonarjuszy 

do rządów oraz raportu od sekretarza generalnego Ligi Narodów. W 

toku dyskusji ujawniło się, że organizacje informacyjne niektórych 

państw jak np. państw bałtyckich, skandynawskich i Małej Ententy pra- 

cują we wzajemnem porozumieniu w wielu kwessjach będących przed- 

miotem rozważań konferencji. Jak wiadomo Polska bierze wybitny u- 

dział w tych porozumieniach a' dzięki przewodnictwu przedstawiciela 

Polski w czasie obrad, górowała linja postępowania Polski. 

Daje się odczuwać wyłaniające się z rozpraw komisji przekonanie, 

że wypróbowane metody porozumienia w dziedzinie akcji prasowej 

istniejące pomiędzy poszczególnemi krajami, mogą być rozciągnięte i na 

większą ilość państw, co w ostatecznym wyniku może doprowadzić do 

skoordynowania współpracy międzynarodowej. Na odbytem wieczorem 

plenarnem posiedzeniu, konferencja przyjęła proponowane przez 3 ko- 

misje kwestjonarjusze, poczem przystąpiła do obrad nad dalszemi punk- 

tami porządku dziennego. 

E TTT S KDOS GR ET IST SET RST RITA 

domagający się od magistratu ber- 
lińskiego, aby poczynił u rządu 

pruskiego odpowiednie kroki celem 

skłonienia go do anulowania u- 

chwały o odszkodowaniach dla Но- 
henzollernów. 

Wniosek nie został poddany 
pod głosowanie. Odwzajemniając 
się za taki afront ze strony frakcji 

mieszczańskiej i socjalistów, komu- 

niści przy następnym punkcie po- 

rządku obrad, a mianowicie przy 

obiorze nowych radców miejskich, 
rozpoczęli czynną obstrukcję przy 

pomocy gwizdawek, trąbek i bę- 
benków. 

Posiedzenie musiano na jakiś 
czas przerwać. Po przerwie komu- 
niści poparci przez galerję, w dal- 
szym ciągu starali się uniemożli- 
wić wybory. Zebrani wszystkiemi 
głosami przeciw opozycjonistom u- 
chwalili wykluczyć z posiedzenia 
najbardziej hałasujących obstrukcjo- 
nistów. ь 

twarzanego dzieła — musi się 
ułożyć na innej aniżeli dotąd — 
płaszczyźnie. Utwór nie może być 
wysysany przez największą nawet 
indywidualność. Zaborczość wyko- 
nawcy musi zniknąć, w jakiejkol- 
wiek by się formie pojawiła. Arty- 
sta musi dostosować swą indywi- 
dualność do danego utworu, a nie 
odwrotnie (jak się to do niedawna 
działo w epoce poprostu „rozpasa- 
nia* rzekomych indywidualności); 
stosunek polegać musi na uszano- 
waniu dzieła sztuki—i oddaniu jego 
wszelkich właściwości styłu moż- 
liwie najobjektywniej. Nie imponu- 
je już dzisiaj nikomu (za wyjątkiem 
chyba galerji) technika potrzebna 
do odegrania campanelli czy rap- 
sodji Liszta; publiczność szuka cze- 
goś innego w dzisiejszej sztuce Od- 
twórczej. Wymagania idą w kie- 
runku podania przez artystę dzieła 
sztuki w całej krasie jego piękna 
z dodaniem tych wszystkich cech 
indywidualnych odtwórcy, których 
obecność podnosi zainteresowanie 
wskutek swych niejednolitych od- 

Komuniści wzbraniali się dobro- 
wolnie opuścić salę obrad, tak iż 
musiano zawezwać pomocy policji, 
która stoczyła formalną walkę z 
opornymi, używając pałek gumo- 
wych. Dopiero późnyni wieczorem 
udało się po usunięciu obstrukcjo- 
nistów przeprowadzić wybory. 

O kolonie dla Niemiec. 

AMSTERDAM (Pat.).  „Tele- 
graph* dowiaduje się, że niemieckie 
koła rządowe zamierzają poczynić 
kroki celem poruszenia kwestji man 
datu kolonjalnego dla Niemiec. 
Rząd niemiecki pragnie wznowić 
znane projekty ks. Meklemburskie- 
go co do objęcia przez. Niemcy 
holenderskiej części Nowej Gwinei. 

  

Popierajcie 
„Tydzień Akademika* 

cieni tak różnych u każdej arty- 
stycznej indywidualności. 

, Borowski zapewne ideałowi dzi- 
siejszego pianisty nie odpowiada, 
posiadając zbyt wiele jeszcze nale- 
ciałości z ubiegłych, przedwojen= 
nych lat, pełnych reminiscenzji z 
czasów t. zw. „wielkich pianistów *. 
Przeważajacy pierwiastek refleksyj- 
ny zbliża wszakże Borowskiego 
do dzisiejszych wymagań i pozwa- 
la niejednokrotnie odnieść wcale 
pokaźny sukces prawdziwie arty- 
styczny. ira zrównoważona i spo- 
kojna wystarcza by fugę i toccatę 
Bacha oddać w majestatycznej i po- 
sągowej oprawie — natomiast brak 
rysów monumentalności polifonicz- 
nych konstrukcji bachowskich. W 
sonacie Beethovena uwypuklił Bo- 
rowski na nieszczęście wszystkie 
szczegóły, których w tym utworze 
niema, a więc począwszy od nie- 
dopuszczalnych — и Beethowena 
zwolnień (ritenuto), charakterystycz- 
nych dla późniejszej epoki, aż do 
rubata, nie do strawienia w całej 
sztuce końca XVIII i początków 

G Rosji dowigekiej 
Program gospodarczy Sowietów. 

RYGA. (tel. wł.) Z Moskwy do- 
noszą: Na ogólnosowieckiej konfe- 
rencji partji komunistycznej prze= 
wodniczący Rady Komisarzy Ludo- 
wych Rykow wygłosił obszerne 
expose O sytuacji gospodarczej 
Sowietów i o zadaniach partji. Mo- 
wa nosiła piętno optymizmu. 

Za najważniejsze zadanie chwi- 
li obecnej uważa Rykow stupie- 
nie kapitałów na inwestycje w 
przemyśle, które pozwolą na za- 
sadniczą przebudowę całego gospo- 
darstwa społecznego. 

Z. S. S. R. musi w krótkim 
czasie dopędzić i prześcignąć w 
dziedzinie techniki przemysłowej 
przodujące państwa kapitalistycz- 
ne. Akcja ta wymaga jednak wiel- 
kich środków pieniężnych. 

Powstają one już obecnie dro- 
gą skupienia zysków z przemysłu 
państwowego zużytkowania docho- 
dów z innych gałęzi gospodarstwa 
społecznego, drogą oszczędności 
społecznych i t. d. Wszystko to 
jednak nie wystarczy. Dla gruntow- 
nej przebudowy przemysłu potrzeba 
jeszcze „innych środków*, których 
szef rządu nie wymienia. 

Rykow wystąpił ostro przeciw- 
ko programowi opozycji, która do- 
maga się silniejszego opodatkowa- 
nia wsi i podniesienia cen na wy- 
twory przemysłowe. 

Obszernie mówił sprawozdawca 
o systemie oszczędności pafistwo- 
wych i obecnej organizacji gospo- 
darstwa sowieckiego, które znajdują 
się w wielu dziedzinach na pozio- 
mie „wczesnego komunizmu”. 

Trzeba zorganizować admi- 
nistrację gospodarstwa narodo- 
wego. 

Mówiąc o włościaństwie stwier- 
dził Rykow, że podział na warstwy 
poczynił postępy. 

„Kułacy rosną ilościowo, jed- 
nocześnie jednak rośnie na si- 
łach średnie włościaństwo na 
niekorzyść najbiedniejszych gos- 
podarstw. 

Władza sowiecka musi szcze- 
gólną uwagę zwrócić na $гей- 
nich rolników, pociągając ich do 
współpracy w szczególności za po- 
mocą kooperacji. 

Przemysł, rolnictwo i handel 
zdaniem Rykowa stale się podno- 
szą. Nie brak jednak zjawisk ujem- 
nych. Tu należy wzrost kosztów 
produkcji, ujemny. bilans handło- 
wy, brak paliwa, gorszy wynik 
w dziedzinie gospodarki skarbo- 
wej niż oczekiwano według pre- 
liminarza budżetowego. 

Za najpilniejsze zadanie uważa 
Rykow wzmożenie _. przemysłu, 
zwłaszcza maszynowego i unieza- 
leżnienie-się w ten sposób od za- 
granicy, dalej obniżenie cen na 
wytwory przemysłowe. 

„Płacę podnieść można tylko 
najgorzej płatnym kategorjom ro- 
botnikom. 

Ogółem podwyżka płac jest nie- 
możliwa. Nie pozwala na nią upa- 
dek wydajności pracy i niedosta- 
teczna  dochodowość  przedsię= 
biorstw państwowych. 

Koniec dyktatury Stalina. 

RYGA (tel. wł.) Pomimo zu- 
pełnego zwycięstwa Stalina, w ko- 
łach kierowniczych partji komuni- 
stycznej uchodzi za zdecydowane, 
że dotychczasową władzę dyktator- 
ską Stalina, jako generalnego se- 
kretarza zastąpi kolegjum, złożo- 
ne z trzech osób, stanowiących 
sekretarjat generalny. 

Jest to wynik dążenia do nie- 
zaostrzania stosunków z opozycją. 

Huragan w Moskwie. 

RYGA, (tel. wł.) Z Moskwy do 
noszą o strasznym huraganie, któ-- 
ry poczynił olbrzymie spustoszenia 

XIX w wogóle. Sonata ta stanowi- 
ła też najsłabszy punkt programu. 

