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r efenzywa P. P.S. 
«  Onegdaj zakończyły się obrady 

Rady Naczelnej P. P. S, partji, 

która w wypadkach majowych 

Szczerze i bez żadnych zastrzeżeń 

tanęła przy boku Marszałka, wal- 

cząc wraz z całą demokracją. O de- 

mokrację, a która dopiero przed 

| kilku miesiącami oficjalnie w ob 
Tonie również demokracji stanęła 

w stosunku do rządu w opozycji. 

W tym kierunku posunęła się na- 

wet tak daleko, że nie zawahała 

ę wykluczyć z partji jednego 

najstarszych i najwierniejszych 

członków partji, jednego z jej zało- 

 życieli mianowicie ministra Robót 
2 plicznych Jędrzeja Moraczew* 

ÓW tym jednak opozycyjnym 

rozpędzie, P.P.S. natrafiała ciągle 

na coraz to bardziej piętrzące się 

przeszkody, które naprzekór wy- 

"  tkniętej przez „górę* linji nakazuje 

3 | jej z zajętej pozycji defenzywę. 

__ Szereg miast i miasteczek, sze* 

reg zdyscyplinowanych nawet do- 

tychczas związków od chwili kiedy 

'R. N. P.P.S. proklamowała opo" 
 zycję, wprost ją zasypuje protesta- 

mi przeciwko tego rodzaju po- 

lityce. 

P. P. S. ciągle jednak była nie 

ustępiiwą, „Robotnik* codziennie 

prawie zasilany był artykułami 

) 'antyrządowymi, które aż się roją 

3 od słowa „opozycja” wplatanego w 

l každe prawie zdanie. Rej w tym 

т kierunku, przynajmniej nazewnątrz, 

U na łamach prasy wodzi wilnianin 

ł jeden z najbardziej oddanych pil- 

:| sudczykow p. Mieczysław Niedzial- 
(|| kowski. 

3 Onegdajsze rezolucje tak W ca- 

Г 

łości, jak i poszczególnie są pierw- 

За szym krokiem defenzywnym. Tem 

Й samem jest reasume uchwał pióra 

5, P. Niedzialkowskiego. 

1 Wprawdzie zachowane zostały 

| w całości pozory dotychczasowego 

| stanowiska, wprawdzie w dalszym 

|| ciągu słowo „opozycja" widnieje 

||; na naczelaem miejscu, ale między 

Ph szami czyta się, że jest to jej 
| "tylko ostatni krok przed generalną 

'rejteradą. Wskżzuje na to sprawa 

wykluczenia minisira Moraczew- 

- skiego, która, jak wynika z obrad 

R. N., nie jest jeszcze ostatecznie 

" powzięta, gdyż z powodu formal- 

' mych uchybień, których się dopu- 

| szczono przy wydaniu krzywdzące- 

| go min. Moraczewskiego wyroku, 

| znajdzie ona dalszy bieg, wpływa- 

| jąc powtórnie do sądu partyjnego. 

| Bo przyjrzyjmy się tylko punk- 

| towi uchwał politycznych Rady 

| | Naczelnej, omawiającemu stosunek 

| do rządu. Lakoniczność tego punk= 

| tu jest jaknajdalej posunięta. Brzmi 

| ona: „Rada Naczelna postanawia i 

nadal utrzymywać stosunek ороту- 

cyjny Polskiej Partji Socjalistycz- 

nej do rządu". Więcej o stosunku 

| do rządu niema ani słowa. 
W pozostałych punktach uch 

wał jest mowa о programie pare 

0)  tyjnym w sensie ścisłym, O sto- 

sunku P.P.S. do polityki zagranicz* 

nej Polski, o zadaniach społecz= 

nych klasy robotniczej, ubezpie- 

czeniu ogólnem robotników, zapo- 

wiedzi bezwzględnej walki z prawi- 
Wy, cą i t. d., ale o rządzie ani słowa. 

A jeżeli jeszcze wziąć pod uwagę 
uchwałę, stwierdzającą, iż P.P.S. 
nie uważa w tej chwili hasła dy- 

ktatury proletarjatu za wskaźnik 

i swej działalności politycznej, gdy 

й JESZCZE nie tak dawno umieszcze- 
mie tego hasła w rezolucjach kla- 

sowych związków zawodowych 

spotkało się ze zdumieniem i o- 
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noszeniem do demu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 17zł. CENA OGŁO 

ogł. cyirowe i tabelowe o 20% 
śla poszukujących pracy—507% zniżki, 

gromaem niezadowoleniem odpo- 

wiedzialaych partyjnych  czynni- 

ków — uchwały Rady Naczelnej 

P.P.S., zapadłe onegdaj, są nietylko 

pierwszym defenzywnym krokiem, 

ale nawet zupełnie widoczną pró- 

bą nawiązania z rządem kontaktu. 

Nie nastąpi to być może w 

dniach najbliższych, gdyż pozosta- 

wałoby to w zbyt rażącej dyshar- 

monji z dotychczasowem, zdawało- 

by się zupełnie nieustępliwem i 

nieprzejednacem stanowiskiem, w 

każdym jednak razie jest bardzo 

wiele danych, że w czasie akcji 

wyborczej P.P.S. pójdzie z rządem 

razem. 
Gdyby jednak stało się inaczej, 

jednolitość P.P.S. poddana zosta- 

łaby bardzo ciężkiej próbie. Deba- 

ty nad stosunkiem do rządu Marsz. 

Piłsudskiego na Radzie Naczelnej wy” 

kazały bowiem aż nadto wyraźnie, 

że w łonie członków P. P. S. są 

dwa, wzajem zwalczające się na tem 

tle, obozy, które w decydującym 

momencie mogą doprowadzić na- 

wet do rozłamu. Jeżeli więc P.P.S. 

będzie miała do wyboru albo zmia- 

nę taktyki w stosunku do Mar- 

szałka Piłsudskiego, albo rozłam, 

wybierze napewno to pierwsze. 

Trzeciej alternatywy niema i być 

nie może. 

Co jednak powoduje ten stan 

rzeczy? 

P.P.S., przechodząc do opozycji, 
jako główny powód tego kroku 

wysunęła obronę parlamentaryzmu, 

a więc i demokracji, na którą rze- 
komo czyni się zę strony rządu 

zamach, brak za rządów Marszałka 

widocznej poprawy sytuacji klasy 

robotniczej i pozory współpracy 

rządu z obozami konserwatywnemi. 

Jak jednak widzimy, wszyst- 
kie posunięcia rządu Marszałka 

Piłsudskiego wskazują, że idą po 
linji na szerszą skalę i na daleką 

metę zakrojonej walki o prawdzi* 

wą demokrację. Dowodzić tego nie 
potrzebujemy, gdyż daliśmy temu 

pełoy wyraz w poprzednich arty-> 

kułach. Sytuacja klasy robotniczej 

doznała za rządów Marszałka da- 
leko idącej poprawy. 

Są pozatem wszelkie dane, że 

stopniowo poprawa ta postępować 
będzie naprzód. Współpraca rządu 

z obozami konserwatywnemi jest 
dla PPS kwestją drugorzędną. Nie 

robi bowiem dla niej w plaszczyž- 

nie socjalnej żadnej różałcy czy 

w przyszłości będzie miała do 

czynienia z Endecją czy z konser- 
wą. To wszystko widzi przyszły 

wyborca PPS, jak spostrzegł to, 

niedawny jeszcze wyborca N.P.R. 

na Górnym Śląsku, wypowiadzjąc 
się za rządem Marszałka. Ruszto- 
wanie więc, na którem z trudem 
wzniesiono gmach opozycji, w 
świetle rzeczywistości i, co za tem 

idzie, w Świadomości; mas robotni- 

czych—runęło. 

Na Radzie Naczelnej musiał się 
więc zarysować poważnie i wznie- 
siony na tem rusztowaniu gmach, 
by niedługo już również runąć. 

lit. 

Poradnia 
Polsk. Żrzesz. Lek. Specjalistów 

ul. Garbarska 3—II p., tel. 658. 

Dr. J. Dobrzański od 1—XI przyj- 
muje od g. 5—6 codz. 

Dr. K. Sokołowski—wtorek, czwar- 
tek, piątek od 3'/2—4!/2, 
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kla jung) Emigrantów itwsteh 

WILEŃS 
drożej, 
zmianę terminów ogłoszeń. 

vip srdą 

RYGA, 8.XI (Ate). Oficjalny organ socjaldemokracji łotewskiej 

„Socjaliemokrat* usiłuje obecnie złagodzić wyraźnie aktywne stano- 

wisko partji, zajęte wobec kongresu emigrantów litewskich, który—jak 

wiadomo — odbywał się w iokalu związków zawodowych, przy współ- 

pracy tych organizacyj, w szczególności socjaldemokratycznych robote 

niczych związków sportowych. 
Przywódca tej organizacji Runo Kalninsz wygłosił oświadczenie 

gotowości czynnej pomocy ze strony organizacji robotników dla emi- 

gracji litewskiej. „Socjaldemokrat* usiłuje wobec wielkieżo wrażenia, 

jakie wywołało to oświadczenie, zatuszować nieco wystąpienie, Kalniasza, 

oświadczając, że socjaldemokracja łotewska skłonna jest do niesienia 

pomocy emigrantom litewskim, ale tylko moralnej, nie chcąc, aby ze 

względu na różnice regime'u wewnętrznego W obu państwach zaszły 

jakieś komplikacje polityczne w Stosunkach zagranicznych między obu 

państwami. 
* * 

* 

KOWNO, 8.XI. (Ate). „Lietuvis” zamieszcza artykuł wstępny pod 

tytułem: „Nieprzyjazny krok zaprzyjaźnionego państwa*. 

Artykuł ten omawia kongres emigrantów litewskich. „Lietuvis” 
komunikuje, że rząd litewski zamierza wysiąpić z notą protestującą wo- 

bec rządu łotewskiego. Coby powiedziaa Łotwa, gdyby w Kownie urzą- 

dzono kongres, cieszący się oficjalnem poparciem, na którym nawoły- 

wanoby do obalenia rządu łotewskiego. 
Dziennik pisze, iż niezależnie od tego, jak zareaguje rząd litewski, 

prasa musi wyrazić oburzenie z powodu zachowania się Łotwy. 
* 

* 

RYGA, 8.XI. (Ate). Jedyny socjaldemckrata łotewski, jaki przyłą- 

czył się do poprawki laudininków pos. Nikonis, został na posiedzeniu 

partyjnem wykluczony z frakcji i poddany bojkotowi. Uchwała powyż- 

sza została przyjęta 24 głosami przeciwko 2. 

W kołach socjaldemokracji łotewskiej podnoszą przeciwko Niko- 

a oskarżenie, rzncające na jego zachowanie się bardzo wątpliwe 
wiatło. 

Dodać należy, że kiedy Nikonis po przyjęciu rezolucji, propono- 
wanej przez Pleczkajtisa, opuścił salę wraz z laudininkami, pod adre- 
sem Nikonisa padły obelżywe okrzyki. 

Memorjał Patkera Glbaria | rząd nemiec emocja Parkera Gilneria į rząd niemiecki. 
BERLIN. 8. Xi. (Pat). „Socjalistischer Presse-Dienst“ donosi ze 

źródeł poiniormowanych, że agent reparacyjny Parker Gilbert uważa 

odpowiedź rządu niemieckiego na swój memorjał za zupełnie niewy- 

starczającą. Zastrzeżenia Parkera Gilberta ch do obecnego rozwoju sto- 

sunków finansowych i gospodarczych w Niemczech utrzymały w dal- 

szym ciągu swe znaczenie. Mimo to Parker Gilbert nie zamierza nadal 

kontynuować wymiany not z rządem niemieckim i chce opinję swą o 

odpowiedzi rządu na memorjał zakomunikować poufnie w najbliższym 
czasie ministrowi finansów. з 

Polskie zastrzeženia. 
GENEWA. 8. XI. (Pat). Wczoraj odbyło się ostatnie posiedzenie 

konferencji w sprawie ograniczeń wwozu i wywozu. Delegat Polski wi- 

ceminister Doleżal złożył następującą deklarację: 
„Delegacja polska przybyła na konferencją z postanowieniem — па- 

tychmiastowego podpisania konwencji pod warunkiem, aby wszelkie 

zakazy przywozu i wywozu, a w pierwszym rzędzie zakazy, dotyczące 

surowców były zniesione oraz aby był stworzony system umożliwiający 

swobodniejszy obieg produktów rolnych. Dzięki poprawkom zgłoszo- 

nym przez delegację polską i delegacje państw rolniczych, wreszcie 

dzięki propozycji francuskiej można przypuszczać, że pewien postęp w 

tej dziedzinie będzie osiągnięty. 
Z drugiej strony, co się tyczy wymiany surowców, a w pierwszym 

rzędzie węgla, co interesuje w bardzo dużej mierze wszystkie gałęzie 

eksportu i gospodarstwa narodowego Polski, zakazy musiały zostać 

utrzymane jeszcze przez pewien czas. Z uwagi na tę sytuacją faktyczną 
oraz na pewne różnice między projektem konwencji opracowanej przez 
komitet ekonomiczny, a tekstem obecnym delegacja polska nie posiada 
możności zgodnie z ostatniemi instrukcjami swego rządu podpisania w 

tej chwili konwencji. 
„ Niemniej jeduak delegacja polska ocenia w zupełności pełne roz- 

wagi postanowienie włączenie przez konferencję do artykułów konwen- 
cji, pozwalające rządom odroczyć decyzję co do jej podpisania do dnia 
1-g0 lutego 1928 roku i upoważniające je do zgłaszania w tym termi- 

nie ewentualnych zastrzeżeń *. 

