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ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ui. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
BUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO. ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ui. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 | 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 Jędynczego n-ru 20 : 
ala m. za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
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PRENUMERATA mieeięczna 2 odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł, 
zagranicą 4 24, Konto czekowe w 59 P, K. 0. Nr. 802! 

  

| Zgon Ignacego-Karola Kor- 
win Milewskiego. 

Na podstawie wiadomości otrzy: 
manej w Wilnie: we Włoszech 
zmarł Ignacy Karol hr. Korwin 

Milewski. 

Ignacy Ksrol Korwin Milewski na- 
leżał do najsłynniejszych publicystów 
naszego kraju w Epoce przed wielką 
wojną, Pan wielkiej fortuny i czło- 
wiek fenomeneinych zdolności odzna- 
czał się |nieumiarkowanym tempera- 
mentem i niepowściągliwością w wy: 

głaszaniu skrajnych poglądów poli- 

tycznych. Jego projekt, aby szlachta 
litewska siaia się wobec tronu Ce- 
sarzy Rosyjskich czemś w rodzaju 
baronów kuriandzkich, t. j. zachowu- 
jąc swą kulturę polską i wiarę 
katolicką  wyrzekła się  aspiracyj 
politycznych, a przedewszystkiem po- 
litycznej łączności z koroną — zo- 
stał solidarnie napiętnowany przez 
całe ziemiaństwo na Litwie jako po- 
mysł zbrodniczy. Ignacy Karoi Korwin 
Milewski szerzył jednak swój pogląd 
w  broszurach i nawet specjalnie 
poto wydaw nem pismie p.t. „Borba 
z łożju” — „Walka z kłamstwem”. 
Pismo było dwujęzyczne i w redagowa- 
niu jego p' Korwin Miiewski wykazał 
duży talent dziennikarski, przedewszy* 
stkiem polemiczny. Niektóre jego arty- 
kuły przypominały żywość i styl 
Adolfa Nowaczyńskiego. „Walka z 
kiamstwem” zaczęła z kolei napadać 
na działaczy rosyjskich na hr. Bo: 
bryńskiego, na „Nowoje Wriemia* i 
wkońcuumieszczaćnawetpairyjotyczne 
polskie artykuiy. Podczas wojny hr. 
Korwin Milewskiśzmienił przekonania, 
stał się skrajnym aktywistą i zwolen* 
nikiem niepodiegłości. Był włeścicie- 
łem galerji obrazów, wyspy na morzu 
śródziemnym i cdbywa egzotyczne pod: 
róże własnym jachtem. Odrzuciwszy 
realną szkodę, którą przyniósł zie- 
mieństwu wygłaszając swe pomysły 

i e, które pomimo oburżenia, 
jakie właśnie wśród ziemiaństwa na- 
szego najżywiej zostało zaakcentowa- 
ne, był to typ niesłychanie ciekawy, 
mogący doskonale służyć za przed- 
miot badzń większego studjum i to 
z wielu powodów. Nie spodziewał się 
zapewne, gdy pisał „Głos szlachcica 
litewskiego* że spadkobiercą jego 
idei zamieniwszy szlachtę litewską na 
społeczeństwo polskie, a tron Cesa- 
rzy Wszechrosji na respublikę kowień: 
ską stanie się p. Ludwik Abramowicz 
ze swoim „Przeglądem Wileńskim", 
Za życia wielokrotnie nie rozróżniano 
hr. Ignacego-Karola Korwin-Milew- 
skiego od jego brata Hipolita Korwin= 
Miiewskiego, wybitnego i przenikliwe: 
go polityka, członka Rady Państwa. 
Jakkolwiek odróżnienie było tem łat- 
wiejsze, — jak to kiedyś pisał sam 
P. Hipolit Korwin-Miiewski — bo 
rodzony brat hr. Ignacy-Karol ni» 
gdy tytułu hrabiowskiego nie używał 
i do niego nie pretendował. 

8 Ignacy + Karo! Korwin - Milewski 
zostawił wśród osób ze swego poko- 
lenia dużó nieprzyjaciół osobistych. 
Niektórzy mają słuszne, inni mmeej 
słuszne do niego pretensje. Ale po- 
wiarzamy: hr. Korwin-Milewski był 
wspaniałym typem na tle patologji 
życia politycznego wielkiego narodu 
w niewoli, a jego rozmach i tempe- 
rament, już nie odwaga lecz brawura 
cywilna, lub nawet chęć wywoływa* 
nia politycznych skandalów  w polą- 
czeniu z podobnym sposobem pędze- 
nia życia prywatnego, może nawet 
kiedyś znęcić jakiegoś powieściopisa- 
rza. Odszedł zdoiny deksdent poli- 
tyczny. у | REKE 

Nowość wydawnicza! | 
Opuściła prasę drukarską i znajduje 

się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskieg 

„l czeczotkowej szkatułki 
(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M. Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11:a, tel. 5 —80, 

CENA 5 ZŁOTYCH. 

WILEŃSKI 

Bonk Ziemski 
zamienia zarejestrowane listy rublowe 
1KWITY DEPOZYTOWE z nume- 

racją na listy złotowe. 
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Dr Gecow 
z powodu wyjazdu chwilowo 

wstrzyrnuje przyjęcia chorych.       

Konferencja imperjurn brytyjskiego. 
LONDYN, 19 X. PAT. W dniu dzisiejszym rozpoczęła obrady kon: 

ferencja imperjum brytyjskiego, w której biorą udział najwybitniejsi człon- 
kowie wszystkich gabinetów imperjum. Obrady potrwają 4—5 tygodni. 
Zrana członkówie konferencji obecni byli na uroczystości odsłonięcia 
przez ks. Walji w opactwie Westmistorskiem tablicy poświęconej pamięci 
miljona żołnierzy i oficerów imperjum Brytyjskiego, którzy zginęli w 

czasie wojny światowej. : 
Dzisiejsze posiedzenie konferencji wypełnia głównie uroczyste prze- 

mówienia. Wieczorem odbędzie się bankier. Chamberlain wygłosi wielką 
mowę na iemat polityki zagranicznej prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. 