Wśród współczesnych kompo- 
zytorów (Prokofiew, Strawiński). 
Borowski czuje się nienajgorzej — 
mam jednak wrażenie, że toccatę i 
prześliczne Vision fugitires Proko* 
ijewa — nie zrozumiał należycie. 
Artysta nie wydobył z utworów 
Prokofjewa linji melodyjnej—która 
jak nić złota przewija się przez 
szereg subtelności akompanjamen- 
tu. Natomiast doskonale odegraną 
Sniłę z Petruszki Sławińskiego, 
przyjęta publiczność frenetycznymi 
oklaskami. 

Nastrojowość impromtu Faure- 
go znalazła w imterpretacji Borow- 
skiego należyte uwzględnienie; prze- 
piękne efekty pianissima wystąpiły 
najsilniej w Vol de Bourdon Rim- 
ski-Korsakowa, oraz w prześlicznie 
odegranych walcach Schuberta. 

Szkoda tylko, źe artysta ura- 
czył nas na koficu programu „gu- 
laszem* węgierskim z pod oberży 
lisztowskiej. Słuchania etudy des- 
dur, drugiej rapsodji i campaneli— 
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w stolicy Rosji. Na centralnej sta- 
cji elektrycznej uległ zniszczeniu 
olbrzymi transformator, pozbawia- 
jąc prądu dziesiątki wiejskich fa- 
bryk, co prowadzi do nowego 
gwałtownego wzmożenia bezrobo- 

cia. ' 

Trzęsienie ziemi w Armenii. 

RYGA, (tel. wł.) Z Kaukazu do- 
noszą, że według ostatecznych da- 
nych podczas trzęsienia ziemi w 
Armenji runęło w gruzy 3500 do- 
mów, straciło życie 365 osób, 300 
9208 jest rannych, 80,000 bezdom- 
nych. 

W Karelji znaleziono nowy 
rodzaj pereł. 

W rzekach i jeziorach Karelji 
znaleziono nowy rodzaj pereł, od- 
znaczających się specyficznym nie- 
bieskawym połyskiem. Ponieważ, 
jak się zdaje, zapasy pereł w wo- 
dach Karelji są dość znaczne, lud- 
ność tamtejsza postanowiła po- 
święcić się połowowi pereł. 

L bituy Bowieńskiej, 
Wzmožony sptaw budulca 

po Wilji. 

Wobec wzrostu cen materjału 
leśnego wzmógł się ostatniemi cza- 
sy spław lasu po Wilji. Materiał 
leśny spławiany jest do Kłajpedy, 
a stąd idzie zagranicę. Wobec cięż- 
kiej sytuacji finansowej zapas drze- 
wa na kowieńskich tartakach będzie 
tej zimy znikomy. 

Z handiem gorzej niż z po- 
lityką. 

W związku z trudnościami, jakie 
się wyłoniły w rokowaniach h an- 
dlowych litewsko-rosyjskich w M o- 
skwie, przybył do Kowna po sel 
ma ki w Moskwie Bałtruszajtis. 

Import i eksport Litwy. 

Elta podaje: W sierpniu eksport 
Litwy wynosił 18,8 miljonów litów, 
import 25,2 milj. lit. Czyli że im- 
port przewyższył eksport o 6,4 
milj. lit. W porównaniu do lipca 
eksport w sierpniu zmniejszył się 
o 2,3 milj. lit., a import zwiększył 
się 06,0 mil. Zmniejszył się zwłasz- 
cza wywóz masła, zbóż i desek, 
natomiast zwiększeniu dowóz su- 
perfosfatu, maszyn. rolniczych i 
tkanin wełnianych. Eksport Litwy 
w ciągu pierwszych ośmu miesięcy 
wynióst 165,0 miljonów lisów, a 
import—153,3 milj. lit. czyli, że 
od 1.1 do 1.1X w bilansie uzyska- 
no 11.7 miljonów nadwyżki. (Wilbi). 

  

2 całej Polski. 

Młodzież pacyfistyczna. 

Przed kilku dniami odbyło się 
w Warszawie posiedzenie delega- 
tów polskich towarzystw pacyfi- 
stycznych z udziałem  przedstawi- 
ciela sekcji młodzieży Polskiego 
Stowarzyszenia przyjaciół pokoju, 
p. Straszewskiego, jako  przedsta- 
wiciela kilku ugrupowań * młodzie- 
ży. Omawiano szczegóły formalne, 
dotyczące założenia wielkiego zgro- 
madzenia młodzieży pacyfistycznej, 
jako sekcji autonomicznej Polskie- 
po. Stowarzyszenia Przyjaciół Po- 

oju. 
, Odczytano listy studentów nie- 

mieckich z wyrażeniem  podzięko- 
wania pacyfistom polskim za przy- 
jęcie w Warszawie, oraz z nadmie- 
nieniem, że wizyta ich zaczyna wy* 
wierać wpływ znaczny na Ośół stu* 
dentów królewieckich w kierunku 
porozumienia polsko-niemieckiego. 

nie wytrzymują już nerwy. Pustka, | 
absolutny brak treści, prawdziwie 
„czysta forma* Hanslicha wiejąca z 
tych utworów stawiają pod znak 
pytania kwestji przynależności tych 
utworów do sztuki muzycznej. I czem 
to się zachwycano przed 50 laty! 

Reasumując poznaliśmy w p. 
Borowskim solidnego i poważnego 
pianistę, o doskonałe wyrobionej 
technice (Świetne opadające gamy) 
skierowującego swoją uwagę zaw- 
sze w kierunku zrozumienia wew- 
nętrznych wartości tworu rzetelnie 
traktującego swoją sztukę. 

W końcu mała uwaga tycząca 
więcej technicznej części programu. 
Przy sonatach Beethowena podaje 
się zawsze liczbę opusu i tonację 
a nie oznacza się ich nazwą 
raczej literackiego pochodzenia jak 
np. uczyniono to w programie kon- 
certu Borowskiego, podając sonatę 
c moll-jako „Patetyczną*. Szcze- 
gół-możliwe drobny jednakowoż 
do całości estetycznych programów, 
jakie sprzedawano, konieczny. 

Dr. Sz,



Nr. 252 (700) 

  

k UR ВВ Ww LE E-N SK I 3 
  

Žycie gospodarcze. 
Z działalności Kółek Rolniczych w po- 

wiecie Słonimskim. 
W początku października odbył 

się w Słonimie Zjazd Delegatów 
*Xółek Rolniczych pow. Słonim- 
skiego. 

Na Przewodniczącego Zebrania 
Zjazd powołał p. P. Sianożęckiego, 
Kierownika Wojewódzkiego Zwią- 
zku. 

Sprawozdanie z działalności Za- 
rządu złożył p. Mazurkiewicz—Pre= 
zes Związku. Sprawozdanie z dzia- 
łalności Okręgowego Związku na 
terenie powiatu zdał p. J. Jarosze- 
wicz — instruktor powiatowy. Ze 
sprawozdań jest widocznem, że 
praca organizacyjna i kulturalno- 
rolnicza na terenie powiatu Sło- 
nimskiego postępuje naprzód, gdyż 
w roku bieżącym założono 
cały szereg nowych Kólek Rolni- 
czych, kilka Kas Spółdzielczych, 3 
spółki wodno-meljoracyjne; został 
założony także szereg poletek do- 
świadczalnych z nawozami i od- 
mianami zbóż, urządzono kilka 
pokazów hodowlanych; były prze- 
prowadzone w kilku m'ejscowoś- 
ciach wspólnie z Wojew. Związk. 
kursy rolniczo-oŚwiatowe, oraz Od- 
był się cały szereg pogadanek w 
Kółkach. Również Okręgowy Zwią- 
zek brał czynny udział w urządze- 
niu obwodowej wystawy rolniczej 
w Słonimie. 

Następnie delegaci poszczegól- 
Kółek składali sprawozdania z dzia- 
łalności tych Kółek. 

W dyskusji, która się wyłoniła 
po wysłuchaniu sprawozdań  dele- 
gaci uskarżali się na małe zainte- 
resowanie Sejmiku pracą kultural- 
no-rolniczą na terenie powiatu, o- 
raz wskazywali na zbyt małe su- 
my asygnowane przez Sejmik na 
cele podniesienia rolnictwa. Rów- 
nież było zaznaczone, że Wydział 
Sejmiku nie dąży do nawiązania 
współpracy z Kółkami, stale po- 
mija Kółka Rolnicze i Okręgowy 
Związek przy powoływaniu roz- 
maitych Komisji. 

Następnie zwrócono uwagę na 
zbyt małe sumy pożyczek siewnych 
udzielanych z Banku Rolnego przez 
Sejmik i na zbyt późne ich wyda- 
wanie, zwykle po siewach. 

Wobec ustąpienia, przewidziane- 
go Statutem 1/3 członków Zarządu 
i podania się reszty do dymisji 
dokonane zostały w głosowaniu 
tajnem nowe wybory, które dały 
następujące wyniki: Zieliński — 
prezes, S. Wožniczko—vice-prezes, 
W. Dobryanowicz — skarbnik i se- 
kretarz, Oraz p. Žytkiewicz i E. 
Mazurkiewicz. 

Po wyborach został zgłoszony 
przez Zarząd i poszczególnych de- 
legatów cały szereg wniosków, 
większa część których po dłuższej 
dyskusji została przyjęta. 

KRONIKA KRAJOWA. 

Listy zastawne Państwowe- 
go Banku Rolnego. 

W dniu 21 b. m. wprowadzono 
do notowań na giełdzie warszaw- 
skiej 8 proc. Listy Zast. Państwo- 
wego Banku Rolnego, które osią- 
gnęły kurs 80 proc. Listy te już 
od dłuższego czasu były przedmio- 
tem dość licznych tranzakcji, lecz 
beż urzędowych notowań. 

