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'prawa i przywileje nietylko starszyzny ko- 

Należność pocztowa epłacena ryczaliam. 
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Rok V. 

W rocz umowy hadziacki, | 
  

Umowa Hadziacka, tak mało znana i — można powiedzieć — mało ! 
popularna w historji golskiei, była wyrazem mądrości politycznej nielicznych i 
podówczas mężów stanu polskich. Mieści się ona całkowicie w ramach tej ; 
idei państwcwej polskiej, którą przyjeliśmy potem nazywać ideją Jsgielloń- į 
ską. Mówi się i terżz o tej idei niemało, nie czyni się natomiast dia niej nie, ; 

Q umowie Hadziackiej w 270-tą rocznicę jej zawarcia zabiera poniżej i 
głos przedstawiciel tego obozu ukraińskiego, który przyszłość polityczną ! 
swego marodu widzi nie w walce z Polską, lecz we współdziałaniu z nią. 
Podzielamy w zupełności ocenę tego historycznego aktu jako aktu o ogrom- 
nem znaczeniu polityczaem, którego realizacje, niestety, wskutek krótko- 
wzroczności politycznej ogółu szłacheckiego i samowoli panków ukraińskich 
nie doszła do skutku. Bieg wypadków DE się torem, który udowod- 
nił trafność koncepcji twórców umowy Hadzisckiej. (Red). 

W roku bieżącym upływa 270 lat, ; wysuwa natomiast na pierwszy plan pakty, 

kiedy w malowniczo położonym na lewe-; normujące jej położenie państwowo-praw- 
brzeżnej Ukrainie Hadziaczu zebrała się; ne. Województwa: kijowskie, czerzihowskie 

Wielka Rada kozacka i uchwaliła akt, zna- ji bracławskie (ieryterjium odpowiadające 

ny w historji stosunków polsko-ukraińskich | późniejszym guberniem — czernigowskiej, 
pod nazwą Traktatu Hadziackiego. 29 wrześ-; połtawskiej, kijowskiej, wschodniej części 
nia 1658 roku hetman kozacki Wyhowski ; wołyńskiej i południowej podolskiej) miały, 
zaprosił na ową Radę komisarzy polskich, | wedłsg umowy, stanowić Wielkie Księstwo 

na czele których znajdował się Bieniewski. ; Ruskie z hetmanem na czele i jako takie 

Ten ostatni wygłosił przed Radą znamien-; miało wejść do składu Rzeczypospolitej, 
ne przemówienie, przewodnie myśli które- | zachowając swój ustrój autonomiczny, z 
go i w dobie obecnej nie straciły swego j oddzielnym rządem i sejmem, z prawem 

znaczenia. bicia własnej monety. Całkowitą odrębność 

Dziesięć lat już—mówił Bieniewski — | zachowywała Ukraina również w sprawach 

Polska i-Moskwa walczą 0. Utrainę jak j Wojskowych — wojske kozackie i najemne 

dwie matki o jedno dziecko. Co pociąga | POdlegało hetmanowi, w razie zaś wojny 
lud ukraiński pod jarzmo moskiewskie? — j znajdujące się na Ukrainie oddziały pol- 
Wiara? —Nieprawda. — Na Ukrainie wiara j Skie również miały podlegać władzy het- 
grecka, u moskali—moskiewska. Car bo-į Mana. W ten sposób umowa Hadziacka 
wiem, nie licząc się z soborem wsieleńskim, |. Wprowadziła do składu Rzeczypospolitej 
samowładnie ustanowił piątego patrjarchę. trzeciego członka— Ukrainę w formie Wiel- 

Na Ukrainie lud duchowieństwo swoje sza- | kiego Księstwa Rusklego. 
nuje, u moskali zaś duchowny jest narzę- Na szczególna wyróżnienie zasługują 
dziem cara. Dalej Bieniewski w dosadnych j Punkty regulujące nawigację Rzeczypospo- 
słowach przedstawił Radzie tendencję i dą- | litej na Czarnem morzu i handel polsko- 
żenła polityki moskiewskiej co do Ukrainy, j ukraiński i kasujące cło na towary wwożo- 
przeszkody stawiase przez Moskwę han. | ne z Ukrainy do Polski przez kozaków, co 
dłowi ukra'Askiemu i t. d. Charakteryzując | oczywiście miało wielkie znaczenie dla roz- 
ogólsą sytuację polityczną Polski i Ukrainy | woju £ospoGarczego kraju. 
Bieniewski wskazał na konieczność połą- Bieg wypadków historycznych poszedł, 
czenia obu narodów wobec wzrasiającej | jak wiadomo, w kieraaku uaiemożliwiającym 

potęgi moeskiewskie—,„ms+my wspólne in- 

teresy—miy ratujemy was, a Wy nas". 

Na kilka lst prred umewą Hadziacką 

hetman Chmielnicki zawarł, jek wiadome, 
słynną umowę Perejasławską z carstwem 

moskiewskiem, chcąc zoaleść oparcie w są- 
siedzie północnym w swej walce przeciwko 
Polsce. | kiedy Bieniewski postawił reto- 
ryczne zapytanie, co Ukraińców pociąga do 

jarzma moskiewskiego — miał właśnie na 
uwadze ten akt. Umowa Perejasławska 0d- 

razu zmieniła podział wpływów w Europie 
Wschodniej—decydujące znzczenie na stan 
rzeczy powoli zaczął przenosić się z War- 

Szawy do Moskwy. Nie mogło tego nie 

odczuwać Ówczezne społeczeństwo p_iskie, 

to też misja Bieniewskiego polegała właś- 
nie na tem, zżeby odciągnąć starszyznę ko- 

zacką wraz z hetmanem Wyhowskim od 
wpływów moskiewskich i w tej lub icnej 
formie pozyskać Ukrainę, a w ten sposób 

przywrócić dawne znaczenie mocarstwowe 
Polski na Wschodzie. 

Z drugiej strony starszyzna kczacka i 
cała ludność ukraińska na każdym kroku 

widziała zgubne skutki umowy Perejasław- 

skiej; moskale zaczynali coraz to wyreźniej 

swoje prawdziwe zamiary odkrywać, gro- 

madzić wojska w najważniejszych punktach 
strategicznych Hetmanszczyzny, usxczuplać 

giczna śmierć hetmana Wyhowskiego, któ- 

ry został rezstrzelany przez pułkownika 

Machewskiego była dowodem, że w rzą- 
dzącej wówczas szlachcie psiskiej nurtowały 
prądy przeciwne kompromisowi hadziackie- 
mu, który miał wnieść równouprawnienie 
Ukreińców z Polakami według zasady wy- 
powiedzianej przez Bieniewskiege „wolny 
z welnym, równy x równym, zacny z za- 
caym". Umowa hadziacka, jak to stwierdzi- 
ły badania naukewe, była „dziełem króla i 
niewielu przewidujących umysłów”, wśród 
których najbardziej gorącym zwolennikiem 

koncepcji hadziacziej był jej twórca — Bie- 
niewski, ze strony zaś ukraińzkiej oprócz 
Wyhowskiego wpływowy kozak Nemiricz. 
Większość ogółu polskiego nie uświada« 
miała sobie wielkiego znaczenia polityczne- 
go aktu Hadziackiego, który, gdyby był 
trwale zreslizowany, zmieniłby całkowicie 

dalszy bieg wypadków na Wschodzie. Dopro- 
wadziło to do traktatu w Andruszowie, któ- 
ry podzielił Ukrainę pamiędzy carstwem 
moskiewskiem i Polską. 

Na Ukrainie nastąpił burzliwy okres 

tak zwanej „wielkiej ruiny". Powolny Epa- 
dek Polski otworzył szerokie perspektywy 

dla rezwoju potęgi carstwa mozkiewskiego. 
Ukraina stała się terenem wydarzeń, które 
doprowadziły w koficu do całkowitego ujarz- 
mienia jej pod berłem carów; w 1775 roku 
mosksle zrujnowali ostatnią twierdzę ukra- 
ińską Sicz Zaporożską, a wkrótce petem 
nastąpił i rozbiór Polski. 
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zackiej, lecz i mieszczaństwa ukraińskiego 

i wpływać na całokształt życia ukraińskie- 

go w kierunku odpowiadającym interesom 
moskiewskim. 

Ułatwiło to znacznie misję Bieniew- 
skiego i można twierdzić, że kiedy mówił, 
awracając się do Rady kozackiej, że—„ma 

my teraz wspólne interesy—my was, a wy 
nas ratujecie" — znalazł oddwięk wśród 
starszyzny kozackiej. 

Dyplomacja polska doskonale orjen- 

tując się w stanie rzeczy, jaki wówczas na 

Ukrainie panewał, poczyniła ustami Bie- 

niewskiego starszyznia kozackiej całkiem 
konkretne propozycje. Specjalna komisja 

wybrana przez Radę, po dokładnem roz- 

patrzeniu tych propozycyj i po długich ro- 
kowaniach z delegacją polską, ©pracowała 

ostateczny tekst umowy Hadziackiej, który 
został też przez Wielką Radę przyjęty. 

Charakterystyczną cechą umowy Ha- 

dziackiej jest to, że nie obejmuje ona za- 

* 

W historji stosunkėw polsko-ukraiń- 
skich umowa Hadziacka ma wielkie znacze- 
nie polityczne. Oczywiście postulaty ukra- 
ińskie, które w niej miejsce znałazły nie 
odpowiadają ideałom 1 celom niepodległoś- 
ciowege ruchu Ukrsińców współczesnych. 

Przewodnia idea jednakże umowy Ha- 
dziackiej, wypowiedziana przez Bieniewskie- 
go—,„my ratujemy was, wy—nas“ i dzisiaj 
jest aktualną. ` 

Wielkie imperjum rosyjskie bądź tow 
formie sowieckiej, bądź to w formie mo- 
narchicznej kryje w sobie niebezpieczeństwe 
i dla Polski i dla Ukrainy. Na tem właśnie 
polega wspólnota interesów żywotnych obu 
narodów, w tym kierunku -powinna być 
prowadzona praca uświadamiająca. Zasny 
bowiem aforyzm „historja pewtarza się*— 

„Wilno, Niedziela 25 listopada 1928 r. 

  

urzeczywisiałenie wmowy Hadziackiej. Tra- || 
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mofą przedstawicieie emergiczni i 
inteligentai pedrėžując za miešcio i TALE ZARABIAĆ 

wincji dla Wielkepelskiej Sp. Ake. Fachowe wiademeśsi niekonieczne. 
Ra, Prowizja wysoka. Dla uzdolnienych i ge Tylko pe- 

©sebD. 
Czasowa 

dniach 26 i 
Bakszta 2/1. 

3851—1. 

ważnie traktujący megą się zgłosić z dowoda 
27 b. m. w godz. ©& 10 — 13 u kierownnika. 

> 0. (dawn. ifot. Niszkowskiege.     

  

Dookoła sprawy odszkodowań. 
PARYŻ, 24-X1. (Pat) Na dzisiejszera posiedzemiu Rady Ministrów Peincare 

i Briand przedstawili stan rokowań, dotyczących mianowania rzeczoznawców do spraw 
odszkedowań. 

LONDYN, 24-X1. (Pat). Biuro Reutera pedaje, iż ogólse Wrażenie z wstępnego 
zbadania memorandum niemieckiege w kwestji odszkodowań, które wręczeze zostało 
kanclerzowi skarbu, jest tego rodzaju, że obecnie nie zachodzą Żaćne truduości w za- 
łatwieniu tej sprawy. 

Przesilenie gabinetowe w Łotwie. 
Celmin otrzymał misję utworzenia rządu. 

RYGA, 24-X1. (Pat). Po osiągnięciu porozumiesia w sprawie zasadniczych wy- 
tycznych programu rządu mieszczańskiej koalicji poseł ze Związku Włościańskiego 
Celóin otrzymał od prezydenta państwa a jaz misję utworzenia gabinetn. 

Pzewidywane jest, że Celmin napotka Jeszcze na pewne trudności w sprawach 
personalnych. 

"Niemcy — Chiny. 
NANKIN, 24 XI. (Pat). Przedstawiciel Luft-Hanzy omawiał wczoraj z przedstawi- 

cielami włądz chińskich propszycję wepółpracy Niemiee z Chinami w dziedzinie let- 
nietwa. Zaproponował en etwarcie komunikacji letniczej pasażerskiej i pocztowej 
pomiędzy Nankinem, a Berlinem, drogą na Pekin i Meskaę. 

Skradzenie ważnego dokumentu politycznego. 
WIEDEŃ, 24-X1. (Pat). Dzienniki dogoszą z Bukaresztu: Pisrae „Buvantul* do- 

nosi, że z archiwów państwowych skradziono dekument wielkiej wartości, a miano- 
wicie deklarację o przyłączeniu Bamatu do Rumanji. Dskument ten był podpisany w 
dniu 1 grudnia 1918 roku przez członków rady marodewej Bazatu. Dzieanik wspo- 
raniany twierdzi, że śledztwo prowadzone jest w wielkiej tajemnicy, ponieważ skoastato- 

e, iż sprawcą jest pewna wybitna osobistość, która chca użyć dokumentu dla celów 
politycznych, 

  

Stalin © sytuacji wewnętrznej w partji 
komunistycznej. 