Arałow w Rydze. 
RYGA, 19 X. PAT. Członek rady komisarjaiu spraw zagranicznych 

ZSSR Arałow przybył do Rygi zaopatrzony w specjalne pełnomocnictwa 
do rokowań w Sprawie zawarcia łotewsko sowieckiego pakiu o nieagresji. 

W wywiadzie z przedstawicielami prasy Arałow dał wyraz swemu 
optymizmowi oraz przekonaniu, iż rokowania uwieńczone zostaną po- 
myślnym wynikiem. Pakt o nieagresjj—zdaniem delegata sowieckiego— 
winien uzupełniać łotewsko sowiecki traktat pokojowy, przyczyniejąc się 
do rozwoju stosunków politycznych, kulturalnych i ekonomicznych mię: 
dzy cbydwoma krajami. Na zapytanie, czy sowiecki projekt paktu jest 
podobny do traktatu rosyjsko-litewskiego zawartego ostatnio w Moskwie 
Arałow odpowiedział, iż projekt różni się nieco w poszczególnych punk- 
tach ze względu na to, iż przy opracowaniu go należało się liczyć z 
odrębną sytuscją każdego z psństw. Delegat sowiecki zaznaczył przytem, 
iż Związek Republik Sowieckich nie mógłby się zgodzić na przyjęcie 
zasady arbitrażu oddzjąc pierwszeństwo procedurze pojednawczej. 

Rokowania Berlina z Watykanem. 
BERLIN. 19.X. PAT. Według doniesień jednej z tutejszych agency 

rząd niemiecki od dłuższego czasu skłania się do „zawarcia z Watykanem 
konkordaiu, który objąłby wszystkie kraje Rzeszy i odnosiłby się wyłącz- 
nie do spraw religijnych z pominięciem kwestji szkolnych. „Berliner Ta- 
geblatt* na podstawie własnych informacyj potwierdza tę wiadomość w 
odniesieniu do rządu pruskiego, który jak podaje dziennik zamierza w 
nejbliższym czasie nawiązać w tej sprawie bezpośrednie rokowania z 
Rzymem. 

Żądanie Francji. 
BERLIN. 19X. PAT, «Der Tag» twierdzi, iż jako jeden z puktów 

zbliżenia irancusko-niemieckiego wysunięto na konferencji w Thoiry rów- 
nież żądanie, aby Niemcy rozwiązały ostatecznie liczne organizacje bojó- 
wek. zWyjąiek będzie stanowić, jedynie organizacja Reichbanneru i der 
Jungdeutschen-Orden. 

Sowiety zabiegają o pożyczkę w Anglji. 
LONDYN. 19,X. PAT. Po pierwszej rozmowie z Chamberlainem 

Krasin rozpoczął rokowania w City w sprawie pożyczki dla Rosji. Skoro 
rokowania przybiorą konkretne kształty wówczas msją być kontynuowane 
rozmowy polityczne Forreingn Office, aby przez porozumienie polityczne 
stworzyć wajunki. konieczne do przeprowadzenia projektowanej pożyczki. 

Warunki rządu angielskiego co do zgody na pożyczkę rosyjską idą 
głównie w tym kierunku, aby Sowiety oświadczyły, że suma uzyskana z 
pożyczki będzie użyta tylko w Anglji i tylko do celów, kłóre zaakceptuje 
rząd angielski. Krasin obiecał również uznać długi rosyjskie o ile Angija 
zgodzi się na redukcję st«my ogólnej i o ile plan pożyczki dojdzie do 

skutku. 

Projekt finlandzki, 
LONDYN, 19—X. PAT. „Daily News* podaje z Helsingforsu, że 

Sowiety przygotowują propozycje, przewidujące wyrzeczenie się ze strony 

Rosji polityki agresji i propagandy oraz spłatę długów. Sowiety noszą 
się podobno z rzyślą odbycia z zainteresowanemi w tej sprawie krajami 
konferencji na terytorjum neutralnem. Wreszcie, jak podaje „Daily News 
Sowiety mają się wyrzec wszelkich żądań dotyczących Bessarabji, - 

Sprawy gdańskie 
GDANSK. 19,X PAT. Ogłoszony przed kilku dniami program no- 

wej koalicji senackiej wywołuje w prasie tutejszej i w kołach politycznych 
żywe zainteresowanie. Charakterystyczną stroną tego programu jest prze- 
dewszystkiem to, że ani słowem, się nie wspomina o konieczności po- 

rozumienia z Polską, aczkolwiek najważniejsze punkty tego programu, 
a mianowicie uregulowanie podziału dochodów celnych i'pożyczek dla 
wolnego miasta Gdańska mogą być przeprowadzone tylko za zgodą 
Polski. W sprawie uregulowania dochodów celnych oświadcża w dzisiej- 
szej «Danzinger Allgemeine Ztg» były i zapewne przyszły wiceprezydent 
senatu dr. Zichm, że układ zawarty w tej-sprawie z Polską we wrześniu 
r. b. w Genewie jest dla nacjonalistów gdańskich nie do przyjęcia. Jak 
się zdzje, nacjonalistyczny senat gdański ma nadzieję uregulować tę 
sprawę bez porozumienia z Polską, a raczej nawet wbrew Polsce. W 
dalszych punktach programu ujawniają się pewne i to nawet dość znacz- 
ne sprzeczności z zaleceniami komitetu finansowego Ligi Narodów. 