Z chwilą wprowadzenia na gieł- 
dę wspomnianych listów, przybywa 
jeszcze jeden walor, wprawdzie 
dotychczas niezbyt ruchliwy, lecz 
jako pierwszorzędna lokata. 

8 proc. Listy Zast. Państ. B-ku 
Roln. przy obecnym kursie giełdo- 
wym przynoszą bez mała 10 proc., 
nie licząc korzyści, jakie dać może 
dwa razy rocznie odbywać się ma= 
jące losowanie. 

Listy powyższe są wypuszczo- 
ne na okaziciela w stałej walucie, 
bo w złotych w złocie. Odcinki 
opiewają na 50, 100, 500, 1000 i 
5000 złotych w złocie, więc są do= 
stępne nawet dla drobnych kapita- 
listów. : 

Co się tyczy gwarancji,—to jest 
ona bezwzględna, gdyż z jednej 
strony emilowane listy są zabez- 
pieczone na hipotekach nierucho- 
mości ziemskich, z drugiej zaś stro- 
ny Skarb Państwa ręczy za regu- 
larną w terminie (2 stycznia i 1 
lipca) wypłatę odsetek oraz kapita- 
łu, w razie wylosowania listu. 

8 proc. Listy Zast. Państ. Ban- 
ku Roln. mają wszelkie prawa pa- 
pierów, posiadających bezpieczeń- 
stwo pupilarne. Niezależnie od tego 
przyjmowane są przez Skarb Pań- 
stwa na kaucje, wadja i spłatę po- 
datku majątkowego oraz zwolnione 

są od wszelkich opłat stemplowych. 

Stan bezrobocia w Polsce. 

Według danych z ostatniego ty- 

godnia sprawozdawczego 2 rynku 

pracy, za okres od 16 do 23 paž- 

dziernika włącznie, nastąpiło dalsze 

Ważniejsze wnioski są nastę- 
pujące: 

1) Zebranie delegatów Kółek 
Rolniczych powiatu Słonimskiego 
protestuje przeciwko pominięciu 
przedstawicieli drobnego rolnictwa 
i jego organizacji przy mianowaniu 
Rady Nadzorczej Banku Rolnego, 
jako instytucji obsługującej drobne 
rolnictwa. 

2) Zebranie delegatów Kółek 
Rolniczych powiatu Słonimskiego, 
zważywszy, że Sejmik Powiatowy 
w Słonimie w pracy swej na polu 
rolnictwa nie ocenia należycie zna- 
czenia i potrzeb w tej dziedzinie 
życia powiatu czego dowodem są 
minimalne  subsydja na cele 
rolnictwa, oraz biorąc pod uwagę 
dotychczasowe ignorowanie Kółek 
Rolniczych jako zrzeszeń drobnych 
rolników, pomijanie przedstawicieli 
i Kółek przy powoływaniu Komisji 
Rolnych i t. d. zwraca się do Sej- 
miku Powiatowego z prośbą aby 
na przyszłość asygnował większe 
sumy na podniesienie rolnictwa na 
terenie powiatu Słonimskiego, po- 
parł pracę Kółek Rolniczych i po- 
woływanych przez Kółka organi- 
zacji Spółdzielczych, oraz powołał 
do Komisji Rolnej Sejmiku dele- 
gatów Kółek, stosownie do zna- 
czenia tej instytucji na terenie po- 
wiatu. 

3) Zebranie delegatów Kółek 
Rolniczych pow. Słonimskiego zwa- 
żywszy, że udzielanie pożyczek przez 
P.B.R. w czasie spóźnionym niejed- 
nokrotnie nie osiąga swego celu, 
zwraca się z prośbą, aby wszelkiego 
rodzaju pożyczki dla drobnych rol- 
ników były udzielane w możliwie 
większych ilościach we właściwym 
czasie. 

4) Zebranie delegatów Kółek 
Rolniczych powiatu Słonimskiego 
poleca Zarządowi O. Z. K. R. w 
Słonimie zwoływać zebrania preze- 
sów i sekretarzy Kółek Rolniczych 
co miesiąc, a jednocześnie zwraca 
się do Kółek Rolniczych aby wy- 
syłały na Zjazd swoich delegatów. 

5) Zebranie delegatów Kółek 
Rolniczych powiatu Słonimskiego 
wzywa wszystkich członków Kółek 
Rolniczych do ujawnienie większej 
inicjatywy w pracy Kółek Rolni- 
czych, oraz interesowania się pra- 
cą samorządów gminnych i powia- 
towego na terenie ich działalności. 

6) Zebranie delegatów Kółek 
Rolniczych powiatu Słonimskiego 
poleca Zarządowi O. Z. K. R. w 
Słonimie starać się o zwiększenie 
kredytów siewnych, oraz domaga 
się, aby kredyty te były rozdzielane 
przez organizacje drobnych rolni- 
ków— Kasy Spółdzielcze. 

zmniejszenie ogólnej ilości bezro- 
botnych w całem państwie o 1702. 
Ogólna ilość bezrobotnych wyno- 
siła 200.738. 

Zmniejszenie ilości bezrobotnych 
nastąpiło w przemysłach: górniczym 
(581), włókienniczym (488). meta- 
lowym (206), hutniczym (148) etc. 
Nadto liczba bezrobotnych praco- 
wników umysłowych  zimniejszyła 
się o 29. 

Znaczniejsze zmniejszenie ilości 
bezrobotnych przypada na terenach 
P. U. P. P.: Górny Śląsk — 815, 
L6dž—760, Sosnowiec—456 i Bia- 
łystok—232. 

Organizacja lasów państ- 
wowych. 

W departamencie rolnictwa roz- 
poczęła prace specjalna komisja 
reorganizacyjna. Komisja ta ma 
opracować cały szereg projektów 
rozporządzeń wykonawczych do 
rozp. p. Prezydenta Rzplitej z dnia 
30. 12. 1924 r. w sprawie organi- 
zacji lasów państwowych. Obecny 
ustrój administracyjny będzie, na- 
ogół biorąc, zachowany. Przewidu- 
je się jedynie cały szereg zarządzeń 
celem usprawnienia administracji i 
eksploatacji lasów państwowych, 
jak np. rozszerzenie przeróbki drze- 
wa we własnym zakresie, powięk- 
szenie liczby nadleśnictw, zatrudnia- 
nie personelu odpowiednio wyszko- 
PY pod względem technicznym 
it 
  

Wiec pracowników pań- 
stwowych. 

W związku z aktualnemi za- 
gadnieniami w dniu 31  paździer- 
nika, w niedzielę na godz, 11 rano 
do sali Colosseum (Nowy Świat 19) 
Centralna Komisja Porozumiewaw- 
cza Związk. Zaw. Pracown. Pań- 
stwowych, zwołuje wiec w sprawie 
ciężkiej sytuacji materjalnej pra- 
cowników państwowych. 

  

Z karty żałobnej. 
Š. p. Piotr Cape. 

Dziś o pierwszej godzinie w 
nocy otrzymaliśmy telefoniczną wia- 
domość, bezpośrednio od P. Wo- 
jewody Władysława Raczkiewicza o 
zgonie jego osobistego sekretarza 
p. Piotra Cape. 

Nadspodziewana ta Śmierć na- 
stąpiła wskutek zakażenia krwi. 

Bliższych szczegółów brak nam 
narazie, zarówno o chorobie Šš. p. 
Piotra Cape, jako też o jego życiu. 

Z przeszłości jego wiemy tylko, 
że był jedynym z tych, co poszli 
na zew Komendanta w szeregi Leg- 
jonów. W walkach o Wolność Piotr 
Cape był silnie kontuzjowany. 
Z wojska wrócił Z nadwątlonemi 
płucami. 

Ostatnie pięć lat życia spędził 
przy boku p. Raczkiewicza, będąc 
jego sekretarzem w Województwie 
Nowogródzkiem, a ostatnie 3 lata 
w Wilnie, z kilkomiesięczną przer- 
wą przy końcu 1925 i w począt- 
kach b. r. kiedyto przy boku tegoż 
piastował w Warszawie funkcje se- 
kretarza ministra. 

Niema chyba nikogo w Wilnie, 
kto otarł się o Województwo — by 
nie wyniósł jaknajlepszego wraże- 
nia z spotkania się z ze zmarłym 
sekretarzem Wojewody. 5. p. Pio- 
tra Capego, cechował takt niezwy- 
kły i uprzejmość dla wszystkich, 
niezawsze spotykane u innych u- 
rzędników publicznych. 

Zawiadamiając nas o zgonie 
ś. p. Piotra Capego p. Wojewoda 
Raczkiewicz nadmienił, że pogrzeb, 
ze względu na zbliżające się Świę- 
ta nastąpi dziś jeszcze. Godziny 
pogrzebu ze względu na późną 
porę ustalić nie można było. Ob- 
wieszczą nam je żałobne, rano na 
mieście klapsydry. 

Pamięci zmarłego Cześć. 
RKKA 7575 EEC 

Likwidacja sieci szpiegowskiej 
w powiecie postawskim. 

Akcja likwidacyjna sieci szpie- 
gowskiej będącej na usługach wy- 
wiadu sowieckiego, którą notowa- 
liśmy przed kilku tygooniami nie 
dobiegła jeszcze końca. Aresztowa- 
nia trwają w dalszym ciągu. One- 
gdaj aresztowano w  Postawach 
niejakiego Tabisza Wajnera przy 
którym znaleziono kompromitujące 
dokumenty. Stwierdzono niezbicie, 
że pozostawał on na usługach G. 
P. U. w Mińsku od roku 1923-go. 
W mieszkaniu aresztowanego zna- 
leziono ogromny skład bibuły ko- 
munistycznej. Stamtąd była ona 
wywożona do Wilna, Grodna, Bia- 
łegostoku i t. d. aresztowany w 
ostatnich miesiącach miał polece- 
nie śledzić działalność „hurtków* 
rozrzuconych gęsto na terenie po- 
wiatu postawskiego i być łączni- 
kiem między G.P. U. w Mińsku 
a hurtkami. 