Majwaźniejsze Sprawy na gruduiowej sesji Rady Ligi Narodów. 
GENEWA, 8.X1. (Pat.) Porządek grudniowej sesji Rady Ligi Narodów za- 

wlera między innemi petycję litewską z powołaniem się na art. l1-sty paktu Li- 
gi Narodów oraz dwie sprawy gdańskie, mianowicie kwestję Westerplatte i spra- 

wę port d'attache. Pozatem oczekiwane są interesujące debaty w kwestji optan- 

tów węgierskich i zatargu niemiecko-greckiego w sprawie krążownika „Szlamis*. 

Ostatnia ta kwestja posiada pierwszorzędne znaczenie prawno-polityczne, pociąga 

ona bowiem za sobą konieczność interpretacji artykułów traktatu wersalskiego, 

dotyczących rozbrojenia Niemiec. 

Pomnik wielkiego węgierskiego boha- 
tera narodowego. 

BUDAPESZT, (Pat). Węgierskie Biuro Kor. Wczoraj na wiel- 
kim placu parlamentu, który obecnie nosi nazwę placu Kossutha, odbyła 
się w obecności olbrzymich tłumów, przybyłych ze wszystkich stron 
kraju, uroczystość odsłonięcia wspaniałego pomnika marmurowego Lu- 

dwika Kossutha. Pomnik przedstawia Kossutha w otoczeniu kolegów- 

ministrów z okresu walki o wolność w r. 1848. W uroczystości odsło- 

nięcia pomnika brali udział: regent, członkowie rządu oraz arcyks. Jozef, 

marszałek polny, arcyksiążęta Józet-Franciszek i Albrecht i przedstawi- 

ciele wszystkich władz autonomicznych oraz stowarzyszeń z całego kraju. 

Uczestniczył w uroczystości również korpus dyplomatyczny. Ponadto zaś 
Włochy przysłały specjalnych reprezentantów. Stany Zjednocz., Polska i 
Turcja przysłały na uroczystość odsłonięcia wieńce. 

Sukcesy naszych jeźdźców w Ameryce. 
NOWY YORK, 8.XI. (Pat.) W pierwszym dniu międzynarodowych konkursów 

kiepiezy cy w biegu myśliwskim por. Starnawski zdobył drugą nagrodę, a ppułk. 
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Czarna kawa 
Vi-go Tygodnia Akademika 

odbędzie się dn. 12 listopada r. b- o godz. 19 w salonach 

Domu Oficera Polskiego (ul. Mickiewicza Nr. 13). 

Zaproszenia w cenie 3 zł. można nabywać u pp. gospodyń, oraz w Ko- 

mitecie Tygodnia (ul. Wielka 24, I piętro) o g. 11—13, oraz o g. 17—20. 

Karta wstępu akademicka 2. 
EEE CSETEEA TNA ENNS TSR UTI rr Is Todas DST SSRS TD 

Wiadomości polityczne. 
(Telafonem od własnego korespondanta z Warszawy). 

Wicepremier Bartel odbył wczo- 
raj rano konferencję z ministrami 
Czechowiczem i  Meysztowiczem, 

zaś popołudniu przyjął ponownie 

min. Czechowicza, z którym uprzed- 

nio konferował w Belwederze Mar- 

szałek Piłsudski. 
Jak słychać, rząd przygotowuje 

projekt dekretu o spalaniu zwłok 

i założeniu w Polsce krematorjów. 
© 

Dowiadujemy się, iż preliminarz 
budżetowy, który rząd przedstawił 

Sejmowi dnia.31 października, do» 

stosowany był do stanu faktyczne- 
go, a mianowicie: szczupłość preli- 

minarza była związana z faktem, 

że obie izby ustawodawcze miały 

do załatwienia budżetu tylko 28 

dni. Wobec dalszego faktu, że izby 

ustawodawcze  preliminarza tego 

nie załatwiły, straciło to przedłoże- 

nie aktualność i skutkiem tego nie 

może ©no stanowić żadnego kry- 

terjum dla oceny zamiarów rządu 

w Sprawie formalnej gospodarki 

budżetowej na rok 1928—29. Praw- 

dziwą podstawą tej gospodarki bę- 

dzie szczegółowy preliminarz na 

rok 28—29, który będzie we wła- 

ściwym terminie złożony nowym 
izbom ustawodawczym. 

Wobec tego, wszelkie pogłoski 
pod adresem rządu co do braku 

szczegółów budżetowych i jakoby 

istniejącego zamiaru ogłoszenia 

budżetu w formie rozporządzenia 

Prezydenta Rzplitej — są nieuza- t 

sadnione. 
* e ; 

Wezoraj w godzinach poludnio- 
wych przybył do gmachu sejmo- 
wego radca prawny Prezydjum Ra- 
dy Ministrów dr. Piętak i wręczył 
kancelarji sejmowej 37 rozporzą- 
dzeń Prezydenta Rzplitej z mocą 
ustawy. 

Między innemi znajduje się tu 
dekret o planie stabilizacyjnym, o 
zaciągnięciu pożyczki zagranicznej i 
o stabilizacji złotego. 

© 
Dnia 8 b. m. p. minister Pra- 

cy i Opieki Społecznej dr. Stani- 

sław Jurkiewicz przyjął przedsta- 
wicieli centralnych komisyj pra- | 

cowników umysłowych, którzy. 

złożyli p. ministrowi podziękowa- 
nie z powodu uchwalenia projektu 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o ubezpieczeniu praco- 
wników umysłowych oraz przed- 

stawili pewne sprawy Organiza- 
cyjne. (Pat). : 

Sytuacja w „Piašcie“. 

(Telefonam od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj rozpoczęły się obrady głównego zarządu stronnictwa 

Piasta. 

stosunku do rządu Oraz 
Na porządku dziennym znajdowała się przedewszystkiem sprawa 

kwestja współpracy z innemi stronnictwami lu-/ 

dowemi i stworzenia jednolitego bloku wyborczego. й 

Obrady te będą miały duże znaczenie z uwagi na secesję sen. s 

Bojki i jej następstwa. 

Dziś od ęedzie się posiedzenie klubu parlamentarnego Piasta, zaś й 

20 b. m. Rady Naczelnej. Na posiedzeniach tych sytuacja w Piaście 

wyjaśni się. 
Oficjalny komunikat! między innemi głosi, że obradom, w których : 

uczestniczyli wszyscy członkowie stronnictwa w liczbie 25, przewodniczył 

Witos. 

! 

Na posiedzeniu uchwalono przekazač sądowi partyjsemu do roz- 

ważenia zarzuty przeciwko działalności 
wa. Nadto zarząd główny stwierdza, 

nego Piast:, którzy wystąpili z klubu, 
kami stronnictwa. 

niektórych członków stronnict- 
że członkowie klubu parlamentar- 
przestali być jednocześnie człon- 

Budżet doradcy amerykańskiego De- — 
wey'a. 2 ! 

(Telefonem Фа własnego korespondenia = Warszawy). Ś 

Ministertwo Skarbu w porozumieniu z doradcą amerykańskim De- 

wey,em ustaliło budżet doradcy i jego biura. Z 

Budżet ten, wbrew fantastycznym pogłoskom rozsiewanym przez | 

przeciwników rządu, jest bardzo skromny, jeśli wziąć pod uwagę wyso- — 

kie uposażenie członków rządu amerykańskiego. 

Ogólny budżet roczny doradcy amerykańskiego, 

nież koszta utrzymania sekretarzy, maszynistek i t. d., wynosi 28 tys. 

dolarów, czyli 20 tys. zł. miesięcznie. ŚR 

Dodać należy, że p. Dewey przez cały czas urzędowania w Polsce | 

nie będzie pobierał z Ameryki żadnego wynagrodzenia. 58 

Senator Krzyżanowski zrzeka się djet - 
senatorskich. 4 

P. senator Krzyżanowski przesłał w dniu wczorajszym do marszałka 

Trąmpczyńskiego list treści następującej: 
Szanowny Panie Marszałka! 

Przyszedłem do wniosku, 

Powyższy krok p. senatora Krzyżanowskiego uważamy za zupełnie słuszny. 

słowie i senatorowie ani podczas sesji nadzwyczajnej, ani podczas 
osiedzefi, wobec czego djety za miesiące 

październik i listopad im się nie należą. (Red.) 
Panowie т i 

t.zw. sesji budżetowej nie odbywali p 

Z Białejrusi sowieckiej. 

Aresztowania opozycjonistów w Mińsku. 

Jak donoszą, na granicy sowiec- 

kiej w przeddzień obchodu dzie- 

sięciolecia rewolucji władze sowiec- 

kie G.P.U. zarządziły rewizje i a- 

resztowania wśród licznych w Miń- 

sku opozycjonistów (Trockistów). 

że djety za październik i listopad r. b. nie na- 

leżą mi się i dlatego niniejszym ich się > Z głębokiem szacunkiem. 

  

obejmujący rów- 

   

  

nator (—) Bronisław Krzyżanowski. | 

  

    
    

    

Aresztowano 9 osób. 
Areszty te zostały dokonane w | 

związku z uzyskanym przez G.P.U. | 

materjałem, który miał wskazywać, | 

że opozycja na dzień 6 b.m. przy | 
gotowywała demonstrację. 
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Życie białoruskie. 
Zjazd Białoruskiej Demokracji Chrze- 

ścijańskiej. 
W niedzielę w dniu 6-go listo- 

pada r. b. w lokalu Białoruskiego 
Instytutu Gospodarki i Kultury w 
Wiinie (Zawalna 6) odbył się zjazd 
delegatów Białoruskiej Demokracji 
Chrześcijańskiej, najstarszego obec- 
nie i najpoważniejszego stronnictwa 
białoruskiego, posiadającego znacz* 
ne wpływy wśród białoruskich sfer 
katolickich. Po likwidacji „Hroma- 
dy" zajmuje B. Ch. D. stanowisko 
naczelne w białoruskiem życiu po- 
litycznem, mimo że program jej 
nacechowany jest umiarem, który 
to umiar przebija i ze szpalt urzę- 
dowego organu B. Ch. D. — „Bia- 
łoruskiej Krynicy". 

Zjazd wypadł imponująco, gro- 
madząc 729'ciu samych tylko dele- 
£atów prowincjonalnych (w tem o- 
koło 20 proc. kobiet), gdy zaś do 
tej liczby dodamy jeszcze człon* 
ków Centralnego Komitetu Partji 
oraz członków zwyczajnych z te- 
„renu Wilna w ilości 20-stu i gości 
w ilości 5-ciu osób, ogólna cyfra 
zebranych przekroczy cyfrę 750-ciul 

Zjazd zapoczątkowało uroczyste 
_ nabożeństwo białoruskie w koście- 

ka 

le św. Mikołaja. Pienia religijne 
wykonał białoruski chór kościelny 
oraz_ soliści z Konserwatorjum: 
Pp. Czuchowska i Karuzo. Po skoń- 

 €zonem nabożeństwie ks. pos. Ad. 
tankiewicz, zasłużony działacz 

białoruski doniedawna przywódca 
B. Ch. D. wygłosił w szczelnie wy- 
pełnionym kościele przemówienie 

-_ okolicznościowe. 
Z kościoła udano się na salę 

obrad w lokalu Instytutu, przyczem 
szczupła salka ledwie mogła po- 
mieścić zgromadzonych. 

Program obrad przewidywał na- 
stępujące punkty: 1) Referat na 

Ranierencja polonoflskij 
«7 25-go ubiegłego miesiąca w 
Wilaie w lokalu redakcyjnym (Ci- 
cha 4), odbyła się konferencja ko- 
respondentów i czynnych sympa- 
tyków tygodnika „Biełaruski Dzień", 
redagowanego przez Franciszka 
Umiastowskiego, działacza i literata 
białoruskiego. 

Ponieważ konferencja, która 
miała być przedewszystkiem nara- 
dą przygotowaną do projektowa- 
nego zjazdu, nosiła charakter po- 
ufny, przeto wstrzymaliśmy się na- 

_" razie od informowania o niej na- 
szych czytelników do czasu uzy 
skania pewniejszych wiadomości. 

Po przywitaniu członków konfe- 
rencji przez redaktora „Białoruskie- 
go Dnia* F.Umiastowskiego i obiorze 

_ . prezydjum, tenże wygłosił dłuższy 

# 

8 

      

referat 0 ideologji redagowanego 
przezeń pisma. Stwierdza on na 
początku, że ideologja „B. Dnia“ 

nie jest nowa, stanowi bowiem ona 
jakoby 'nawiązanie do haseł, które 
przyświecały już pierwszemu legal- 
nemu pismu białoruskiemu „Nasza 
Dola*, które wychodziło w Wilnie 
jeszcze w roku 1906 i w którego 
redagowaniu brał p. F. U. żywy 
udział. 

liemcy p. J. Obst | ja 
Przeżywałem gorzkie i smutne 

godziny. Okupacja Niemców trwała 
już drugi rok i obiecywała, że ni- 
gdy się nie skończy. Pogarda wzglę- 
dem nich i nienawiść dosięgły już 
we mnie do apogeum i, zdawało 
się niby, że się z pod nich nigdy 
nie otrząsnę do życia czynu do žy» 
cia... jasnej przyszłości. 