MOSKWA, 24. XI. (Pat.) Prasa podaje przemówienie, wygłeszone przez Stalina 
na plenarnem posiedzeniu komitetu wykonawczego partji kemunistycznej Z. S. R. R. 
Mówiąc między innemi o sytuacji wewaętrznej partji, Stalin eświadczył, że tendencje 
prawicy doprowadziły do klęski ideologicznej partji oram rezpętały elementy kapita- 
listyczne. Konieczną jest rzeczą zwalczanie zarówno tendencyj prawicy jak i lewicy. 
Walka przeciwko tendencjom prawicy w obecnej sytuacji powinna mieć obecnie cha- 
rakter ideolegiczny. 

Zarządzenia natury organizacyjnej wiany odegrać jedynie relę pomocniczą tak 
długo, dopóki prawica będzie się lejalnie odnosiła de decyzji partji. i 

W keńcu Stalin zaznaczył, że w łonie biura politycznege panujs całkowita 
jednomyślność. 

Sekretarz Trockiego zmarł z wycieńczenia 
‚ w więzieniu. 

BERLIN, 24. XI. (Pat.) Lewicowa prasa komunistyczaa donesi, że sekretarz 
OSR Butow zmarł w więzienia wskutek wycieńczenia fizycznege po kilkudniowej 

głodówce. : 
Władze sowieckie starały się zataič fakt, że Butew rezpoczął głodówkę, obecnie 

jednak dzięki alarmom, podnoszonym przez koła opozycyjne wiadomość © tem prze- 
dostała się zagranicę. : 

W związku ze Śmiercią Butowa robotnicy w okręgach przemysłowych demon-     gadnień wewnętrzno-ustrejowych Ukrainy, | ma swoją rację. M. Kowalewski. 

"Gena 20 groszy 
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Przedstawicielstwo 
NAJBARDZIEJ ATRARCYJNYCH SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH 

poszu- zastępcy rejono= 
kuje wego 

Refiektanci, rozporządzający  odpowied- 
niem przygotowaniem fachowem, lokal:m © 
oraz gwarancją, zabezpieczającą kredyt, 
zechcą nadesłać oferty do Tew. Reklamy = 
Międzynarodowej. į. r. Rudolf Mosse, iż 
Warszawa, Marszałkowska 124 pod „Wilno“. &   

Niniejszem podajemy do wiadomości Sz. 
Publiczności, iż od dn. 16 listopad do dn. 

1-go grudnia firma 

Wacław Howicki 
Wilno, Wielka 30, przy zakupie konfekcji, 
galanterji i obuwia oraz inn. towarów wy- 

robu krajowego udziela każdemu 
10% rabatu. 3809 

Dzień polityczny. 
W dniu wczorajszym p. prem. Bartel 

odbył cały szereg konferencyj. O g. 10,30 
p. Premjer udał się na Zamek, gdzie zo- 
stał przyjęty przez Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Konferencja ta trwała pół go- 
dziny. W południe premj. Bartel był przy- 
jęty w Belwederze przez Marszałka Piłsud- 
skiego na dłuższej konferencji o godz. 6 
wiecz. P. Premjer odbył konferencję z mi- 
nistrem Przemysłu i Handlu p. Kwiatkow- 
skim. = 

W dniu wczorajszym pociągiem po- 
śpiesznym rano przybył do Warszawy z 
Wilna p. marszałek prof. Szymański i eb- 
jął urzędowanie. 2 

Plenarne posiedzenie Senatu odbędzie 
się we środę dnia 28 b. m. o godz. 16. 
Tegoż dnia o godz. 12-ej odbędzie się w 
gabinecie p. marszalka Senstu Szymań- 
skiego posiedzenie przewodniczących klu- 
bów Senatu. i 

Wiadomość, jaką onegdaj zamieścił 
„Warszawski Kurjer Czerwony" o mających 
nastąpić w najbliższych dniach zmiznsch 
personalnych w Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych, — o tyle nie odpowiada pra- 
wdzie, že ostateczna decyzja co do zmian 
personalnych w centrali M. S. Ż. na pla- 
cówkach dyplomatycznych jeszcze nie za- 
padla. Ewentualne ro6zważane obecnie 
zmiany na stanowiskach dyrektorów de- 
partamentów politycznego i konsularnego 
oraz inae nastąpić mają w ciągu najbliż- 
szych tygodni. 

Radca poselstwa polskiego w Waszyng- 
tonie p. Łebkowski wyjechał wczoraj wie- 
czorem z Warszawy do Waszyngtonu. Pod- 
czas swego pobytu uzgodnił on poglądy 
zainteresowanych czynników w kwestjach, 
związanych z toczącemi się oddawna roko- 
pa polsko-amerykański układ hand- 
owy. 

Sprawa szybkiego zawarcia układu 
handlowego i przyjaźni wraz z umową 
konsularną między Polską a Stanami Zjed- 
noczonemi była w ostatnich dniach oma- 
wiana w rządzie. P. Łebkowski wiezie ze 
sobą do Waszyngtonu instrukcję rządu pol- 
skiego do pos. Ciechanowskiego co do 
dalszych rokowań. 

Jak słychać podpisanie tego układu 
nastąpi w Waszyngtonie w najbliższej przy- 
szłości. я 

W najbliższych dniach kontynuowane 
będą w Warszawie rokowania © polsko- 
łotewski traktat handlowy. Zainteresowane 
czynniki polskie ustaliły juź stanowisko, 
jakie należy zająć odnośnie dążeń: łotew- 
skich co do zniżki na kilka artykułów ek- 
sportu łotewskiego. Ponadto ustslono listę 
towarów polskich, które korzystać mają ze 
stawek minimalnych . łotewskiej taryfy cel 
nej. Należy zaznaczyć, że dla tych artyku 
łów, dla których w traktacie polsko-łotew- 
skim nie będą zastrzeżone stawki minimal- 
ne, nie pogorszą się warunki konkurencyj- 
ne wyrobów polskich z wyrobami innych 
państw, ponieważ Polska będzie miała za- 
strzeżoną klauzulę największego uprzywi- 
lejowania. > 

Były sekretarz generalny Piasta p. 
Dzendzel, który wystąpił niedawno ze 
strennictwa, posłał sekundantów b. mar- 
szałkowi Sejmu p. Ratajowi. Powodem 
sprawy honorowej jest ostra krytyka na 
zebraniu partyjnem, jakiej poddał p. Rataj 
pismo p. Dzendzla, w którem ten ostatni 
rezygnuje ze swego stanowiska w partji. 

Ministerstwo Komunikacji zatwierdziło 
nowe opłaty za bilety w wagonach sypial- 
nych. Obecnie cena biletów w wagonach 
sypialnych I i II kl. wynosi 50,50 zł. za 
100 km.tarytowych. W klasie III 5,50 za 
100 km. Bilety w wagonach sypialnych     strować jakoby mieli za Trockim. 

  

sprzedawane są na dystans nie mniejs 
niż 250 km. taryfowych. z
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Stało się, co stać się musiało. 
Zamknięcie Koła i Hurtowni Zw. Inwalidów z powodu urzędownie 

stwierdzonych nadużyć kryminalnych. 

„W dniu 23 b. m. na skutek decyzji 
Wileńskiego Starosty Grodzkiego zostało 
zawieszone w czynnościach Okręgiwe Ko- 
ło Związku Inwalidów Wojennych w Wil- 
nie, przy ul. Ostrobramskiej 19 oraz Hur- 
towniz Tytuniowa tegoż Związku. 

Lokale tych instytucyj zostzły opie- 
czętowane. Decyzja powyższa została wy- 
dana w związku z nadużyciami, stwierdzo- 
nemi przez komisję kontrolną, wyłonioną 
z ramienia władz administracji ogólnej, 
sprawująceį nadzór nad działalnością sto- 
warzyszeń i związków. 

Akta całej sprawy przekazane zostały 
władzom prokuratorskim. * 

Tak brzmi komunikat 
Wystarcza? Nie! : 

Dla „Dziennika Wileńskiego" fakt 
powyższy, to powód do nowych insynua- 
cyj pod adresem władz rządowych, dla nas 
to dowód sprawiedliwości, której musiało 
stać się zadość. 

Od kilku lat przytaczaliśmy na ła” 
mach naszego pisma dane, iż w miejsco- 
= Okręgowym Kole Związku lawali- 

w dzieją się rzeczy niesamowite, że 
Związek uważany jest za prywatay folwark 
kliki osób o wysoce podejrzanej koaduicie. 

Czas zrobił swoje i sprawkitych pan- 
ków wypłynęły w całej swej ohydzie na 
światło dzienne, będą one materjałam dla 
pracy prokuratora i sądu. 

Zamim szeroko omówimy czynności 
skompremitowanych gruntownie władz i 
erganów iego Związku zarówno warszaw- 
skich z Kantorem, jaki wileńskich z Kos- 
teckim na czele — musimy podkreślić, iż 
wiedząc o funkcjonowaniu w ciągu dziewięciu 
dni administracyjnej Kemisji Kontrolnej — 
celowo milczeliśmy o tem, by mie narazič 
się ma zarzut prasowych opiekunów Zwią- 
zku lawalidów, że ich zwyczajem  odózia- 
ływamy na tok pracy organów kontrelnych 
1 śledztwa. 

Tak się stało, że po zakończeniu 
prac Komisji „Dziennik Wileński" w myśl 
zasady „łapaj złodzieja” przed nami wy- 
nik prac Komisji obwieścił. 

Obwieścił i zaopatrzył taką oto so- 
ezystą uwągą: 

„Wiadomość o tej decyzji wywołała 
wielkie przygnębienie wśród licznych inwa- 
łidów, którzy będąc zrzeszeni w tym związ- 

urzędowy. 

ku otrzymywali stamtąd pewną pomoc. Naj- 
gorzej przedstawia się sytuacja inwalidów, 
utrzymujących się ze sprzedaży papierosów". 

Wzmiankę swą organ redagowany 
przez p. J. Obsta kończy jeszcze „Silniej*. 

„Związek Inwalidów, który skupia 
wszystkie ofiary wojny, istnieje od począt- 
ku powstania państwa. Ostatnio zrzeszenie 
to, wobec niezgłoszenia akcesu do t. zw. 
„federacji* zorganizowanej przez zwolenni- 
ków B. B. był solą w okuo pewnych czyn- 
ników, które chcąc jaknajprędzej przyczy- 
016 się do upadku tego stowarzyszenia, 
usilnie popierały nowopowstałą, opanowa* 
ną przez sanację „Legję Inwalidów". 

Pisząc to „Dziennik Wil." z całym 
cynizmem wypaczył fakt i formalnie rzęcz 
biorąc cbraził administracyjną komisję 
kontrolną, zarzucając jej tendencyjność dzia- 
łanła. 

Takie postawienie sprawy, to już nie 
taktyczne posunięcie redakcji partyjnego 
organu, lecz największy skandal, mėwiący 
o zupełnym zaniku etyki. 

Komisja urzędowa po mozolnej kilko- 
dniowej pracy wykrywa nadużycia natury 
kryminalnej, odkrywa pole do działania 
prokuratorowi — a tu sprawę podciąga 
się do skali zwykłego porachunku natury 
politycznej. 

Otóż przechodząc do porządku dzien- 
mego nad etyką „Dziennika Wileńskiego”. 
który nie chce poznać, odsłoniętą przez 
bieg życia, ohydną prawdę, ograńiczamy się 
narazie do stwierdzenia, że wiadomość o 
opieczętowaniu lekalu Koła i Hurtowni 
Tytuniowej Związku Inwalidów ogół tych 
inwalidów, którzy pozostawali jeszcze przy 
związku, stojąc zdala 6d machinacji swych 
menerów, przyjął z ulgą. 

* Zmora spadła wielu z nich z serca. 
Obecnie mają drogę przed sobą otwartą. 
Nikt im nie stanie wpoprzek drogi de 
konsolidacji w szeregach zrzeszenia naw- 
skroś ideowege, zrzeszenia, które powoła- 
ła do życia właśnie sanacja moralna. 

Jek się dowiadujemy, inwalidzi ze 
Związku, nieporozumiewając się nawet ze 
sobą, bo na to nie było czasu, w znacznej 
swej większości weszli w kontakt z Legją, 
która zabezpieczyła im opiekę I możneść 
egzystencji. 

Jak się opiekowały nimi zdyskredy- 
towane władze Związku, o tem w następ-   nych numerach. ir. 

  

  

Bandai na Premjerze 
stał się sensacją tłumu i obnażył 
zbolałą duszę kobiety, ttórz ginie 

„W wirze Paryża” 
Kino „HELIOS“     

4 Rosji Sowieckiej, 
Nowy proces „szachtyński*. 
BERLIN. Moskiewski korespondent 

pisma „Socjalisticzeskij Wiestnik“ donosi 
o nowym procesie, żywo przypominającym 
głośną w swoim czasie sprawę „szachtyń- 
ską", który w najbliższym czasie będzie 
przedmiotem obrad jedw:go z sądów so- 
wieckich. 

