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Od bawiącego w Wilnie litew- 
skiego posła socjaldemokratyczne- 
80 Józefa Popłauskasa uzyskaliśmy 
wywiad, który charakteryzuje obe- 
cne stosunki na Litwie Kowień- 
skiej, pod rządami Smetony i Wal- 

by demarasa. 
"© — Jak się przedstawia obecna 
Sytuacja na Litwie ? 

— Przykro mi będzie, jako Litwi- 
nowi, gorąco swą Ojczyznę kocha- 

 lącemu, odpowiadać na to pytanie. 
Sytuacja na Litwie Kowieńskiej jest   

ijStanie się pod sąd wojenny. 
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Obecnie tak straszna, tak bezprzy- 
kładna, że wstyd mi za moją Oj- 
Czyznę. Wystarczy, jeżeli powiem, 
żę niema dziś w Litwie człowieka, 
któryby był pewny swej głowy. 
Dzień w dzień dziesiątki, a nawe 
setki” działaczy, którzy krytycznie 
Patrzą na rządy Smetony i Walde- 
Marasa, deportuje się do więzień, 
obozu koncentracyjnego, dzień w 
dzień sądy polowe rozstrzeliwują 
niewinnych ludzi. Wystarczy ano- 
nim agenta, policjanta administra- 
cyjnego, lub konfidenta, aby bez 
żadnych dowodów wziąć rozbrat z 
życiem. Roi się wszędzie od szpic- 
łów („Żwalgiby”), Są nimi ludzie 
'£ różnych sfer. jJako' przykład, 
niech posłuży fakt, że w takiej np. 
małej mieścinie, jak Orany, rolę 

płatnych agentów pełni cała inteli- 
gencja: naczelnik poczty Kondratas, 
zast. nacz. powiatu Baranauskas, 

ksiądz Merkuckis, Petrunela Pacz- 
kus j t.d. W innych miastach, mia- 
steczkach, wsiach, o mało ше о- 

4 Siedlach jęst to samo. Wystarczy 
więc przed takim członkiem „Żwal- 
Biby' powiedzieć na rząd byle co, 
ja ”uż można być pewn;m, że do- 

— Czyż więc naprawdę wystar- 

cza to do wydania wyroku skazują- 
cego? 

Niestety tak. Sądy polowe ska- 

zują na podstawie raportów policji 

Politycznej. A ta jak wiadomo, za- 
sięga informacyj o danym oskarżo- 
nym za pośrednictwem konfiden- 

tów, do których się zalicza co 5— 
6 obywatel. Nie trzeba tłumaczyć, 

że poróżnienie się z takim konii- 

dentem grozi aresztowaniem i są- 
)4 dem a w wielu wypadkach skaza- 
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.| niem. Bo sądy polowe skazują na- 
ogół tylko na podstawie raportów, 

policji politycznej. Oskarżony nie 

imoże się powoływać na świadków, 
lądyż tych zupełnie się nie bada. 
Obrońcy z reguły się nie dopusz- 
cza na rozprawę. Kto więc trafi 

pod sąd, nigdy prawie nie wycho- 
dzi na wolność. W skład sądów 

polowych wchodzą zausznicy rzą- 

dowi, którym za posiedzenia płaci 
się wysokie honorarja. Nie rzadko 
sędziowie—oficerowie wydają wy- 
roki w stanie zupełnie pijanym. 

— A czy prawdą jest, żę are- 
‚ sztowania, rewizje i badania pro- sd ы 14 wadzą oficerowie? 

Tak. Niedawno zjechala z Olity 
do Oran grupa 15 oficer6w znaczel- 

„ nikiem p. p. Czuloderysem na cze” 
£2* je. Rozpoczęło się od pijatyki, Kie- 

  

4dy każdy z Oficerów miał już  po- 
or cfnie w czubie, rozpoczęto re- 
таг i aresztowania. Aresztowano 
cne Os6b, Posądzonych o należenie 
M0:4,bojówek  socjal-demokratycz- 

est podstawą 
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nych. Badanie rozpoczęli oficero- 
wie od katowania. Zbili też do nie- 

przytomności:!Juljusza Paczuisa,Lin- 
kiewiczusz, Paleowiczjusa, Kaisisa 
i Nowickasa. Ten ostatni, gdy mu 
proponowali dużą kwotę pieniędzy 
za wydanie członków bojówek o- 

świadczył oprawcom „wyrwijcie mi 
język, nogi polamcie, zabijcie—nic 
wam nie powiem, bo jestem nie- 

winny. Pod razami katów padł 
nieprzytomny. 

W dalszym ciągu badanie od- 
bywało się w ten sposób, iż w 

nocy wprowadzano danego oskar- 
żonego do pokoju, w którym znaj- 
Ąowal się stół, a na nim po jed- 
nej stronie rewolwery, po drugiej 
banknoty. Za stołem siedzieli ofi- 

cerowie. Oskarżonemu cšwiadcza, 
się krótko: „Masz do wyboru, albo 

pieniądze i wolność, jeżeli wydasz 
tych, którzy cię namówili do wstą- 
pienia do bojówki, albo kulę w 

łeb. Teraz jest noc i nikt nawet 
nie będzie wiedział, gdzieś się po- 

dział”. Jeśli oskarżony nie przy- 

znawał się do winy, rozpoczynało 

się bicie, które zawsze doprowa- 
dzało katowanego 'do podpisania 
zgóry przygotowanego już proto- 
kółu. ' 

W kilka dni potam. aresztowa- 
no w Oranach Szarkauskasa Pia- 

"trasa Zz żoną Adela, i kilku tygod- 

niowem. chorem * dzieckiem. Gdy 

Szarkauskasowa na kolanach bła- 
gała oprawców, "by mieli. litość 
nad dzieckiem i posłali ją do le- 

karza, spotkała się z drwinami i 
brutalnemi obelgami. Po kilku 

dniach zwolniono ją, lecz już z 
trupem dziecka na ręku. 

Chciano aresztować również 

60-letnisgo Piotra Arasimowicza, 
lecz ten uprzedzony, zdołał w czas 

się ukryć. Aresztowano więc jego 
14-letniego syna Franciszka i tak 
go pobito, że zmarł nieodzy- 
skawszy przytomności. 

— Ćo się stało z aresztowa- 
nymi? 

Wszystkich aresztowanych wy- 
wieziono później do. Olity i do- 

tychczas niema o nich żadnej wia- 
domości. 

A prawda. Jeszcze ›м okolicy 

Oran aresztowano około 50 ma- 
łorolnych gospodarzy. Tymi opie- 

kował się, na swój sposób, na- 
czelnik rejonu straży pogranicznej 
Radkiewicz, tak, że kilkudziesięciu 
z nich przewieziono furmankami, 
gdyż o własnych siłach iść nie 
mogli. 

— A co na to władze? 

—- Nic. Panów Smetonę i Wal- 

demarasa nic to nie obchodzi.Takie 
rzeczy są na porządku dziennym 
i przechodzą bezkarnie. Wszystko 
to jednak jest niczem w porówna- 
niu z historją ośmiu skazańców w 
Taurogach. 

Tych ośmiu skazanych wypro- 
wadzono pod silną eskortą na 
most i tu im ošwiadczono, że są 
wolni i mogą uciekač w stronę 
widniejącego wdali lasu. 

Skazańcy, którym  zašwitala 
iskierka nadziei rzucili się do u- 
cieczki. Tymczasem ukryta w krza- 
kach kompanja kilku «salwami <po- 
łożyła nieszczęśliwych trupem na 

każdego przedsiębiorstwa! 

  

miejscu. Działo się to wszystko na 

oczach tłumu, w którym znajdowa- 

ły się rodziny, krewni i znajomi 

skazańców. 

l tu następuje bezprzykładne 

wprost okrucieństwo. Niestwier- 

dzając nawet f.ktu śmierci ska- 

zańców, poprzywiązywano im 

do nóg postronki końmi ścią- 
gnięto w jedno miejsce i oblano 

naftą, aby następnie spalić. Gdy 
już podkładano ogień — tłum 
zawył z oburzenia i jeszcze mo- 
ment, a doszłóby do krwawej 
masakry. Wówczas skazańców w 
ten sam sposėb przeciągnięto 
do_przygotowanego dołu i zasypa- 
no ziemią. 

— A czy ruch przeciwrządo- 
wy udało się temi metodami Wal- 
demarasowi stłumić? 
 — Jeżeli zapełnienie więzień i 

obozów koncentracyjaych  wybit- 
niejszymi działaczami socjaldemo- 
kratów i ludowców oraz _rozstrze- 
lanie dziesiątków zupełnie niewin- 
"nych ofiar oraz masowe emigro- 
wanie przed terorem ma być, jak 
oświadcza Waldemaras,  stłamie- 
niem opozycji, to tak. Za kratami 
więziennymi siedzą socjaldemokra- 
ci: posłowie Jakubauskas, Żukau- 
skas, Markialis, Januszkis, których 
Sprawę prowadzi się w ten sposób, 
by ją skierować do sądu polowego 
gdyż tu skazanie może nastąpić 
bez przeprowadzenie dowodów 
prawdy, inni działacze por. rez. 
Žwiranas, Budrys, Žurilis, Armalis, 
robotnik Mieczyński (pod Sądem 
polowym), Staniewicz, Kanarzau- 
skas, kpt. Grażulewicz, zamiesza- 
ny rzekomo w sprawę Pajauisa. 
Są to wybitniejsi. 

Z pośród ludowców: Petrauskas, 
Tornau b. pos.do Sejmu, mjr. rez. 
sędzia Linkiewicz, pos. do Sejmu 
Radis, Daniuszis, org. czas. mło- 
dzieży wiejskiej Jauninas, Baleckis, 
pos. Żygjalis. 

Na wygnaniu 'są posłowie: Po- 
pławski i Kedys w Polsce, Plecz- 
kajtis w Niemczech, Wikonis w 

„Łotwie, za których pochwycenie 
Waldemzaras wyznaczył po 5.000 - 
tów nagrody. 

Trzykr oć skorzy 
     

Krwawi władcy Litwy. 
Z wybitnych opozycjonistów są 

tylko na wolności Merkis, Bielenis, 
Kajrys, Pureniewicz i dr. Epsztejn, 
ale i tych usiłowano kilkakrotnie 
sprowokować, podrzucając im kom- 
promitujące odezwy i dokumenty. 

Dobrze, ale co na to ludność? 

— Właśnie o to chodzi. Ty- 

siące aresztowanych, takaż sama 

ilość skatowanych i zbitych do nie- 
przytomności, masowe rozstrzeli- 

wania i przymusowa emigracja 

przywódców opozycji nie jest jesz- 
cze opanowaniem sytuacji. Pozo- 
staje bowiem naród, który, jak mi 
donoszą zbiegli przed kilkoma 
dniami towarzysze, ma już dość 
rządu pałkarzy, pijanego oficerstwa 
i rozbestwionych policjantów znę- 
cających się nad spokojną i nie- 
winną ludnością. Cały naród jest 
przeciwny rządom  uzurpatorėw. 
Najlepszym tego dowodem jest fakt, 
że referendum odkłada się z mie- 
siąca na miesiąc. Wałdemaras wi- 
dzi, że w obecnej sytuacji conaj- 
wyżej 1 proc. ludności i to tylko 
policjantów, części urzędników i 
płatnych. agentów opowiedziałby 
się za projektowanemi zmianami 
konstytucji. 

— A wojsko? 

— W wojsku tej, dotychczaso- 
wej jedynej ostoi rządu, szerzy się 
ostatnio niezadowolenie. Poważniej- 
si oficerowie, widząc niedolę naro- 
du, deptanie na każdym kroku 
Prawa,  poniewieranie godności 
ludzkiej i karkołomną politykę za- 
graniczną coraz to głośniej wypo- 
wiadają swe niezadowolenie. Za 
nimi idzie już korpus podoficerski. 
Niedalej jak przed dwoma dniami 
rozstrzelano w dziewiątym pułku 2 
podoficerów, a 7 'skazano na 5— 
6 lat więzienia za głośne wyra- 
żanie sympatji dla opozycji. Za 
przykładem przełożonych idzie 
szary żołnierz.Bliski więc jest dzień, 
kiedy i ostatnia podpora — armia 
usunie się z pod wpływów uzurpa- 
torów i wówczas biada ciemiężcom. 
Lud zemści się za niezasłużone 
krzywdy. 

Ayt. 

Wiadomości polityczne. 
(Telefonem od własnego korespondenta z W arssawy). 

W związku z doniesieniami 
niektórych pism niemieckich o ma- 
jącem nasiąvić jakoby rychłem 
wznowieniu rokowań polsko-nie- 
mieckich w sprawie zawarcia trak- 
tatu handlowego, informujemy się, 
iż do tej pory rząd niemiecki nie 
przedłożył żadnych konkretnych 
propozycyj w sprawie agrarnych 
postulatów, wysuniętych przez rząd 
polski. ` 

Dopóki odnośne propozycje 
niemieckie nie nadejdą do Warsza- 
wy nie należy spodziewać się 
wznowienia rozmów polsko-nie- 
mieckich na Powyższy temat 

Informujemy się, iż  Minister- 
stwo Skarbu zakończyło już opra- 
cowywanie projektu rozporządze- 
nia Prezydenta Rzplitej io wewnę- 
trznej pożyczce budowlanej. 

Ogólna suma pożyczki. wynie- 
sie 100 tys. zł. Będzie. ona wypu- 
szczona serjami. Przeznaczenie po- 
życzki — ruch budowlany. 

Związki pracowników państwo- 
wych wystąpiły z inicjatywą urzą- 
dzenia w Warszawie ogólnego kon- 
gresu zrzeszeń pracowników pań- 
stwowych i samorządowych. 

Kongres miałby na celu ustale- 
nie poglądów ster urzędniczych na 
zamierzone reformy pragmatyki 
służbowej (ustawa o państwowej 
służbie cywilnej, ustawa uposaże- 
niowa, ustawy emerytalne), jak rów- 
nież koordynacji organizacyj urzę- 
dniczych. 

Przeprowadzone przez -specjal- 
ny komitet organizacyjny prace 
przygotowawcze uwieńczone 70sta- 
ły pomyślnym skutkiem tak, iž 
dnia 29 b. m. kongres rozpocznie 
swe obrady w Warszawie. 

    

Dr. Med. 