Na szczęście to tak mi się tyl- 
'ko zdawało. A życie codzienne 
przynosiło Wilnu coraz to nowe, 
coraz to jaskrawsze dowody okru- 
cieństwa tych najeźdźców. Na uli- 
cach miasta coraz to częściej pod- 
noszono na ulicy tych, którzy pa- 
dali z osłabienia i głodu. W dziel- 
nicach żydowskich odbywała się w 

  

- dzień istna wystawa dzieci, spuch- 
niętych z głodu i cichym įękiem 

' Nowa miłosierdzia przechod- 
jw. 
Do komendanta miasta zgłosiła 

się delegacja kilku osób najpoważ- 
niejszych z' pośród żydowstwa i 
prosiła go o jakąś pomoc dla przy» 
tułków _ dobroczynnych, które 
wprost nie są w stanie wykarmić 
swych Row. 

— Niech wasza ekscelencja ra- 
czy zwrócić uwagę na to, że ludzie 
mrą jak muchy. Najlepszym tego 
dowodem jest okoliczność, że na- 
sze towarzystwo pogrzebowe, ma- 

_ jące dwa konie, nie jest w stanie 
uczynić zadość pogrzebom rytual- 

| nym.. 
- —lco robi? — spytał dygni- 

- tarz. 
' — Zamiast jednego zmarłego, 

| zabierają po kilku odrazu i skut- 
kiem tego trupy na kirkucie leżą 

temat: „B. Ch. D. i jej ideologja“, 
wygłosił ks. pos. Adam Stankie- 
wicz (referat ten w streszczeniu 
podamy nieco później), 2) Ztustro- 
wanie programu i statutu B. Ch. 
D. (poczyniono pewne poprawki i 
uzupełnienia, lecz nietyle natury 
faktycznej co formalnej: interpre- 
tacja niektórych punktów i t. p.), 
3) sprawozdanie prezydjum Komi- 
teiu Centralnego B. Ch. D. z dzia- 
ła'ności, 4) referaty sytuacyjne 
przedstawicieli poszczególnych miej- 
scowości, 5) wybory nowego Ko- 
mitetu Centralnego partji, 6) spre- 
wy bieżące. 

Skład nowego Komitetu Cen- 
tralnego, obranego przez zjazd, 
jest następujący: ks. pos. Ad. Stan- 

kiewicz, red. Albin Stepowicz, P. 

Karuzo, J. Szutowicz, J. Poźniak, 
J. Jakowicz, M. Dworecki, J. Kra- 
sowski, B. Hrabifski, J. Żuk i J. 
Uszakiewicz. Obrano również i 
Komisję Rewizyjną w składzie: 
Stan. Stankiewicz, W. Malej, M. 
Awrejcewicz i A. Łukaszewicz. 

Na ręce prezydjum C, K. partji 
krajowi i zagraniczni sympatycy 
B. Ch. D. nadesłali szereg powitań 
i gratulacyj. Wśród gości dało się 
zauważyć: pos. pos. Barana i Ja* 
remicza, oraz sen. W. Bohdano- 
wicza. 

Po ukończeniu obrad odbył się 
w tymże lokalu skromny bankiet, 
urozmaicony produkcjami chóru 
mieszanego Białoruskiego Teatru 
Ludowego. 

Cały zjazd odbył się w pode 
niosłym nastroju i sprawiał dodat- 
nie wrażenie w atmosferze szcze- 
rego patrjotyzmu białoruskiego, któ- 
rym był nacechowany. 

gmny F. Umiśstowskiego. 
Z haseł socjalnych tego pisma 

najważniejszem było: „Ziemią bez 
wykupu dla tych, którzy na niej 
pracują“| 

W sferze zagadnień oświatowych 
wychodzono z założenia, że nauką 
winna być podawana uczniom w 
ojczystej mowie białoruskiej. 

Wreszcie, zaznacza prelegent, 
„Nasza Dola* uważała za konieczne 
zgodne współpracownictwo wszyst- 
kich narodowości krajowych w 
dziedzinie kulturalnej i gospodar- 
czej, Oraz zwalczała szowinizmy 
narodowe. 

Dzisiaj, mimo wszelkich zmian 
wywołanych przez wojnę wszech- 
światową ideologja „Naszej Doli" 
jest w dalszym ciągu aktualną i 
misji realizowania jej w przysto- 
sowaniu do nowych warunków po- 
djęło się właśnie grono osób zrze- 
szonych dokoła „Białoruskiego 
Dnia”. 

Za niezbędny czynnik dla rea- 
lizacji wzmiankowanego programu 
politycznego uważa prelegent auto- 
nomję krajową, która umożliwiłaby 
rozstrzyganie na miejscu wszystkich 
bolączek iokalnych w dziedzinie 
narodowościowej i gospodarczej. 

stosami, czekając swej koleji po- 
grzebania. 

Komendant zapalił cygaro i 
mocno się zamyślił. Delegacja by- 
ła przekonana, że otrzyma jakąś 
pomoc realną. 

— Tak, tak... to bardzo prz 
kro, ale ja na to nic pomóc nie 
mogę. 

— Wszakże jeśli wasza eksce- 
lencja zechce, to potrafi radę na 
to znaleść—wtrąca z niskim ukło- 
nem jeden z delegatów. 

— A tak, radę nawet już mam. 
Mogę dawać od jutra na jednego 
konia więcej towarzystwu pogrze- 
bowemu, ażeby mogło należycie 
spełniać swe obowiązki rytualne. 

1 skinieniem ręki wyprawił de- 
legatów .za drzwi. 

Nie jestem filosemitą, a prze” 
cież krew we mnie zakipiała, lubo 
już była tak mocno rozwodniona. 
Przytem dodaję, że w ogólności w 
stosunku do Niemców mnie nie 
chodziło o sprawy osobiste. Pa- 
trzyłem z pewnem nawet zadowo- 
leniem na stratę w ciągu roku 
dziewięćdziesięciu funtów żywy 
wagi; ani razu i nigdy przez cały 
czas ich pobytu w Wilnie nie pro- 
prosiłem ich o nic. Miesiącami ży- 
wiłem się z rodziną jakiemiś wa- 
serzupkami wydawanemi na porcje 
z dodatkiem chleba po ćwierć fun- 
ta dziennie. A jakiż to był chlebl 
Moje panienki robiły z niego kul- 
ki, które po kilku dniach nabierały 
twardości kamienia i mogły służyć 
za loftki do szrapneli. 

Jednocześnie widziałem z pew= 
nem zadowoleniem, że Niemcy wy- 
bili literalnie wszystkie psy w mie- 
ście, ogłosiwszy, że płacą każdemu, 
który przyprowadzi psa na dany 

  

Wyruszenie sztafety policyjnej z adre- 
sem do Marszałka Piłsudskiego. 
W dniu wczorajszym od pałacu reprezentacyjnego w Wilnie wyruszyła 

sztafeta policyjna z adresem do Marszałka Piłsudskiego. 
Sztafeta woj. wileńskiego wyruszyła wczoraj o godzinie 23-ej. 
W Marcinkańcach na skraju pow. wileńsko-trockiego nastąpi przekazdnie 

adresu przez sztafetę policyjną woj. wileńskiego oddziałowi policji pow. gro- 

dzieńskiego. 
Sztafeta przez Białystok ruszy ku Warszawie, 

odzyskania niepodległości, stanąć w Belwederze i 

Polski i Jej Pierwszemu Marszałkowi Józefowi Pił- 
dziewięcioletnią rocznicę 
wręczyć Oswobodzicielowi 

by w dniu 11 b. m., jako w 

dski razy czci, hołdu i przywiązania. 

R Ze sztłetą policylną woj. wileńskiego wyruszyli z komendy wojewódzkiej 

komis. Czesław Jacyna oraz komendant pow. wileńsko-trockiego komis. Aleksan- 

der Dubowski. 

Dokoła bloku mniejszościowego. 
Z politycznych kół mniejszościowych donoszą, że wiadomości pra- 

sowe, jakoby mniejszości tworzyły blok partji nacjonalistycznej i od- 
dzielny blok partji socjalistycznej — nie odpowiadają prawdzie. 

Koła te informują, že zarówno Niemcy, jak Białorusini i Ukraińcy 
pójdą do wyborów wspólnym frontem ze wszystkiemi partjami stojącemi 
na gruncie demokratycznym. 

_ Informacje te należy przyjmować z dużem zastrzeżeniem, zwłaszcza 
jeśli idzie o socjalistów niemieckich, albowiem w myśl uchwały II Mię- 
dzynarodówki socialistom nie wolno tworzyć bloku wyborczego z ugru- 
powaniami burżuazyjnemi. 

Objęcie urzędowania przez nowego komisarza 
rządu na m. Wilno. 

W końcu przyszłego tygodnia przybywa do Wilna celem objęcia urzędowania 
nowomianowany komisarz rządu na m. Wlino p. Iszora. (S) 

Zlikwidowanie „jaczejki* komunistycznej w 
Słonimie. 

„  Onegdaj dzięki przypadkowi w Słonimie aresztowani zostali wszyscy człon- 
kowie jaczejki komunistycznej, zdekonspirowanej przed kilkoma dniami. 

Na czele jaczejki stał Chaim Stund, 

Demonstracja komunistyczna w więzieniu Ste- 
fańskiem. 

W dniu 7 b. m. komuniści wileńscy zorganizowali demonstrację przed wię- 
zieniem Stefańskiem. 

Demonstranci zgromadzili się w liczbie około 100 osób, wznosząc okrzyki 
antypaństwowe i rozizucając odezwy komunistyczne. 5 

й Organa policji zawczasu były pow adomione o mającej się odbyć demonstra- 
cji, jednakże przypuszczano, iż demonstracia ta zostanie zorganizowana przed wię- 
zieniem Łukiskiem, wobec czego więzienia Stefańskiego należycie nie zabezpieczono. 

Nie zważając na powyźszą okoliczność, niezwłocznie na miejsce demonstracji 
przybyły wezwane oddziały policji pieszej i konnej, które rozpędziły zgromadzony 
tłum. 

Pożar w szpitalu żydowskim. 
Wczoraj o polka 15-ej mieszkańcy ul. Zawalnej zaalarmowani zostali poża- 

rem, jaki wybuch w szpitalu żydowskim przy ul. Zawalnej, Natychmiast zaalarmo- 
wana straż ogniowa po przybyciu na miejsce stwierdziła, iż ogień wybuchł z niewy- 

ciła się część kliniki położniczej. 
'jaśnionej dotychczas przyczyny od strony zaułka Straszuna w oficynie, gdzie mieś- 

Nagły wybuch pożaru wywołał ogromną panikę zarówno wśród chorych, jak i 
wśród mieszkańców „przyległych domów. Natychmiast przybyła na miejsce pożaru 
straż ogniowa w przeciągu 15 minut zlokalizowała ogień. 

Straty wyrządzone przez pożar dotychczas nie zostały dokładnie obliczone, 
przypuszczać jednak należy, iż są bardzo poważne. (s) 

Zabójstwo w obronie własnej. 
W dniu 7 b. m., o g. 16, będący w stanie nietrzeźwym robotnicy Marcin 

Gulbinowicz, Stanisław Dowejko; Teofil Wąsowski i Franciszek Kulesza, zatru- 
dnieni przy szosie lidzkiej, weszli do ogrodu warzywnego w folw. Kowalki, gm. 
rudomińskiej w celu kradzieży marchwi. Zauważył to właściciel folw. Stefan Wej- 
sza i usiłował do kradzieży nie dopuścić. Wówczas robotnicy rzucili się bić Wejszę 
i powalili go na ziemię, Wejsza w obronie własnej strzelił Ż razy, przyczem zabił 
Marcina Gulbinowicza i ranił w rękę Stanisława Dowejkę. 

Referat p. Umiastowskiego z0- 
stał przyjęty życzliwie przez zgró- 
madzonych, nie wywołując podczas 
dyskusji nad nim replik zasadni- 
czych. 

Ciekawem jest, że w komunika- 
cie urzędowym w „Bialor. Dniu“ 
przemilczano całkowicie i kwestję 
ustosunkowania grupy F. Umia- 
stowskiego do innych stronnictw 
i ugrupowań białoruskich. 

Sprawy utworzenia nowego 
stronnictwa p. n. „Biełaruskaja 
Narodnaja Pavija“ (Białor. Stron- 

punkt, po pół marki. Csłe bandy 
chłopców zajmowały się kradzieżą i 
dostarczaniem psów. Niemcy zabi- 
jali je jakąś nieszkodliwą trucizną, 
poczem obdzierali ze skóry, opra- 
wiali jako cielęcinę i całemi wago- 
nami wysyłali do Berlina. 

Korzyść przynajmniej była stąd, 
że można było w nocy spokojnie 

zasypiać, bo snu nie przerywał ża- 
den zapomniany na dworze Amo" 
rek, lub dobrze stróżujący Kurta. 