W epoce powstania „procesu szach- 
tyńskiego",—pisze „Socjalisticzeskij Wiest- 
nik*,—prześladowania socjalistów w ZSRR 
były na porządku dziennym. W całem pań- 
stwie śledzono bacznie działalność socja- 
listów, którzy przy najmniejszem podejrze- 
niu oddawani byli w ręce organów poli- 
cyjnych. Obeenie fala prześladowań dzia- 
łaczy socjalistycznych opadła. Ale dokoła 
rozpeciętych juź akcyj nagromadziło się 
tyle materjałów, że umorzenie spraw tych 
jest niemożliwe. Jedmą z największych co 
do swych rozmiarów spraw, pochodzących 
z tego okresu, jest sprawa inżynierów, za- 
trudnionych w komisarjacie komunikacji. 
Kilku aresztowanych w związku z tą spra- 
wą inżynierów wypuszczono juž wprawdzie 
na wolność, ale główni oskarżeni znajdują 
się w dalszym ciągu pod kluczem. Począt- 
ki sprawy tej sięgnią do pierwszych mie" 
sięcy roku bieżącego, kiedy to dokonano. 
licznych aresztowań wśród inżynierów, zaj- 
mujących odpowiedzialne stanowiska w ko- 
misarjacie komunikacji. Państwowa admini- 
stracja polityczna (GPU) domaga się obec- 
nie z całą stanowczością rozpoczęcia pro- 
cesu przeciwko aresztowanym inżynierom. 
Przeciwko żądaniu GPU wysuwane Są jed- 
nak poważne zastrzeżenia, wskazujące prze” 
dewszystkiem na to, że przeciwko oskaržo- 
nym inżynierom zebrato jeszcze mniej ma- 
terjału obciążającego, niż przeciwko oskar- 
żonym z głośnego procesu „szachtyńskiego". 

_ W tej postaci, w jakiej proces ten jest przy- 
gotowywany, przypomina on aż nazbyt ja- 
skrawe sztuczne inscenizacje sądowe. 

Oskarżeni siedzą tymczasem w wię- 
zieniu,.żyjąc w warunkach bardzo trudnych. 
wóch z nich, a mianowicie inżynier Pu- 

zanoów, inżynier Rogiński, zmarło nawet w 
więzieniu, pierwszy na atak sercowy, drugi 
na skutek ogólnego wycieńczenia. Jak! los 
spotka pozostałych oskarżonych, trudno 
narazie przewidzieć —sądzić jednak należy, 
że „sprawiedliwość* sowiecka już w czasie 
najbliższym potrafi w sposób swoisty unie- 
szkodliwić nieszczęśliwe ofiary klasowych 

STWCXWDIWOCWCZA 

rtystka świata DODGE Del RIO artystka Świata 
w przepięknym poemacie miłości i 

poświęcenia p. t. 

„RAMONA * 
Jutro premiera w kinie „POLONJA“ 

©С -ОО ООО ОО LXEIEKIIZKZD 

PPS. fralja rewolucyjna w Wilnie, 
Dokonany przed kilku tygodniami 

rozłam u wierzchołków Polskiej Partji So- 

cjalistyczuej w Warszawie i restauracja P. 
P. 5. przez tych działaczy socjalistycznych, 

którzy pod wodzą i przy boku Marszałka 

Piłsudskiego myślą o utrwaleniu bytu pań- 
stwowego Polski, wywołała należyte od- 

dźwięki tam wszędzie, gdzie P. P. S.szczy- 

ciła się swemi wpływami. 

Stosunkowo nie w dużej mierze P. 
P. S. od lat szeregu posiada ugruntowane 
swe wpływy wśród proletarjatu i inteligen- 

cji pracującej Wilna. 
Dowód 11 mandatów radzieckich w 

Radzie Miejskiej aż nadto mówi o tem. 

Gdy rozeszła się wiadomość о ro- 

złamie na tle skrajnie opozycyjnej polityki 

Centralnego Komitetu Wykonawczego P. 

P. S. w stesunku do rządu obecnego, na 
ustach wszystkich było pytanie, jak się do 

tego ustosunkują czynniki decydujące w 

wileńskiej organizacji P. P. S 

Różne na ten temat kursowały do 

tego czasu po Wilnie plotki. Więcej zorjez- 
towani wiedzieli, że do rozłamu na terenie 
wileńskim dojść musi. 

I doszło. 
Otóż, jak opiewa informacja naszego 

reportera na terenie tutejszych związków 
zawodowych, pozostających pod wpływami 
P. P. S., dokonał się rozłam. 

Członek O. K. R. i prezes Koła po- 
cztowcow P. P. S., radny miejski p. Mar- 
kiewicz powiadomił swoje władze partyjne, 
że występuje z P. P. S., gdyż nie selidz- 

ryzuje się z pelityką Centralnego Komite- 
tu Wykonawczego. 

Jednocześnie p. Markiewicz przystąpił 
do zorganizowania w Wilrie Komitetu b. 
frakcji rewolucyjnej P. P. S. Do Komitetu 

tego przystąpiło narazie 10-iua działaczy 
socjalistycznych. : 

Wystarczy. 

Czy rozłam ten rozszerzy się, 
każą dni najbliższe. 

Jan Bułhak | 
ARTYSTA-FO TOGRAF. 

wy-   fanatyków moskiewskich. 

  

Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 
od godz. 9—6 370 

KURJER WILERSKI 
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Narodów p. 
Wczoraj w Prezydjum Rady Ministrów 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych urządzi- 
ło konferencję prasową z okazji pobytu Sir 
Erica Drummonda i p. Sigimury w War- 
szawie. Na tej konferencji obecni byli de- 
legat Polski przy Lidze Narodów p. Sokal 
oraz szereg wyższych urzędników M. S. Z. 

Generalny sekretarz Ligi Narodów p. 
Drummond złożył obecnym przedstawicie- 
lom prasy krajowej i korespondentom pism 
zagranicznych następujące oświadczenie: 

„Dziś wieczorem opuszczamy stolicę 
Polski. Zanim to nastąp', pragnę za łaska- 
wem pośrednictwem Panów wyrazić głębo- 
ką naszą wdzięczność rządowi polskiemu i 
Polsce za serdeczne przyjęcie, jakiegośmy 
doznali oraz za nadzwyczajną gościnność. 
Wdzięczni jesteśmy za okazaną nam tak 
wielką uprzejmość, wdzięczni oraz dumni, 
gdyż jako funkcjonarjusze Ligi Narodów 
rozumiemy, że względy te okazane zostały 
tej wielkiej organizacji międzynarodowej. 
Rząd zaprosił nas do Pelski, jako funkcjo- 
narjuszy Ligi i jako tacy nie posiadamy 
żadnej kompetencji do rozważania, a tem 
bardziej do decydowania zagadnień poli- 
tycznych, międzynarodowych, bądź też na- 
rodowych. Przybyliśmy tu z jedaej strony, 
aby się nauczyć, z drugiej zaś, aby służyć 
informacjami w miarę naszej możaości i 
aby nawiązać osobiście przyjazne stosunki, 
gdyż kontakt osobisty coraz większą gra 
rolę w sprawach tego Świata. Jesteśmy pod 
bezwzględnem wrażeniem postępu, jaki zo- 
stał dokonany w Polsce w latach ostatnich. 

P. Sigimura ija mieliśmy sposobność 

prywataych wiadomości, że między rządem 

garskich. 

sprawach prywatnych xostał zamordowany 

tym doniesieniom.) 

    

  

Teatr „NOWOŚCI* 
(dawn. Palace). 

` ODCZYT * 

zwrócić się do odnośnych władz litewskich 

Nocy wczorajszej na trakcie Rudomi- 
no—Turgiele na jadącego z Wilna z targu 
mieszkańca zaścianka Wiktorowo, gminy 
turgielskiej Stanisława Dulko w pobliżu 

| wsi Rukojnie gminy rudomińskiej napadło 
trzech uzbrojonych: w karabiny bandytów, 
którzy zterroryzowawszy Dulkę zrabowali 
z woza 50 butelek wódki, garderobę i in- 

  

  

13 koleria ka 
УОМ broczynne. broczynne. 

Ciągnienie 21 grudnia 
1928 r. 

6.000 wygranych na ogólną sumę 
188.000 złotych. 

Główńa wygrana 30.000 zł. 
imniejsze wygrane 15.000 zł., 5.000 zł. i td. 

Wygrane wypłaca się bez potrącenia. 

(ena całego lost 0 2ł., połówki 4 Z. 
Losy są do nabycia w kolekturach, Kasach 
Skarbowych, sklepach tytoniowych i w Kan- 
celarji Generalnej Dyrekcji Loterji Państwo- 
wej, Warszawa, Nalewki 2, konto w P.K.O. 

Nr. 32.000. 3858.5971-1 
Zamówienie wyciąć i przesłać: 

Kancelarja Generalnej Dyrekcji Loterji 
Państwowej, Nalewki 2. Upraszam o przy- 
słanie mi sztuk losów Loterji Dobro- 
czynnej. Równocześnie wpłacam na konto 
P.K O. Nr. 32.000 zł ы 

е 
z 
ona 
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Oświadczenie generalnego sekretarza Ligi 
Drummonda. 
przed paru laty zwiedzić Polskę. Gdyśmy 
dzielili się naszemi wrażeniami, zauważy- 
liśmy teżsamość naszych poglądów. Mo- 
gliśmy stwierdzić nietylko nadzwyczajny 
rozwój materialny, lecz pozatem wielkie 
zaufanie w przyszłość, zaufanie, które nie- 
wątpliwie istniało i dawniej, lecz nie znajdo- 
wało tego co teraz ogólnego wyrazu. Muszę 
pozatem dodać, iż zauważyliśmy w Polsce 
wzrost zrozumienia działalności oraz mo- 
żliwości, które Liga Nerodów przedstawia 
Cieszę się z tego powodu zupełnie spe- 
cjalnie, gdyż współpraca Polski w sorawach 
międzynarodowych stale wzrast:, współ- 
praca oparta na Szczerem dążeniu do ro- 
zwoju stosunków pokojowych Świata, Mie- 
liśmy zaszczyt odbyć cały szereg rozmów 
z kierownikami myśli i czynu waszego 
kraju. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej za- 
szczycił pas przyjęciem u siebie. P. Mar 
szałek Piłsudski poświęcił przeszło godzi- 
nę swego cennego czasu. Rozmawialiśmy 
o rozmaitych sprawach z p. premierem, p. 
marszałkiem Sejmu i wicemarszałkiem Se- 
nata. Pozatem mieliśmy dłuższe rozmowy 
z ministrem spraw zagranicznych. Ze wszy- 
stkich stron wrażenie nasze o rozwoju 
Polski i o przywiązaniu tego kraju do po- 
koju znalazło potwierdzenie. 

Następnie p. Drummond omówił wiel- 
kie znaczenie prasy, jakie ta posiada w ro- 
zwoju Ligi Narodów i rozprzestrzenianiu 
zrozumienia w społeczeństwach Europy jej 
wielkiego zadania.   

Jawny konflikt Bu!łgarji z komitetem mace- 
dońskim. 

WIEDEŃ, 24, XI. Pat. Wiedeńskie biuro kerespondencyjne donosi na podstawie 
bułgarskim a komitetem mzczdońskim 

przyszło do jawsego konfliktu. Obawiają się krwawego starcia. 
Rząd bułgarski wysłał do okręgu Petric oddziały wojskowe, aby przyaresztowały 

przywódcę komitets macedońskiego Michajłowe. Michajłow w odpowiedzi na wezwanie 
rządu, by zanięchał akcji terorystyczaej wydał wyroki śmierci na kilku ministrów buł- 

Starcie między wojskami, wysłanemi do okręgu Petric a bandawi macedeńskiemi 
wydaje się być nieuniknionem. Pewien burmistrz serbski, kóry udał się do Bułgarji w 

w jednej z gospód. (Uwaga wiedeńskiego 
biura korespondencyjnego: Bułgarska sgencja telegraf czna zaprzeczyła kategorycznie 

SABCXZASKACIOCIA EX WAW OKD 0 EKD COD CCA CKW ECA DXAOCA COD 

W niedzielę, dn. 25 listopada o g. 3.30 pp. 

języku rosyjskim znakomitego mówcy 
b. prezydenta rosyjskiej konstytuanty 

WIKTORA CZERNOWA 
SXDECADOKIWEKIE WAD OK CX © WNID OKO TW OKO WKD ROCA ŁK) 

Bilety od 1 zł. w kasis Teatru 
od godz. 12—2 i 5—9 wiecz. 3843 

Zbrodnicza prowokacja litewska. 
Osegdaj znowu na pograniczu pelsko-litewskiem ma odcinku graniczaym Kołysza 

miał miejsce akt zbrodniczej prowokacji ze strony granicznych władz litewskich. Patrol 
K. O. P-u, lustrując w nocy odcinek gramiczny natrafił na dwóch przemytników, usi- 
łujących przeszmuglówać przez granicę kilka krów. Przemytnicy zostali zatrzymani, w 
trakcie jednak odprowadzania ich do strażnicy z pobiiskich krzaków poderwał się od- 
dział uzbrojonych osobników w mundurach litewskich policjantów i z krzykiem „ręce 
do góry” zaatakował żołnierzy polskich. Jednocześnie na patrol K. O. P-u posypał się 
grad kul karabinowych. Zdecydowana jednak i Śmiała postawa żołnierzy polskich spa- 
raliżowała w zarodku prowokacyjny występ strażników litewskich, którzy zmuszeni by- 
li salwować się ucieczką na swoje terytorjum. 