Orgie bandyckie w Ameryce. 
LONDYN, 19—X. PAT. «Times» donosi z Nowego Yorku, że ban- 

dyci rozbili w jednej z fabryk w Chicago 5 skrzyń zawierających platynę 

i djamenty i zrabowali kosztowności na sumę 100 tysięcy funów szterl, 

Lotnicy polscy w Helsingforsie, 
HELSINGFORS, 19—X PAT. Z okazji przybycia lotników polskich 

z pułkownikiem Rayskim na czele, prasa finlandzka zamieszcza obszerne 

artykuły poświęcone pułk. Rayskiemu i kpt. Orlińskiemu. 
` 

Zabójstwo kuratora lwowskiego. 
LWÓW, 19—X. PAT. Dziś o godz. 6 min. 30 Wieczorem, gdy ku- 

rator lvowskiego okręgu szkolnego Stanisław Sobiński wchodził do bra- 
my domu przy ul. Królewskiej jacyś dwaj osobnicy dali z tyłu kilka 

strzałów, kładąc go trupem, poczem zbiegli pod osłoną ciemności. Za- 

rządzono pościg i dochodzenie, 8 

Sniežyca w Tatrach, - 

KRAKÓW. 19,X, PAT, Z Zakopanego donoszą, że 12 b. m. na- 

wiedziła Tatry wielka śnieżyca. 18 b. m. spadł śnieg w Zakopanem i pa: 

dał z przerwami w ciągu dnia, 

Litwini ostrzeliwują samoloty polskie. 
. m. w rejonie Kalet, w odiegłości 500 metrów od granicy. 

wów: ls ostrzelała samolot polski; który leciał w kierunku 

Augustowa Czy samolot ten został w jakikolwiek sposób uszkodzony dotąd 
nie wyjaśniono. Jest to już nie pierwszy wypadek ostrzeliwania naszych sa- 
molotów. przez Litwinów. . 

` 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 
KES ET TNSAS DANIS SAT TR AEA IKS 

oraz z prowincji o 25 proo. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Czescy Niemcy. 
Nazwę tę paradoksalną wytwo- 

rzyło — życie; twarde, nieubłagane, 
będące jakże często wytworem oko: 
liczności sięgających daleko w prze: 
szłość, lub będących tylko scisłą 

konsekwencją danego faktu. Po trak- 
tacie wersalskim, wespół z «czeskimi 

Niemcami», znalazło się na mapie 
Europy, nawet dające się dokładnie 
wymierzyć terytorjalnie,  «Deutsch- 

bohmen», czyli «niemieckie Czechy». 
Rozumieć należy: pewne terytorjum 
należące do Republiki Czechosłowac- 
kiej vel do Czechosłowacji a z lud: 
nością albo jednolicie niemiecką albo 

w olbrzymiej większości niemiecką. 
Był czas — względnie niedawno jesz- 
cze — kiedy Nismcy czescy doma- 
gali się dla owego Deutsėh-Bėhmen 

„niepodiegłości, 

Terytorja te uwidocznione są na 

obocznej mapce reprodukowanej w 

zmniejszeniu z dzieła «La Tchėco- 
slovaquie» p. L. Eisenmanna dyrek- 
tora Instytutu Francuskiego w Pra- 
dze. Całkiem czarne powiaty zamiesz- 
kują wyłącznie Niemcy, w pokrato- 
wanych są w znakomitej większości, 

w oznaczonych prostopadiemi, gęste- 
mi liniejkami ludność jest w połowie 
niemiecka i czeska. Ukośnemi  linij- 
kami oraz punktami drobnemi ozna- 

czone są okolice zamieszkane w 
większości etnograficznej przez Węg- 
rów, Polaków i Rusinów. Jak widzi- 

my, wszystkie te mniejszości naro- 

dowe tworzą jakby girlandę dookoła 
rdzennej i jednolitej w kraju „ludnoś- 
ci: czeska-słowackiej. 

A tych mniejszości narodowych 
jest względnie sporo. Według spisu 
dokonanego w гоКи 1921-52ут na 
13 374 364 ogółu ludności było pra- 
wie 7 miljonów Czechów i nieco 

więcej niż 2 miljony Słowaków, two- 
rzących większość absolutną, gdyż 
65 proc, ogółu ludności, Wśród 
mniejszości narodowych prym trzy- 
mają liczebnie Niemcy. Jest ich 
3123568 tworzących powyżej 23 
proc. ogółu ludności. Stosunek ten 
nie uległ zasadniczej zmianie do 
dziś dnia, 2 

Ocz,wišcie nie obeszło się bez 
niemieckiej irredenty. Jak się rzekło, 
nawet lat temu mniejwięcej cztery, 
była na północnych kresach Czecho- 
słowacji podniesiona kwestja doma- 
gania się dla niemieckich powiatów 
„autonomji» równającej się pełnej 
niezawisłości. Atoli do utworzenia 
Deutschbóhmen nie doszło. A i nie- 
przejednanie separatystyczne stano- 

wisko Niemców w Czechosłowacji 
zaczęło się chwiać, łagodnieć, zani- 

kać. Niemcy weszli do parlamentu — 

jako całkiem lojalni obywatele pań- 
stwa. 

Latem roku bieżacego coraz gę* 
ściej jęły kursować po prasie pogło- 

ski o „porozumieniu* niemiecko-czes- 

kiem, a teraz oto doszło do wejścia 

po raz pierwszy dwóch Niemców do 
gabinetu w Pradze. 

Jak do tego przyszło? Przede- 

*) W czeskiej książce zbiorowej <Cze- 
chosłowacja» wydanej pod redakcją d:ra Bo- 
gumiła Vydry w 1925:tym (przekład M. Bu- 
nikiewiczowej) podana jest liczba Niemców: 

3.122390 jąko stanowiąca 23,96 proc. ogółu 
ludności. 

wszystkiem dzięki zrozumieniu z obz 

stron, że ugoda lojalna i szczera leży 

w zobopólnym interesie. Niemcy w 
Czechosłowacji są to, niemal bez 
wyjątku agrarjusze. Nasiąpiło na grun: 

cie gospodarczo-ekonomicznym zbli- 

żenie agrarjuszów czeskich z agrar- 
juszami niemieckimi. Zbliżenie wyka» 

zało, że bez współpracy mniejszości 
narodowej, tak wybitnej jak Niemcy 
w Czechosłowacji państwo nieda 