B. SCHERMANN 
wznowił przyjęcia chorych. Ul. Nie- 
miecka 22, tel. 1069, od 5—7 w. 

5586 W. Z. P. Nr. 92. 

sta ten, kto się ogłosi w numerze jubileuszowym. 
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1000-go numeru jubileuszowego „Kurjera Wileńskiego”, mającego ukazać się w dniu 3-go listopada r. b. 
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Z PANSTW BALTYCKICH. 
Specjalna komisja dla opracowania projektu militaryzacji 

ochrony pogranicza. 
RYGA, 24.X. (Ate). Wobec 

stwierdzenia, iż w ostatnio wykry- 
tej aferze szpiegowskiej brali udział 
funkcjonarjusze łotewskiej straży 
pogranicznej z granicy łotewsko- 
sowieckiej, postanowiono stworzyć 

specjalną komisję, w której wezmą 
udział przedstawiciele Ministerstwa 
Spraw Wojskowych i Wewnętrznych 
dla opracowania projektu military- 
zacji ochrony pogranicza. 

Ukończenie śledztwa w sprawie afery szpiegowskiej. 
RYGA, 24.X.. (Ate). Śledztwo 

w sprawie afery szpiegowskiej na 
pograniczu  łotewsko - sowieckiem 
zostało ukończone. 32 aresztowa- 

nych odesłano do Dynaburga, gdzie 
„będą oczekiwali na przebieg spra- 
wy. 

Posiedzenie organizacyjne Izby Handlowej polsko- 
łotewskiej. 

RYGA. 24,X. (Ate). Na wczo- 
rajszem posiedzeniu organizacyj- 
nem lzby Handlowej polsko-łotew- 
skiej wybrano zarząd, do którego 
weszli: poseł Łopatto oraz Bisener, 
Blodnier, Aszmanis i inni. 

Prasa litewska wypowiada się za zbliżeniem 

W imieniu stowarzyszenia kup- 
ców łotewskich przemawiał Wetin, 
który podnosił znaczenie Izby Hand- 
lowej łotewsko-polskiej dla zbliże- 
nia gospodarczego obu narodów. 

gospodarczem 
z Łotwą i Estonią. 

KOWNO. 24.X. (Ate). W związ- 
ku ze zjazdem organizacyj gospo- 
darczych w Rydze, w którem wzię- 
li udział przedstawiciele Łotwy, 
Estonji i Litwy — prasa kowief- 
ska ujawnia żywe zainteresowanie 
gospodarczem — zbliżeniem z Łot- 
wą i Estonją, 

Zainteresowanie to jest sztuczne 

i wyraźnie inspirowane. Dotych- 
czas Litwa ujawniała niechęć do pro- 
jektu gospodarczego zbliżenia i 
unji celnej. Obecnie dla złagodze- 
nia wrażenia dzienniki litewskie za- 
mieszczają artykuły, twierdzące, iż 
Litwa jest gotowa przystąpić do 
unji celnej z. Łotwą. 

Konferencja Zeelensa z Akelem. 
TALLIN. (Ate.) Minister Zeelens 

w końcu października , lub począt- 
ku listopada przybywa do Tallina 
dla odbycia konferencji z min. 
Akelem w sprawach aktualnych, a 
szczególnie w sprawie unji celnej. 

„Ewalet* donosi z Rygi, że 

Żeelens nie będzie się sprzeciwiał 
zwołaniu specjalnej konferencji 
dla usunięcia istniejących trud- 
ności. W konferencji tej wezmą 
udział ministrowie spraw zagra- 
nicznych obu krajów. 

Z ROSJI SOWIECKIEJ. 
Nowy poseł sowiecki we Francji. 

MOSKWA, 24.X (kor. własna). 
Posłem sow. we Francji na 

miejsce Rąkowskiego został wy- 

znaczony Dowgalewski zwolniony 
w tym celu ze stanowiska posla w 
Japonii. 

Oddźwięki zamachu na Opońskiego. 
MOSKWA, 24.X (kor. własna). 

W dniach najbliższych w mińskim 
Sądzie Okręgowym będzie rozpatry- 
wana Sprawa doktora Lwowicza, 
który podczas zamachu na zastęp- 

cę prezesa OGPU Opońskiego po- 
mimo zawiadomień o wypadku nie 
pośpieszył z pomocą ofiarom ka” 
tastrofy. 

Kogo dotyczy amnestja ogłoszona w „manifeście do 
ludu pracującego*. 

MOSKWA, 24.X (kor. własna). 
Według wyjaśnień udzielonych 
przedstawicielom prasy przez. ge- 
neralnego prokuratora republiki 
sow., ajmnestja ogłoszona w mani- 
fescie WCIK'a dotyczyć będzie wy- 

«tylko defraudanci, łapownicy, 

łącznie przestępców kryminalnych. 
Co się tyczy zastosowania katy 
śmierci, to będą wolni od niej 

na* 
dużywający władzy, i t. p. 

Z ZAGRANICY. 
Niemiecka ustawa 0 odszkodo- 
waniach dla poszkodowanych 

przez wojnę. 
BERLIN, 24.X (Pat.) Komisja 

finansowa Rady Państwa zakończyła 
wczoraj prace nad przygotowaniem 
projektu ustawy o odszkodowa- 
miach dla poszkodowanych przez 
wojnę. Komisja, ustaliła; klucz, na 
podstawie którego „obywatele nie- 
mieccy, którzy wskutek «wojny u- 
tracili swe mienie mają otrzymać 
procentowe odszkodowanie według . 
następującej skali: Strata oszaco- 
wana na pięć tysięcy marek nie- 
mieekich pokryta będzie w 100%, 
dalsze pięć tysięcy w 75 proc. na- 
stępne 10.000 w 50 ргос., . jeszcze 
dalsze 10.000. w 40 proc. i t. d. až 
do łącznej sumy 200.000 тагек. 

Tajne posiedzenie komisji dla 
spraw zagranicznych Reichstagu. 

BERLIN. 24.X (Pat.) Dziś przed 
południem odbyło się posiedzenie 
komisji .dla spraw zagranicznych 
Reichstagu, na: którem minister 
spraw zagranicznych Rzeszy dr. 
S aina wygłosił dłuższy refe- 

rat sprawozdawczy o przebiegu na* 
rad sesji wrześniowej Rady Lig! 
Narodów. W posiedzeniu tem brał 
udział oprócz ministra Streseman- 
na w charakterze przedstawiciela 
rządu Rzeszy również podsekretarz 
stanu von Schubert. Nad sprawo- 
zdaniem ministra Stresemanna wy- 
wiązała się dłuższa dyskusja, która 
z uwagi na rozpoczynające się w 
godzinach popołudniowych obrady 
plenarne Reichstagu musiała zostać 
odłożona do jutra. Narady uznane 
zostały za tajne. Jak donosi „Ber- - 
liner  Tageblatt* stanowisko min. 
Stresemanna nie napotkało z żad- 
nej strony na Sprzeciw z wyjąt- 
kiem mówców komunistów. e 

Konflikt górniczy w Hiszpanii 
zlikwidowany. 

MADRYT, 24X (Pat.) Fabra. 
Wedle informacyj ze źródeł urzę 
dowych konflikt górniczy, który 
wybuchł w zagłębiu Assurji został 
zlikwidowany na podstawie no- 
wych, rozsądnych propozycyj gór- 
ników. Praca w Zagłębiu zostanie 
podjęta w najbliższym czasie, 
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Ogólnopolski zjazd karaimów w Trokach. Wyb6r naįwyž- 
szego zwierzchnika duchownego — | achama. 

(Sprawozdanie specjalnego wysłannika  „Kurjera Wileńskiego). 

Dnia 22-go b. m. t. j. w wigi- 
lję wyboru Hachama Autokefalicz- 
nego kościoła karaimskiego w Pol- 

"sce — wieczorem odbyły się rów- 
nocześnie w kinesach wileńskiej i 
trockiej rzadkie w historji karai- 
mów polskich uroczystości z oka- 
zji ofiarowania zarządom gminnym 
tych kines starożytnych pergamino- 
wych rodałów przez gminy wyzna- 
niowe w Haliczu i Łucku. Rodały 
te przywiezli ze sobą do Wilna 1 
Trok delegaci na ogólnopolski 
zjazd karaimów. 

Dnia następnego w niedzielę cd 
wczesnego rana zapanował w Tro- 
kach ruch niezwykły. Oprócz licz- 
nych delegatów przybył na zjazd 
około godziny 11-ej przed połud- 
niem pan wojewoda wileński W. 
Raczkitwicz w towarzystwie na- 
Czelników wydziałów pp. St. Kirti- 
klisa i Dworakowskiego, kierowci- 
ka oddziału wyznań religijnych wo- 
jev ództwa W. Piotrowicza i sekre- 
tarza osobistego Staniewicza. Dość 
licznie była reprezentowana prasa 
wileńska z prezesem Syndykaiu 
Dziennikarzy Polskich red. Czesła- 
wem Jankowskim na czele. Z pism 
warszawskich reprezentowana była 
jedynie „Epoka* przez swego wi- 
leńskiego korespondenta, redakto- 
ra „Naszego Kraju” В. W. Świę- 
cickiego. | 

Otwarcie zjazdu. 
Otwarcie zjazdu poprzedziło u- 

roczyste nabożeństwo w  kinesie, 
_. celebrowane przez pełniącego obo- 

wiązki hachama, hazana Szymona 
Firkowicza. Zjazd otwarty został o 
godz. 12-ej w południe przez ha- 
zana Firkowicza, który w imieniu 
zarządu duchownego gminy troc- 
kiej powitał w gorących słowach 
reprezentanta rządu wojewodę 
Raczkiewicza oraz delegatów i gości. 

Przewodniczącym zjazdu został 
ń jednogłośnie wybrany delegat gmi- 
ny halickiej mecenas d-r Zachar- 
jasz Nowachowicz. Po ukonstytuo- 
waniu się prezydjum zjazdu, do 

- którego weszli czterej uprawomoc- 
"mieni do oddania głosu przy wy- 
borze hachama delegaci gmin oraz 
hazan Firkowicz, przewodniczący 
zjazdu dr. Nowachowicz wygłosił 
dłuższe przemówienie, w  którem 

_skreślił dzieje wyznania i wyiaśnił 
cel odbywającego się zjazdu. Dr. 
Nowachowicz zwrócił się w końcu 
swego przemówienia do pana wo- 
jewody, aby w imieniu zjazdu re- 
prezentującego ogół społeczeństwa 
karaimskiego przesłał wyrazy czci 
i hołdu Prezydentowi Rzeczypos- 
politej Mościckiemu i szefowi rzą- 
du Marszałkowi Piłsudskiemu. 
Wślad za tem zabrał głos w imie- 
niu rządu p. wojewoda Raczkie- 
wicz, wygłaszając przemówienie, 
które z braku miejsca podamy w 
następnym numerze. 

Po przemówieniu tem rozległy 
się długotrwałe oklaski i okrzyki 
na cześć Prerydenta Rzeczypospo- 
litej i Marszałka Piłsudskiego. 

Następnie delegat gminy wileń- 
skiej mecenas Zacharjasz Zającz- 
kowski podkreślił szczególną tro- 
skliwość p. wojewody w dziedzinie 
opieki nad ksraimami. 

Depesze. 

W dalszym ciągu przewodniczą- 
cy odczytał szereg depesz gratula- 
cyjnych w tem depeszę od pp. mi- 
nistrów: Dobruckiego, Staniewicza, 
Mejsztowicza oraz wojewody wo- 
łyńskiego Mecha, dyrektora depar- 
tamentu Wyznań Ministerstwa W. 
R.i O. P. Okulicza, kuratora O- 
kręgu Szkolnego Wileńskiego Ry* 
niewicza i starosty powictu wileń - 
sko trockiego Witkowskiego, który 
usprawiedliwił jednocześnie nie- 
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Pamięci poety-żolnierza 
Skąd taki kondukt i tyle parady? 
Bo był poetą i z Pierwszej Bry- 

gady... 

Gustaw Daniłowski — odszedł 
Od nas — na zawszel.. 

Dobra matka - ziemia przyjęła 
miłośnie Jego, utrudzone walką 
życiową, ciało na wieczne odpo- 
czywanie... - 

Z minionej już dla nas epoki, 
jakby „z minionych dni* wyłania 
się ku nam Jego szara ż.inierska 
postać... 

jak na gwiazdę 
błyszczącą gdzieś w przepaściach 
aksamitnych nieba... 

Echa Jego pieśni grają nam 
#- jeszcze, choć struny nielitościwa 

rć stargała na lutni... 
Duch jego wolny i świetiany 

błądzi gdzieś po „mlecznych dro- 
gach, wśród gwiazd kołowiotu”, 
lecz myśli Jego i pamięć o czynach 
zawsze wracać będą do nas nie- 

możność uczestniczenia w ziezdzie. 

Zjazd uchwalił wysłać depesze 
dziękczynne zainteresowanie się 
sprawami karaimów i stałe ok'zy- 
wanie zrozumienia dia ich potrzeb 
do pp. ministrów Dobruckiego, ger. 
Składkowskiego, Staniewicza, Mey- 
sztowicza, oraz dyr. Okulicza, kura- 

tora wileńskiego Ryniewicza i woje- 
wodyMecha. 

Saraja-Bej Szaszłap Hacha- 
mem Polskim. 

Po uchwaleniu depesz przewod- 
niczący dr. Nowachowicz zarządził 
przerwę, w czasie której czterej 
specjalnie upoważnieni delegaci 
gmin: trockiej—p. Emil Kobecki, 
wileńskiej—p. mecenas Z. Zającz- 
kowski, łuckiej—p. Szpakowski i 
halickiej—p. dr, Nowachowicz udali 
się w towarzystwie kierownika od- 
działu wyznań województwa wileń- 
skiego p. Piotrowicza, oraz powo- 
łanego w icharakterze skrutatora 
hazaaa Firkowicza do osobnego 
pokoju w celu dokonania wyboru 
Hachama. O godz. 2-iej wszczęto 
obrady przez odczytanie protokułu 
wyboru Hachama. Głosami wszyst 
kich czterech przedstawicieli gmin 
wyznaniowych Hachamem Pol- 
skim wybrany został 53 letni Sa- 
raja-Bej (Szaszłap) były Haham 
Krymski, zamieszkały obecnie w 
Konstantynopolu, który poprzed- 
nio jeszcze przyrzekł tę wysoką 
godność duchowną przyjąć. 

