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A więc słowo stało się ciałem. One- 

na kongresie organizacyj ludowych 

- Ziem Litewsko-Białoruskich, jak „Wyzwc- 
lenia”, „Stronnictwa Chłopskiego”, „Zwią- 

zku Drobnych Rolników* i „Białoruskiej 

Partji Radykalnej" doszło ostatecznie do 
utworzenia na jak najszerszych podstawach 

jednego wielkiego Krajowego Stronnictwa 
Ludowego Ziem  Litewsko - Białoruskich 

„Zjednoczenia“. Około tysiąca delegatów 
z województwa wileńskiego i nowogródzkie* 

„Bo stanęło wyraźnie na stanowisku krajowem, 

odżegnywując się zdecydowanie od dotych- 

czasowych, zgubnych dla tego kraju metod, 

które przez ' bezwzględne podporządkowy- 

wanie naszych interesów tendencjom cen 

tralistycznym, sprowadziły go na niebez- 

— + Pieczną drogę, Z której już nie było żad- 

nego wyjścia. Kraj nasz na skutek sied- 

f- mioletniej w nim centralistycznej polityki 
dosłownie dusi się. W dziedzinie gospo- 

darczej, a szczególnie oświatowej i naro- 
dowościowej, mimo, że rząd Marszałka 

Piłsudskiego stara się tu wprowadzać 

pewne racjonalne przemiany panuje do- 

tychczas jeszcze taki chaos, takie zapozna: 

wanie specyficznych warunków naszych, 

że całokształt naszego życia zepchnięty zo- 
Stał na jakiś ślepy tor, na którym o jakimś 

większym rozmachu, szerszej inicjatywie 

„ mowy być nie może. 

< 

A 

  

Onegdajsze więc wypowiedzenie się 

tysiąca delegatów ludu Ziem Litewskc- 

Białoruskich za stanowiskiem krajowem, 

za utworzeniem Krajowego Stronnictwa Lu- 

dowego Ziem Litewsko Białoruskich „Zje- 

dnoczenie*, jest więc ostatecznem położe- 

niem kresu termu wszystkiemu co było do: 

tychczas, jest równocześnie dostatecznie 
Sprecyzowaną zawartą w zapadłej rezolucji 

kongresu formułą dążeń naszych, źe „/osy 

maszego łudoweygo ruchuy fak" t-looy  naeac 

go kraju powinniśmy rozwiązywać sami, w 

swe własne spracowane ręce powinniśmy 

wziać ster naszego krajowego ludowe- 

go życia". | nic tu nie pomogły 

obstrukcje — centrali „Wyzwolenia“, któ- 

re pomimo wszystko dotychczas jeszcze 

nie nauczone smutnemi doświadczeniami 

przeciwstawia się zdrowemu, odrodzeńcze- 

mu ruchowi życia politycznego Ziem Li- 

tewsko-Białoruskich, nic nie pomogły po- 

bożne życzenia naszych domorosłych mo” 

_ narchistów, którzy niedalej, jak przed kil- 

oma dniami nazywali ruch krajowy bluffem 

nie dopięty pozatem swego celu pewne nie- 

powołane czynniki, które nietylko do nowo- 

budzącego się życia zamierzały wprowadzić 

ferment i destrukcję, ale nawet po kongre- 

się rozpuszczały omiijające się z istotaą 

prawdą i bezsensowne plotki. Blok krajowy 

stał się faktem. Powstało Krajowe Stronni- 

ctwo Ludowe Z. L.-B. Zjednoczenie, słusz- 

nie tak przezwane, bo zjednoczylo ono na- 

prawdę pod wspólnym sztandarem cały lud 

bez różnicy na wyznanie i narodowość. 

Między tymi bowiem, których głosami za- 

padła rezolucja o utworzeniu tego stronni- 

ctwa byli nietylko Polacy, ale i Białorusini 

(katolicy i prawosławni), oraz Litwini. Kon- 

solidacja więc ruchu krajowego nastąpiła 

na najszerszej płaszczyźnie, bo obejmującej 

cały prawie lud polsko-litewsko-białoruski, 

który, jak niegdyś, szedł pospołu przez 

*dole-i niedole, tak i teraz postanowił ręka 

w rękę, całą ławą, pod krajowym sztanda- 

rem iść ku fepszej przyszłości. 

Co prawda przyznajemy, że narazie 

-- mie mówiąc już o Litwinach — nie ca- 

ły naród białoruski stanął na stanowisku 

krajowem. Jak w każdem społeczeństwie, 

tak i wśród Białorusinów nurtują różne 

kierunki polityczne, w wielu wypadkach 

wzajem się zwalczające, a nawet wyklucza- 

jące. Nie zrażamy się tem jednak uważa- 

jąc, iż to, co w kierunku krajowości uczy- 
_niono dotychczas, a co szczególnie realne 

kształty przybrało na onegdajszym zjeździe 
jest tylko pierwszym kamieniem, rzuconym 

pod gmach braterskiego współżycia mas 

ludowych, jakie już w najbliższej przysz- 
łości musi na ziemiach naszych wszech - 

władnie zapanować. Bo powtarzamy tu   

Zwycięstwo idei krajowej. 
jeszcze raz z naciskiem, że między naro-: 

dami, kraj nasz zamieszkującymi, niema 

nic, poza językami, coby je dzieliło, a i kwe- 

stja językowa może być łatwo załatwiona 

ku powszechnej zgodzie wtedy, gdy my sa- 

mi będziemy decydowali o losach naszych. 

Za przyklaiem więc Białoruskiej 

Partji Radykalnej, która bez żadnych za- 

strzeżeń stanęła pod krajowym sztandarem 

muszą pójść iane ugrupowania białoru- 

skie. Tego bowiem domaga się ich najży 

wotniejszy interes narodowy, tego domaga 

się dobro wspólnego nam wszystkim li- 

tewsko-białoruskiego kraju. Nikt nam na 

szej przyszłości nie wywałczy. Lepsze jutro 

dla ziem naszych nie nadejdzie samo. 

Trzeba o nie walczyć. Walkę tę podjął 

onegdajszy kongres delegatów Ziemi Wi- 

leńskiej i Nowogródzkiej tworząc Krajowe 

Stronnictwo Ludowe Z.L.B. „Zjednoczenie”. 

Zaich przykładem pójdzie niebawem reszta 

ziem, ciążącym pod każdym względem do 
Wilna. 

Wytworzy się wtedy na terenie całej 
północno-wschodniej połaci Rzeczypospo- 
litej jeden wielki krajowy front, twarzą 

zwrócony ku swemu historycznemu, kuliu- 

raln*mu, gospodarczemu ośrodkowi Wilnu— 

przyszłej stelicy autonomicznych Ziem 

Północno- Wschodnich. Dlatego więc soli- 
daryzując się z entuzjazmem kongresu nie 
dzielnego wznosimy okrzyk: 

Niech żyje Krajowe Stronnictwo Lu- 

dowe Ziem Litewsko- Białoruskich „Zjedno 
czenie”. Niech łączy ono polskie, białorus- 
kie i litewskie masy pod swoim sztanda-, 

rem, na którym wola narodów ziem — |- 

tewsko-białoruskich napisała: krajowa wła- 

dza ludowa, wszystka ziemia miejscowe- 

mu włościaństwu i braterstwo narodów, 

lit 
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° (№е @ №. Karola, 
PARYŽ, 27.XI. (Pat). W Paryžu iza- 

granicą obiegaly pogtoski, iž byly następca 
tronu rumuńskiego ks. Karol miał w zwią- 
zku z konferencją odbytą wczoraj ze swy- 
mi zwolennikami wyrzec się ostatecznie 
swych praw do tronu. Agencja Havasa do- 
wiaduje się z dobrego źródła, że pogłoska 
ta nie odpowiada rzeczywistości. Nie wy- 
daje się jednak, aby stanowisko księcia 
określone przez niego samego w niedaw- 
nym wywiadzie z przedstawicielem agencji | 
Havasa miało ulec zmianie w związku ze 
śmiercią Bratianu. Książe zaprzeczył wów 
czas z całą energją pogłoskom o rzekomej 
swej akcji, zmierzającej do objęcia tronu i 
tak samo dzisiaj, jak i poprzednio w inte- 
resach księcia: leży oczekiwanie dalszego 
rozwoju wypadków i niepodejmowanie ja- 
kichkolwiek awanturniczych przedsięwzięć. 

Turecki pomnik . zwycięstwa. 
ANGORA, 27.XI (Pat). Wczoraj w 

Angorze odbyła się uroczystość odsłonięcia 
pomnika zwycięstwa w obecności członków 
rządu, korpusu dyplomatycznego, deputo- 
wanych, żołnierzy i uczniów oraz tłumów 
publiczności. Główną postacią pomnika 
jest Mustafa-Kemal-Pasza, stojący na pie- 
destale, jako symbol zwycięskiej walki o 
niezależność oraz wspaniałej rewolucji na- 
rodu tureckiego. Cała uroczystość odbyła 
się w nastroju podniosłym. 

Wiadomości polityczne, 
(Tel od wł. kor. z Warszawy). 

Obecnie bawią w Warszawie w spra- 
wach służbowych wojewodowie: stanista- 
wowski dr. Morawski, kielecki Korsak, Ślą- 
ski dr. Grażyński i poleski Krahelski. 

Nowomianowany wojewoda bialo- 
stocki Kirst objął z dniem 28 b. m. urzę- 
dowanie. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

i nosa. 
Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul.Wi- 
leńska 28). Od 11—1 popol. 5359 

  

  

Nofa rządu polskiego w sprawie stosunkdu 2 bilWą. 
Dotychczasowy niebezpieczny stan nie da się 

dłużej utrzymać. 
WARSZAWA, 28.XI. (Pat.) W dniu dzisiejszym została przesł.na 

rządom państw, z któremi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne 
następująca nota rządu polskiego: 

„Na skutek przesłanej do Sekretarjatu Ligi Narodów, powołują- |. 
cej się na art. 1i-ty paktu skargi rządu litewskiego na rząd polski, 
sprawa stosunków polsko-litewskich znalazła się na porządku dzien- 
nym, mającego się odbyć niebawem posiedzenia Rady Ligi. Wobec 
powyższego rząd polski uważa za konieczne raz jeszcze sprecyzo- 
kąt = stanowisko w sprawie stosunków między obydwoma 
rajami. 

Rząd polski nie żywi żadnych zamiarów zagrażających niepod- 
ległości politycznej i całości terytorjalnejRepubliki Litewskiej, Jedynem 
jego pragnieniem jest nawiązanie z rządem litewskim w duchu naj- 
bardziej pokojowym normalnych stosunków sąsiedzkich. Pragnienia 
rządu polskiego stale spotykały się z kategoryczną odmową wszyst- 
kich rządów Litwy, które dziś tak, jak i dawniej twierdzą, że ich 
kraj znajduje się w stanie wojny z Polską. Zdaniem rządu polskiego 
taki stan rzeczy, brzemienny w niebezpieczeństwa dla współpracy po- 
kojowej narodów, nie da się dalej utrzymać. 

Dlatego też rząd polski jest przekonany, że wszystkie rządy i 
oświecona opinja świata zrozumieją jego stanowisko i użyją wszyst- 
kich środków będących w'ich mocy, aby przez zakończenie głoszo- 
nego z takim uporem stanu wojny spełnione zostało jedyne pragnie- 
nie rządu polskiego*, : 

Rozpaczliwe položenie Waldemarasa. 
RYGA. (Tel. wł.). Z Rygi donoszą, že przesilenie na Litwie dochodzi do 

punktu kulminacyjnego. Przez całą ubiegią noc Waldemaras prowadził z cent- 
ralnymi zarządami wszystkich stronnictw litewskich "narady, mające na celu zna- 
lezienie dróg umożliwiających Litwie wyjście z obecnej trudnej sytuacji. Wyni- 
kiem tych narad była konferencja, która odbyła się następnie między Waldema- 
rasem, a partją chrześcijańsko - demokratyczną, w sprawie wstąpienia tej rartji 
do rządu. jak słychać w najbliższych godzinach wszystkie stronnictwa wręczą 
Waldemarasowi ultymatum, do którego przyłączą slę również wyżsi oficerowie. 
Ultymstum domagać się będzie niezwłocznej reorganizacji rządu. Dalej komuni- 
> e podacie a ngielski i francuski wyjechali automobilem z Kowna, udając 

się do na. ‚ 

° ° ® . { 

Rozwiazanie Seimu i Senatu. 
WARSZAWA, 28.XI. (Pat). Dzisiaj sekretarz p. prezesa Rady Ministrów por. 

Zaćwilichowski złożył w prezydjum obu lzb parlamentu zarządzenie następującej treści: 

: po Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozwiązania Sejmu i 

enatu. 

Na podstawie art. 26, ust. I, w związku z art. 36, ust. 2 Konstytucji, 

rozwiązuję Sejm i Senat z powodu upływu czasu, na który zostały wy- 

brane. 
Warszawa, d. 28 listopada 1927. 

‚ podpisano: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
(—) Ignacy Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów 
(=) Józef Piłsudski. 

  

Wyrok druzgocący pos. Korfantego. 
(Telefonam od własnego korespondenta z Warszawy). 

Sąd marszałkowski w składzie pos. Thugutta, jako przewodniczącego i posłów 

Pragiera i Leona Żółtowskiego jako sędziów w sprawie posła Korfantego wyniósł na 

stępujące orzeczenie: „ 

Na najważniejszy zarzut, czy pos. Korfanty pobierał subsydja od jakichkolwiek 

organizacyj niezgodnie z charakterem posła i publicysty pclskiego sąd oświadcza: że 

poseł Wojciech Korfanty otrzymał od górnośląskiego związku górniczo hutniczego, 

względnie od „Fiducji* w czasie od 1 lipca 1922 r. na kupno drukarni polskiej w 

Warszawie, na dziennik „Rzeczpospolita*, na pokrycie deficytu dziennika „Rzeczpospo- 

lita* ogółem 2.157.638 zł. 47 gr. W listopadzie roku 1926 otrzymał dodatkowo na te 

same cele od tego związku 62.452 zł. Pierwszego stycznia 1927 r. drukowano „Rzecz- 

pospolitę", będącą podówczas własnością posła Korfantego, bezpłatnie w drukarni 

polskiej. Na dziennik „Polonia* wypłzcał tenże związek pos. Korfantemu od grudnia 

roku 1925 do listopada 1926 r. przeciętnie 20 tys. miesięcznie. 

Sąd marszałkowski po rozważeniu i zaopinjowaniu powyższych zarzutów orzekł, 

że pobieranie subsydjów od górnośląskiego związku górniczo hutniczego przez pos. 

Korfantego w okolicznościach, w jakich to czynił, nie licowało z.godnością posła i 

publicysty. й 

Na trzeci zarzut, czy pos. Korfanty, jako prezes Rady Nadzorczej B-ku Śląskiego 

postępował zgodnie z przepisami prawa i honoru— Sąd, zważywszy wszystkie okolicz- 

ności, orzekł, że postępowanie posła Korfantego, jako prezesa Rady Nadzorczej Banku 

Śląskiego nie było zgodne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami. 

Orzeczenie sądu marszałkowskiego pos. Thugutt wręczył o godz. 1i+ej zarówno 

oskarżonemu posłowi Wojciechowi Korfantemu, jak również marszałkowi Sejmu, panu 

Ratajowi. 

