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Bez zmian. 
co do wyniku ka woli. Zarazem Polska, zdaniem Litwi- Wszelkie wątpliwości 

konferencji, o ile je ktokolwiek tu w Kró- "nów, mają możność prowadzenia penetracji ; 

lewcu mał, zostały dziś usunięte. Konfe- gospodarczej i kulturałaej wgłąb Litwy wys 

rencja będzie jutro, we środę, formalnie tworzy na nowo niebezpieczeństwo dla sa- 

zakończona protokularnem stwierdzeniem i mowiedzy narodowej pewnych kół społe- 

niemożliwości osiągnięcia porozumienia lub czeństwa litewskiego. 

kompromisu na podstawie rezolucji Rady Z drugiej strony p. Woldemaras wie, 

Ligi Narodów z 10 grudnia 1927r. że litewskiej ludności na Wileńszczyźnie nikt 

Na czem polegają nie dzjące się usu- | polszczyć nie zamierza, że sama ona posia- 
nąć rozbieżności w stanowisku obu stron? da dostateczną na to odporność, że, WTESZ- 

Jeżeli chodzi o stronę formalną to rozbież- ; cie, za pomocą swobodnej konkurencji cha- 

ność polega na tem, że strona polska nie j rakter u narodowego Wilaa i Wileńszczyzny 

wymaga od Litwy zrzeczenia się swoich | na swoją korzyść nie zmieni. Zdecydowałby 

roszczeń terytorjalaych, podczas kiedy stro- | SIę nawet zapewne ponieść ciężkie straty w 
na litewska usiłuje uzyskać od Polski w ten narodowym stanie posiadania w „okupo- 

lub iany sposób uznanie Wileńszczyzny za: Wane) części Litwy” za cenę wyeliminowa- 
terytorjum sporne. Minister Zaleski uczy- | nia pozostałości wpływów polskich na Li- 
nił bardzo dobrze, że swoją deklaracją, twie Kowieńskiej i nadania jej jednolicie li- 

wczorajszą uniezależniającą zasadnicze sta- , tewskiego pod względem narodowym obli- 

nowisko Litwy od spraw komunikacji bez-, Za. Dlaczego?—będzie to wynikało z roz- 
pośredniej i t. p. przypieczętowsł fakt, że; ważenia pobudek zewnętrznych polityki p. 
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p. Woldemarasowi chodzi o co innego, niż : WOldemarasa. 
osłabienie formalnych podstaw 

czeń terytorjalnych. 

Ważniejszą jednak i decydującą przy 

jego rosz- 

poszukiwaniu jakiegokolwiek kompromisu 
jest różnica natury faktycznej, a mianowi- 

cie rozbieżność intencyj obu stron. Polska 
szczerze pragnie pewnej przynajmniej nor- 

malizacji stosunków z Litwą, choćby zao- 

patrzonych we wszelkie zastrzeżenia fer- 

malne ze strony tej ostatniej, natomiast p. 

Woldemaras ze wszystkich sił stara się te- 

go unikaąć i to bynajmniej nie dlatego, aby 

to miało osłabiać zasadnicze stanowisko 

Litwy w sporze terytorjalnym, lecz prze- 

dewszystkiem a może i wyłącznie dlatego, 

aby dotychczasową izolację Litwy od Pol ; 

ski bezwzględnie utrzymać! 

Wypowiadałem to przekonanie już nie- 

Można stwierdzić, że od pewnego cza- 

su nastąpiło ostateczne uzgodnienie celów 

i metod działania pomiędzy rządem ko- 

wieńskim a tymi sąsiadami Litwy, którzy 

Są zainteresowani w utrzymywaniu izolacji 

jej od Polski. I Niemcy i Rosja posługują 
się w swej polityce względem Litwy stra- 
szakiem polskim, który malują w postaci 

dążeń do całkowitego pochłonięcia Litwy 

przez Polskę i stworzenia barjery od Kar- 
\ ра do Bałtyku pomiędzy Niemcami a Ro- 

sją. Tu zachodzi pytanie: dlaczego nasi 

przyjaciele nie widzą w tem rozszerzenia 

mostu, lecz właśnie barjerę? Przyczyna le- 

lecz w intencjach własnych obu naszych 

najbliższych sąsiadów. Założeniem ich 

współpracy politycznej i gospodarczej jest   
jednokrotnie, nie stanowi więc ono żadne- ! Wyłączenie z niej Polski, odcięcie jej od 
go noyum wynikającego z przebiegu obe- | morza Bałtyckiego i od wpływów wzdłuż 

cnej konterencji. Powtarzam je dlatego lego pobrzeża. Całe to wybrzeże ma stano- 
tylko, że jest ono dziś równie aktualne, jak ; wić w przyszłości przedmiot podziału mię- 
było w marcu r. b. Nietylko nic się pod 
tym względem nie zmieniło, ale jest coraz 

więcej objawów powyższy pogląd potwier- 
dzających. To, że p. Woldemaras prowadzi 

pertraktacje z Polską nie jest żadnym do- 
wodem chęci jego do zmiany obecnej sy- 

tuacji. P. Woldemaras musiał, acz niechę- 

tnie, przyjąć zalecenie Rady Ligi Narodów 

z dnia 10.XIIL. r. ub. Prowadzi jednak roko- 

wania tak, aby wykazać niemożliwość osią- 

gnięcia jakichkolwiek pozytywnych rezulta- 

tów i uzyskać na tej podstawie ab:olutor- 
jum od Ligi z wykonania przyjętych na 

siebie wówczas zobowiązań. 

Wszystko to jest a przynajmniej po- 

winno być jasnera dia każdego śŚledzącego 

uważniej politykę obecnego dyktatora li- 

tewskiego. Nie jest natomiast równie pro- 

stem ustalenie przyczyn, które go do tej 

polityki skłaniają. Poszczególne elementy 

tych przyczyn są również znane, nigdy je- 

dnak nie osiągnęły one tego stopnia kon- 

kretyzacji jak obecnie. Dlatego też wydaje 

się zupełnie możliwem określenie pobudek 

i motywów warunkujących uprawianie przez 

p. Wołdemarasa tej taktyki, jakiej jestešmy 

świadkami od dłuższego czasu. Motywy te 
są dwojakiej natury: wewnętrznej i zew- 

nętrznej. 

Pierwsze polegają na tem, że rząd li- 

tewski pragnie swoje dążenie do zdobycia 

Wilna utrzymać w stanie ciągłego dynami- 

cznego napięcia. Mur chiński pomiędzy Ko- 
wnem a Wilnem powinien każdemu obywa- 

telowi litewskiemu uprzytamniać nieustannie 

| 

"dzy Rosją a Niemcami. Forma i szczegóły 

"owego podziału są oczywiście odsunięte 
na dalszą przyszłość. Obecnie chodzi tylko 
o samą zasadę. Czy granica podziału wpły- 

wów przechodzić będzie przez Klajpedę, 

czy też przesunie się do Libawy lub Rygi 
— 10 та w tej chwili mniejsze znaczenie. 

Litwa jest głównym filarem tej barje- 

ry i dlatego usiłowania niemiecko - rosyj- 

skie solidarnie są skierowane do tego, aby 

na jej terenie współpracę swoją įaknajsi!- 

niej ugruntować. Narodowe interesa litew- 

skie nie są przez to przynajmniej narazie 
| bezpośrednio zagrożone. Obaj jej protekto- 

rowie starają się usunąć wszelkie jej pod 

tym względem obawy, wyolbrzymiając jed- 
nocześnie niebezpieczeństwo grożące jej ze 

| strony Polski. Dzięki zupełnej nieznajomo- 

ści w Litwie istotnych stosunków w Pol- 
sce, o których wiadomości dochodzą tam 
jedynie pośrednio przeważnie w oświetle- 
niu niemieckiem lub sowieckiem politycy 
litewscy są przekonani, że państwo polskie 

opiera się na kruchych podstawach, że siły 

odśrodkowe w niem przy lada okazji roz- 
sadzą obecne granice i madejdzie wówczas 

moment ogólnej ich rewizji. Do tego też 

momentu dostosowuje p. Woldemaras swo- 

ją koncepcję konferencji polsko-litewsko= 

niemiecko-sowieckiej, któraby miała zrewi- 
| dować i na nowo rozstrzygnąć spór terytorjal- 
ny polsko-litewski. 

Wobec tak zachęcających widoków na 

 niedaleką przyszłość wszelkie ustępstwa ze 
k 

“
r
 

:   ;strony Litwy na rzecz Polski byłyby w po- 

ży nie w tego rodzaju intencjach Polski, : 
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.PO KONFERENCJI KRÓLEWIECKIEJ. 
Ostatnie chwile konferencji. 

Woldemaras miał tremę. 

KRÓLEWIEC, 7.XI (tel, wł.). Ostatnie posiedzenie drugiej konferencji polsko-li- 
tewskiej w Królewcu trwało pełae 5 godzin i było niezwykle nużące, ponieważ prem. 
Woeldemaras stosował obstrukcię, domagając się odczytania wszystkich znanych jej do- 
kumentów, np., listów i załączników, wydrukowanych przed kilku miesiącami. 

Premjer litewski, prowadząc niezręczną polemikę, kilkakrotnie wywoływał wybu 

chy wesołości na sali. №р., w pewnej chwili Woldemaras spostrzegł, iż min. Zaleski 
notuje coś podczas jego przemówienia i oświadczył: „Pan min. Zaleski zapisuje to, co 
ja mówię”, 

Polemizując w sprawie odszkodowań Woldemaras oświadczył, że delegacja polska 
domaga się od Litwinów, aby przyznali, że nic im się od Polski nie należy. 

| Dalej Woldemaras dowodził, że sprawa przynależności terytorjum Wileńszczyzny 
została uregulowana przez traktat litewsko-sowiecki z lipca 1924 r., podpisany w Mo» 
skwie. Polska zatem nie może własnowolnie anulować traktatu, jako strona trzecia, 

Woldemaras zarzuca Polsce, że stoi na stanowisku granic z roku 1772 i ujawnia ten- 
dencję do zagarnięcia Litwy. ` 

Na zakończenie swego przemówienia Woldemaras, uzasadniając prawa historyczne 
Litwy, zagalopował się i oświadczył, iż nietylko Wilno, ale i Mińsk Litewski należą do 
Litwy. | | i 

Po tych słowach mio. Zaleski Oświadczył, że premjer litewski porusza w swem 
przemówieniu tyle różnorodnych i nie mających związku z konferencją spraw, że gdyby 
chciano pójść taką samą metodą polemiki, wówczas dyskusja trwałaby bez końca. 

Dzienniki zagraniczne z wielkiem uznaniem wyrażają się o sposobie polemiki min. 
Zaleskiego, podkreślając, że zwarta argumentacja min. Zaleskiego wywarła wrażenie 
bardzo korzystne w przeciwieństwie do niezwykle mętnej i rozwiekłej mowy Wol- 
demarasa. 

Głosy niemieckie o konferencji królewieckiej. 
BERLIN. 7.X1. (rat.). Prasa poranna, donosząc o zakończeniu konferencji polsko- 

litewskiej w Królewcu, wyraża jednozgodnie zapatrywanie, że rokowania królewieckie 
uważać należy za rozbite. Wedle twierdzenia strony litewskiej, konferencja nie mogła 
doprowadzić do wyników pozytywnych ze względu na stanowisko delegacji polskiej. 
Z drugiej strony oporne zachowanie się premjera Woldemarasa uniemożliwia wszelkie 
porozumienie. 
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  Akompanjament kowieński do rokowań w 
Królewcu. 

Manifestacje antypolskie w Kownie. 
Jak donoszą z Kowna, nocy onegdajszej grupa A młodzieży litewskiej wywie- 

siła na ul. Wolności cały szereg transparantów z napisami, domagającemi się zerwania toczących 
się w Królewcu pertraktacyj polsko-litewskich. Na transparantach między innemi widniały napisy: 
„Precz z konierencją w Królewcu. Nie chcemy żadnych stosunków z Polakami, zanim nie 
odbierzemy Wilna*. | 

(Przemówienie min. Zaleskiego podajemy na stronie 2 giej). 

Hoover prezydentem St. Zjednoczonych? 
Hoover ma wszelkie szanse zwycięstwa. 

NOWY YORK, 7.XI. (Pat). Godz. 22 min. 15. Ostatnie dane przemawiają zdecy- 
dowanie za zwycięstwem Hoovera, o ile nie zajdzie niespodziewana zmiana w nastro- 
jach stanów tradycyjnie republikańskich. Nawet w stanie nowojorskim Hoover ma już 
więcej głosów, niż Smith. : 

Pozatem w stanie Texas, który uchodzi za wyraźnie demokratyczny, Hoover m. 
więc<j zwolenników. To samo daje się skonstatować w 4 innych stanach, które dotąd 
zwykle wypowiedziały się za kandydatem partji demokratycznej. 
= cm strony Smith nie zdobył należytej przeciwwagi w stanach republi- 
ańskich. i 

NOWY-JORK. 7.X1. (Pat.). Agencja Reutera podaje, że według ostatnich obliczeń 
kandydat republikanów Hoover otrzyma 467 głosów. Na Smitha padło 69 głosów. De- 
mokraci stracą dwa mandaty w senacie i 10 w izbie reprezentantów. 

NOWY YORK, 7.XI (Pat). Wynik wyborów przewyższa wszelkie oczekiwania partj 
republikańskiej. Decydującą przyczyną zwycięstwa Hoovera był jego autorytet orazi 
olbrzymia ilość głosów kobiecych, oddanych na niego. Po części odegrało też rolę 
uprzedzenie religijnych protestantów przeciwko katolikowi Smithowi. 

Czego należy spodziewać się od Hoovera. 

WIEDEŃ, 7, XI. Pat. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Waszyngtonu, że wybór 
Hoovera spowoduje cały szereg zmian na naczelnych stanowiskach. Między innemi są- 
dzą, że dotychczasowy kanclerz skarbu Mellon ustąpi ze swego stanowiska. 