Pozatem aresztowano w osta- 
tnich dniach w powiecie postaw- 
skim cały szereg osób skompro- 
mitowanych szpiegowską dzialal- 
nością na rzecz Sowietów. Nazwisk 
tych osobników ze względów zro- 
zumiałych na razie podać nie mo- 
żemy. 

Tabisz Wajner w dniu wczo- 
rajszym przytransportowany został 
do Wilna i osadzony na Łukiszkach. 

  

— „Sobėtka“. Dziś w sobotę, 
dn. 30.X r. b. w Ognisku Akade- 
mickiem tradycyjna „Sobótka*. Do 
tańca przygrywa trio akademickie. 
Wstęp dla członków Br. Pom. oraz 

  

Cawanfa rocznica matszi na Rzym. 
Wczoraj w 4-tą rocznicę mar- 

szu na Rzym, miasto było bogato 
udekorowane. Na ulicach od same- 
go rana panowało wielkie ożywie- 
nie. W Colosseum i na przyległych 
placach zebrało się kilkanaście ty- 
sięcy „czarnych koszul*. 

Mussolini w towarzystwie człon- 
ków rządu Oraz przedstawicieli 
władz cywilnych i wojskowych i 
głównych przywódców faszystow- 
skich przybył do Colosseum o godz, 
11-tej min. 15 rano poczem zajął 
miejsce na trybunie. 

Przybycie szefa rządu powitano 
niemilknącemi oklaskami na jego 
cześć. Mussolini zabrał głos mó- 
wiąc między innemi, iż widzi w 
młodzieży armję przyszłości. Cięż- 
„kie obowiązki oczekują nowe po- 
kolenie, gdyż w warsztacie faszy- 
stowskim pracować trzeba w chwa- 
le dla tych wszystkich, dla ludzi 
pracy umysłowej i fizycznej, dla 
żołnierzy | chłopów, dla tych któ- 
rzy przyczyniają się do stworzenia 
wielkich _ Włoch. Przemówienie 
przyjęte było przez zebranych o- 
wacyjnie. Premjer odjechał z Co- 
losseum do pałacu Chigi. 

W oczekiwaniu na przybycie 
Mussoliniego zgromadziły się na 
placu przed pałacem oraz w oko- 
licach zastępy legjonistów, milicji 
oraz faszystów z Rzymu i prowin- 
cji. Gdy przybył Mussolini rozległy 
się ogłuszające okrzyki na jego 
cześć. Tłum domagał się ukazania 
się szefa rządu. 

Mussolini wyszedł na balkon i 
wygłosił przemówienie w którem 
zaznaczył między innemi: Gdy fa- 
szyzm doszedł do władzy, różni 
historycy i politycy badający życie 
polityczne twierdzili, że faszyzm 
jest efemerydą. Obecnie — mówił 
Mussolini — jesteśmy od lat 4-ch 
w pełni naszej działalności. Nigdy 
bardziej niż dzisiaj nie czuliśmy się 
silniejszymi, młodszymi i bar- 
dziej zdecydowanymi. Rozkaz mój 
brzmi—„trwać”. (Pat) 

Z RUCHU STZELECKIEGO. 

Zebranie. W dniu 29 b. m. o 
godz, 8 wiecz. odbył się dalszy 
ciąg zebrania członków wspierają- 
cych oddziału Wileńskiego Związku 
Strzeleckiego, na którym dokonano 
wyboru nowego zarządu oddziału, 
w skład którego weszli: 1) Wierusz- 
Kowalski (prezes), 2) Ołdakowski, 
3) Luboimski i 4) Migacz (człon- 
kowie). Jako zastępcy: 1) Olejni- 
czakowska, 2) Į. Batorowicz, 3) Dr. 
Brokowski i 4) Cis - Bankiewicz. 
Do komisji rewizyjnej weszli ob.ob.: 
1) Prof. Szymański, 2) Z. Nagrodz- 
ki, 3) Adam Piłsudski. Jako zastęp- 

m i Karczmar- 
czyk. 
——>——7>7—7—>— 75. 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
29-X r. b. 

1. Waluty 
sprzedaż kupno 

Dolary 6,99 9,01 8,97 
Ii. Dewizy 

Londyn 43,68 43,79 43,53 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 28,28 2825 28,21 

Praga 26,72 26,78 26,66 
Genewa 174,00 174,43 173,57 
Rzym 39,65 39,75 39,55 

AKCJE 
Bank Handlowy 3,20—3,30 
Bank Polski 84,75—82.75—83,00 
Związek spółek zarobk. 6,00—6,50 
Lilpop | 18,25—17,75—18,50 
Modrzejów „95—3,90 
Ostrowiec 1,55—7,50—7,60 
Rudzki 1,29—1,23 

  

      

Ziemiopłody: Żyto za 100 kigr. 40 
Owies 36 © © 

Jęczmień browarowy 35 
* па kaszę 30—34 

Mąka pszenna am. I kg: 1.00 E 
Len 16 klg. stoma Iniana 2.50 = 
Len oczyszczony 15—18 

Oleje: lniany za 1 kg. 2.70 “ < 
Pokost „ 2.80 
Makuchy Iniane 0.42 

в 
W detalu: 

Mąka pszenna amer. za 1 kg. 1.00 o 
»„ żytnia 50 proc. 50—55 
„  Iazowa 33—35 

Mięso: wołowe za 1 kg. 1.60 +^ - 
cielęcina 2.00 
baranina 1.60 
KE 5 2.50 o e 

Tłuszcze: słonina kraj. 1 gat. 4.00—4,60 
smalec wieprzowy 4.60 

Nabiał: masło niesolone 6.50 Е е 
solone 5.00—5.50 

śmietana 1.60—2.30 
twaróg 60—80 o o 
Jaja za 10 sztuk 2.00 

Owoce: jabłka za 1 kg. 0.60—0.80 
gruszki 0.60 —1.00 - e 
Śliwki 0.60—0.80 

Skóry: miejsc. wyrob. (podeszwa) za 1 kg.| 8—10 zł. 
chrom za stopę 1.80—2.00 m й 
gemza . 2.00—2.22 

Drzewo sążeń: sosna 120 zł. 
brzoza 160 zł. 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kg. . . 37 
OWIES. 4556. 32 
Jęczmień browar.  33—34 
Jęczmień na kaszę 38 

KRONIKA. 
  

      

= Dziś: Germana B. W. 

30 Jutro: Olimpjusza M. 

październ| Wschód słońca-—g. 6 m. 22 
Zachód | g. 3 m. 48 

URZĘDOWA 

— Depesza kondolencyjna wo- 
jewody do syna zmarłego Ś. p. 
Marjana Dubieckiego. Wojewoda 
wileński p. Władysław Raczkiewicz 
na wieść o zgonie ostatniego człon- 
ka rządu narodowego z r. 1863 Ś. 
p. Marjana Dubieckiego wystoso- 
wał na ręce syna zmaricgo depeszę 
następującej treści: 

„Tadeusz Dubiecki, Kraków. 
Z powodu zgonu Ojca Pana ś.p. 
Marjana Dubieckiego przesyłam 
wyrazy głębokiego żalu i serde- 
cznego współczucia. Do powsze- 
chnego hołdu u trumny członka 
Powstańczego Rządu Narodowe- 
go, a przyjaciela dyktatora Trau- 
guta, dołączam wyrazy hołdu z 
bliskiej jego sercu Ziemi Wileń- 
skiej". (ż) 

— Podziękowanie M. S. Z. 
tut. Województwu. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych wystosowało 
do Urzędu Wojewódzkiego podzię- 
kowanie za pomoc okazaną przy 
przyjmowaniu wycieczki czechosło- 
wackiej dziennikarzy, prosząc jed- 
nocześnie Województwo o wyraże- 
nie w imieniu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych podziękowania in- 
stytucjom i osobom, które swoją 
pracą i pomocą przyczyniły się do 
uświetnienia przyjęcia powyższej 
wycieczki na terenie województwa. 

(z 
— Kwartalna działalność Wi- 

eńskiego Urzędu miar i wag. 
Jak wynika ze sprawozdania kwar- 
talnego z czynności Wileńskiego 
Urzędu miar i wag w trzecim kwar- 
tale r. b. na terenie Województwa 
Wileńskiego sprawdzono 6,220 na- 
rzędzi mierniczych, dokonano re- 
wizji 844 miejsc obrotu publiczne- 
go spisano 226 protokułów za prze- 
kroczenie przepisów 0 miarach i 
narzędziach mierniczych Oraz wy- 
toczono 106 spraw sądowych o 
przekroczenie tychże przepisów. (z) 

— Egzamina szoferskie. We 
wtorek dnia 2 listopada b. r. o 
godzinie 7-mej wieczorem odbędą 
się w Urzędzie Wojewódzkim teo- 
retyczne egzamina szoferskie. (z) 

MIEJSKA. 

— Plan przemeldowania na 
dzień 30.X r. b. Komisarjać I. 
Rudnicka Nr. 5, 7,9i11. Rudnicka 
Nr. 1 i 3 czyli Niemiecka 37. Nie- 
miecka Nr. 27, 29, 31 i 33. Jatko- 
wa Nr. 20. 