Saraja'Bej jest jednym z naj- 
znakomitszych badaczy języków 
wschodnich, był już w swoim cza- 
sie w r. 1912 obrany Hachamem 
trockim i cieszy się wielkim: sza- 
cunkiem ogółu karaimów jako 
znawca mozaizmu. Języki wschod- 
nie studjował w Petersburgu, gdzie 
następnie był docentem katedry 
orjentologji przy tamtejszym uni- 
wersytecie oraz w Persji gdzie w 
czasach ostatnich przebywał w cha- 
rakterze wychowawcy i nauczyciela 
następcy tronu króla perskiego. 
Wybranego Hachama p. Saraja-Beja 
postanowiono uprosić telegraficznie 
o przyjęcie wyboru i przybycie do 
Polski gdzie za zgodą rządu о- 
siądzie już według swej woli na 
stolicy Hachamatu w Trokach, czy 
też w Wilnie. 

Bankiet i wygłoszone na 
nim toasty. 

Po dokonaniu wyborów odbył 
się bankiet, w czasie którego wy- 
głoszony został cały szereg prze- 
mówień otwarty toastem na cześć 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przez 
delegata gminy trockiej p. Emila 
Kobeckiego, naczelnika wydziału 
Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
w Warszawie. W pięknem swem 
przemówieniu p. Kobecki uzasadnił 
głębokie przywiązanie swych współ- 
wyznawców do Rzeczypospolitej, 
która była dla nich zawsze praw- 
dziwą Matką-Ojczyzną. Z innych 
toastowych$ przemówień należy -się 
wspomnieć o przemówieniach mec. 
dr. Nowachowicza, który mówił o 
pięknej tradycji rycerskiej w Polsce 
uwieńczonej, dziełem zwycięstwa po 
czasowym letargu w okresie wiel- 
kiej wojny Światowej oraz prze- 
mówienie p. mec. Zajączkowskiego 
od imienia ojca swego czcigodne- 
go senjora karaimów trockich. Na 
bankiecie przemawiał również Pan 
wojewoda, któremu urządzono ser- 
deczną owację. Należy również 
wspomnieć o przemówieniu rewan- 
żowem za srereg toastów na cześć 
prasy i piśmiennictwa polskiego 
wygłoszonem przez prezesa Syndy- 
katu Dziennikarzy Polskich w Wil- 
nie red. Czesława Jankowskiego. 

zmiennie, jak te „Jaskėlki“ na wio- 
snę, dla zadokumentowania, że duch 
jest nieśmiertelny. 

* * 
* 

Ś. p. Gustaw Daniłowski uro- 
dził się w 1872 r. w Cywilsku, w 
gub. kazańskiej, jako syn zesłane- 
go powstańca 63 r. Rósł i wycho- 
wywał się w tradycjach powstania 
styczniowego. 

Po powrocie do kraju został 
oddany wraz z bratem do V gim- 
nazjum w Warszawie, gdzie bierze 
gorący udział w ruchu samoksżtał- 
ceniowym. 

Po skończeniu gimnazjum, u- 
daje się do Charkowa, gdzie wstę- 
puje do Instytutu Technologicz= 
nego. в 

"Studja jednak technologiczne 
nie odpowiadały jego zamiłowa- 
niom i powołaniu, to też wnet nie- 
zaprzeczony i duży talent skiero- 
wują go na właściwe tory. 

Zbyt, niestety, krótka karjera te- 
go pisarza wydała bujny i wysoce 
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elki daeń w życiu kardmów pask Basta traktu kand sula usi. 

    

KOWNO, 24.X (Ate). Rokowania sowiecko-litewskie o traktat 
handlowy zostały ostatecznie rozbite. 

Okazało się, że rząd sowiecki wbrew pierwotnym obietnicom, nie 
zamierza udzielić Litwie większych zamówień, co niweczy wszystkie ko- 
rzyści, jakieby mogła odnieść Litwa z traktatu. 

Opozycyjno chrz.-demokratyczny „Rytas“ 
kowania gospodarcze Litwy z innemi 

przedstawia obecne ro- 
państwami w ten sposób: roko- 

wania z Niemcami nap tykają na wielkie trudności, z państwami bał- 
tyckiemi niema wogóle rokowań o traktat handłowy; jedynie ze Szwecją, 
a ostatnio z Włochami zdołała Litwa dojść do porozumienia, zdobywa- 
jąc rynki zbytu mięsa, celulozy. W ten sposób taktyka Waldemarasa, 
który szantażując Polskę, chciał zdobywać koncesje gospodarcze, hądź 
to od Niemców, bądź od Rosji, całkowicie zawiodła. 

Pangalos pod zarzutem zdsady. 
PARYŻ. 24. X. (Pat). „Le Journal* dososi z Aten, że parlamen- 

tarna komisja śledcza powołana dla rozpatrzesia sprawy byłego dykta- 

tora Grecji Pangalosa zakończyła swe prace. W sprawozdaniu swem ko- 
misja zarzuca Pangalosowi zdradę główną. 

Redukcja wojsk okupacyjnych w 
Nadrenji. 

MOGUNCJA. 24. X. (Pat). Wczoraj rozpoczęła się rzeczywista re- 
dukcja wojsk armji reńskiej. Dwa bataljory kulomiotów opuściły Kob- 
lencję, po jednym zaś—Wormis, Neustadt, Spirę i Landau. 

MEETA VATA) 

Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 
G. Daniłowskiego. 

WARSZAWA. 24. X. (Pat). Dziś o godz. 10-tej w kościele garni- 
zonowym przy ul. Długiej odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę 
Św. p. Gustawa Daniłowskiego. Przy ustawionej na katafalku, 

literata stanęła warta honorowa. wieńcami, trumnie zmarłego 
pokrytej 
Obecni 

byli na nabożeństwie oprócz rodziny zmarłego Szef kancelarji cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej p. Dzięciołowski, dyrektor departamentu 
kultury i sztuki M stwa W. R. i O. P. Skotnicki, szef sztabu generalne- 
go gen. Piskor, wice-minister gen. Fabrycy, dowódca O. K. gen. Wrób- 
lewski, komendant miasta gen. Rożen, dyrektor kancelarji Sejmu i Se- 
natu Pomykalski, prorektor Hryniewiecki, przedstawiciele zarządu mia- 
sta, literatury i sztuki, generalicja, delegacje oficerskie oraz liczne gro- 
no przyjaciół i wielbicieli talentu zmarłego pisarza. 

Depesza kondolencyjna p. wojewody do wdo- 
wy po Ś. p. Daniłowskim. 

Pan wojewoda Raczkiewicz na wieść o zgonie znakomitego litera- 
ta Ś. p. Gustawa Daniłowskiego wystosował w dniu 24 b. m. na ręce 
wdowy depeszę kondolencyjną następującej treści: ' 

„Przejęty bolesną straią poniesioną przez literaturę i społeczeń- 
stwo z powodu przedwczesnego zgonu š. p. Męża Pani .przesyłam wy- 
razy głębokiego żalu i współczucia”, + 

Legjoniścj okręgu krakowskiego w hołdzie dla Prezydenta i 
- Marszałka Piłsudskiego. 

Onegdaj odbył się w Krakowie 
zjazd delegatów Zw. Legjonistów 
okręgu krakowskiego. Na zjazd 
przybyli delegaci licznych miejsco- 
wości województwa krakowskiego. 
Górnego Śląska i Śląska Cieszyń- 
skiego. » 

asadnicze i aktualne sprawy z 
zakresu sytuacji ogólnej i wew- 
nętrzno-organizacyjnej omawiali w 
dłuższych referatach prezes okręgu 
Pochmarski, sekretarz Ludwik Stro- 
jek, prof. Cyga, dr. Radzybski i in. 
Uchwalono cały szereg ważnych 
rezolucyj. Na wstępie z olbrzy- 
mim entuzjazmem przyjęto rezo- 
lucję następującej treści: 

„Wojewódzki zjazd delegatów 

Nie opowiadając wię: sensacyj- 
nej historji Anu Regan, powiedz- 
my odrazu, że p. Frenkiówna gra- 
ła ją bardzo uczuciowo i wytwer- 
nie, wyrazistą mimiką ratując naiw- 
ności autora w 3'akcie, kiedy kaž- 
dy mówi sobie, „a wyjdźże dla 
Boga od tego Franka Dzvereux, 
choć na schody, bo będzie z tego 
nieszczęściel* Ale gdyby miała 
krztę rozsądku i poszła sobie za 
drzwi, toby nie było wspaniałej 
sceny późniejszej. A ten pyszny 
epizod, kiedy zacny mąż uważa, że 
ponieważ dla uniknięcia skandalu 
uwodziciel odjedzie spokojnie, więc 
trzeba go ukarać... iłukąc go pię- 
Ściami! Bardzo plastycznie to ode- 
grał p. Kawczyński, miał wogóle 
odpowiednią rolę, jak również p. 
Dąbrowski, wysuwający się na plan 
pierwszy, ale bez przejaskrawiania 

artystyczny plon, 
Imię š. p. Daniłowskiego zapi- 

sało się pięknemi i długotrwałemi 
zgłoskami w literaturze polskiej, a 
jednocześnie w życiu intelektual- 
nem narodu w chwilach przełomu. 

Niepokalana czystość ideałów i 
zamiarów Jego narówni z Jego 
dziełami twórczemi, stanowią pięk- 
ną i cenną spuściznę po nim. 
Pierwsze utwory swe drukował Ś.p. 
Gustaw Daniłowski w „Prawdzie*, 
„Glosie“ i „Tygodniku Ilustrowa- 
nym“, zostającym wówczas pod 
redakcją Świetnego krytyka Ś. p. 
Ignacego Matuszewskiego i w innych 
czasopismach. 

W'1900 roku wyszedł pierwszy 
tom jego nowel i obrazków p. t. 
„Nego“, a w 1901 poemat nagro- 
dzony na konkursie „Prawdy“ p.t. 
„Na wyspie". + 

Następnie juž co roku prawie 
ukazywały się jego powieści, czy 
poezje. 

Rewolucja 1905 r. zastała go 
już człowiekiem dojrzałym i pisa- 

Związku Legjonistów okręgu kra- 
kowskiego w głębokim hołdzie dla 
majestatu Rzeczypospolitej, składa 
wyrazy gorącej czci i wiernego od- 
dania Prezydentowi Rzplitej prof. 
Jgnacemu Mościckiermu oraz ster- 
nikowi nawy państwowej, wodzo- 
wi narodu i armji, pierwszemu 
Marszałkowi Polski, Józefowi Pił- 
sudskiem .. 

Na zakończenie obrad wybrano 
przez aklamację nowy wojewódzki 
zarząd Związku Legjonistów okręgu 
krakowskiego, w osobach prezesa 
Bolesława  Pochmarskiego,  wice- 
prezesa dr. Mieczysława Kaplickie- 
go i sekretarza Ludwika Strojka. 

  

czarnemi  krychami 
don Juana, ciekawi jesteśmy ja- 
kiejś głębszej roli tego, jak się 
zdaje zdolnego artysty. P. Wyrwicz 
był jak zawsze wycyzelowany w 
każdym Odruchu i jako kelner i 
jako sędzia śledczy. 

Pomniejsze role były popraw- 
nie grane, p. L. Śniadecka ma 
głos niepostawiony i to psuje jej 
wrodzony. wdzięk. 

Dekoracje były tak bogate i 
świeże, że bywalcy Lutni oglądali 
się poza siebie czy istotnie w sta- 
rej budzie takie elegancje widzą. 
Zupełnie gustowne. 

Pełno było! Aż pękały ściany, 
moc kobiet eleganckich i strojnych, 
mowy wielojęzyczne. Słowem, foyer 
Wielkiej Opery paryskiej mniejwię- 
cej... 3 Нго. 

małowanego 

rzem, mającym za sobą pewien już 
dorobek literacki i publicystyczny, 
oraz działaczem społecznym o zde- 
cydowanem wyraźnie obliczu. 

Wierny tradycjom i wyznawa- 
nym ideałom stanął on w rzędzie 
bojowników niepodległości, poszedł 
za myślą przewodnią Józefa 
Piłsudskiego ! pozostał jej wierny 
do końca swego pracowitego życia. 

Śpiżowa postać Szarego Ko- 
mendanta znalazła odbicie w po- 
wieści „Z minionych dni* (postać 

Wiktora). 5 
Przeżywszy z towarzyszami go- 

rączkę roboty konspiracyjnej i mę- 
kę więzienia, opisał je w „Wraże- 
niach więziennych". 

We wstępie do „„Wrażeń' mósi 
on—,Pragnę zagłuszyć dolegliwości 
duszy tą drobną pracą, która jak- 
by okup grzechu uwolnienia po- 
święcam wam, towarzysze”. Dani- 
łowski uważał cierpienie za swój 
obowiązek wobec współbraci—i si- 
łą swej głębokiej duszy umiał zeń 
czerpać korzyści moralne, krzepią- 
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Budżet na rok 1928. 
KOWNO, 24.X. (Ate.) Rząd li- 

tewski zatwierdził projekt budżetu 
na rok 1928. Budżet przewiduje 

Bilans handlowy. 

znaczne zwiększenie wydatków n 
wojsko, oświatę i rolnictwo. 

„i
ii
 
o
w
n
 

zan 
KOWNO, 24.X (Ate.) Biłans milj. litów. Przywóz wyniósł 195 sa 

handlowy Litvy za ostatnie 9 mie- 
sięcy wykazuje saldo posywne 16 

litewskiej lokali powszechnych szkół polskich. 

pieców, a nawet podłóg. 

wogóle nie odpowiedziały 

rządowy, 

trzymane są w ostrem pogotowiu. 

mili. litów, wywóz—179 milj. litów.* Skii 
bed 

. . * * "dar 

Niszczenie szkolnictwa polskiego. ZR 
Według nadeszłych do Wilna informacyj, władze administracyjne litewskie w. mn 

pow. wiłkomierskim zwróciły się o opuszczenie zajmowanych przez oddziały 5 p.p. zac 

Oddziały wojskowe ustąpiły w dwóch wypadkach, zdemolowały jednak p:zed | ZNŚ 
swem wystąpieniem budynki szkolne. Sale szkolne pozostawiono bez drzwi, okien, | tot 

+ IZ 
Władze litewski: na interwencje polskich czynników kulturalno-oswiatowych › "i 

. | sty 
z * ra 

Wzburzenie w sferach robotniczych. | da 
Według nadeszłych na pogranicze informacyj, na Litwie zapznowało ostatnio cz! 

niezwykłe wzburzenie, zwłaszcza wśród ster robotniczych. 
Mimo milczenia prasy litewskiej, która, mając zakneblowane przez cenzurę. pr 

prewencyjną usta, nie zamieściła szczegółów protestu robotników litewskich w Ry- m 
dze, informacje o tym fakcie przedostały się już do Poniewieża i Kowna. mi 

Wszystkie związki robotnicze (zawodowe), które oficjalnie zostały zamknięte 
przez rząd litewski, rozpoczęły „podziemną robotę“ antyrządową. wa 

Protest robotników ryskich j:st wykorzystywany jako potężny czynnik anty-/ nii 

W związku z podnieceniem umysłów w Kownie, oddziały wojska i policji) na 

* * * * Dr 

Antyrządowa agitacja na Litwie. х 
W związku z zaostrzającą się z dniem każdym walką opozycji, na której 

czele stoją socjal-iemokraci, przeciwko rządowi Waldemarasa, w ostatnich aniach 
rozpoczęła się na Litwie gorączkowa agitacja antyrządowa. 