„Hoover zamierza zaproponować mu stanowisko ambasadora w Anglji. Zwycięst- 
wo Hoovera oznacza prowadzenie dotychczasowej polityki prezydenta Coolidgea, któ” 
rej główne wytyczne Są następujące: unikanie sojuszów z innemi państwami, trzyma- 
nie się zdala od Ligi Narodów, odmowne stanowisko w kwestji zniesienia lub zmniej- 
szenia długów wojennych, odmowne stanowisko co do udziału w kwestji reparacji, 
odłączenie kwestji reparacji od kwestji długów, obstawanie przy pakcie Kelloga przy 
równoczesnem utrzymaniu dotychczasowej siły floty amerykańskiej, t. zn. na stopie 
równej z siłą floty angielskiej, przeprowadzenie dalszych obostrzeń ustawy  prohibicyj- 
nej oraz utrzymanie ceł ochronnych i ograniczeń imigracyjnych. 

      

  

Kupuj wyroby krajowe—nie są gorsze od zagranicznych. 
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o tem, że jest on całkowicie i bezwzględnie jęciu p. Woldemarasa jedynie skrępowa- tewski na szwank narażonych. Ta okolicz- 

pozbawiony wszystkiego co za swoje go 
drugiej stronie tego muru uważa, a co dlań 

jest niezbędne dla zupełnej normalizacji 

jego bytu państwowego i narodowego. Nie 

może więc być żadnego pod tym względem 

kompromisu, gdyż każdy kompromis osła- 

bi, zdaniem Litwinów, to dynamiczne napię- 

cie dążeń do zdobycia Wilna, przyzwyczai 

ludzi do zadawalniania się możliwością 

swobodnej komunikacji z Wilnem, prowa- 
dzenia tam pracy kulturalnej i t. p. Dąże- 

nie do zdobycia Wilna przejdzie w stan 

statyki, hasło czynnej walki o stolicę za- 

mieni się w przedmiot spekulacyj mózgo- 
wych i uczuciowych, pozbawionych czynni- 

s 

| niem zupełnej swobody działania, którą on 

dla siebie w odpowiednim momencie o- 

czękuje. Lepiej nie mieć teraz niczego, a 
uzyskać potem wszystko. | 

Przy takiem rozwiązaniu obiecuje so- 

bie też p. Woldemaras łatwe wyrównanie 

tych strat, które ponosi obecnie pod wzglę- 

dem narodowym Litwa w Wileńszczyźnie 
dzięki izolacji jej mniejszości litewskiej od 
reszty narodu. Uzyskawszy z rąk Niemiec 
i Rosji objekt sporny będzie ewentualnie 
musiał się liczyć przy jego urządzaniu z 
niemi, lecz nie z Pelską. Obaj zaś sojusz- 
nicy jego Oczywiście nie będą mieli žad-   

wać dla zasymilowania kraju i ludności z 

narodową koncepcją państwa litewskiego. 

Takie są w grubych zarysach moty- 
wy i sperandy polityki litewskiej wobec 
Polski. Skoro się je zna naiwnością byłoby 
spodziewać się jakichkolwiek rezultatów tej 

czy innej konferencji. P. Woldemaras po- 

prostu boi się, aby nie być zmuszonym do 

przyjęcia na siebie jakichkolwiek zobowią” 

zań wobec Polski, któreby go potem krę- 
pować mogły. Musi zwłaszcza faire bonne 
mine au mauvais jeu wobec Ligi, która 
troszczy się nietylko O załatwienie sporu 
polsko litewskiego, ale także o  interesa   nych zastrzeżeń przeciwko wszelkim środ- państw trzecich, przez konflikt polsko-li-   

ność utrudnia p. Woldemarasowi utrzymy- 

wanie absolutnej nieustępliwości, co do- 
brze rozumieją Niemcy, starając się skło- 
nić go do pewnych koncesyj debrowol- 
nych na rzecz interesów państw trzecich 
jeszcze przed powołaniem przez Radę Ligi 
ekspertów, aby w ten sposób uniknąć po- 
łączenia z temi interesami pewnych postu- 

latów polskich. W tym duchu udziela Lit- 
wie swych rad p. Voss, który w długim 
artykule w „Berliner Tageblatt" z wielką 
precyzją i szczerością określa stanowisko 
niemieckie w sporze polsko-litewskim. 

Testis. 

Królewiec 6.X1 1928 r. 

Cena 20 groszy | 
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Dzień polityczny. 
Dziś rano przybywa do Warszawy z 

Królewca delegacja polska do rokowań pol- 
sko-litewskich z min. Zaleskim na czele. W 

Królewcu został jeszcze jedynie sekretarz 

delegacji polskiej p. Perkowski, któremu 

powierzono załatwienie kilku spraw, zwią- 

zanych z likwidacją konferencji królewieckiej. 

Dn. 7 go b. m. wznowione zostały w 
Rydze rokewania w sprawie zawarcia pol- 
sko-łotewskiej konwencji kolejowej oraz u- 
regulowania wszystkich spraw, związanych 
z bezpośrednią komunikacją kolejową mię- 
dzy Polską a Łotwą w ruchu osobowym, 
towarowym i bagażowym. Delegacja z ra- 
mienia Ministerstwa Komunikacji, mająca 
prowadzić te rokowanie przy współudziale 
posła polskiego w Rydze p. Łukasiewicza, 
wyjechała już do Rygi. 

W Warszawie czynione są gorączkowe 
przygotowania do niedzielnych uroczystości 
państwowych z okazįi 10-lecia niepodle- 
głości Polski. Najciekawszym momentem 
tych uroczystości będzie defilada kilkudzie- 
sięciu tysięcy osób, w tem oddziałów woj- 
skowych, przed Panem Prezydentem i Mar- 
szałkiem Piłsudskim, oraz wielka akademia 
Federacji Obrońców Ojczyzny i wielki raut, 
wydany przez Pana Prezydenta. 

„ Do Warszawy na niedzielę przybywają 
z różnych państw specjalni korespondenci 
zagraniczni, a między innymi delegacja 
dziennikarzy włoskich i hiszpańskich. Z ra- 
mienia francuskich władz wojskowych przy- 
bywa na uroczystości jeden z wybitnych 
generałów francuskich, członek Najwyższej 
Rady Wojskowej gen. Maurit. | 

W preliminarzu M. S. Z. na rok przy- 
szły uwzględnione było na terenie Chin 
poselstwo i dwa konsulaty. Wymieniano 
nawet jako kandydata na posła płk. Szetzla, 
obecnego szefa drugiego oddziału sztabu 
generalnego. Jednakże ze względów oszczę- 
dnościowych pozycję tę w preliminarzu M. 
S. Z. skreślono. 

W nadchodzącą sobotę przybywa do 
Warszawy delegacja syndykatu dziennika- 
rzy estońskich celem zawarcia z polskiemi 
organizacjami dziennikarskiemi polsko - e- 
stońskiego porozumienia prasowego. W 
skład delegacji wchodzą: szef biura praso- 
wego estońskiego M. S. Z. p. Mer], redak- 
tor dziennika „Wabaa Maa*”, p. Welner, 
e redaktor naczeiny „Paevalehti“, p. 
ulga. | 

Rezultaty gospodarki komuni- 
stycznej. 

MOSKWA, 7.XI (kor. własna). Jeden 
z wybitnych działaczy sow., zajmujący kie- 
rosnicze stanowisko w komisarjacie insp. k- 
cji ludowej (R, K. 1.), J. Jakowlew w swo- 
im artykule „Z notatnika R. K. I." umie- 
szczon m na łamach „Izwiestji” przepr - 
wadza analizę najbardziej aktualnych spraw 
obecnej gospodarki sow., a m. in. sprawy 
stworzenia rezerw zbożowych i programu 
budownic wa przemysłowego. 

Artykuł J. jakowlewa tchnie zupełnie 
nie bolszewicką pewnością siebie. Zakup 
zboża postępuje b. powoli i rząd s :wiecki 
może się znaleść, zdaniem autora, wobec 
braku 50—100 miljonów pudów zboża, po- 
trzebnego do wyżywienia armji, podziału 
pomiędzy szeregiem innych samoniewy- 
starczalnych republik sow. w rodzaju B. Ś. 
R. R. „Drobnostka“ ta, jak przypuszcza 
autor, może zachwiać, a nawet „zerwač“ 
ogólny plan gospodarki sowieckiej. 

W celu uratowania sytuacji, proponuje 
J. Jakowlew masową wyprzedaż manu- 
faktury we wsiach najbardziej urodzajnych 
okolic Z. 5. R. R. Drugą nie mniej bolącą 
sprawą związku republik sow. jest sprawa 
budownictwa przemysłowego. 

I tu, jak się dowiadujemy, na prze” 
szkodzie wykonania szeregu najniezbędniej- 
szych budowli stoi brak surowca. 

Według danych urzędu budownict a 
państwowego (gosplan) przytoczonych przez 
J. Jekowiewa, budownictwu sow. brak oko- 
ło 500 milj. cegły, cementu, wapna i... drze” 
wa. Komentarze tu chyba Są już zbyteczne. 

Widzimy więc, że mimo szerokiego 
zaproszenia kapitału obcego, udzielaniu 
koncesji przedstawicielom znienawidzonej 
burżuazji, mimo całego szeregu mniej lub. 
więcej kosztownych doświadczeń we wszyst- 
kich nieomal dziedzinach życia państwowe- 
go, mimo głoszenia „urbi et orbi* o zdo-. 
byczach I postępach gospodarki komuni- 
stycznej w raju sow. nie jest coraz lepiej. 

Nie ulega już wątpliwości, że rok 
przyszły będzie ciężką próbą dla budowni- 

  

    czych eksperymentalnego państwa komuni- _ 
stycznego.
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Posiedzenie Komiietu Organizacyjnego. 
W środę 7 b.m. o g. 6 wiecz. odbyło 

się pod przewodnictwem p. wojewody wil. 
Władysława Raczkiewicza ogólne zebranie 
Komitetu Organizacyjnego obchodu 10-lecia 
Niepodległości. Komitet Organizacyjny li- 
czący 100-kilkadziesiąt osób najwybitniej- 
szych przedstawicieli naszego spoleczefi- 
stwa, zebrał niemal w komplecie w wielkiej 
sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 
P. wojewoda, zagajając posiedzenie, wspo- 
mniał o niedawnym zgonie prof. Łukasze- 
wicza, który był członkiem honorowego 
komitetu obchodu 10-lecia. Na propozycję 
p. wojewody zebrani uczcili pamięć Ś. p. 
prof. Łukaszewicza przez powstanie. 

Komitet przyjął następnie bez zmian 
jednomyślnie projekt odezwy do obywateli, 
która będzie w dniu Święta rozplakatowana 
i ogłoszona w dziennikach. 

Zkolei sekretarz komitetu p. H. Grzyb 
i przewodniczący sekcji pochodowej inž. 
Mieszkowski przedstawili zebranym Szcze- 
gółowy program obchodu. Zebranie za 
twierdziło program ten również bez zmian. 
P.prezydent miasta zakomunikował, że na 
mocy uchwały Magistratu brama triumfal- 
na u wylotu ul. Mickiewicza na plac Kate” 
dralny i obelisk na placu Łukiskim wysta- 
wione będą kosztem miasta. Poświęcenie 
kościoła garnizonowego św. Ignacego po- 
stanowiono przenieść na następną niedzielę, 
18 listopada, łącznie z obchodem zjedno- 
czenia organizacyj b. wojskowych. 

Następnie w myśl poprzednich posta- 
nowień Komitetu Wykonawczego i specjal- 
nej sekcji sierocińca Komitet Organizacyjny 
obchodu uchwalił jednomyślnie przystąpić 
definitywnie do budowy w Wilnie domu dla 
sierot. Dom ten będzie trwałym pomnikiem 
święta 10- lecia Niepodległości Rzplitej. 
W domu tym kształcić się będą dzieci woj. 
wileńskiego na dzielnych obywateli Rzplitej, 
Prezydent m. Wilna zaproponował, ażeby 
fundacji tej nadać nazwę następującą: „Sie- 
rotom Wolna i Niepodległa. Dom Dziecka 
Ziemi Wileńskiej im. Józefa Piłsudskiego”, 
Wniosek ten jednomyślnie uchwalono wśród 
gromkich oklasków zebranych. 

Przewodniczący sekcji finansowej inż. 
Łastowski przedstawił dokładny plan akcji 
zbierania składek na budowę Domu Dziec- 
ka. Wszyscy obywatele z. wileńskiej wez- 
wani byli do składania na ten cel ofiar w 
wysokości jednodniowego zarobku, więcej 
lub też mniej w miarę możności z tem, że 
ofiary można będzie składać częściami w 
4-ch terminach. Odpowiednia akcja prze- 
prowadzona będzie za pośrednictwem prasy 
i drogą rozesłania list składkowych. 

P. wojewoda wileński zaproponował, 
ażeby Komitetowi Wykonawczemu obchodu 
powierzyć funkcje zrealizowania budowy 
Domu Dziecka. Komitet Wykonawczy prze- 
kształci się tem samem w Komitet Budo- 
wy Sierocińca, ukonstytuuje się prawnie i 
na mocy zalegalizowanego statutu rozpo- 
cznie swą działalność z ramienia całego 
społeczeństwa. Propozycja p. wojewody 
została jednomyślnie uchwalona z tem, że 
Komitet Budowy Sierocińca będzie miał 
prawo kooptowania. 

Na tem posiedzenie zostało zam- 
knięte. 

Kościół Prawosławny wobec 10-tio le- 
tia Niepodległości Polski. 

ORĘDZIE 
Najbłogosławieńszego Metropolity 

Djonizego do Eksceleucyj Biskupów, 
Przewielebnego Duchowieństwa, Wieleb- 
nego Stanu Zakonnego i wszystkich Po- 
bożnych Wiernych z powodu dziesięcio- 

lecia niepodległości Państwa Polstiego 
(1918—11-XI--28) 

Z Łaski Bożej 
Pokorny Djonizy, Metropolita War- 

szawski i Wołyński i całej Polski Eksce- 

RJ RJ ER. SI LEF SX! _ 

Przedobchodem10-lecia Niepodległości 
lencjom  Biskupom, Przewielebnemu 
Duchowieństwu, Wielebnemu Stanowi 

Zakonnemu i wszystkim  Pobożnym 
Wiernym życzy radości w Panu. 

„..Najwyższy panuje nad krėlest- 
wem |ludzklem, a że je daje, komu 
chce" (Dan. IV, 32.) 