Niemcy, od czasu wkroczenia 
na Litwę, zaczęli głaskać ducho- 
wieństwo: na prowincji dawano im 
do rozsprzedaży według swego wi- 
dzimisię sól, naftę, mąkę i inn., 
w Wilnie pozwolono duchowief- 
stwu wydawać codzienną gazetkę, 
pod ostrą zresztą cenzurą wo- 

jenną. 
Redaktorem tej gazety wileń- 

skiej był p. J. Obst. Sądzę, że je- 
dyne jego obowiązki polegały na 
tem, ażeby drukować bez błędów 
wszystko to, co Niemcy do dru- 
kowania podawali. Zaś wszystko 
inne było dla nich obojętne, a dla 
p. J. Obstą wprost nie do wymy-- 
šlenia. Dawano przekłady ze sta- 
rych gazet niemieckich. 

Zdarzyło się atoli na wiosnę, 
przy znacznym rozlewie wód w 
rzekach, że uderzyły mię nieomal 
współcześnie dwa drobne wypadki, 
które postanowiłem nawiązać i 
stworzyć z tego jakiś nastrojowy 
obrazek. 

Eks-służąca, odprawiona dla 
braku środków utrzymania, otrzy- 
mała od jednej z moich panienek 
możńość zaopatrzenia się w jakąś 
sztukę ciepłej garderoby w dwóch 
wagonach nadesłanej od braci po- 
znaniaków. Ucieszyła się bardzo, 

nictwo Ludowe), oraz zwołania 
zjazdu sympatyków ideologji „B. 
Dnia”, zostały rozstrzygnięte w 
sensie pozytywnym, przyczem do 
nazwy partji dodano przymiotnik 
„radykalna”, zaś dla opracowania 
materjałów dla zjazdu i definityw- 
nego ustalenia daty jego zwołania 
wyłoniono specjalny komitet wyko- 
nawczy w ilości 9-ciu osób. 

W konferencji brały udział 31 
osoby, reprezentując województwa 
wileńskie, nowogródzkie i biało- 
siockie. K. Smreczyński. 

gdy dostała ciepły kaftan. 
Jakież było nasze zdumienie, 

gdy nazajutrz przybiegła jakby roz- 
gorączkowana i tak opowiadała: 

„„Kaitan ten gruby i ciepły 
chciałam zaraz przymierzyć, Ja 
pcham rękę do rękawa, a tu nie 
lezie, ja drugi raz — ani rusz. Co 
u licha? — myślę sobie i zaglądam 
to onego rękawa. | co panienka 
powie? Znajduję tam pięć marek, 
papierek nowiutki i kartkę, ale tej 
nie rozumiem, bom nieczytelna. 

Przy tych słowach, dumna jak 
bohaterka, dobyła kartkę zapisaną 
i zaświeciła nam nią przed oczy. 

Odczytałem ją z łatwością. Ktoś 
pisał niepoprawnie, lecz dość wy= 
raźnie: „Jest kaftan, niechże będzie 
i pięć marek do niego. Proszę o 
odpis, kto z tego korzysta”. Doda- 
ny krótki, lecz dokładny adres. 

Oczywiście napisaliśmy w imie- 
niu obdarowanej żądane szczegóły 
i zat wyprawiliśmy list przez po- 
cztę. 

Drugi wypadek był zgoła Od- 
miennej natury, Jedna z moich zna- 
jomych, mieszkając w pobliżu brze- 
gu Wilji, wyszła przed wieczorem, 
ażeby .przeprać sobie kilka sztuk 
bielizriy na brzegu, W czasie tego 

zajęcia, spostrzegła, że nurt rzeki 
bijący w brzeg pobliski niesie ja- 
kąś butelkę. Młodość jest ciekawa. 
Panienka schwyciła jakąś gałąź i 
tak nią manewrowała, że w końcu 
wydobyła z wody butelkę, a w niej 
jakiś papier zapisany i suchy, gdyż 
butelka była dobrze zakorkowana. 

Panienka butelkę rozbiła i prze- 
czytała: „My niżej podpisani (tu 
wymieniono cztery imiona męskie 
i cztery niewieście) uprzejmie pro- 
simy tego, ktoby znalazł tę kartkę, 

Olbrzymi proces Polaków w Kownie. 
Onegdaj na wokandzie Sądu Okręgowego w Kownie znalazła się 
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   sprawa 65 włościan narodowości polskiej mieszkańców pow. kiejdań- 
skiego, którzy w swoim czasie aresztowani przez organa policji 

byli o przynależność do nielegalnych organizacyj pol- skiej, oskarżeni 
skich. 

Jako obrońca oskarżonych wystąpił znany adwokat kowieński dr, 
Robinson. 

litew- 

Jak podczas rozprawy sądowej ujawniono, wszyscy Oskarżeni na- 
leżeli do towarzystwa oświatowego polskiego „Pochodnia* istniejącego 
jak wiadomo zupełnie legalnie i za to zostali przez władze 
aresztowani. Wobec powyższego, oraz naskutek świetnej obrony dr. Ro- 
binsona wszyscy oskarżeni zwolnieni zostali od winy i kary. Ргосез 1е 
wywołał w całem Kownie niezwykłe poruszenie. 

Niesłychane Zarządzenie władz 
. litewskich. 

litewskie 

Według nadeszłych na pogranicze polsko-litewskie informacyj władze li- 
tewskie wydały tajny okólnik do podległych sobe organów śledczych, dotyczą- 
cy sprawy poręczycieli za osoby podejrzane 0 udział w spisku w Taurogach. 

W myśl tego okólnika poręczyciele składający kaucję za aresztowanych, 
proszący o ich zwolnienie z więzienia do czasu sprawy sądowej, mają być nie- 
zwłocznie aresitowani. 

W myśl tego okólnika w całym szeregu miejscowości aresztowano na tej , 
zasadzie wiele osób. 

Między innemi komendant posterunku w Olicie Czuwaderis aresztował 

miejscowem więzieniu śledczem. 
So aresztowanego w swoim czasie A. Palewicziusa osadzając ich w 

Konferencja w sprawie kolejki Druja— 
Woropajewo—Kobylnii:. 

W dniu wczorajszym w Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła 
się pod przewodnictwem p. wojewody Władysława Raczkiewicza korfe- 
rencja w sprawie budowy kolejki wąskotorowej na szlaku Druja — Wo- 
ropajewo — Kobylnik, 

Obecni byli na niej przedstawiciele urzędów i instytucyj zaintereso- 
wanych budową i przytem uzgodniono postulaty ekonomiczne z potrze- 
bami władz administracyjnych i kolejowych. — Już obecnie prowadzo- 
ne są studja nad terenem, przez który pójdzie tor kolejki. 

  

Polskie Towarzystwa Przyrdników im. Koperaika w Wilnie. -. 
Polskie Towarzystwo Przyrod- 

ników im. Kopernika powstało 
przed 52 laty we Lwowie, Zada- 
niem jego było skupienie polskich 
przyrodaikow, pracujących ma pe- 
lu naukowems tudzież interesują" 
cych się rozwejem nauk przyrod- 
niczych. Działalność Towarzystwa 
koncentruje się w pracy referato- 
wej i edczytowej na posiedzeniach, 
wydawaniu naukowych pism, w 
organizowaniu zjazdów naukowych 
i wogóle w zabieraniu głosu w 
sprawach, dotyczących wiedzy przy- 
redniczej. Oprócz centrali, jska 
mieści się we Lwowie, każde mia- 
sto uniwersyteckie posiada oddział 
Towarzystwa. Oddział taki istnieje 
również i w Wilnie. 

Plosem dotychczasowej pracy 
na polu naukowem są 52 roczni- 
ki czasopisma „Kosmos”—wielki i 
imponujący dorobek naukowy, mia 
rą żywotności—istnienie Oddziału 
wa wszystkich dzielnicach Polski. 
Wydając w „Kosmosie* prace nau- 
kowe, Towarzystwo nie zapomnia* 
ło również o tych, co oddaleni od 
laboraterjów, rzuceni do innej 
pracy nie mogli poświęcić się pra- 
cy badawczej, a interesował ich 
rozwój / wiedzy _ przyrodniczej. 
Wszystkie dawne tomy „Kosmosu* 
miały zawsze zbiorowe referaty, 
omawiające czy to pewne działy, 
czy zagadnienia przyrodoznawstwa. 
W ostatnim roku oddzielons te re- 
feraty w specjalne zeszyty, zatytu- 
łowane „Przegląd zagadnień nau 
kowych". Pozatem Towarzystwo 
wydaje popularne czasopismo p, t. 
„Przyroda i Technika". 

Oddział Wileński skupia w so- 

o przesłanie jej pocztą pod adre- 
s2m (tu podano adres). Podziękę 
serdeczaą zgóry załączamy”. 

ltę kartkę dostałem do rąk. 
Domyśliłem się, że jakiś drobny 
oddział niemiecki zzepędtony kędyś 
w górę rzeki dla celów strategicz- 
nych, w ten sposób chce przesłać 
pozdrowienie swoim „Schatz'om* 
(skarbom) i rzecz prosta, wypra- 
wiłem ową kartkę również pocztą 
według przeznaczenia. 

Otóż dwa wypadki powyższe 
związay się mi jakoś bezwied- 
nie w skromny obrazek, któremu 
dałem tytuł „Zwiastuny wiosny* i 
rękopis przesłałem p. J. Obstowi 
do wydrukowania w jego gazetce. 

W kilka dni później, w mojej 
nieobecności przychodził do mnie 
osobiście jakiś pan i zapowiedział 
się za parę godzin. Czekam. 

_„ „Przychodzi p. J. Obst, wyra- 
źnie zgorączkowany. 

— Pan mi przysłał rękopis ©- 
brazka ję ART wiosny*? 

— Ja. 
— Ależ, panie, ile ja mam z 

tem biedy. 
l to mówiąc p. J. Obst był rze- 

czywiście tak  przygnębiony, że 
Ka dlań coś niby współczu- 
cie. 

— Już złożoną odbitkę posła- 
łem do cenzury, jak to robić mu- 
szę. Ałe cenzor przekreślił całość 
i na moje pytanie pokazał mi 
drzwi. 

— Mniejsza o to, nie chodzi 
mi tak dalece o wydrukowanie te- 
go obrazka, 

— Bal-ale ja chciałem panu 
wygodzić i usunąłem z obrazka 
kilka ustępów może nieco dražli- 
wych. 

ble przeważnie profesorów i aśy- 
stentów Uniwersytetu, stając Się 
tam niejako zamkniętą instytucją. 
Jest to objaw siekorzystny. Brak | 
w Oddziale przedewszysikiem nau- 
czycieli przyrody, brak rolników i 
leśników, tak bliskich przecie przy- 
rodzie. Brak wreszcie osób, które, 
interesują się zagadnieniami przy- 
rodniczemi, a jakle niewątpliwie są 
w Wilnie. Pragnąc uprzystępnić 
najszerszym kołom inteligencji wi- 
leńskiej branie udziału w pracach 
Oddzizłu Wileńskiego Pol. Tow. 
Przyr. Zarząd Oddziału zmienił 
miejsce zebrań. Zamiast odległej 
ulicy Zakretowej w roku bieżącym 
posiedzenia będą się odbywały w 
lckala Towarzystwa Lekarskiego 
(ul. Zamkowa 24). W posiedze- 
niach biorą udział Członkowie To- 
warzystwa oraz goście, którzy są 
zawsze pożądani i mile widziani. 

Towarzystwo im. Kopernika, jak 
zresztą i dotychczas, w swych re- 
fteratach porusza zagadnienia ze 
wszystkich działów nauk przyrod- 
niczych, wybierając tematy, doty- 
czące aktualnych zagadnień nauko- 
wych. Prelegentami są zarówno 
miejscowi przyrodnicy, jak i za* 
proszeni goście z innych środowisk 
uniwersyteckich. W roku bieżącym 
akademickim serję referatów — 
rozpoczął odczyt prof. M. Lima- 
nowskiego w dniu 3 listopada r.b. 
w lokalu T-wa Lekarsk. Zarząd 
wierzy, że Wilno nie pozostanie 
obojętne na rozwój zagadnień przy* 
rodniczych i posiedzenia nasze 
skupią całą inteligencję wileńską, 
interesującą się przyrodą. 

u 
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— To bardzo źle, takie wtrą- 
canie się ołówka redakcyjnego do 
rzeczy takich, jak obrazek Oma- 
wiany, mogło go tylko zepsuć. 

— Chciałem jaknajlepiej, a wy- 
szło okropnie. Drugi cenzor przy- 
wołał mnie do siebie, zwymyślał 
jak psa izagroził, że mię powiesi... 

Nie mogłem powstrzymać się 
od śmiechu. 

— Dobrze się pazu śmiać, gdy 
mnie śmierć grozi — oburzył się 
p. J Obst. 

— Będzie pan miał przynaj- 
mniej możność sprawdzić na so- 
bie, czy prawdą jest, że powieszo- 
ny miewa w ostatniej chwili chwi- 
lę rozkoszy. 

— 7а мт jednak dojdzie do 
tego ja mogę wymienić pańskie 
nazwisko, które pan tak przezor- 
nie ukrył pod kryptonimem. 

— Ależ, panie, z przyjemnoś- 
cią. Niech pan z tem nie robi 
żadnych ceregieli i wskaże im bez 
wehania moje imię, nazwisko i 
szczegółowy adres. 

P. J. Obst odrazu poweselał. 
— Jak się pan myśli bronić? 
— Dam sobie radę—odparłem 

z dumą hidalga i skwapliwie po- 
żegnałem p. J. Obsta, który rów- 
nież pośpieszył ulotnič się, aby 
mi nie przyszła ochota cofnąć swą 
zgodę. 