Wzdłuż granicy pruskiej rozrzucane są w ogromnej ilości odezwy przeciw- 
rządowe skierowane do ludności cywilnej i wojska. Właaze centralne kowieńskie 
podejrzewają, iż agitacja prowadzona jest przez sfery emigracji litewskiej. Organa 
policji politycznej dokonały w nocy-z 19 na 20 b. m. nowych rewizyj i aresztowań 
w szeregu gmin przylegających do granicy pruskiej. i 

Znalezione broszury i odezwy drukowane są według wszelkiego prawdopó>- 
p dobieństwa w drukarniach w Królewcu. 

Kokietowanie Radziwiłła. 
Rząd litewski widząc się osamotnionym stara się skaptować ludzi, 

którzy swym względnym zresztą autorytetem czy też przeszłością histo- 
ryczną posiadają pewną popularność w masach. 

Ostatnio zaczęto kokietować księcia Konstantego Radziwiłła, któ- 
remu zwrócono tysiąc hektarów ziemi i udzielono sto tysięcy litów 
długoterminowej pożyczki, za rzekome zasługi wobec kraju. 

Posunięto się nawet dalej. Radziwiłł zaproszony był przez prezy 
denta Smetonę, który przy tej okazji wygłosił mowę, podnosząc zasłu- 
gi Radziwiłła przy odzyskaniu niepodległości Litwy. Na zakończenie 
Smetona wyraził się w ten sposób: „Jeżeli tacy 
pracować będą nad utrwaleniem bytu kraju, Litwa może spokojnie pa- 
trzeć w swą przyszłość. Ks. Radziwiłł niezawiedzie pokładanych w nim 
nadzieji”. 

Na zakończenie tej uroczystości odbyła się defilada wojskowa, któ- 
rą przyjmował Radziwiłł przy boku prezydenta Smetony. 

Jak widać tysiąc ha ziemi i 100 tysięcy litów zdołały szybciej 
przekonać księcia Radziwiłia do wzięcia czynnego udziału w życiu pań- 
stwowym a niżeli atuty polityczne. 

Przegląd pracy litewskiej. 
Stosunki polsko-litewskie. 

— „Lietuvos Zinios* z 12.X pod nagł. 
„Spokojny głos uczciwych Polaków*,oma- 
wia wystąpienia „Robotnika“ przeciwko 
„represjom” rządu polskiego w stosunku 
do Litwinów w Wileńszczyżnie . 

— „Lietuvis” z 13.X podaje powyż- 
sze p. n. „Robotnik umywa ręce z po- 
wodu kampanji przeciwlitewskiej", przy- 
czem zamieszcza uwagę „ЕМу”, 2е so- 
cjaliści polscy w obecnym okresie znaj- 
dują się w opozycji do rządu. 

‚ — „Lietuvos Žinios“ @ 12.X infor- 
mując o wiecu stronnictw polskich, 0d- 
bytym 9.X b. r. w Wilnie, zaznacza, że 
mówcy podkreślali, iż Polacy chcą po- 
rozumieć się z narodem litewskim nad 
głową rządu i że naród polski nie dąży 
do zniszczenia niepodległości Litwy, lecz 
tylko do zagwarantowania Polakom li- 
tewskim swobody rozwoju narodowego. 

— „Rytas* z 13,X. zamieszcza arty- 
kut „Wiiniaus Aidas“ 0 prześladowaniu 
szkolnictwa litewskiego na Wileńszczyź- 
nie i podkreśla, żę artykuł ten jest Od- 
źwierciadleniem barbarzyńskiego pvstę- 
owania Polaków w okupowanym kraju. 
en sam dziennik p. nagł. „Dokument 

barbarzyństwa polskiego" zamieszcza 
dosłowny tekst w języku polskim roz- 
porządzenia kuratora wileńskiego o zam- 
knięciu seminarjum litewskiego uauczy- 
cielskiego w Wilnie. 

  

  

W Lecznicy D-ra 

ludzie, jak Radziwiłł 

— „lbidem” donosi, że „Komitet 
Związku Oswobodzenia Wilna* przygo- 
towuje memorandum o ucisku Litwinów 
w Polsce, które prześle do wszystkich 
organizacyj świata, mających na celu o- 
bronę praw człowieka i obywatela. W 
memorandum będzie wskazane, jakiemi 
trudnemi metodami barbarzyńcy współ- 
cześni niszczą litewskość w okupowanym 
kraju Litwy. { 

— „Lietuvos Žinios“ z 12.X. zamie- 
szcza artykui burmistrza kowieńskiego 
Wileiszisa, który nawiązując do wypad- 
ków z dni ostatnich, pisze: „Nowe gyał- 
ty polskie, jakgdyby wołają do nas — 
patrzcie, my niszczymy wasze usiłowa- 
nia, my Otwarcie uciskamy was, gdyż 
wiemy, że jesteście bezsilni”, I słusznie, 
podkreśla z naciskiem autor, „jesteśmy 
rzeczywiście bezsilni". Więzienie na Łu- 
kiszkach przepełnione jest niewinnymi 
ludźmi jedynie dlatego, że Litwini na- 
wet wewnątrz u siebie nie mają nietylko 
jednolitego. ale nawet na większości C+ 
partego frontu. „Utracliśmy współczucie * 
i sym 'atję wszystkich państw, co tylko 
ks-że nam oczekiwać podobnych korzyś- 
ci od obcych". 

Amsterdam! Amsterdam! 
Dziesiątki walczących narodów, 

„ Tysiące zawodników, 
Sława zwycięstw. 

Ramię do ramienial 
Z ambitnej cracy zawodników oraz go- 
rącego współdziałania społeczeństwa, po- 

wstaje zwycięstwo olimpijskie. 

  

Dembowskiego 
Aleja Róż 9, róg malej Pohulanki od dnia 1 listopada r. b. zostaje otwarty 

Zakład położniczo-ginekologiczny 
Doktorów: A. Karnickiego, +. Dobržafskiego i A. Erdmanowej. 55872 

  

ce charakter i uczucie. 
„Więzienie zjadło mi sporo 

zdrowia, wykoleiło mnie trochę, 
przysporzyło wiele przykrości i 
kłopotów materjalnych, a jednak 
gdyby mnie kto spytał, czy żałuję, 
żem był za kratą — odpowiedział- 
bym stanowczo — nie!" 

A jednak nie był on gloryfika- 
torem męczeństwa narodowego, 
który uważa łzy pokutne za do- 
stateczny okup czynu. 

Nie wystarczała mu też sama 
praca kulturalna i odrodzenie eko- 
nomiczne, jako lekarstwo przeciw 
niewoli i przemocy. Wskazywał wal- 
kę orężną, jako jedyny w świecie 
polityczym argument siły —i w 
imię tej zasady sam stanął w sze- 
regach Legjonowych, skoro padło 
hasło. 

Urodzony poeta, artysta z po- 
wołania — stał się żołnierzem, 
gdy tego zażądała chwila dziejowa, 
umiłowany Wódz i jego własne, 
polskie sumienie: jako legjonista 
wyruszył na bój o wolną Polskę. 

  

Sztandarowi swemu pozostał 
wierny przez całe życie. Od raz o- 
branej ideologji nie odchylił się 
ani na jotę, służąc jej, czy to jako 
poeta, nowelista czy też publicysta 

Utwory jego, to nietylko 
dzieła sztuki, to pamiętnik, działa- 
cza społecznego, który życie swo- 
je związał mocną nicią z życiem 
narodu, to zwierciadło duszy jas- 
nej i prawej, to przykazanie dla 
nas i dla przyszłych pokoleń. 

Cześć Jego pamięci! 

* * 
* 

Dzieta Gustawa Danitowskiego: „Ne- 
o* nowele (1900), „Na wyspie" poemat 

(1901), „Z minionych dni* paz (1902), 
„Dwa głosy” nowele (1903), „Fragment 

amiętnika” (1905), „Jaskółka” powieść 
(1905), „W miłości i boju” (1910), „Mar- 
ja Magdalena" powieść (1911), „Lili* 
(1917), „Tętent* (1919), „A to się z: 
serce moje" (1922), „Miłość Sulamity“ 
„Bandyci z P. P. S. (1924) i t. d.   
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Życie gospodarcze. 
Kredyty produkcyjne z funduszów 

| 
i Polska Agencja Publicystyczna 
(zamieszcza wyjaśnienia wice-preze- 

| Sa Banku Polskiego p.F. Młynar- 
=Skiego w sprawie kredytów, które 
będą przeznaczone na cele gospo- 
/darcze z funduszów, otrzymanych 
z pożyczki amerykańskiej. 

Wbrew rozpowszechnionym 
mniemaniom, że pożyczka stabili- 
zacyjna jest prawie w całości prze- 
znaczona na cele techniczno -walu- 
towe, i że na cele gospodarcze 
przewiduje się z niej jedynie 15 

, mili. dolarów, p. Е. Młynarski 
stwierdził, że przy dokładnym ob- 

, rachunku osiągniemy na cele pro- 
dukcyjne znacznie więcej od Obli- 
czeń pierwotnych. 

l tak z pozycji 90.000.000 zł.. 
l przeznaczonych na zakup srebra, 

można będzie przekazać około 30 
milj. na cele gospodarcze, ponie- 
waż zakup potrzebnej ilości srebra 
nie przewyższy 60 milj. zł. 

Podobnie suma przewidziana 
na zakup akcyj Banku Polskiego 
Drzez skarb, wynosząca 75 miilj. zł., 
będzie stopniowo wycofana na ce- 
le gospodarcze w miarę, jak skarb 

Obecnie wśród odnośnych władz 
» centralnych omawiana jest sprawa 

€dziby Izby Przem.-Handlowej na 
iemie Wschodnie. W związku z 

tem M stwo Przem.i Handlu zwró- 
ciło się do Wileńskiego Zw. Kupców 
Żydowskich i Stow. Przem. Leśnych 
Z prośbą o wypowiedzenie się w tej   
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5 Wi Organizacyj 

tak donioslej dla Ziem Wschodnich 
Sprawie. 5 

Jak obecnie dowiedujemy się, 
Opinje nadesłane przez powyższe 
Stowarzyszenia sprowadziły się do 
obrania na siedzibę leby Przem.- 
Handlowej bezwzględnie Wilna, a 
to ze względu na to, iż jest ono 
największem miastem Kresów Wsch. 
i stanowi administracyjne centrum 
całej dzielnicy. 

Izba Przem. - Handlowa będzie 
w stanie sprawnie funkcjonować 

KRONIMA MIEJSCOWA. 

Kurs instruktorów  rol- 
" nych. Związek Kółek i Organizacyj 
Rolniczych Ziemi Wileńskiej wysy- 
ła kandydatów na sześciotygodnio 
wy kurs instruktorów rolnych. Od 
kandydatów wymagane jest wy- 
kształcenie wyższe lub średnie rol- 
niczei praktyka rolnicza. 

W czasie trwania kursu, który 
cdbędzie się przy Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w War- 
Szawie, Związek będzie wypłacał 
po 6 zł. dziennie, oraz zwróci ko- 
Szta przejazdu do Warszawy. 

Kandydaci przyjęci przez Zwią- 
zek, będą musieli złożyć zobowią- 
zanie, że po ukończeniu kursu bę- 

/ dą pracowali w oryanizacjach rol- 
niczych. Zgłoszenia przyjmuje i 
jnformacyj udziela Zwiąrek Kółek 

Rolniczych Z. Wil. 
( Wilno. — W Pohulanka 7. 

— (A.W.) Kredyt rezerw owy 
dla Ban:u Polskiego. 

Bank Polski, niezależnie od sfi- 
nalizowanej pożyczki stabilizacyj- 
nej, otrzymuje od banków emisyj- 
nych z bankami amerykańskim, an- 
gielskim, francuskim i niemieckim 
na czele — redyskontowy kredyt 
rezerwowy w wysokości 20.000 000 
dolarów, który polegać będzie na 
gotowości udzielenia Bankowi Pol- 
skiemu przez powyższe banki krót- 
koterminowe '0 efeklywzego kredy- 
tu wekslowego w razie potrzeby. 

KRONIKA KRAJOWA. 

— [V Wielka Wystawa Dro- 
biu w Warszawie. Centralny Ko- 
mitet Hodowli Drobiu w Warsza- 
wie przy współudziale Zjednocze- 
nia Towarzystwa Hodowców Gołę- 
bi Pocztowych urządza IV Wszech- 
polską Wystawę Drobiu. 

Wystawa odbędzie się w da. 
-12—15 listopada 1927 r. w Doli- 
nie Szwajcarskiej, ul. Szopena 3— 
5, i będzie obejmować następujące 
działy: 1) Drób ras polskich i za- 
granicznych; 2) Gołębie pocztowe 
i rasowe; 3) Ptactwo ozdobne i 
łowne; 4) Króliki; 5) Zwierzątka 
laboratoryjne; 6) Zwierzątka futer- 
kowe; 7) Przemysł i Handel dro» 
biowy; 8) Przybory hodowlane; 9) 

- Pasza dla drobiu; 10) Szkodniki 
drobiu; 11) Wydawnictwa fachowe; 
12) Targ drobiu. 

Celem zgromadzenia jaknajwię- 
cej okazów tak ой hodowców 
większych jak i drobnych opłaty 

„ ustanowiono minimalne. Zwrócono 
się rownież do władz kolejowych 
o ulgi przewozowe. 

Przywiązując wagę na obesła- 
nie wystawy doskonałym materja- 
łem zarodowym, położony będzie 

pożyczki. 
będzie odsprzedawał publiczności 
nabyty przez siebie portfel. 