Dziesięć lat upłynęło od owego dnia, 
gdy naród polski zrządzeniem Wszechmoc- 
nej Opatrzności odzyskał upragnioną wol- 
ność i niezależność państwową. Losy na- 
rodów spoczywają w ręku Stwórcy, i mi- 
łosierdzie Jego jeSt niezmierzone. Prawica 
Pańska, pozbawiając naród polski najdro- 
gocenniejszego daru — wolności, popro- 
wadziła go drogą doświadczeń, wskazując 
czasy i terminy kiedy ma się ujawnić łas- 
ka Pańska i zatriumfować prawda Jego. 

Upłynęły lata, nadszedł czas i naro- 
dowi polskiemu, który złożył niezliczone 
ofiary krwi i łez na oftarzu wyzwolenia 
Ojczyzny z pod władzy cudzoziemskiei, 
wolność, która znowu zabłysła, stała się 
nagrodą za cierpliwość w znoszeniu zesła- 
nych mu doświadczeń, za to, że w dniach 
smutku i próby kroczył on swoją drogą 
krzyżową z wiarą w Pana i w jego Bos- 
ką prawdę. 

Przed dziesięcioma laty z pośród na* 
rodu polskiego powstali mężowie wielcy i 
potężni duchem, a Sędzia Niebieski w ser- 
ca ich włożył odwagę, rozum oświecił mą- 
drością, natchnął ducha ich nieskruszo- 
nem męstwem, bohaterskiem samozapar- 
ciem i ofiarnością. Wskrzeszone ich trū- 
dem Państwo Polskie w ciągu dziesięciu 
lat swego istnienia wzmocniło się i wzros- 
ło w potęgę, krocząc obecnie z chwałą po 
drodze rozkwitu i rozwoju, wskazanej mu 
przez Opatrzność Boską. 

Prawosławni obywatele Rzeczypospo- 
litej Polskiejl Do Was, umiłowani, moje 
słowo Arcypasterskie: w godzinie radości i 
triumfu podziękujmy Stwórcy za łaski, 
które zesłał On Państwu naszemu. Wznieś- 
my ku Panu Modlitwy nasze za dusze 
tych, którzy złożyli zwe życie w ofierze dla 
dobra Ojczyzny i dla osiągnięcia jej 

| zmartwychwstania. 
Błagajmy Pana zastępów, aby ucho- 

wał Ona pobożne Państwo Polskie i wszyst- 
kich Jego obywateli od klęsk i nieprzyja- 
ciół; niechaj błogosławi On nas pokojem i 
łaską. 

Błagajmy  Najszczodrobliwszego © 
wielkie i obfite łaski dla władz i wodzów 
naszych, dla miłującego Chrystusa wojska 
i wszystkich obywateli Państwa naszego. 

Jednemi usty i jednem sercem bla- 
gajmy Go, aby utwierdził On w sercach 
mężów rządzących sprawiedliwość, a w 
ludzie wierność i posłuszeństwo, aby nasze 
życie państwowe nie zostało zakłócone 
żadnemi klęskami i nienawiścią. 

Niechaj trwa niezmiennie w sercach 
wszystkich obywateli, zamieszkujących 
Rzeczpospoliią, wzajemna zgoda i miłość 
na chwałę Bożą i na pożytek chronionego 
przez Boga Państwa Polskiego strzegącego 
naszego dobra. 

W mieście stołecznem Warszawie, 
reku Pańskiego 1928 dnia 2 listopada. 

  

Kronika telegraficzna. 
= W dniu wczorajszym ryska policja po- 

lityczna dokonała licznych aresztowań osób po- 
dejrzanych o sympatyzowanie z ruchem komuni- 
stycznym. Miądzy innemi aresztowany został re- 
daktor czasopisma „Nowa Gwardja* oraz kilku 
pracowników dziennika „Glos Pracującego“. 

— Z Rzymu donoszą: potok lawy z powo- 
du wybuchu Etny wtargnął do miasteczka Ma- 
scali, niszcząc cały szereg domów. Wbrew prze- 
widywaniom, wybuch Etny nie zakończył się, 
lecz trwa, a nawet wzmógł się ubiegłej nocy. La- 
wa dopłynęła do miejscowości Mascali, liczącej 
10.000 mieszkańców. Drugi mniejszy strumień 
zbliża się do miejscowości Nunziata. Most kolei, 
okrążającej Etnę, został zerwany, co pociągnęło 
za sobą przerwę w komunikacji. Miejsca zsgro- 
żone obchodzą liczne procesje z udziałem księży. 

  

Sile lotnictwo to polęga państwa! 

lekarzowi naczelnemu Szpitala 

w szczególności zaś całemu Personelowi Szpitala, 
akademickiej Polonia, Przedstawicielom korporacji 

serdeczne podziękowanie 

EEA ET EMMA. 

Wielce Szanownemu Doktorowi Antoniemu Borowskiemu za 
troskliwą opiekę i pomoc lekarską podczas choroby, a wszyst- 
kim, którzy okazali nam tyle serdecznego współczucia i wzięli udział 
w oddaniu ostatniej posługi zmarłemu Mężowi i Ojcu naszemu, 

Ś. p. Dokforowi Władysławowi Szwengrubenowi, 

       

Epidemicznego naZwierzyńcu, 

oraz Pp. 
składają 

ŻONA i CÓRKA. е 

  

  

  

GDZIE PADLY DUŽE 
Cena całego losu 40 zł. 

  

KUP LOS ; KOLEKTURZE 
K. GORZUCHOWSKIEGO 

Zamkowa 9 

1/ Josu 20 zł. 

    

PAŃSTWOWEJ LOTERJI KLASOWEJ 

3596-1 

WYGRANE w V klasie. 

1/4 losu 10 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 
  Nazwisko i imię 

Adres.   

ZAMAWIAM: IORÓW: bs i оао 

  

... Konto pocztowe Nr. 80365. 

  

Dookoła przesilenia gabinetewego we Francji 
PARYŻ, 7.XI (Pat). Dzisiejsze dzienniki wyrażają przypuszczenie, że przesilenie 

obecne, powstałe w związku z kongresem w Angeres potrwa dość długo, lecz ostatecz- 
nie trzeba dzie odwołać się do Poincarego, cieszącego się zawsze zaufaniem więk- 
szości opinji parlamentarnej. 

„L'Ouvre“ przewiduje że nieomylnym 
szenie w obozie radykałów. 

rezultatem kongresu w Angers będzie poru- 

Konferencja Prezydenta Doumerga z Cazalsem. 
PARYŻ, 7. XI. (Pat.) Prezydent Doumergue przyjął dziś Cazalsa, b. przewodni- 

czącego frakcji radykałów socjalnych w lzbie Deputowanych. Po skoficzonej naradzie 
Cazals oświadczył przedstawicielom prasy, że Herriot i jego przyjaciele partyjni nie 
ponoszą żadnej odpowiedzialności za kryzys gabinetowy i że Herriot uczynił wszystko, 
co było możliwe, aby do kryzysu tego nie dopuścić. Należy—zaznaczył Cazals—stwo- 
rzyć jak najszybciej nowy gabinet, któryby 
pozwolił uchwalić badżet przed 31 grudnia. 
care może liczyć na większość Izby. 

w porozumieniu z komisją finansową Izby 
Cazals zaznaczył wreszcie, że jedynie Poin- 

  

Mowa min. Zaleskiego 
wygłoszona na zamknięcie konferencji królewieckiej. 

KRÓLEWIEC, 7. XI. (Pat,) Mowa p. 
ministra Spraw zagranicznych Augusta Za- 
leskiego, wygłoszona na ostatniem  posie- 
dzeniu plenarnem polsko-litewskiej konfe- 
rencji dnia 7 listopada 1928 r. w Królewcu 

„Panie Prezydencie, Panowie! Dnia 
10 grudnia 1927 roku w Genewie na po- 
siedzeniu Rady Ligi Narodów p. prezes 
uroczyście oświadczył w imieniu rządu li- 
tewskiego, że Litwa nie uważa się w sta- 
nie wojny z Polską, ja zaś w imieniu rzą- 
du polskiego, nie mniej uroczyście stwier- 
dziłem, że republika polska uznaje i usza- 
nuje całkowicie niezależność polityczną i 
całość terytorjalną republiki litewskiej. Te 
dwa uroczyste oświadczenia pozwoliły przy- 
puszczać, że stosunki między Polską a 
Litwą wkraczają w nowy lepszy okres, któ- 
ry będzie się rozwijał pod znakiem stop- 
niowej lkwidacji smutnej przeszłości. Te- 
mu przekonaniu dała wyraz Rada Ligi Na- 
rodów w tej znanej rezolucji z dnia 10 
grudnia 1927 r., w której wyraźnie powie- 
działa: „Rada Ligi Narodów zaleca obu 
rządom nawiązanie w najbliższym czasie 
bezpośrednich pertraktacyj, mających na 
celu ustalenie dobrych stosunków, od któ- 
rych zależy pokój". 

Dziś blisko w rok od chwili uchwaie- 
nia tej rezolucji mogę z całą powagą i od 
powiedzialnością stwierdzić w imieniu rzą- 
du polskiego, który mam zaszczyt repre- 
zentować, że całe kez wyjątku społeczeń- 
stwo polskie we wszystkich odłamach jego 
opinii publicznej powitało ten nowy po- 
myślny zdawałoby się zwrot w stesunkach 

z Litwą z jakaajwiększem uznaniem i ra- 
dością, naród polski bowiem ożywiony jest 
duchem pokoju i pragnie dobrych pokojo- 
wych stosunków ze wszystkimi sąsiadami, 
tembardziej z narodem litewskim. W imię 
tradycji i wspólnej wielkiej przeszłości na- 

|ród polski, widząc, jak cała Europa dziś 
pragnie pokoju uważa, że tembardziej win- 
ny pragnąć pokoju, stabilizacji i normali- 
zacji stosunków te państwa, które niedaw- 
no odzyskały swój byt niepodległy, do któ- 
rych należą zarówno Polska jak i Litwa. 

Tymczasem konflikt polsko-litewski 
nie tylko wypaczał zasadnicze linie polityki 
pokojowej rządu polskiego, ale narażał eko- 
nomiczne interesy innych państw i wytwo- 
rzył na wschodzie Europy niezdrową atmo- 
sterę niepokoju i rozdrażnienia. Dlatege też 
rząd polski z całą gotowością, szczerością 
i największą lojalnością przystąpił do reali- 
zacji zaleceń Rady Ligi Narodów, które zna- 
lazły swój wyraz w tej rezolucji z 10 grud- 
nia r. u. 

Zgodnie z ogólaemi wytycznemi swej 
polityki zagranicznej rząd polski nigdy nie 
ukrywał tego, że pragnąłby, aby między 
Polską a Litwą zostały możliwie jaknaj- 
rychlej nawiązane stosunki dyplomatyczre, 
polityczne i ekonomiczne owiane duchem 
wzajemnej dobrosąsiedzkiej przyjaźni i życz 
liwości. Licząc się jadnak z tą niedawna 
przeszłością, która tak zaciążyła na sto- 
sunkach polsko-litewskich i pozostawiła tak 
głębokie ślady w psychice narodu litew- 
skiego, rząd polski nietylko zgodził się na 
umieszczenie w rezolucji Rady Ligi Narc- 
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dów z 10-70 grudn'a r. ub. ustępu, że Ra- 
da ošviidcza, že powyžsza rezolucja w nl- 
czem nie przesądza spraw,co do których mię- 
ś.y obu rządami zachodzą różnice poglą- 
dów, lecz przystępując do realizacji tej re- 
zolucji z jak największą lojalnością I do- 
brą wolą potraktowała zarówno treść, jak 
| ducha tego zalecenia Rady L'gi Narodów. 

Rząd polski bowiem na konterencji, 
która zebrała się w Królewcu, przyszedł 
jedynie z projektami umów o małym ru- 
chu sąsiedzkim oraz o bezpośredniej ko- 
munikacji pocztowo -telegraficznej i kolejo* 
wej między Polską a Litwą; rząd polski 
bowiem, pomimo, że sam nie zmienił i 
nigdy nie zmieni swego stanowiska w kwe- 
stji, która nas dzieli, uważał, że Litwa, gc- 
dząc się ma częściowe uregulowanie stosun- 
ków z Polską, nie znieni swego zasadni- 
czego stanowiska w tej spornej kwestii. 
Uregulowanie zaś stosunków nawet w za- 
kresie proponowanym przez rząd polski 
przyczyn'toby się bez wątpienia do norma- 
lizzci stosunków ekonomicznych i politycz- 
nych ma Wschodzie Europy i usunęłoby 
krzywdę państw trzecich, niezalateresowa- 
nych w przedmiocie sporu między Polską 
a Litwą. 

Gdy delegacja litewska podniosła spra- 
wę bezpieczeństwa Litwy, oświadczyłem 
uiezwłocznie w imieniu rządu polskiego 
gotowość zawarcia paktu o nieagresji. 

Pozwalam, wyrażając swój głęboki 
żal, że zamykamy konferencję z tak ujem- 
nym bilansem, jedaocześnie stwierdzić, że 
nie uważam naszych rokowań za zerwane 
gdyż musimy jeszcze stanąć przed Radą 
Ligi Narodów. 

Konstatując niepowodzenie konferen- 
cji królewieckiej daleki jestem od myśli, że 
oznacza to, że nasze stosunki z Litwą i 
nadal pozostaną nienormalnemi. Przeciw- 
nie wierzę, że w społeczeństwie litewskiem 
będzie się coraz bardziej gruntowało prze- 
świadczenie, że Polska Szczerze życzy po- 
myślności i rozkwitu państwa litewskiego, 
ożywiona duchem istotnej przyjaźni i życz- 
liwości wobec narodu litewskiego i że rząd 
polski w obecnych rokowaniach dał temu 
wyraz, posuwając się do ostatecznych granic 
ustępliwości i pojednawczości. 

Jeżeli ze strony rządu litewskiego na- 
stąpi należyta ocena polityki i postępowa- 
nia rządu polskiego wobec Litwy oraz prze- 
jawi się chęć podjęcia nowych rokowań z 
Polską w płaszczyźnie, wróżącej powodze- 
nie tych rokowań, to proszę wierzyć, Panie 
Prezydencie, że ani rząd polski, ani ja 0- 
sobiście pomimo tylu doznanych zawodów 
nie uchylamy się od ponownej próby ure- 
gulowania stosunków między naszemi pań- 
stwami, bo to leży zarówno w interzsie 
Polski i Litwy, jak i w interesie tych wszyst- 
kich narodów, które szczerze pragaą spo- 
koju i stabilizacji stosunków w Europie. * 

— -— 

Otwarcie ostatniej sesji obecnego parlamentu 
angielskiego. 