El przyznaję otwarcie, że mię 
ani na chwilę nie przygniotła oba- 
wa jakiejś poważnej odpowiedzial- 
ności. 

1 па tem sprawa się zakoń” 
czyła. z 

Postaw się Niemcowi śmiało © 
nieustępliwie, a możesz liczyć na 
bezkarność. nr. 
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Žycie gospodarcze. 
Sprawa drzewna w rokowaniach han- 

dlowych polsko - niemieckich. 
W związku z przyszłem wzno- 

wieniem polsko - niemieckich roko- 
wań handlowych wysuwa się sta- 
nowczo kwestja uporządkowania 
naszego eksportu drzewnego do 

j Niemiec. 
Omawiając tę sprawę należy 

brać pod uwagę 2 momenty: z 
jednej strony stan objektywny na- 
szych bogactw drzewnych Oraz z 
drugiej — ostatnio wytworzone 
stosunki naszego handlu drzewne- 
go z Niemcami. 

Co do stanu drzewnego na- 
szych bogactw leśnych, to przycho- 
dzi się stwierdzić, że granica uży- 
walności naszych lasów została już 
dawro przekroczona, wskutek wiel- 
kich rębów nadetatowych (danina 
lasowa, parcelacja, likwidacja ser- 
witutów, walka z klęskami i in- 
sektami etc.), tak, że został po- 
ważnie naruszony kapitał leśny. 

Stąd jako nieuchronny wniosek 
wypływa konieczność ograniczenia 
obecnego tempa wyrębów. 

Z drugiej zaś strony eksport 
drzewny stanowi poważną pozycię 
w naszym bilansie płatniczym. To 
też notując racjonalną gospodarkę 
leśną nie można narażać na nie- 
bezpieczeństwo bilansu  platni- 
czego. 

Jedynem wyjściem z tej sytu- 
acji jest powetowanie strat wyni- 

30, kających ze zmniejszenia ilości 
eksportowanego materjału drzew- 

+mego przez podniesienie  war- 
tości tego eksportowanego mater- 
jału, czyli wysuwa się konieczność 
eksportu drzewa w Stanie jaknaj- 
dalej posuniętego obrobienia. 

Na tle tych przesłanek należy 
ustosunkować się do Sprawy han- 
dlu drzewnego z Niemcami. 

Sytuacja obecna w dziedzinie 
tych stosunków jest dla nas 
wielce niepomyślna. 

Eksport naszego surowca drze- 
wnego do Niemiec przybrał od ro- 
ku 1926 tak wielkie rozmiary, że 
zachodzi obawa 0 zaopatrzenie w 
przyszłości tartaków krajowych 
w drzewo okrągłe. 

Dzięki dopływowi olbrzymich 
mas drzewa okrągłego z Polski — 
na pograniczu polskiem (po stro- 

ERONIKA MIEJSCOWA, 

— Ustalenie cen na mięso. 
Zgodnie z zapowiedzią onegdaj w 
Jokalu Komisarjatu Rządu na m. 
Wilno odbyło się posiedzenie ko- 

į misji mięsnej, na którem maksy- 
_'  malne ceny na mięso ustalone zo- 

7 stały w sposób następujący: 
wołowina |l-szy gatunek w hur- 

cie 2,30 za kłgr.; w detalu 2,50; Il 
gatunek w hurcie 2,25 w detalu 
2,40; baranina w hurcie 2,20 w de- 
talu 2,40 za klgr.; mięso wieprzo- 
we | gatunek w hurcie 3,20, w de- 
talu 3,30; Il gatunek w hurcie 3,00 
zł. w detalu 3,10. (5). 

— Wzrost przewozów drzewa 
na kolejach Wileńszczyzny. Prze- 

"y'wozy drzewa wykazują w ostatnich 
© tygodniach bardzo znaczne ożywie- 

° _ nie.W Dyrekcji Wileńskiej, będącej 
ośrodkiem handlu drzewem, prze- 
wozy te wzrosły ostatnio o 45% i 
sdoszły do 700 wagonów 15-tonno- 
wych średnio dziennie. 

W związku z wzmożonem  za- 
potrzebowaniem na wagony Mini- 
sterstwoKomunikacji zorganizowało 
dopływ wagonów z Niemiec. 

W ostatnim tygodniu podaż 
tych wagonów okazała się dosta- 
teczna i w obrębie Dyre*cji Wileń- 
skiej zapotrzebowanie na platfor- 
my było całkowicie pokryte. 

—W sprawię zmniejszenia eks- 
portu drzewa surowego. Jak się 
dowiadujemy w najbliższym czasie 
ma być ustanowiona opłata eks- 
portowa od wywozu drzewa z Pol- 
ski w stanie surowym, a to w ce- 
lu zachęcenia do przeróbki drzewa 
w Polsce. 

Opłata ma być ustanowiona w 
takiej wysokości, aby wywóz su- 
rowca nie kalkulował się lepiej, 
niż wywóz materjałów obrobio- 
nych. 

Należy przyjąć z całem uzna- 
niem racjonalność tego przyszłego 
zarządzenia. 

— Z polskiego rynku drzew= 
nego. Sezon rębny 1927-28 roku 
jest w całej pełni. We wszystkich 
rejonach leśnych rozpoczęto inten- 
sywnie wyrąb drzewa. 

Zaznacza się wielki popyt na 
drzewo okrągłe tartaczne, na ko- 
palniaki i słupy telefoniczne, zwłasz” 
cza zagranicy, która, wzorem lat 

VF utbiegłych, wykupi prawdopodobnie 
najlepsze partje drzewa okrągłego 
w p państwowych i prywat- 
nych. 

     
     

   

nie niemieckiej) powstały liczne 
wielotrakowe tartaki, przerabiające 
surowiec polski, gdy tymczasem 
tartaki po stronie polskiej wegetoją, . 
o ile nie przeszły w ręce zagranicy 
(niemieckie). 

Z drugiej strony uniemożliwie- 
nie importu drzewa tartego z Pol- 
ski, drogą ceł prohivicyjnych, wy- 
wołało na rynku niemieckim Świet- 
ną konjunkturę dla tamtejszego tar- 
tacznictwa, usuwając na dłaższy 
czas konkurencię polską, 

W związku z powyższem: ure- 
gulowanie eksportu drzewa tartego 
do Niemiec ma zasadnicze znacze- 
nłe dla naszego tartacznictwa, któ- 
re—wskutek wojny celnej z Niem- 
cami—znalazło się w trudnej sy- 
tuecji. Straciło oso naturalny ry: 
nek zbytu dla swojej produkcji, a 
z drugiej strony prowadzi ' trudną 
walkę z niemieckimi importerami 
drzewa okrągłego, którzy, dyspo- 
nując wielkim i tanim kapitałem, 
wykupują najlepsze partje - surow- 
ca drzewnego w lasach państwo- 
wych i prywatnych. 

Należy zaznaczyć, że masowe 
wykupywanie drzewa surowego 
przez importerów niemieckich spo- 
wodowało na naszym rynku wiel- 
ką zwyżkę cen surowca, która z 
jednej strony wtrudnia wywóz na- 
szego drzewa tartego na jedyny 
najważniejszy dla Polski rynek zby- 
tu materjałów tartych, jak Anglja, 
gdzie ceny utrzymują się od dłuższe” 
go czasu na niezmienionym pozio- 
mie,a z drugiej strony stawia w kry- 
tycznem położeniu firmy budowla 
ne, które—w razie większego roz- 
woju budownictwa—będą musiały 
przepłacać materjał drzewny. 

To też nie ulega wątpliwości że 
wywóz surowca będzie musiał być 
jaknajrychiej ograniczony do mi- 
nimalnych rozmiarów— przy jedno- 
czesnem forsowaniu eksportu drze- 
wa obrobionego. 

Sprawa ta powinna być odpo- 
wiednio postawiona przy rokowa- 
niach handlowych z  Niemcemi, 
aby produkcja krajowego tartacz- 
nictwa uzyskała swobodny dostęp 
na rynek niemiecki, nieskrępowany 
nadmiernemi opłatami celnemi. 

Przemysłowi krajowemu dają 
się we znaki ciągłe nieoczekiwane 
podwyżki taks drzewnych w lasach 
państwowych. 

Poniżej podajemy notowania 
główniejszych sortymentów drzew- 
nych loco wagon stacja załad: za 
diužyce sosn. od 18 cm. średnicy 

„w cieńszym końcu żądają do 24 
sh., płacą 22—23 sh., parytet Ba- 
ranowicze, za dłużyce grubsze żą- 
dają do 30 sh. i wyżej. Kopalnia- 
ki 9—10 sh. przy tendencji moc- 
nej (14 sh. franco Gdańsk). Papie- 
rówka 290 dol. za mp. (3.60— 
3.70 franco granica), tendencja 
bardzo mocna; najwięcej kupuje 
pruski Koholyt. Słupy  telegraficz- 
ne, wymiary mniejsze 23—24 sh, 
wymlary większe od 3 do 4 sh. 
drożej, franco wagon granica. Pod- 
kłady kolejowe szerokotorowe po 
6.50 zł. za sztukę w żądaniu. 

Dostawa dla kolei państwowych 
odbywa się w minimalnym  zakre- 
sie wskutek zbyt niskich cen pro- 
ponowanych przez kolej. 

Na rynku zaznacza się większy 
popyt na dłużyce ze strony tarta- 
ków krajowych. 

O ile nie nastąpi ograniczenie 
do minimum wywozu drzewa o- 
krągłego zagranicę, to na- wiosnę 
tartaki krajowe odczuwać będą du- 
ży brak materjału, który przybrać 
może dotkliwe formy w razie dal- 
szego rozwoju ruchu budowlanego. 

SPRAWY PODATKOWE. 
— Podatki w listopadzie. 

Ministerstwo Skarbu  przypomi- 
na płatnikom, że w m-cu listopa- 
dzie r.b. przypadają do zapłaty na- 
stępujące podatki bezpośrednie: 1) 
do 15 listopada—wpłata Il-giej ra- 
ty podatków gruntowych za bieżą- 
cy rok 1927; 2) w ciągu m-ca li- 
stopada—wpłata państwowego po- 
datku od nieruchomości miejskich 
i niektórych wiejskich za kwartał 
Ill-ci r. b., tudzież podatku od lo- 
kali i placów niezabudowanych za 
tenże kwartał; 3) do 15 listopada— 
wpłata państwowego podatku prze- 
mysłowego od obrotu, osiągnięte- 
go w ubiegłym m-cu październiku 
przez przedsiębiorstwa handlowe 1 
i Il kat. i przemysłowe I—V kat., 
prowadzące prawidłowe księgi han- 
dlowe, oraz przedsiębiorstwa spra- 
wozdawcze; 4) w ciągu m-ca listo- 
pada—wykupno świadectw  prze- 
mysłowych i kart rejestracyjnych 
na rok 1928; 5) państwowy poda- 
tek dochodowy od uposażeń służ- 
bowych, emerytur i wynagrodzeń 

za najemną pracę—w ciągu dni 
T-miu po dokonaniu potrącenia; 
6) do 15 listopada—wpłata I-szej 
raty wyznaczonej na poczet zaleg- 
łości podatku majątkowego w wy- 
sokości 0,8 proc. wartości majątku. 

Nadto płatne są podatki, na 
które płatnicy otrzymali nakazy 
płatnicze z terminem płatności w 
m-cu listopadzie r. b. tudzież kwo- 
ty podatków odroczonych i rozło- 
żonych na raty z terminem  płat- 
ności w tymże miesiącu. 

  

Ceny w Wiinis z dn. 
listopada. 1927 r. 

W hurcie. 

8-go 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 kigr. 41—42 
Owies nowy 43—45 
Jęczmień browarowy 41—49 

„ Na kaszę 41—42 

W detalu. 
Mąka amer. za 1 kg. 95—105 

» żytnia 50 proc. 50—60 
»  razowa 40—45 
» kartoflana 80—90 
” гесхапа 60—70 
» Jęczmienna 60—65 

chleb pytlowy 50 proc. 0.58—0,63 
„ Tazowy 0.36—0.40 

Mięso 
wołowe za 1 kg. 2.40—2.80 
baranina 2.40 
wieprzowina 3.10--3.40 

D r 6 b: 
kury za 1 sztukę 4.50- 6.00 
kurczęta 5 1.80—2.10 
kaczki żywe „ 5.00—6,00 
kaczki bite > 4.00—6.00 
gęsi żywe ‚ 12.00 —15.00 
gęsi bite 10—12 
indyki żywe 18—22 
indyki bite 13—16 
Tłuszcze: 

słonina kraj. 1 gat, 4.50—4.70 
„ kraj. 2 gat, 4.00 4,20 

smalec wieprzowy 4.60—4.90 

Ceny rynkowe. 
Oleje: 
Iniany 2.50—2.70 
pokost 2.60—2.70 
makuchy 50—52 
Ryby: 

liny żywe za 1 kig. 4.50—4:80 
liny snięte A 3.50—4.00 

karasie żywe | 3.00—3.50 
karasie snięte „ 2.00—2.50 
Szczupaki żywe „ 4.00—4.50 
szczupaki snięte 3.00—3.50 
okonie żywe , 4.00—4.50 
Nabiał : 
mleko za litr 0.45—,050 
śmietana za 1 litr 2.20—2.30 
ser 1.80—2.00 
masło niesolone 6.50—6.50 

„  solone 5.00—6,20 
masło deserowe 6.80—7.50 
Jaja za 10 sztuk 2.00—2.20 
twaróg 1.60—1.70   

  

Giełda Wileńska w dniu 
8. XI. r.b. 