Prócz tego t. zw. rezerwa Skar- 
bowa w kwocie 75 milj. zł. rów- 
nież może być uwolniona na cele 
produkcyjne, o ile naturalnie DO- 
zwoli na to stan budżetu, względ- 

nie o ile skarb będzie mógł przy- 

stąpić do emisji pożyczek wewnę- 

trznych. 
W sumie więc na cele gospo- 

darcze zyskujemy conajmniej 315 
milį., a nie 135, jakto z mniej 
skrupulataego obliczenia mogloby 
się wydawać. 

Nie trzeba również zapominać, 
że dzięki reformie walutowej pod- 
niosły się kapitały własne Banku 
Polskiego do poziomu 200 milj. 
zł., co umożliwi Bankowi stopnio- 
we użycie kilkudziesięciu milj. zł. 
na zakup długoterminowych papie- 
rów wartości_wych. 

Przy ścisłych więc obliczeniach 
sum, jakie uzyskamy dla naszych 
potrzeb inwestycyjnych z pożyczki 
stabilizacyjnej — należy i pozycję 
wyżej wspomnianą wziąć pod  11- 
wagę. 

Sprawa powstania w Wilnie Izby 
Przemysłowo-Handlowej. 

jedynie wówczas, gdy siedziba jej 
będzie się znajdowała tam, gdzie 
się mieszczą instytucje takie, jak 
Dyrekcja Kolejowa i Pocztowa, о- 
raz Dyrekcja Dróg Wodn., z któ- 
remi Izba musi być w stałym kon- 
takcie. 

Pozatem za siedzibą w Wilnie 
Izby Przem, Handlowej przemawiają 
liczne względy polityczne i ekono- 
miczne. 

Co się tyczy granic działalności 
okręgu lzby, to podług opinji wy- 
mienionych organizacyj gospodar- 
czych, muszą te granice zamknąć 
się na terytorjum 2 ch województw— 
wileńskiego i nowogródzkiego, któ- 
re pod względem geograficznym, 
politycznym i gospodarczym mają 
dużo wspólnych cech. (S) 

duży nacisk na zorganizowanie 
działu targu drobiu, dla umożliwie- 
nia hodowcom kupna pierwszorzęd= 
nych okazów. 

Q informacje w sprawie wy- 
stawy zwracać się należy do 
Centralnego Komitetu Hodowli 
Drobiu, Warszawa, ul. Kopernika 30. 

  

| 
| Najpopularniejsza gwiazda ekranu polskiego 

Jadwiga Smosarska, 
mistrzowie scen warszawskich 

Kaz. JUNDSZR-STĘPOWSKI 
i Józef Węgrzyn 

w swej najnowszej kreacji 

„Uśmiech Losu' 
| wkrótce w kinie ma 

  

  

Złóż niezwłocznie daninę na fun- 
dusz olimpijski! 
  

  

Getės Warszaeska w dnin 
24 X b r. 

Waluty: 

Dolary 8.88 8,90 8,86 

Czeki: 

sprzedaż kupna 

Belgja 124.13 123,82 
Landy 43.43 43,32 

Nowy- Jork 8,90 8,88 
Paryż 35 01 34 92 
Praga 26,4134 26,35 
Szwajcarja 171,975 11154 
Wiedeń 125,85 125,54 
Włochy 48,73 48,61 

Papiery procentowe: 

Dolarówka 60,75—60,50—61,00 
Požyczka dolarowa 86,00 
Požyczka kolejowa 102,50—102,75 
50/o pož. konwers. 64,15 
5% konwers. kolej. 62,00—62,50 
8%0 listy zastawne Banku 

Gosp. Krajowego 92,00—93,00 
Banku Rolnego 93,00 
Obligacje B. G. K. 92,00—93,00 
Oblig, Banku Komun. 92,00 
8%o ziemskie 83,50 
=. ziemskie 62,25—62,00—62,50 

/o warszawskie 84,50—84,75—84,00 
5%0 warszawskie 69,00 
4,50/0 warszawskie 63,50 

AKCIE: 

Bank Polski 151,50—156,50—156,75 
Bank Spółek Zarob. * 94,00 
Cukier 5,80—5,85 
Wegiel 114,00—115,00 
Nobel 7 51,00 
Cegielski 54,50 
Lilpop | 41,00—41,75—41,75 
Modrzejów 10 30—10,15—10,25 
Ostrowiec 95,50 
Pocisk 2,90—2,85—2,87 
Rudzki 63,50—62,50 
Starachowice 19,00—78,50 

awiercie 41,50—41,75 
Żyrardów 20,25—19,75—20,00 
Borkowski 3,95 
Haberbusch 157,00 

KURIER W ILENSKI 

Wieści i obrazki z kra u 
— Otwarcie I ej Stacji Opieki 

nad Matką i Dzieckiem w woj. 
wileńskiem. W dniu 23-go b. m. 
odbyło się w Mejszagole uroczyste 
otwarcie |-ej Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieck em na terenie woj. 
wileńskiego. W otwarciu wzięli u- 
dział przybyli z Wilna: z ramienia 
wojewody naczelnik wydziału pra- 
cy i Opieki Społecznej p. Jocz, 
Starosta pow. wileńsko - trockiego 
Witkowski, naczelnik _ wydziału 
zdrowia przy Urzędzie Wojewódz- 
kim dr. Kozłowski, zastępca naczel- 
nika wydziału Pracy i Op. Społ. 
p. Trocki, przedstawiciel Sejmiku 
Wileńsko - Trockiego p. Houwaldt, 
p. Przewłocka, oraz przybyli z 
Warszawy pp. wice prezes Polskie- 

o Komitetu Pomocy Dzieciom 
romski oraz p. Lednicki. 
Poświęcenia stacii dokonał ks. 

biskup Michaikiewicz, wygłaszając 
jednocześnie dłuższe przemówienie 
okolicznościowe. Przy otwarciu sta- 
cji odczytane zostały: błogosławień- 
stwo J. E. ks. biskupa Bandurskie- 
go, oraz gratulacyjna depesza Mini- 
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

Jednocześnie zebrani uchwabli 
jednogłośnie wysłać depeszę do p. 
prezydentowej Mościckiej, jako ho- 
norowej prezeski instytucji Opieki 
nad Mat:ą i Dzieckiem. Na stacji 
Mejszagolskiej będą pracowały 1 
akuszerka, Oraz 1 higjenistka, Ató- 
ra dokonywać będzie objazdów 
pow. wileńskiego. Dwa razy w ty- 
godniu udzielać będzie pomocy le- 
karskiej dr. Dzikiewiczówna. 

Podobna stacja w najbliższym 
czasie zostanie otwarta na stacji 
Bezdany w pow. lidzkim. 

Napad litewskiej bandy dywersyjnej 
w pow. Święciańskim. 

W sobotę o godzinie 3 popołudniu, w czasie, kiedy rodzina właściciela 
majątku Szwinta, w gminie zabłockiej, pow. święciańskiego p. Cywińskiego po 
obiedzie zabierała się do pracy, do dworu wpadło czterech bandytów uzbrojo- 
nych w rewolwery, którzy po steroryzowaniu domowników rozpoczęli rabunek, 
trwający około 2 godzin. Rabowało dwóch bandytów, pozostali dwaj pilnowali 
domowników. 

Łupem bandytów padło p zeszło 1000 złotych, większa ilość garderoby, 
biżuterja, 2 strzelby rhyśliwskie, oraz cały szereg cennych drobnostek., 

Ban 'yci po naładowaniu zrabowanych rzeczy na furmankę wyjechali w 
kierunku Cejkin. 

Dowództwo 20 Bacnu K.O.P. wraz z Komendą powiatową P.P. zarządziło 
natychmiest obławę, w której oprócz policji berze udział wojsko w sile 100 
żołnierzy z kawalerji i piechojy. Są wszelkie dane, że napadu rabunkowego 
dokonała banda dywersyjna nasłana z Litwy Kowieńskiej. 

Obława, prowadzona bardzo energicznie trwa w dalszym ciągu. 
Na miejs'e wypadku wyjechał naczelnik urzędu śledczego kom. Disterhoff. 

Aresztowanie sekretarza gminy mejszagolskiej. 
W dniu przedwczorajszym organa pollcyjne dokonały aresztowania sekretarza 

gminy mejszagolskiej Stankiewicza, 
W mieszkaniu aresztowanego w Mejszagole została przeprowadzona szczegó- 

łowa rewizjs,U aresztowanego zostały przytrzymane pieniądze w sumie 3000 zł. i 70 
dolarów. 

Powody aresztowania trzymane są wobec toczącego się śledztwa w tajemnicy. 

Afera poborowa w P. K. U. Mołodeczno 
Aresztowanie dezertera. 

Przed kilku dniami policja po- 
wiatu mołodeczańskiego areszto- 
wała poszukiwanego od dłuższego 
czasu dezertera niejakiego Dawida 
Goluba. 

Sfałszowana ksiąžeczka woj- 
sk wa. 

Przy  aresztowanym _ Gołubie 
znaleziono najformalniejszą ksią- 
żecz ę wojskową, wydaną przez 
P. K U. Mołodeczno .w Wilejce 
Powiatowej, z której wynikało, iż 
Gołub odbył już swą powinność 
wojskową. Tymczasem listy gończe 
mówiły co innego. Porozumiano 
się z P. K. U. które stwierdziło, że 
książeczka choć ma prawdziwe pie- 
częcie to jednak jest fałszywą, gdyż 
prawdopodobnie została skradzioną 
in blanco a później wypełniono ją 
na nzzwisko Gołuba. 

Badany w tej sprawie Golub, 
widząc się przyciśniętym do muru 
zeznał, że książeczkę tę kupił za 
300 złotych za pośrednictwem 
Wajnhausa Załmana z Lebiedzie- 
wa, którego aresztowano. 

Zwolnienie całego rocznika 
z Lebiedziewa za 85 dolarów. 

Aresztowany oświadczył, iż był 

tylko pośrednikiem takim po zna- 
jomości między Gołubem a pluto- 
nowym W. P. Leganem Józefem 
z P. K. U. Mołodeczno w Wilejce 
Powiatowej, który sprzedał ksią- 
żeczkę wojskową, oraz zeznał że 
Lewin Izrael z Lebiedziewa za- 
płacił plutonowemu  Leganowi 
85 dolarów za zwolnienie od 
służby wojskowej wszystkich 
mężczyzn wyznania mojżeszo- 
wego z 1905-go rocznika z Le- 
biedziewa. Legan urządził to w 
ten sposób, iż zaliczył ich jako 
nadliczbowych. 

Aresztowania. 

Natychmiast zawiadomiona żan- 
darmerja aresztowała Legana. Ba- 
dana w powyższej sprawie żona 
Legana zeznała, iż wiedziała o 
wszystkich machinacjach zaznacza- 
jąc, że oprócz męża należy do 
spółki sierżant tegoż P. K. U. Bu- 
kiejko Józef, którego również are- 
sztowano. 

Aresztowanych: Gołuba, Wajn- 
hausa i Lewina przekazano do 
dyspozycji sędziego śledczego. 

Dalsze dochodzenie prowadzi 
się i są poszlaki, iż wymienieni 
wojskowi od dłuższego czasu u- 
prawiali proceder zwalniania pobo- 
rowych od słuzby wojskowej. 

Wykrycie olbrzymiej afery w pow. 
słonimskim. i 

W m. Dereczynie pow. słonim- 
skiego jeszcze przed paru miesią- 
cąmi zostało założone biuro próśb 
i podań, prowadzone przez nieja- 
kiego Leuka Teodora. 

Biuro świetnie prowadziło swe 
interesa robiąc kolosalne obroty. 
Zwróciło to uwagę władz, a wkrót- 
ce wyszła na jaw olbrzymia afera. 
Oto, jak się okazało, Leuk, korzy- 
stając z łatwowierności okolicznych 
włościan, trudnił się wyrabianiem 
zezwoleń P. K. U. na zawieranie 
związków małżeńskich przez osoby 
w wieku poborowym. 

Naiwnych znalazło się wielu. 
I tak niejaki Szmat, mieszkaniec 
wsi Ugrynia wypłacił Leukowi 110 
złot., K. Żux z Ostrowia 135 złot. 
did. 

Zezwolenia oczywišcie przez Leu- 
ka nie zostały wyrobione, a to dia 
tej prostej przyczyny, że odnośne 
P.K.U. nawet podań włościan zwra- 
cających się do Leuka nie wi- 
działo. 

Aferzysta w krótkim czasie ze- 
brał kilka tysięcy złotych. Poszko- 
dowani spostrzegłszy się, iż stali 
się poprostu ofiarami oszusta, 
zwrócili się do władz śledczo-poli- 
cyjnych. 

Sprytny oszust zdołał jednak 
przed zarządzonem aresztowaniem 
zbiec w niewiadomym kierunku. 
Dotychczasowe poszukiwania Leu- 
ka nie dały żadnych rezultatów. 

Przypuszczać należy, iż aferzy- 
sta zbiegł przez „zieloną granicę” 
do Rosji Sow. 

Interwencja posła Jaremicza. 
. Jak się dowiadujemy, poseł Jaremicz interwenjował w tych dniach u władz 

wojewódzkich w sprawie skandalicznego obejścia funkcjonarjusza policji z areszto- 
wanym p. Radosławem Ostrowskim, b. dyręktorem białoruskiego gimnazjum. 

Jeszcze uprzednio poruszaliśmy tę sprawę na łamach naszego p'sma, a ostat- 
nio zdołaliśmy ustalić, że odpowiedzialność spada w tym wypadku na władze 
śledcze. 

Tygodnik opozycji litewskiej. 
W. najbliższych dniach zacznie wychodzić tygodnik socjal-demokratów litewskich, 

p'zostających w opozycji do obecnego rządu litewskiego, pod nazwą „Pirmyn* („Ма- 
przód*). 

Jednym z redaktorów będzie zbiegły z Litwy poseł Popłauskas. 

Zamknięcie księgarni polskiej. 
Z pogranicza donoszą, iż w miasteczku Jewje leżącem o 10 kim. Od granicy 

polsko-litewskiej władze litewskie zamknęły znajdującą się tam księgarnię polską. Lo- 
kal został opieczętowany, część książek skonfiskowana a część wogóle zniszczona. 
Powodu zamknięcia księgarni władze litewskie nie podały. 

(l Tydzień Akademika. 
Dużo mamy obecnie w roku 

rozmaitych  „tygodni*: spółdziel- 
czości, LOPP-u, przeciwgazowe i 
t. p. Mają one dwojaki cel: pro- 
pagandę pewnych idei i odwoła- 
nie się do ofiarności społeczeństwa. 
Oba te cele posiaca i Tydzień 
Akademicki. Bynajmniej nie cho- 
dzi akademikom jedynie O mater- 
jalną stronę — akcia Tygodnia 
zmierza do spopularyzowania, zbli- 
żenia do starszego społeczeństwa 
młodzieży akademickiej, której tak 
bardzo jest brak żywszego rezonan- 
su w jego łonie. 