LONDYN, 7.X1. (Pat). Wczoraj przed 
godziną 12 w południe król Jerzy udał się 
w powozie dworskim do gmachu parla- 
mentu w Westminster, gdzie dokonał oso- 
biście ceremonji otwarcia ostatniej sesji О- 
becnege parlamentu, wygłaszając przy tem 
mowę tronową na temat polityki zagra: 
nicznej Anglji. 

Po mowie tronowej rozwinęła się dy» 
skusja. Przemawisli: Ramsay Mac Donald, 
przywódca Labour Party, który krytyko- 
wał politykę zagraniczną rządu. Odpowia- 
dał premjer Baldwin. 

Na wniosek Snowdena (Labour Par- 
ty) narady Izby nad mową trenową Odro- 
czono. 
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Największa Sensacja Ekranu! Н 
Tego jeszcze nie bylo! | 

„Brudne pieniądze” 
z chinką Anna- May- Wong В 

w tych dniach w kinia „HELIOS*. | 

    

  

  

„Projekt podziałn Wilna na 
anfonomiczne dzielnice”. 

Motto; „Gallia est omnia di- 
visa in partes tres“. 

Caesar, 

Wilno jest zbyt pogórkowate, by mo- 
gło być rządzone centralistycznie. Poszcze- 
gólne dzielnice miasta rozwijają się obec- 
nie słabo, gdyż nie posiadają własnych rzą- 
dów, któreby dbały o racjonalne zaspoko- 
jenie potrzeb kulturalnych i gospodarczych. 
Natomiast kosztem dzielnic przy dzisiejszym 
centralistycznym systemie rządzenia — roz- 
wija się śródmieście, wyciągając z nich 
wszystkie soki żywotne. Wszystko ciąży ku 
centrum. | cyrk w centrum, i „Br. Jabł- 
kowscy” i Sztralle. Tutaj skupiają się i ki- 
na i Góra Zamkowa i Bazylika. Tymczasem, 
gdyby dzielnice były bardziej autonomicz- 
ne, miałyby własne centra i takie np. Za- 
rzecze założyłoby z pewnością własnego 
Sztralla, a Śnipiszki „Br. Jablkowskich“ 
Pod każdym względem rozwijalyby się 
wtedy dzielnice korzystniej. 

Dziś wiele jednostek zdolnych i am- 
bitnych nie może znaleźć wyjścia dla swych 
zdolności i energji, bo mieszka np. na Ros- 
sie czy na Zwierzyńcu. Tsk naprzykład 
jesteśmy Świadkami smutnego faktu, że w 
ubogiej dzielnicy—Nowy Świat marnuje się 
okazały policjant z brodą, nie mając żad- 
nego przyzwoitego rogu ulic. A takich przy- 
kładów jest więcej. Szczęścia i losu szuka 

  

jąc, wędrują ludzie do śródmieścia. Ale do 
śródmieścia dostać się trudho. Przecież 
ciągle czytamy w gazetach: „wyszedł i do- 
tąd nie wrócił". W ten sposób giną naj- 
lepsi... W śródmieściu rozpowszechnia się 
także samobójstwo rasowe (walka o byt... 
przeludnienie...) jakże szkodliwe dla rozwo- 
ju regionalnych wartości Wilnal 

Przy centralizacji dzielnice są i go- 
spodarczo słabe. Niech mówią cyfry: oto 
w produkcji śmieci—procent udziału dziel- 
nic jest minimainy. Cały przemysł w tej 
dziedzinie zmonopolizowało śródmieście. 
Stąd taka nadmierna ilość koszów w cen- 
trum. Podobne Objawy znajdziemy w ko- 
munikacji, W śródmieściu ruch nadmierny: 
autobusy, dorożki, taxometry i t. p. W 
dzielnicach zastój, zaledwie gdzieniegdzie 
rozlatuje się dorożka 3 kategorji, auto- 
bus zjawia się zaledwie parę razy w tygod- 
niu, i tak we wszystkiem. Wystarczy od- 
wiedzić jakąś dzielnicę, a zauważy się 
dziwne osłabienie tętna życia. Zrozumiałe. 
Ale zróbcie tam samorząd, radę dzielnico- 
wą, która założy własne kino, lombard i 
łaźnię, porozrzuca własne trawniki i klom- 

by, a p aa Mickiewiczo- 
wi—a zobaczycie, jak się dzielnica 
jak zakwitnie w niej kultura. = 

I jeszcze jeden argument niezmiernie 
ważny wykazuje zło rządów centralistycz- 
nych dla Wilna. Kwestja narodowościowal 
Mamy przecież w Wilnie mniejszości, tak 
zwanych „nietutejszych*. Gdzie niegdzie 
tworzą oni większe grupy, gdzieniegdzie 
mniejsze, ale wszędzie jednak obecność ich 
powoduje tarcia i walki. Ta więc kwestja   

czeka na swe szczęśliwe rozwiązanie (!) 
Jak to zaraz zobaczymy, możliwe to będzie 
jedynie przy zastosowaniu decentralizacji. 

Wszystko to, cały ten stan rzeczy na- 
sunąć powinien każdemu myśl o koniecz- 
ności politycznej decentralizacji Wilna. Ze 
względów ekonomicznych i narodowościo- 
wych, ze względów geograficznych— Wilno 
winno być podzielone na 7 dzielnic, posia- 
dających swe własne rządy. Wyliczamy je 
po kolei: z 

1) Zwierzyniec. Mamy tutaj tylko 15 
proc. nietutejszych. Tworzą oni jedną gru- 
pę narodowościową— Wifoldowian. 

1) Pohulanka. Rdzennie tutejst—Pohu- 
lanie. Element napływowy rekrutuje się z 
Reducian (23 proc.). 

3) Nowy Świat połączony z Rossą. Tu 
znowu przeważająca większość tutejszych, 
tak zw. Rossian, którzy zamieszkują bar- 
dzo gęsto okolicę zwaną Cmentarzem Ros- 
są. Nietutejszych 13 proc. Są to Kolejanie, 
Słowianie, Witebszczanie etc. 

4) Antokol. Element napływowy two- 
rzą Rośpieszanie. Ruch imigracyjny jest 
silny latem. 

5) Zarzecze. Tutejszych aż 3 silne grupy: 
Łotoczanie, Bakszczanie i Suboczanie. Nie- 
tutejszych mały proc. są to Belmontczycy 
i zamierająca grupa Sasów, zamieszkałych 
na Kępie: 

6) Śnipiszki z Kalwarją. Rdzennie tu- 
tejszych zaledwie 65 proc., ale za to two- 
rzą grupę ogromnie jednolitą i zwartą. Są 
to dziady kalwaryjskie. 

Pozostaje 7 dzielnica — Śródmieście.   Tutejsi znowu w większości głównie dzięki 

silnej bardzo narodowości Józefuoweczek, 
Łukiszczan i Jakubian. 

Tak oto przeprowadzony podział, za- 
pewniając wszędzie w każdej dzielnicy zna” 
komitą większość tutejszym, ułatwi maso 
wą asymilację nietutejszych. W ten spo- 
sób oblicze Wilna zyska na jednolitości. 
Osobno należałoby potraktować liczną gru- 
pę nietutejszych zwanych Uesbianami. Nie 
potrzebuję dodawać, że mam tu na myśli 
ludzi mających coś wspólnego z uniwersy- 
tetem, wszystko jedno, czy to „coś* jest 
nauką, czy czapką. Otóż z tej racji należa- 
łoby stanowczo utworzyć osobną kurję 
wyborczą, gdyż w przeciwnym razie Ues- 
bianie, odznaczający się zaborczością, a 
rozsiani po całym grodzie, mogliby tę oko- 
liczneść wyzyskać dla swych wpływów ze 
szkodą dla innych narodowości. 

Taki, a nie inny podział jest też u- 
zasadniony gospodarczo. Podzieliliśmy 
Wilno w ten sposób, żeby w każdej dziel- 
nicy był rynek, postoje dorożek i takso- 
metrów, przynajmniej po jednym moście, 
po trzy kjoski do gazet i po odpowiedniej 
ilości koszów do śmieci. Można twierdzić 
z pewnością, że mając te zasadnicze pod- 
stawy, dzielnice będą się dalej rozwijały 
samodzielnie, tworząc sobie z czasem 
własne ogniska kultury, więc cyrki, kina i 
menażerje, własne ogniska akademickie, 
własne gry Šwietlno-kolorowe i własne 
szpitale dla warjatów. Co za możliwości 
otworzą się wtedy szlachetnej rywalizacji 
dla dzielnic! Już przecie dzisiaj niektóre 
dzielnice szczęśliwie się autonomizując 
mogą się poszczycić zdobyczami kultural-   

nemi. Taki Zwierzyniec posiada już włesną 
radjostację, taka Pohulanka — „Redutę” i 
daj Boże, aby i inne dzielnice coprędzej u 
siebie podobne instytucje założyć mogły. 
Będą mogły przy decentralizacji! 

A teraz o strukturze rządzenia. O u- 
stroju. Jak wspomnieliśmy, każda dzielni- 
ca posiadać winna własną radę dzielnicową 
i własny magistrat. Ilość radnych uzależ- 
niona będzie od stopnia zamożności dziel- 
nicy, w każdym razie nie powinna prze- 
kraczać połowy jej mieszkańców. Każda 
ózielnica winna także mieć własną straż 
miejską (policjantów) wprowadzając dla 
niej odrębny strój, do którego motywów 

z pewnością dostarczą miejscowe tradycje.*) 
Rady dzielnicowe wybieralyby dele- 

gatów do Sejmu miejskiego, któryby two- 
rzył centralną władzę ustawodawczą. Na 
czele zaś miasta całego — stanie dziedzicz- 
ny prezydent pochodzący z rdzennie tu- 
tejszych, t. |. z dziadów kalwaryjskich. 

Wilno, po wprowadzeniu samorządów 
dzielnicowych bynajmniej nie przeobrazi 
się w jakiś związek miast. Owszem, jed- 
ność organiczna pozostanie nadal, przeja- 
wiając się: po pierwsze w języku urzędo- 
wym, który zawsze i niezmiennie pozosta- 
nie „tutejszym”, po drugie w zachowaniu 
swobody przesiedlania się, zawierania mał- 
żeństw, chodzenia po wszystkich ulicach 
It. p. 

Anonim. 

*) Pomysł ten nie jest nowy. Powołuję się 
tutaj na angielskiego męża stanu, Chestertona,   który to samo projektował dla Londynu.   d
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Życie gospodarcze. 
; E Żydowskie sfery gospodarcze wobec zagad- 

nienia aktywizacji bilansu handlowego. 
(Specjalny wywiad „Kurjera Wil.” z dyrektorem Związku Kupców i Przemysłowców 

Żydowskich p. Eljaszem Brazem), 
W związku z wszczętym, rzec można 

żywiołowym ruchem w całym kraju w kie- 
runku osiągnięcia samowystarczałności go- 
spodarczej, połączonej z kwestją podnie- 

_. sienia na należyty poziom naszego bilansu. 
handlowego, należy wysunąć przed wszy- 

_ stkiemi postulatami doby czynnik troski, 
by ruch cały nie upodobnił się do sło- 
mianego ognia. 

Wychodząc z założenia, iż głos decy” 
dujący w tej sprawie przypada sferom go- 
spodarczym postanowiliśmy zebrać wśród 
tych sfer odnośne poglądy. | 

Sądowanie poglądów zaczynamy od 
organizacji gospodarczej Związku Kupców 
i Przemysłowców Żydowskich w Wilnie, 

że poglądy tych sfer w chwili 
obecnej są mało znane szerszemu ogółowi. 
Dyrektor tego zrzeszenia gospodarczego p. 
Eljasz Braz, zapoznawszy się z naszą ini- 
cjatywą mówi nam, co następuje: 

— Doskonale rozumiemy, że na dro- 
dze do całkowitego uzdrowienia życia go- 

' spodarczego stoi poważna przeszkoda pod 
x. 

‚ 

_ miljarda złotych i który budzi 
2 Ч 

| — па)рогз2е 
: a 

а $ 

— 3 BB. 
н 

I br 

ARIE: 
cze 

postacią ujemnego bilansu handlowego, 
którego pasywa sięgają już cyfry jednego 

słuszne о- 
bawy, co do stałości naszej waluty, a co 

może wywołać niepożądane 
przesilenie w naszem życiu gospodarczem. 

— Jakie żydowskie sfery gospodar- 
widzą drogi naprawy? 
— Aczkolwiek rząd przedsięwziął e- @ Ę nergiczne kroki w celu zapobieżenia złu, 

| _ stoimy na stanowisku, 
Ao, 

że rządowi musi 
przyjść z pomocą społeczeństwo, a w 

| pierwszym rzędzie kupiectwo i przemysł 
< ime 

й <a 

4 > 

krajowy. 
RE — Czy to jest stanowisko bez žad- 
| nych ale? 

3 — Tak, lecz śpieszę wyjaśnić, że ы ” ь 
- = 

« 

i, 

54 

„SiĘ: 

jednakowoż uważamy, iż walka © poprawę 
bilansu handlowego nie może iść po linii 
nieobmyślanego i w skutkach nieobliczalne- 
o bojkotu wszystkich towarów zagranicz- 

nych, które są częstokroć tańsze i lepsze 
od predukowanych w kraju, a często na- 
wet są niezastąpione. Wiadomo bowiem, 
że cały szereg towarów sprowadza się z 

| zagranicy do nas według t.zw. cen dumpin- 
. 

R: 

| marche ze strony tych państw, 
ax 

й t 

gowanych, z drugiej strony bojkot tych 
towarów wywołać może niepożądany de- 

z któremi 
Polska zawarła traktaty handlowe, zobo- 

| wiązując się do wzajemnej wymiany towa- 
| rów, według ustalosych kontyngentów. 