Blok mniejszości narodowych stał się faktem. 
(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

27 i 28 b. m. odbywały się narady przedstawicieli Ukraińców, Żydów, Białorusi- 

nów, Niemców i Litwinów. Na naradach tych po uzgodnieniu wniosków, wysuniętych 

na poprzednich posiedzeniach, uchwalono utworzyć blok wyborczy mniejszości narod. 

do przyszłego Sejmu i Senatu.   
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Znanieme głowy tranoskie 6 palką: | 
liewtim konie 

e PARYŻ, 28.XI (Pat). W prasie fran- 
cuskiej w dalszym ciągu ukazują się liczne 
komentarze w kwestji noty sowieckięj do 
Polski. „Temps* wykazuje błąd Rosji, któ- 
ra zapomina, że właśnie Litwa sprzeciwia 
się wznowieniu wszelkich normalnych sto- 
sunków z Polską, pozostając z nią według . 
własnego oświadczenia na stopie wojennej, 
wówczas gdy najżywotniejsze jej interesy 
pod względem politycznym i gospodarczym | 
wymagają wznowienia opartych na wzajem- 
nym zaufaniu stosunków między obu 
krajami. A 

Obecne posunięcie Sowietów—kończy 
„Temps*—uważać należy za manewr ma- 
jący na celu wytworzenie życzliwej atmo- 
sfery „dla roli, którą Litwinow zamierza о- 
degrać w przyszłym tygodniu w Genewie. 
„Journal des Debats"* pisze: Wiadomo każ- | 
demu, że gdy Sowiety pozornie  pietnują 
wojnę między narodami, w rzeczywistości | 
usiłują wszędzie wsnieść wojnę domową | 
uzurpując sobie niesłusznie rolę protektora 
Litwy, gdyż z nią bezpośrednio : nie są- 
siadują. 8 

Wojna nie może z tego wyniknąć, 
chociaż możliwe, że wrazie wyprawy na. 
Kowno emigrantów litewskich, przeby- 
wających obecnie w Wilnie, rząd moskiew- - 
ski wystąpi z tego powodu z pretensjami 
przeciw Polsce, gdyż reakcjonista Walde- 
maras zawarłsojusz z Moskwą komuni- 
styczną. Briand i Chamberlain winni się 
porozumieć co do sposobu postawienia 
kwestji w Genewie, a obecność przedsta- 
wicieli Sowietów: Litwinowa i Łunaczar- 
skiego powinna dać możność powzięcia de- 
cyzji w kwestji ogólnej sytuacji nad  Bał- 
tykiem. 4 

„Victoire“ ošwiadcza: „Ładny pokój— 
jakgdyby nie dość było Bałkanów. Musimy | 
teraz mieć się na baczności przed tą dru-- 
gą prochownią, którą naładował materja- 
łem wybuchowym traktat wersalski, two- 
rząc państwo polskie przy pomocy polo- 
wicznych środków. Należało je odbudować 
na mocnych fundamentach, dając mu ob: 
szerną granicę morską i wcielając w nie | 
caie Prusy Wschodnie. Uniknęłoby się | 
tym sposobem korytarza pomorskiego. | 
Należało tembardziei wcielić do Polski - 
wieków jedną całość. Ponieważ tego nie 

uczyniono, widzimy dzisiaj Rosję bolsze- 
wicką, mówiącą tym samym językiem, 

co Rosja carska. Dowodzi tu najlepiej, że 

nędzne państwo litewskie, które nie zg0- 

dziło się połączyć węziami federacji ze 

starszą swą siostrą Polską nie może ina- 

czej egzystować, jak na łasce Rosji i to 

do dnia, gdy tej ostatniej się spodoba 

siłą znowu ją połknąć. „W tym samym 

dzienniku Georges Bienaime  streściwszy 

dzieje prób zbliżenia między Polską a Lit 

wą, które to. próby tak uporczywie są 

zwalczane przez Rosję i Niemcy, oświadcza: | 

„Skoro tylko Polska przez swą politykę peł-- 

ną sprawiedliwości i życzliwości Okazuje 
się w możności zdobyć przyjaźń: którego” 

kolwiek ze swoich sąsiadów, widzimy na- 

tychmiast, jak i Berlin i Moskwa powra-- 

cają do dawnej zmowy Fryderyka i Ka= 
tarzyny“. =: 

„Populaire* również poddaje ostrej 
krytyce treść noty sowieckiej. „Ere Nouvel: 
le* oświadcza: „Trudno sobie wyobrazić, aby 

tak drobne państwo jak Litwa mogła nas 
razić na niebezpieczeństwo pokój światcwy. 
Wydaje się paradoksem, aby Waldemara- 
był w stanie stawić czoła Briandowi i aby 
gabinet kowieński, nie mający więcej zna- 

czenja niż zwykła prefektura, zdolajć ył 
zachwiać w swych posadach rezultaty dzie- 
ła locarneńskiego". AM 

— ZYC IST SS AE | 

Deiorka  palicanta litewskiego z koniem | 
"do Polski. 43 

W tych dniach w okolicich Turmont 
patrol polskiej straży granicznej zauwa- 
żył jeźdźca, który przekroczył granicę. 
z Litwy do Polski Na okrzyk patrolu nie- 
znajomy skierował się w stronę naszego 
oddziału. A 

Zatrzymany okazał się policjantem 
litewskim, który wraz z koniem uciekł z 
Litwy do Polski. ; si 

Policjanta litewskiego skierowano 
do najbliższej strażnicy. W parę dni póź- 
niej na odcinek granicy pelsko-litewskiej 
przybył lejtenant litewski, domagając się 
wydania policjanta. й 

Wobec tego, iż przybyły do Polski 

      

  

policjant litewski oświadczył, iż przgnie 
pozostać w Polsce, gdyż ze względów 
natury politycznej grozi mu na Litwie 
surowa kara, władze polskie. odmówiły 
wydania go straży litewskiej. 

ннн ° В 

 



  

Utworzenie Krajowego 
_ Ziem Litewsko-białoruskich „Zjednoczenie. 

т W niedzielę, dn. 27 b. m. o godz. 12 
w Sali Krengla przy ul. Ludwisarskiej od- 
był się Kongres delegatów „Stronictwa 
Chłopskiego" i „Wyzwolenia”. . 

; Na zjazd przybyło przeszło 250 dele- 
 gatów ze wszystkich powiatów wojewódz- 
_ twa wileńskiego i nowogródzkiego. 

Žž Z ramienia zarządu głównego! „Stronni- 
ctwa Chłopskiego” przybyli na zjazd posło- 
wie Waleron i Polakiewicz. 

Celem Kongresu było zjednoczesie 
:: ruchu ludowego na terenie ziem b. Wiel- 
_' _ kiego Księstwa Litewskiego i utworzenia 

Wielkiego Krajowego Stronnictwa Ludowego, 
- któreby w ramach swych łączyło wszystkich 
tych bez względu na narodowość, którym 
dobro ludu naszego i kraju leży na sercu. 

Wyrazem tych dążeń była odezwa, 
którą inicjatorzy zjazdu wydali na ten 
dzień uroczysty, a która stwierdza, iż „Na 
congresie tym potwierdzimy nasze braler- 
two i naszą solidarność". Zgodnie pod 

; = sztandarem winni stanąć obok sie- 
ie Białorusin, Polak i Litwin, stwierdzając 

tem, iż wszyscy jednako kochają kraj swój 
rodzinny — ziemię, która nas wykarmiła i 
żywi, niema różnic narodowościowych tam, 

_ gdzie chodzi o jedną wielką sprawę ludową". 
„I nie omylono się. Inicjatywa nie poszła 

na marne, cel został osiągnięty. 
: Zjazd zagaił poseł Wędziagolski, wy 

/ głaszając dłuższe przemówienie, w którem 
‚ nawoływał do połączenia się w imię wspól- 

nej sprawy w jedno wielkie Krajowe Stron- 
ctwo Ludowe, gdyż tylko w jedności siła. 

_. Po przemówieniu posła Wądziagol- 
__ skiego, wybrano prezydjum kongresu, do 
'_ którego weszli: mecenas Mieczysław Racz- 
ы icz, p. Żukowski (delegat pow. postaw- 

kiego), Inż. Mikułowski (del. wojewódz- 
twa nowogródzkiego), i poseł Dubrowik. 

" Pierwszy zabrał głos przedstawiciel 
lyzwolenia mec. Raczkiewicz który pod- 

reślił, iż dotychczasowa centralistyczna po- 
lityka prowadzona przez poszczególne 
stronnictwa okazała się zgubną w swych 
skutkach. O losie naszego kraju muszą 
decydować tylko jego mieszkańcy. W tym 
też celu zwołany został dzisiejszy zjazd. 
Na nim więc wszyscy tego kraju miesz 
kańcy bez różnicy narodowości i wyzna- 

: p się w tym kierunku wypowie- 
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|. Na wniosek mówcy zjazd wyłonił 
dwie delegacje, które w imieniu zjadno- 
czonych stronnictw: Stronnictwa Chłop- 
skiego i Wyzwolenia, udały się do obra- 
Giza "w tym czasie zjazdów: Związku 

Drobnych Rolników i Białoruskiej Partji 
Radykalnej, abyje zaprosć do przystąpie- 
nia do Kr. Str. Ludowego Ziem Lit. Bia- 
ruskich. : 
` Мамерш!е przemawiał p. Mikułow- 

ski. zaznaczaiac. iž partviniciwo,oravajojjo 
 rozwėj gospodarczy i kulturalny tutejszego 

kraju. 
|. W tym samym duchu przemawiał 
również pos. Dubrowik. W chwili, kiedy 

fńiczy swe przemówienie pos. Dubrowik 
а salę wchodzą delegaci Białoruskiej Ra- 

dykalnej Partji z Fr. Umiastowskim na 
czele, których witał przemówieniem w ię- 
zyku białoruskim p. Żukowski wyrażając 
radość, iż w szeregach Krajowego Stronnict- 

no s» > Białorusini, stano- 
iący e największy procent ludności 

Ziem Litewsko-Bialoruskich. 
> Odpowiedział powołany już prseitem 

T p. Ciawłowskim do prezydjum p. Umia- 
stowski. Po nim zabrał głos. p. Ciawłow- 

ski (del. pow. baranowickiego), nawołując 
do zgody, jedności narodowej i do stsnięcia 

a Krajowego Stronnictwa 

|... Po przerwie zjawiają się ze sztanda- 
s rem i emblematami dawnego „Odrodzenia* 
- geiegaci Związku  Drobnych Rolników 

Ziem Wschodnich w liczbie kilkuset osób 
lnie zarełniając olbrzymią salę. W i- 

i e p. za = akces do 
ra o Stronnictwa Ludowego Ziem 

Litewsko-Białoruskich. " я 
= Następnie na wniosek mec. Raczkie- 
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 Ostatnia Šroda Literacka nie miała 

ściśle określonego programu. Mimo to oży- 
2 few ważą p ezyżczajne, dysputowa- 

‚ 0О х zapałem, rozprawiano z przejęciem. 
Nie dziwnego: Tematem dysputy była na- 
gr west a Wilna. й 

_ № projekcie jest narazie i jeszcze 
lewiadomo, jak ją Magistrat wileński ro- 
zumie. Czy ma być przeznaczoną dla pisa- 
rza tu urodzonego, tu wrośniętego wszyst- 

iemi korzeniami duszy? Czy dla każdego, kto 
Milnem zainteresowany, o Wilnie warto- 

ową książkę napisze? Czy może ma być 
dznaczeniem za wielkie dzieło, gdziekolwiek- 

- bądź i o czemkolwiekbądź napisane, byle 
_ sławy polskiej literaturze przysporzyło? 

__ W kaźdym wypadku Związek Litera- 
w w Wilnie zabrzć głos tu powinien. 
ypowiedzieć się musi w tej sprawie, wy- 
unąć swój projekt, wyrazić swój pogląd. 
głos ten powinien być wysłuchany. 

_ Były już takie głosy z pomiędzy nas, 
lotąd, wołające na puszczy. Jeszcze w 
łym roku pisał o nagrodzie literackiej 

Jasta Wilna kolega Hulewicz. 

Historyczny dzień. 
  

Stronnictwa Ludowego 

wicza powołano na przewodniczącego złą- 
czonych partyj w jedno Krajowe Stronnictwo 
Ludowe Ziem Litewskc-Białoruskich, szer- 
mierza idei krajowości i konsolidacji ruchu 
ludowego na ziemiach północno-wschcd- 
nich mec. Abramowicza co zostało przy- 
jęte hucznemi oklaskami. е 

Mec. Abramowicz dziękując za wielki za- 
szczyt, przewodniczenia połączonym stron- 

nictwom ludowym zaznaczył, iż idea takiego 

połączenia nie jest nową. Już przed wojną 
pod krwawemi rządami zaborcy Jączyli się 
Polak, Białorusin, Litwin i zgodnie ramię 
przy ramieniu walczyli z uciskiem. 
To, do czego nie doprowadził rząd carski, 
podburzając jednych przeciwko drugim 
a co nie udało się również i Niemcom, 
zrobili szowiniści, którzy wszczepili w ma- 
sy wzajemną nienawiść, która nabrała 
szczególnego wyrazu w. dziedzinie kultural- 
no-ošwiatowej. 

A przecież do macierzystego języka 
ma prawo każdy czy to. Białorusin, Polak 
czy też Litwin (brawa). Przed wojną wspól- 
nie z obecnym na sali prezesem Białoru- 
skiej Partyi Radykalnej p. Umiastowskim 
walczyliśmy z uciskiem caratu. Nie było 
różnic narodowościowych. Byli tylko syno 
wie tej ziemi. Dziś obchodzimy wielkie 
święto połączenia. Ziściła się idea Kali- 
nowskiego: „Wolni z wołnymi, równi z 
równymi". Na dowód widomego znaku po- 
łączenia się tych dwóch bratnich narodów 
mec. Abramowicz całuje przedstawiciela 
Białorusinów p. Umiastowskiego. 

Ten widomy znak braterstwa zebrani 
przyjęli długotrwałemi okrzykami „Niech 
żyje Krajowe Stronnictwo Ludowe”. 

Ze łzami w oczach opowiada później 
p. Umiastowski, jak w 1906 r. przy pomo- 
cy Polaków budziło się do życia serce na- 
rodu białoruskiego. Gdy wówczas ramię 

była to wielka moc, której nawet knut 
carski nie mógł przełamać. Polacy użyczali 
drukarń i uczyli składać zecerów bialo- 
ruskich odezwy. Dziś znowu stojemy zgod- 
nie do pracy w imię lepszej przysłości. 

Następnie z innemi głównego zarzą- 
du. które na przystąpienie Stronnictwa 
Chłopskiego do Krajowego Stronnictwa 
wyraził swą zgodę zabrał głos pos. Wa- 
leron. 

W odpowiedzi pos. Waleronowi mec. 
Abramowicz podziękował za życzenia za 
znaczając, iż Krajowe Stronnictwo Ludowe, 
dążąc do autonomii terytorjalnej nie zry- 
wa przez to łączności z masami chłop- 
skiemi całej -Polski, lecz przeciwnie tą 
właśnie drogą pragnie nawiązać Šcišlejszą 
jeszcze z nimi łączność. Dalej mec.Abramo- 
wicz stwierdza fakt dokonany, że niema 
już Wyzwolenia, Stronnictwa Chłopskiego 
Białoruskiej Partji Radykalnej 1 Związku 

Krajowe Stronnictwo Ludowe Żiem Litew- 
sko-Biatoruskich „Zjednoczenie“ (huczne 
długo niemilknące brawa). 

W międzyczasie grupki znajdujących 
się na sali komunistów hromadowców i 
eserów białoruskich usiłowały wszcząć za: 
ment, by tym sposobem doprowadzić do 
zerwania, lub rozwiązania kongresu. Dzię- 
ki zdecydowanej postawie uczestników 
kongresu wywrotowcy musieli zamilknąć. 

Po uspokojeniu sali zabiera znowu” 
głos mec. Raczkiewicz, który odczytuje de- 
klarację nowoutwórzonego stronnictwa, 
przyjętą przez aklamację, którą z braku 
miejsca podamy w następnym numerze 
naszego pisma. Po przyjęciu przez kon 
gres deklaracji przystąpiono do wyborów 
tymczasowego zarządu stronnictwa, który 
na mocy uchwały wiecu składać się ma z 
25 członków. Prezesem wybrany został 
przez aklamację p mec.W. Abramowicz, po 
zostałych zaś 24 członków wybrała każda 
z wchodzących grup. 