Zaznaczyć należy, iż tego rodzaju zbrodnicze zamachy na życie żełnierzy polskich 
na pograniczu litewskiem nie są byaajmniej odosobnione i mogą w rezuliacie spowo- 
dować szereg niepożądanych konfliktów. W związku z tem władze polskie postanowiły 

z energicznym protestem oraz żądaniem 
ukrócenia samowoli granicznych władz litewskich. 

Zuchwały napad w gm. turgielskiej. 
ne rzeczy i nakazawszy swej ofierze mil- 
czenie—zbiegli do lasu. Na wieść o napa- 
dzie z Wilna wyjechał na miejsce zast. ko- 
mendanta P. P. na pew. wil.-trocki komi- 
sarz Mirek wraz z wywiadewcami. Zarzą- 
dzony za bandytami pościg nie dał narazie 
rezltatu. (x). 
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Kronika telegraficzna. 
— О1а uczczenia 10-lecia niepodległości, 

a zarazem i 10 Ist lstnienia państwa polskiego 
korpus oficerski 2 pułku lotniczego, na zebraniu 
odbytem w dniu 23 listopada, powziął jednomyśl- 
ną uchwsłę uczczenia 10-lecia przez zbudowanie 
w warsztatach pułku 10 awionetek typu Działow- 
skiego dla wybitnego wzmożenia rozwijającego 
się intensywnie na terenie krakowskim sportu 
lotniczego 

— Prace koło budowy fabryki związków 
azotowych pod Tarnowem postępują w biezwyk- 
le szybkiem tempie. Obecnie pracuje przy budo- 
wie fabryki 7000 robotników i wielka ilość urzęd- 
ników. Roboty budowlane trwać będą przez całą 
zimę, 

— Szalała onegdaj nawzłnica, połączona 
z silną wichurą i ulewą na wybrzeżu morza Pół- 
nocnego i około portu hamburskiego. W porcie 
i około wybrzeży wichura wyrządziła olbrzymie 
szkody. 

= Czas trwana służby wojskowej rząd 
grecki postanowił ograniczyć do 14 miesięcy. 

== Król hiszpański miał mlec podobno 
póważnemu wypadkowi w czasie polowania, któ- 
re odbywało się w Santa Cruz de Mudela. ОН- 
cjalne koła oświadczyły, że nie wiadomo im nic 

„| 0 tem, 
= Sąd lawniczy w Lipsku skazal bylego 

- Į rotmistrza petersburskiego pulku gwardji Miko- 
łaja Makłakowa, brata b. ministra rządu carskiego 
na 7 tygodni więzienia za oszukańcze manipulacje, 
dokonane w różnych miastach Niemiec.   

„OGNIWO“ Wilno, Sw. Jańska 9 tecznia 
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SEJM. 
Dalsza dyskusja nad budżetem M. 

S. W. w komisji budżetowej. 

WARSZAWA 24.XI. (Pat.) Na dzisiej- 
szem posiedzeniu sejmowej komisji budže- 
towej przewodniczący pos. Byrka wystoso- 
wał na wstępie apel do sprawozdawców o 
Szybkie przygotowanie referatów, zaznacza- 
iąc, że marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że 
pożądanemby było, aby budżet mógł wpły- 
nąć na plenum między 15 a 20 stycznia 
roku przyszłego. 

Następnie mówca doniósł, że wobec 
tego, iż pos. Kościałkowski, który jest prze- 
ciążony referatami budżetowemi różnych re- 
sortów, zrzekł się referatu budżetu Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, referat tea objął 
pos. Bitner (Ch. D.) 

Następnie w dalszej dyskusji nad bud- 
żetem M. S$. W., zabrał głos pos. Woźnicki 
(Wyzw.), oświadczając, że nie może zupeł- 
mie apolitycznie ustosunkować się do tego 
resortu, gdyż jest on prowadzony nie tak, 
įsk pragnęłoby stronnictwo mówcy i budzi 
rzekomo niezadowolenie wśród ludności. 

Omówiwszy szereg punktów budżetu 
М. 5. W., pos. Woźnicki wskazuje na wzrost 
wydatków w zarządzie centralnym, co na- 
stąpiło, jego zdaniem, nie tylko wskutek 
drożyzny, lecz także wskutek zwiększenia 
etatów i domaga się dokonania oszczędnoś- 
ci. Mówca z uznaniem wyraża się o dzia* 
łalności K. O. P. i kończy oświadczeniem, 
że, choć wierzy w dobrą wolę Ministra, do 
dzłałalności jego musi ustosunkować się na 
podstawie działalności całege resortu i dla- 
tego odmawla funduszu dyspozycyjnego, 
zapytując, czy w okresie ubiegłym fundusz 
dyspozycyjny, który nie był uchwalony, był 
wydatkowany. 

Pos. Dzierżawski imieniem Klubu Na- 
rodowego zaznacza, iż Klub ten będzie dą- 
żył do utrzymania cyfr zeszłorocznego 
budżetu. 

Pos. Krayczyrski (KI. Niem.) zwraca 
się do Ministra, aby połeżył kres rzeko- 
mym zamachom, które są wykonywane, jego 
zdaniem, przeciwko ludności niemieckiej i 
które pozostają bezkarne. ы 

Pos. Gruenbaum (Koło Żyd.) depat- 
ruje się istnienia ciągłej agitacji antyso- 
wieckiej, uprawianej rzekomo z wiedzą or- 
ganów rządowych. Mówca skarży się na 
wypieranie Żydów z różnych placówek i 
odbieranie im źródeł zarobkowych, jak 
również na rzekomą ustępliwość rządu wo: 
bec tendencji upośledzenia Żydów. Wczoraj 
naprz. sam premjer zażądał wprowadzenia 
ograniczeń dla Żydów. 

W tem miejscu minister Składkowski 
przerywa mówcy oświadczeniem, że prem- 
jer tego nie powiedział. „Rząd bynajmniej 
nie dąży do upośledzenia Żydów, co pan 
zechce przyjąć do wiadomości, jako oficjal- 
ne oświadczenie rządu. Natomiast właśnie 
panowie—oświadcza p. minister Skladkow- 
ski—stwarzacie wielokrotnie barjery, które — 
mie pozwalają rządowi na wykonanie swych 
zamierzeń wobec Żydów”. 

Pos. Gruanbaum w odpowiedzi na to 
twierdzi, iż tak właśnie przemawiał w swo- 
im czasie Stołypin. 

Na to minister Składkowski odpowia- 
da: „Gdybym tak mówił, jak przemawiał 
Stołypin, toby pan cichutko siedział". 

Przewodniczący pos. Byrka zwrócił 
posłowi Gruenbaumowi uwagę, że anslogje 
te idą zbyt daleko i prosi, by zaniechał 
tego, gdyż inaczej będzie musiał odebrać 
mu głos. h 

Pos. Czapiński (PPS) zwraca się do 
ministra o nakreślenie programu w zakre” | 
się polityki mniejszościowej,  przyczem 
wspomina o przedstawionym przez stron- 
nictwo mówcy programie autonomicznym. 
Jest to—jego zdaniem — rzecz trudna, ale 
do tego dążyć należy. Dalej mówca prosi 
© wyjaśnienie w sprawie zgromadzeń, zwła- 
szcza w odniesieniu do Kresów Wschod- 
mich. Mówca jest przeciwny systemowi re- 
presyj w stosunku do komunistów 1 о- 
świadcza, że chciabły właśnie, żeby komu= 
nmiści w dziedzinie polityki komunalnej mieli 
możność ujawnienia swej istoty i skom- 
promitowania się, jak to się stalo na te- 
renie Sejmu. 

Pos. Stapiński (B. B.) zaznacze, że 

     

     

      

   
   

   

    

„iw toku wywodów pos. Gruenbauma  sły- 
szeliśmy zarzut, który jest obrazą dla pel- 
skiego ministra. Ośwładcza w imieniu B. 
B., že porównaoie ministrów polskich do 
ministrów rosyjskich w rodzaju Stołypina 
zawsze spotka się z mocnem reagowaniem 
z naszej strony, 

Po przemówieniu posła Sanojcy, któ: 
ry odpierał między innemi zarzuty rzeko- 
mego uprzywilejowania członków B. B., 
obrady przerwano. Listę mówców, zawie- 
rającą jeszcze 10 nazwisk, zamknięte. Zgo- 
dzono się na ograniczenie czasu przemó- 
wień do 10 minut, a do 20 minut dla 
przedstawicieli tych klubów, które jeszcze 
nie przemawiały. 

Następne posiedzeni. 
godzinie 11-ej rano. 

we wtorek o 

TAKSÓWKA 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia na 

dalsze podróże przyjmuje telefon 375. 
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Samochód 6-clo tsobowy 
europejkę okazyjnie sprzedam bardzo 
tanio. Zawalna 56 m. 12, tel. 133, do 12. 
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Dziś: Katarzyny. 
Jutro: Sylwestra. 

Wschód słońca—g. 7 m. 00 

  

  Zachóod „_ & 15 ш; 1! 

BMETEOROLOGICZKA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
Ciśnienie 

Wiatr 
canego U. 5. B. z dn. 24.,XI. b. r. 
średnie 747. Temperaturaj-7 stop. C. 
południowy. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. Minimum na 
dobę +-2 stop. C. Maksimum +- 5 stop. C. 
EE ATendencja barometryczna: 
potem wzrost ciśnienia, 

URZĘDOWA. 

— P. wojewoda członkiem Kom'sji dia 

- usprawnienia adrninistracji. P. prexes Rady Mi- 

nistrów zaprosił p. wojewodę Rzczkiewicza do 

wzięcia udziału w pracach Komisji dla usprawnie- 
nia administracji publicznej w charakterze jej 

członka oraz przewodniczącego Sekcji do spraw 

dekoncentracji. 
Jak wiadomo przy prezesie Rady Ministrów 

utworzona została pozostająca pod jego przewod- 

nictwem Komisja studjów nad usprawnieniem zd- 
ministracji publicznej, mająca za zadanie opiaco- 
wanie planu usprawnienia administracji pod wzglę- 

dem organizacji i zakresu działania, w dziedzinie 

metod pracy w urzędach oraz w zakresie systemu 

kształcenia personelu urzędniczego i celowej po- 
lityki personelu. Komisja składa sięz powołanych 
do uczestnictwa w niej przez prezesa Rady Mini- 
strów osób, którym na zlecenie prezesa przysłu- 
guje prawo przeprowadzenia niezbędnych dla ich 
pracy studjów w poszczególnych urzędach. (x) 

— Audjencje u p. wojewody. Wczoraj 
p. wojewoda Rzczkiewicz przyjął muftiege muzuł- 
mańskiego dr. Szynkiewicza, który prosił P. wo- 
jewodę o spowodowanie wyznaczenia Odpo- 
wiedniego lokalu dla potrzeb muftjatu, ' Pomadto 
p. wojewoda przyjął radcę prawnego dyr. Fundu- 
szu Bezrobocia przy Min. Pracy i Opieki Społecz- 
nej p. Chlistunowa, pogranicznego delegata Min. 
Reform Rolnych p. Bujko, radcę Min. Spraw We- 
wnętrznych p. Berta i delegację młodzieży demo- 
kratycznej studentów U. S. B. z p. H. Zabielskim 
na czele. (x) 

— Pierwsze posiedzenie Wydziału Woje- 
wódzkiego. W piątek wieczorem w małej sali 
kenferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło 
się pierwsze konstytucyjne posiedzenie wydziału 
wojewódzkiego. Zebraniu przewodniczył p. weje- 
woda Raezkiewicz. Po złożeniu przepisowego 
przyrzeczenia członków z wyboru przystąpiono 
do rozpatrywania zgłoszonych 26 spraw, wśród 
których znalszły się sprawy zatwierdzenia do- 
datkowych budżetów powiatów święciańskiego i 
wileńsko - trockiego. Budżety te dotyczą dalszego 
prowadzenia robót inwestycyjnych na terenach 
tych powiatów. 

Pozatem rozpatrzono kilkanaście odwołań 
od wymiaru podatków nałożonych przez Magi- 
strat. Postanowiono, że posiedzenia wydziału by- 
ły zwoływane co dekadę, tak, że następne posie- 
dzenie odbędzie się 3 grudnia. (x) 

MIEJSKA. 

— Podatek cd nieruchomości. Na dzień 15 
grudnia przypada ostatni termin płatności 3 raty 
miejskiego podatku od nieruchomości. Po tym 
terminie doliczone będą odsetki za zwłokę. 

— Bezrobocie zmniejsza się. Podług o- 
statnich danych statystycznych, stan bezrobocia 
na terenie m. Wilna wyraża się cyfrą 2441 bezro- 
botnych, w tej liczbie mężczyzn 1828 i kobiet 613. 

Zaznaczyć należy, iż w porównaniu z ty- 
godniem poprzednim bezrobocie zmaiejszyło się 
Q 107 osób. 

— Intensywne prace nad układaniem bud. 
żetu miasta. Prace nad układaniem preliminarza 
budżetowego m. Wilna na rok 1929/30 są już w 
Rz toku. Od dnia jutrzejszego codziennie 0d- 
ywać się będą specjalne posiedzenia Magistratu 

poświęcone wyłącznie sprawem budżetowym. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliższe 

posiedzenie kady Miejskiej odbędzie się 6 grud- 

nia b. r. Porządek dzianny nie został jeszcze de- 
finitywnie opracowany. 