= 

3  zuje—wirącamy—iž te kontyngenty Są sztu- 
| cznie rozszerzane przez 

— Jednakowoż doświadczenie wska- 

importerów z 
krzywdą bilansu handlowego Polski. 

— Zapewne jest i tak, lecz rozchodzi 
się o zachowanie pewnego minimum im- 

AE: 
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niego wiec uchwalił przez aklamację następującą 

_ portu. 
Muszę w ślad zatem dodać — mówi 

pośpiesznie p. Braz,—że kupiectwo żydow- 

skie rozumie doskonale niezbędność zastę” 
powania, gdzie tylko można towarów za- 
granicznych przez. towary krajowe, jak 
również konieczność zdobycia dla produk- 
cji polskiej zagranicznych rynków. 

— Wnioski stąd? 

— Walka o naprawę naszego bilansu 
handlowego powinna iść w pierwszej linii 
w kierunku wzmożenia eksportu i chociaż 
rząd nasz w zrozumieniu tego zadania, po- 
mijając błędne posunięcia w pestaci nie- 
których prejektów stamdaryzacyjnych, po- 
piera eksport zagraniczny tworząc w tym 
celu Państwowy Instytut Eksportowy — 
wiele jeszcze na tem polu pezostaje do 
zrebienia. Aktualnemi są postulaty: zwol- 
nienie eksportu od różnych opłat, utwo- 
rzenie eksportowej instytucji kredytowej, 
zniesienie ograniczeń paszportowych i zre- 
widowanie ustawodawstwa socjalnego, a!- 
bowiem Świadczenia socjalne są b. wyso- 
kie i niewspółmierne do siły  gospodar- 
czej kraju. 

Niech welno mi zwrócić uwagę—do- 
daje do tego p. Braz,—iż jeśli idzie o po- 
datki obrotowe, to pod względem wyso- 
kości norm podatek ten jest najwyższym w 
Europie. 

— Jakie kroki 
żydowskie? 

— Żydewskie stery gespodarcze ze 
swoją centralą w Warszawie na czele w 
zrozumieniu powagi chwili nawiązały stały 
kontakt i współpracę z Instytutem Eksper- 

przedsięwzięły sfery 

zacyjny na usługi kupiectwa, które intere- 
„suje się eksportem, dokładnie je informu- 
jąc o koniunkturach, warunkach zbytu, 
stawkach celsych i t. d. Ta trzeba napom- 
knąć, że do Centrali Związków należy 
przeszło 300 oddziałów na terenie Rzeczy» 
pospolitej. 

zku Kupców i Przemysłowców Žydow- 
skich w Wilnie? 

— Poza wypełnianiem zleceń i wska- 
zań Centrali zarząd nasz zwrócił się ostat- 
nie z specjalnym okólnikiem do działają- 
cych przy związkach 30 odrębnych pro- 
wincyj, w którym to okólniku oświetlił 
należycie wytworzoną sytuację i nawołuje 
do podtrzymania wytwórezości krajowej. 

Oprócz tego zwoływane są stopniowo 
zebrania poszczególnych sekcyj, na któ- 
rych sprawa ta jest szczegółowe dyskuto- 
wasa i emawiana. 

Zrozumiałem jest — kończy swe wy- 
wody dyr. Braz, że związek reprezentując, 
tak wielkie rzesze kupiectwa, stanowi pew- 
ną siłę, która ma możność skutecznego 
oddziaływania na akcję w kierunku akty- 
wizacji naszego bilansu handlewego i pod- 
niesienie eksportu z terenu Wileńszczyzny.   Sir. 

  

KRONIKA KRAJOWA. 
— Dnia 4-go listopada r. b. w Sali Śnia- 

dockich U.S.B. odbył się wiec ogólno-akademicki 
zwołany przez Ligę Skmowysiarczalności Gospo- 

ва wiecu p. Nagurski, p.  darczej. Przemawiali 
Na wniosek tego ostat- Król, i p. Dembiński. 

| rezolucję: „Wiec Ogólnoakademicki z dnia 4 li- 

S Gospodarczej, 

 stopada 1928 r. uchwalił: 1) poprzeć i solidaryzo- 
wać się z działalnością Ligi Szmowystarczalności 

2) bezwzględnie nie kupować to- 
 warów zagranicznych zwalczanych przez Ligę, 3) 
propagować słowem i czynem ideę samowystar- 

| czalności gospodarczej, 4) zwrócić się z gorącym 
| 

Г 
„Ai | apelem do starszego społeczeństwa, aby i ono 
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przez współpracę z młodzieżą akademicką przy” 
Ezynilo się do aktywizacji bilansu handlowego. 

— Przyjazd delegata Pow. Wystawy Kra- 
 jowej. Dziś przybywa do Wilna główny delegat 
Powszechnej Wystawy Krajowej dr. Górski z 

Warszżwy, który przeprowadzi tu cały szereg 
_konierencyj związanych z udziałem Wileńszczyzny A= 

| w wzmiankowanej wystawie. (x). 
| ALL LAZ 220 d ia i ZET PER NOE CJRZESZJ JK 

‚ В: 

+ Polowanie na naiwnych. 
+ 

„ * 

: Pod takim tytułem „Glos Prawdy“ w Nr 
_306 zamieszcza artykuł, w którym mówi sięo 

|. tranzakcjach firmy Syndicat Internacional Amster- 
dam, Harlemer Houttuinen 25. 

"| nie słyszałem, natomiast u nasw Wilnie cd kilku 

2 | na warunkach wymienionych przez 
KE 

я 

= 
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tygodni grasuje istna epidemja nabywania biletów 
„Głos Praw- 

dy". Widocznie mamy do czynienia z instytucją 
pokrewną, która nosi miano Credit International 
Amsterdam Holland P. O. Box 784. 

Młanowicie chodzi o to, by wysłać pod 
_ wskazanym wyżej adresem 16 zł, poczem wzamian 

AB 

M 
# "BE 

| otrzymuje się cztery talony, które należy sprzedać 
| czterem różnym osobom po 4 zł. za sztukę. Każ- 

83 

id CR do Amsterdamu po 16 złotych i otrzymuje z tam- 
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| Dłacone premje po 10.000 zł. 

a 

„ SER 

Ž 10,000 zł ы c ы 

AB W prospektach tej słynnej firmy jako do- 
„| Wód prawdziwości oferty przytrcza się szereg 

dy z nabywców winien w ciągu 7 — 14 dni posłać 

tąd do dalszej sprzedaży znowu 3 talony i tak 
_" do nieskończoności, bo wiadomo, że pewnego ga- 

| tunku ludzi nigdy nie zabraknie. Gdy w ten spo- 
4 sób sprzedanych zostanie siedem seryj o różnych 

kolorach, z których każda następna stajegsię czte- 
 Tokrotnie liczniejsza od poprzedniej czyli razem 
16,384 talonów, na ogólną sumę 65,536 zł. gdy 

ta ładna sumka wpłynie do kasy owego Credit 
 lnternationsi wówczas ten, kto zapoczątkował 
 Tozsprzedanie pierwszej serji otrzymuje premję — 

 Mazwisk i adresów osób, którym już zostały wy- 
Z tego wynika, że 

luż kilka miljonów złołych wywędrowało z Pol- 
| ski do kasy pomysłowego przedsiębiorstwa. 

    | ności i 
| aDnia oszczędności*=—odbywa się połów naiwnych 

| Obywateli, wyłudza się od nich stosunkowo znacz 

W czasie, gdy mówi się o samowystarczal- 
gospodarczej, gdy urządzamy propagandę 

        

| %& sumę wzamian nic nie dając oprócz bezwar-    

   

  

   

  

ы 
' у 

k“ 

Ž "tosciowych talonów. sj 

„Cały materjał w tej sprawie powędrował 
4 do prokuratora* tak zakańcza artykuł redakcji 

Giełda warszawska a dń. 7, XI. b. r. 
WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . z Ong „ 8,881/4—8,861/4 
Belgja ' * - . . , 1 23,94—1 23,63 

Holandja ° * - 3 > < 357,15—356,85 

Londyn —. В J й : „ 43,239/1—43,12 
Nowy -Jork @ s . В ° 8,90 z 8,88 

Paryż 2 * . * ° 34,83—34,74 

Praga * - е D s , Ы 26,42—26,36 

Sxwaicaris. (a „171,60—171,17 
Wiedeń | 4. „ 125.31—125.06 
Włochy | . : ‚ — 46,701/2—46,58 
Marka niemiecka , ; : $ о 212,39, 

Pspiery procentowe: rDolarówka 
102 — 103,50. 50/0 pożyczka konwersyjna 67. 50% 
kolejowa 60, 50. 6%, dolarowa 85, 25. 10% ko- 
lejowa 102,50. 8% L. Z. Banku Gospodarstwa 
Kraj. i Banku Rolneągo, obligacje Banku Gospo- 
darstwa Kraj. 94. 8%0 obligacie Polskiego Banku 
Komunalnego 87 — 89,50. 4/2 procentowe listy 
zast. ziemskie 49,75 — 49,50. 8%0 warszawskie 
69—69,50, 8%0 Piotrkowa 61,50. 10%/0 Radomia 71,75, 

Akcje: Bank Dyskontowy 134,50 Han- 
dlowy 120 Polski 175—174, 50—175 Elektrownia   

O takiej firmie 

  

  

Echa kradzieży w fabryce mebli Szyf- 
felowej. 

W roku ubiegłym właścicielka fabryki me- 
bli przy ulicy Szeptyckiego Zofja Szyfiel zauwa- 
żyła, że z fabryki ginie surowiec potrzebny do 
wyrobu mebli. Wobec tego, że kradzieże nie usta- 
wały Szyffel powiadomiła o tem policję, która 
roztoczyła baczną obserwację nad miejscami 
sprzedaży „używanych* rzeczy i w parę dni po- 
tem ujęła osobnika sprzedającego blaty od krze. 
seł, pochodzące z fabryki Szyffelowej. W wyniku 
dochodzenia w stan oskarżenia zostali postawieni 
prócz zatrzymanego Michała Słuckiego jeszcze 
trzej jego wspólnicy: Romuald Kuszelewicz, Mejer 
Tepuch i Josel Salitan. Na rozprawie sądowej o- 
kazało się, że kradzieży dokonywano przy czyn- 
nej pomocy Słuckiego, który był pracownikiem w 
fabryce i cieszył się zupełnem zaufaniem właści- 
cielki, co pozwoliło, że wszystkie jego sprawki 
uchodziły mu narazie bezkarnie. Sąd skazał wszy- 
stkich oskarżonych po 3 miesiące więzienia 
każdego. (x). ` 

Wśród pism. 
Ostatni (44) numer „Tygodnika Illustrowa- 

nego" przynosi na pierwszem miejscu artystyczną 
fotografję pomnika na grobie pięciu poległych, 
ku któremu w dzień zaduszek Śpieszą wszystkie 
serca L. W. Biegeleisen umieszcza drugi zkolei 
artykuł w sprawie bilansu handlowego, piękne zaś 
Usa SRA wą momenty z ubie- 
głego tygodnia waiki © gospodarczą samowystat- 
<zalność Polski. Z. Dębicki pomieszcza obszerny 
artykuł p. t. „Dzień zaduszny literatury* wspomi- 
nając wielkie postacie naszego piśmiennictwa, któ- 
re za naszych czasów doszły do grobu. W. Hu- 
sarski omawia wystawę Jacka Mierzejewskiego.   tęłosu Prawdy”. Oby to samo stało się i w 

Wilnie! › ® 
Z 
ŠA 

  
Mnóstwo ilustracyj aktualnych obrazuje najważ- 
niejsze wypadki tygodnia w kraju i zagranicą. 

towym i oddały cały swój aparat organi- 

— W czem się wyraża praca Zwią- | 

ę 
KURJER “IEEE З KE 

„Wieści i obrazki z kraju. 
Walka straży litewskiej z bandą przemytniczą. 

Nocy wczorajszej patrol K. O. P-u w 
rejonie Wieżajn zaalarmowany został gęstą 
strzelaniną po stronie litewskiej. Jak się 
później wyjaśniło litewska straż graniczna 
stoczyła formalną bitwę z grasującą na tym   terenie bandą przemytniczą. Po 10-cio mi- 

KRONIKA WIL.-TROCKA. 

— Postrzelenie chłopca. Do Wilna przy» 
wieziono i ulokowano w szpitalu mieszkańca 
Lebiedziewa 19 letniego Chaima Gołąba, który 
przy niewyjaśnionych nzrazie okolicznościach zo- 
stał przestrzelony przez jadącego drogą niejakie- 
go Piaseckiego. Policja wszczęła w tej sprawie 
dochodzenie. (x). 

Z POGRANICZA. 
— Ujęcie poszukiwanego oszusta. Onegdaj 

na pograniczu polsko-litewskiem w rejonie Sejn 
władze bezpieczeństwa aresztowały od dawna po» 

  

  Dziś: Godfryda. 
Jutro: Teodora. 

Wschód słońca—g. 6 m. 35 
Zachóod g. 15 m; 31 

Czwartek 

8 
| listopada. 

›? 

BETEOROLOGICZRA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B.z dn. 7.XI, b. r. Ciśnienie 
średnie 760, Temperatura -|-7 stop. C., opady. — 
Wiatr przeważający południowy. : 

Uwagi: półpochmorno, minimum na dobę-)-5 
+ stop. C. maksimum 4-9 stop. C, 

Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA, 

— Udział duchowieństwa katolickiego w 
obchodzie Święta Wskrzeszenia Państwa. Kato- 
licka Agencja Prasowa donosi, że Kurja Metropo- 
litalna Wileńska wydała dziś okólnik do W: W ks, 
ks. Dziekanów treści następującej: „Rocznicę 
wskrzeszenia Polski w r. b. szkoły będą obcho- 
dziły 10 listopada. Obchody rozpoczną się od u- 
roczystego nabożeństwa i odpowiedniej przemo- 
wy. Zechcą tedy Przewielebni Księża Dziekani 
powiadomić Księży, by odnośne prośby władz 
szkolnych były uwzględnione i by X. X, przyczy- 
nili się do uroczystego w duchu religiinym ob- 
chodu*. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Przegląd ogierów nielicencjowanych. 