Komisarjat Il. Horodelska Nr. 
29, 31 i 33. Halowa Nr. 1, 3, 5, 
7i 9. Wiśniowa Nr. 11, 13, 14i 
16. Poleska Nr. 17, 19, 21, 23, 25, 
21, 29, 31, 33/44, 35, 37i 42. Ho- 
rodelska Nr. 35 i 37. Sygnałowa 
Nr. 1, 3, 5, 7, 9 i 11. Stalowa Nr. 
2;-4,648, 1012; 

Komisarjat III. Ludwisarska Nr. 
2. Wileńska Nr. 13, 15, 17/19, 21 
i 23. Tatarska Nr. 13. Z-k Dobro- 
czynny Nr. 1 i 3. 

Komisarjat IV, Wiłkomierska od 
Nr. 85 do ulicy Strycharskiej. Ul. 
Lwowska Nr. 32, 34, 36, 38 i od 
Nr. 42 do 54 włącznie. 

Komisarjat V. Dobrej Rady Nr. 
2, 4, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
i 20, 22, 24 i 26. Z-k Dobrej Ra- 
dy cały. Legjonów Nr. 80, 82, 84 
i 86. Malinowa Nr. 9, 11 — 10i 
12. Karna cała lewa strona. 

Komisarjat VI. Młynowa Nr. 12 
i 14. Zarzecze od Nr. 14 do 30 
włącznie. (s) 

POLITYCZNA. 

— Wzmożona działalność „Wy- 
zwolenia*. W ostatnich dniach 
miejscowe „Wyzwolenie* i „Jed- 
ność Ludowa”, zaniepokojone roz- 
szerzającemi się wpływami w Wi- 
leńszczyżnie „Białoruskiej Hroma- 
dy“ ožywila swą działalność na tym 
terenie, zakładając cały szereg no- 
wych sekretarjatów. l tak zostały 
założone sekretarjaty w Słonimie, 
Opsie, Nieświeżu, Bohdanowie i 
Oszmianie. (ż) 

ARTYSTYCZNA. 
— Wieczór Cz. Jankowskiego. 

W jutrzejszym wieczorze literackim 
poświęconym twórczości Czesława 
Jankowskiego przyobiecali łaskawie 
współudział oprócz Juijusza Oster- 
wy, który specjalnie w tym dniu 
przybywa z Grodna, i Wandy Hen- 
drychówny — utalentowani artyści 
Reduty, pp. Halina  Honenlinge- 
równa, Halina Gallowa i Wacław 
Malinowski. Na wieczorze będzie 
"obecny autor. Bilety są do nabycia 
w księgarni Stow. Naucz. Polskiego 
i w kasie teatru na Pohulance. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocja. W sobotę, dnia 
30 b. m. o godz. 1-ej i pół w Auli 

Kolumnowej Uaiwersyieta o  dbędzie 

się promocja na doktora wszech- 
nauk lekarskich p. Stefanji Neuma- 
nówny. Wstęp wolny. (f) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

  

— Poświęcenie pomnika po-- 
ległym żołnierzom na cmentarzu 
Rossa. W dniu 2 listopa r. b. Od- 
będzie się poświęcenie pomnika 
wzniesionego staraniem Filji Wi- 
leńskiej Polskiego Towarzystwa 
Opieki nad Grobami Bohaterów: 

Porządek uroczystości poświę- 
cenia będzie następujący: 

Godz. 9ta rano nabożeństwo 
za poległych w kościele Sw. Jana. 

Godz. 10 m. 45 rano procesja 
żałobna na cmentarz Rossa. 

Godz. 10 m. 30 rano poświęce- 
nie pomnika-mauzoleum na cmen- 
tarzu Rossa. 

W uroczystej procesji, która się 
uda z kościoła Sw. Jana na Rossę 
z udziałem wojska i wojskowemi | 
orkiestrami pożądany jest jaknaj- 
liczniejszy udział delegacji stowa- 
rzyszeń i zrzeszeń społecznych. 

Liczny udział społeczeństwa w 
uroczystości poświęcenia pomnika 
będzie dowodem czci jaką żywimy 
dla naszych poległych Bohaterów. 

— Wyłom w Związku kaller- 
czyków. Wileński Związek Haller- 
czyków od pewnego czasu spoty- 
kają niepowodzenia. Niedawno w 
łonie Zarządu związku powstały 
pewne nieporozumienia w rezulta- 
cie których pewna część członków 
wystąpiła ze związku. 

Oto nadeszła wiadomość, że 
jedna najsilniejsza placówka związ- 
ku w Opsie, licząca 120 członków 
zgłosiła swe wystąpienie i na czele 
z prezesem Pietraszewiczem, zgłosi- 
ła swój akces do Związku Strze- 
leckiego. 

Jak widać z powyższego, pro- 
wadzeni na pasku endecji haller- 
czycy wyłaniają się z pod rygoru 
partyjnego. (f) 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

‚ — Ze Stowarzyszenia , Wzajem- 
nej Pomocy Studentów Żydów о- 
trzymaliśmy następujący komunikat. 

W dniu 22 b. m. odbyło się 
ogólne zebranie medyków Żydów 
U. S. B. w Wilnie, poświęconej 
sprawie bezdomnych zwłok, na któ- 
rej przyjęto następującą uchwałę: 

„Ogólne Zebranie medyków Ży- 
dów U. S. B. piętnując akcję me- 
dyków chrześcijan w sprawie do- 
srarczania zwłok do prosektorjum, 
jako niewchodzącą w zakres ich 
kompetencji, zwraca się z prośbą 
do Wielmożnego Pana Dziekana o 
łaskawe wydanie odpowiednich w 
tej sprawie zarządzeń. 

Jednocześnie Ogólne Zebranie 
zaznacza, że społeczeństwo żydow- 

"skie w osobie przedstawicieli gminy 
i zarządzających szpitalami niema 
nic przeciwko dostarczaniu zwłok 
bezdomnych Żydów do prosektorjum 

* * 
* 

Jak podawaliśmy na tem miej- 
scu wczoraj sprawa zatargu na tle 
cwiczeń anatomicznych w prosektor- 
jum została przez władze uniwer- 
syteckie już załatwiona. (Przyp. Red.) 

SPRAWY LITEWSKIE. 

— W roku bieżącym liczba szkół 
litewskich Wileńskiego T-wa Oświa- 
towego „Rytas* znacznie się zwię- 
kszyła. Na terenie pow. Wil.-Troc- 
kiego T-wo to posiada 94 szkoły, | 
w których wykłada do stu nauczy= 
cieli. Dowiadujemy się, iż w tym 
roku szkolnym zostały zatwierdzo- 
ne wszystkie istniejące dotychczas : 
szkoły litewskie i zamykanie szkół 
nie miało miejsca. Jedynie tylko w 
kilku wypadkach Inspektorat Szkol- 
ny odmówił litwinom koncesji przy 
otwieraniu nowych szkół, z powo- 
du braku kwalifikowanych nauczy- 
cieli. (c) 

— Jubileusz, Dnia 23 listopa- 
da litewskie społeczeństwo w Wil- 
nie obchodzi jubileusz D-ra Jana 
Bassanowicza, najstarszego _działą- 
cza litewskiego w Wilnie. (c) 

— Zjazd rolników. Dnia 23 
listopada r. b. odbędzie się w Wil- 
nie zjazd rolników litwinów woje- 
wództwa Wileńskiego, na którym 
będą omawiane sprawy ekonomicz= 
no-gospodarcze, a mianowicie: or- 
ganizowanie kółek rolniczych, za- 
kładanie szkół rzemieślniczo-rolni- 
czych, zakładanie towarzystw kredy- 
towych i inne, Zjazd ten organizu- 
ja przedstawiciele rolników pow. 
więciańskiego oraz Wileńsko-Troc- 

kiego. Odpowiedzialność za zjazd 
przyjął b. dyrektor lit. Seminarjum 
Nauczycielskiego w Wilnie, p. Józef 
Kajruksztis. 

Zjazd ten miał się odbyć jeszcze 
w maju r. b., ale z powodu zna” 
nych zajść w Warszawie władze nie 
dały zezwolenia na jego urządze- 
nie. (c) 
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— р!егм52е] jakošci z dostawą loco więzienie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— W niedzielę dnia 31 b. m. 
o godzinie 11 rano odbędzie się w 
lokalu Seminarjum Historycznego 
(Zamkowa 11) posiedzenie Wileń- 
skiego Oddziału Towarzystwa Hi- 
storycznego. 

Na porządku dziennym: 1) od- 
czyt prof. d-ra K. Chodynickiego 
p. tt „Legenda o Franciszkanach 
Wileńskich*. 2) Dyskusja. 

Goście mile widziani. 
— Ks. Włodzimierz  Lesno- 

brodzki, znany w Wilnie ze swego 
odczytu o błędach prawosławia, 
uzyskał od pana wojewody wileń- 
skiego zezwolenie na urządzenie na 
terenie województwa Wileńskiego 
szeregu odczytów na temat: „Dla- 
czego zostałem katolikiem", pod 
warunkiem jednak, iż każdy raz 
powiadomi o swym zamiarze od- 
nośne władze lokalne. 

Odczyty swe ks. Lesnobrodzki 
zamierza wygłosić w powiatach 
Woj. Wileńskiego. (c) 

NADESŁANE. 

— Delikatny i wrażliwy na- 
skórek ciałka dziecięcego jest cią- 
gle narażany na niebezpieczeństwo 
zaczerwienienia, zapalenia i t. p. 
choroby skóry. Niezawsze przyczy- 
ną tego są warunki niehygjeniczne, 
w których się dziecko znajduje. 

„ Nader częste zapalenie skóry 
jest spowodowane używaniem przy 
kąpieli dzieci mydła, które zawiera 
mało tłuszczu, wiele natomiast 
zawiera składników szkodliwych, 
jak soda i t, p. 