— Zapomogi miasta dla bezrobotnych. W 
związku z późną jesienią, co pociągnęło za sobą 
przerwanie całego szeregu robót budowlanych — 
ilość bezrobotnych, ubiegających się w Wydziale 
Opieki Społecznej Magistratu o zapomogi zwię- 
kszyła się prawie o 50 proc. Magistrat dotychczas 
udzielał miesięcznie na zapomogi sumę 6 tys. zł, 
miesięcznie, staje się ona jednak obecnie niewy- 
starczającą i zostanie prawdopodobnie zwiększoną. 

Z UNIWERSYTETU. 

— Wykłady Powszechne Uniwersyteckie 
W dniu 25 listopada 1928 r. o godz. 7-ej wieczór 
w sali Śniadeckich Uniwersytetu (ul. S-to jańska 
10) odbędzie się wykład powszechny p. Jerzego 
Remera p. t. „Zamki, pałace i dwory na kresach" 
(z obrazami świetlnemi). Wstęp 50 gr., dla mło* 
dzieży 20 gr. 

— W niedzielę dnia 25.XI. r. b. o godz. 18.ej 
prof. U.S.B. Mieniecki wygłosi Ilczęść odczytu na 
temat: „Upadek Państwa Polskiego w dobie Sasów. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zarząd Związku Polskiej Mio- 
dzieży Demokratycznej U. S. B.—podaje 
do wiadomości swoich członków sympaty- 
ków, że dziś w lokalu Związku ul. Jagie- 
llońska 3/5 m. 33 odbędzie się kolejne ze- 
branie dyskusyjne 0 godz. 11 m. 15, na 
którym kol. St. Klaczyński wygłosi referat 
o „Regjonalizmie“. Pozatem do omówienia 
cały szereg spraw aktualnych. 

— Dancing Koła Białostoczan. Akademic- 
kie Koło Białostoczan urządza jutro t. j. w ostat- 
nią niedzielę przedadwentową w iokalu Ogniska 

ne (Wielka 24) dancing pn. „Hulaj 
usza 

Początek g. 22. Wejście 2 zł, akad, 1.0. 
Stałe powodzenie zabaw Koła Białostoczan 

będzie najlepszą zachętą dla wszystkich, by przy- 
szli na powyższą zabawę. 

WOJSKOWA. 

— Wyjazd ks. Biskupa Bzndurskiego. Ks. 
biskup Bandurski wyjechał w sobotę do Łowicza 
na uroczystość 10 p. p-—poczem wyjeżdża do 
Ostrowa-Komorowa do Szkoły Podchorążych na 
święto Szkoły w dn. 29—XI. 

— 6-cio miesięczny kurs dla pionerów K 
O. P. Onegdaj rozpoczął się w Wilnie w lokalu 
3 pułku saperów przy ul. Tad. Kościuszki drugi 
zrzędu 6-cio miesięczny kurs dla pionerów 6-ej 
Brygady K, P. P-u. 

Z POCZTY. 

rezesów DrAko i P. i T. 
yrekcji Poczt i Telegrafów 

  

— Po zjeździe 
w Warszawie. Prezes 

silny spadek 

KRONIKA. 
jw Wilnie inż, J. Żółtowski w dniu wczorajszym 
| wrócił z konferencji prezesów, która odbyła się 
| w Warszawie pod przewodnictwem Ministra Poczt 
|1 Telegrafów i objął urzędowanie. 
į Na konferencji tej omawiano referat preze- 

sa Dyrekcji p. inż. Żółtowskiego przedstawiony 
na poprzednim zjezdzie prezesów w sprawie re- 
organizacji służby technicznej w zakresie tele 
grafów i telefonów. Prócz tego został wygłoszony 
przez inż. Żółtowskiego nowy referat o reformie 
administracji pocztowej w zastosowaniu do obec- 
nych warunków. 

ZE _ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Nowy zarząd Kasy Oszczędnościowo- 
Pożyczkowej Pracowników Magistratu. Na oneg- 
dajszem posiedzeniu Zarządu Kasy Oszczędno- 
ściowo-Pożyczkowej Pracowników Magistratu na- 
stąpił podział funkcyj wśród poszczególaych człon- 
ków Zarządu. : 

Prezesem Zarządu został obrany p. Piotr 
Jastrzębski, wice-prezesem-p. Kazimierz Wilczew- 
ski, skarbnikiem — p. Wacław Nowicki, sekreta- 
rzem—-p. Seweryn Jodko. Na posiedzeniu odczy- 
tano protokół z Zebrania Przedstawicieli, które 
wyłoniło obecny Zarząd i ustalono, że posiedzenia 

Zarządu odbywać się będą dwa razy w iniesiącu. 
Ponadto rozpatrzono zgłoszone przez szereg, 
członków żądania rewizji wyborów przedstawi- 
cieli. Po dyskusji postanowiono żądania te od- 
rzucić, a to ze względu na brak w zgłoszonych 
pismach wymaganych statutowo podpisów Ма 

członków Kasy i dokonane wybory uznać temsa- 
mem za najzupełniej prawidłowe. (x) 

— Polska Macierz Szkolna do Społeczeń- 
stwa m. Wilna. Już od kilku lat w dniu 15 listo- 
pada jako w rocznicę śmierci H. Sienkiewicza, za 
zezwoleniem Władz Polskich Zjednoczone Tows- 
rzystwa Oświatowe Polskie urządzają w całej 
z jka Zbiórkę na cele oświaty poza- 
szkolnej, 

W roku bieżącym z powodów niezależnych 

od naszego T-wa zmuszeni zostaliśmy do urzą” 
dzenia w Wilnie tej zbiórki w niedzielę dnia 25 
listopada. 

Macierz Polska zwraca się niniejszem do 

społeczeństwa polskiego prosząc 0 poparcie tej 

zbożnej pracy i nie pomijania naszych zacnych 

kwestarek. Е 
— Klub Techników przy ul. Wileńskiej. 

We czwartek dnia 29-go listopada b. r. staraniem 
Opieki Rodzicielskiej przy Gimnazjum im. Ad. 
Mickiewicza odbędzie się w lokalu Klubu Tech- 
ników „Czarna Kawa* z dancingiem oraz urozma- 
iconym działem koncertowym przy łaskawym 
współudziale ulubieńca publiczności Wileńskiej p. 

Karola Wyrwicza-Wichrowskiego. Z racji tego, że 
wieczór ten jest wilją dnia Ś-go Andrzeja, odbę- 
dą się w specjalnie urządzonych kioskach trady- 
cyjne „Wróżby*”, jak lanie wosku i inne, Pozatem 
urocze cyganki będą przepowiadać przyszłość z 
ręki i kart, oraz przewidziany jest cały szereg in- 
nych atrakcyj, które zapewnią publiczności nie- 
zwykle miłe spędzenie wieczoru. Całkowity do- 
chód przeznaczony na nięzamożnych uczniów gim- 
nazjum Mickiewicza, Początek punktualnie o godz. 
8-ej wieczorem. Bilety zawczasu do nabycia w 
kancelarii Gimnszjum Mickiewicza przy ul. Domi- 
nikańskiej oraz u p. p. Gospodyń. W dniu „Czar- 
nej Kawy" przy wejściu od godz. 7-ej p. p. 

— Zawiadomienie. W związku z zawiesze” 
niem przez władze administracyjne działalności 
Okerunego Koła Związku Inwalidów woj. R. P. 
w Wiinie Zarząd Legji Inwalidów Wojsk Polskich 
podaje do wiadomości ogółowi inwalidów, że Se” 
kretarjat jego przy ulicy poko 1 wyda- 
wać będzie zniżki kolejowe oraz udzielać pomocy 
także dla inwalidów wojennych nie członków 

Legii. 2 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— Zarząd Sekcji Wioślarskiej Akademic- 

kiego Związku Sportowego w Wilnie niniejszem 
podaje do wiadomości, iż du. 27 listopada odbę- 
dzie się Walne Zebranie Sekcji Narciarskiej, o 
lodz. 19 m. 30. Il o godz. 20 w lokalu A. Z. S. 
Bakszta 11). Na temže zebraniu odbędą się wy- 

bory и i Komisji Sportowej. 
— Wiktor Czernow w Wilnie. Wiktor Czer- 

now, przewodniczący rozpędzonej przez bolszewi- 
ków konstytuanty rosyjskiej, przybył do Polski, 
gdzie po Warszawie, w większych miastach wy” 
głosi odczyty o problemach, które w dobie obec- 
nej tak żywo interesują wszystkie warstwy społe- 
czeństwa. Czernow nie jest tylko przywódcą par- 
tii, lecz uosobieniem rosyjskiego ducha demokra- 
tycznego i socjalistycznego — jest tym trybunem, 
do słów i myśli którego przysłuchiwał się cały 
świat. Czernow jest wspaniałym mówcą, soczyście 
i obszernie przemawia — jest głębokim w swych 
myślach, lekkich w swej formie. Przeto jego od- 
czyt dziś popołudniu, poniedziałek i wtorek w te- 
atrze Nowości przy ulicy Wielkiej róg Końskiej 
jest wielkim wypadkiem, który wywołał olbrzymie 

społeczeństwa. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Nowy zatarg w fabryce „Bałtyk*. W 
fabryce konserw „Bałtyk* wynikły znowu niepo- 
rozumienia. Robotnicy: zażądali usunięcia z fabryki 

gdy ck żądania tego nie uwzględniła — po- 
rzucili pracę, ; 

W celu zażegnania zatargu inspektor pracy 
zwołał konferencię zainteresowanych stron i zdo- 
łał doprowadzić do polubownego zlikwidowania 
całej sprawy. 

LITEWSKA. 

— Zjazd nauczycieli litewskich. 23 listopa- 
da odbył się w Wilnie okręgowy zjazd litewskich 
nauczycieli towarzystwa „Rytas”. Na zjazd przy- 
było kilkudziesięciu nauczycieli i nauczycielek w 
poszczególnych gm. pow. wil.-trockiego i świę- 
ciańskiego. Obrady toczyły się w ramach podnie- 
sienia oświaty wśród ludu. Wysłuchano sprawoz- 
dania z działalności i omawiano plan prac na 
przyszłość. Obrady toczyły się pod przewodnic- 
twem ks. Kraujalisa. (x). 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE. 
— „Białoruska chatka* zamierza inter- 

wenjować. Jak już podawaliśmy, z dniem 30 b. 
m. wygasa termin koncesji na prowadzenie gry 
świetino-kolorowej w t. zw. „Białoruskiej chat- 
ce". Kierownictwo „chatki* nie może jednak zde- 
cydować się na rezygnację z dochodów, spodzie- 
wanych w dniu !-go grudnia. W związku z tem 
uradzono zwrócić się do władz administracyjnych 
z prośbą przedłużenia terminu koncesji na jeden 
dzień. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Popularność Komitetu im. Berka Jose- 
lewicza, Klub żydowski w Sejmie asygnował 300 
zł. dla poparcia Wileńskiego Komitetu Berka Jo- 
selewicza. Fakt ten, jak również asygnowanie 100 
zł. przez gminę żydowską m, stoł, Warszawy, 
świadczy, że ideologja Wileńskiego Komitetu im. 
Berka Joselewicza jest przez reprezeniacje spo- 
łeczeństwa żydowskiego aprobowaną. 

Z KASY CHORYCH 

— Kasa Chorych m. Wilna zawiadamia, że 
od składek za m. październik 1928 r., niewpłaco- 
nych do dnia 30 listopada 1928 r., będą pobiera-   
zainteresowanie we wszystkich kołach tutejszego | M. 

przyjętych podczas strajku nowych robotników, a | wa 

КО ЕВ МЕ 

łe składki będą ściągane w drodze egzekucji wraz 
.z procentami zwłoki i kosztami egzekucyjnemi. | 
Nakazy płatnicze za służbę domową i dozorców 
domowych nie wysyłeją się. 3842 

NADESŁANE. 

‚ — — Anglelski import do Polski. Z každym | 
dniem Anglja coraz więcej interesuje się rynkiem 
polskim, wprowadzając do kraju rozmaite wyroby 
swego przemysłu i artykuły kolonjalne ze swych 
bogatych kolonij. > 

Pomiędzy ostatnimi wydatne miejsce zajęła 
herbata, wśród której w obecnym czasie wybija 
się na czołowe stanowisko jedna z największych 
firm na świecie handlu herbatą „J. Lyons Co C-ie* 
w Londynie, a to dzięki swym niezrównanym 
mieszankom, nieustępującym w niczem dawnej 
herbacie rosyjskiej, znanej przecież ze swego 
smaku i dobroci. Dzięki właśnie tym zaletom, 
herbata Lyons'a znajduje chętnych nabywców w 
kraju, co nie jest dziwnem, ponieważ znana była 
przed wojną w b. zaborze austrjackim i pruskim, 
a nawet w Rosji, gdzie w Petersburgu wielkie cu- 
kiernie zagraniczne, jak C:fe de Paris sprowadza- 
ły dla swej wytwornej klijenteli herbatę Lyons'a. 