12 b. m. o godzinie 8 rano na rynku Stefańskim 
odbędzie się przegląd ogierów w celu zlicencjono- 
wania. Do przeglądu wiany byc doprowadzone 
wszystkie ogiery, które mają ukończone 3 lata, 
lub też starsz uiedoprowzdzone w roku ubiegłym 
do przeglądu jako też i te które w roku zeszłym 
otrzymały świadectwa uznania drugiej i trzeciej 
kategorji. Na przyszłość dopuszczanie nielicenc- 
jowanych ogierów do klaczy będzie karane w 
drodze administracyjnej do 200 żł. (x) 

: : MIEJSKA. 

— Posiedzenie budżetowe Magistratu. W 
najbliższy piątek odbędzie się pierwsze posie- 
dzenie Magistratu poświęcone sprawom  prelimi- 
narza budżetowego na rok 1929/30. 

— Magistrat a święto 10-cio lecia niepo- 
dległości. Na wczorajszem posiedzeniu Prezyd- 
jum Magistratu m. Wilna debatowano nad sprawą 
przygotowań do święta 10-cio lecia niepodległości 
Polski. W wyniku dyskusji, jaka na ten temat 
się wyłoniła — postanowione: na ul. Mickiewi- 
cza u wylotu ma plac Katedralny wybudować bra- 

cydowano wybudować specjalny obelisk, jak rów- 
nież rzęsiście iluminować gmach Magistratu, Gó- 
rę Zamkową oraz wszystkie posesje miejskie. 

— Prace Komisji Technicznej. Onegdaj w 
; lokalu Magistratu m. Wilna odbyło się posiedze- 

nie miejskiej Komisji Technicznej. Jako punkt 
pierwszy porządku dziennego rozpatrywano spra- 
wg regulacji placu Katedralnego oraz przyległych 
doń ulic i ogrodów miejskich. Po krótkiej dys- 
kusji zdecydowano plan robót zaakceptować. Jed- 
nocześnie Komisja zaaprobowała opracowany 
przez architekta miejscowego Narębskiego projekt 
budowy gmachu szkoły powszechnej przy ul. Sie- 
rakowskiego 6. Wreszcie pod obrady wpłynął 
wniosek w sprawie budowy ośrodka zdrowia— 
Komisja jednogłośnie uznała, że najodpowiedniej- 
szem miejscem pod budowę tego gmachu będzie 
teren u wylotu ul. Kijowskiej i zauł. Kuchar= 
skiego. 

| SANITARNA. 

— Stan chorób zakaźnych w Wilnie. W 
ciągu tygodnia ubiegłego zanotowano na terenie 
Wilna następującą ilość zasłabnięć na choroby 
zakaźne: tyfus brzuszny — 3; tyfus plamisty — 1; 
płonica — 7; błonica — 3; ospa wietrzna — 3; 
krztusiec — 6; grypa 1; gruźlica 10 (zmarło 1). 
Razem zanotowano 39 wypadków zasłabnięć, z 
czego 1 dał wynik śmiertelny. | 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
„— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Hun.anistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 
W 'okresie egzaminacyjnym jesiennym 1928 r. 
przystąpiło do egzaminów magisterskich 112 osób, 
składając 117 egzaminów, z których 108 dało wy- 
nik pomyślny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzaminy dla eksternów w szkołach 
powszechnych. Osoby, które nie uczęszczały do 
szkoły powszechnej lub jej całkowicie nie ukoń- 
czyły, a przekroczyły już obowiązkowy wiek 
szkołny i pragną uzyskać świadectwo ukończenia 
szkoły powszechnej mogą się poddać egzaminowi 
z zakresu materjału naukowego 5, lub 7-klasowej 
szkoły powszechnej, który odbędzie się w dniach 
14, 15, 16 i 17 listopada 1928 r. w lokalu publ. 
szkoly powsz. Nr 1 ul. Żeligowskiego Nr 1 

Zezwolenia na składania tego egzaminu 
udziela Inspektor Szkolny m. Wilna. Do podania 
wniesionego do Inspektora Szkolnego należy do- 
łączyć: a) metrykę urodzenia, b) świądectwo 
moralności, c) krótki, własnoręcznie napisan; 
życiorys, d) ewentualnie ostatnie świadectwo 

m e) fotografję, stwierdzającą tożsamość 
osoby. | 

Jeżeli kandydat przekroczył 18 lat życia, 
winien również w podaniu zaznaczyć, czy pragnie 
być zwolnionym od składania egzaminu z rysun- 
ków, robót ręcznych, śpiewu i świczeń cielesnych; 
w takim razie musi w podaniu swem o dopusz-   czenie do egzaminu wyraźnie o to prosić. 

  

mę triumfalną, Pozatem na placu Łukiskim zde. | 

nutowej strzelaninie przemytnicy cofnęli się 
do okolicznych lasów, gdzie zarządzona 
została generalna obława. Przemytnicy są 
ma. wyekwipowani ibronią się ener- 

cznie. 

szukiwanego Władysława Okołowicza, oskarżone- 
go o oszustwo wekslowe popełnione w jednej z 
fabryk łódzkich. Okołowicz podług wszelkiego 
prawdopodobieństwa usiłował zbiec do Litwy. 

biega przekazano do dyspozycji władz 
śledczych. 

— Moórderstwo czy nieszczęśliwy wypadek? 
Przed kilku dniami we wsi Berezowce koło Fili. 
powa podczas połowu ryb, z miejscowego jeziora 
wydobyto zwłoki 26-letniego mężczyzny. Jak 
stwierdziło doraźnie przeprowadzone dochodzenie 
jest to Wacław Oleszkiewicz, mieszkaniec poblis- 
kiej wsi. Zachodzi przepuszczenie, iż został on. 
w celach rabunkowych zamordowany i dla zatar- 
cia śladów wrzucony do jeziora, Tajemnicę roz- 
wiąże toczące się śledztwo. 

  

KRONIKA. 
WOJSKOWA. 

— Kto staje do zebrań kontrolnych. Dziś 
8 b. m, do zebrań kontrolnych stają szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia urodzeni w roku 
1 nazwiska których rozpoczynają się na 

i 
Jutro 9 b. m. do zebrań kontrolnych stają 

szeregowi rezerwy i pospolitego rosie z bro- 
nią kategorji A i C (dawniej C1,) urodzeni w ro- ku 1901 od A—Ż włącznie, który w latach 1925— 
27 mie stawili się do zebrań kontrolnych. (x) 

Z KOLEI. 
— Zmiana kolorów. Na mocy zarządzenia 

odnośnych władz centralnych—Wileńską Dyrekcja 
Kolejowa zamierza wkrótce salę poczekalni III i 
IV klasy na dworcu przemalować na kolor ciem- 
ny. Zmiana koloru spowodowana jest względami 
natury estetycznej. 

— Podwyższenie dodatku uposażeniowe- 
go. Na podstawie decyzji odnośnych władz kole- 
jowych, dodatek do uposażeń dyspozytorom pa- 
rowozowym został ostatnio zwiększony z 50 do 
60 zł. miesięcznie, 

Z POCZTY. 
— Coraz lepiej. Często słyszało się utys- 

kiwania, na różne braki i niedomagania poczty, 
często pisaliśmy nawet o tych niedomaganiach. 
Ostatnio jednak musimy zanotować fakt ogrom- 
nie pocieszający, że braki te i niedomagania alba 
znikły zupałaie, albo też są w stadjum likwidacji. 
Obserwując pracę poczty widzimy obecnie wzmo- 
żoną jej działalność w kierunku rozbudowy szwan- 
kującej dotychczas sieci połączeń telefonicznych, 
ludowy nowych i remont starych gmachów pocz- 
towych na terenie dyrekcji wileńskiej orsz stoso- 
wanie ulepszeń pocztowych na modłę państw za- 
chodnieh. Rezultaty tej pracy dają się juž zauwa- 
żyć wyraźnie na terenie naszego miasta. Obecnie 
prowadzone są intensywnie prace nad ułożeniem 
kabla podziemnego i jest nadzieja, że znikną 
wkrótce nad miastem pajęczyny drutów wraz ze 
słupami, które wcale nie przyczyniająsię do este- 
tyki miasta, 

Na uwagę zasługuje także fakt, że wydział 
ekspedycyjny, którego zadaniem jest dostarczanie 
korespondencji funkcjonuje obecnie bez zarzutu, 
dzięki czemu stosunki między pocztą, a publicze 
nością są jak najlepsze, czego nie było za rządów 
p. Popowicza. | | | 

Wszystkie te prace i ulepstenia, prowadzo- 
ne naprawdę z rozmachem zawdzięczamy przed- 
siębiorczości i energji obecnego Prezesa Dyrekcji 
P.i T. inż. Żółtowskiego, oraz jego bezpośred- 
niego współpracownika na terenie Wilna izž, Gie- 
cewicza, naczelnika urzędu pocztowego Wilno Nr 1. 

Z POLICJI. 

— Budowa sanatorjum przeciwgruźliczego 
dla furkcjonarjuszów Policji. Wczoraj rano p. 
wojewoda Raczkiewicz w towarzystwie inżyniera 
Wojciechowskiego i inspektora P.P. Praszałowicza 
zwiedził położone pod Landwsrowem budowie 
byłego rosyjskisgo towarzystwa przeciwgruźlicze- 
go „Biały Kwiatek*, które po odpowiedniem 
odrestaurowaniu będą oddane do użytku władz 
policyjnych. Ze względu na odpowiedni teren bę- 
dzie urządzone tam sanatorjum przeciwgruźlicze 
dla funkcjonarjuszów Policji Państwowe woje- 
wództwa wileńskiego. 

„ Projekt budowy sanatorjum został już zą- 
twierdzony i roboty w tym kierunku bęeą rozpo- 
częte w pierwszych dniach kwietnia 1929 roku. (x) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
— Dookoła obchodu 10 lecia Niepodleg- 

łości. P. prezydent Folejewski wezwał wszyst. 
kich radnych miejskich do wzięcia udziału w uro- 
czystościach 10 lecia istnienia Państwa. 

. „— Dnia 11 b. m. o godz. 7 rano przy ful. 
Jagiellońskiej 3 m. 33 nastąpi zbiórka członków 
i sympatyków Koło Młodzieży im. Zawiszy Czar- 
nego, w celu wzięcia udziału w uroczystości. 

— Polska Macierz Szk. wzywa swych 
członków do wzięcia udziału w pochodach. W 
sobotę o godz. 5 pp. zbiórka na placu katedral- 
nym. W niedzielę o godz. 11 po nabożeństwie w 
Bazylice—pochód na Plac Łukiszki. | 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Nawrót do tradycji. Nawiązując do na- 
szej notatki o wyborze rabina Rubinsztejna na- 
czelnym rabiaem gminy wyznaniowej żydowskiej 
należy dodać, że sam wniosek sjonistów o stwo- 
rzenie stanowiska naczelnego rabina spotkał się 
ze stanowczym sprzeciwem lewego skrzydła gmi- 
ny. Obrady nad tą sprawą toczyły się do godziny 
3 w nocy i były bardzo burzliwe. Ostatecznie 
wniosek sjonistów uzyskał większość, co Bund 
i inni przyjęli z wielkiem niezadowoleniem. Sta- 
nowisko naczelnego rabina zostało skasowane 
specjalną uchwałą gminy przed 150 laty. Wybór 
senatora Rubinsztejna, na  naczelsego rabiną, 
ss iż gmina wileńska nawróciła do swej 

adycji. | 
„ — Do Ameryki—po fundusze. Z polecenia 

rabina z Radunia ejfeca wyjeżdża do Ameryki delegacja rabinów w celu zorganizowania tam kwe- 
w ai aż: szkół religijnych w Wileńszczy- 
nie. (x 

— Wystąpienie z zarządu gminy. P. Pollak 
nadesłał pismo do zarządu gminy żydowskiej z 
powiadomieniem, że zrzeka się godności członka 
zarządu. Powodów tego kroku p. Pollak nie po- 
dał. (x) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Zebranie piekarzy. Onegdaj odbyło się 
posiedzenie piekarzy-żydów, którzy omawiali spra-   wę wehodzącego w życie z dniem 12 b. m. zaka- 

3 

zu przemiału pszenicy poniżej 65 proc. Piekarza 
stoją na stanowisku, że 65 proc. mąka nie nadaje 
się do wypieku ciasta. (x) 

RÓŻNE. 
— EB ykopanie kości ludzkich. Podczas ro- 

bót ziemnych w pobliżu posesji o. o. Franciszka- 
nów przy ul. Trockiej natrafiono na kości łudz- 
kie niewiadomego pochodzenia. (x) 

Teatr i muzyka. 
TEATR POLSKI (sała „Lutnia“), 

` — Marja Gorczyfiska dla inteligencji pra- 
cującej. Dzis Marja Gorczyńska wystąpi na przed- 
stawieniu przeznaczonem dla inteligencji pracują- 
cej, na którem ukaże się świetna krotochwila W. 
Rapackiego „Panna z dobrego domu*. Ceny miejsc 
zniżone. 

— Jutrzejsza premiera. Jutro Teatr Polski 
wystawia premjerę komedji Kesslera „Grzebień 
szyldkretowy*, nigdy w Wilnie nie granej. 

— Ku uczczeniu 10-cio lecia niepo. ległoś- 
ci. Teatr Polski wystawia w niedzielę 11 b. m.o 
g. 3 pp. komedję zAl. Fredry „Damy i huzary". 
Ceny miejsc najniższe od 20 gr. 

., — Popołuiniówka niedzielna z udziałem 
Marii Gorczyńskiej. W niedzielę 11 b. m. na 
przedstawieniu o g. 5 m. 30 znakomita artystka 
M. Gorczyńska wystąpi w świetnej amerykaćskiej 
„komedji „Szkoła wdzięku*. 
ś Sztuka ta jestjw zupełności odpowiednia dia 
młodzieży. 

— Wieczory K. Krukowskiego w Teatrze 
Polskim. Zapowiedź wieczorów K. Krukowskiego 
art. teatru „Qui pro quo*, wywołała żywe zainte- 
resowanie. Swietny ten artysta wystąpi w otocze- 
niu zespołu artystów warszawskich, dwukrotnie 
w sobotę 10 i niedzielę 11 b. m. o godz. 11 w. 

„ Bilety nabywać można w kasie Teatru Pol- 
skiego codziennie 11—9 w. 