sobie rady z komplikacjamł ekonomi 

cznemi. Gdy zaś te komplikacje za- 

częły coraz silniej dolegasć potrzeba 
wytężenia wspólnych zabiegów ratun- 

kowych okazała się jeszcze jawniej- 
szą. Przyszło Locarno; przyszło wej- 

ście Niemiec do Ligi Narodów. To 
zadało ostateczny cio: tlejącej jeszcze 

tuiówdzie na pėinocnych kresach 
Czechostowacji niemieckiej irreden- 

cie. 3 

Od strony [zaś czeskosłowackiej 

nastąpiło też żywe skłonienie się ku 
ugodzie nietylko pod naciskiem am- 
barasów ekonomicznych lecz i pod 
presją okoliczności natury politycznej. 
Zbliżenie się Francji do. Niemiec a 
powtóre perspektywa coraz biiższa 
zjednoczenia się, w tej lub owej for- 
mie, Ausirji z Niemcami — zrobiły 
swoje. Nie może przecie Czechosło- 
wacja, w razie znalezienia się otoczo- 
ną niemał ze wszech stron przez zje: 
dnoczone z Austrją Niemcy — b;ć 
w ostrej zwadzie z własnymi Niem: 
camil Nie sposób że przecie mieć 
wówczas pod własnym dachem: nie: 
miecką irredentę? Trzeba było zapo- 
biedz z góry i w porę mcegącym na- 
stąpić komplikacjom. I w tak decydu- 
jącym momencie rozumu  polityczne- 
go i dalekowidztwa tudzież szybkie- 
go zorjentowania się i działania cze- 
skim mężom stanu nie zabrakło. 

Skoro tylko pierwsza nadarzyła 
się sposobność, chwycono ją w lot 
dła zawarcia czesko-niemieckiej ugody 
na zasadzie pełnego w kwestjach 
narodowych równouprawnienia, Pełny 
rozwój kulturalny oraz narodowego 

bytu mają Niemcy gwarantowane. A 

tu właśnie przychodził do władzy 

gabinet p. Svehly—agrarno klerykal- 
ny. AW sam raz było w nim miejsce 

nietylko dla jednego ministra-Niemca 

lecz nawet dla dwóch. Dwóch też i 
Niemców weszło do nowego gabi- 
netu, 

Pan poseł senator  Mayr-Harting, 
nowy czeskosłowacki minister spra- 
wiedliwości, należy do stronnictwa 

Christlich-Soziale Partei, liczy obecnie 

52 lata, jest z pochodzenia Tyrolczy- 

kiem lecz urodził się w Wiedniu, 

studja uniwersyteckie odbywał w 
Wiedniu, ma wiedeński doktorat 

praw, na uniwersytecie w Wiedniu 

wykładał prawo cywilne, potem zaś 
na wszechnicy w _ Czerniowcach, 
wreszcie w niemieckim uniwersytecie 
praskim. Jest wybitnym jurystą; wy- 
bitniejszej roli politycznej nie ma za 

sobą. 
Nowy czeski minister robót pu- 

blicznych, dr. Franz Spina, urodzony 

w 1868 ym na Morawach, jest z za- 
wodu i zamiłowania filologiem  sla- 

wistą (wykładał czeski język i litera- 

Sejm i Bząd. 
Audjencje u premjera. 

WARSZAWA, 19 X. (żel wł. Słowa). 
Premjer Marszałek Piłsudski przyjął 
w dniu dzisiejszym min. Romockiego 
i ambasadora Chłapowskiego. 

Pos. Kętrzyński pozostaje, 

WARSZAWA. 19.X. (żel,wł Słowa) 
Pos. Kętrzyński powraca do Moskwy 
w pierwszych dniach listopada, 
Wszystkie pogłoski  kolporiowane 
przed paru dniami © zmianach na 
placówce Moskiewskiej jak się oka: 
zały były pozbawione podstaw. Pós. 
Patek, którego kandydaturę wysuwa 
no na to stanowisko ma podobno 
objąć szefostwo Kancelarji Cywilnej 
Prezydenta Rzeczyposgolitej na miej- 
ste p. Cara, który przechodzi po- 
dobno do ministerstwa Sprawiedli. 
wości. 

Hr. Al. Skrzyński ® 
WARSZAWA, 19 X. (żel, wł, Słowa) 

B. premjer p. S«rzyński zabawi w 
Warszawie jeszcze kiika dni poczem 
wyjeżdża do Londynu gdzie będzie 
aż do listopada, 

Nowy poseł hiszpański. 

WARSZAWA, 19 X. (tel. wł. Słowa) 
19 b. m. © godz. 12 p. Silvio Ferna- 
dez Vallin Alfonso poseł nadzwy- 
czajny i minister pełnomocny Jego 
Katolickiej Mości Króla Hiszpanii 
złożył swoje listy uwierzytelniające 
na uroczystej audjencji na [Zamku, 
przy zachowaniu zwykłego ceremon- 
jału, przyczem poseł hiszpeński wy* 
głosił przemówienie, na które odpo- 
wiedział Pan Prezycent Rzeczypospo- 
litej W obu przemówieniach pod. 
kreślano uczucia przyjaźni łączące 
wzzejemnie oba narody. 
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została zgubiona w niedzielę w M 
kościele św. Michała lub na ul. 
Zarzecznej. Uczciwego znalszcę upra- 
sza się o odniesienie do Adm. <Słowa> M 
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Pradze), Badaczem jest naukowym 
literatur słowiańskich, Wybrany na 
posła w 1920tym wszedł do  parla- 

mentarnego klubu Związku Rolników, 
któremu nawet zastępczo przez dłuż- 
Sży czas przewodniczył. 

Oto dwaj mężowie, na których 
barkach spoczywa główna robota 

czeskich Niemców w życiu państwo 
wem _ Republiki _ Czeskosłowackiej. 
Kolegują obecnie z prof. Edwardem 
Beneszem, piastującym w dalszym 

ciągu, i w gabinecie Svshly tekę mi- 

nistra spraw zagranicznych—a kwe- 
stji nie ulega, że współpraca z poli- 
tykiem tak wytrawnym i zręcznym 
wskaże obu ministrom-Niemcom naj- 
racjonalniejszą drogę do zdobycia w 
rządzie Czechosłowacji—kto wie? — 
może takie stanowisko, jakiem było 
w Austrjji Habsburgów stanowisko 
niegdyś naszych Gołuchowskich i 
Dunajewskich, Potockich, Madeyskich, 
Badenich, Bilińskich, Korytowskich i 
Głąbińskich. 
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Proces ordynata 

Na ławie oskarżonych w Sądzie 

Okręgowym w Grodnie zasiadł Jan 

ordynat Bisping, oskarżony O za- 

bujstwo dwuch wieśniaków  Jefima 
Mojsiewicza ze wsi Kajeniowce i 
Konstantego Prokopowicza ze wsi 

Remiciowce gminy  Wielko-Ejsmon- 

towskiej, par. Grodz, i podpalenie 4 

strzech włościańskich sam,własnoręcz- 

nie, a wraz z oddziałem wojskowym 
30 stodół i 90 chlewów. | 
(gj Osk. Bisping nie wykazuje żadne- 
go zdenerwowania. Odpowiada Są- 
dowi spokojnie i głośno. Na zapyta- 
nie czy jest karany, odpowiada tak, 

z zaznaczeniem, że wyrok jeszcze 
nie uprawomocniony. 