Wszystkie szkodliwe skutki my- 
dła, pudru i kremu usunięto w 
słynnych preparatach „Bebe Szo- 
fmana”, których skład chemiczny 
jest doskonale przystosowany do 
potrzeb ciałka dziecięcego i nietyl- 
po, że zapobiega wszelkim  dole- 
gliwościom skóry, lecz leczy także 
podrażnioną skórę. 

Dlatego preparaty Mydło, Pu- 

Z POGRANICZA. 
    

Zatrzymani na granicy. 
W rejonie Kołtynian posterunki 
K. O.P. przytrzymały Sewajkow- 
ską Urszulę z 5-ciorgiem dzieci za 
nielegalne przekroczenie granicy z 
Litwy do Polski. 

W rejonie Sejn patrole K.O.P. 

przytrzymały Łukaszewicza Włady- 
sława z żoną i dwojgiem dzieci za 
nielegalne przekroczenie granicy z 
Litwy do Polski. 

Zatrzymani, przejście swe do 
Polski tłómaczą brakiem pracy na 
Litwie i represjami, jakie stosują 
litwini w stosunku do polaków. 

Powiadają oni, że łatwiej jest 
cierpieć biedę i niedostatek wśród 
swoich. O 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś sztuka T. Rittnera „Glupi Jakob“ 
z występem M. Malanowicz-Niedzielskiej. 
Sztuka ta przyjęta przez prasę i publicz- 
ność niemal entuzjastycznie, niebawem 
zejdzie z repertuaru z powodu wyjazdu 
do Warszawy M. Malanowicz-Niedziel- 
skiej. 

— Widowiska szkolne. Zgodnie z 
życzeniem władz szkolnych, pierwsza 
popołudniówka, wyłącznie dla uczącej 
się młodzieży odbędzie się dziś o godz. 
5 р.р. па której dane będą „Damy i 
Huzary*; druga zaś w niedzielę dnia 
1.go listopada o godz. 12 m. 30 w po- 
łudnie na której ukaże się „Klub Kawa- 
lerów* M. Bałuckiego. 

— Dzisiejszy występ K. Niewiarow- 
skiej w Teatrze „Reduta*. Dziś na sce- 
nie Teatru „Reduta* wystąpi znakomita 
artystka Kazimiera Niewiarowska w o- 
toczeniu wybitniejszych sił zespołu swe- 
go Teatru. Po raz pierwszy ukaże się w 
Wilnfe ostatnia nowość repertuaru barw- 
na i melodyjna operetka W. Kollo „Lady 
Chic* obfitująca w nadwyraz zabawne 
sytuacje, ewolucje i tańce. Obsadę two- 
rzą: K. Niewiarowska,  Czerniawska, 
Łaszczyk, Kosińska, Horski, Malinowski, 
Szarkowski, Staszyński, Sulima i inni. 

Orkiestra pod dyrekcją znanego ka- 
pelmistrza Piotra Siroty. Obramowanie 
sceniczne według projektów art. mal. 
Galewskiego. ч 

Akt ll-gi uzupełnia wkładka Julicza 
p. t. „Serca” w wykonaniu całego ze- 
społu. 3 

Początek o godz. 8 m. 15 wiecz. 

der i Krem „Bebe Szofmana" mo- 
gą i powinny być w ciągłym u- 
żytku przy pielęgnowaniu ciałek 
dziecięcych, a także u dorosłych 
o wrażliwej cerze. — 1-3. 

  

  

„ Film ze spiewem i orkiestrą bałałajek i mandolin. Kino - Teatr e 
L i m 66 w 10 akt. P/g zna- runkach S. AN- 

„Helios“! a arp „Miłostki carskiego huzara nej powieści A. Pusz. CELEWICZ. Niemiecka 
Wileńska 32. | kina „„Stancionnyj smotritiel'. W rol. gł. genjalny A. Moskwin i urocza W. Malinowska. Seansy o g. 4,6,8i 101/4w. 15 (w podwórzu). 1745 

  

Monumentalne arcydzieło w wykonaniu 

ROD OBJ BOR 

Drugi i trzeci występ operetki K. 
Niewiarowskiej odbędzie w niedzielę i 
poniedziałek. Bilety na wszystkie przed- 
stawienia są do nabycia w biurze po- 
dróży „Orbis* — Mickiewicza 11, w dnie 
zaś przedstawień od godz. 3-ej p.p. w 
kasie Teatru „Reduta'. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Fatalna pomyłka. Pan W. 
mieszkający na ul. Podgórnej chcąc 
przewieźć walizkę kazał służącej 
zawołać dorożkę i znieść walizkę, 
co ta i uczyniła. Służąca zaintere- 
sowana jakąś scenką uliczną ode- 
szła od dorożki, a tymczasem ja: 
kiś przechodzień siadł do niej i ka- 
zał zawieźć się na W.-Pohulankę. 
Dorożkarz będąc pewien, že jest to 
właśnie gospodarz walizki poje” 
chał, a otrzymawszy po przybyciu 
na miejsce sutą zapłatę poniósł za 
pasażerem walizkę. Przy drzwiach 
mieszkania pasażer zauważył do- 
rožkarza niosącego „walizkę i wy- 
jaśnił że nie jest jej właścicielem. 
Sprawa stała się jasna. 

Sumienny dorożkarz wrócił na 
Podgórną, a tymczasem tu roz- 
grywały się okropne sceny. 

Pan W. przypuszczał, że jest 
bezczelnie okradziony i zawezwał 
policjanta, który aresztował służą- 
cą. Tłum przygodnych przechod- 
niów oburzony niecnym postęp” 
kiem służącej chciał ją zlinczować 
i jedynie energiczna postawa poli- 
cji zapobiegła katastrofie. 

Wielka była radość wszystkich, 
kiedy uczciwy dorożkarz (Nr. 383) 
pojawieniem się swym wyjaśnił 
nieporozumienie. (f). 

— Nagły zgon. Wczoraj przywie- 
ziony został przez pogotowie ratunkowe 
do szpitala żydowskiego ze słabymi o- 
znakami życia Marcinko Bazyli, przy- 
były z Łunińca, a chwilowo zam. w Wil- 
nie, Kwaszelna 21, który po chwili zmarł. 

Przyczyna śmierci nie została nara- 
zie definitywnie ustalona, jednakże ze 
względu na to, iż wyżej wym. był chory 
na gruźlicę, istnieje przypuszczenie, iż 
zmarł śmiercią naturalną, Zwłoki zabez- 
pieczono. ч 2 

— Podrzutek. Wczoraj o godz. 22-ej 
na klatce schodowej domu Nr 23 przy 
ul. Węglowej znaleziono 4 tygodniowe 
niemowię płci żeńskiej przy którem zna- 

    

РАВ КТ 

leziono kartkę w! języku żydowskim. 
Podrzutka skierowano do przytułku ży- 
dowskiego. Podejrzeń brak. 

— Nieostrożna jazda. Taksowetr 
Nr 8 prowadzony przez szofera, którego 
nazwiska narazie nie ustalono, wskutek 
nadmiernie szybkiej jazdy, najechał na 
dorożkę Nr 449 powożoną przez Bu- 
kowskiego Jana, zam. Lipowa 36, wsku- 
tek czego dorożka została uszkodzona. E 

— Zatrzymani. W melinie złodziej 
skiej Framy Kasrielis przy ul. Szpitalnej 
% przyłapani zostali przyjezdni z War- 
szawy zawodowi złodzieje małżonkowie 
Burdon Bronisław i Anna, poszukiwani 
przez władze sądowe. 

Taniże zatrzymany został zawodo- 
wy złodziej Chajberowicz Bronisław, po- 
szukiwany za dokonanie kradzieży z 
włamaniem. 

Dnia 28 bm. w hotelu „Centralnym* 
przy ul. Mostowej zatrzymany został 
Stankiewicz Bernard, który dnia 17 bm. 
podając się za agenta policji śledczej 
wymuszał pieniądze od właściciela pi- 
wiarni przy ul. Wileńskiej 47 Wulfa 
migłowskiego. 

— Kradzieże. Jachowiczowej Ana- 
stazji, zam. Wilcza Łapa 4 w nocy z dn. 
27 na 28 bm. skradziono z obory kro- 
wę wart. 300 zł, Wszczęte natychmiast 
dochodzenie ustaliło, iż sprawcy kradzie- 
ży, których nazwiska narazie nie usta- 
lono zabili krowę na posesji 30-a przy 
ul. Lipówka i sprzedali mięso paserowi 
Winikierowi |ckowi, zam. tamże. 

Całe mięso oraz skórę krowy odna- 
leziono u Winikiera, którego zatrzymano. 

W nocy z dn. 28 na 29 bm. do 
Pruwskiej Racheli, zam. wieś Podkopco- 
we 12 dostali się nieznani sprawcy przy 
pomocy podkopu do obory i dokonali 
kradzieży dwóch krów wart, 800 zł. 

Na prowincji. 
— Napad. Gaula H., mieszk, wsi Wiel- 

ka Olsia, gm. postawskiej zameldował 
policji, że dn. 24 bm. o godz. 18 prze- 
jeżdżając około wsi Romelek, gm. po- 
stawskiej został ranny w palec lewej 
ręki wystrzałem z rewolweru przez nie- 
znanego sprawcę. 

Meldujący podaje, że sprawca był 
w towarzystwie drugiego osobnika i że 
zbiegli oni, ponieważ z tyłu jechał przy- 
jaciel napadniętego Skipor Władysław. 

— Nadużycie alkoholu. W Duksz- 
tach znaleziono w stanie nieprzytomnym, 
Fadziejewa Andrzeja, lat 64, mieszk. m. 
Dukszt, który w tymże dniu zmarł. 