Ogromne znaczenie tego zbli- 
żenia jest Oczywiste — Tylko w 
starszem społeczeńs'wie młodzież 
może i powinna zn leźć oparcie i 
poparcie w ciężkiej walce, jaką 
musi toczyć o zd/.bywaną naukę. 

Warunki, w jakich obecnie znaj- 
duje się akademik, są znacznie 
gorsze niż przed wojną. Nie mó- 
wiąc już o tem, że wojna zrujno- 
wała wielu ludzi zamożnych, znacz- 
nie zwiększył się obecnie odsetek 
tych, którzy wydźwignąwszy się ze 
sfer niższych, przebojem docierają 
do źródeł wiedzy. ю 

By nie ściągaąć na siebie za- 
rzutu gołosłowności, sięgniemy do 
cyfr. Oto co mówi statystyka. (Da- 
ne z „Organizacji Życia Akad.* 
czerwiec 1927). 

Przybliżone dochody akademi- 
ków wyglądają następująco: ` 

Proc. akad. Miesięcznie w. przybl. 

a) stypendy- . 
sta : 90 zł. 2% 

b) otrzymują- + 
cy pomoc z 
domu 60 zł. iż, 

©) , . . 100—200zł. 8 , 
d) . . . 200 i wyżej 5: 
e) zarobkują- 

cyzdochod. 60—120zł. 60 „ 
pas SOS 28% 
9) ‚ . ponad 250zł. 5 , 

Z zestawienia wynika, że oko- 
ło 75 proc. młodzieży akademic- 
kiej zarobkuje. Głównie w biurach, 
lub dorywczo (jako egzekutorzy, 
taksatorzy). Korepetycje stanowią 
20”/o prac zarobkowych studentów. 
Jeżeli uważamy, że minimum egzy- 
stencji akademika, zamieszkałego 
w domu akademickim i żywiącego 
się w kuchni akademickiej wynosi 
115 zł. miesięcznie (mieszkanie 
20, wyżywienie 50, podręczniki i 
nauka 15, ubranie 15, komunikacja 
i inne 15), to skonstatujemy, iż 
bardzo znaczny odsetek akademi- 
ków takiego minimum nie posiada- 

Nic też dziwnego, że w takich 
warunkach zaniedoywana bywa na- 
uka, że zamiast 16 proc., ukoficzy- 
ło uniwersytet w Wilnie w r. akad. 
1926 - 27 4,5 proc., (Średnio we 
wszystkich wyższych _ uczelniach 
8.5 proc. ы 

Wilno pod względem zaintere- 
sowania się życiem akademika i 
chęci niesienia mu pomocy kroczy 
na szarym końcu. Gdy wojewódz- 
two warszawskie posiada 35 Kół 
Przyjaciół Akademika,  poznań- 
skie—13, tarnopolskie—17, Iwow- 
skie—19, wileńskie ma ich zaled- 
wie 6, czyli mniej niż woj. biało- 
stockie (8) lub kieleckie (10). 

Czemu należy przypisać ten 
chłodny stosunek społeczeństwa 
wileńskiego do studentów? Z czy- 
jej strony leży tu wina? 

Bazwątpienia, część winy pono- 
szą akademicy. Zbytnio się może 
zasklepiają w swych organizacjach 
(coprawda, ogromny odsetek tych 
organizacyj ma właśnie charakter 

społeczny!), jak to podkreślił w 
swej mowie inauguracyjnej 10 bm. 
rektor Pigoń, — może stronią od 
życia miasta. 

Ale należy stwierdzić w imię 
prawdy, że niejednokrotnie wycho- 
dziła młodzież na spotkanie Wilnu, 
niejednokrotnie  manifestowała i 
manifestuje swą łączność ze star- 
szem społeczeństwem. 

Cały szereg studentów miewa 
odczyty w Domach Ludowych, ro- 
botniczych, współpracuje z takiemi 
organizacjami jak T. U. R. i inne. 
W czasie czerwcowych uroczystości 
ku czci Słowackiego, akademicy 
mieli kilkanaście odczytów o wiesz- 
czu w kinach i domach ludowych. 
Przypomnieć też warto o „smoku”, 
o dorocznej .szopce akademickiej — 
czyż nie są to przejawy dążenia 
młodzieży uniwersyteckiej do zbli- 
żenia się do społeczeństwa star- 
szego. , 

A czy ono ze swojej strony 
dąży do tego, aby akademika do 
siebie przygarnąć, wspomóc go i 
otoczyć życzliwością? — Na to py- 
tanie różnie można odpowiedzieć— 
nadchodzący Tydzień Akademika 
(4—11 listopada) dopomoże nam 
do sprawdzenia, czy odpowiedź 
ma wypaść twierdząco, czy prze- 

W skład Komitetu Honorowego 
zostali zaproszeni: JE ks. Arcybi- 
skup Metropolita Romuald Jałbrzy- 
kowski. wojewoda Władysław Racz- 
kiewicz, J. M. rektor U. S. B. dr. 

„cząco. 

YE 

Stanisław Pigoń, prezes Sądu Ape- 
lacsinego Restytut Sumorok, d-ca 
O. K. III gen. Aleksander Litwino- 

miasta mec. Jó- 
gen. Lucjan Ze- 

wicz, prezydent 
zef Folejewski, 
ligowski. 

Prezesem Komitetu -Wykonaw- 
czego Vi-go Tygodnia Akademi- 
ka, jest p. wojewoda Władysław 
Raczkiewicz. Pozatem w skład Ko- 
mitetu wchodzą: p. naczelnik Kon- 
rad Jocz i ks. prof. B. Wilanowski 
jako wice-prezesi, JE ks. biskup dr. 
Władysław Bandurski przewodni- 
czący Wydziału Prowincji, M. Ko- 
walski sekretarz Wydziału Prowin- 
cji, prof. M. Limaaowski przewod- 
niczący Sekcji Zbiórek Wł. Szmidt, 
skarbnik Wł. Babicki sekretarz ge- 
neralny. в 

Čūi na to Wileńska Dyrekcja 
Kolejowa? 

Z dworca wileńskiego rozchodzą 

  

, się na wsze strony Świaia pociągi, 
rozwożące szczęśliwych i mniej foi - 
tunnych pasażerów, zależnie od 
kierunku. Mam nieszczęście należeć 
do tych ostatnich, będąc częstym 
pasażerem na linji Wiino—Zahacie, 
przecinającej t. zw. słusznie „polską 
Syberję”. Że” porządeczki kolejowe 
odpowiadają tej nazwie, postaram 
się udowodnić, opowiadając widzia- 
ne naocznie fakty, które mię zmu- 
szają do odwołania się do pomocy 
prasy, jako bodaj jedynej opiekun- 
ki publicznych wygód i bezpieczeń- 
stwa. ' 200 

Zacznijmy od wagonów: , linja 
ta, upośledzona przez Dyrekcję, 
rozporządza najbrudniejszemi, roz- 
klekotanemi wozami, ma których 
farby nie widać od brudu, piece 
dymią i czadzą, do wygódki lepiej 
nie zaglądać, bo niechlujstwo pasa- 
żerów w godzinę doprowadza je do 
stanu chiewka, a „czyszczący” (7) 
te ubikacje człowiek, używa tych 
samych narzędzi (Ścierki i wienika) 
do wycierania ławek i podłóg w 
wagonach. Jedyny codzienny po- 
ciąg idzie nocą, źle oświetlony i 
przepełniony stale, na stacjach za- 
miast posłać lokomotywę po wodę, 
wloką tam cały pociąg, wskutek 
czego pasażerowie rmuszą lecieć w 
ciemnościach, wdrapywać się na 
bezsensowne stopnie, na których 
3-letnie dziecko nogiby nie zmie- 
šcito. Drzwi i okna nie funkcjonu- 
ją normalnie, albo z nich wieje 
niemożliwie, albo ruszyć ich nie 
można, oświetlenie jak w „kurnej* 
chacie. 

Pomówmy teraz o. pasażerach. 
Ponieważ linja ta przechodzi przez 
kilka większych miasteczek, jest 
więc licznie uczęszczana przez han- - 
dlarzy artykułami żywnościowymi. 
Na całym Świecie dla takich pasa- | 
żerów istnieje 1V klasa i nic by | 
chyba nie szkodziło Dyrekcji uru- 
chomić jaki jeden wagon czy wię- 
cej na ten cel. 

Obecnie wszystko się tłoczy w 
niemożliwej ciasnocie razem: wiozą 
żywe cielę w worku, (tak)! nie- 
żywą cielęcinę ociekającą posoką - 
na siedzących, co rano pieją w ko- 
szykach koguty i gdaczą kury, stałe | 
wożone jaja 0d czasu do czasu 
osiadają jako jajecznica na twarzy . 
śpiących, a rzucane „siemiaczki” 
łupiny, ogryzki, papiery, wymioty 
pilanych dopełniają rozkoszy iego | 
przejazdu. Bardzo często jadą tam- 
tędy uriopnicy lub rekruci, ci Osta- 

tni najczęściej hurtem pijani; że. 
ryczą swoje białoruskie melodje | 
nie dając nikomu oka zmrużyć, to 
jeszcze nic,' gorzej, że pod każaym | 
względem zachowują się jak dzicy. 
Ładują się nietylko na ławki dia 
ludzi, ale i na najwyższe prycze 
przeznaczone na bagaże, to się ła-- 
mie pod ciężarem i wszystko leci 
wdół, dzielni wojacy šmiecą i bru- 
dzą na potęgę, tluką szyby, a nie- 
szczęśliwęmu kondukiorowi, kióry 
bez sił i przytomności biega, chcąc 
złemu zaradzić, grożą pobiciem i 
wyrzucają go z wagonu. Policja 
nie kwapi się z ratunkiem, co naj- | 
wyżej wejdzie taki pan do wagonu, 
powie: „Proszę panów, cóż io tar 
kiego”? i, pozostaje na stacji, a“ 
brygada,. składająca się z. trzech 
konduktorów, pada ze zmęczenia, 
nie mogąc podołać zbyt ciężkim 
obowiązkom. 9 

Na calym šwiecie urlopnicy i 
rezerwiści w większej liczbie jadą- 
cy, otrzymują osobne wagony, u 
nas o tem nie myslą! Wobec tego 
wtłoczenie żołnierzy do wagonów , 
i tak przepełnionych tworzy istne 
piekło, rekruci zachowują się w bru- 
talny sposób z kobietami, prowa- 
dzą rozmowy i śpiewki obrażające 
wszelką przyzwoitość iczynią stra- 
szliwie „gęste” powietrze wagonów | 
jeszcze smrodliwszem. ' 

* Chcielibyśmy wiedzieć, my, licz- 
ne ofiary porządków Dyrekcji na 
linji Wilno—Zahacie, czy tego nie 
widzą pp. kontrolerzy i rewizorzy, 
którzy tamtędy jeżdżą? M Sali JE) 

Dlaczego my za nasze pieniądze 
mamy mieć 10 razy gorzej, niż na 
innych linjach? Czy dlatego, że to 
„Kresy"?! Pasażer,
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Winni niespełnienia obowiązku zgło- ARTYSTYCZNA. nących* wygł. p. prof. Ryszard Błę- 
szenia się ulegną karze grzywny do ———— 5 dowski. 
500 zł. lub aresztu do 6 tygodni lub obu 
tym karom łącznie. (s) 

—_ Najbliższa Środa Literacka odbę- 
dzie się dnia 26 b. m. o godz. 8-ej wie- 
czorem w sali Bibljoteki Wydziału Sztuk 

17.451 Koncert popołudniowy -symfonicz- 
ny popularny. Cz. l. K. M, Weber: a) 
Uwertura do opery „Wolny Strze'ec* 

PSZCZELNY 

niól jadalny 1d Dziś: Kryspina M. zakupach wszelkich materjałów piśmien- SPRAWY PRASOWĘ Pięknych, ul. św. Anny 4, w czasie któ- PRE Eiga. D komek Wtorek Jutro: Ewarysta P. M. nych i kancelaryjnych w pierwszym _ С Pa SL rej prof. Juljusz Ktos opowie wiele akis 5 Re $, Y p. H. af 
95 : rzędzie nabywał materjały pochodzenia — Zatwierdzenie aresztu. W tych ciekawych szczegółów z wrażeń odnie- e Sedno 1 r] Z opery „ ol 

Wschód słońca—g. 6 m. 06 krajowego. (s) dniach został zatwierdzony przez sędzie- sionych w czasie dłuższego pobytu we u GET G wi BE p. Szyftmanów- gwarantowany, czysty, prawdzi- 
paździerh| Zachód g.16 m.37 — Przedłużenie godzin handlu. go Sądu Okręgowego w Wilnie do spraw Włoszech (na Sycylji). Wstęp dla człon- a IE “ Pasto M > 2 „L'Arlesen- ' . h . * Odnośne władze administracyjne zezwo- postępowania uproszczonego »reszt na ków i wprowadzonych gośc. Mańuct OWCA WARE 3) wy, tegoroczny, w nowych pusz- KOSCIELNA | sklepom z wodą sodową na prowa- Nr. 15 czasopisma „Życie Ludu", który SPRAWY ZYDOWSKIE SR EMEGA0 PEEONA SINE kach blaszanych aa dzenie handlu w sezonie zimowym. do nałożony został w swoim czasie na pod- z 19.20. Transmisja z opery poznańskiej. klg. 5 — zł. 13.50 

— Nabożeństwo za duszę Ś. p. ata- 
mana Petlury. Staraniem miejscowej ko- 
lonji ukraińskiej w ubiegłą niedzielę od- 
prawione zostało żałobne nabożeństwo 
za duszę śŚ. p. atsmana Petlury, хатог- 
dowanego przez Żyda Szwarcbarda. (s) 

OSOBISTE. 

— Wyjazd kuratora Ryniewicza, 
P. kurator Okręgu Szkelnego Wilenskie- 
g0 dr. Antoni Ryniewi-z, dnia 25 b. m. 
udaje się na kilka dni w sprawach służ- 
bowych do Warszawy. 

Zastępować p. kuratora w czasie nie- 
obecności tędzie p. Stefan Pogorzelski, 
naczelnik Wydzzłu Szkolnictwa Pc- 
wszechnego. 