Dolarówka га 5 dol. — — — 56,25 
żąd. płac, tran. 

Ruble złote. 4,76!/2 4,15 
Listy zastaw. Wil. B. 

Zismsk. z!. 100 — — 61,00 
Akcje Banku Pol- 
skiego 100 zł. — —  157,00 

Giełda Warszawska w dniu 
8.XI. b. r. 

Waluty: 
Dolary 888 8,86 

-———>—— | 

Z KRÓLESTWA KAPRYSÓW. 

  
Ani jedna pani nie potrafi chy- 

ba obejść się bez płaszcza impre- 
gnowanego, które obecnie wyko” 
nywane są z crepo de chinu kasz- 
miru de laine lub kauczukowanej 
satyny. Do płaszcza takiego nosi 
się kapelusiki kolorowe, najczęściej 
różowe, niebieskie, zielene, fiole' 
towe, brunatne i szare. W buto- 
nierce płaszcza umieszcza się kwiat 
kauczukowy. Fason płaszcza jest 

) 

  

  
  

Prėbowala juž Pani 

w zupełności drogą kawę ziarnistą. 

kawę „Enrilo* 2 
"Bez żadnych innych domieszek zastępuje ona 

„Enrilo* posiada 

smak i aromat kawy w tak wysokim stopniu, że zada- 

walnia nawet najwybredniejsze wymagania. Ze względów 

zdrowotnych i wysokiej wartości odżywczej, bywa „Enrilo* 

polecane przez wiele powag lekarskich. W obecnych 

warunkach drożyźnianych przynosi „Enrilo* z powodu 

niskiej ceny duże oszczędności w każdem gospodarstwie. 

5395-i Za znakomitą jakość ręczą wyłączni wytwórcy 

Henryka Francka Synowie 5. А., Skawina-Kraków. 
  
  

  

Wieści i obrazki z kraju 
NOWOGRÓDEK.  Akademja 

Przysposobienia Wojskowego i 
Wych. Fir. Dnia 30 października 
r. b. odbyła się w sali Straży Po- 
żarnej uroczysta Akademja zorga- 
nizowana przez Powiat. Komitet 
Przysp. Wojskowego i Wych. Fiz. 
przy udziale komendy Okręgu 
Związku Strzel. Jeszcze przed roz- 
poczęciem Akademji sala została 
szczelnie wypełniona i dużo bar- 
dzo osób musiało odejść. 

Zagaił Akademję miejscowy 
starosta p. Hryniewski, wskazując 
na cel i zadania Powiat. Komitetu 
Przysp. Wojsk. i Wych. Fiz., a też 
scharakteryzował działainość miej- 
scowego komitetu. 

Następnie oficer instrukcyjny 
por. Jellinek mówił o „Organiza- 
cjach Przysp. Wojsk. w Polsce; 
komendant Okręgu Zw. Strzeleckie- 
go, p. Muzyczka wygłosił referat 
na temat: „Historja Przysp. Wojsk. 
i Wych. Fiz. w państwach ościen- 
nych, w końcu zaś Akademii p. 
Kudelska, referentka Przysp. Wojsk. 
kobiet D. O. K. III. mówiła o 
Przysposobieniu Wojsk. kobiet". 

W przerwach między referatami 
były pokazywane żywe obrazy. Przed 
rozpoczęciem i podczas Akademii 
przygrywała orkiestra Seminarjum 
Duchownego. 

Zorganizowana pierwszy raz w 
Nowogródku Akademja, mająca na 
celu propagandę akcji Przysposo- 
bienia Wojsk. i Wych. Fiz., wzbu- 
dziła ogromne zainteresowaniewśród 
ludności. Obecne zaś na tej Akade- 
mji tłumy publiczności, z uwagą 
przysłuchiwały się przemówieniom 
referentów i gorąco ich oklaskiwały. 

B. 
DZISNA. Wyjaśnienie. W zwią- 

zku z notatką, jaką podaliśmy w 
jednym z poprzednich numerów o 
stosunkach w szkolnictwie dziśnień- 
skiem, otrzymujemy poniższe spro- 
stowanie: 

co umożliwia no- szeroki, wolny, 
szenie pod nim kostjumu. 

Na dalszym obrazku widzimy 
modele dwóch sukienek. Pierwsza 
zrobiona jest z jersey koloru po- 
marańczowego, zdobiona haftem 
beige, oranźowym i kasztanowym. 
Druga sukienka z kashy jest w ko- 
lorze bois de rose i przybrana 
wstążką crepe de chinową w od- 
cieniu nieco ciemniejszym. Pasek 

  

1) Nieprawdą jest jakoby w dn. 
25-go marca b. r. p. Michał Sto- 
pa i inni nauczyciele szkoły po- 
wszechnej tolerowzli scenę rozbija- 
nia posągu Marszałka Piłsudskiego 
przez dziatwę szkolną, natomiast 
prawdą jest, że rozbiły w czasie 
przesuwania ławek tymczasowy, 
jeszcze wilgotny model gliniany 
przez nieostrożność. 

2) Nieprawdą jest jakoby na- 
ucz. Stopa Michał osobiście znęcał 
się nad biustem, natomiast praw- 
dą jest, że tenże Stopa Michał poe 
maga! mi jako sekretarz w organi- 
zacji Obchodu Imienin Marszałka 
Piłsudskiego w dniu 19-g0 marcai 
że zbierał składki na wyrzeżbienie 
posągu Marszałka dla Doma Lu- 
dowego w Dziśnie, w której to 
sprawie dałem inicjatywę. 

3) Nieprawdą jest również ja- 
kobym kiedykolwiek wywierał jaki- 
kolwiek nacisk na nauczycieli, by 
przystępowali do „Piasta* lub, bym 
kiedykolwiek rozmawiał o tem z 
p. Orłowskim, natomiast prawdą 
jest, żem tego nigdy nie czynił, a 
ź organizacją „Piasta* zerwałem 
stosunki jeszcze w grudniu 1925 r. 

4) Oszczerstwem jest, żem agi- 
tował wśród ciemnej ludności, 
prawdziwym zaś jest fakt, że jako 
prezes miejscowej organizacji о- 
światowej szerzyłem wśród niej 
światło wiedzy,  organizowałem 
spółdzielczość i rozwijałem miłość 
Ojczyzny. 

Mija się z prawdą fakt, bym za 
jakąkolwiek z tych prac, spotykał 
się z krytyczną oceną czyjąkolwiek 
a zwłaszcza p. Orłowskiego, słusz- 
nem jest natomiast, że za pracę w 
„Strzelcu* i podnoszenia zasług 
Józefa Piłsudskiego miewałem na 
gruncie dziśnieńskim pewre przy- 
krości. Dr. Tadeusz Staniewski. 

  

Otiarowujcie fanty na Loterję Akademicką 

zamyka się klamerką metalową. Na 
ramieniu węzeł z wstążki crepe de 
chinowej. 

Do okryć wieczorowych nosi 
się peleryny, zdobione dużym stru- 
sim kołnierzem. Wogóle pióra stru* 
sie są obecnie bardzo modne. Bsr- 
dzo gustowne są również szale 
muślinowe w trzech kolorach: bia- 
łym, różowym i czerwonym. Szale 
te zrobione są w ten sposób, że 

  

  

  

Komunikat zarządu Syndykatu Dzien- 
nikarzy Wileńskich | 

Dn. 6-g0 b. m. odbyło się wał- 
ne, nadzwyczajne zgromadzenie 
Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich. Przewodniczył prezes p. Jan- 
kowski. 

Po ożywionych naradach zgro- 
madzenie uchwaliło, w myśl wnio- 
sku kol. Zdanowicza, upoważnić 
zarząd do pertraktowania z wileń- 
skim Syndykatem Dziennikarzy Ży- 
dowskich w sprawie zjednoczenia 
się ich Syndykatu z syndykatem | 
dziennikarzy polskich _ tworząc 
sekcję autonomiczną, jak to. 
już uczyniono np. w Łodzi i 0 
co toczą się rokowania w War- 
szawie, a co zostało już przed 
dwoma laty uchwaione przez Žwią- 
zek Dziennikarzy Polskich całej 
Rzeczypospolitej. Uchwatono dalej | 
utworzyć w Wilnie filję warszaw- 
skiego komitetu P. R. P. (Presse 
Polono-Romaine) tudzież powołać | 
do życia komisję, któraby się za- 
jęła dostarczaniem materjałów dla | 
pokazu polskiej prasy wileńskiejna 
międzynarodowej wystawie prasy 
w Kolonji. Filję i komisję ma zor- 
ganizować zarząd syndykatu. Przy- 
jęto do wiadomości, że projekt 
ustawy o stosunkach prawnych za- 
wodu dziennikarskiego, po doko- 
naniu w niej poprawek, Syndykat | 
Dziennikarzy Warszawskich złożył 
w ręce p. wice-premjerowi Bartlo- 
wi. Upoważniono zarząd, ną wnio* 
sek prez. Jankowskiego, aby nie 
zarządzał wyboru członka zarządu 
po ustąpieniu z Syndykatu red. 
Wścieklicy. Miejsce po nim w za- 
rządzie Syndykatu ma pozostawać | 
wakującem aż do przyszłych nor- | 
malnych wyborów całego nowego 
zarządu. Uchwalono urządzić, po- 
Trzech Krėlach'r. p. dochodow | 
bal prasy pod egidą zarząd y 
Syndykatu. Balowy Komitet wy. | 
konawczy tworzą: pp. Budrys-Bu_ 
drewicz, Romer Ochenkowska, Sta. 
nisławska, Taiarzyński, Węsławski * 

— | 

  

oszczególne kolory uložone 8 | 
jeden na drugim. Na obu kofcach | 
szalu umieszczone są strusie pióra. 
Chętnie przybiera się piórami stru- | 
siemi również okrycia wieczorowe. 
Bardzo lubiane są dalej w sezonie | 
biežącyin duże boa z długich piór | 
strusich, wachlarze również z stru- | 
sich piór w kolorach, odpowiada: 
jących kolorowi sukni. : 

   



   

KRONIKA. 

  

sq Dziś: Teodora M. 
| Sroda | Jutro: Andrzeja z Awelinu W. 

= Wschód słońca—g. 6 m. 42 
j|listopada| Zachód „| 1.15 m. 59 
  

| — Dyżury aptek w dn. 9. NIEM TP. 
AS 10. 

| Jurkowskiego—Wileńska 8. 
| Rodowicza— Ostrobramska 4. 
| Ajzensztadta—Zawalna 41. 

Stale dyżurują apteki: 

M age Witoldowa 22. 
Paka—Antokol 54, 

| Szantyra—Legjonowa 24. 
| Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 

E METEOROLOGICZNA. 
SP Spostrzeżenia Inst,tutu >/eteo- 
| rologicznego U. S. B. z dnia 8. Xi. br. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 751. 
Temperatura średnia-|-7 C. Opad w mi- 
 limetrach 0,4. Wiatr przeważający połu- 
dniowo-zachodni. Pochmurno. Deszcz. 
Minimum na dobę--6 C., maximum--19 

| C. Tendencja barometryczna wzrost ci- 
| śnienia. 
k OSOBISTE. 
* 1 . 

R 
| — Wyjazd z Wilna b. wice-wojewo- 

| dy p. Malinowskiego. Z dniem 15 b. m. 
| b. wice-wojewoda Malinowski opuszcza 
Wilno celem objęcia stanowiska starosty 
w Suwałkach. (S) 

p 

z Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym wojewoda p. Władysław 

| Raczkiewicz pay dyrektora Państwo- 
| wego Banku Rolnego p. Maculewicza, z 
którym odbył dłuższą konferencję. 
  

  

stalenie cen w restauracjach miejskich. 
Otecni na posiedzeniu przedstawiciele 
właścicieli restauracyj żądali podniesienia 

ceny za Obiad restauracyjny do 2 zł. 8 

groszy. Ponieważ nie zostało na Komisji 
osiągnięte porozumienie postanowiono 

wyłonić podkomisję z czterech osób w 

skład której weszli przedstawiciele właś- 

cicieli restauracyj i przedstawiciel Komi- 

sarjatu Rządu w osobie p. Szczapewskię- 

go. Podkomisja ta zbada w restauracjach 

koszta przygotowania jednego obiadu i 

wnioski swoje przedłoży na „ następne 

posiedzenie Komisji restauracyjnej, któ- 

re odbędzie się jeszcze w bieżącym ty- 

godniu. (5). 

SPRAWY PRASOWE 

— Koufiskata. Kcmisarjat Rządu na 

m. Wilno skonfiskował nakład czasopisma 
białoruskiego „Sielanskeja Niwa” z dnia 

5 b. m. za umieszczenie artykułu wstęp- 
rego p. t. „Wzrokiem po świecie", gdzie 
dopatrzono się cech przestępstwa, prze- 
widzianych w $$ 129 i 133 К. К. 