Po załatwieniu szeregu spraw natury 
organizacyjnej przewodniczący wśród hucz- 
nych oklasków na cześć nowopowstałego 
stronnictwa za nknął wiec, dziękując licznie 
przybyłym delegatom za współpracę dla 
dobra sprawy ludowej i naszego kraju. 

Af. 
: W 

tą kwestją obraduje, stanie się nagroda 
może już w przyszłym roku faktem istotnym. 

Nie chodzi tu wyłącznie o zasiłek ma- 
terjalny, jakkolwiek ważną jest rzeczą, by 
ten i ów ze zdolnych, utalentowanych lu- 
dzi mógł 
troski o chleb powszeani. Chodzi o tę 
wielką zachętę i podnietę, jaką daje każde- 
mu artyście Świadomość, że praca jego mo- 
że znaleźć uznanie, może zostać wyróżnio- 
ną w pewien Ściśle okreslony, a nieulega- 
jący wątpliwości sposób. 

To uznanie jest ważniejszem od za- 
siłku materjalnego. Dodaje otuchy. młodym 
i jest nagrodą starszym za trud dotych- 
czasowy. 

W końcu ustanowienie nagrody lite- 
rackiej Wilna wskazywzć będzie, że miasto 
nasze ukochane nie idzie sobie gdzieś na 
szarym koficu w ogólnym pochodzie. 
nieobcą 
i sztuki, 
przedzić. 

Dysputuje się tedy na Środzie z tą 
wiarą, że dysputa nie jest jałową. 

‚ Na jedno godzą się wszyscy: nagroda 
wilefiska musi-być nagrodą za utwór w |” 
jakikolwiek sposób z nem związany, 

mu jest troska o rozwój kultury 
że się nie da na tej drodze wy- 

| iu Aalst. 

przy ramieniu szedł Polak z Białorusinem | 

oddać się pracy spokojnie, bez | W 

Że | Białorusin, Litwin, albo Żyd? Czy mają 

nia, na którym wszyscy zejść się możemy. 

  

Oświadczenie rządu litewskiego. 
KOWNO, 28.XI (ATE). Prasa litew- 

ska podaje następujące oświadczenie rządu 
litewskiego w sprawie konfliktu polsko-li- 
tewskiego. 

Stanowisko Polski wobec Litwy przy- 
czyniło się do rozpowszechniania najroz- 
maitszych pogłosek wśród ludności litew- 
skiej. Np. w Kownie krążą pogłoski, iż 
Polska będzie bombardować miasto z sa 
molotów. Część ludności żąda ustąpienia 
obecnego rządu. Tą drogą jednak nie zdo- 
ła się nie Osiągnąć i zyska na tem tylko 
Polska, która nie chce swoich aneksyj 
przeprowadzić otwarcie i dlatego zasłania 
się emigrantami litewskimi. Jest możliwe 
przybycie przywódcy emigrantów litewskich 
Pleczkajtisa do Genewy, sby tam wystąpić 
w imieniu narodu litewskiego. 

Rząd litewski spogląda z odwagą i 
ufnością w przyszłość. Połska swą taktyką 
nie potrafi go przestraszyć. Rząd litewski 
powinien być przygotowany do obrony 
swego stanowiska do ostatniej kropli krwi. 

Zaprzeczenie. 

RYGA, 28.11 (ATE). Litewski mini- 
ster wojny Daukantzs za pośrednictwem 
kowieńskich korespondentów ryskich dzien- 
ników zaprzecza wiadomościom, jakoby 
Litwa skoncentrowała na granicy polskiej 
6 batalionów piechoty i 4 szwadrony ka- 
walerji. 

Aresztowanie delegacji oficerskiej. 
RYGA, 28.11.. (ATE). „Rigasche 

Rundschau* donosi z Kowna: „Komendant 
garnizonu kowieńskiego. Petrulis zwrócił 
się do rządu z żądaniem dymisji. Jedno 
cześnie delegacja, złożona z płk. Tumatisa 
i jednego z kapitanów, która z takiem 
samem żądaniem udała się do rządu, 
została aresztowana. * 

2 Państw Baliyckich, 
A. Lednicki w Rydze. 

RYGA. 28.XI. (Ate). Wczoraj przy- 
był do Rygi p. Aleksander Lednicki, wita- 
ny na dworcu przez posła Łukasiewicza 
konsula Łopatto, przedstawicieli prasy i To- 
warzystwa Przyjaciół Ligi Narodów. 

Dziś po południu p. Lednicki przy- 
jęty był przez min. Zeelensa i złożył wi- 
zytę prezydentowi Republiki Łotewskiej, z 
którym łączy go dawna znajomość. Towa- 
rzystwo Przyjaciół Ligi Narodów wydało 
dziś na cześć p. Lednickiego śniadanie. 

P. Lednicki o stosunkach Poisko= 
Litewskich. 

RYGA. 28. XI. (ATE). P. Aleksander 
Lednicki w wywiadzie „Siegodnia* oświad- 
czył, tż Polska, uznając prawa Ligi Naro- 
dów, uznaje również niepodległość .Litwy, 
która jest drogą nietylko dla samej Litwy, 
zn t dl santa dažas min аща ЛЫ 
być nawet mowy o tem, aby Polska my-- 
ślała poważnie o naruszeniu niepodległości 
państwa litewskiego. Obecna sytuacja Lit- 
wy jest absolutnie nienormalna i grozi 
niebezpieczeństwem nietylko Polsce i Lit- 
wie, ale także całej Europie; która wyszła 
z wojny z rozbitym organizmem gospo- 
darczym. 

Hytory ’ он i Żyraotowie 
WARSZAWA, 28. XI. (Pat.) W niedzielę 27 

b. m. odbyły się na terytorjum woj. warszaw= 
skiego wybory do Rad Miejskich Żyrardowa i 
Gąbina pow. gostynińskiego. Wynik głosowania 
w Żyrardowie był następujący: uprawnionych do 
głosowania było 13.656 osób, Głosowało 11,673. 
Unieważniono 704 głosy z czego 678 głosów 
oddanych na unieważnioną listę komunistyczną 
Nr. 10, Poszczególne listy uzyskały: Nr 1 ewang. 
zjedn. 1 mandat, Nr 2 PPS—16 mandatów, Nr 7 
NPR lewica 1 mand. Nr 14 właśc. nier. kupców i 
rzem. | mand. Nr 19 zjedn. chrz. nar. org. społ. 
$ mand., Głosy żydowskie rozbiły się na Sześ,Ć 
list, które nie uzyskały żadnego mandatu, Wyn!- 
ki wyborów w _Gąbinie: uprawnionych do głoso- 
wania było 3,150, głosowało 2,875, Listy komu- 
nistycznej tu nie wystawiono. Poszczególne listy 
uzyskaty: Nr 1 rzemiesśln. Żydów 3 mand. Ni 2 
PP3 4 mand. Nr. 3 Poalej Sjon (prawica) 3 man-1 
daty, Nr 4 Bund 2 mandaty, Nr.5 Niem. Zw. Lud. 
1 mand. Nr 6 rzem. roln. I mand. Nr 7 blok: Cn. 
D.i Partji Pracy 8 mand. Nr 9 ortod, 2. mand, 
Przebieg wyborów w obu miastach był spokojny. 

Lisu к оруны 

  

słe. Nie znaczy to bynajmniej, że autor 
wilnianinem ma być koniecznie, lub w Wil- 
nie czy w Nowogródku zamieszkałym. Te- 
go rodzaju klauzula związałaby ręce komi- 
sji, czy. jury, decydującemu o nagrodzie. 

ilno ma tyle danych, by zainteresować, 
zachwycić każdego prawdziwego poetę, ty- 

1 Rosji Sowieckiej, 
Brednie sow. o konferencji 

w Wilnie. 
MOSKWA, 27,X1 (kor. własna). W 

przyjeżdate Marszałka Piłsudskiego do 
Wilna widzi prasa sow. intensywne przy- 
gotowania do napadu na Litwę. 

Idąc dalej w tym samym kierunku, 
upatruje „Prawda” w przejściu do stanu 
spoczynku gen. Żeligowskiego próby zor 
ganizowania wyprawy na Litwę z udziałem 
wszystkich członków specjalnie dla tego 
pełączonych org. b. legjonistów, hallerczy 
ków, dowborczyków. Te „imperjalistyczne 
usiłowania Polski*, pisze te same pismo, 
zagrażają najżywotniejszym interesom (?) 
ZSRR. 

W całości i samodzielności Litwy 
winna być również zainteresowana i resz- 
ta państ bałtyckich. Zwracamy uwagę pa- 
nających całej kuli ziemskiej (kończy „Praw- 
da“ ten fentastyczny o przyszłej wyprawie 
związku b. wojskowych pod dctwem gen. 
Żeligowskiego aitykuł) na ogromne nie- 
bezpieczeństwo dla pokoju Światowego, 
które stwarza Polska. 

Środki ochrony sow. delegacji 
w Genewie. 

MOSKWA, 27.XI (kor. własna). Pra- 
sa sow. podaje, że pomiędzy władzami 
szwajcarskiemi z jednej strony, a sow. de- 
legacją z drugiej, zostało osiągnięte zupeł- 
ne porozumienie co do ochrony przedsta- 
wicieli sowieckich na konferencji rozbroje- 
niowej. Ochrona ma być zorganizowana w 
ten sposób, by swojem postępowaniem nie 
kompromitowała delegacji sow. 

Kołłontajowa posłem w Nor- 
wegji. 

MOSKWA, 27,X1 (kor. własna). Przy- 
była do Oslo na stanowisko Posła sow. 
przy rządzie norweskim  propagatorka 
wolnej miłości —  Kołłontajowa  wywia- 
dzie udzielonym tamt. dziennikarzom zazna- 
czyła, że usilnie będzie dążyć do wzmoc- 
nienia duchowej i kulturalnej łączności 
pomiędzy Norwegją a ZSRR. 

Utarczki na pograniczu sowiecko- 
Ainlandzkiem. 

LENINGRAD, 27.X1 (kor. własna). 
Prasa sow. donosi o częstych utarczkach 
na granicy sow.-finlandzkiej. W jednym z 
ostatnich wypadków grupa złożona z 4 ©- 
sób podczas przekraczania granicy do Rosji 
sow. została ostrzelana przez sow. straż 
graniczną; w wyniku strzelaniny został za- 
bity jeden żołnierz sowiecki. 

Z Białejrusi Sowieckiej 
„Zdobycze" rewolucji bolszewi- 

ckiej na Białejrusi sow. 
MINSK, 28 XI (kor. własna). O „do- 

skonałej* organizacji eksploatacji działu 
leśnego, wpływy z którego stanowią omal 
nie 50% całego budżetu BSRR. Świadczy 

rd i У! -h 
RY iek bra ruskie "nstytucyj 

dla eksploatacji terenów leśnych. 
Dla zaopatrzenia pracowników zatrud- 

nionych przy wyrąbywaniu lasu potrzeba 
było 16,500 pił, które też i zostały zgod- 
nie z istniejącemi przepisami zapotrzebo- 
wane w odnośnym sow. syndykacie. 

Z chwilą rozpoczęcia robót, na usil- 
ne i długie błagania zainteresowanych na- 
deszło pił tylko — 500. Podobne „postę 
py” zostawiające daleko poza sobą „zgni- 
łą „cywilizację Zachodu*, wymownie świad- 
ćzą o rzeczywiście poważnych zdobyczach 
rewolucji bolszewickiej. 

W B.S.R.R.—30.000 bezrobotnych. 
MINSK, 28.XI (kor. wł.) W/g ostat- 

nich danych na dzień 1 października br. 
znajdowało się na teryt. Białejrusi sow. 
tylko zarejestrowanych przeszło 30 tys. 
bezrobotnych. 

Śnieżne burze na Białejrusi šow. 
„  MINSK, 28.X1 (kor. własna). Na ter. 

Białejrusi sow. w dalszym ciągu szaleją 
śnieżnie burze. W celach utrzymania komuni- 
kacji z Moskwą pracują specjalne pociągi 
oczyszczające tor kolejowy. 

Ze względu na olbrzymie (ilości śniegu 
w mieście Mińsku możliwy jest tylko ruch 
pieszy. 

przed którem uchylamy czołś: piękno. 
„ |Jest jedna jeszcze bolączka. Porusza 
ją Hulewicz, a po nim Leczycki. Jak zapo 
biedz, by racje polityczne nie grały roli 
przy nadawaniu nagrody? By nie zdarzyło 
się w Wilnie takie np. nieporozumienie, 
jak, ostatnio, w Poznaniu? Tu jedna jest   le chowa w sobie ukrytych skar.Óów dla 

fantazji twórczej. Ktoś może przyjechać znie 
nacka i zakochać się w mieście naszem od 
pierwszego wejrzenia. Wówczas napisze o 
niem piękną książkę w Krakowie czy Lwo- 
wie. Nie możnaż by jej nagrodzić? 

Prof. Limanowski chciałby nagrodę 
rozszerzyć, ogarnąć nią całą sztukę: ira- 
larstwo, rzeżbę, rauzykę. 

Kolega Leczycki mówi o mniejszoś 
ciach narodowych. Sprawa paląca. Co bę- 
dzie jeżeli piękny utwór o Wilnie napisze 

być wyłączeni? 
Jednogłośnie odpowiedź pada: nie. 
Nie może tu być żadnych ograniczeń 
Każdy obywatel miasta Wilna równe 

ma prawa. Kryterium jedynem może być 
tylko artystyczna wartość danego utworu. 

Sztuka to most tęczowy - porozumie-   napisany przez Wilno i dia Wilna, lub z   2 ь тд"- gdy Magistrat poważnie nad 

   
ducha tutejszego, tuiejszej atmosfery wyro- | 

Co nas, artystów, obchodzą polityczne 

tylko rada. W jury, przyznającem nagrodę, 
zasiadać muszą ludzie kompetentni i bez- 
stronni. Przedstawiciele Uniwersytetu, To- 
we: Przyjaciół Nauk, Związku Litera- 
tów. 

To jest konieczność . bezwzględna, 
inaczej myśl piękna w wykcnaniu zatłą- 
dzić może na manowce. 

Pan Rektor Pigoń nazwał nagrodę 
literacką wielką zachętą do pracy. To jej 
najważniejsza rolą. Dlatego, reasumując: 

1) Nie powinno być w niej kiauzul 
wykluczających. 

2) Nie należy jej rozdrabniać, dzie- 
ląc na kilka mniejszych, jak to propono- 
wało parę głosów. | 2 

Im mniejszą będzic—tem latwiejszą 
do zdobycia, tem mniej wartościowem be» 
dzie wyróżnienie, które ze sobą przynosi. 

I, dodam na zakończenie, nie uważa- 
łabym za wskazane wciąganie tu innych   racje? My mamy nad sobą jedno prawo, 
dziedzin sztuki. Praktycznie byłoby to zbyt 
trudnem. Nie podobna porównywać ze 

Ukonstytnowanie się zarząda Krajowego Stron 
nittwa Ludowego Liem Lilewsko-Białoruskich. 

Wczoraj odbyło się ukonstytuowanie 
zarządu Krajowego Stronnictwa Ludowe- 
go Ziem Litewsko-Białoruskich w następu- 
jącym składzie: prezes mec. Abramowicz, 4ę 
wice-prezesi pos. Wedzisgolski i p. Umia- 
stowski, sekretarz mec. Raczkiewicz, skar- 
brik p.Weckowicz, cztonkowie zarządu pp. 
Mikułowski i Zieniuk, 

0 hejnał wileński 
Było już o tem sporo głosów w pra” 

sie, ale kwestja została niewyjaśniona i- 
ponieważ plebiscytu trudno zorganizować, 

więc pozostaje wciąż jedna droga pisać i 
tlumaczyć. Dobrze by. było wiec urządzić 
na ten temat i- dać się wygadać ludziom, 
których ta sprawa, nie tak blaha, jak by 
się wydać mogła, roznamiętnie. : 

Na ostatniej Środzie Literackiej, ostro 
się o to Ścierały zdania. | dobrze. Literaci | 
i inteligencja wileńska ma chyba coś do. 
powiedzenia o haśle Wilna, jego pobudce, 
wezwaniu, zawołaniu ryčerskiem. 