— Reduta na Pohulance. Dziś oryginalna 
sztuka Tadeusza Łopalewskiego „Rycerz z La 
Manczy”. Czysty dochód przeznaczony na odno- 
wienie kaplicy Ostrobramskiej. 

Bilety wcześniej do nabycia w cukierni B. 
Sztralla i od godz. 17-ej w kasie teatru. Począ- 
= punktualnie o godz. 20-ej, koniec o godz. 

-el 

  

„ W niedzielę dnia 11 b. m. uroczyste przed- 
stawienie z okazji 10-lecia wskrzeszenia Państwa 
Polskiego. Odegrany zostanie dramat Stanisława 
Wyspiańskiego—,Wyzwolenie*. 

Postać Konrada kreuje Juliusz Osterwa. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. J 

CZWARTEK, dn. 8 listopada 1928 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakewie, 
komunikat meteorologiczny. 12.10—12.30: Tran- 
smisja z Warszawy: „Jak pracowaliśmy w koope- 
ratywie szkolnej i co z tego wynikło” odczyt 
wygł. Kazimierz Krawczyński. 12.30—14.00: Tran- 
smisja z Filharmonji Warszawskiej koncertu orga- 
nizowanego dla młodzieży szkolnej. 16,10—16,30: 
Odczytanie programu dziennego i chwilka litewska. 
16,30—16,45: Komunikat harcerski. 16,45-17.10: 
Muzyka z płyt gramofonowych firmy Józef Wek- 
sler w Warszawie, ul. Marszałkowska 132. Jene- 
ralae Przedstawicielstwo na Polskę ang. wytwór- 
ni „His Master's Voice“. Plyty: 1. Puccini: Tosca- 
potpouri I i Ill cz. 2. Rimski-Korsakow: Solo na 
skrzypcach z op. „Złoty Kogucik* — ja ques. 
Thibaud. 3. Strauss: Potpourri z operetki „Zem- 
Sta nietoperza" li II cz. 4. Deppen: O panno 
Hanko. Jafie: Collegiate. 17,10—17,35: Audycja re- 
cytacyjna z cyklu: Polska poezja współczesna”, 
Utwory Juljana Tuwima w wyk. Eleonory Fren- 
klówny i Wacława Malinowskiego. 17,35—18,00: 
„Charlie Chaplin*, odczyt wygłosi Leszek Szeli- 
gowski, 18,00—19,00: Transmisja z Warszawy: Au- 
dycja literacka. 19,00—19,25: Pogadanka radjotech- 
niczna. 19,25—19,50: Kukułka wileńska, 19,50 — 
20,05: Sygnał czasu w Warszawy, odczytanie pro- 
gramu dziennego i komunikaty. 20,05 — 20,30: 
„Prawdziwy amator" opowiadanie wygł. Wala 
Minkiewiczówna. 20.30: Transmisja z Warszawy: 
koncert wieczorny. 22,00 — 23,30: Transmisja z 
Warszawy. komunikaty P. A. T., policyjny, spor- 
towy Oraz muzyka taneczna, 

PIĄTEK, dn. 9 listopada 1928 r. 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy: syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
komunikat meteorologiczny. 16.10—16.30 Odczy- 
tanie programu dziennego i chwilka litewska. 
16.30—16.45 Kurs języka włoskiego— lekcja 4-ta, 
prowadzi dr. J. Rostkowska. 16.45—17.10 Audycja 
dla dzieci: pieśni jesienne Moniuszki, w wyk. 
chórów szkół powszechnych III i VII. 17.10—17,35 
Audycja wesoła: „Nokturn* groteska Tyczyńskie- 
go w wyk. , Z. D. R. Wileńskiej. 17.35—18.00„Ob- 
rzędy wese na ludu polskiego" odczyt wygł. do- 
cent U, S. B. dr. Cezarja Ehrenkreutzowa. (Trans. 
na inne stacje). 18.00—18.40 Transmisja z War- 
szawy: koncert w wykonaniu orkiestry Domrzy- 
stów pod dyr. B. Zubrzyckiego. 18.40—19.00 
„Skrzynka pocztowa”, korespondencję bieżącą о- 
mówi kierownik progr. p. Witold Hulewicz. 19.00 
Transmisja z Filharmonii Warszawskiej: uroczy- 
sta akademja z okazji 10-lecia Niepodległości 
Polski. Poczem z Warszawy: komunikaty PAT. 
policyjny, sportowy i inne. 

Charlie Chaplin w radjo. 
Dziś o £. 17-2j (5-ej po poł) i pół p. Le* 

szek Szeli owski wygłosi z rozgłośni wileńskiej 
odczyt o Charlie'm Chaplin'ie, nieporównanym ar- 
tyście ekranowej groteski, z Bożej łaski poecie 
ironicznym i smutnym wesołym tragicznym zara- 
zem w swoich pełnych prostoty, a jakże głębo- 
aa 0 przed objektywem aparatu kino. 
wego. 

Artysta sławny już na całym świecie, śpie- 
wany z zachwytem przez wielu znakomitych po- 
etów, genjalnie spostrzegający i odtwarzający 
wszelkie nowizny tradycyj i tragizmy komedyj 
szarego niepozornego człowieka, jednego z wielu 
miljonów istniejących w świecie. 

Dzisiejszy prelegent jest dość rzadkim 
znawcą tematu, który porusza, jako też kinema- 
tografji wogóle. Przy dość rozpowszechnionej u nas kinomanji a słabej orjentacji w dziedzinie 
filmu wśród ZIE wielbicieli kina, na- 
wet—taki odczyt jest wielce pożyteczny. (x) 

Na wileńskim bruku. 

Miesztowanie kolportera bibuły komunistycznej. 
Nocy wczorajszej przechodzący ulicą No- wogródzką policjant zauważył rozglądającego się na strony osobnika wobec czego postanowił go zatrzymać. Nieznajomy widząc policjanta skręcił 

nagle w bok i począł uciekać, lecz został zatrzy- many i odprowadzony do komisarjatu. 
Wobec niejasnych odpowiedzi i braku do- kumientów aresztowano go i przeprowadzono u niego rewizję, podczas której znaleziono pod ubra- niem plikę odezw komunistycznych przeznaczo- nych do rozrzucania na mieście. (x). 

‚ — — ОКгайхеп!е p. pułkownika Matuszkie- Wicza. Wczoraj w dzień nieujawnieni narazie sprawcy dostali się do mieszkania p. pułkownika Matuszkiewicza (Połocka 24) skąd wynieśli różne rzeczy na znaczną, choć bliżej narazie nieęustalo-   ną, sumę. (x). 
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PRZEŁ CAŁY ROK OTWARTE Mae 

| 

i 

śladem 
» Branka srogiego zbója gory. 

O aktach. W rolach głównych: s RE Ger- 

! ic, owoc: obinzono- 

saa, Nin Ee > Q minuty przed 12-tĄ wi: Sescyjny dramai 
w 6 aktach podług powieści ROBERTA LINDA. W rolach główn.: Vernon Castle i Eeliot Dexter. 

Orkiestra pod dyr. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od $. 4-ej. 

Następny program: „PRZESĄDY i PRZYWIDZENIA, 

KRWAWY ŚWIT NAD NEWĄ kiięim Masza 
niezrówn. KLAUDJA VITRIX. Rzecz dzieje się w Petersbursu 

bolszewickiego. Podrzutek i przepowiednia Czeren.La- 
za miłość. Wspaniała PION 07 lud- 

1 19. 

Od dnia 5 do 8 listopada 1928 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
Emocjonujący dramat amerykański w 6 

Miejski Kinematograf 

kalturalao - Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) sea МО — SZOK ЛЕН 

ZAKOPANE 
Trzy pierwszorzędne pensjonaty, położone obok siebie а 

to: „Warszawianka* (centralne ogrzewanie) „Mazowsze“ I 

„Konstantynówka”. Własny park. 78 pokoi na osób 106. 

JAREMCZE 
Pensjonat "Lwigród” komfort, 42 pokoi na 60 osób, 

własne g»rsże na auta. 

Dziś wielki re- 
welacyjny film! 
potężny dramat w 12 skt. W rol. główn. 
pod czas wojny, w czasie rewolucji i przewrotu 

my. Miłość szefa ochrany. Czrezwyczajka i jej metody. Życie 

ności. Szalony rozmach reżyserski. Orkiestra powiększona. Seansy o g. 4, 6, 

w najnowszym filmie produkcji krajowej w/g 

ny Polskiej MARJA MALIGKA i Zbyszko Sawan * poczytnej powieści IRENY ZARZYCKIEJ 
D Z I K U S R A oraz ALICJA BORG, ZOFJA CZAPLIŃSKA. Scensrjusz i reżyserja 

naszego sławnego reżysera HENRYKA SZARO. Początek o g. 4-i, 

ost. 10.25. Passe-partout i bilety honorowe w dniu premiery i w dni świąteczne nieważne. 

Uwaga! Publiczność będzia wpuszczana na widownię tylko podczas antraktów. 

KINO TEATR 

„UóbIDŻ ” 
Wileśska 38. 

KINO 

„BOLDRIA” 
Mickiewicza 22 

NAJLEPIEJ 
ODNAWIA i FARBUJE 

; WA NAJMODNIEJSZE KOLORY 

m$. OBUWIE 
Dziś! Perły sce- FINNE WYROBY SKÓRZANE 
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KINO Dziś! Najnowszy film produkcji „UFA* 1928 r. Wiosenna LIANA HAID, uosobienie wdzięku nie- : + 

wieściego cudowny ALFONS FRYLAND ulubieniec kobiet Oraz czotowi artyści Teatru Stanisławskiego Zamówienia adresować należy wprost EE pensjon. 

ALEKSANDER MURSKI i MIKOŁAJ MOLIKOW H A Z A R D“ Fascynująca sztuka 

w senszcyjno salorowym arcyfilmie w 12 akt. p. t. 99 : z życia współczesne- PGEDOOGOWGOWGOWGENAIGEMWGONGONTGOŃCZO 

go. Tłumy 10.000 uczestników. Wsścigi konnel Kabarety, Wielkoświeckie salony. Niezwykle frapująca 

WIELKA 42 treść. Zwiększona orkiestra z udziałem Jazz- Bandu. 

Res : > sę: Wszyscy, którzy posiadają 369 
i jejsze (SE to yiwi , 

KINO Dziś najpotężriejsze arcydzieło wszechświatowej sławy ze złotej serji wytwórni Sowkino wojsk. książeczki, muszą natychmizst się zgłosić do fotografj 

w Moskwie z udziałem artystów Teatru Artystycznego Stanisławskiego 

CAR i POETA latrygi i miłość Cara Mikołaj: I. Miłość i śmierć Aleksandra Puszki- 

na. Film dia którego Rząd Sowiecki poświęcił miljon dolarów. Film 

o którym prasa całei Esropy mówi. Mistrzowska reżyseria Gardina. Każdy powinien zobaczyć. 

Dziśl Jedyna Jubileuszowa kreacja HARRY LIEDTKE i uroczej hrabiny AGNES ESTER- 

Mei Milostki Studentow +: tle głośnej powieści historja 

t p. t w 12 akt. 

„Student Żebrak” w roli gł. Harry Liedtke i hr. Agnes Esterhazy. 

Dziś! Wspaniały kinodramat w 10 aktach według po- 

polski fm | CZERWONY BLAZEN wiešci Aleksandra Blažejowskiego. 

W rolsch głównych artyści scen Warszawskich: Oktaw Kaczanowski, Helena Makowska, WANDA SMO- 

SARSKA, Stefan Hnydziński, Robert Boelke, Leszek Owron, Aleksander Maniecki, Eugeniusz Bodo, 

Nora Ney i inni. W obrazie przyjmują udział szeregowi Policji Państwowej i funkcjonariusze Urzędu 

Śledczego. Rzecz dzieje się w Warszawie. Początek sensów 0 godz 5, w niedziele i święta o g. 4 pop. 

„REKORD“ Wilno, ul. Szopena 5, 

Początek o godz. 3-ej, ost. 10.3. 

gdzie otrzymają specjalne fotogrzfie do nich. Proszę wyciąć = $b
er
/8
99
: 

LUX 
Mickiewicza 11. 

KINO 

Kino Kojejowe 

Ognisko 
(obok dworca ko- 

lejowego). 

Wyniki uzupełniających wyborów 
do Zarządu Kasy Ghorych m. Wilna, | 
W myśl $57 Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społeczn. z dn. 24 marca 

1926 r. w sprawie przepisów wyborczych dla Kas Chorych, działających na pod- 

stawie Ustawy z dn. 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wysadek 

choroby, podaje się do wiadomości ogółu następujący wynik uzupełniających wy- 

borów do Zarządu Kasy Chorych m. Wilna, przeprowadzonych na podstawie art. 66 

i 68 ust. III wyżej cytowanej Ustawy oraz $ 45 i 46 wzmiankowanych przepisów. 

Wyszli ze składu Zarządu. Zostali na ich miejsce wybrani: 

A. Z grupy ubezpieczonych: 
») członkowie pp: ‚ 

Zeydler Kazimierz bankowiec, 
Marciniak Wacław, cukiernik. 

  

  

  OGDNGODUGDNGOWGONGONWGONWGCE 

PROWINCJA! WYJAZD do Warszawy ZBYTECZNY! 

Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państw. ! 

komunalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych: 

Interwencje, zastępstwz, porady, informacje we wszech | 

© 

6 

OGŁOSZENIE. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza niniej- 

szem przetarg w dniu 30.XI. 28 r. na sprzedaż bluz sukiennych, 
czapek liberyjnych, maciejówek, czapek uszkodzonych, ubrań 
ochronnych, beczek i balonów szklanych po amonjaku (ostatnie 
znajdują się w Brześciu). 

Ofertę z kwitem na wpłacone do Kasy Dyrekcji w Wilnie 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowanej sumy, należy na- 
desłać Pny rengi Dyrekcji, 3 Słowackiego Nr. 2. 