— Pożary. We wsi Jurkowszczyzna 
gm. parafjanowskiej, pow. dziśnieńskiego 
spaliło się 8 stodół ze zbożem i sianem 
Koroszczyka Franciszka, Siecickiego Ba- 

  

wszelkiej 

  

zylego, Sobolewskiego Józefa, Chorosz- 
czyca Józefa, Walczesonka Franciszka i 
Choroszczyca Antoniego. Straty wyno- 
szą około 16.000 zł. Zachodzi przypusz- 
czenie, iż pożar wybuchł wskutek pod- 
palenia. 

  

na dogodnych wa- 

  

  

EKONOMIA! 

ZAPALACZE Raz Dwa 
do węgla i drzewa 

j teczne: smolaki, trzaski, szczypki, papier, nafta i wszelkie inne podpałki. 

skaleczeniami, hałasem (przy robieniu szczypek) wypalaniem 

U wanach przy używaniu do podpałania żaru i t. @. 

) jednej paczki do drzewa zawierającej 32 kostek (32 zapalaczy wynosi 48 gr.) 

> Zamówienia wykonujemy odwrotnie. 

Żądać wszędzie! Wszędzie do nabycia! 

Próbki wysyłamy darmo i opłatnie. 

    

   

ZADOWOLENIE! 

    
: SKLEP 

SIANA i MANUFAKTURY 
M. GORDON 

Wilno, ul. Niemiecka 26, telef. 306. ZAWIADAMIA, 

  

   
(o) 2059 

3000000000000 000000 000000000008005 
Po cenach Paska R firm 

syeyu pApA dachowa: 
w najlepszych gatunkach do natychmiastowego nabycia 

w składzie farb i arty- „A. SUR NE" Wilno, ul. Niemiecka 11, 
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Przewrót w gospodarstwie domowem 

Najnowszy wypróbowany środek do rozniecania ognia 

Z chwilą wprowadzenia na rynek Zapalaczy Raz Dwa Pięć, okazały się zby- 

© Zapalacze Raz Dwa Pięć zapewniają w gospodarstwie domowem: wygodę, 

Ą oszczędność 30—500/o kosztów podpałki, czystość, pewność w zapalaniu i t. d. 

Zapalacze Raz Dwa Pięć zabezpieczają w > przed: A 
7 iu do podpalania w piecach nafty, benzyny it.p.), oparzeniami, 

ai ia a dziur w podłogach i dy- 

CENA jednej paczki do węgla zawierającej 12 kostek (12 zapalaczy) wynosi 42 gr., cena 

Wysyłamy w pakach najmniej po sto paczek franco stacja odbiorcza wyłącznie za gotówkę. 

Zamówienia jakoteż zgłoszenia hurtowników i agzntów po miastach Polski i na prowincji przyjmuje 

Wytwórnia Zapalaczy „Raz Dwa Pięć* „STABRO% sp. z o.o 
Generalna Reprezentacja: „STANDARD LLOYD" Kopernika 17, Lwów. 

CZYSTOŚĆ! 

w sobofy sklep (WANY 
w godzinach wieczorowych. 

gramofony. Wielki wybór 
płyt. Pracownia do repa- 
racji różnych system. ma- 
szyn. Wielka 5, Lacki. 

WYGODA! 

Zjednoczenie 
Spóźłdzielnia z ogr. Pięć 

fumeryjny i 

Sprzedaż dla 
Dla członki 
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Wojskowe 

Oddział w Wilnie 
ul. Mickiewicza 13. 

Działy: spożywczo-kolonjalny per- 

Zaopatrzane w artykuły sezonowe. 

PZOWGONWGO(OJGO0GZOGPWGDI 

kiskieęgo w Wilnie. 

ONOŻYWEJE 
od. w Warszawie 

12 w poł. 

wojskowy. 

10. XI. r. b. w kancelarji 
wszystkich. wlanego O. D. R. P. 

ów rabat. 
DETAL. 2033 kosztorysu, 
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Dla pp. Fryzjerów 
Konkurencyjnie — Tanio 

Woda kolońska fryzjerska 
1 klg. ca 450—Z4. 3.75. Wysyłka na prowincję 
odwrotnie. Opakowanie po cenach własnych 

poleca SKŁAD APTECZNY i KOSMETYCZNY 

M. DEBLESSEM, Wilno, ul. Trocka 20. 

ogólnej, c) deklaracji, 

31 lipcą 1926 r. 

  

zalecają do pielęgnowan 

Puder, mydło j kie 

Lekarze specjaliści 

Puder leczy wszelkie dolegliwości skóry, mydło 
zapobiega takowym, krem zaś stosuje się wów- 
czas, gdy działanie samego tylko pudru Bebe 

okazało się niedostatecznem. 

1763 

ia ciałka dziecięcego 

m В0 $zoimana wianyń O... RIP. 
dzinach od 9—12. 
2051-* 

1739 

Przetarg. 
Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych 

niniejszem ogłasza przetarg na wykonanie 
konstrukcji żelaznych (pomostów, 
i balustrad) w kotłowniach ogrzewań cen- 
tralnych w 2-ch pawilonach Więzienia Łu- 

— W Wilejce »przy ul. Chłopowskiej. 
55, wskutek nadmiernego napalenia w 
piecu podczas suszenia lnu, 
łaźnia Uścinowicza Safrona. Straty wy- 
noszą 330 zł. 

— Kierownik szpitala w Białym Dwo- 
rze, pow, wileńsko-trockiego doniósł po- 
licji, że Juścieniewiczówna Helena, któ- 
rą przywieziono w dniu 24 bm. do szpi- 
tala na kurację, wskutek spędzenia pło- 
du, w dniu 26 bm. zmarła, 
dowiedział się od niej, że spędzenia 
płodu dokonała jakaś akuszerka w Osz- 
mianie. Trupa zabezpieczono. 

Z sądów. 
Gospodarka u inwalidów. 

W końcu 1923 roku w czasie 
ogólnego rozgardjaszu w Zarządzie 
Związku Inwalidów w Wilnie objął 
kolportaż pism Stanisław Mendew- 

Kolportaż pism w Związku In- 
walidzkim jeszcze przed objęciem 
zarządu nad nim przez Mendew- 
skiego był prowadzony poniżej 

krytyki. Nic też dziwne- 
go, że Związek z tego tytułu po- 

straty. Mendewski 
miał przeprowadzić w tym dziale 
sanację. Nieudało mu się jednak. 
Popracował w Związku Inwalidów 
3 miesiące i po otrzymaniu kon- 
cesji wódczanej rzucił tą pracę, by 
przenieść się na prowincję. 

Po wyjeździe Mendewskiego ko- 
misja rewizyjna ujawniła brak oko- 
ło 1800 złotych, z których on się 
nie wyliczył. 
związek, gdzie są te sumy tłuma- 
czył, iż przy rozgardjaszu, jaki pa- 
nował w Związku jeżeli nawet są 

wielkie 

Zapytywany 

jakieś braki pieniężne on za nic 
odpowiadać nie może. 

Sprawa oparła się o Sąd Okrę- 
gowy. Akt oskarżenia zarzuca Men- 
dewskiemu przywłaszczenie około 
1800 złotych. Przewód sądowy nie 
dał dowodów winy inkryminowa- 
nej mu przez akt oskarżenia. 

Oskarżony broni się sam. Zwią- 
zek Inwalidów nazywa bandą. Pija- 
tyka była tam za jego czasów na 
porządku dziennym. 
gdzie oskarżony pracował co rana 

schodów 

Oferty składać mogą jedynie fachowcy, 
posiadający własny czynny warsztat i zorga- 
nizowany personel rzemieślniczy. 

Przetarg odbędzie się w 
Dyrekcji Rob. Publ. 
pokój Nr. 91, w d. 10. XI. r. b. 

lokalu Okr. 
ul. Magdaleny Nr. 2 

o godzinie 

Osoby, pragnące przyjąć udział 'w prze- 
targu, winny złożyć do godz. 11 i pół dnia 

Oddziału Budo- 
pokój Nr. 92, oferty 

w zalakowanych kopertach z załączeniem a) 
w którym winny być uwido- 

cznione ceny jednostkowe 
b) kwitu z wniesienia do Kasy O. D. R. P. 
wadjum w wysokości 

i suma ogó na, 

5 proc. Od sumy 
iż uznają dla siebie 

za miarodajne warunki wymienione w $ od 
6 do 26 włącznie przepisów tymczasowych 
o oddawaniu państwowych dostaw i robót 
w zakresie działania Min. Rob. Publ. z dnia 

Termin wykonania robót—3 tygodnie od 
daty otrzymania zamówienia. 

Okręgowa Dyrekcja robót Publicznych 
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta nie- 
zależnie od wysokości oferty. 

Szkice urządzenia i wyszczególnienia ro- 
bót oglądać, oraz informacje o warunkach 
dostawy otrzymać można w Oddziale Budo- 

pokój Nr. 92 w go- 

Dyrekcja. 
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Odczynniki. 

Ceny i kosztorysy na.   „WILEŃSKA POMÓC SZKOLA” 
Wilno, ul. Wielka 66. Tel. 941. 

POLECA: Mapy, globusy, tablice poglądowe, 
cyrkle. Przyrządy fizyczne. Szkło laboratoryjne. 

Meble szkolne. 

wincji, 

POTRZEBNI AJENCI do przyjmowania zamówień 
na powiększenie portretów, w miastach i na pro- 

Zarobek dobry 500—600 zł. miesięcznie. 
I-szy Wileński Zakład Artystycznych Portretów 
L. MIZEREC, Wilno, ul. S-to Jańska 6. 1799-9 
  

  

Piotrogrodzki 

1572—jj | krawiec damski 
iniższe na żądanie,     

Swój do swego. 