W czasre czytania przez przewod: 
niczącego aktu oskarżenia Bisping 

czyta jeden z dzienników miejsco- 
wych, w których już przed procesem 

* akt ten umieszczono, 

Przemówienie oskarżonego. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia 

zabrał głos oskarżony ordynat Bis: 

ping, który na zapytanie przewodni. 
czącego sądu w sprawie zbrodni za- 

bojstwa Mojsiewicza nie' przyznał się 

do winy. Co do zarzutów podpale- 
nia stodół i zagród nie przyznał Się. 

Natomiast przyznał się, że podpalił: 

włańoręcznie domy mieszkalne. Ze: 
znania swe Bisping podzielił na 3 

części: osobistą, ogólną i polityczną. 

Po wkroczeniu niemców został 

mianowany przez nich wójtem gminy 

Massałeńskiej obecnie Ejsmontow: 
skiej. Nie chciał przyjąć tej godności, 

jednak uległ namowom obywateli 
miejscowych oraz kleru. Ludność, 

jak oświadcza Bisping, cierpiała od 

częstych rekwizycji i on jeden mógł 

zapewnić bezpieczeństwo i spokój 
mieszkańcom iako człowiek wpływo- 
wy u okupantów. Niedługo potem 

"otrzymał od władz niemieckich rozkaz 

zwiezienia zboża, pozostawionego 
przez uchodźców do Rosji do swe- 
go majątku Massalany. Zboże to by- 

ło przeznaczone na wywóz do Nie- 
miec i jedynie dzięki wpływom 
Bispiaga zdołano obronić to zboże, 
które później zostało przeznaczone 

na podział między miejscową lud- 

nością. Bisping pełnił wówczas iunkcję 
komendanta strzelców, = 

W tej chwili Bisping przechodzi 
do części ogólnej swych zeznań. Sy- 
tuacja była bardzo poważna. Dywizja 
litewsko-białoruska liczyła zaledwie 
1200 ludzi i posiadała jeden karabin 
maszyńowy. Bisping uważał za Swój 
obowiązek stworzyć organizację Sa- 
moobrony. Przedstawił władzom nie- 
mieckim cele swej organizacji jako 
obronę przed bolszewikami. 

Właściwie była to organizacja 
polska konspiracyjna. Prowadził ją 
mimo trudności czynionych mu ze 
strony N.emiec i w jej interesie 

przyjechał do Warszawy, gdzie od 
Rady Regencyjnej uzyskał 309 tysięcy 
marek niem. na cele polskich forma: 
cyj wojskowych. Pieniądze te wręczył 
prezesowi Komitetu Obrony Kresów. 
Powróciwszy z Warszawy, nie zastał 
już władz niemieckich. Gmina Mas- 
salany znajdowała się w pasie nieu- 
tralnym. W tym okresie wiadze pol- 
skie pertraktowały z władzami nie- 
mieckiemi o wycofanie z Polski 
wojsk niemieckich. Zdarzyła się okazja 
nabycia dużego ekwipunku kawale- 
ryjskiego i doborowych koni. Bisping 
nabył te konie dla wojska polskiego 
i umieścił je tymczasowo w maj p. 
Niemcewicza, sam zaś udał się do 
Indury, aby znaleźć tam dla koni 
pomieszczenie. Bawiąc w Indurze. 

R САО НЕОНОСНОННННЕ ЕНЕВЕ ЕЛНОНОННИСЛАС ОАНЕ ОАНЕ РО З ОООач 

ARKADJUSZ AWERCZENKO, 

FILATELIŚCI. 
Chorobliwa moja zarozumiałość 

jest często powodem wielkich nie- 
przyjemności, które mnie spotykają... 

Zjawia się u mnie niedawno jeden 
z mych przyjaciół i uroczyście po: 
wiadz; ” 

— Jesteš literatem? 
— Tak mi się zdaje. 
— Więc doskonale. Za godzinę 

pojedziemy na walne zebranie koła 
filatelistów naszego miasta. | 

— Koła... jakiego? 
— Filatelistów! Czyż nie wiesz, co 

to jesi? 
Człowiek mniej odemnie zarozu: 

miały, odpowiedziałby prosto i szcze- 
rze: > 

— A djabli ich wiedzą, co to ta- 
kiego... 

Ja zaś zrobiłem obrażoną minę i 
zapytałem ponuro: 

— Cóż to.. egzamin? Czy uwa: 
żasz mię za człowieka o tak małej 
kulturze. że nie wiem co to jest — 
filharmoniści. 

— Filateliści, a nie  filharmoniści. 
— To zależy od' miejscowości. 

Na całem wybrzeżu Biskajskiem na- 
zywają się filharmonistumi w miejs- 
cowem narzecžu, 

— Więc cóż, pójdziemy? 
— A co ja tam będę robił? 
— Musisz wypowiedzieć mowę 

powit Iną, w im eniu rosyjskiej litera- 
tury. 

«— Nie przemawiam nigdy, do 
djabła 
+  — Nic mie szkodzi, Będziesz mó- 
wił po rosyjsku, a tam wszystko jed- 

Jana Bispinga, 
GRODNO, 19 października. 

dowiedział się, że konie te były 
kradzione przez Białorusinów. — 
Wkrótce też zgłosił się po nie do 
Bispinga emisarjusz bolszewicki z 
žądan em wydania mu koni. Bisping 
stanowczo odmówił. W to warzystwie 
oddziału 3-go pułku strzelców kon- 
nych udał się Bisping do majątku 
Niemcewicza, aby bronić stojących 
tam koni. Po drodze podpalił wła- 
snoręcznie 3 chaty mieszkalne głoś- 
e przywódców zanarchizowanych 
wsi. 