— Powrót dyrektora Lasów Paf- 
stwowych. Dyrektor Lasów Państwowych 

p. Władysław Grze -orzewski w dniu wczo- 
rajszym przybył do Wilna i objął urzę- 
dowanie, 

Następny wyjazd dyrektora Grzego- 
rzewskiego do dalszych prac nad reor- 
ganizacją urzędów leśnych na terenie D. 

P. Poznań zamierzany jest w pierw- 
' szych dniach listopada. Równocześnie 

godziny 11-tej wiecz., z tem jednakże, 
iż w sklepach tych sprzedawane będą 
chłodne zakąski, które będzie można 
nabywać, celem pożywienia się na miej- 
scu jednak bez prawa czynienia zaku- 
pów do domu, (S) 

— Pożyczka na remont domów. 
Bank Gospodarstwa Krajowego w War- 
szawie powiadomił Komitet Rozbudowy 
m. Wilna, iż starania poczynione przez 
władze miejscowe w sprawie otrzymania 
drugiej zrzędu ' pożyczki w kwocie 
50,'00 zł. na remont przeważnie drob- 
nych domów zostały uwieńczone powo- 
czeniem i po załatwieniu niezbędnych 
formalności pieniądze przesłane zostaną 
do dyspozycji Komitetu Rozbudowy m. 
Wilna. (s) 

—-: Zaopatrzenie goficów Magistra- 
tu w legtym:cje. Komisarjat Pządu na 
m. Wilno zwrócił się ao Magistratu z 
prośbą zaopatrzenia gońców magistrac- 
kich w odnośne legitymacej, a to ze wzglę- 
du na to, iż przy spełnianiu swych fun- 
kcyj bardzo często napotykają oni na 
nieprzewidziane trudności, z powodu 
braku odpowiednich legitymacyj (5) 

Stawie K. K. przez odpowiednie władze 
administracyjne. 

SAMORZĄDOWA. 

— Posiedzenie Wydziału Powiato- 
wego Sejmiku Wileńsko-Trockiego. W 
dniu wczorajszym o godz. 10 rano w 10- 
kalu Sejmiku pow. wileńsko-trockiego 
przy ul. Wileńsk ej odbyło się posiedze- 
nie Wydziału Powiatos ego. ь 

Przewodniczył z urzędu starosta p. 
Witkowski, х 

Po wysłuchaniu udzielonych przez 
p. Śliźnia szczegółowych informacyj w 
sprawie ogierów rasowych (reprodukto- 
rów), które w ilości 3 ch dla Rzeszy, 2-ch 
dia szumska i 2-ch dla Jaszun, udzielo- 
ne zostaną przez stajnię Janowską — 
wydział uchwalił powołać wszystkich 
członków Wydz 'ału Powiatowego do bra- 
nia czynnego udziału w pracach samo- 
rządowych poza posiedzeniami wydzia- 
ło emi. 

W końcu przyjęto do wiadomości 
Sprawozdanie Komisji w sprawie rozdzia- 
łu kredytów, przeznaczonych na subwen- 
cje dla poszczególnych instytucyj uży» 
teczności publicznej. Stwierdzono przy- 

— Radni żydowszy żądać będą 
gmachów dia instytucyj żydowskich, 
W niedzielę ubiegą 23 b.m. odbyło się 
zebranie radnych żydowskich w lokalu 
Związku Kupców Żydowskich. Postano- 
wiono żądać od Magistratu wybudowa- 
nia odpowiednich gmachów dla szkolni- 
ctwa żydowskiego, nowego szpitala ży- 
dowskiego, gmachu dla teatru žydow- 
skiego i gmachów dla szeregu bibljot-k 
żydowskich. 

— Żydzi protestują przeciwko SZy- 
kanowaniu szkolnictwa mnieįszoš:i na- 
rodowych na Litwie. Przed kilkoma 
dnizmi odbyło się drugie posiedzenie 
wil. żyd. stowarz. Oświatowych, na któ- 
rem zebrani jakrajostrzej zaprotestowali 
przeciwko stosunkowi rządu litewskiego 
do szkolnictwa mniejszościowego i prze- 
ciwko stałemu szykanowaniu szkolnictwa 
mniejszości na Litwie. 

— Oddział Związku Rabinów roz- 
począł swe funkcjonowanie. W miesią- 
cu bieżącym rozsoczął swe funkcjono- 
wanie Oddział Wileński Związku. Rabi- 
nów Rzeczypospolitej w Wilnie. S 

Powstał on na zasadzie legalizacji 
przez władze centralne statutu związku, 

22.00. Sygnał Czasu 1 komunikaty. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z re- 

stauracji „Pavilon* w Krakowie. 

Mustafa Kemal Pasza Radjofvni- 
zuje koleje tureckie. 

Prezydent republiki tureckiej Mu- 
stafa Kemal Pasza, odbywając częste i 
długie podróże kolejami po swym kraju, 
szczególnie długie na linji taurycko- 
amańckiej w Azji Mniejszej, doszedł do 
przekonania, że linja tej olbrzymiej ko- 
lei jest wydłużona przez monotonię, któ- 
rą usunąć można dzięki radjo, skrucając 
w ten sposób drogę. 

Myśl tę prezydent Kema! Pasza 
wprowadza w czyn, zaczynając Od siebic: 
jego wagony salonowe zaosatrzono już 
w 7-miolempowe neutrodyny, anieny 
zewnętrzne, instalacje energjo-twórw; e i 
odpowiednią ilość słuchawek i głośników. 

Nowy wynalazek. 
Francuski inżynier Henri Maqunna 

obmyślił sposób, który umożliwia zupeł- 
ne uniezależnienie się do _ zasilania 
odbiornika od akumulatwrów, czy prądów 
z sieci. Zasilarie odbywać się może 

klg. 10 — zł. 2550 
franko miejsce przeznaczenia |! 
brutto za netto, za zaliczką ) 

dostarcza firma 

Jikóh Schleitor I Oajasz Fischer 
BRODY, (Małopolska). 5247.1 | 

    

SPORT. į 
Dzień lekkiej atletyki w Wilnie.) | 

W ubiegłą niedzielę odbyły się w 
Wilnie aż 2 imprezy lekkoatletyczne,” 
których przebieg Świadczy 0 znacznem 
wzmożeniu się zainteresowania lekką| 
atletvką w okręgu wileńskim. | 

Jesienny bieg naprzełaj. Podobnie | 
jak 1 na początku sezonu bieg ten odbył | się w lasku Zakretowym jednak na dłuż-| 
szym nieco dystansie, bo wynoszącym 
równo 3 klm. 

Trasa biegu była naogół dość cięż-| 
ka ze względu na warunki terenowe | 
(rozmokły śliski grunt). 

staje d kcji - WOJSKOWA tem, że kredyty te zostały w г. Б. му- który działalność swą rozciąga na cały __ Zas Ё : skiej z E daino ia S, i czerpane. k e у teren Rzeczypospolitej. | ® przez przemianę ciepła, palącego się ga- „_ Do zawodów stanęło 20 zawodników. L. P. Wilno—p. Leonard Chociłowski. x Wojskowy teatr objazdowy. Przyszłe posiedzenie Wydziału 0c- Biuro oddziału dła Ziem Wschodnich zu świetlnego na prąd przy użyciu c- Bieg ukończyło 18 zawodników. 

№: URZĘDOWA 

— Narada w sprawie statutu orga- 
nizacyjnego Urzędu Wojewódzkiego. 

„ Wczoraj odbyły się w Małej Sali Konfe- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego narady 

Sekcja objazdowa K. O. Pu zorganizo- 
wała ostatnio oświatowy teatr objazdo- 
wy. Sądząc z kilkakrotnego już występu 
tego teatru na pograniczu—cieszy się on 
ogromnem powodzeniem i w zupełności 
odpowiada przeznaczeniu. (s) 

— W sprawie lctniska w Poruban- 
ku. Ekspozytura III Okręgowego Szefo- 

będzie się w piątek 28 b. m. 

2 POCZIY. 

— Zmiana nazw urzędów poczto- 
wych. Ostatnio zarzedzona zostrła przez 
odnośne władze zmiana nazwy agencji 
pocztowo-tejegraficznei „Kozłowsk*, na- 

mieści się w lokalu rabinatu przy ulicy 
Benedyktyńskiej pod Nr 4. : ; 

Działalnośc'ą oddziału kierują rabin 
Minkowski z Krynek i rabin Kossowski 
z Wołkowyska. A 

W skład zarządu wchodzą rabini 
miejscowi Ch. Grodzieński, M. Krakow- 
ski, H. Eigese, M. Rawelicz i L. Tepa. 

gniwa termo-elektryczrego. 
Znaczenie tego wynalazku mogłoby 

się przyczynić do większego rozp w- 
szechnienia odbiorników lampowych na 
wsi, gdzie spirytus mógłby zastąpić eiek- 
tryczność. 

  

Pierwsze miejsce zajął nieoczekiwa- 
nie Żylewicz (3 p. sap.) bijąc tak ruty- 
nowanych zawodników jak Witucha i Śi- 
dorowicza. Czas 9:42, 2.gie miejsce za- 
jął Klamżyński (Pogoń), 3.ie Wituch (Po- 
goń), 4-e Sidorowicz (A.Z.5.), 5-e Kła- 
put (Pogoń) i 6-e Pimonow (A.Z.S.). 

W klasyfikacji drużynowej zwycięży- naczelników wydziałów, którzy pod prze- stwa Budowniczego w Wilnie zwróciła leżącej do gmin Rad > i Н dniesierie du- įg“ ła drużyna Pogoni w składzie: Klamżyń- 
+ = Rss g С y łuckiej pow. postaw Celem związku jest podniesierie du adio A ‹ adzie: Klamžy. | wodnictwem p. wojewody wypowiedzieli sję'jo prezydenta miasta p. meć. Fole- SĄ na wę „Ko łowszczyzna koło chowe i materjalne stenu duchowień- „Radj sk, Wituch i Kłaput (10 pktów) przed „SIĘ w sprawie projektu organizacyjnego jewskiego z prośbą zwołania w najbliż-  Postaw*. stwa żydowskiego, wspólna praca nad DIeZBIWalyWy drużyną A.Z.S. (23 p.) i 3 p. sap. (25 statutu Urzędu Wojewódzkiego, szym czasie konferencji 47 udzisłem W związku z powyższem zm'eniono podniesieniem pozioma religiiności wśród Są jedyne.  Pktów). przedstawicieli wojskowościi Ligi Obro- nazwę dla urzędu pocztowo-telegraficz- ludności żydowskiej, oraz czuwanie na! i ь MIEJSKA, ny Powietrznej Państwa w celu ostate- nego „Kozłowszczyzna* w pow. sionm- wychowaniem młodzieży w duchu reli. Ana Bieg sztafetowy K. O. Pu. cznego wyjaśnienia i załatwienia sprawy skim na „Koztowszczyznę kito Stonima". | gijnym. 553541 Doroczny bieg sztafetowy K. O. Pu ; — Odroczenie terminu posiedzenia 

Rady Miejskiej. Z powodu szeregu po- 
siedzeń miejskich komisyj radzieckich, 

„ Jakie w sprawie wprowadzenia przymu- 
su kanalizacyjno-wodociągowego w Wil- 
nie wypełnią większą część bieżącego 

tygodnia — posiedzenie Rady Miejskiej 
wyznaczone uprzednio na dzień 27 b. 
m. odroczone zostało do dnia 3 listopa- 
da b. r. (s) 

— Ministerstwo Komunikacji nie 
zatwierdziło wyboru delegatów Wii. 
Rady Miejskiej do P. R. K. jak dowia- 
dujemy się, Ministerstwo Komunikacji 
odmówiło zatwierdzenia dokonanego о- 

„Statnio wyboru przedstawicieli Wileń- 
skiej Rady Miejskiej do Państwowej Ra- 
dy Kolejowej. Krok swój Ministerstwo 
Komunikacji motywuje tem, że ustawa 
P. R. K. nie Pee wyboru nowych 
przedstawicieli przed upływem uprzed- 
niej kadencji, która w myśl wzmianko- 
wanej wyżej ustawy kończy się z dniem 
1 kwietnia 1928 roku. Tem samem fun- 

-kcje te nadal pełnić będą delegaci b. 
Rady Miejskiej .w osobach b. prezydenta 
miasta p. Bańkowskiego i obecnego ław- 
nika p. Łokucijewski. (s) 

— O popieranie przemysłu krajo- 
wego. Wileński Urząd Wojewódzki »w 
celu przyjścia z pomocą produkcji kra- 
jowej, zwrócił się do Magistratu m. Wil- 
na z propozycją, by przy ewentualnych 

wydzierżawienia lotniska w ! orubanku. 
— Rejestracja mężczyzn urodzo- 

nych w roku 1907. Jak już podawaliśmy 
—Magistrat m. Wilna na zasadzie ait. 22 
ustawy z dnia 23 maja 1924 roku o 
powszechnym obowiązku służby wojsko- 
wej, zarząaził w terminie od dnia 1 li- 
stopada do dnia 31 grudnia 1927 roku 
powtórną rejestrację mężczyzn, urodzo- 
nych w roku 1907. 

W uzupełnieniu powyższej notatki 
podajemy, iż obowiązkowi rejestracji 
poalegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 
roku 1907, zamieszkujący stale w obrę- 
bie m. Wilna, jak również przebywający 
faktycznie w Wilnie, a niemający stałego 
faktycznego miejsca zamieszkania w 
kraju, lub Których miejsce zamieszkania 
jest niewiadome. 

Obowiązkowi rejestracji nie pod- 
legają jedynie osoby posiadające obcą 
przynależność państwową, stwierdzoną 
wyraźnie przez włacze administracyjne, 
względnie urzędy konsularne. 

Zgłaszający się do rejestracji obo- 
wiązani są posiądać przy sobie metryki 
urodzenia lub dowody osobiste, wydane 
przez władze administracyjne wzglęanie 
wyciągi z ksiąg stałej luaności, jak 
również w wypadku ewentualiiego po- 
siadania fachu rzemieślniczego -oanośne 
legitymacje, zaświadczenia i t. p. doku- 
menty. 

  

Jednocześn e zmieniono nazwę agen - 
cji pocztowej „Czeres” w pow. brasław- 
skim na „Czeresze*. : 

— Nowa agencja. W agencji poczte- 
wej Rohotna pow. słon ms«iego z uniem 
17.X b. r. zaprowadzono słuztę telegra- 
ficzną i telefoniczną. 

Godziny urzędowe „L“. 