Sklep chrześcijański galanicyj 
Dominik Cz 

1695-b w Olkienikach przy ul. Piłsudskiego. 1715 

J. Nolubowica, 5% 
przyjmuje obstalunki 
na palia, kostjumy, i 
futra. Ceny od 40 zł. 
Udziela iekcji kroju. 

1719 

Swój do swego. 

m - spożywczy i tytiniowy 
esnulewicz       

  

  

kułów elektrotechnicznych róg zauł. Sw. Mikołaja 1. 

Obwieszczenie. 

1595 

Zarząd Więzienia w Wilnie na „Łu- 

kiszkach* poszukuje dostawy na 110.000 kg. 
żyta, 40.000 kg. fasoli, 25.000 kg. grochu 

polnego, 10.000 kg. kaszy jęczmiennej, 

20.000 kg. kaszy jaglanej, 5.000 kg. ryżu 

damskie, 

  2024-1 

UWADZE PAŃ! 
Gustowne kapelusze 

Przeróbka. 
Obstalunki w/g żurnali, Ceny najniższe, Ewen- 

tualne raty przy większych obstalunkach. 
ul. DĄBROWSKIEGO 7, m. 10. 

Wanny lano-emaljowane 

gowe, Piecyki oszamoto 

HOLEND     

i 5.000 kg. słoniny. 

Wyżej wymtenione produkty winny być 
Przyjechała słynna 

wróżka - chiromantka 
1773 

tunku, Armatury do wanien, wodociągu i kana- 
lizacji, Rury kamionkowe, żeliwne i wodocią- 

po cenach konkurencyjnych 
Dom Handlowy Bracia Cholem 

Wilno, Kwiatowa 5, tel. 3—53 i 9—19. 

Cebulki kwiatowe 
iw hiacynty, tulipany 

pierwszorzędnego ga- Pianina 
do wynajęcia. Reperacja 

Student 
IV roku Wydziału Mat.. 
przyrodn. udziela lekcji 
na bardzo dogodnych wa- 
runkach. Specjalność: ma- 
tematyka, fizyka, łacina, 
greka i język francuski. 
Zgłoszenia pod adresem: 
ul. Ponarska 7 m. 5, stu- 
dent J. Š. 2049-0 

Do SAMOCHODÓW 
żarówki, ładowanie aku- 

  

i strojenie. Mickiewicza mulatorów. Inż. I. Gilels, wane poleca ze składu, 242 01 Hatka. SB ul. Fróćka- 4: 1792-8 

astronomiczno- К 
11s4 | Ogrodnik- przemysłowiec 

" oraz specjalista hodowli 
tytoniu poszukuje posady 
pod Wilnem. Poczta So- 

ły Jan Grzybowski. 

i TEO 

ERSKIE 

mleczny N. Jezier- 
ski, ul. Wielka 47 obok 
hotelu „Palace”. Ryby, 
konserwy, czekolady kra- 
jowe i zagraniczne, sery 
szwajcarskie i holender- 
skie, masło świeże, Ob- 
sługa sumienna, dostawa 

spłonęła 

Dr.. Fekesz 

  

W pokoju 

ny zamykał 

odpowiadać za 
kasie. 

(f) 

tuszuje. 

Członkowie zarządu dorobili 
nak klucz i dalej urządzali tam li- 
bacje. Oskarżony więc nie może 

Nr. 252 (700) 

zastawał na stołach stosy” wypróż- 
nionych butelek. Wszelkie akta i 
dokumenty dotyczące 
walały się po podłodze. 

kolportażu 
Oskarżo- 

na kłódkę. pokój 
jed- 

ewentualne braki w 

Pozatem filar oskarżenia šw* 
Dyla zwracał się do niego osobi- 
ście aby mu oskarżony dał część 
brakującej sumy, a on sprawę za- 

To świadczy najlepiej o 
stronie moralnej świadków oskar- 

nienie. 
żenia. Oskarżony prosi o uniewi- 

Sąd udaje się na naradę i wy- 

  

nosi wyrok uniewiniający. 
Zdan. 

  

SPORT. 
Wileński Okręgowy Związek L.ekko- 

Atletyczny podaje do ogólnej wiadomo- 
ści, że w niedzielę, t. j. dnia 31-X 26 r. 
o godz. 10 m. 30 na boisku sportowem 
6 p.p. Leg. odbędą się.ostateczne próby 
lekko-atletyczne w roku bieżącym o 
„Odznakę P. Z. L. A.” - 

„ Przypominamy, że o odznakę mogą 
się ubiegać zawodnicy stowarzyszen! jak 
również i niestowarzyszeni. 

Ostatni mecz piłki nożnej. 
Z racji zakończenia sezonu piłkar- 

skiego, Ż. K. „Makkabi* urządza dzis'aj 
o godz. 13 m.30 na swem boisku ostat- 
ni mecz piłki nożnej między W. K. S. 

  

Pogoń — Makkabi, (i). 
przez 

Ofiary 
Na pomnik na grobie Ś.p. A. Karpowi- 

czówny. 

   

  

Boz specjalnie mę- 
skich kapeluszy prze- 

rabia ze starych na nowe 
ra najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. 

a-1327 

ejalny sklep naczyń 
, kuchennych „Alumi- 

nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, €- 
maljowane oraz wszelkie 
wyroby dla gospodarstwa 
domowego po niskich ce- 

Zygmunt Nagrodzki zł. 10.— 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 

Kobieta-lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5 UL. Mickiewicza 24, m. 4, 

Telefon Nr. 277, 

  

5—8. 

1717 

    

„wejście z. podwórza. 
niadania, obiady i kola- 

cje. Obiad z 3-ch dań z 
chlebem 1 zł. 10 gr. Mie- 
sięcznym ustępstwa. 

Anna nai O 
Įjydaia się obiady do- 

KANA Wielka Nr. 5, 

5 

mowe z 3-ch dań 1 
zł. oraż kolacje. Produk- 4 - 

ta codziennie świeże. w 
Wielka 15 róg zauł. Szwar- 
cowego I, m. 2, dawn. 

  

nach. a-1386 „Wilja“, 1693-b 

racownia damskich i kalosze, kon- 
męskich kapeluszy Obuwie, iekcja, galanter- 

"przerabia ze starych na 
nowe na najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemie- 
cka 21, m. 26. 1676-a 

RSE - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zamcze, Królewska Nr. 9. 
Śniadania, obiady i kola- 
cje. Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

  

erata, linoleum, chodni-. 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kało- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wiłdsztej- 
na, Rudnicka 2, 1484-a 

„Ill“ Zi „ £zno-okulisty- 
czuy, największy w Wi- 
leńszczyźnie, właśc. B-cia 
Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielka 66. Wielki wybór 
fotograficznych przybo- 
TÓW. 1691-b 

Ro fryzjerski, Wi- 
leńska Nr. 10. Mani- 

cur; .wypeł, pierwszorzęd- 
ne 1 zł. Strzyżenie pań 
z podfryzow. 1 zł. oraz 
salon męski. Obsługują 
pierwszorzędni fachowcy. 

2035 

  

o JUREWICZ 
— był; majster PAWGŁ Bure 

sklep i pracownia zega- 
rów, ul. Mickiewicza 4. 
Ceny przystępne. 2044-b 

Wileńska 
Spółka Handlowa 

Trocka 1, poleca sery 
holenderskie I gat., kon- 
serwy różnych gat., węd- 
liny, masło i codziennie 
świeże mieko. 1741 -b 

mis glektro-tochniczne 
D. Wajmana 
Największy wybór i cen, 
najniższe. Ul. Trocka 17, 
telefon 781. 1743- 

Lakład fryzjerski 
przy ul. Wielkiej 46. Sa- 
lon damski i manicur. 

Hygiena. _ 1685-b 

„Optyk-Aubit“ sza ema 
w kraju założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska ai 

o.
 

Lgubioną 

ja, towary zimowe po 
cenach fabrycznych pole- 
ca D. H. W. Nowicki, 

Wilno, ul. Wielka 30, 
telefon 9-08. a-1659 

20 „Bar Passaż 
Jadłodajnia Nr. 12, róg 
Końskiej. Obiad—2 da- 
nia 0,90 gr., 3 dania 1,20 
zł. z chlebem. 1800-b 

A 
jpracownia wojłoków 

‚ damskich, męskich i 
dziecinnych. Najlepsza 
wełna. Ceny umiarkowa- 
ne. Niemiecka 21 — 26, 
wejście w podwórzu na 
lewo. a-1658 

Stale potrzebuje się! Me- 
IU bie, obrazy, dywa- 

ny i różne antyki. Płaci. 
my najwyższe ceny! Do» 
minikańska 16. Sklep rze- 
czy okazyjnych.  2054-b 

Sprzedam niedrogo 
Żyrandol elektryczńy i 
krzesło do pianina. Ul. 
Wileńska 16, tel. 397, 
sklep $. Szawedanca. Ma- 
szyny do pisania, przyj- 
muję reparację i kupuję. 

2053: 

książkę woj- 
Zpubiono skową wyda- 
ną przez P. K. U. w Wil- 
nie na im. Szymona Ko- 
warskiego, zam. w Wil- 
nie przy ul. Zawalnej 25, 
unieważnia się. 2058 

Igubio książkę woj- 
iq skową  wyda- 

ną przez Wileńskie P. K; 
U. na im. Józefa Dasz- 
kiewicza unieważnia się. 

2051 

książkę woj: 
skową, we 

ną przez Wileńskie P, K. 
U. na imię Efroima Cor< 
fasa unieważnia się. 2050 
Ie kė i i 

Ogłoszenia 
do 

„Mujera Wileńskiego 
przyjmuje 

na najbardziej 
dogodnych 
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