RÓŻNE. 
— Humorystyczne informacje na serjo. W 

wczorajszem „Słowie* czytamy ze zdumieniem, 
rzuczjącą się zresztą nawet największemu laikowi 
w Oczy dwuszpaltówkę: 

„Zamknięcie lokalu Stowarzyszenia Emery- 
tów. Wczoraj z rozporządzenia władz został zam- 
knięty loksl Stowarzyszenia Emerytów. Przyczy- 
ną tego kroku są ponoć wielkie nadużycia finan- 
sowe ostatnio wykryte, Na czele Stowarzyszenia 
stoją pp. Dyla i Kostrowicki*, 

Dzwoniono, sygnowano,  trąbiono, lecz 

„Stowo“ nie zrozumiało o co chodzi. Zamknięto 
Związek Inwalidów, na czele którego stał kiedyś 
Dyla ostatnio Kostecki. 

Związkowi Emerytów Wojskowych, na cze- 
le którego stoi gen. Osikowski nigdy nie groziło 
i nie grozi zamknięcie, 

Pytanie skąd się tykradto do informacj 
„Słowa” nazwisko p. Kostrowickiego, które jest 
jedynie popularne w sterach zbliżonych do „Sło- 
wa” — i będące tego pisma ostoją bytu. 

Teatr i muzyka. 

REDUTA (na Pohulance). 

«= „Operetka Warszawska”. Dzis nieod- 
wołalnie po raz ostatni arcywesoła Operetka w 3 
aktach Nexa p. t. „Pan minister na inspekcji* z 
udziałem Lucy Messal, J, Redo, B. Horskim i B. 
Romaniszynem na czele, Pozostałe bilety do na- 
bycia w biurze „Orbis* do godz. 12.30, Oraz w 
kasie teatru od godz. S-ej, 

— Z Reduty. W poniedziałek teatr zamknię- 
ty z powodu przygotowania do „Kordjana”. 

REDUTA (na prowincji); 
— Dziś w Białymstoku „Car Paweł I* z 

K. Junoszą-Stępowskim w postaci tytułowej. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

— Ostatnie występy Karola Hanusza. W 
programie zarówno utalentowanego gościa Karo- 
la Hanusza, jak i zespołu, występującego w „Do- 
datku Nr 2“, pod nazwą „io trzeba zobaczyć” 
są najnowsze i najmodniejsze piosenki i sketcze. 
Program poprzedza trzyaktowa krotochwila „Co 
on robi w nocy”, w reżyserji H. Szeletyńskiego. 

- Rea popołudniówka. Dziś o #. 5 
m. 30 pp. Karol Hanusz wystąpi w „Dodatku N 1% 
oraz grane będą dwie komedje Twaina i Fran- 
ce'a „Historja o człowieku, który wydawał gaze- 
tę rolniczą" i „Historja o człowieku, który za 
Slubił niemowę*. Ceny znacznie zniżone. 

„, — Przedstawienie dla młodzieży szkolnej. 
Dziś o g. 3-ej Pp. A będą po raz ostatni w 
sezonie „Damy uzary“—A. Fredry. Ceny spe- 
cjalnie zniżone od 1 zł. do 20 gr. 

— Dzisiejszy poranek taneczny w Teatrze 
Polskim. Zapowiedziany na dziś o g. 12 m. 30 
Pp. poranek taneczny Lidji Winogradzkiej-Gregor 
obiecuje się nader interesująco zarówno ze 
względu na zapowiedziany występ świetnej tan- 
cerki. 

Pod znakiem lekkiej Mazy. 
Oba nasze teatry wstąpiły w znak Mu 

nie podkasanej bynsjmniej, ale lekkiej. Reduta 
gra Pana Ministra na inspekcji przerobio- 
ną i zaktualizowaną na operetkę farsę znaną pod 
tytułem Żona Pana Ministra, o melodyjkach sła- 
biutkich, ale wyjątkowo zabawnym tekście zasto- 
sowanym do naszych antagonizmów  dzielnico- 
wych. Nieśmiertelay Redo i zawsze urocza L. 

obok całego ze- 
społu. 

W Lutni znów Co 0n robi w nocy, 
grywana i dawniej farsa, jedna z lepszych fran- 
cuskiego repertuaru, (czemuż nie grają czegoś 
nowego, wszak są nowości w dziedzinie farso- 
wej), całe i tak wesołe przedstawienie okraszone 
jest jeszcze produkcjami p. Hanusza, który Śpie- 

i deklamuje warszawskie, stare ale jare ka- 
wały. Publiczność wileńska spragniona wesołych 
widowisk, piosenki i kabaretu, tłumnie „nawie- 
dza” oba przybytki teatralne. Hro. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

NIEDZIELA, dn. 25 listopada 1928 r. 
10.10—11.45: Transmisją nabożeństwa & 

Katedry Wileńskiej na wszystkie stacje polskię. 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy: Sygaał cza” 
su, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, ko- 
munikat meteorologiczny. 12.10—14.00: Transmi- 
sja poranku muzycznego z Filharmonji Warszaw= 

skiej. Wykonawcy: Orkiestra symfoniczna pod dyr. 
J. Ozimińskiego : M. Fiederbaum (skrzypce). W 
programie utwory Beethovena, 14.00 — 15.00: 
Transmisja odczytów rolniczych z Warszawy. 
15.15—17.20: Transmisja koncertu symfonicznego 
ź Filharmonii Warszawskiej. Wykonawcy: Orkie- 
stra Filharmoniczna pod dyr. Br. Szulca, G. Her" 
ten (fort). W programie: Haendel, Beethoven i inni. 
17.20—17.45: Transmisja z Warszawy: „Egzotyzm 
w powojennej powieści francuskiej* odczyt wygł. 
p. W. Rogowicz. 17.45—18.00: Transmisja z War- 
szawy: „Chwilka lotnicza”. 18.00—19.00: Transmi" 
sja koncertu popularnego z Warszawy. 19.00 — 
19.20: Odczyt w jęz. litewskim wygł. J. Kraunajtis. 
19.20—19.45: Transmisja z Warszawy: „Z włóczęgi 
myśliwskiej—Finale" wygł. Stan. Dzikowski. 19.45— 
20.00. Odczytanie programu na poniedziałek, ko- 
munikaty isygnał czasu z Warszawy. 20.00—20.25: 
Transmisja z Warszawy: „Rozrywki umysłowe” 
wygł. C. Jabłonowsti. 20.20 — 22.00. Transmisja 
koncertu wieczornego z Warszawy. 22.00—23.30: 
Transmisja z Warszawy: komunikaty: polic., sport , 
P. A. T. oraz muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 26 listopada 1928 r. 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy: Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
komunikat meteorologiczny, 16.10 — 16.30: Od- 
czytanie programu dziennego i chwilka litewska. 
16.30—16.45: Komunikat L. O. O. P. 16.45—17.10: 

  

essalówna święcą triumfy, 

  ne procenty zwłoki, oraz po tym terminie zaleg- 4 17.10—17.35: „Opera włoska w XVIII wieku* od- 
Bajki opowie dzieciom Zofja Tokarczykowa. 

`па karę pieniężną i 4 miesiące aresztu, Chonon 

fstratu m. Wilna, ku uczczeniu pamięci ojca Ś. p. 

NSK I 

czyt z cyklu „kiistorja muzyki w przykładach” 
wyg. prot; Michał Józetowicz. 11.35-18.00: Trans- | 
misja z Warszawy. „Stosunki narodowościowe Li- | 
twy Kowieńskiej” odczyt wygł. dr.S. Gorzuchow- 
ski. 18.00 — 19.00: Koncert popołudniowy. Wy-| 
konawcy: Orkiestra Rozgł. Wileńskiej pod dyr: 
Zygm. Dołęgi, Wanda Hendrichówna (seor.), Adam 
Ludwig (baryt.) i Tadeusz Szeligowski (akomp.). 
W programie utwory orkiestrowe Jana. Straussa | 
oraz duety operowe. 19.00 — 19,25: „Na polach 
grunwaldzkich" pogadanka z cyklu: „Gawędy o 
wojnie” wygł. Wł. Kospoth Pawłowski. 19.25 — 
19.50: „Znaczenie rekordów i raidów lotniczych" 
odczyt z dzialu „Sport“ wygl. dyr. L. O. O. P. 
Stan. Romer. 19.50: Odczytanie prog na wto- 
rek, sygnał czasu z arszawy i komunikaty. 
20.30—22.00: Transmisja z Berlina. Koncert mię- 
dzynarodewy. 22.00—22.30: Transmisja z War:za- 
wy: komunikaty: policyjny, sportowy, P. A. T. 0- 
raz podróż detsktorowa po Europie. 

Na wileńskim bruku. 

Wielkie włamanie do składów Bunimowicza. 
Sprawcy nitujęci. 

Onegdaj wieczorem dokonano włamania do 
składów towarowych Bunimowicza mieszczących 
się przy ulicy Słowackiego 17. Ze składów wynie- 
siono 400 skór wartości 35 tysięcy złotych. Na 
miejsce włamania przybyły zaraz po wypadku 
władze śledcze, które przystąpiły do badania oko- 
liczności włamania. Sprawcy włamania, pomimo 
wysiłków policji, nie zostali ujęci. Należy zezna- 
czyć, że ostatnio w mieście mają miejsce liczne 
wiamania, sprawcy których nie są ujawniani i zu- 
pełnie bezkarnie grasują nietylko na przedmiaś- 
ciach, lecz iw śródmieściu. (x). 

— Nieszcząśliwy wypadek. Na ulicy Ste- 
fańskiej trąbka samochodowa spłoszyła konia po- 
wożonego przez Emiljana Auisko, zamieszkałego 
w Dziewieniszkach. Wystraszone zwierzę szarpnę- 
ło nagle w bok tak silnie, że wóz wywrócił się 
rzebiąc pod sobą jadących Aniskę i 70 letniego 
olesława Krupowicza (Majowa 30). Ten ostatni 

podczas upadku odniósł tak ciążkie uszkodzenie 
głowy, że w kilka minut po wypadku zmarł. (x). 

I saliu 
Epilog alery spirytusowej, 

Zapowiedziany na wczoraj wyrok Sądu w 
toczącej się od 2-ch tygodni sprawie afery Spi- 
rytusowej przeciwko  „hrabiemu* Henrykowi 
Przeździeckiemu i jego towarzyszom zgromadził 
do Sądu b. wiele publiczności z pośród przyjaciół 
podsądnych, ich znajomych oraz cały zastęp prze- 
mytników, zainteresowanych sprawą ze względów 
zawodowych. 

Mimo, że ogłoszenie wyroku wyznaczono 
na godz. 5 wiecz., upływały długie kwadranse о- 
czekiwania na wyjście Sądu. 

Tymczasem areopag Sądu pracuje w gabi- 
necie narad niezmordowanie od samego rana nad 
sformułowaniem skomplikowanego wyreku, Ra 
który składają się, stosownie do wymagań ustawy 
karnej skarbowej nietylko orzeczenia co do sto- 
pnia winy i kary za nią, lecz też skomplikowane 
obliczenia kar pieniężnych oraz odszkodowania 
na rzecz skarbu. 

Duże zdenerwowanie maluje się też na obliczu 
głównego „bohatera“ procesu, który mimo to, iż 
Oficjalnie nie występuje i nie zasiada na przezna- 
czonej dla tego rodzaju aktorów ławie oskaržo- 
nych, przechadza się po kuluarach gmachu, pro- 
wadząc ożywione rezmowy ze znajomymi. 

Wreszcie o godz. 7 m. 15 rozlega się dzwo- 
nek i po chwili na salę wkracza Sąd w składzie 
przewodniczącego p. Hauryłkiewicza oraz sędziów 

A pp.: Brandta i Bobrowskiego. 
ród ciszy i skupienia przewodniczący 0- 

głasza sentencję wyroku. 
Na czoło wyroku wysunięci są podsądni; 

kecryk Przeździecki i Mojżesz Nowachowicz, 
których Sąd uznał za głównych sprawców afery i 
potraktował ich czyny identycznie, 

Określając osobno w każdym z pięciu tran- 
ay wyweżonego spirytusu — straty wynikłe 
dla skarbu Sąd skazuje każdego z wymienionych 

žej na kary pieniężne w ogólnej sumie a 
1000 zł. z zamianą wrazie niewypłacalności po 

150 dni aresztu każdego t. j. po 30 dni za każdy 
transport, a prócz tego za każde z dokonanych 
przestępstw na osadzenie w areszcie Przeździec- 
kiego po 2 miesiące z zaliczeniem aresztu pre- 
wencyjnego, a Nowachowicza po 4 miesiące za 
każde przestępstwo. 

Poza tymi dwoma podsądnymi mznani zo- 
stali za winnych: Wulf Garber, którego skazano 

  

w 
1 

Palecki — również na karę pieniężną i 2 miesiące 
aresztu, oraz komendanta posterunku Policji P. 
Pustelnika Szczepana obok kary pieniężnej оз 2 
miesiące aresztu. 

Wreszcie na mniejsze kary skaząni zostali 
ero Abram i Josel Bernsztajnowie i Dawid 

ejrak. 
Pozostali oskarźeni zostali uniewinnieni. 
Powództwo cywilne Sąd;pozostawił bez roz 

poznania. 
Również zwolnieni od odpowiedzialności 

materjalnej osoby trzecie przypozwane do tej 
sprawy. 

Sumy zasądzone od skazanych Sąd zabez- 
pieczył na ich majątkach. 

„ Od tego wyroku skazanym zee je- 
dynie prawo odwołania się do Sądu Najwyższego 
o kasację. Kaer. 