Z KOLEI. 
— Posiedzenie Dyrekcyjnej Rady 

Kolejowej. W dniu 10 listopada b. r. 
oabędzie się posiedzenie Dyrekcyjnej 
Rady Kolejowej. Jako przedstawiciel Ra- 
dy Miejskiej m. Wilna na posiedzenie to 
zaproszony został prezydent miasta mec. 
Folejewski. (s) 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 
— Posiedzenie Wil. T-wa Lekar- 

skiego. Dnia 26-go b. m. odbędzie się 
kolejne posiedzenie Wileń. Towarzystwa 
Lekarskiego w. lokału własnym (Zamko- 
wa 24). 

Porządek dzienny; ę 
1) Dr. Kucharski —: Pokaz chorej z 

oddziału chirurgicznego szpitala Św. Ja- 
kóba. 

2) Prof. A. Januszkiewicz — a) .Po- 
kaz chorych z Il Kliniki Wewnętrznej 
U. S$. B. b) Typy zastoiny sercowej. 

     
  

ROZNE. 
— Przyjęcia alkoholików i narko- 

manów. Towarzystwo „Trzeżwość* i 0:- 
ganizacja Mens z dniem 30 b. m. rozpo- 
czynają w lokalu T-wa Przeciwgruźlicz- 
nego (ul. Żeligowskiego 1 m. 16) przy- 
jęcia bezpłatue alkoholików i narkoma- 
nów, narazie jeden raz w tygodniu w 
każdą niedzielę od godz. 16 do 18, ped 
kierownictwem protesora U.-S. В. d-ra 
Władyczki. 

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

Amerykańs'a sztuką Pollocka '„Znak na 
drzwiach*. grana będzie dziś i jutro. 

> Radjo. 
WTOREK 18 października. 
Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Sygaał czasu i komunikaty. 
16.25, Nauprogram. Komunikaty. 
1640. „Upadek staropolskiego myśliw- 

stwa” wygł p. Juljan Ejsmond, 
17.05. Rozmaitości wypowie p. Ludwik 

tawiński. 
17.20 Odczyt p. t. „O zwierzętach gi- 

  

  

Listy do Redakcji. 
W Nr. 283 „Gazety Warszawskiej 

Porannej* ukazała się wiadomość, jakoby 
niejaki p. Filipowski, właś icie! wykryte- 
go przęz policję domu nierządu we Lwo- 
wie, był kierownikiem bojówki Związku 
Naprawy Rzeczypospolitej. 

Wiadomość powyższa jest całkowic'e 
niezgodna z prawdą, gdyż p. Filipowski 
nie jest i nigdy nie był członkiem Związ- 
ku Naprawy Rzeczypospolitej, ani nie 
brał żadnego udziału w jakiejkolwiek 
akcji, prowadzonej przez Z. N. R. Stoso- 
wanie przez „Garetę Warszaw:ką Poran- 
ną” metod tego rodzaju najlepiej cha- 
rakteryzuje sposoby walki, używane przez 
Związek Ludowo-Narodowy. 

Kamiński Wł. 
za Egzekutywę Prowincjonalną. 

rozpoczął się dn. 23 b. m. O godz. 6-ej 
rano. Ze zbiegu granic polsko-litewsko- | 
niemieckiej wyruszyła pałeczka sztafety 
północnej. Równocześnie z okopów Św. |- 
frójcy wyruszyła sztafeta południowa. 

Teren 24-g0 baonu Kopu (około | 
110 klm.) przebiegia sztafeta półnoćnaw | 
czasie 9 godz. 27 minut. 23 baon (około | 
15 klm.) w czasie 12 godzin 51 minut. | 
22-gi baon (około 80 klm.) w czasie 5 
godzin 5 minut. 

. Różnice czasu przy mniejszych, prze- 
bieganych przez sztafety przestrzeniach 
tłumaczą się trudnościami terenowemi, 
jak jeziora i bagna. 

W ciągu ubiegłej. nocy prawdopo- 
dobnie .pałeczka północna wyszła z 1ejo- 
nu Vl-ej bryg. K, O. P, 
  

  

Składajcie ofiary 
na powodzian.     

Zwyczajne Walne Zebranie Związku 
Legjonistów Polskich w Wilnie odbędzie Się 
dn. 28 października o godz. 7 wiecz. w lokali Rady Wojewódzkiej | 
Osadników przy ul. Jagielicńskiej 3 m. 33. ZARZĄD. 
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.\°/. DORZECZE WARUN GORE < - "GB Inteligentni L Hz II 2 

młodzi ludzie 
telef, 8-95, 

0 pokca wyborowy 

g miód pszezelny 
mogą natychmiast podjąć pracę wojażerską 
na mieście i na prowincji dla firmy wielkopolskiej. 

BB tis, LIPIEG. 
Posada stała; przy zdolnościach awans. Zgłoszenia z do 
woeami osob. w dniach 25, 26 b. m. ud godz. 9—13 

      

  

Wspaniały podwójny program | 14 aktów | 1. Najpotężniejsze arcydzielo mistrza 
ERNESTA 2 ® 2 66 w 8 akiach z MARY PRE- LUBICZA „Całuj mnie JeSZCZE  vosT i MONTE BLUE i 

z 3 gó Wstrząs. dramat erotyczny w 6 akt. W rol. gl. KLARA 2. „Białe POZŻE BOW i LILJAN RICH Śeansy o g 4 6, 81 10w. 5584 
0GDUGOICZDJGO0NGOWGONWGONGONGHNGONGDNGD0IO 

- Dobrobyt i majątek czeka u twych drzwilil Otwórz je umiejętnie 
kupując LOS do I-ej klasy 16-ej Polsk. Państw. Loterji w słynnej z wielkich 

wygranych i w najszczęśliwszej KOLEKTURZE 

Kino-Teatr 

„NóbIDŚ” 
ul. Wileńska 38. 

poszukuję. Pośrednictwo Id 
grodzę. Oferty do Administra- 
cji „Kurjera Wileńskiego*, ul, 
Jagiellońska 3, pod I, T. 

5575 

Šiacja Miejska Kolei Państwowych w Wilnie 
powiadamia, iż dnia 26 b. o gcdz. 10 rano 

| w składach przy ul. Wiwulskiegó Nr. 2 od- 
będzie się LICYTACJA nieodebranych przez 

targ na dostarczanie od 1-g0 grudnia 1927 
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22 
e3 

В 

  

Uniewažnia się“ 
dokumenty, jak dowód -050= 

A 

dresstów: książek 376 kg., rzeź a Ernie Asta 319 3р Tzeżby _ (rwodelę Bakszta 2 (Hotel Niszkowśki 1). 5582 2 
  

  

i pomnika Mickiewicza) 215 kig, 43 skrzyń bisty i zezwolenie na broń H M IN K O W 5 K WILNO, Niemiecka 35, $ prGžnvch, ее VAN VA AINA AIVA AIANINIAINNIANINIVA ANININVNNI СЙЫ эн | e tel. 13-17. P.K.O. Nr80928 Ogłoszenie. KEIKEJKOJEEJKEJCOJKOJEOJ © POJ EOI KOJKOJ KODZIE KOI Bra folwark Bd : "Centrala: Warszawa, Nalewki 40. Tel. 296 35 i 195-81. P.K.O. Nr 3553, Е B-cia OLKIN A ZNAJDZIESZ DROGĘ DO SZCZĘŚCIA I! ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. ( 

Giotówkę 
w każdej sumie lokujemy j 

O
O
 

| 

Dyrekcja K. P. w Wilnie ogłasza prze- 

Dómek murowany + и и 2 
dogodnie na oprocentowa- i. śr. dmieści: a roku na przeciąg jednego roku jednokonnej В ŁÓŻKA angi: skie, nie pod mogno i jowia| | Pieka śrUdmieścia z ogro- ||] 

Główna wygrana zł. 5 50.000 a ponadto: 400.000, furmanki z wožaicą do przewożenia w Wil- Hd MEBLE WÓZKI dziecinne. a ! MA E «katów aka | 250.000, 2 po 100.000, 
6—25.000, 18—15.000, 

M Sprzedaż również NA RATY. 5245-сЙ KEJKOJKEJ KOJE COJOJ KOJ O KOJKOJKOJKOJKOJKOJKOJEEJ 
mie poczty, inwentarza i druków dyrekcyj- i 

dolarów. nych. Oferty z oznaczeniem słownem i cyf- 
Dom H/K. „ZACHĘ- 

Dom H. K. „ZACHĘ- 
2 po 75.000, 2—60.000, 3—50.000, 2—40.000, 2—30.000, 

TA*, Gdańska 6, I pię- 
  

  

        

30—10.000, 54—5.000, 90—3.000, 180—2.000, 422—1.000 i wiele, wiele in. rowem zadanego wynagrodzenia rocznego as kM. ь т т r z kwitem na wniesione do kasy dyrekcyjnej 17 i — - - 
Cena losu: [za V iosu zt.10| [za 72 losu zł. 20 | _za cały Jos zł. 40 | wadjum w sumie 50 zł. należy w kopercie Ecole Pigier de Paris Pi : : , Co drugi los wygrywa!!! zamkniętej z nadpisem na kopercie: „Prze- ajężet p a panien li 2.000 dolarów anina h 

; ` я 
# j» w pobliżu Paryża min.). e i s e d vnaiecia, ja | 

Najlepsza okazja wzbogacenia się!!! _ Niebywałe szanse !!! targ na dostarczanie furmanki" skladač lub | V, 20 powietrze. Avenue" [1, Novembre 18, LA murowany » 6 pokojich | i strojenie. Micklewicja | przesłać do Prezydjum K. P, w Wilnie, ul. 
Słowackiego 2, najpóźniej do dnia 20 listo- 
pada 1927 r. o godz. 12-ej w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w ogło- 
szęniach wywieszonych w gmachu Dyrekcji. 

VARENNE (Seine). Stenografja, hanalowość i ję. 24—9. Estko. (z ogródkiem), 
zyk francuski. 5295-‹ Dom H. K. ZACHĘ- 

TA“. Gdafiska 6. I pię- 
tro, telef, 9-05, 5562-1 

5312-e | 

609660800| 

Zamiejscowym wysyłamy losy po nadesłaniu zamówienia i należności. 
3  Wytnij i zachowaj! Najszczęśliwsza kolektura w kraju 

H. MINKOWSKI Wino. Niemiecka 35, tel. 13—17. 
P. K. O. Nr. 80.928. 

  

    

  

Dr. Med. 
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+ gwarancją za wagę, 

* - ; ` „Už Е Oilózzania @ 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 296-35 i 195-81. P.K.O. Nr. 3553, 5572 „AV Leia 7 aki A „ja Dienich Biuro tiektró | Rato as я 

Ž 
+ 

- 0. 1nIKI ilido- EGGONWGONGONGONGONGONADICELDŻ Ogłoszenie. a bok logezno-skormej. niwer- (BCKRICZRE D. Wajmana, | ы - 1 
Komornik przy Sądzie Okręgowym W | w śródmieściu to wsiel- powiódł LWzGÓWI przy- 2 poza „Kūrjoja Wileńskiego ® Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały w Wil- | kiemi wygod., nie wyżej jęcia chorych. Na Pra kunas : | ś nie przy ul. Śto Michalskiej Nr. 8, zgodnie za aa Oferty AC E Wileńska i m. Žr prabos 1 racjowych, przyjmuje «5 Jl \ š „BOGOŃ” Ze ża P.C. „obwieszcza, iż w.dnil | Šakos Ga, mos Sai | m e Od AI. 5385 Ceny kónkureacyjąe. LĄ najbardziej | : 6 A : 25 października 1927 roku o godz. 10-ej ' Prosimy 0 przekonanie || gómośląskie dosarczany tomnami i półłomami krat rano w Wilnie, przy ul. Wielkiej Stefańskiej LAKOJANE sie. 34 dogodnych ; 
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* 3 ° Nr. 34, odbedzie się sprzedaż z licytacji pu- Poszuku . le zasład opty- 3 Duchnowski i S-ka, DRUKARNIA „PAX“ blicznej majątku ruchomego Andrzeja Proś- w śródmieściu 2 j I Biuro J. Kubińskiego „NIO Goce m. warunkach Zawalna Nr 21, lok. 15 (od strony Drewn, rynku). UŁ Św IGNACEGO 5, WILNO. ciewicza, składającego się z „żywego 1 mart- 10 ma do sprzedania wil- ieńszczyżnia, właśc. B-cia ADMINISTRACJA "T * | wego inwentarza oraz rėžsych towarów, umeblowan. z łazien- le, pensjonaty, parcele. Ojkjeniccy, Wilno, ulica : k 
as i sy elefon Nr 8—93 oszacowanych na sumę zł. 4.103 gr. 50 na ką pożądana używal 5541-4 Wielka 66. Wielki wybór „Kurjera Wileńskiegć Dyrekcja „Mki Państwowych W Wilnie Wykonuje wszelkie roboty drukarskie zaspokojenie pretensii Wilhelma Francuze- ność kuchni. tetograficznyeh przybo- _ Jagiellońska 3 i introligatorskie szybko i dokładnie, | wicza. Oferty składać u portjera ho- Folwark tów. Wydeje okulary po 000900000 telu „St. George" dla. Wol- *acepvrch Kasy Chorych. 

skiego, Pośrednicy wykluczeni, 
5578-1 

„Optyl-Rabia“ „Ais 

ogłasza przetarg pubiiczny na dzień 2 grud- ‹ 
nia r. b. na Sprzedaż maszyn i urządzefi | CŽĄSORISMA WE, 
mechanicznych, należących do likwidującego KI I BROSZURY, 

t r ; łkowysku. - TABELE, BILETY, PLAKATY się tartaku w Wo: ysku. Tamże sprzeda pz or py EO „a 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 
5580/1850/VI 

Przy ul. Niemieckiej 19 

100 dz. ziemi z młynem 
wodnym w pobliżu stacji 
kolejowej sprzedamy zaraz, 
Dom H./K. „ZACHĘ- 

  

     

Czy zapisałeś się na członka | 

  

      

je się szopa drewniana b. tartaku. : R Ki T008 «REB TA", Sagan l plę- г : . 
. * . 9-05, góły patrz w „Monitorze Pol- ji : jest do wyna ęcia sklep i. Dominikańst» 17, НН L. O. P, P.? skim” Nr. 245. ° 5548/1789/VI-1 WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE, wraz z mieszkaniem, Dow, się uęcia domu, 5588-2 A 10.58, а; і‚.]іи 5561-1 ° 
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