Bisping oświadcza, że renił Moj- 
siewicza przypadkowo. Strzelał do 
niego z odległości kilku kroków i 
gdyby, jak twierdzi, chciał go zabić, 
strzelałby w głowę lub piersi, a nie 
w nogi. Bronią, jak twierdzi, włada 
znakomicie. 

Bisping kategorycznie zaprzecza 
czynionym mu zarzutom z aktu o- 
skarżenia, jakoby bronił majątku swej 
żony i stwierdza, że bronił tylko 
mienia państwowego, t. j. koni za- 
kupionych dla wojska. „Stwierdzam, 
że szedłem z zimną krwią, byłem 
zdecydowany rozstrzelać wszystkich, 
którzyby oparli się mej woli, był to 
bowiem jedyny ratunek w ówczesnej 
sytuacji”. 

Następnie Bisping wylicza deta- 
licznie zrabowany inwentarz żywy, 
rolniczy i sprzęty domowe, szacując 
je na 150 tys. mk. niem. 

Na tem Skończył drugą część 
swego przemówienia, oświadczając, 
że część trzecią polityczną uważa za 
tajną. 

3 sierpnia 1925 roku Bisping o- 
trzymał list, podpisany przez komitet 
partji komunistycznej, kióra zażądała, 
aby wydał swe konie do dyspozycji 
partji. Bisping zdziwiony zaufaniem 
komunistów do siebie, całą Sprawę 
zgłosił policji, która wszczęła do- 
chodzenie i wpadła na ślad organi- 
zacji komunistycznej. W rezultacie 
tego odbył slę szereg procesów o 
należenie do partji komunistycznej. 

Pytania /prokuratora. 

Po przemówieniu Bispinga Proku- 
rator Miller zapytał oskarżonego dla- 
czego on zwracał się o pomoc do 
wojska niemieckiego, pomijając od: 
działy samoobrony polskiej? 

Bisping w swej odpowiedzi za- 
znaczył, że oddziały samoobrony, by- 
ły zaczątkami armji zbiojnej i nie 
były przeznaczane do ekspedycji kar: 
nych. Rzeczą jest znaną, że w po» 
wiecie gradnieńskim szerzyła się agi- 
tacja wsród włościan, aby nie wstę- 
powali do „legionów*, które bronią 
tylko „panów*. Rzeczą też jest zna- 
ną, że udział elementu oby xateli 
ziemskich w formacjach wojskowych 
na zewnątrz był ukrywany, Przyjmu 
jącym udział w Samoobronie jest 
znany fakt, jak w Sopockinach od- 
dział Samoobrony odmówił przysięgi, 
co miało nastąpić na tem podłożu. 

Na pytanie dlaczego uważał nie- 
których wieśniaków za „prowody- 
rów* Bisping zaznacza, że były prze- 
prowadzane specjalne wywiady w 
tym celu i miał dostateczne dowody. 

Zeznanie świadków. 
W dalszym ciągu  zaprzysięzono 

72 świadków, wsród których znajdu- 
ją się ks. sćn. Zebrowski, min. Cze- 
czulowicz, v.ce'prezydent _ Cydzik. 
W. pierwszym dniu zbadano 18 Świad- 
ków i 2 biegłych lekarzy d-r Jakimo- 
wicza i d-r mjr. Haczyńskiego. Ze- 
znawali wyłącznie świadkowie oskarze- 
nia. Większość zeznań różni się. 
znacznie od złoźonych u sędziego 
śledczego. 

no nikt po rosyjsku nie rozumie. 
Twoje przemówienie będzie zwyczaj- 
ną towarzyską uprzejmością, Obieca- 
łem już, że wypowiesz mowę powi- 
talną... 

— A kto cię za język pociągnął, 
żebyś obiecywał? Nie pójdę! 

— Zmiłuj się, jakto nie pójdziesz? 
Twoje przemówienie już zaznaczono 
w programie. Cóż ci to szkodzi? Po- 
wiesz kilka słów o ogólnych zada” 
niach filatelistyki, o horyzontach jej 
i przyszłości i na tem koniec. Ubieraj 
się. 

Umarłbym raczej, niżbym się przy: 
znał, że filatelistyka jest dla mnie sło: 
wem zagadkowem. A w naszych 
przeklętych czasach nigdy niema pod 
ręką encyklopedji... 

— Poczekaj — zawołałem nerwo- 
wo. — Muszę rozmówić się przez 
telefon—ważna sprawa. Zaraz wrócę. 

Wyskoczyłem z pokoju i polecia- 
łem na dół. 

— Hallo! 137—12? To pan, nanie 
Piotrze? Dzieńdobryl Jakże zdrowie? 
Wie pan, zapisałem się do koła fila- 
telistów. 

— No cóż, —winszuję. 
— Tak?... Dziękuję... Pan pochwa - 

la to? 
— Naturalnie. Sam kiedyś zajmo: 

wałem się tem. 
— No i cóż? 
— Nic. Potem rzuciłem. 
— Czy odbiło się to ujemnie na 

zdrowiu? 
—Cóż to ma do zdrowia? 
— Mówię w tem znaczeniu, że 

wytężona praca wpłynęła źle na zdro- 
wie. 

— Co pan mówi, jakaż to praca? 
Raczej rozrywka, (A to łotr, czy moż- 

„stamtąd przywieźli zboże, 

$ 

Z dziejów martyrologji 
popowstaniowej. 