WOJSKOWA 

— Przyjazd do Wilna gen. Litwi- 

nowicza. Onegdaj przybył w sprawach 
służbowych do Wilna generał brygady 

Litwinowicz. Е 

W tym samym dniu przybył do Wil- 

na gen. Kesler z Ministerstwa Spraw 

Wojskowych. S). 

— Wydzierżawienie działek ziemi 

dla oficerów i podoficerów. Władze 

wojskowe noszą się z zamiarem wy- 

dzierżawić oficerom i podoficerom do 

ich użytku działki ziemi na terenie przy- 

koszarowym. Działki te wydzierżawiane 

będą na rok 1928. S). 

Z_ POLICJA. 

5 0 R J Ė R 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademicka „Fura słomy*. Jak 

się dowiadujemy, czwartkowe przedsta- 

wienie „Fury słomy” zostało zakupione 

przez Komitet „Tygodnia Akademika”, 

— Loterja. Tradycyjna loterja „Tygod- 

nia Akademika* odbędzie się w tym ro- 

ku również, ale dopiero w początkach 

grudnia. Przewidziane, jest odbicie 35000 

losów. 
— „Czwartki Akademickie". Naj- 

bliższy Czwartek odbędzie się 10, XI. r. 
b. punktualnie o godz. 20 i pół w „O- 
gnisku* akademickiem (Wielka 24). 

W programie: dział koncertowy 
(śpiew, skrzypce) i rozmowa o „Oknie”, 
sztuce wystawionej przez „Redutę”. Tę 
drugą część programu aranżuje Koło 
Polonistów. Wprowadzamy poraz pierw- 

szy na szerszy teren akademicki tego 
rodzaju dyskusje teatralne. 

Dlatego należy przypuszczać, że 

program najbliższego Czwartku wzbudzi 

zainteresowanie nietylko ze strony @- 

kademików. Naturalnie goście 2 miasta 

bardzo mile widziani. Е S 

Wstęp 50 gr. Dla akademików 18 gr. 

ZE ZWIĄŁ. I STOWARIA 

— Otwarcie (Vernissage) pierwszej 

w Wilnie ogólno-polskiej Wystawy Foto- 

rafji Artystycznej, organizowanej przez 

„wo Miłośników Fotografji, nastąpi w 

niedzielę 13 listopada O godz. 12%/2 w 

sali gimnazjum imienia Adama Mickiewi- 

cza. Aktu otwarcia dokona protektor 

wystawy, wojewoda wileński Władysław 

Rzczkiewicz, w obecności komitetu wy- 

stawowego, oraz zaproszonych gości. 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 
— Zarząd Związżu Pracy Społecz 

nej Kobiet uprzejmie prosi wszystkie 

swoje członkinie i osoby interesujące 

się działalnością związku na zebranie, 

mające się odbyć w dn. 10. XI. r. b. 

o godz. 7-ej wiecz. w lokalu Kasyna 

      

  

  

WiLENSKI_ w | 
stwie prof. Sławińskiego, dr. Czarnow- 
skiego i inż. Bosiackiego bawił na tere- 
nie pow. postawskiego gdzie na miejscu 
zbadano pobrzeże jeziora Narocz, celem 
ostatecznego ustalenia miejsca na bu- 
dovę schroniska turystycznego. 

— Czy Polska jest Królestwem 

czy Rzecząpospolitą? N ejednomu z nas 

zagadnienie takie wyda się conajmniej 

śmiesznem, a wislu wzzuszy wzgardliwie 

ram'onami, zapytanie to traktując jak 

zwykłą kpinę. A jednak... 

„Dokaży czto pie wierbliud* — jak 

mówi przysłowie rosyjskie. Ot» w tych 

dniach do lednego z urzędów państwo: 

wych w Wilnie nadeszła korespande:cj4 

służbowa opieczętowana nalepkami, na 

których amarantowem tle widniał biaty 

orzeł oraz napis: Ministerstwo Wyznań 

Religijnych i Oświecenią Publicznego, a 

urdole: Królestwo Polskie. Ciekawe, 

że M. W. R.i Ośw. Publ. niż wie, że 

Polska iest Rzecząpospolitą, której na 

czele stoi demokratyczny rząd Marszał- 

ka Piłsu.skiego. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Dziś o 

godz. 20-ej po raz szósty 3 aktowa sztu- 

ka Andrzeja Rybickiego p. t. „Okro”. 

Bilety wcześniej nabywać można w 

biurze podróży „Orbis” (Mickiewicza 11) 

iw dniu przedstawienia w kasie teatru 

od godz. 17-ej. ь 

— W nadchodzącą niedzielę odbędzie 

się koncert znakomitego pianisty Ałek- 

sandra Borowskiego, który po koncer- 

tach w Ameryce zawita do nas na jeden 

dzień w przejeździe do Warszawy. = 

Koncerty Borowskiego cieszą SIĘ 

wszędzie nieby wałem powodzeniem. To 

też zapowiedź koncertu tego niezwykle 

utalentowanego pianisty, wzbudziła w na- 

szych kołach muzycznych zupełnie zro- 

zumiałe zainteresowanie. 5 

5 Bilety są do nabycia w biurze „Or- 

is“. 
—— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 

Dziś i jutro (ostatnie dwa razy) ukaże 

się świetna komedja Z. Kaweckiego „Fu- 

Najsilniejszy     
  

___Nr. 256 (1005) 

reflektor. 
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Najs'Iniejszy na świecie reflektor (o sue SWictiuej I biljona Świe. zn auje 
w armji amerykańskiej. : nų 

  

17.05. Komunikaty P. A. T. 
17.20. „Skrzynka pocztowa*, 
17.45. Program dla dzieci. 
18.15. Koncert popołudniowy. 
19.15. Rozmaitości. = 

20.30. Koncert wieczorny. Transmisja Z 
Krakowa. 

22,00. Sygnał czasu i komunikaty. 
22.30. Transmisja muzysi tanecznej. 

Książka i radjo. 
W organizacjach literackich Warsza- 

wy powstała myśl zawiązania komitetu 

propagandy książki przez radjo. Olbrzy- 

mie rozpowszechnienie radja i dotych- 

czasowe doświadczenie  brodscastingu 
polskiego dają wszelkie podstawy do 

rowie Chaim Mendel był już raz żonaty 
i z pierwszego małżeństwa również miał 
dwoje dzieci. Z żoną tą Mendel się nie 
rozwiódł, natomiast poślubił drugą żonę 
Rywę, którą w sposób niesłychany bił i 
katował. 

Sprawa ta zainteresowała władzę 
śledcze i niebawem Mendel stanie praw- 
dopodobnie przed sądem za dwużeństwo, 

— Nagły zgon, Dn. 4 b. m. w po- 
czekalni dworca wileńskiego zmarł nagle 
emeryt kolejowy Mockało Wł. 

— Gdzie szmałec. Albert Etengin 
zam. przy ul. Żeligowskiego 10, zamel- 
dował o systematycznej kradzieży szmal- 
cu, na ogólną sumę 1.300 zł, z bocznicy 
firmy „Sair*. 

  
AR a » MIEJSKA $ i Oficerskiego Mickiewicza 13. е : 

|= 3 4 — Święto policji. Na dzień 10 b. m. ;„„ "a słomy”. przypuszczenia, że propaganda taka dać 

: DAR rzypada osięta policji t. zw. „Dzień Po- — Posiedzenie Wil. Oddz. Polskie | — flety listopada w Teatrze Pol. może duże aa Ofiary złoż 

|  — Posiedzenie Komisji Technicz- Rjanta*. W związku z tem o godz. 10-tej — ВО T-wa Krajozn. W środę, 9 listopada, skim, „Ułani ks. Józeta" krotochwila ze Dotychczasowa działalność wydziału ry złożone. 

nej. We czwartek 10 b. m. w gmachu rano w kościele św. Kazimierza odbę- © godzinie T wieczOt“ odbędzie Się. W  spiewami i tańcami Mazura grana będzie  |iterackiego „Polskiego Radja”, po roku Dla wysiedlonych z Litwy Kowień* 

Magistratu m. Wilna o godz $-ej wiecz. dzie się w obecności przedstawicieli po- Uniwersytecie w sal. niadeckich mie- po raz pierwszy w Teatrze „Polskim w doświadczeń, ujęta obecnie w formę sta- skiej—bezimiennie 5 zł. € 

o. się posiedzenie miejskiej Ko-  licji i wojskowości uroczyste nabożeń- sięczne posiedzenie Wileńskiego Oddzia” "piątek najbliższy. Przedstawienie to swym łego nadawania inscenizacyj radjowych, Dla staruszki Zofji Kruczkiewicz=bez- “ 

Е i a, а stwo. Poczem odprawione zostaną na łu Ry Towarzystwa Krajoznaw- way Ok bar- sporadycznych autorecytacyj i impresyj imiennie 5 zł. 

E u dziennym: tarzu Rosa egzekwje za duszezmar-  CZESO. - к Si wnemi kostjumami i mełodjami ogromnie autorów na marginesie własnej ich twór= 

E“ 1) Sprawa poinformowania członków pów i ©. Prófesor Kazimierz Sławiński wy- się nadaje na dzień radosny 1l-go listo-  czości, byłaby ozspociocą AE żywą, S D O R T 

_ Komisji o stanie elektrowni miejskiej i głosi odczyt „O grobach Adalsberskich рафа, ale objektywną i poważną krytykę i na- . 

_ zamierzeniach Magistratu na przyszłość. Z POCZTY. '° Abacji” ilustrując swe przemówienie -- Teatr Polski na dochód „Tygo- мпа informację o ruchu literackim w 

| O Rane Komisji Tech- ozn ÓW. cie ao Loma uje 1 złoty a Aksdunika W pe 10 R kraju i zagranicą. ‚ — & i Z Sportowego. Ni- 

: rzez Radę Miejską. > ej а 5 + „Fura stomy“ Z. Kaweckiego grana bę- Porozumieniė w tym wzgiguzie cr-  niejszem Zarząd Sekcji Lekkoatletycznej 

| 3) Wolne wnioski. (S) 3 ŚR eat nna io młodzież płaci połowę. dzie na dochód „Tygodnia Akademika".  ganizacyj literackich i ai lite- Akademickiego Związku Sportawego o 

__— W sprawic hali miejskiej. W dniu zz. Drobnych Kupców wyłonił delegację RÓŻNE. Należy się spodziewać, jż zarówno sztu-  rackiego „Polskiego Radja" jest na jak- Wilnie podaje do ogólnej wiadomości, 

R A Pole do prezydenta miasta p. która otrzymała instrukcję inierwenio- : ka, jak i cel sprawią, ża Teztr w dniu najlepszej drodze—obecnie inicjatorowie iż w sali gimnastycznej AZS, (gmach 

p ZĘ Ze zgłosiła się delegacja wani» w Ministerstwie Poczt i Telegra- Cofnięcie zezwolenia na dawa- tym będzie zapełniony do ostatniego zamierzają do komitetu propagandy za- główny) rozpoczęły się ćwiczenia gim- 

ciłą p. prezydenta z prośbą WY-  zwalającego na wcześniejsze regulowanie P kz pojenia: НЕЙЕ — Koncert Konserwatorjum „Br. . \ następującym porządku: | 

postanowił cofnąć | 

mu Konstantemu Markowskiemu na urzą- 

dzanie ma terenie województwa wiień- 

skiego przedstawień o charakterze pro- 

dukcji akrobatyczno-cyrkowych a to ze 

względu na to, iż stały one na bardzo 

niskim poziomie i ze względu na posił- 

kowanie się nazwą sekcji kulturalno- 

oświatowej artystów związku b. ochotni- 

ków żołnierzy polskich do czego wzmian- 

kowany Konstanty Markowski "e byl 

Pom.*. Wileńskie Kons. Muz. przygoto- 

wuje obecnie koncert, który Się odbę- 

dzie prawdopodobnie w końcu listopada. 

Jako siły wykonawcze wystąpią słucha- 

cze konserwatorjum. 

Radjo. 
ŚRODA 9 listopada. 

Warszawa 16 kw. 1111 m. 

| dania zarządzenia o otwarcie jeszcze 
"ae Wyjścia na halach miejskich. 
| Prośbę swą delegacja motywowała ko- 
EZ A pazeto udostępnienia p 
| błicz wejścia i i h ее j i wyłścia na hale 

| Prezydent miasta mec. Folejewski 
| odniósł się przychylnie do prośby drob- 
ax £ SA Dovas оаро- 

| wiedni wniosek na najbliższe posiedzenie 
| Rady Miejskie (0, 

Ćwiczenia pań. 

Poniedziałek—od godz. 7,15 wiecz. 
do 8-ej wiecz. 

, Czwartek—od godz. 8,15 wiecz. do 
9-ej wiecz. 