Osobiście, pojąć nie mogę dlaczego 
nieszczęśliwy traf wpakował na wieżę Ka- 
tedralną ię właśnie ponurą, banainą w me- 
lodji, a okropną w treści pieśń niewolni- 
ków! I to na epokę zmartwychwstania, о- 
drodzenia, radości? 

Sądzilibyśmy, "my, wilnianie, że głos, 
który się ma rozlegać z wieży Katedralnej, 
niby ze strążnicy Gedyminowego grodu, 
który dzięki radio rozlegać się będzie na 
dalekie światy, powinien przedewszystkiem 
być głosem tego miasta, z którego wychodzi. 

To jest warunek pierwszy, konieczny: 
Niechże ktoś powie co ma pieśń 

Konopnickiej, pisana dla zaboru pruskiego, 
z tem wstrętrem, a dziś absurdalnem plug 
ciem w twarz przez Niemców, co to mą 
z Wilnem wspólnego? Jaka tradycja, przył. 
wiązanie, przyzwyczajenie, duchowa łącz* 
ność z miastem naszem lub krajem w koło? 

Czy łączy to wielojęzyczność naszej. 
prowincji w jeden akord? Co lud Wileń- 

rzucaniu ziemi skąd nasz ród, kiedy go 
nikt stąd mie wyrzucał, o szczepie Piasto- 
wym, którym nie jest itd. 

Pieśń ta, przykra i niezmiernie upa 
karzająca ongiś, dziś może nas poprostu 
ośmieszyć w dalszem . rozprzestrzenianiu. 
Wystawić sobie można radość i kpiny а-- 
kichś Niemców, 
gdyby to usłyszeli przez radio. „Co, je” 
szcze się nas tak boją jak dawniej, jeszcze 
się zaklinają i modlą, byśmy im w twarz nie | 
plulil?* Nasamą-myśl obrzydzenie ogarnia. 

wieczna, którą zna każdy, od prostej baby 
do najwyższych władz, pieśń oblana sto- 

lizman, którym się broniło bezbronne mia- | 
sto przez lata prześladowań. Pieśń ta, dla 
przybyszów ot, jak każda inna, dla nas jest 
jakby głosem duszy naszego miasia. 3 

Pieśń wszystkich. Każdy musi ją uznać 
za swoją, bez różnicy partji, narodowości 
i stanu. Na dźwięk tej pieśni, kto ją usły- 
szy, musi na chwilę chociaż stać się dob= | 
rym, pomyśleć życzliwie, jasno, słonecznie. 

Ta pieśń to głos Kaplicy Najśw'ętszej 
Panny Ostrobramskiej, to Jej hymn na Jej 
cześć od pokoleń śpiewany. To rzeane, 
takie tutejsze dźwięki pieśni: „Witaj Panno, 
nieustanną czcią wszystkich ludzi” i t. @. 
śpiewana przy odsłonięciu obrazu, jak 
pisze w starych, zniszczonych książkach do 
nab żeństwa trzymanych w pomarszczo- 
nych rękach b:buniek, opowiadających, że 
ją zawsze a zawsze Śpiewano, kiedy było 
ciężko i smutno, i doczekano, że się ją 
śpiewa racośnie i swobodnie. 2 

Jakże cudnie by brzmiał taki hejr 
Wilna ku czci Najświętszej Ostrobramskiej — 

lodja odpowiednia, prosta, niedługa. 
To by dopiero było hasło, i chara* 

tradycje związane z przeżyciami miasta i 
kraju, i łączące wszystkich. Obyż to mcgli 
zrozumieć ci, od których decyzja zależy, i 
zamiast narzucać nam rzeczy niez nas wy- 
rosłe, zechcieli wsłuchać się w głosy rdzen- 
nie wileńskie, które są nieśmiałe i niemra- 
we, i dlątego często. nie dochodzą w nie- | 
biosa, kędy się rozstrzygają nasze sprawy. _ 

; Не!. Вотег. 

(A ias GII S IS WIET KORE ‚ 

sobą rzeczy niewspółmiernych. Każda dzie- 
dzina sztuki musiałaby więc mieć swoją 
kolejkę. każdej tedy nagroda przypad aby 
mniej więcej raz na pięć lat. Przypuśćmy 
dalej, że właśnie w roku muzyki nie pow- 
stsje żaden utwór muzyczny z Wilnem zw'ą- 
zany, a na wyróżnienie zasługujący, Której | 
z pozostałych muz dać wówczas pierw- 
szeństwo? 1 

Czy nie byłby tu tylko powód do 
rozgoryczeń i rozżaleń? 

Nagroda powinna być jedaolitą i bez- | 
sporną, jeśli ma . stać się tem, czem po- 
winna. 

Z drugiej strony nie może nagroda 
być traktowana, jako nieodzowna koniecz- 
ność doroczna. Nie może być przyznawana 
colte que colite, chcćby utwór rzeczony 
musiał być do niej dociągnięty za uszy. Proę 
wadziłaby taka mechaniczna obowiązko- 
wość do wyróżniania miernot. Rzecz wielce 
niebezpieczna. . R 

Zresztą trudno dziś cokolwiek prze- 
sądzać. Upłynie jeszcze nieco wody w Wilji, 
zanim dobre zamiary się urzeczywistnią. 

Najważniejszem to, że kwestja staje 
się wogóle aktualną. 

Wanda N. Dobaczewska. 
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Szczyzny może wiedzieć o Konopnickiej, 4. 

na zachodnich kresach, 
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A przecież jest melodja wileńska, od- ® 

kroć łzami, pieśń palladium i ochrona, ta- 4 
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Zycie gospodarcze. 
Siła organizacyjna i gospodarcza spółdzielń, 

należących do związku „Społem*. 
W dalszym ciągu naszych rozważań 

(zamieszczonych w „Kurjerze Wileńskim” 
z dn. 22 b. m.) na temat ruchu spółdziel-- 
czego w Polsce poruszymy niżej kwestję 
rozwoju j znaczenia różnych organizacyj 
spółdzielczych istniejących w Polsce. 

pierwszą kolej wypada tu zatrzy- 
mać się nad siłą organizacyjną i gospo- 
darczą spółdzielń, należących do związku 
„Sp: łem". 

Wyszedł świeżo z druku nowy rocz- 
nik „Statystyki spółdzielń* za rok 1926, 
należących do Związku Spółdzielń Spo- 
żywców Rzeczypospolitej Polskiej*. Zawie- 
Ta on szczegółowe dane statystyczne co do 
849 spółdzielń, należących do tegoż Związ- 
u, w czem 817 spółdzielń spożywców, 10 

_ Wytwórczych, 4 księgarskich, 6 mieszkanio- 
Wych. 3 kredytowych i 9 związków okrę- 
gowych. : 

Widzimy z tego, že Zw. S. S. R. P. 
“jest przedewszystkiem centralą spėlėzielni 
Spożywców — tak miejskich, jak i wiej- 
skich. Trudno w krótkiej notatce podać 
choć w niewielkim ułamku najważniejsze i 

_ Najciekawsze dane jakie wykazuje w licz- 
Rych swoich tablicach owa statystyka, to 
€ż ograniczyć się musimy do rzeczy naj 

„ Kardynalniejszych. 

A więc: : 
: Owe 817 spółdzielń spożywców  li- 
czyło na 1.1 1927 r. 418372 członków, co 
Czyni przeciętnie 512 członków na 1 sto- 

- Warzyszenie. 
Ciekawe są liczby wyjaśniające, co to 

za spółdzielnie — stare, czy nowe. | na to 
X odpowiedź statystyka, wskazująca, że 

"Sprawie ustalenia prawa własności 

dwojennych jest w tej liczbie 263, wo- 
' lennych (1915—18) 106, powojennych 448 
Spółazielń (związek sam powstał w 1911 
rokv) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Ustalanie prawa własności do grua- 

Ów, nadanych włościanom przy uwła- 
Szczeniu. W dn. 8 m. b. nabrało mocy 
Obowiązującej b. ważne dla włościan Ziem 

schodnich rozporządzenie Prezydenta 
zeczypospolitej z dn. 14 października r. 

b. („Monitor Polski za r. b. Nr. ay 
o 

gruntów, nadanych włościanom przy u- 
właszczeniu. ; 4 

Rozporządzenie to dotyczy wyłącznie 
terenów następujących: woj. wileńskie 
nowogródzkie, poleskie, wołyńskie oraz 
kilka powiatów woj. białostockiego. 

A Zgodnie z wymienionem  rozporzą- 
dzeniem Prezydenta jako dowody prawa 
własności do gruntów, nadanych włościa- 
nom przy uwłaszczeniu (grunty nadziało- 

__ we) służą decyzje b. „urzędów włościań- 
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„Skich Oraz urządzefi rolnych, wyroki i da- 
Cyzje sądowe, dotyczące gruntów, nada- 
nych włościanom przy uwłaszczeniu, wszyst- 
kie inne akty o własności, sporządzene na 
mocy przepisów obowiązujących i w bra- 

wyżej wymienionych dowodów—nale- 
Życie zatwierdzone uchwały zebrań  wiej- 
skich, stwierdzające prawo własności fak- 
tycznego posiadacza. 

Pozatem rozporządzenie ustala ściśle 
wymaganej uchwały zebrania wiej- 

Skiego oraz tryb postępowania w celu za- 
: twierdzenia tej uchwały przez sąd pokoju. 

— O cenę chleba razowego. Jak się do- 
М Wiadujemy, w eniu 1 grudnia r. b. odbśdcie się 

przewodnictwem komisarza rządu na m. Wil. 
- pod 

m Iszory i w obecno:ci prezycenta m. Wilua 
— BEmec. Fulejewskiego, posieazenie piskarzy i wła- 
4 
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Sci.ieii młynów, celem ustalenia oslatecznej ceny 
a chleb razowy, gayż, jak wiadomo, Związek 

Fiekarzy Chrześcijan i ZŽwizek riekaczy Żydów 
Zwrócił się o podniesienie cen chleba razuwegv, 
tórego cena w sprzeaaży równa się cenie mąci, 

Zaś miąką razowa w ostatuich czaSaca pourożała. 
rrzypuszczać należy, iż w zrozumieniu ро- trzeb szerokich mas ubogiej ludaości m. Wilna 

gistrat wileński skorzysta z kredytów, jakie 
Uzyskał w B. G.K. i w odpowiecnim momencie 
Wyrzuci na rynek wileński zapasy mąki po cenach 

- QOtychczasowyth, utrzymując w ten sposób cenę 
___ chleba razowego na odpowiednim poziom e. 

  

‚ — S$ps bydła i trzody cniewnej. Na pod- 
 Stąwie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 
Października 1927 r. o spisie koni, bydła, lizody 
chlewnej i owiec i rozporządzenia ministra Sprąw 

ewnętiznych z dnia 20 października 1927 r., 
- Wydanego w porozumieniu z miaistrami: Rolnictwa 

1 Spraw Wojskowych w sprawie ustalenia termi- 
u spisu zwierząt gospodarskich — Magistrat m. 
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ilna zarządza: . 
1) Spis zwierząt gospodarskich, który prze- 

Prowadzony zostanie ną terenie m. Wilna, nie 
wyłączając podmiejskich wiosek, folwarków i 
Osiedli, wchodzących w granice wielkiego Wilna 
W terminie od dnia 1 @0 1 grudnia 1927 roku 
łącznie. 

2) Spisowi podlegają: konie, bydło, trzoda 
- chlewna i owce według stanu z dnia 3U listopada 
roku b. 

3) Osoby, przedstawicielstwa i instytucje 
przedsiębiorstwa i instytucje paūstwo- 

we z 

terminach wskazanych niżej zgłosić się do 
lokalu biura spisowego, przy ul. Dominikańskiej 

r 2 (zabudowania straży Ogniowej), osobiście 
lub wystąc swoich zastępców, czy przedstawicieli 

w celu podania ścistych danych © ilości posia- 
a(anych źwierząt, wymienionych w punkcie 2, ich 

ieku, rodzaju, a u koni lat 4 i wyżej i miary 
Wysokości. Podane dane stwierdzą się podp,sem M blankiecie spisowym, 

4) Ustalone zostały następujące terminy do 
w godzinach od 8 m. 2d do Sj” RSE 

> BZ lub instytucje zamieszkałe ub i, sce | Kom. m, Wilna; 2-go grudnia—osoby Wi Instytucje zamieszkałe w obrębie Il Kom. m. na; 3-g9 grudnia—osoby lub instytucje zamie- 
obrębie III Kom. m. Wilna; 5-go grud- 

ч y lub instytucje zamieszkałe w obrębie IV Kom. m. Wilna; 6-g0 grudnia — osoby lub in- Stytucje zamieszkałe w obrębie V Kom. m. Wilna; "1-go grudnia—osoby lub instytucje zamieszkałe w obrębie VI Kom. m. Wilna, 

Nia — osob 

Według zawodów członkowie spółdzielń 
związkowych dzielili się na: 
robotników i urzędników—252,112 (61%) 
rolników 122,065 (29%) 
inne zawody 41,293 (10%) 

w tem kobiet ze wszystkich stanów 41,910. 
Owe 817 spółdzielń spoż. sprzedały 

ogółem w r. 1926 towarów za 109.545,359 
zł, Ną jednego członka wynosi to  prze- 
ciętnie 264 zł. rocznie—suma jeszcze bar- 
dzo mała. : 

Sklepów (punktów sprzedaży) spół- 
dzielnie te miały 1655, czyli przeciętnie 2 
i pół na 1 spółdzielnię, 193 z tych spół- 
dzielń prowadziło własne wytwórnie, a 
mianowicie; 119 piekarń, 29 rzeźni, 9 go- 
spód. Ogólna wartość produkcji tych wy- 
twórri wynosiła 14832986 zł. Pracowni- 
ków zatrudniały wszystkie te spółdzielnie 
około 4200. Do tego dochodzi około 520 
zatrudnionych w związku cent alnym i-0- 
kręgowych. 

W końcu warto przyjrzeć się fundu- 
szom, jakiemi spółdzielnie związkowe roz- 
porządzały na 1 stycznia 1927 r. Oto one 
(w zaokrąglepiu do tysięcy): 

Udziałów — 2831000 zł., funduszów 
społecznych — 4068000 zł., wkładów о- 
szczędnościowych = 1012000 zł. wierzy- 
cieli — 10695000 zł. 

Jest to również jeszcze stan niezada- 
walający, bo spółdzielnie powinny mieć 
przedewszystkiem wysukie kapitały własne 
(udziałowe i społeczne), a nie wierzycieli. 
Porównywując jednek tę liczbę procento- 
wo z poprzedniemi 2 latami, widzimy pod 
tym względem postęp. 

Po inne, niemniej ciekawe dane i ze- 
stawienia porównawcze — musimy, nieste- 
ty, odesłać zainteresowanych do samej sta- 
tystyki. 

5) Każdy posiadącz źwierząt gospodarskich, 
przedstawiciel instytucji lub urzędu winien we 
wskazanym dniu dostayczyć władzom spisowym 
zgodnych z rzeczywistym stańem informacyj pod 
rygorem kary grzywny do 500 zł., a w razie nie- 
możności uiszczenia grzywny karze aresztu do 
1-go miesiąca, wymierzanej przez władze admini- 
stracji ogólnej. W razie powtórzenia uchybienią 
obowiązkom spisowym, grzywna może być wy- 
mierzona w wysokości podwójnej. 