  

Ofiary. 
Na nędzę wyjątkową do dyspozycji Magi- 

Kazimierza Okulicza, zamiast kwiatów na grób, 
w 17-tą rocznicę Jego zgonu, syn Kazimierz 

  

Strzeżcie się przeziębienia. 
Zbliża się zima z jej srogiem powietrzem 

i każdy musi zaopatrzyć się w kalosze i śnie- 
gowce, dla pań zaś, które dbają także o ele- 
gancję śniegowców, wskazanem jest, by przy 
kupnie żądały wszędzie ckazania wyrobów 
„Quadrat* i przy porównaniu z innemi z łat- 
wością dojdą do przekonania, iż śŚniegowce 
„Quzdrat* są naprawdę najbardziej eleganckie- 
mi, najtrwalszemi, najcieplejszemi w porówna- 
niu z innemi. Jakość gwarantowana. — 4003   
  

Wieści z kraju. 
Polnata ludzi czynu. 

N.»Troki w listopadzie. 

Pewne mieįseowošci w Polsce winny 
być otoczone szczególniejszą opieką i praw- 
dziwie po ojcowsku traktowane, bo są one 
tak piękne, że to piękno trzeba Światu po- 
kazywać i trzeba w niektórych pięknych 
miejscowościach wyprowadzać ludzi w nich 
żylących ze stanu niemowlęctwa starczego. 
Troki są piękne. Kto o tem wątpi z tych, 
którzy je widzieli? Ale nie miasteczko—Tro- 
ki jest piękne jeno jeziora Trockie i o- 
kolica Trok są prześliczne. Miasteczko bru- 
dne, nędzne, biedne przez lenistwo, przez 
niechęć do twórczego wysiłku, przez bojaźń 
przed nowymi warunkami pracy i życia. 
Ludzie tu prości, spokojni i cisi. Jedni wy- 
miersją, inui chcą żyć, ale życiem spokoj- 
nem. Dlatego Troki umierają. Domki w 
Trokach stoją, dopóki chcą. A gdy drzewo 
przegnije ze starości i brudu, domek spo- 
kojnie, bez bólu, bez walki i protestu, po- 
wolutku staje się ruiną i tak sobie cichut- 
ko gnije. Nawet o nim nie napiszą w fa- 
zetach, że się stał ruiną. Zazdrości sławy 
kamienicom w Pradze, Paryżu, Przemyślu, 
Warszawie, że o nich tyle opowiadano i w 
pismach i przez radjol Tyle domków w 
Trokach stoi w ruinie i nikt o tem nie pi- 
sze. Czasem jakaś litościwa ręka dziurę w 
dachu widniejącą zabije białą deską i do- 
mek sobie stoi dalej, a miasto zyskuje 
estetycznie na różnorodności barw. I tak 
domek trochę się podreperował i miastecz- 
ko piękny wygląd zyskało. 

Nie mogą także ludzie zrozumieć, 
poco są te ruiny w Trokach, więc też 
starają się serdecznie, by niemi Trok nie 
kompromitować i powoli, cegielka za ce- 
giełką, a znikną zupełnie. Jedną cegiełką 
podeprze się próg domku, drugą rzuci się 
w błoto, żeby po niej przejść, trzecią O” 
pos! się klombik. Przynajmaiej jest pa” 
ytek. 

Na rynku stel sebie słspek. Na nim 
kiedyś — w dobrych czasach — gdy Tro- 
ki żyły — stał sobie św. Jan Nepemu- 
cen, błogosławił ludziom, zachęcał do pra- 
cy; dzisiaj postawili na tym słupka orła, 
który rozczapierzył skrzydła — chciałby 
uciec — ale se siedzi spokojnie — zrudzia” 
ły iz jakąś miną zrezygnowaną. Obek 
orła sterczy kijek. Miał on być pomocny 
przy umieszczaniu w dniu świąt narodo- 
wsch chorągwi. Ale to było także dawalej. 
Dzisiaj sterczy sobie kijsszek' spokojnie i 
wypoczęty, bo na nim nawet w dziesięcio- 
lecie Polski chorągwi polskiej nie zawiesili; 
bo i naco — jeszcze by się złamał przed” 
wcześnie. Niech sobie spokojnie zgnije, to 
sam spadnie na ziemię. 

W jezłorach Trockich ryby się mno* 
%а do nieskończoności, — więc się je tyl- 
ko łowi. I pewnie bez żadnej ludzkiej pe” 
mocy — bez żadnej ochrony będzie ryb w 
jeziorach coraz więcej. Miasto będzie mia- 
ło stały w nieskończoność dochód. Prze- 
cież ojcowie nasi nie hodowali ryb — po- 
co my to mamy robić? 

Cudne są jeziora. Ludzieby do nich 
śpieszyli skwapliwie, ale poco o tem gło- 
sić po świecie—poco ludzi zachęcać, by 
przyjeżdżali. Trzeba się dziwić, jak dużo 
tu ludzi mimo to przyjeżdża. Piękno jest 
silniejsze od ludzkiego niedołęstwa. Z Wil- 
na do Trok nie przejedziesz samochodem. 
Trzeba do Landwarowa koleją, a stąd au- 
tobusem (słychana to rzecz — co za po- 
stęp!) do Trok. Mieszkać latem tu niema 
dzie—ciasno i przedewszystkiem brudno. 
eby tak postawić kilka nad jeziorem ład- 

nych domkówzjechaliby tu się ludzie, bo 
piękho ciągnie i ku sobie porywa. Ale po- 
co mają tu obcy ludzie napływać? 

W niejednej duszyczce wiernej i przy” 
wiązanej—w jej najbrzydszej komórce jesz- 
cze tkwi serdeczna tęsknota za kopiejką.— 
Ach, jak to było dobrze! 

Troki — piękno Trok — wołają na 
gwałt o ludzi czynu — ludzi inicjatywy — 
myśli mądrej — a ludzie staną się tu za-   ku- 

licz z I i synem składają zł. 25. 
— Od p. Bargiela—wyegzekwowane sądow- 

nie od p. Sidorowicza na ochronkę im. Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego—zł, 5.00. 

  

      

   

ER
JE
 
SU
CH
E 

FACHOWO. TANIO. 

Wilno, MICHAŁ GIRD 
Pierwszorzędny 

Wilno, ul. Wielka 13. 

Wielki wybór materjałów i gotowych ubrań. 
p smokingi, fraki, żakiety wykonane 

  

  S Zakłady Fkumulatorówe i Elektrotechniczne 

     zakład krawiecki L. Kulikowskiego 

b. krojczy pierwsz. firm Warszawskich. 

wieoce ubrania męskie, palta jesienne i zimowe. 

lepsze siły fachowe. Ceny przystępne. Za gotówkę i na 
raty. Przy sklepie pracownia ubrań damskich. Wykonuje 

wszelkie roboty podług najnowszych fasonów. 

meżnymi — bo Troki można uczynić pię- 
jknem gniazdem wypoczynku, wytchnienia, 
iciszy i radości. Nil. 

WEEK O ZDROWO AA AIA, 

PAWCYDCZDOLDRZAO LK EXATEL 

AKUMULATORY 
anodowe, katodowe, samochodowe i inne ży” 

O wotne, trwałe, efektowne i dlatego tanie, Kwas 
siarkowy i części do akumulatorów. 

ŁADOWANIE i NĄPRAWA 

   
   

      

SPRZEDAM е 
Draskieniki, Jasna 4 (nad 
„Kotniczanką“) 8 pokojo- 
wa, światło elektryczne, 
plac 2165 metr. kw. naj- 
więcej dającemu. Oferty: 
Wronki poznańskie Dr. 

Kapliński. '* 3841 

_ PIANINA | 
do wynajęcia. Reperacja i 
strojenie. Ul. Mickiewicza 
24—9. Estko. 2203. 

gubie ną ks. woj. wyd. przez 
Powiatową Komendę Uzu- 

pełnień na pow. Wil-Trocki 
wydaną na imię Macieja Wier- 
rzbickiego, z rocz, 1892. unie- 
ważnia się. | 3853-2 

ZePioną ks. woj. wyd. przez 
P. K U. Wilejka, na imię 

Jana Kuliny, unieważnia się 
3848-2 

3613 

Of
QV
A 

DH
dW

YT
 

1 "= 

Szopena 8 TI 

Na święta 
przez naj- s Ć 
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Miejski Kinematograf 

Kaltarelno - Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) 

Od dnia 22 do 27 listopada 1928 

monarchów w Tylży. 

Spieszcie ujrzeć | Ostatni dzień | 
Dziśl Supersenszcja dla Wilna! Żłota 

Zółty paszport 
PRE Poe 

KINO-TEATR 

„НЫ° 
Wilešska 38. 

Spieszcie ujrzeć | Ostetn'e dni | 
KINO 

„МММ 
Mickiewicza 22 

Wytwórni 
„UNITED 

ARTYSTS* p.t. 

niczce, córce gererała. Jego przeżycia 
Pccrątek o g. 4ej, 6, 815 i 10.25, D; 

paczęciem 

włącznie będą wyświetlane filmy: В 
Flistor: czny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: MADY CHRISTIANS i CHARLES VANEL. 
Dwór armja, lud i t. d. Akcja rozgrywa się między innemi na dworze berlińskim, w obozie pod 

Jiną, pruską liawą, w fortecy Kenigsberg, w Grudziądzu, Kłajpedzie i podczas spotkania trzech 
Reżyserował KAROL GRUNE. Kasa czynna od 

seansów od godz. 4-ej. Następny program: „PAN DYKTAT 

Nejpotężniejsze arcydzieło doby obecnej ze złotej serji „£rupy wielkich gwiazd ekranu“. 

BURZA 

eit AURKIER 

NAPOLEON i LUDWIKA r. 

lodz. 3 m. 30. Początek 
ÓR, TO JA“. 

serja „SOWKINO“ w Moskwie. Hańbiący 

(Książka kontrolna). Wielki dramat obyczajowy w wykonaniu 
artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławowskiego. 

niebywałej wartości artystycznej, który poruszył cały świat. 
10.15, 

W rolach głównych: i uro- 
Genj:lny tragik świata John Barrymore cza Camilla Horn 

Dzeje prostego chłopa, który zakochał się w dumnej księż- 
przed wojną, w czasię wojny, podczas rewolucji i po rewolucji. 
rekcja uprasza Sz. Publiczność O przybycie za 15 min. przed roz- 
seans. Specialna ilustracia muzyczna. 
  

иа 
  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

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

fy, łóżka i t. d. 
Wykwintne - Mocne 

Niedrogo. 

na dogodnych warun-       

kach | na raty. 1s64 

otrzymać 
Chcesz posadę ? 
Musisz ukończyć kursy facho- 

MADE 

KNOWN THE 

NO 

STROPPING 

   
Ni. 271 (1318) 

  

      RL 

NO 

HONING    

  

  

  

      
  

KINO Najpotężniejszy iilm św atal Sensacja doby cbecnej! Superszlagier sezonii 3 g we korespondencyjne prof. Se- 
(córka wisielca i prostytu:k:). Dramat płci podług światowej sła- kułowicza, Warszawa, Zórawia 
wy powieści Ewersa. W rol. gł. kusicielka, gwiezda ekranu, bo- 42. Kursy wyuczają listownie: 
haterka „Metropolisa* BRYGIDA HELM, IWAN PETROWICZ buchalterji, rachunkowości ku- 
i PAWEŁ WEGENER. Wielki film wywiera kolosalne wrażenie. pieckiej, korespondencji han. 

WIELKA 42 Alraune — to sensacja Paryża, Berlina i Londynu. dlowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafii, pisania 

KINO Dziśl Najpopularniejsza osobistość kobieta najpiękniej zbudowana, za którą szaleje cały Świat, czarna 13 maszynach, towaroznaw- 
« | królowa J 2 fina Bak rar się dziś w roli tytułowej ws wspańiałym dramacie sa eo, francuskie- 

Paryża ozeiin ©Р qe olśniewających przepychem wielkich music-kallów pa-u£0. ais, pisowni oraz 
T powieści znanego p Mea Togo De- meilė Po ką 

Mickiewiczz mA CZARN A WENUS a wzadcA. OSN ООО ЛЕ soko 3572 

KINO Dziś! Dzieje bezgranicznej miłości! Przepiękna sielanku miłośna osnuta według głośnej sztuki l l ? | I 4 ŁY 
, lokujemy najpewniej u 0- ū i || DA Władysława Ferzyńskiegg UŚMIECH LOSU Dramat serc w 12 aktsch, sób odpowiedzialnych i ma 

W roli głównej pełna oraz KAZIMIERZ JUNOSZA-STĘ- | I$tnych.Dom H.-K. „ Е 
mem czarującego wdzięku Jadwiga Smosarska paski" JózeF WĘGRZYN LTA" Mickiewicza 1:tel.9-05. | 

A i urocze tancerki siostry HALAMA. 
й е я : ra Ultramaryna Kino Kolejowe Dziś i dni następnych! Monumentalne arcydzieło filmowe ze złotej serii polskich obrazów, Dramat Perimatia ю 

! w 9 aktach według znanego dzieła Dostojewskiego „SKRZYWDZENI i PONIŻENI* p. t. a Ej 

ośnisko | ZA GŁOSEM SERCA tg: wtc sy, ats, gie | sę by py” szawy. Bogata wystawa, salony, speł aba- 
(obok dworca ko- 3 CA Tey, kochanki: SZOSIE, baletnice, chórzystki, Oka akių aa lejowego). Początek o godz. 5 pop. Ceny miejsc zwykłe. W niedzielę i święta o godz. 4 pop. 3585 ūcio w. Biukseli, Med“ z 

IDO jolanie i Paryżu złotymi 8 

  

  medalami, 
Biuro Fabryki Ch. Perl- 
muttera, Lwów, Słone- 

czna 26. 
Wszędzie do nabycia, 

PROWINCJA! WYJAZD do Warszawy ZRYTECZNY! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państw. i 
komunalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych. 
Interwencje, zastępstwa, porady, informacje we wszelkich 

Trwałe i eleganckie     

Prawdziwym nożykiem 
ogolisz się szybko i st 

Przy twardym i gęstym zaroście 

nożyki Gillette oddają specjalne 

usługi. Nawet golenie pod włos 

jest bezbolesne i przyjemne. Do- 
skonale szlifowany nożyk Gillette 

usuwa najtwardszy zarost, jak 

delikatny puszek. 
Paczka Lux (30 sztuk), normalna (10 sztuk) == 

i pół paczki (5 sztuk) do nabycia we wszyst- 
"ich odnośnych sklepach. — 

оЕГ, Е 1 E. S-A-R-B I YR 

ryginalne nożyki GILLETE importowane bezp 

MADE IN 

wj 
KNOWN TH 

Ksżdy prawdziwy nożyk 
Gillette jest oz! 