W dniu 21 b. m. odbędzie się w 
Sądzie Okręgowym Wileńskim spra- 
wa o zwrot przymusowo sprzedane- 
go przez rząd rosyjski po 1863 r. 
majątku Berdówka, w powiecie Lidz- 
kim. Jako powód występuje rodzony 
syn i jedyny spadkobierca ówczesne: 
go właściciela -Berdówki Wincentego 
Zachwatowicza, Stanisław, który jako 
dziesięcioletni chłopiec zesłany z całą 
rodziną wgłąb Rosji, więcej swego 

rodzinnego miejsca nie oglądał, Jest 
to sprawa w naszych stronach tego 

rodzaju, sprawa niezmiernie typowa 
i charakterystyczna, jak przez wzgląd 
na swoją historję, tak i na stan 
obecny w warunkach samodzielnego 
życia politycznego Polski. _ 

Jeżeli bowiem zagrabienie Berdów- 
ki w sposób tak bezwględny i krzyw- 
dzący, jak to czynić mogli i potrafili 
siepacze moskiewscy z pod znaku 
Murawjewa stanowić może jaskrawy 
przykład stosunków  popowstanio- 

wych, to z drugiej strony niezdecy- 

dowanie i niewytłómaczona niczem 

ostrożność w danym wypadku władz 

naszych, co do naprdwienia zła i 
wynagrodzenia _ strasznej krzywdy 
dziejowej, może być przyczynkiem 

do obrazu panujących obecnie sto- 
sunków w Odrodzonej Polsce. 

Nabywcą wspomnianego majątku 
Berdówka był ówczesny sekretarz 
Szefa żandarmów w Petersburgu Hr. 
Szuwałowa Aleksander Dembowieckij, 
późniejszy gubernator Mohylewski, 
który idąc za poradą generała Mawro- 
za, znanego masowego nabywcy pol: 
skich majątków w Lidzkiem, obrał 
sobie Berdowkę, jako jeden z pięk: 
niejszych i najlepiej zagospodarowa- 
nych majątków. : 

O restytucji praw do tego mająt- 
ku ma ostatecznie zadecydować sąd 
polski. Chodzi tu mianowicie o roz- 
strzygnięcie zasadniczej «westji czy 

sprzedaż przymusowa, dokonana w 

celu politycznym, w myśl wyjątko- 

wych rusyfikacyjnych ukazow, wśród 
moskiewskich czynowników, tych „lic 
russkawo proischożdienja*, (gdyż ta- 
kim tylko wolno było stawać do li- 
cytacji) była legalnym środkiem alje- 

nazji, czy też nie; czy R”ąd molski w 

Odrodzonej i niepodległej Oj-zyźnie 
może uznawać i kontynuować wy- 

konanie kar, nałyżonych przez władze 

rosyjskie za udział w powstaniu 1863 

roku; czy przemoc moskiewska ma 

być nareszcie zdeptaną, a krzywda 
słusznie wynegrodzoną; czy wreszcie 
dostatecznem jest uświadomienie ko- 
nieczności usunięcia tego gwałtu, 
który faktycznie do dziś dnia istnieje, 
pomimo tak patriotycznej i wzniosłej 
rezolucji Szjmu Ustawodawczego z 
dnia 4 maja 1920 roku, wzywającej 
Rząd „w poczucia wszelkiej . spra 
wiedliwości i zbiorowego sumienia 
narodowego*, do przedłożenia. Sej- 
mowi projektu ustawy o zwroł tych 
majątków uczestnikom powstania, 
lub ich prawomocnym następcom. 

Obecnie tylko Sądy polskie po- 
woane są do naprawy tej krzywdy 
dziejowej, i o ile wiemy wywiązały 
się już w kilku wypadkach z tego 
zadania z honorem i uznaniem całego , 
społeczeństwa dla sądownictwa pol- 
skiego. 

Niektórzy przyznali się, że brali 
udział w napadzie na Krasnin i 

inwentarz 
żywy, a nawet meble. 

Na pytanie dlaczego poszli 
Kraśnina — odpowiadaja, že 
chcieli*. Diaczego brali meble — od- 
Po Mojsiewiczowa, że „wsio 

rali“, 
Rozprawa sądowa jeszcze trwa. 

N. 

abo tak nieokreślonemi zdania- 
mil). 

— Może zechce mi pan dać kilka 
rad, któreby się mogły mnie jako fi: 
lateliście przydać? 

— Jakież tu mogą być rady? Niech 
pan sobie album kupi i smalil 

— Pan mówi—smali? 
— No tak, niech pan sypie! 
W głowie mi się zakręciło. Cóż to 

za tajemnicze, zagadkowe zajęcie (czy 
też roźrywka), której celem jest smalić 
albumy? I dlaczego sypać? 

Westchnąłem i powiesiiem słuchaw* 
kę. Zadzwoniłem do innego znajo- 
mego. 8 

— Panie Bazylu, moje uszanowa- 
nie. Chciałem zapytać paria, jakie ješt 
jego zapatrywanie na ..filatelistów? 

—Jakie? Wprost uważam ich za 
warjatow. Specjalny rodzaj cichego 
szału. 

— Co pan mówi? Ale to nie jest.. 
niebezpieczne? : 

— No, niby nie, -- ale mėj syna- 
lek zupeinie zwarjowat. Špi 7 albu- 
mem. 

— Dziwny chłopaki I cóż pan 
na to? 

— A cóż ja mogę?! Mam 
skórę mu zioić. 

— Ale powiadają, žė są takie 
koła filatelistów? 

— Powinniby ich pałkami rozpę* 
dzić. 

— Jak pan myśli. żeby tak do 
policji dać znać, 

— Policja nie ma tu nic do mó- 
wienia. Żegnam pana — wołają mnie. 

* 

To było wszystko, co mogłem się 
dowiedzieć o filatelistach, 

zamiar 

  

że | 
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Nowe memorandiim Kowieńskie 
Chorobliwo - manjackie pretensje do Wilna. 

w związku z zawarciem z Sowietami paktu bezpieczeństwa rząd 
litewski zwrócił się do wielkich mocarstw i członków GLigi 
obszernym memorandum, * 
wie Wileńskiej», 

Narodów z 
w którym wykłada swoje stanowisko w <spra- 

Rząd litewski stoi na stanowisku, że, ponieważ Rosja nie / brała 
udziału w rokowaniach pokojowych z roku 1919 i w konferencji Wersal. 
skiej, pokój zawarty w Wersalu niedotyczy ziem wchodzących w skłąd 
był go imperjum rosyjskiego. Granice młodych republik  wykrojonych 
z dawnej Rosji utworzone zostały na podstawie porozumienia pomiędzy 
rządami tych że republik i rządem Sowietów, 
inne mocarstwo niema prawa decydować o 
Rosji. 