6) Dane otrzyniane ze spisu zwierząt, słu- żą wyłącznie dla celów statystycznych i nie mo- 
gą służyć za podstawę dla opodatkowania lub 
innych celów ubocznych. (s) 

— Kurs mleczarski w Wiśniowcu. 
W ub. tygodniu w Wiśniowcu pow. krze- 
mienieckiego odbyło się na zamku otwar- 
cie spółdzielczego kursu mleczarskiego, 
zorganizowanego przez Okręg Wołyński 
Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni 
Rolniczych i Związek Kółek Rolniczych 
woj. wołyńskiego przy współudziaie Krze- 
mienieckiego wydziału powi .tawego. 

— Choroby zwierząt na terenie wo- 
jewództw wschodnich. Ż powodu prysz- 
czycy (jaszczur) zamknięte zostały dla wy- 
wozu zwierząt  racicowych _ zagranicę 
wszystkie powiaty woj-wa kieleckiego i po- 
leskiego. 

Pozatem ze względu na zarazę płuc- 
ną zamknięte są dła wywozu bydła roga- 
tego zagranicę wszystkie powiaty szeregu 
województw centralnych eraz województwa 
białostockiego. 

— Z posiedzenia Okręgowej Komi- 
sji Ziemskiej. W piątek 25 b. m. pod prze 
wodnictwem prezesa Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego p. Stanisława Łączyńskiego od- 
było się jawne posiedzenie Okręgowej Ke- 
misji Ziemskiej. { 

Na posiedzeniu tem Komisja między 
innemi zatwierdziła 12 spraw projektów 
scalegia, a mianowicie: 1) na obszarze 
gruntów, należących do gospodarzy wsi 
Frałowo i Berezówo pow. dziśnieńskiego; 
2) na obszarze gruntów należących do go- 
spodarzy okolicy Grodzie pow. oszmiań- 
s«iego i na obszarze gruntów, należących 
do gospodarzy wsi Wiaże, własność Win- 
centego, igaacego, Adolfa, Władysława, 
Franciszka i Jana Żukowskich tegoż po- 
wiatv; 3) na obszarze gruntów, należących 
do gospodarzy okolicy Wielbutowo, pow. 
oszmiańskiego; 4) na obszarze gruntów 
należących do gospoda' zy wsi Wielbutowo 
również pow. oszmiańskiego; 5) na ob- 
szarze gruntów, naliżących do gospodarzy 
wsi Kozerezy tegoż powiatu oszmiańskiego; 
6) na obszarze gruntów, należących do 
gospodarzy zaścianku Mackowicze pow. 
święciańskiego; 7) na obszarze gruntów, | 
należących do gospodarzy Kojraniszki, pow. 
święciańskiego; 8) na obszarze gruntow, 
należących do gospodarzy wsi Michałowo 
Jl również pow. święciańskiego; 9) na ob- 
szarzę gruntów należących do SPO. 
wsi Auguciszki tegoż pow. święcie skiego;   

wyjątkiem wojskowych) i komunalne win-. 

10) na obszarze gruntów, należących do 
gospodarzy wsi Zadubienie pow. wilejskie- 
go; 11) na obszarze gruntów, należących 
do gospodarzy wsi Rapiszki ll, pow. świę- 
ciańskiego i wreszcie 12) na obszarze grun 
tów, należących do gospodarzy wsi Goło 
tylce tegoż, pow. święciańskiego. 

Następnie Komisja załatwiła przychyl- 
nie projekt przymusowego zniesienia siu- 
žebnošci pastwiskowej, obciąžającej dobra 
ziemskie Rafałów, pow. brasławskiego włas- 
ność Aliny Niezabitowskiej na rzecz wsj 
Rudobiszcze tegoż powiatu. 

Dalej, na mocy decyzji Komisji Ziem- 
skiej wdrożono postępowanie w sprawie 
ustalenia rozciągłości i granic służebności 
pastwiskowej, obciążzjącej majątek Koto- 
wicze, pow. d.iśnieńskiego na rzecz wsi 
Obuchowo tegoż powiatu; jak zarówno   wdrożono postępowanie w sprawie ustale- „6.75 Żegluga 0,44. 

s е ‚О ОАНа УОЕВ 

_ MOŁODECZNO. Ze zjazdu burmi- 
strzów, wójtów i sekretarzy w Mołode- 
cznie. Trwający przez pełne 4 dni zjazd 
burmistrzów, wójtów i sekretarzy gminnych 
pow. mołodeczańskiego był pierwszym, 
który poza zwykłym charakterem sprawoz- 
dawczo informacyjnym miał na względzie 
zapoczątkowanie wspólnej i wzajemnej pra- 
cy dokształcającej. 

W orbitę tej nadzwyczaj pożytecznej 
pracy wciągnięci zostali wszyscy bez wyjąt- 
ku pracownicy, podlegający bezpośrednio 
staroście, względnie przewodniczącemu Wy- 
działu Powiatowego, począwszy od sołty- 
sów gromadzkich, przyczem zaproszeni zo- 
stali do współpracy również i przedstawi- 
ciele wszystkich urzędów niezespolonych. 

O ogromnych korzyściach, jakie od- 
nieść mogą zainteresowani, a przedewszy- 
stkiem państwo i ludność przez uzyskanie 
odpowiednio przygotowanych urzędników, 
rozwodzić się nie potrzeba, a mamy na- 
dzieję, iż pierwsza próba, jaką był wspo- 
mniany zjazd, już w krótkim czasie wyda 
swoje owoce. 

Akcja ta ujęta była w ten sposób, iż 
każdy uczestnik zjazdu obowiązany był wy- 
głosić referat, na temat poprzednio jemu 
wyznaczony. To też w przeciągu 4 dni 
trwania zjazdu wygłoszonych zostało 65 
referatów, tematy których dotyczyły wszel- 
kich dziedzin, mających ściślejszy związek 
z pracą samorządu gminnego i społecz- 
nego. 

Referaty te Opracowane były w prze- 
ważającej większości b. starannie, co świad- 
czy, iż do pracy tej wzięto się z całym za- 
pałem, energją i zrozumieniem rzeczy. 
Pierwsza próba wykazała konieczność kon- 
tynuowania tej pracy w podobnym kie- 
runku. 

Niedawno odbyte wybory do władz 
samorządowych wprowadziły pewną ilość 
ludzi, odsuwanych do tej pory z tych czy 
innych przyczyn Od pracy w samorządzie, 
a dla których stałe komunikowanie się, 
wzajemna krytyka i wypowiadanie się co 
do ulepszeń w pracy jest koniecznością. 

Białorusini, izolowani przez dawne 
władze powiatowe od pracy w samorządzie, 
po ostatnich wyborach trafili jednak do sa: 
morządu, a dopuszczenie ich do tej pracy 
nadzwyczaj dodatnio wpłynęło na ustosun- 
kowanie się ludności białoruskiej do władz 
państwowych i samorządowych. 

Po otwarciu zjazdu przez p. starostę 
Piekutowskiego złożyli burmistrzowie miast 
oraz wójtowie gmin sprawozdanie z do- 
tychczasowej działalności, z których wiele 
przemawiało za tem, iż praca'ruszyłą w ra- 
źnem tempie naprzód. 

Po sprawozdaniach przystąpiono do 
referatów. 

Skromne ramy dziennika nie pozwa- 
lają mi, niestety, przytoczyć treści tych cie- 
kawych opracowań. 

W trakcie jednak dyskusyj wyłoniły 
się pewne sprawy, które wymagałyby grun- 
towuiejszego rozpatrzenia. jedną z takich 
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nia rozciągłości i granic służebności past- 
wiskowej, obciążającej majątek Kotówicze, 
powiatu dziśnieńskiego, własność Józefa 
Pieiryko»skiego na rzecz wsi Sosnowszczy- 
zna iegoż powiatu. 

Reszta spraw poza małymi wyjątkami 
bądź spadła z porządku dziennego 'posie- 
dzeria, bądź też została odroczona. (5). 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Ocofnięciu subsydjów dla Związ- 

ku Kólek Rolniczych. Wobec pojawienia 
się w niektórych pismach. wiadomości o 
wstrzymaniu przez Ministerstwo Rolnictwa 
subsydjum dia Centralnego Związku Kó- 
łek Rolniczych i różnorodnych komentarzy 
na niekorzyść instytucji, a między innemi 
rzekomo złej gospodarki, podawanych przy 
omawianiu tej sprawy — Centralny Zwią- 
zek Kółek Rolniczych komunikuje, że istot- 
nie Ministerstwo Rolnictwa wstrzymało 
chwilowo wypłatę zasiłków, jednak nie z 
motywów, podawanych w prasie, poczem 
sprawa ta zostanie w najbliższym czasie 
wyjaśniona. 

— Podniesienie cen na nawozy 
sztuczne. Z dniem 15-ym października r.b., 
kopalnie w Kałuszu i w Stebniku wpro 
Wadziły ćla przyszłego sezonu wiosennego 
nowe ceny, które dla kainitu są o 10%, a 
dla soli potasowych o 15% wyższe od do- 
tychczasowych. 
  

Giełda wileńska w dniu 28 XI b. r. 
Złoto. Dolary „kasų as 9.— 
Lisiy zastawne Wileńsk. Banku Ziemsk, 59.—58,50 

Giełda warszawska w dniu 28, XI. b. r. 
Czeki: 

sprzedaż kupno 
Holandja 360,25 359,35 
uondyn у 43,49 43,38 
Nowy-Jork 8,90 8,88 
Paryb: 5 = 35,08 34,99 
„ee ас 26,41 26,35 
Szwajcarja . . —. 171,88 171,43 

Papiery procentowe; 
Dolarówka 63,25. Pożyczka dolarowa 81,50. 

Pożyczka kolejowa 102,80—102,50—103. 5% poż 
konwers. 66,75—66,50. Konwersyjna kolej. 62,50 Listy zast. Banku Gosp. Krajowego 92,00—93,00 
Obligacje B-ku. Gosp. Kraj. 92,00—93,00. 8% lis 
ty zast. ziemskie 82,50. 4/20 ziemskie 59,000 
58,75. 8% listy warsz 82,50. 5% warsz. 65,50. + 

AKCJE: 
Bank Handlowy 123,00. Bank Polski 155— 

155,25. Bank Srółek Zarob 88—89—89,50 Cukier 
84,80—87,60—87,20, Węgiel 114 00—113,50— — 
Nobel 45, 0. Lilpop 38,50 — — — Modrzejów 
9,40—9,70—9,65. Starachowice 70—72. Ostrowiec 
Pocisk. 3,05— —. Rudzki 54,25— —, Zawiercie   

Wieści i obrazki z kraju. 
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spraw była kwestja zmniejszenia powinno- 
ści szarwarkowej o mniejwięcej 40%, pro- 
ponowana przez kierownika działu techni. 
cznego sejmiku mołodeczańskiego. * 

Znamy wszyscy fatalny stan dróg na- 
szych, które wreszcie doprowadzić trzeba 
do stanu możliwego. 

Drogi państwowe, wojewódzkie, po- 
wiatowe czy gminne — wszystkie one znaj- 
dują się w stanie opłakanym.—Opiek: nad 
pierwszemi z nich należy całkowicie do 
Ministerstwa Robót Publicznych, a w zwią- 
zku z otrzymaną pożyczką amerykańską — 
mamy nadzieję, iż Ministerstwo to wyzna- 
czy odpowiedni kredyt na poprawienie tych 
dróg. 

Bezpłatny szarwark stosować wolno 
wyłącznie na drogach gminnych. — Zdawa- 
łoby się więc, iż choć te drogi zostaną do- 
prowadzone do stanu możliwego—tembzr- 
dziej—jeśli weźmie się pod uwagę, iż war- 
tość szarwarku prżekracza częstokroć cało- 
roczny budżet Sejmiku. —Są to zatem setki 
tysięcy złotych, które daje nam ludność w 
postaci pracy swojej i podwód. 

Nigdy żadne podatki drogowe nie 
dadzą nam takiego kapitału, jaki przedsta- 
wia szarwark — pominąwszy — iż podatek 
opłacany gotówką jest dla ludności naszej 
większym ciężarem, aniżeii danie swojej 
własnej pracy. —- Niestety — ten krociowy 
kapitał nie jest u nas racjonalnie wykorzy- 
stywany i to jast powodem, iż drogi nisze 
jak były złe, tak i pozostały, a ludność 
uważa go jako bezużytecznie ponoszony 
przez siebie ciężar. 

Co więc jest powodem, że i ludność 
i władze nasze nie są zadowolone—jedna 
strona z ponoszenia ciężaru — druga — z 
pracy Szarwarkowej? 

Odpowiedź na to pytanie dałaby nam 
choć jedna okazja bliższego przyjrzenia się 
tej pracy.—lleż to razy zdarza Się, że szar- 
wark nie został wykorzystany — bo albo 
ludzie nie przyjechali 40 -ргасу— а00 dro- 
gomistrz nie przyjechał—co i jedną i drugą 
stronę zniechęca do pracy.—Ale powodem 
tego—trzeba otwarcie powiedzieć—jest czę- 
stokroć bezplanowość naszej gospodarki 
szarwarkowej, brak odpowiedniej organiza- 
cji pracy oraz brak fachowego kierownict 
wa technicznego. — Bo jeśli przyjmiemy 
nawet, iż na robotę stawią się wszyscy 
puaktualnie — to całe kierownictwo tech- 
niczne i dozór przekazany jest sołtysowi 
gromadzkiemu czy wioskowemu, bo praca 
drogomistrza ograniczyć się musi do wy- 
dania dyspozycyj, częstokroć nawet niezro- 
zumiałych dla sołlysa i jechać dalej. - 

Rzecz jasna, iż robota taka nie może 
dać wynikć w zadawalaiających. 

Proponuje się dziś zmniejszenie po- 
winnošci szarwarkowej do 60 proc. (gdyż 
zaledwie w tej wysokości wykorzystywany 
jest szarwark) natomiast pozostałe 40 proc. 
ma być pobierane w gotówce.—Naturaluie 
nie w wysokości rzeczywistej wartości pra- 
cy i podwód — wynikających z powinncści 
szarwarkowej — a jako pewien procent do- 
datku do dotychczasowego podatku drogo 
wego. Tym sposobem zamiast 40 proc. 
wartości tego szarwarku otrzymamy nikły 
zaledwie procent tegoż—co z całą |ewno- 
ścią nie zaważy na kwestji poprawienia 
dróg pomijając to, iż opłata gotówką bę- 
dzie dla luiności bezwzględnie większym 
ciężarem. > 

Z takiego zsłatwienia sprawy i lud- 
ność będzie niezadowolona i dróg — jak 
niema, tik i nie będziel 

A przecież jest inny sposób rozwią 
zania kwestji odpowiedniego wykorzystania 
szarwarku.— Jeżeli zgodzilibyśmy się na ob- 
niżenie powinności szarwarkowej lub zanie- 
chanie jej—śmiało rzec można — iż nigdy 
u nas nie będzie możliwych dróg! Szarwark 
jest jedyną drogą do wybudowania nowych 
i naprawy istniejących dróy gminnych! 

Francja, której stan dróg przed 50 
laty podobny był do naszego — jedynie 
dzięki szarwarkowi doprowadza drogi swoje 
do należytego stanu i dziś poszczycić się 
może tem, iż na 1 klum? posiada 1 klm drogi bitej (szosy), wówczas kiedy u nas 
1 klm drogi bitej przypada na więcej niż 
70 klm?. 

Gi dit 
dodatkowy budżet sejmiku 

święciańskiego. Jak się dowiadujemy w 
najbliższym czasie odbędzie się posiedze- 
nie sejmiku pow. święciańskiego, celem 
uchwalenia opracowanego budżetu dodat- 
kowego. w sumie 70 tys. złotych. 

— Zjazd przewodniczących sejmi- 
ków woj. nowogródzkiego. W dniach 22 
i 23 odbył się w Nowogródku zjazd prze- 
wodniczących sejmików woj. nowogródzkie- 
go, na którym z ramienia województwa 
wileńskiego byli naczelnik Wydziału Pracy 
i Opieki Społ. p. Jocz, p. Żyłko i inż. 
Olszewski. 