Bliższe informacje udzielane są w Wydziale Zasobów 
(pokój 41) Dyrekcji w godz. 12—13-ej. 7 3659/1749, 

CABDCABCOXDOWIDCADCID CIDOIAW DLW EKD) 

Wyłączne zastępstwo! 
zaprowadzonego przedsiębiorstwa, dobra egzystencja, 
dochód roczny około 20.000.—zł., dla zdolnych Panów 
z kapitałem około 5.000.—zł. Praca przy biurku. Wia- 
domości specialne niepotrzebne bo wpracowanie na- 
stapi przez siły fachowe z centrali. Oferty poważnych 
reflektantów należy adresowsć: „Reklama Zachodnia”, 
Poznań, Plac Wolności 6. Znaczek na edpowiedź za- 
łączyć. 3661. 
CXWEXKVOXBDLKOCKDYRAA OXDYDKIDDXKID OKD 

MIÓD Nszezelny zunazannnanznnnnnaeH 
Lekarze 4 

czysty, pod gwarancją lipco- SESNNENENENEKNUNNNNM 

wy, deserowy i dla celów DOKTÓR MEDYCYNY 
kuracyjnych, własnych pa- 
słek w blaszankach 5 kg.— Ė (MRLER 

e 

sprawach. Windykacje weksli i należności. Wywiady. 

® BIURO 

į 
! 
E 

„Pomoc prawno -handlowa" 
Warszawa, Nowy-Świat 28. 

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź. 

Korespondenci w całej Polsce poszukiwani. 3628-14 
PZDODNGDUGOWGONWGONWGZEX 

Czy chcesz być bogatym, szczęśliwym, żyć w dostatku i dobrobycie, bez 

trosk o lepsze jutro? Jeżeli tak — więc pocóż zwlekasz? Wszak 15 listo- 

psda r. b. ROZPOCZYNA SIĘ JUŻ CIĄGNIENIE 

1-ej klasy 18-ej fo'skiej Państwowej Loterji Klasowej. 

Główna wiele, wiele 

wygrana Il. 750,000 : innych. 
sam 11!CO DRUGI LOS BEZWZGLĘDNIE WYGRYWA ||| oc=0 

Lena: 14 losu 10 zł. 1/> losu 20 zi. 1/1 tozu 40 zł. 
. 

KUPUJCIE "LOS P. P. Lot. Klas. TYLKO w NAJWIĘKSZEJ i 

NAJSZCZĘŚLIWSZEJ KOLEKTURZE 

H. MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35. — TEL. 1317. — P. K. O. 80.928. 

Centrala w Warszawie, Nalewki 40. Tel. 296-35. P. K. O. 3553, która 

  

              

16.80 zł., 10 -kg.—32 zł., 
Zeydler Kazimierz, bankow., 20 kg.—61 zł. wraz z bla- 
Żerko Józef, dozorca. 

  

Biszewski Edward, inżynier, Glatman Juljusz, inżynier, wzbogaciła tysiące swych graczy. 

Dubowski Izrael, nauczyciel. Cukierżys Miron, farmaceuta. Wobec wielkiego popytu na losy P. P. L K, posiadamy ograniczoną Ilość takowych. wysyła za pobraniem „PA- Elektroterapia, Diatermia, 
6 Ai tat cast stańcie do urny szezęścia, kupując czemprędzej nasze rdwsze a. Dans kz” 12 Słońce górskie, Śollux. 

‚ : iwe losy. Zamiejscowym wysyłamy losy natychmiast po otrzymaniu zamówienia nysów, wojew. Гагос- 

B. Z grupy pracodawc Ne ; wpłaceniu należności 2 nasze konto P. K. O. Nr. 80928. T. $ polskie. 3391 Mickiewicza 12 

b) zastępcy PP. 

Fried Anatol, inżynier. 

Mitkiewicz Stanisław, adwokat. 

0BDEABDKADIA SKACKDDKA OKO CXD PKD DKD WZWDAD OKD OCD 
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posiadania obywatelstwa polskiego „oraz dowód uregulowania 

stosunku do służby wojskowej i świadectwo zdrowia. i Niedrogo. przyjmuje 8 

3 ы Kandydaci pozostający w służbie państwowej winni 3 па najbardziej ` 

Warszawa. Firma egz. od r. 1835. wnieść podznie w przepisanej drodze służbowej. па dogodnych Waruil- dogodnych 

3 
URZĄD WOJEWÓDZKI warunkach chorobyweneryczne, syfllis 
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а) członek p. 

Wilno, dn. 6 listopada 1928 r. 

Fried Anatol, inżynier, 
b) zastępca p.: 

3666 

Mitkiewicz Stanisław, adwokat. 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna. 

Gdzie należy nabyć los Lot. Państw.? 
Tylko w jedynej największej, najstarszej i najszczęśiiwszej 

Oddział w Wilnie Wielka 44, tel. 425. 

Już, ; 
bo 15 listopada rozpoczyna się ciągnienie I klasy 18 Polskiej Loterji 

Kiedy? 

ówna 

w Polsce kolekturze 

Państwowej. 

Co wygrać można? 

Za ile grać MOŻNA? Tylko za 

[6 LIGKTENSTGNI | 5% 

3662 

gama 750 tysięcy 
i wiele, wiele innych. 

Ogólna suma wygranych 26.761.600 zł. 

  

  

zł. 10—!/4 losu 
    

lub 
  
za zł. 20—!/2 łosu lub też 

  
га 2}. 40—1/1 1050 

    
  

  

A jakie są szanse do wygrania? 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

szanką i opłatą pocztową Choroby weneryczne | skórne. 

0 
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KORZYSTNA PROPOZYCJA. 

PGOWGONWGEONCONO | 
Kolektura Loterji Państwowej H. MINKOWSKI. Wilno, Niemiecka Nr. 35. 

PEDUGDNGDWGONGHWGONGOWGHN0TH) 

KONKURS. 
Urząd Wojewódzki w Nowogródku ogłasza konkurs na 

possdę Inspektora Rolnego w Wydziale Rolnictwa, do której 

przywiązane jest upossżenie w/g VI stopnia służbowego urzędn. 

państw. Od kandydatów wymaga się ukończenia wyższych 

* studjów rolniczych, oraz uprzedniej praktyki z pracy fachowej 

w zakresie rolnictwn w urzędach państw. samorządowych lub 

instytuejach społeczno-rolniczych. 
Kandydaci ubiegający się o posadę winni złożyć do koń- 

ca m-ca listopada podanie, włesnoręcznie napisany szczegóło- 

wy życiorys, dowody ukończenia wyższych studjów rolniczych, 

świadectwa z uprzedniej pracy zawodowej, referencje, dowód 

NOWOGRÓD 'KI. 5610/3663 

   WENNZNZNZNZNZNANZYNNA 

W Okręgu Administracyjnym Izby Skar- 

bowej w Brześciu n. B., obejmującej Województwa 
Poleskie i Nowogródzkie, wakuje pewna iłeść posad urzędni- 

ków referendarskich. Reflektuje się na kandydatów z wyższem 
wykształceniem, zakończonem przepisanemi egzaminami (pcżą- 

dane z wykształceniem prewniczem lub handlowem). Wiek— 

nieprzekroczone 40 lat życia. Przyjęcie do służby może nastąpić 

ewent. w terminie miesięcznym na stanowiska prowizorycznych 

referendarzy w VIII st. sł. Podania z napisanym własnoręcznie 

życiorysem i dokumentami (metryką urodz., poświadcz. obywat. 

polsk., dyplomem i ewent. świadectwami poprzedniej pracy) na- 

leży kierować do lzby Skarbowej w Brześciu n./B. | 
W podaniach należy wskszać dwie poważniejsze osoby 

(imię, nazwisko, stanowisko i dokładny adres), któreby mogły 

udzielić o kandydacie referencyj. | 

3608/1742/V1-0 Izba Skarbowa w Brześciu n. B. 

    

  

róg Tatarskiej. 
Przyjmuje 9—2i5—7 3584 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, i gabine- 
towe, kredensy, stoły, sza- 

fy, łóżka i t. d. 

Wykwintne - Mocne 

    
  

kach | na raty. 1564 

otrzymać 

Chcesz posadę ? 
Musisz ukończyć kursy facho- 
we korespondencyjne prof. Se- 
kułowicza. Warszawa, Zórawia 
42. Kursy wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han- 
dlowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni oraz 
gramatyki polskiej. Po, ukoń- 
czeniu świadectwo. ądajcie 
prospektów. 3572 

lajątków 
poszukujemy dla solidnych 

ziemskich, fol- | 
warków i domów 

  

  

  

UGGOSZENIA 
io „KURIERA 
WILEŃSKIEGO" 

Dr. Bernsztejh 
chor. skórne, weneryczne, 

syfilis i moczopłciowe. 
Mickiewicza 28 m. 5. 
Przyjmuje od 9—1 I > 

  

DOKTÓR 

skórne. 

Wielka 24. 
0d9—1 i 3—8. (Telef 921). 

      

     
    

  

    

        

  

      

Miministracją 
„Kurj. Wil * 

JAGIELLOŃSKA 3. 

PZA ROAC ESC ASZAA 
Warjan Mienicki | 

Adjunkt Kliniki Syfil.-skór- 
nej Uniw.S.B. powrócił 

i wznowił przyjęcia chorych. 
Wileńska 34, m. 3 od 4—7 pp. 

3580 

    
  

3 lfarmalor rodzieski & 
Przedsiębiorstwo handlowe 

w Grodnie dobrze prosperują- 
ce, (obrót miesięczny około 15 
tysięcy złotych) do sprzedania. 

  

Mr. Benigshet 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKORNE. Przyjmuje 

- Kolosaine—bo co drugi los wygrywa! reflektantów z gotówk: 
PTGOTYGPTGOTOOTOOTGOTĄ 4. Rachunki do sprawdzenia. In- 9—12 i 4—8. 

RWBYBYRYBYRYKYNYNONSCACAYACAYN Dom. H/K. „ZACHĘTA”. | formacje: „Kurier Wileński: od- 
Jakie większe wygrane padły w tej NANA sam EK AAS AS оана odnie, ule Domi. Mickiewicza 4 

kolekturze? KONKURS 3664 ż '° Кайска 26. 3630.:5 „tel, 1090. — №.2.Р. 39 2996 | 

ZŁ maNr. ZL  naNr. ZŁ па №. Zł na Nr. Kupie parowa- 1 

275000 40223 | 50000 72883 | 15000 102895 | 10000 30722 na stanowisko lekarza Powiatowej Kasy Chorych Labieg! Kosmetyczne, nie twa. ga auuanananuszNnacs 
250000 18690 | 50000 61282 | 15000 75071 | 10000 102981 w Olkuszu. rzy, ścienianie nóg, masaże elek- B А К ki я 

200000 57918 | 40000 110793 | 10000 16725 | 10000 12486 Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w Olzuszu || tryczne w gabinecie dyplomo- E uszer я 

5 ) | 15а Sa [88 EE [me a gausa Ani, Konkus a. sanorisko, я r kad 
100000 16436 | 25000 37235 | 10000 44350 | 14000 52015 Kasy w osadzie Klucze pod Olkuszem. O stanowisko ogniotrwałą šredniego wy- go w Grodnie, ul. Dominikań- Akuszerka 

100000 13994 | 25000 27700 | 10000 39582 | 5000 22152 powyższe mogą ubiegać się lekarze posiadający conaj- miaru, w dobrym stanie. ska 22. 3649-19 i 

100000 88858 | 25000 20045 | 10000 6876 | 5000 18415 mniej dwuletnią praktykę lekarską i znajomość położ- Oferty z podaniem ceny 4 

50040947 25000 90882 10000 _ 46101 $000 28812 nictwa. i wydiiłara kasy miley Filatelišci! 72:54“! dlJd 1 i ‹ 

Eo oda] 00088 | 10000 15056 5000 _ 70050 Wynagrodzenie 980 zł. mies. mieszkanie, opał i składać w Administracji kich krajów PZN 

50000 26338 | 15000 105269 | 10000 95709 | 5000 84614 Światło. Posada do objęcia od 1 stycznia 1926 r. Po- „Kurjera Wileńskiego” pod daję, kupuję na warunkach naj- przyjmuje od 9 rano do 7w. 

Lakupujcie u mas losy. Szczęście stal i BI dania z dołączeniem odpisu dyplomu lekarskiego, žy- „Kasa“. 3660.1_ korzystniejszych. Grodno. Skr. Ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4: 

+ š INA LCZĘ, ( Sit Sprzyja NASZYM . | QrdC20M ciorysu i świadectw z odbytej praktyki na'ežy wnosić — OCZY. 14. Księgarnia. 3651-5 W. Zdr. Nr. 3093. 2152 ё 

Ogólną tabelę 17-ej Loterji można sprawdzić u nas codziennie bezpłatnie. 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy zgodnie z naszą tradycją odwrotną 

P. K. O. Nr. 81051. 

DSTDOTDOTDOTDCTDSABSDB 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od godz. 9—8 ppol. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 

Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł. Ogłoszenia Zjzyimują 

pocztą szybko i punktualnie.     
   

CENA PRENUMERATY: miesiecznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. 
kronika rexl-komunisaty — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszk. 
teczn.—25%0 drożej, zagrzniczne—100%0 drożej, i 

Oddział w Grodnie — Bankowa 15. 
zamiejscowe—25%0 drożej. 

Wydawca „Kurjer Wileński" s-ka z ogr. odp. 

aniowe — 10 gr. za wyraz, у 

Dia poszukujących pracy 509/0 zniži 

na ręce Zarządu Kasy w Olkuszu najdalej do dnia 

22 listopada br. Oferty nieuwzględaione pozostaną bez 

odpowiedzi. : 

Dyrektor 
Zygmunt Lubodziecki 

Przewodniczący Zarządu 
Latos Piotr 

się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 
agranicą 

zmiany terminu druku ogłoszeń. 

1zł CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed texstem—40 gr., 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—500%% drożej, 

ki. Za dostarczenie n-ru dowodowego—20 gr. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na 

PIANINA 
do wynajęcia. Reperacją i 
strojenie. UI. Mickiewicza 
24—9. Estko. 2203. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6 do 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893. я 
I, II str.—30 gr., III, V, V. VI —35 gr., za tekstem — 15 gr, | 

z zastrzeženiem miejsca—259/0 drožej, w numerach niedzielnych i šwią- 
w tekście 

Tow. Wyd. „Pogoń*, Druk. „Pax*, ul. św. Ignac o 5, tel. 893. 

  

Czy zapisałeś się na członka 

LBP. TT 

str. IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo 

— 

Redaktor odpowi-dzialny Jėzef Jurkiewicz. 

DR. MED. =. 

   

   

    

   