22 “Gillette 
arannie 

      

      

   
   

   

  

czony tą 

  

marką o: 

    
AZOR CO 

średnio 2. Ameryki, 
  sprawach. Windykacje weksli i należności, Wywiady. 

BIURO 

„Pomoc prawno - handlowa" 
e 

Warszawa, Nowy-Świat 28. 
Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź 

Korespondenci w całej Polsce poszukiwani. 3628-7 
DOWZONGOWGOWGONGONWGOWGOWGCHWGEO 

KSIĄŻKI ROSYJSKIE 
Wydane w Rosji Sowieckiej do 1928 r. 

OSTATNIE NOWOŚCI! 
TECHNICZNE. 

Ritszel. — Brabbe. Otoplenje i wentilacia 2 t. 1928 r. 
Solowjew. — Nižsza geodezja 2 t. 1928 r. 
Kersten. — Żelezobetonnyje soerużenia 2 t. 1928 r. 
Każinskij. — Wietrosilowyje ustanowki 1928 r. 
Dubbel. — Dwigatisli wautrenniewo sgoranja 2 t. oraz 

wiele innych. 

KALOSZE | ŚNIEGOWOK 
„KWADRAT“ 

(irand-Prla 
Białystok 1928. 

- Wielki" medal 
Н0 

   
    
    

  

Wiico 1928. LEKARSKIE. 

Kej. — Renigenowskije žuczi 1928 r. 
JAKOŚĆ Gubarew. — Protiwczaczatocznyje sredstwa 1928 r. 

Striimoelt. — Patologia i terapja chorób wewn. 4 tomy 
GWARANTO- 1927—28 г. 
WANA. Vaquez. — Balezni serca 1928 i inne. 

PRAWNICZE. 
Tiutriumow. — Tom X. Zakony grażd 2 t. 1923 r. 
Petrażyckij. — Teorja prawa 2 t. 
Szerszeniewicz. — Russkcja grażdan. prawo 2 t. 

GRAND-PRIX Riga 1928. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE.       

KONTIN 
    

  

  

ENTS 
av 
NIEGOWCE 
KALOSZE 

TRWAŁE TELEGANCKIE 

  

   

  

SA Pr'xE(Paiis 1927 

Gcld medsl Facis 1927 

Grand Prix 
Libawz 1926, 1927 

Grand Prix Mitawa 1927 

SKŁAD M ZŁATI m. — Ustaw grsżd. Sudoproizw. 2 tomy Gold medal Ryga 1/27 
1 e Fabryczny ® N Szczegółowe KATALOGI książek TECHNICZN., LE: Wi lki d l ł t ILNO 1928 

WIŁNO, Ni KARSKICH, BELETRYST., ROLNICZYCH i innych e medai Zio y w 
, Niemiecka 28, telef. 13-21. wysyłamy bezpłatnie. : —  ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE — 3788 Н К R 3 

Wielki wybór rosyjskich ksiątek przedwojennych. 3789 Przedstawicielstwo i skład fabryczny 
Obwieszczenie Księgarnia S. STRAKUNA Warszawa, . WILNO 

. ® Nowy Świat 37. 3833-1 DOM B Ci TROCCY Niemiecka 26. Sąd Okręgowy w Wilnie, | Wydział Cywilny ogłasza, iż HANDLOWY е a Telef. 625.    
  

      

na żądanie Januszkiewiczówny Zofji decyzją z dnia 23 maja 
1924 roku postanowił: Wzbronic dokonywania jakichkolwiek 
tranzakcyj oraz wypłat z następujących tytułów na okaziciela. 

SSTDHCTBAOTDCTACTBSTADSTBDCTDSTDCTD 

SKÓRKI FUTRZANE i W m 

  

czterech akcyj Wil Banku Ziemskiego emisji 3-ej Nr3186 emisji ь ® й';‹’і'в":4'535°1/|'|':13275‘.:3|589°}:и: o A RZE ne mainalis) @ wszelkiego rodzaju, a mianowicie: @ 
й o stów zastawnych tegoż Wil. B. Z wartości nomi- 

me 1000 rb.serji 4-ej Nr 13302, wartości nominalnej po 500rb. gó lt op OE ) НЕ Ч tanok noca) ке ОО лЬ ой ЫН ŁA ny i farbuje : ь пот!та!пе) ро rb. serji8-ej Nr 29254, 

ZWANAR ARS Na miej | Sarbujemy, m and ueMY ‚ serji 14-e; 69, serji 17:ej Nr „ serji Żl-ej Nr w pierwszorzędnym g tunku 
51748, 51783 i 52750, serji 22-ej NrNr_54533 i 55020, serji 34-ej Podług wypróbowanego systemu Lipskiego murowana, jednopiętrowa NrNr 68972 i 68973, serji 37-ej Nr 70714i serji 38-ej NrNr 71044, 
71309, 71310 i 71311. Wzywa się przeto wszystkich roszczących 
prawa do wyżej wymienionych tytułów, zżeby w przeciągu Ist 
dwóch od daty pierwszego ogłoszenia w „Monitorze Polskim* 
złożyli je w Sądzie lub zgłosili sprzeciwy, Nr. Spr. Z 323/24. 

HURTOWO i DETALICZNIE. 
Fabryka nasza istnieje od 1911 roku. 

REILICH i GOLDA 
ŁÓDŹ, ul. Wólczańska 257, tel. 30-01. nati ist 44 šiais 

zesyłki i tą z i Е ® ° Przesyłki uskutecznia się pocztą za zaliczeniem Zgłcszenia: Białoskórska, 

Za DYDLKOLKÓOCAIDEXAD SAO Lwów, Gołąba 6. 3835-1 

KONKURS. шл 
` О Кгазпет П.М Wydział Powiatowy Sejmiku Wileńsko-Trockiego 

ogłasza konkurs na stauowisko Naczelnego Jekarza 
Sejmiku z siedzibą w Wiloie. pow. mołodeczańskiego jest 

Uposzżenie p/g VI st st. plus 159/o dodatku ko- go SPrzedania budynek o 
musaluego. Djety za wyjazdy. 11 pokojach i dężej sali— 

Podania z załączeniem życiorysów oraz odpisów N*dzjący się na pierwszo- 
dyplomów i referencji z poprzedniej pracy seołeczno- Tzsdną restaurację, lub ho- 

k ać i „r. do tel za 30 000zł. (trzydzieści lezarskiej należy kierować do dnia 20 grudnia b. r. do tysięcy). Budynek stol przy 

pryocypalnej ulicy. Oferty 
przyjmuje Zarząd Gmachu 
Oficersko-Podofic. 10 Bao- 
nu K. O. P. 3720-2 

o 17 pokojach, 4 kuch- 
niach, z placem podbu- 
dowlanym w Wilnie, w bar- 
dzo pięknem położeniu, 

о
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WiMEio a | 
  

SKIE i MĘSKIE ze sta- 
rych na najnowsze faso- 
ny przerabiam, czyszczę 
i farbuję tylko w specjal: 2 

- 

nym naszym zakładzie. 

LLAMiSYN 
WIŁNO, WIELKA 52/54 (wejście z es) 

    

     
   

    

      
3 po- й NUNANZZNESZZKZGZNNNM 
koje z a Z LENARZE-DENTYŚCI 5 

MERUZNZNZZKZKANNNEM 

LEKARZ - DENTYSTKA 

wio can S 
Biliunas-Maljostajtis 

Przyjm. 12—2 į 3—5, 

ul. Jagiellońska 9—3. 
3685 

Mieszkanie 
kuchnią i wygodami w centrum 
miasta ZAMIENIĘ na takie sa- 
me lub 4 pokojowe może być 
w dalszej okolicy. Warunek— 
słoneczne. Oferty do Admiai- 
stracji „Kurjers” dla T. ©. 

3829-1 
  

Pianina pierwszorzędn. fabryk 
sprzedają się na do. 

godnych warunkach. W. Pohu- 
lanka 9—23. 3625 

Ze ione świadectwo prze- 
mysłowe wyd. przez Il-gi 

Urząd Skarbowy w Wilnie, na 
im. Nosona Gotkina unieważ- 
nia się. 

    

3 Informator grodzieński E 
  

« 3571/386,V1-1 p. o. Sekretarza: (p O dpis). _ 

KOŁDRY 0009 
wyrabia i sprzedaje znana firma 

° ® 

B-cia Chanutin 
firma egz. od r. 1890. o 

Sprzedaż również na RATY. 245009 Wydziału Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska 12. 

in 

00006016560900069 «s. "©3'1. Radwański. 
LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 

zębów 10—11; skórne i weneryczne od 2—21a; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2!A, 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny 

Gabinet Roentgena i elekt 

1 roamaltych materialių i najlepszej waty © 

Wilno, Niemiecka 23, 

©. obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godz o Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od I — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosai 

ro „leczniczy. Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie. Diatermia. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Tel. 99, Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 'ppoł. ao działu żwóg twa przyjmuje od 
onto czekowe P.K.O. 80.750. 

sgranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., w tekście I, II str.—. , 
ч Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe 1 tabeleryczne—50%%0 drożej, z zastrzeżeniem. miejsca—25%0 drożej, w numerach niedzielnych i świą- 

zamiejscowe—25% drożej. Dla poszukujących: pracy 50% zniżki. Za dostarczenie n-ru dowodowego—20 gr. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na str. IV 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo 

5— Administrator przyjmuje od 9—2 ppei. Ogtoszenia 
€GENA PRENUMERATY: m'esięcznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką ea 4 zł. 
kronika rekl.-koruniksty — 100 22. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 10 gr. zą teczn.—25% drożej. zzgraniczne—:100%0 drożej, 

Oddział w Grodnie — Bankowa 15. 

Wydawca „Kurjer Wilengki" S-ka z ogr. Odp. 

rzyjmują się od 9—3 i 7—9 wiscz. 

wyrsz. 

zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Tow. Wyd, „Pogoń”, Druk. „Pax“, ul. św. Ignacego 5, tel. 

Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 

Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

gardła od 11—1 popoł. 
Tabiegi: KO$MEŻyCZNE, nie twa- „ nie twa- 
rzy, ścienianie nóg, masaże elek- 
tryczne w gabinecie dyplomo- 
wanej specjalistki Wandy Cze- 
czott przy fryzjerni Zalewskie- 
go w Grodnie, ul. Dominikań- 

2, 3649-4 
Kwarcowa lampa. Solux. 

3620 ska 2 

Drukarnia — ul. św. Jgnacego 5. Tel. 

893. Redaktor odpowiedzial 

2 6 do 7 wiecz. we S i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
ul. ь 

30 gr., III, IV, V, VI —35 gr., za tekstem — 15 gr., 

   

   

  

    

   

     
    

    

в Lekarze 

Or. I. OLóblię 
Przyjmuje w Lecznicy 
tewskiej (ul. Wileńska 
Od 11—1 pooał. 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GTKBKÓR 
Choroby weneryczne | skór 
Elektroterapja, Diatermi 
Słońce górskie, Seliux. 

Mickiewicza 
róg Tatarskiej. 

Przyimuie 9—2 i 5—7 3; 

Dr. Bernsztejń 
chor. skórne, weneryczn 

syfilis 1 moczopłciowe. 

Mickiewicza 28 
Przyjmuje od 9—1 i 

   
    

       
    

   
   

    

   

DOKTÓR 

BLUKOWICZ 
chorobyweneryczne, syfili 

i skórne. 

Wielka 21. 
Od9—1 i3—8. (Telef.921 

Ir. Kalas 
Choroby weneryczne I skórn 
Wileńska 11, tel. 640 
Od 10—1 i 4—7 wiecr. 

Akuszerki 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicta 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr. 3093. 
EA 
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unieważ, się. 

Popierajcie 
Ligę Morską i Rzeczną. 
OSONUGOWGOWGOWZEO 

44 

my Józef Jurkiewicz, 

 