Zjazd związany był ze sprawami opie- 
ki społecznej i wprowadzeniem nowego 
systemu prowadzenia rachunkowości w sa- 
morządach. 

Święto policji w powiecie brasławskim. 
Z powodu święta policji państwowej z inicjatywy 
komendanta powiatowego p. Kubarskiego potwo- 
rzyły się we wszystkich gminach powiatu brasław- 
skiego komitety specjalne, które zakrzątały się 
goriiwie nad urządzeniem przedstawień i zabaw 
w celu pomnożenia- funduszu pomocy dla „wdów i 
sierot po policjantach. Pomimo, że powiat nasz 
należy do najbiedniejszych w Polsce, że najwięk- 
sze osiedla nasze liczą najwyżej po parę tysięcy 
dusz, zdołano zebrać 1082 zł. na cel Wy- 
żej wymieniony. Przy tej Okazji policja nasza mie- 
ła możność przekonać się, że jej uczciwa, a trud- 
na praca znalazła uznanie u ludności. Za dobry 
stan bezpieczeństwa, za spokój o całość dobytku 
swego mieszkańcy powiatu mają dużo wdzięcz- 
ności dla czujnych, a niezmordowanych stróżów 
ładu i porządku. Wymownym tego świadectwem   był telegram nadesłany z okazji święta z Drui od 
komitetu miejscowego z wyrazem „czci i uznania / 
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dltrzymi wiet w Womianah, || 
W dniu 25 bm. z inicjatywy Związku | 

Drobnych Rolników, wchodzących w skład 
nowozorganizowanego Krajowego Stroani- 
ctwa Ludowego „Zjednoczenie” odbył się 
w Wornianach wielki wiec, na którym | 
przemawiał poseł na sejm p. Jan Adamo- 
wicz. : 

Na wiec przybyła tłumnie okoliczna 
ludność wiejska, — która już oddawna 
odczuwała potrzebę pracy pod wspólnym 
sztandarem krajowym, łączącym WSzyst- 
kich mieszkańców Ziem Litewsko-Białoru- 
skich. 

Wiec rozpoczęto około g. 12 w poł. | 
Poseł Adamowicz wzywając do połączenia 
się wszystkich włościan naszego kraju, 
szczegółowo omówił sprawy reformy rol- 
nej, bajkami o której Od dłuższego czasu 
zwodzili lud miejscowy rozmaici politycy 
warszawscy, poruszył sprawę bezpłatnej 
komasacji, sprawę pomocy rolnej i wiele 
innych bolączek. : 

Zgromadzeni entuzjastycznie przyjęli 
wiadomość o utworzeniu się Stronnictwa # 
Ludowego „Zjednoczenie“, niemilknącymi | 
okrzykami dając wyraz swego zadowole- 
nia i chęci współpracy z nowem stronnict- 
wem. Po wiecu rozdano zebranym odez- 
wy, które zostały kompletnie rozchwytane. 
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ОМАСА! SENSACJA DNIA! 

Najpiękniejszy Film Sezonu! 

„NOC MIŁOŚCI" 
Arcydzieło opiewające R 

Prawo pierwszej nocy| 
na mocy którego magnat miał prawo В 
do nocy pošiubnej żon swych poddanych. 

Premiera jutro w kinie „HELIOS*. 

       

    

bowtórna interwencja „Ryłasa” W iii | 

stwie Oświaty. ji 
W tych dniach poraz już wtóry Litewskie 3 

Towarzystwo Oświatowe „Rytas* zwróciło się do Į 
Ministerstwa Oświaty z prośbą O otwarcie zam- К 
kniętych podczas akcji repręsyjnej, szkół powszech= | 
nych litewskich i litewskiego seminarjum nauczy- | 
cielskiego. Jednocześnie poraz drugi interwenjo- | 
wał w Kuratorjum Szkolnem ks. Kraujalis, й , 

Przypuszczać należy, iż w tych dniach spra- 
wa szkolnictwa litewskiego zostanie ostatecznie я 
rozstrzygnięta przez właaze centralne. Ska 

Lwolnienie z więzienia, | 
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tych dniach zostali zwolnieni z więzie- й ** w 
nia w Święcianach aresztowani w swoim Czasie — 
Litwini, mieszkańcy parafji hoduciskiej St. vu- | rokas. Paszunas, Szuszkajtsówna, Burokasowa | 
i Kurtynowa, 3 "2 2 

Rozłam wśród Litwinów wleńskih | 
W tych dniach w łonie miejscewego spo- a, 

łeczeństwa litewskiego doszło do ro.łamu BA" 52 
razie w dziedzinie pracy oświatowo-kultu: 
Zwiastunem rozłamu jest powstanie towtgo to- 38 
warzystwa oświaiowego litewskiego „Kultura*, | 
które na własuą rękę, grupując wokół siebie | 
demokratyczny element miejscowych Litwinów, | zrywsjąc z dotychczasową pol tysomamją kleiy- — kalnego „Rytasa* zakładania na terenie woj. 
wileńskiego powszechnych szkół litewskich | 
wystara się o seminarjum nauczycielskie. Na | czele nowopewstałego towarzystwa stanęli:- Br. 
Usztulis, dr. Alsejkowa i b Maiioszajt:s.. 

Rozłam ten już oddawna był oczekiwany, 
nastąpił jednakżę dopiero ostatnio, z jednej 
strony wskutek świeżego powiewu, jaki wnieśli 
do zatęchłego życia politycznego litewskiego w | 
Wilnie emgranci z Litwy z drugiej wskutek | 
„przeciągnię.ia strunki* przez klerykałów Ц- — 
tewskich, zajmujących w swych poczynaniach ||| 
stanowisko wybitnie szowinistyczne. 1 P A AE 

Mowa fala wysiedleń z Litwy. 
W tych dniach władze administracyjne litew - 

skie, w porozumieniu z szefami policji politycznej, || 
którzy, jak wiadomo, w pasie przygranicznym ko- || 
rzystają ze specjalnych pełnomocnictw rządowych, 428 zarządziły cały szereg wysiedleń osób t. zw. mie- | 
prawomyślnych, Z, waż 

Po ostatnich wysiedleniach obecnie znowu | 
władze K. O, P, w okoliczch Метепсгупа musia- 
ły zaopiekować Się grupą wysiedleńców, podstęp. | 
nie przerzuconych na naszą stronę. 

Wśród wysiedlon:ch zaajdują Się: H. Słucz- 
ka, G. Tworkiewicz, W. Miłkowski, M. Borus i 3 
W. Dećko. Wysiedieni zeznają, iż władze litewskie w więzieniu w Wiłkomierzu trzymają około 50 0- 
sób mających być wysiedłonymi do Rolski. *.- 

Mieproszeni goście z Liwy. | 
za ikunkeńu dniami przybyli do Polski | w Spo: nielegalny przekroczywszy granicę z — Litwy Mikołaj Surwiło i Michalina Bielawska. > $ Władze polskie, wobec nieustalenia Przyczyn, i +; : ma wyżej wymienieni opuścili granicę Republiki | 

itewskiej, przybyłych aresztowały. ŠU 
Obecnie, jak się dowiadujemy, odnośne wła- dze administracyjne zdecydowały, z przyczyn AAS, politycznych, tak i administracyjnych, -Mikołaja Surwiło i Michalinę Bielawską oddać w ręcewładz | litewskich. PA 

Lmiany personelu w Homisarjacie kal | 
a 
7. 
^ 

Jak się dowiadujemy, władze miarodźjnp * < 
upoważniły do pełnienia obowiązków zas й 
komisarza rządu na m. Wilno reierenta Komisa- 
rjatu p. Bohdana Aleksandrowi<za. PROC 

Jednocześnie dowiadujemy się, iż stanowis- | 
Р 

2 
2 
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ko referenta bezpieczeństwa i porządku publicz © 
neso obejmuje z dniem 1 grudnia dotychczasowy 
referent wojskowy p. Limiszewski, zaś referat woj- 
skowy obejmie dotychczasowy zastępca referenta 
karno-administracyjnego p. Czarnocki. 

  

  

Wpisujcie się do „Koła | 
Przyjaciół Akademika". 
  

panu komendantowi powiatowemu za podwład- 
nych funkcjonarjuszy, którzy na najdalszych  ru-   bieżach Rzeczypospolitej trzymają godnie Jej 
z tandar". ю   



"a p ee „0 W waęcjy PESO © М ‚ 

w, dziale lekarskim: pp neurolog Dr. ZYGMUNT BYCHOWSKI, okulista Dr. МОВ DAWIDSON, 
ordynator szpitala żydowskiego | prezes „TOŽU“, Dr. p: LEWIN. 

w dziale szkolnictwa : senator Dr MARKUS BRAUDB. | ° m 

w dziale ruchu kobiecego : poset RÓŻA MELZEROWA. 

  

w dziale mód: p HELENA ZMIGRYDEROWA. 

DZIENNIK 
w regularnych dodatkach tygodniowych, w szczególności w dodatku literacko- naukowym i ya 
gospodarczym, higjenicznym, filmowym, sportowym i szachowym, tudzież dodatku: „kobieta i dziecko” 
oraz dodatku mód, zwracać będzie szczególną uwagę na najważniejsze zjawiska w odnośnych dziedzi- 
nach i a będzie szczegółowe wiadomości, jak i fachowe oceny, wszelkich w tym kierunku zmian 

- i! ewolucyj. — Ponadto | — 

„DZIENNIK WARSZAWSKI“ | ок 
w tygodniowym dodatku ilustrowanym przynosić będzie reprodukcje aktainych 2 dała oraz 

portrety interesujących osobistości. >= 

    

„DZIENNIK WARSZAWSKI" 
zaangażował w stolicach europejskich, aw szczególności we Wiedniu, Berlinie, Rzymie, Paryżu, de- 
newie, Londynie, jak również i w Gdańsku specjalnych korespondentów, którzy informować będą czy- 
telników w drodze telegraficznej i telefonicznej o ważniejszych wypadkach politycznych, gospodarczych 

„A kulturalnych zagranicą, a także o POWO życia żydowskiego w odnośnych centrach. 

„DZIENNIK WARSZAWSKI: 
oóanówii też korespondentów. w Palestynie i Nowym Jorku, którzy swojemi objetywnemi | wyczerpu- | 
jącemi sprawozdaniami umożliwią czytelnikom urobienie sobie jasnej i dokładnej opinji o stanie spra- 
wy żydowskiej w Ojczyźnie renesansu Żydostwa,. oraz o stosunkach amerykańsko-żydowskich w šro- 

| „orai Kaislinioježėgo skupienia mas žydowskich. | 

„DZIENNIK WARSZAWSKI“ 
za pośrednictwem swoich korespondentów prowincjonalnych podawać będzie jak najrychlejsze 4 na|- 

A wiadomo: 1.9. zarzeniach, zaszłych w poszczególnych miejscowościach .poza stolicą 
‚ -$ EA 3е as a 

„DZIENNIK WARSZAWSKI" 
e pleryszorzędnem srėdiem intormacyjnem, a] zarazem pismem, dającem krytfośniy” prozą 

_ wszelkich zjawisk życia publicznego. _ “m. 3 

„DZIENNIK WARSZĄWSKI“ 
* stanie się przeto w PA rzędzie organem Inteligencji, oraz zdrowej ! budującej myśli 

żydowskiej. 

Adres Wydawnictwa „DZIENNIKA WARSZAWSKIEGO" (Redakcji | Mlamalstóacjh 
UL. DŁUGA 50 (PASAŻ MODRA) "e ADMINISTRACJI 188-80 

   

  

Z drekarmi „KELIOS* Warzawa, Otegs MA 9%) blakladem „Dalosnlke Waiszawoklego | 
Ara POTAS p — 9 P a 54 > ia "a. РО «- а у Z "A CE



  

(RSZAWSKI 
TTT ATP u (KKAKKKMMKM 

W najbliższym czasie ukaże się w Warszawie nowe. pismo codzienne p. t.: 

„DZIENNIK WARSZAWSKI: 
_ poświęcone sprawom politycznym, społecznym i kulturalnym kraju, ze 

23 | a: doceń spraw żydowskich. | > 

„DZIENNIK WARSZAWSKI“ 
I zapewnione ma APODTSONECA najwybitniejszych sił PRYM i literackich. tini | 

Redakcję naczelna „DZIENNIKA WARSZAWSKIEGO" prowadźić będzie 

POSEŁ Dr. LEON REICH, 

zaś prócz stałego komitetu redakcyjnego pracami swemi zasilać będą pismo : 

w dziale politycznym: pp. poseł Dr. OZJASZ THON, poseł Dr. HENRYK ROSMARIN, 
poseł Dr. DAWID SCHREIBER, redaktor. Dr.. WILHELM BERKELHAMMER (Kraków), 

redaktor Dr. IGNACY SCHWARZ BART (Kraków), Dr. ADOLE ROTFELD (Lwów) 

w dziale palesiyńskim i ruchu sjonisiycznego: pp. prezydent Eyzekutywy a 
światowej Organizacji sjonistycznej NAHUM SOKOŁÓW (Londyn), redaktor „Haolam* 
MOJŻESZ KLEINMANN (Londyn), wiceprez. „Waad Leumi* w Palestynie Dr. JAKÓB THON. 

(Jerozolima), członek „Waad Leumi* i prezes iminy żydowskiej adwokat Dr. EFROIM 
© WASCHITZ (Haifa. x i | Mas R 

w dziale gospodarczym: pp poseł Dr. EMIL SOMMERSTEIN, senator RAFAŁ 
SZERESZOWSKI, Senator Dr. JULJUSZ WURZEL, sędzia handlowy JAKOB HIMMELFARB 

w dziale skarbowo finansowym : * pp. poseł Dr. BERNARD HAUSNER, finansista MICHAŁ 
"SZERESZOWSKI, dyrektor Powszechnego Banku Kredytowego Dr. EMIL SPAT. 

w_dziale literackim: pp. redaktor HENRYK. HESCHELES, KAROL. IRZYKOWSKI, JÓŻEP 
WITTLIN, | _ 

w dziale krytyki arty sty cznej (sztuki oddać — BA Pp. a - mal. LEOPOLD 
PILICHOWSKI (Londyn), LEOPOLD REA. pian. JADWIGA ERNICZ- PA Ą 

w dziale judaistyki : pp. nadrabiń prof. Dr PEREC CHAJES (Wiedeń), 'nadrabin prof. uniw 
Dr. MOJŻESZ SCHORR, nadrabin Dr. M. EHRENPREIS (Sztokholm), prof. Dr. MAJER 
BAŁABAN, redaktor Dr. N, M. GELBER (Wiedeń). _ 

w dziale teorji prawWa, tudziež zagadnień i porad prawnych: pp. członek Komisji Kodyfi-- 
kacyjnej i radca Trybunału Stanu, prof. uniw. -Dr. MAURYCY ALLERHAND, członek Komisii 
Kodyfikacyjnej HENRYK ETTINGER, adwokąci BORYS STAWSKI i D.. JÓZEF STAWSKI 

- ъ
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- Kulturalno-Oświatowy 
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fa 

(ul. Ostrobramska 5) 
* 

| Brezenty do wozów, burki 

? 

BELA ; ` 

"KRONIKA. 
  

Dzis: Saturniua i Filemona M. m. 

Wtorek | jutro: Andrzeja Apost., Justyna P. M. 

я 29 Wschód słońca—g. 7 m. 16 

 |listopada] Zachód „| 8.15 m.32       

й Dyżury aptek dn. 29 b. m. 

Miejska—Wileńska 23. 
-Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19. 

-Chróściela—Ostrobramska 25. 
Ottowicza—Wielka 49. 