Ćwiczenia panów. 
Poniedziałek—od godz. 8,15 wiecz. 

do 9-ej wiecz. 
. Środa—od godz. 7,15 wiecz do 8-ej.. 

wiecz. 

zleceń pocztowzch, t. j. przed upływem 

terminu płatności. : 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocje. W środę dnia 9 b. m. 

o godzinie l-ej po poł. odbędą się w 

Auli Kolumnowej Uniwersytetu promo 

cje na doktorów wszechnauk lekarskich 
następujących osób: ы 2 

Rozenberga Berki, Mindesa Juljusza, 

№ wileńskim bri. 
— Mendel Chaim bawi się w bi- 

gamię. W tych duiach do rabinatu wi- 

ieńskiego zgłosił się niejski Chaim Men- 

del, tragarz z zawodu, który domagał 

się od rabina rozwodu ze swą 26 letnią 

żoną Rywą, z którą żył w Stanie mal- 

żeńskim w ciągu lat pięciu i nawet do- 

czekał się dwojga dzieci. Giównie dzię- 

  

   
   

   

; — W sprawie ustalenia cen restau- Dynkiewicza Chilela, Złotkina alomo- uprawniony. | Žž Ё в ч $ i 

racyjnych. W ubiegły ponie zisłek odby- ne Bejgielowej z Mejerowiczów Rajsy, — Sprawa budowy schroniska tury- Ro hi czasu. ki temu rabinat odmówił wydania roz- „ Czwartek—od godz. 7,15 wiecz. do 

> się w lokalu Komisarjatu Rządu po-  Brudnego Eljasza, Bielińskiego Kazimie-  stycznego na jez. Narocz. W dniu przed. 16.00. Odczyt. - wodu. 8-ej wiecz. 
Wkrótce wyszło na jaw sensacyjne 

16.25. Nadprogram. Komunikaty, › 
dwużeństwo, Oto jak stwierduili świad- 

16.40, Transmisja z Krakowa. Odczyt. 
Początek wszystkich ćwiczeń wę 

dzenie Komisji restauracyjnej. Posie- rza, Jastrzębskiego Leona, Orlickiego wczorajszym 1 b. me i czwartek 10 listopada 1927 r. 

ie to miało na celu definitywne u- Jana Adolfa i Epelówny Raszeli. p. Włądysław Raczkiewi 

. nia znam ———— ———— 
1 —————> 

wa wileński 
cz w towarzy= 

    

  

                  

   

   

                              

     
  

  

Kino-Teatr Przepiękna ulubienica publiczności AJENGI poszukiwani: do 

A Edas * UGKOSZĘNIĘ rozpowszechniania M Blumowi 

„NGLI0S Lya de Putti " z; ccaci „ZŁODZIEJ SERC". . ааоар La ao UL 
Olśniewający przepych! Oszałamiający 

YI de PUTTL 5146 

Ą Fortepian 

į 

Na podstawie zarządzenia Mini- 

sterstwa Spraw Wewn. Nr. 67 z dn. 
26.V1 26 r. niniejszem podaje się 

| do ogólnej wiadomości, iż w dn. 25 

i 26 listopada 1927 r. o godz. 11 

w_Wileńsk. Urzędzie Wojewódzkim 

(ul. Magdaleny 2) w podwórzu, wej- | 

| ście z bramy, odbędzie się 

ne, syfilis i skórne. 
UI. Wielka 21, 

(gel. 9-21); 04 9—1 13—8), 
М. & В. З 

5592-20 

Oryginalna, pelna aso momentów treść! 

ilm, 

Wytwórnia Fototechniczna, Ъ 

Warszawa, Graniczna 10. 

Ogłoszenie. 
Dowództwo żi Baonu K.O.P. w Niemenczynie 

rozpisuje niniejszem pizetarg nieograniczony na 
dostawę mięsa wołowego od dnia 1-go grudnia do 
dnia l-go marca 1928 roku do miejsc postoju 21 
Ваопи К. O. P. w Niemenczynie oraz do miejsc 
postoju pododdziałów, t. j. Gliciszki, Glinciszki i 

| ul. Wileńska 38. rytm akcji. który stanowił o karjerze L 5738 +
 

OGZPOGDNIGHNIGE 

  

  

" KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY!!! 
Niniejszem podajemy do ogólnej wiadomości, że ciągnienie 

® I-ej KLASY 16-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ rozpoczyna się 

@ JUŻ 10-go LISTOPADA r. b., 

  

do sprzedania firmy „Re» 
niszą“'-Trocka 9—9, 

5736 2 

Noo" unieważn'a 
się skradziona ksią 

żeczza wojskowa, Wyd. 

Mieszkanie 
5 pokojowe do wynajęcia, 

5 
ы 

  

  

  

  

    

Eo 
przez P. K. U. w Poi- ° в 2 

Ba dlatego i ze względu na b. małą ilość pozostałych losów, zalecamy Sz. Sz. P. P.£ brzeziu, Е RW piaeiarŲ publiczny Wea ofertowa odbędzie się w Kwatermi 2 Е 

() Graczom niezwłoczne zaopatrzenie się w SZCZĘŚLIWE LOSY, które są do nabycia Z PPE SS SGMWIS ZEBódnu KOS zw Niemenczynie ES т 

21 sistopada r. b, o godz. 10-ej rano. 

  

„Bptyla” pny 
w ograniczonej już ilości w jedynej najszczęśliwszej i największej w kraju gzay, największy w_ Wie | (licytacja) broni myśliwskiej, skon- "Termin wnoszenia ofert należycie na specjal- 

Sprzedaje się Ziemię 

  

    

    
    

    

  

        

V, ы 
% fiskowanej rawomocnemi  orze- nych drukach wypełnionych z załączeniem 3%0 wae 

i kolekturze H. MIN K O WSKI, od 15—50 h. o 30 klm. | * Я ) *Ра “‚д ва В h djum złożonem w Kasie Baonu z SWIAGECWA ledsrczyśnie, właśc, B< a 

a: : на 
Od Wilna, od st. kol. Ru- || CZeniami Władz a ministracyjnych. | przemysłowego i zaświadczeń władz admizistracyj- Olkieniccy, Wiino, ulica 

> Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. P. K. O. Nr. 80928, dziszki 9'klm. Cena od | Do licytacji mogą stawać 050- BE g PE Kenis upływa dnia 21 listo- oaz i wybór 

‚ — Centrala: Warszawa, Nalewki 40. Tel. 296-35 i 195-81. P.K.O. Nr 3553, a l by upoważnione do posiadania Om Ada Ga miski 36 ы rów. Wydzja O Pa 

Dla łask. informacji Sz. Sz. P. P. Graczy ponownie zaznaczamy, że nie patrząc na zas budynkami e broni, t. į. posiadające pozwolenia Goa wyżej wi maięnionych miejsc SLJOBÓROWN recepteck Kasy Chorych. 

i 
i Ь ościół, poczta, szkoła оее од ARGE : zych iutormacyj o warunkach ć 

znaczne ROA sumy wygranych, cena losów nie uległa zmianie i wynosi nadał:p) o); Mola zawod. da | IAdZ administracyjnych 1 instan- | gziela Olicer Żywnościowy 21 Baocu K. U. P. > 

| za 7 losu zł. 10 | [za 72 tosu zł. 20 | J za cały los zł. 40 | 2 e Don sk = Sa- | cji na kupno (posiadanie) broni kei A aa K O.P, Pianina 

2 wicz 1—4. Rożańska. ZI; aż ż „ z. (—) Kwaśnij х 

; przyczem GŁÓWNA WYGRANA opiewa na zł. 650.000. až | sie kowych względnie sa p SĄ YŚŻNYI do wynsięcia, Reperacja | 

) CO DRUGI LOS za BEZWZGLĘDNIE WYGRYWA!! Jak widać zatem z powyższego 16 Loterja Państw, z i siadające koncesje na handel Dro- > Е strojenie. ckiewicza | 

obfituje w NIEBYWAŁE dotychczas SZANSE, bowiem przez drobny wydatek każdy stać się może “4 YBRAN- Lgubiono Ah Egon | nią. Broń podlegająca licytacji Ww Ogłoszenia Okręgowego Urzędi Liemskiego Ed p 

KIEM SZCZĘŚLIA, a wówczas wszystkie troski i zmartwienia natychmiast GO opuszczą, zaś szczęście, m4- $ qe ros,, bilet wdęk=roń_2: | jiaści t ы a 

A jątek ! dobrobyt zawitają, Graczu, do twego domu, Należy jednak zawsze pamiętac, że szczęśliwe losy nabywaś p) kat, legitymację = wd | ilości 12 sztuk różnego : rodzaju i w Wilnie. K + 

trieba tylko w wielkich i szczęśliwych kolekturach, a taką jest jedynie kolektura przaż wladze polsk, zaświad” | kalibru jest do obejrzenia w loka- Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje orepetycyj 16 w zakresie szkoły śred- 
do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dn. 20 grud- 
nia 1926 roku postanowiła wdrożyć postępowanie 
scaleniowe na obszarze około 93 ha gruntów, 
nadziałowych, należących do gospodarzy wsi Bie- 

czenie o slużbie na kolei wy- 
dane przez władze ros., Oras 
61 zł. gotówką — wt. Tele- 
gina lgnacego zam, na 501 

niej udziela siu/entka 
U.$.B. Specjalność: łacina, 
matematyka i niemiecki, Mo- 
że wzamian za mieszkanie, Do- 

"BH. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. Konto P.K.O. 80928. 
j * 

| lu licytacyjnym od godziny 9—11 

A й | Dla wygody Sz. P.P. Graczy zamiejscowych, losy na prowincję wysyłamy natychmiast po otrzymaniu ©. zamówienia i należności, rano w dniu licytacji. 
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38 . ° Deaiow klm, st, Ignalino. | 5722-1 ZA WOJEWODĘ rendziszki, gminy polańskiej, powiatu oszmiań- A > siak a 

R 
у skiego. KE sy m 

„Ba pokojoWL mieszkanie WĘGIEI ‚ i kowalski Pieniądze z r. Naczelnika Wydziału Orzeczenie powyższe zostało zutwierdzone wizyt. ERZE 

i ZA Es 
w każdej — loku- Pawiikowski. 2% czekac | Głównej Komisji Ziemskiej z dnia Ba. 

|| na parterze w śródmieściu poszu” | z dostawą od 1 tonny w zamkniętych płom- yrocestowanie pod SA MN 66086069000 

E+ „e od Vi й (к)_іедгіу‘ a 3 bowanych wozach. Ceny najniższe. dobre, zabezpieczania mma 

| „Kurjera Wileńskiego”,  Jagiellon- om H./K. „ - 
Osł * 

| jellońska Nr. 3, m. 6, | TA*, Gdańska6, tele- 
oszenia 

tea a 9 pod TI. s |M. DEULL, оана м® о | Р basać we Okiosaomio, nat | © 2 
= — — : STI Wil Do Ao o Sądu Okr. w 2 0: 

: : Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje ol Wilnie w dniu 18. X. r. pod Nr. 338 HI lego 

|| Wszystko na raty! | « pubieżne „yiadomośc, że Okręgowa, Komisja Biaro Elekiro | fadja- wciagoięto. wpis dodatkowy zy Bank Zwi ias «| kra Wiles 

9 1173 
w Wilnie zeniu w dniu 6 maja ‚ Н, 5р. Ш. ы эу zięlczy Ban wiąz- 

с Wielki wybór „RADJO*, pate- | 1927 r. S ateik pirętyć postępowanie S a fethniczie l. Kajmata, ku właścicieli. drobnych nieruchomości m. Wilna DRUKARNIA „PAŹ ‘ przyjmuje 

okolic z ograniczoną odpowiedzialne šcią“. 

Zarząd obecnie stanowi zamieszkali w W lnie: 

Grużewski Michał—przy ul. Szeptyckiego 16, Sa- 
wicz Michał—przy ul. Archanielskiej 12 i Jakubow- 

ski Aleksander przy ul. Konarskiego 9. 
5744/1922/V1 

niowe na obszarze: 1) około 666 ha gruntów nale- 

żących do gospodarzy wsi Onoszki, 2) około 70 ha 

gruntów z uroczyska Dokudowica z majątku Kzro- 

lin, własność Konstantego iNiezabytowskiego i Mag- 

daleny z Poklewskiej-Koziełł, oraz 3) około 120 ha 

gruntów z uroczysk Za Groblą i Grzybowszczyzna 

sa najbardziej 
dogodnych 
warunkach 

Ut, Św, IGNACEGO 5. WILNO, 
Telefon Вг 5—58 

Wyżcauje wszeikię roboty drukarskie 
łietroligatorskie szybke I dożfadnie, 

Wilno, Trocka 17, tti. 781, 

Najisasze źródła zakupu 
mieiosjaiów elekir:-ieci 
miczaych (|  radżjowych. 

Ceny zonkurencyjne. 

fonów i gramofonów oraz płyt | 
. patefonowych i gramofonowych. | 

Skrzypce, bałałajki, gitary, mandoliny, lu- 

stra, zabawki dlą dzieci i różne artykuły 
LAMPKI kieszonkowe i baterje.       

       

       

   
  

  

  5142/1930/V1     
sportowe. A 2 

„Uniwersal“ Wielka 21. | sg sponoroienie on dęskiej, powistu „BIJAU ‚г с Zakad „L,Kulikowski, ©: 3: KTABYLA, BILETY, PLAKATY, „Kucjea W leńkiego 

оОЕ нар сса EDS enie dg TA да ае е оЫ 10 Ч. || с° Я лнн оокилоне summa o 
d AE ь POS czenie uprawomocniło się dnia 13 września 1927 ui, Dominikańska 17, łów; Cany er y AS WYKONANIA DOKŁADNE I SUMIHNNB, 

roku. taieł. 10-58, b-123- | 
    
  

Wydawca Tow, Wrdzw. „Pogoń”. Taw. Wyd, „Pozońć, Drk. „Pax“, m), Šv. Igsaeego 5, Redaktor w/x. A, Faranowski, 

 