Ы Stale dyżurują apteki: ‚ 

%а{(асці‹ошзкіедо — Witoldowa 22. 
aka — Antokol 54 

Szantyra — Legjonowa 24. 
Siekierzyńskiego — Zarzecze 20. 

METEOROLOGiCZNA. 

— Spostrzeżenia Inst tutu Meteorologi- 

cznego U. $.B z dn, 28. XI. b. r. Ciśnienie 

średnie w milimetrach 776. Temperatura średnia 

10 C. Opad w milimetrach 1. Wiatr przeważający 
* południowy. Pochmurno. Dźdża. Minimum na uo- 

bę 0% C. Maximum +-2 C. 
4 Tendencja barometryczna bez dostrzegal- 

nych zmian. 
ат 

— Posiedren'e Rady Miejskiej. Najbliższe 
- posiedzenie Rady Miejskiej edbędzie się w środę 

7 grudnia. (s) > 

( — Lustracja sanitarna lokali publicznych 

W dniu wczorajszym miejska komisja sanitarna 

_ dokonała lustracji szeregu lokali publicznych. 

Zostało stwierdzone szereg usterek i niedokła- 

dności z zakresu przepisów sanitarnych. „Istnie- 

jące w-tym względzie braki, komisja poleciła wła- 

Ścicielom lokali natychmiast usunąć. (s) 

Е ARTYSTYCZNA. 

— Środa Literacka. Zarząd Związku Zawo- 

dowego Literatów Polskich komunikuje nam, że 

kolejna Środa Literacka odbędzie się dnia 30 gru. 
dnia, wyjątkowo o godz. 9 ej wiecz, w wielkiej 

sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, (Mag- 

_ daleny 2) na wystawie konserwatorskiej. Tema 

tem będzie pokaz urządzony w celu propa- 

gandy idei opieki nad zabytkami sztuki i kultury 

па obszarze wileńskiego okręgu konserwator- 

skiego. 
Objaśnień udzielać będzie konserwator 

rof. jerzy Remer. Wstęp dla członków i wpro- 

nych gości. 

лы "| SPRAWY ROBOTNICZE. 
'— Kto może otrzymać pracę. Państwowy 

(Subocz 20-a) 

w chwili obecnej zatrudnić może 1500 robotni- 

ków leśnych na robotach w województwie lu- 

— belskiem. (s) 
— Zlikwidowanie strajku. W swoim czasie 

iż w wileńskiej wytwórni krepu 

„Gusene* wybuchł strajk robotników. Obecnie 

dowiadujemy. się, iż strajk- ten został onegdaj 

zlikwidowany. Strajkujący robotnicy otrzymali 

30 proc. podyyškę swych uposażeń. 
— Bezrobocie w liczbach. W przeciągu 

ubiegłego tygodnia Państwowy Urząd Pośredni- 

ctwa Pracy w Wilnie zarejestrował na terenie 

województwa wileńskiego 3984 bezrobotnych. Z 

liczby tej 3681 zamieszkuje stale na terenie m. 

Wilna. Część z nich w liczbie 663 uprawnioną 

jest do pobierania zasiłków w Obwodowem Biu- 

rze Funduszu Bezrobocia bądź to w charakterze 

pracowników umysłowych (465), bądź to w cha- 

rakterze robotników fizycznych (198) 
W. przeciągu Ubisgtego tygodnia Urząd Po- 

do pracy 88 bezro- 

botnych, zapośredniczył 46. Pomimo to bezrobo- 

cie na terenie województwa wileńskiego w po- 

a" poprzednim zwiększyła 

osób. (5) 
Wypł 

się o 100 
— ata zasiłków. W dniach 29 i 30 b. 

- m. Obwodowe Biuro Funduszu Bezrobocia (Su- 

' bocz 20-a) dokona wypłaty zasiłków dla bezro- 

‚ Dziś ostatni dzień! Koronaa 

-  Kino-Teatr 

ЫО 

  

T. 
„ 

botnych pracowników umysłowych z państwowej 

akcji doraźnej za miesiąc listopad. (s) 

LITEWSKA. 

— Ukonstytuowanie się Komitetu Rodzi- 

cielskiego gimnazjum Witolda Wielkiege. Jak 

się dowiadujemy w tych dniach na zebraniu ro- 

dziców uczniów gimmazium litewskiego 'm. Witolda 

Wielkiego, ukonstytuował się Komitet Rodziciel- 

ski w składzie następującym: przewodniczący, dr. 

Olsejko i członkowie pp. Matioszajtisowa, Wiłej 

szysowa, Kriksztiukajtis, Karosas i Meciukas, 

oraz sekretarz Ciczenas. 

„ZE ZWIĄZ. I STOWAYZ. 
— Nowa sekcja przy Tow. Pracy Spo 

łecznej Kobiet. Przy Towarzystwie Pracy Spo- 

łecznej Kobiet powstał obecnie projekt поме! 

sekcji, opieki nad kobietą najuieszczęśliwszą, w;- 

chodzącą z więzień i re szpitala. Ma być stworr”- 

ny dom odpoczynkowy, maleńkie zrealizowani 

ideałów Żeromskiego (Dzieje Grzechu — Ogredy 

Bodranty), gdzieby taka kobieta po odbytej karze 

mogła odpocząć i rozejrzeć się, a może znaleść 

prostą drogę. Niech z ketegorji złych czynów ko- 

biscych odpadnie choć mały odsetek tych boda, 

które rodzi mus istot rruconych ma ulicę bez 

punktu oparcia. Do takiej pracy winny stanąć 

wszystkie kobiety bez różnicy narodowości i wy- 

znania, bo złodziejka kradnie, a prostytutk: zara- 

źa, nie segregując, a dla zwalczenia ep'demji nie 

wystarcza dezyniekowan'e wybranych tylko domów. 

Czy myśl ta znajdzie urzeczyw stnienie 0- 

becnie, czy znajdą się siły i środki? „ Zawsze jed- 

nak rzucone w serca ludzkie póty błąkać się bę- 

dzie, aż trafi na czas i grunt odpowiedni i czy- 

nem się stanie. A. M. 

— Baczność inwalidzi! Obecnie wszyscy 

inwalidzi wojenni, którzy mają książeczki inwa- 

lidzkie wydane w latach ubiegłych a nawet i ci 

inwalidzi, którzy mają przyznane poniżej 15 proc. 

utraty zdolności do pracy, winni w najbliższych 

dniach zgłosić się do P. K. U., aby zamienić po- 

siadane książeczki na nowe, obecnie obowiązujące. 

Wskazane jest przyn'esienie ze sobą fotografji, 

ponieważ obecnie w myśl rozporządzenia Miai- 

sterstwa Kolei zniżki kolejowe mają być udziela- 

ne tylko tym inwalidom, którzy będą posiadali 

książeczki inwalidzkie z fotografjami. Dołączenie 

jednak fotografji nie jest konieczne, zamiana na- 

tomiast starych książeczek na nowe obowiązkowa, 

stare bowiem mich, wycofane i tracą moc. 
— Oddział Wileński Polskiego Tow:rzy- 

stwa Tatrzańskiego urządza we wtorek dnia 29 

b. m. godz. 8 m. 15 wieczorem w gimnazjum 

im. J. Słowackiego (Dominikańska 3), zebranie 

miesięczne, na którem prof. dr. Tadeusz Czežow- 

ski wygłosi pogadankę, ilustrowaną licznemi prze- 

a. p. t. „Zima w górach". Goście mile wi- 

ziani. 
— 0 prawo automatycznego awansu. Jak 

się dowiadujemy, Stowarzyszenie Urzędników Pań- 

stwowych zamierza w najbliższym czasie wszcząć 

starania o prawo automatycznego awansu urzęd- 

ników. Inowacja polegać będzie na tem, iż urzęd- 

nicy państwowi przenoszeni będą do wyższych 

ugrupowań automatycznie, po wysłudze pewnej 

oreidnej chy lat. (s) ; 

— Nowy związek Do Komisarjatu Rządu 

wpłynął do zatwierdzenia statut Związku Właści- 

ciej Pojazdów Mechanicznych. 
Między innemi związek nosi się z zamiarem 

uruchomienia gry w „lotto*. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Psychjatryczne- 

go. We środę dn. 30 listopada o godz. 8 mej w 

lokalu Wileńskiego Tow. Lekarskiego, Zamkowa 

24 odbędzie się posiedzenie Wileńskiego Oddria- 

łu Polskiego Tow. Psychiatrycznego dla człon- 

ków i wprowadzonych gości z następującym po- 

rządkiem dziennym: 
1. Odczytanie protokółu poprzedniego po- 

siedzenia. ; 
2. Prof. Dr. St. Trzebiński: Idea Uniwersy- 

  

  

  

= 

     
  sz 

3. Dr. A. Wirszubski: Wakcynoterapja w 

neurologji i psychiatrii. ip: 

— Zebranie pracowników gastron -miczno 

hotelowych, Zarząd Zw. Zaw. Prac. Przem. Gastr.- 

Hotel. oddział Wilno podaje do wiadomości-swych 

członków, iż w dniu 1.X1I-27 r. o godz. 8-ej rano 

odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków 

Sekcji Płatniczych. Ponieważ na porządku dzien- 

nym znajdują się nader ważne sprawy, stawien- 

nictwo członków na powyższe „zebranie jest obo- 

wiązkowe. Zebranie odbędzie się bez względu na 

ilość członków. * i f 

— Cykl odczytów okultystycznych. Polskie 

Towarzystwo Teozoficzne w Wilnie organizuje w 

dniach 2%.X1— I.XII cykl odczytów p. Eweliny 

Karasiówny, wiceprezeski Pol. Tow. Teoz. Od- 

czyty te, dotyczące zagadnień okultystycznych, 

bedą się odbywały w sali Klubu Przemysłowo- 

Handlowego, ul. Mickiewicza Nr. 33-a, w następu- 

jących terminach: : : 

dnia 30-b. m., we środę, o godzinie 20-tej, 

p.t.: „O wewnętrznem znaczeniu chrześcijaństwa". 

i dnia 1.XII, we czwartek, o godzinie Z0-ej, 

p. t: „O jasnowidzeniu“. 
Bilety w cenie od 75 gr. do 2 zł. na poje- 

dyńcze odczyty i od 2 do 5 zł. na cały cykl, oraz 

ulgowe dla młodzieży po 50 gr. do nabycia w lo- 

kalu P. T. T. ulica Mickiewicza 46 m. 2 codzien- 

mie od g. 17-ej do 19-€i, w dniach zaś odczytów—   
przy wejściu na Salę. - 

— Doroczne walne zebrenie Stowarzysze- 

nia Lekarzy Polaków w Wilnie odbędzie się we 

środę dnia 30.X1 b. r. o godz. 19 i pół (7 min. 30 

wiecz.) w lokalu Wileńskiego Towarzystwa Lekar- 

skiego. Wobec ważności spraw, uprasza się wszyst- 

kich członków o przybycie. 

Wrazie niearzybycia dostatecznej liczby 

członków, zebranie odbędzie się w drugim termi- 

nie o godz. 20-ej i będzie ważne przy wszelkiej 

liczbie członków. 

Z KASY CHORYCH 
Kasa Chorych m. Wilna rodaje de wiado- 

mości ubezpieczonych, że od dnia 28 b. m. w 

rzychodni na Snipiszkach gabinet dentystyczny 

będzie czynny od godz. 9 do godz. 11 (lek.-dent. 

Milner-Nemzer) i od godz. 11'/2 do godziny 1Y2 

(lek.-dent. Poczobutt-Odlanicka). Po ukończeniu 

remontu lokalu lek.-dent. Milner-Nemzer będzie 

przyjmowała od g. 10/2 do g. 122, zaš lek.-dent. 

Poczobutt-Odlanicka od g. 4/2 go g. 6a. | 

Od 1 grudnia b. r. w tejże Przychodni roz- 

pocznie przyjęcia dr. Jabrow (choroby wewnętrzne) 

w gódz. od 5%2 do 1-ej. 
W Ambulatorjum Centralnem gabinet uro- 

logiczny czynny jest od godz. 4 do g. 6-ej; ordy- 

nuje dr. Janowicz. 5943 
\ 

_ Ł POGRANICZA. 
— Rocznica powstania listopadowego w 

K.O.P. W związku z rocznicą powstania listo- 

PE w dniu dzisiejszym we wszystkich oddzia 

ach i strażnicach KOP-u wygłoszonych zostanie 

dla żołnierzy szereg pogadanek i odczytów. Po- 

zatem w niektórych miasteczkach na prowincji 

odegrana zostanie przez teatr KOP-u sztuka Wy- 

Spiańskiego p. t. „Noc listopadowa”. (s) 

— Usiłowanie przekroczenia granicy. W 

rejonie Druskienik litewska straż graniczna ostrze- 

liwała grupkę osobników, którzy usiłowali prze- 

dostać się na teren polski. Ostrzeliwani odpowie- 

dzieli również strzałami, poczem wywiązała się 

dłuższa strzelanina, w której wyniku usiłujący 

przekroczyć granicę tozpierzchli się w pobliski las: 

Niestwierdzono dotychczas, czy to byli prze- 

mytnicy, czy też uciekajlcy z pod teroru Walde- 

marasa. 

RÓŻNE. 

— Podziękowanie. Zarząd Związku Orga- 

nizacyj b. Wojskowych Polskich Województwa 

Wileńskiego składa tą drogą swe serdeczne po- 

dziękowanie wszystkim osobom i organizacjom, 

  

czystości dnia 11 listopada r. b. 
* = Wyjazd dotychczasowego - komiszrza 

rządū/na m. Wilno. Pełniący dotychczas Oobo- 

wiązki komisarza rządu na m. Wilno p. Strzemiń- 

ski, w dniu 5 grudnia b. r. udaje się do Łodzi,   tetu w ujęciu Jaspersa. 

Główną 

Į i rewelacja aktorstwa filmowego BRYGIDA HELM; w gł. ro'. męskich 

ul. Wiłeńska 38. ё i GUSTAW ŚEROLICH. Trzy lata pracy. Trzy miljony dolarów kosztu. 

zs Uprasza się Sz. Publiczność 0 przybycie na początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 5933 

rcydzieł sztuki filmowej! Film przerażający najbujniejszą wyobraźnię ludzką 

„METROPOLIS“ (Iiasit 
Najpotężniejszy z monument. superfilmów wszystkich czasów. rolę kobiecą odtwarza nainowsza 

ALF ABEL, R. KLEJN-ROGGE 

celem objęcia tam stanowiska komisarza rządu. 

  

przyszłości) 
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Dziś będą wy- 
Miejski. Kinematograf E ZEŃ 

Schnejder i Peterson. 

SALA MIEJSKA 

Monte Santo“ 
doścignione arcydzieło nowoczesnej techniki zdjęć: 

na powodzian, balkon—30 gr. -- 

Koncerty radio w poczekalni 

— wstrząsający dramat 

Nadprogram: ŚWIAT CUDÓW ZATOKI 

5 gr. 
Ostatni seans o godz. 10. Początek : 

o godzinie 4-«j popołudniu. 

cudów przyrody—w 10 aktach z prologiem. 

W głównych rolach Leni Rifenstahl, Fryderyk 

NEAPOLITAŃSKIEJ (ochrona 

lokatorów na dnie morz:) w l-ym akcie. Cena biletów: 26 i 27 listopada: 

na powodzian. Od dnia 28. X1.—parter 60 gr., 

wśród najpiękniejszych 
Nie- 

  

  

i różne 
korona „pc: 

 Houbigant, Coty 

  E. Kudrewicz S-ka 

        

   
             

  

Ul. Jagiellońska 9, m. 1a. 

brezentowe, wojłok 

  7 

  

Perfumy na Wagę Czarny narcyz, 
Guerleina, 

i innych firm krajo- 

я wych i zagranicznych 

_ poleca SKŁAD APTECZNY i PERFUMERYJNY 
B 26, 

tel. к 

‚ МОМООТМОВХОМА РЕАСОМУМА 
‚° — Каре!и57у damskich 

poleca najnowsze i gustowne MODELE 

PO CENACH PRZYSTĘPNYCH. 

POLECA I, WILDSZTEJN, | 
| Wilno, Rudnicka 2, telef. 11—77. Ceny fabryczne. 

MEBLE 
Meble gięte, fabr. „Thoneta*, 

kredensy, stoły, krzesła, szafy,     # 

POLECA 

Przyjechałem z Ciechocinka i 

poszukuję posady 

masażysty, 
posiadam praktyki 26 lat. Do- 
wiedzieć się w Admin, 
Wil.”, Jagiellońska 3, S. 

   
K 

: бк‹‘›'ггл. 
5906-3 

Pożyczek 
udzielamy na różne ter- 
miny i w różnych sumach 

W.lefskie Biuro 
Komisowo - Handlowe 

  

516 

      

fabryki „KONRAD JARNUSZKIEWICZ i S-ka" 

' Tow. Akc.-w Warszawie. 

meble biurowe i t. p. 

D. H. F. MIESZKOWSKI, 
Wilno, ul. Adama Mickiewicza 23 Telefon 

Na prowincję wysyłamy towary za zaliczeniem. 

Pensjonat 
czyńskiej położony wśród 

lasu świerkowego. Cały rok 

. otwarty. , Ceny Rozne, 

-—— 

sprzedaje się aparat. kine- 

matograficzny B-cia Patte, 

pełny komplet. Sawicz 8/12. 

Łóha angielskie 

otomany, matera €, 
garn tury salonowe, 

2 99 
5695 

ZAKOPANE 
„Błękitna* d-ro- 
wej Wandy Skur- 

  

75-3 

KAZUKI 

  

5929-8 

które nadesłały życzenia Związkowi w dniu uro” | 

W związku z-tem, jak się dowiadujemy, w dniach 
najbliższy ch z inicjatywy personelu urzędniczego 
Komisarjatu. Rządu odbędzie się uroczysty obiad 
pożegnalny, na którym współpracewnicy p. Strze- 
miński go będą żegnali ustępującego szefa. | (S). 

‚ — Walka z niezdrową sensacją. W związku 
z niezdrową sensacją uprawianą przez niektórych 
sprzedawców gazet w Wilnie, którzy korzystają z 
lada okoliczności by wykrzykiwać jaknajbezsen- 
sowniejsze zdania i tym sposobem ściągnąć naiw- 
nych nabywców, Komisarjat Rządu na m. Wilno 
wydał odnośnym organom po!icyjnym polecen'e 
niezwłocznego aresztowywania tych gazeciarzy i 
spisywan'a protokółów a w nasię stwie skierowy- 
wanie „odpowiednich wniosków 0 pozbawienie 
koncesji na sprzedaż gazet. 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na P.hulance. „Noc I stopado- 

wa“ i „Sędz owie“. Dziš 0 gocz. 20-ej na rzecz 
Związku Społecznej Pracy Kobiet wystawionefbę- 
dą: „Noc listop'dowa” (w szkole podchorążych) i 
„ Sędziowie”. St» nisława ;Wyspiańskiego. 

Jutro „Noc listopsdowa” i „Sędziowie*. 

— W czwartek |-go grudnia r,b. wystąpi 
tylko jeden raz światowej sławy śpiewaczka Marja 
Labia, primadonna opery La Ścala w Medjolanie.   „Koncerty tej niezwyk'e utalentowanej ar- 
tystki cieszyły się zawsze wyjątkowem powodze- 
niem i obecnie w Warszawie, Krakowie i Łodzi 
Marja Labia zdobyła sobię publiczność, budząc 
powszechny enturjazm. 
> Bilety są już do nabycia w biurze podróży 

„Orbis*, 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziś gra- 

na będzie w dalszym ciągu wyborna angielska ko- 
medja Lonsdala- „Koniec Mistress Cheyney*. 

— Koncert T-wa Muzycznego „Lutnia“. 
Program najbliższego koncertu, który się odbędzie 
w sali „Lutnia* (A. Mickiewicza 8), poświęcony 
będzie twórczości znanego kompozytora Stanisła- 
wa Niewiadomskiego. 

Udział w koncercie weźmie chór mieszany 
T-wa „Lutnia* oraz wybitne siły śpiewacze solowe. 

Koncert ze wrg'ędu na uroczysty jego ch1- 
rakter odbędzie sią w godzinach wieczornych. 

Radjo. 
WTOREK 29 listopada. . 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 

12.00. Sygnał czasu i komunikaty. 
16.00. Odczyt. 
16.25. Nadprogram. Komunikaty. 
16.40. Odczyt p. t. „W tacznicę listopadową“ wy- 

głosi prof. Henryk Mościcki. : 
17.05. Komunikat ekonomiczny PAT. 
17.45. Odczyt. 
18.15. Koncert popołudniowy. 
19.00. Komunikat rolniczy. 
19.15. Rozmaitości. 
20.30. Fragmenty z „Nocy listopadowej" Stani- 

sława Wyspiańskiego. 

2200. Sygnał czasu i komunikaty. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z Krakowa. 

Radjostacja wileńska koniunikuje. 

Kierownictwo programowe stworzyło wła- 

sny zespół orkiestrowy, który od tygodnia odby- 

wa codziennie próby w studjo, czyli w salonie 
konceitowo-odczytowym Polskiego Radja. Orkie- 

stra salonowa Polskiego Radja, która w tym skła- 
dzie pracować będzie stale, a w miarę potrzeby 

kooptować będzie inne instrumenty, składa się z 

następujących muzyków wileńskich: 
Ek skrzypce—prof, Aleks. Kontorowicz (kie- 

rownictwo orkiestry), 2 skrzypce-—Mikołaj Dode- 

ronek, wiolonzzela—Albert Katz kontrabas—Sta- 

nisław Piotrowicz, flet—prof. Władysław Ostrow- 

ski, obój i rożek Te I.Brajtman, klar- 
net- prof. Feliks Kosecki, fortepian (w zespole i 

akompanjament) Władysław Trocki. 
Niezależnie od tego kierownictwo progra- 

mowe zapfosiło do współpracy kwartet. smycz- 

kowy im. St. Moniuszki. pod egidą Halki-Ledó- 
chowskiej, oraz wszystkich wybitniejszych wileń- 

skich solistów śpiewaczych i instrumentalnych.   
CADCAWCZDCADO 

my urządzić f lję nasze. 0 
przedsiębiorstwa. Zawód 
i miejsce zanieszkania 0- 

bojętne Stały dochódmie- 
s'ę.zny Zł 1 500,—Reflek- 
tant "ajmowałby sę pod 
kierownictwem Dyrekcji 
prow dzeniem filii, a spe- 

cjalnie podziałem towa- 
rów (żaden skład) na swą 

okolicę. Zawód obecn 

można zatrzymać. Z£ 0- 

szenia pod „Filja ne 253" 
do Biura Ogłoszeń 

„PAR“ w Poznaniu, Ale 

je Marcinkowski*£0 ТК 

5922 

  

Potrzebny 

Mógdzynie! 
dokładnie oznajomiony z 

czynnościami służby maga- | 

zynowej w wieku do lat 40. 

Wymagane są solidne re- 

ferencje. Zgłaszać się w biu- 

W dziedzinie muzycznej nadawane będą dwie 

obsłuży was 

Wilno, Wileńska 38, tel. 941. 

  

parter 60 gr. -- 10 gr. TLS DI - | i i | > | A 

balkon 30 gr. Poszukujemy i Bir Elektro i Radjotechniczne warunkach | 

eansów we wszystkie = zaufania godnej osoby, D. Wajmana 

L S komfortowy mniejszylub | Wilno, Trocka 17, tel. 781. ADMINISTRACJA 
zamieszkaria zamierza” większy do wynajęcia od | Najtańsze źródło zakupu mate- | „Kurjera Wileńskiege 

zaraz w centrum miasta: 

Dom I. A. „Zachęta 
“i 

Gdańssa 6, telef. 7-05 50
45
 

  
  

— 

NALE 
najtaniej nabyć 

można V I. I 
A. Sikoraki i $-ka 
w. Zawalna” 30. 

5196-19 

    

      

   

    

   

   

   
4; do obra- 

Ramy zów 

Lustra   

kategorie koncertów; popołudniowe- po ula 
większej ilości oraz poważniejsze RISK Mi 
dziej. Prócz tego transmitowane będą wprost z 
sal koncertowych niektóre koncerty publiczne w 
Wilnie, tudzież ważniejsze koncerty z Filharmonii 
warszawskiej i innych polskich centrów radjowych. 
Niezależnie od koncertów odbywać się będą przy- 
stępne pogadanki muzyczne oraz odczyty, do któ- 
rych zaproszono znanych fachowców miejscowych. 

: Doradcą muzycznym radjostacji wileńskiej 
mianowany został z ramienia Wileńsk' ego Tow. 
adwii dr. Tadeusz Szeligow ki, dorad- 

ytowym z ramienia Uniwe - 
torego Ad Jan Pruefter. PER 

ь rugiej ważnej dziedzinie program: - 
djowych w dziale rolnictwa i JANA Liu 
powstał przy kierownictwie programowem komitet 
rolniczy w składzie trzech osób: prof. U. S, B. 
Jan Marszałkowicz, dyr. Szkoły Ogrodn. na Śol- 
taniszkach p. Roman Kraus, inspektor rolnictwa 
Związku Kółek i O. R. p. Edward Taurogiński. 3 
Prace przygotowawcze w zakresie organizacji po- 
gadanek rolniczych, leśnych, ogrodniczych, roln'- 
czo-spółdzielczych, hodowlanych, weterynaryjnych. 
rolniczo-kredytowych i t. p. są w tóku. 3 

Prócz odczytów natury ogó!nej, jak litera- 
tura, higjena, sprawy gospodarcze i t. p. prowa- 
dzone będą osobne działy, których rozmiary re- 
guloware będą zgodnie z potrzebami i życzeniami 
radjosłuchaczy, Wszelkie komunikaty polityczne. 
gospodarcze, kulturalne, policyjne, miejskie, me- 
teorolog'czne i inne skupione będą w t. ZW. „Ga- 
zecie Radjowej*. Odpowiedzi na listy abonentów 
mawiane będą w tygodniowej „Skrzynce Poczto- 

wej”, Nowości wydawnicze referować będzie lite- 
rat-krytyk. Szczególna troska poświęcona będzie 
sprawom regjonalnym, czyli wszelkim przejawom 
kulturalnego życia Wileńszczyzny i województw 
sąsiednich. 

Rozmaitości. 
Automatyczny fryzjer. 

Amerykańscy twórcy humunculusa, który 
ślepo wykonywa wszelkie rozkazy swego właści- 
ciela—zdystansowani zostali przez Chiny. 

Francuskie pisma donoszą o wynalazku pe- 
wnego chińskiego inżyniera, który skonstruował 
autom:t zastępujący „Aryzjera. Zamiast gadatliwego Ą 
golibrody, który poniesiony nieraz impetem wła” | 
snej wymowy zajedzie brzytwą pod nos klijento- 
wi — funkcje golarza spełniać będzie posłuszny, 3 
dyskretny, niezawodnie dokładny automacik. Czy 
jednakże ów chiński synek potrafi zadowolić kli- 
jenta, gdy ten zwróci się doń z uprzejmą „pro: 

niech pan delikatnie goli, bo mnie kai abo Ch 
w razie niespodciewanego pęknięcia jednej ze 
sprężynek, automatyczny fryzjer z automatyczną 
NOOS nie poderžnie sra swej ofierze. 

ażdym razie pom; niesamowity—go- 
dny Poego lub Hoffmana. > RZ i 

  

Miłosierdziu społeczeństwa. 

Dwoje staruszków, wysiedlonych z Li 4 
Kowieńsk'ej, znajduje się w bardzo ciężkich 2 
runkach ZO. Oboje bez żadnej pracy, bez 
kawałka chleba, mieszkania, grozi im bowiem lada 
chwila wyrzucenie na bruk z ciasnej i ciemnej su- 
teryny, w której mieszkają kątem. ь 

Polecamy ich gorąco naszym czytelnikom. 

„_ — Biedna starsza pani znajduje się w rozpacz- 
liwem położeniu. Mąż chory i bez pracy. Zwraca 
się tą drogą O miłosierdzie społeczeństwa. 3 
: Ofiary proszę składać w administracji „Kur-- 
jera Wileńskiego", Jagiellońska 3, ; 

Ofiary. 
Zamiast uczty pożegnalnej oficerów rezerwy 

na wdowy i sieroty po poległych żołnierzach skła- 
da major Kulczyński z 85 p. p. zł. 5. 3 

Zamiast złożenia wieńca na grób ś. p. 
Romualda Mickiewicza, b. zastępcy burmistrza 12 
długoletniego pracownika m. Trok, zmarłego w 
dniu 25.X1 b. r. w celu uczczenia Jego p:mięci 
wspólnie i dobrowolnie zaofiarowali na gwiazdkę 
ała biednej dzistwy szkoły powszechnej w Tro-     

DC еСо OCADCADCADCADOLDELDOĘ 

RADJOAMATORZY! | 
Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepiej, najtaniej i najuprzejmiej 

„Wileńska 

DABCXOCxADLEO DXDQKAADDAADDIDDKDBD
ADDKDDOKDOCKO | 

Pomoc Szkolna”, Dział Radjo, 

riałów elektro-technicznych i 
radjowych. Ceny konkurencyj- 
ne. Prosimy © Bara a: 

5 

kach ztotych 60 wspė:pracownicy, koledzy i przy- 
jaciele zmarłego. 4 

  

| Ogłoszenia 
do 

. „kuriera Wileńskiego 
|. przyjmuje 
| na najbardziej 

dogodnych” 
5910-2 

   | Jagiellońska 3 

  

  

Е RADJO“ „| Mickiewicza 21. 5947-1 TEST CITY : - ы 

й J Poszukuj 05 d k sjerki „Bplytoi ols aw nał- rze Sp. Akc. najwyższych gatunków | 
* 

prezerwatywy В розапу Ka ies z Wileśszegiie s. polski Lloyd* poleca: Widać, Wiwsku cwi + A 

są jedyne. *lub_ekspedjentki. MOSSZ5; raus (e afeka wycat ее 9% 0 8 ya | w.Woźnicki kulesz... Mówisz, że byłeś u kolegi, Ą 
Najlepsza marka. i УВНО a a > a tymczasem spę dziłeś wieczór w to- 

5913 z Aa iliovas Geri do T ŚR oka su A Kr Soatdeke I. Wileńska 5. - spq9-13] warzystwie kobiety.. Jesteś cały 

a › Г. . re: je 
5 

. 

= г rze Rel rbars „M daje u I a i = ach KA godz. 10—3. 5961 pam przesiąknięty dymem papierosów... 

od 8—9 wiecz. Pokonać Redakcja nie zwraca. Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. 

(za wiersz redakcyjny), dla poszukujących pracy: 
ie IV 8 mio łamowy. petitowy) 1r0nika rekl.—nadestane—30 gr. 

Wydawca Tow Wydaw. „Pogoń”. 

- Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu 

; 1 Ogłoszenia przyjmują się od 9 — 3 ppoł„i 7 — 

A 1zł. CENA OGŁOSZEŃ: za 

0/9 zniżki, ogł. cyfrowe i tabelowe 

nie 

9 wiecz. Konto czekowe P.K. 

o 20% drożej, 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany 

gospodarczego przyjmuje 

K.O. 80.750. Drukarnia — 

wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., W 
ogł. z zastrzeżeniem miejsca 

terminu druku ogłoszeń. 

ul. św. Ignacego el. 893. 

„Pegeś*, Druk. „Pax”, El. Św. Ignacego 5. Tew. Wyd. 

zekście—30 gr.. za tekstem—10 gr., ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz 

10% drożej. Zagraniczne 50% drożej. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, „na stro- 

Redakior wiz. A. Faranowski. 

  

    

   