Prócz tych pzństw żadne 
losach terytorjów byłej 

Na tej też zasadzie powstała Litwa, która zawarła dnia 12 lipca 1920 
roku traktat pokojowy z Sowietami, W myśl tego traktatu Rosja odstąpiia 
Litwie ziemię Wileńską, do czego tylko ona wyłącznie uprawniona 
była. 

Traktat Ryski zawarty pomiędzy Polską i Sowietami postanowienia 
litewsko-sowieckiego traktatu w żaden sposób zmienić nie może. Woraw- 
dzie Konferencja Ambasądorów, decyzją swą z dnia 14 marca 1923 roku 
przyznała czasowo linję demarkacyjną pomiędzy Polską i Litwą za stałą 
granicę, jednak przeciwko tej decyzji rząd litewski wniósł protest i notę 
z dnia 16 kwietnia 1923 roku skierowaną do Konferencji Ambasadorów 
wskazał że państwa w tej Konierencji zasiadające żadnych praw o decydo- 
waniu granic Litwy, bez jej zgody nie mają. 

O nadużycia w marynarce, 

Slódmy dzień procesu. 

W siódmym dniu procesu sąd badał 
drugiego z koleji oskarżonego komandora 
Muellera. 

Podsądny ten oskarżony jest o to, iż 
podpisywał protokóły przyjęcia dostaw dia 
marynarki przez komisje, gdy tymczasem 
komisje takie w rzeczywistości wczie nie 
istniały i nie sprawdzały ilości i jakości dot 
staw. Komandor Mueller nie zaprzecza te- 
mu, ale stwierdza, iż przyjmowanie dostaw 
przez komisje było wtedy zupełnie niewy: . 
konalne. Komisyjne przyjmowanie poszcze- 
gólnych zamówień musiałoby zabrać w każ- 
dym wypadku kilka tygodni czasu, a iiość 
dostaw w tym okresie czasu była tak wiel- 
ka, że o procedurze tej nie mogło być na: 
wet mowy. Wobec iego utarł się zwyczaj, 
iż materjały przyjmował jeden tylko oficer 

"1 sporządzony o tem protokół dawał do 
podpisania gen, Bobrowskiemu. 

_ Przewodniczący: Dlaczego jednak spo- 
rządzaliście protokóły, że odbierano mate- 
rjał komisyjnie, podczas gdy w rzeczywi: 
stości odbierała go jedna osoba? 

Oskarżony: Do 'protokółów tych uży- 
wališmy blankietów, na których było za- 
znaczone, że przyjęcia dokonano przez ko- 
misję: Nie zwracaliśmy uwagi na tę for. 
malność i nikt nigdy nie miał do nas za to 
pretensji, chociaż bylo kilka komisji kont 3 + 

jstojofolojol ol slo$ stol ol ołolotstol 
‚ 04 Administracji. 

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych 

Kónto czekowe 

WARSZAWA, Nowosenatorska 1. 

po przebudowie i gruntownem odnowieniu z dniem 
23 października r. b. zostaje 

OTWARTY «:'t-; 
Centrum miasta. Telefony miejskie we wszystkich pokojach. 
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% Restauracja „RYDZĆ w hotelu. Teleton 
4: Rzymski«. Telegraf „Rzymski- Warszawa”. 
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Zastałem mego przyjaciela goto: 
wego do drogi, z paiem rrojem, ka- 
peluszem i laską w ręku. ża 

— Jedziemy, jedziemy prędzej. 
Nie wypada cozwo!ć długo czekać! 

— Słuchaj mój drogi... możebyś 
tv lepiej przemówił, a ja bym postu- 
chał, Co? 

— Cóż znowu, kto jest literatem? 
Ja czy ty? Ty jesteś literatem, więc 
ty będziesz mówił. 

— Ale ja tak mało znam te spra- 
Wy. 

— To powiedz tak ogėlnie. Oni 
po rosyjsku ani słowa nie rozumieją. 
Chodzi tylko © zachowanie form to: 
warzyskich—i koniec. 

Szczęśliwi skazańcy, których wiozą 
na stracenie — głowę im odrąbią i 
na tem koniec, już nie wracają. Ja 
zaś jadę jak na stracenie, a potem 
będę musiał przeżyć jeszcze długie 
lata w zhańbieniu. 

жа 

Powitano nas grzmotem oklasków. 
Ukłoniłem się niezgrabnie i 

usiadłem. 
—'Nie siadaj — trącił mnie przy- 

jaciel. — Przyjechaliśmy w sam czas. 
Czekają twego przemówienia. 

— A może... spóźniliśmy się?.. 
— Ale gdzież tam! Widzisz,— 

przewodniczący udziela ci głosu. 
Mów! : 

Wstałem, przeżegnałem się w 
myśli i w myśli skoczyłem z wyso- 
kiego bizegu w nieznaną mi zimną 
głębinę... 

— Szanowne panie i szanowni 
panowie! W imieniu literatury rosyj- 
skiej, tej Iiteratury, która dała nam 
Puszkina, Gogola, Czechowa—witamz 

wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK 

„Słowa w P, K O. 

“Nr 80259, 
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lujących. Pozatem przez trzy miesiące był 
obecny w kierownictwie marynarki przed- 
stawiciel najwyższej izby kontroli państwa * 
i wiedział o naszym sposobie przyfmowania 
dostaw: 

Przewodniczący: Czy podpisał pan pro- 
tokół pszyjęcia 7.080 kg. lin, gdy tymcza- 
sęin firma dosiarczyła tylko 6.850 kig.? 

Oskarżony, Sprawę tę referował kom, 
Bartoszewicz i nie mogłem podejrzewać, że 
protokół przedstawiony przez niego do pod: 
pisu może być nieprawdziwy. 2 

Zupełnie podobnie wygląda sprawa 
przyjęcia transportu starych lin zamiast no- 
wych. I w tym wypadku podsądny położył 
swój podpis obok nazwiska komandora Bar' 
toszewicza, gdyż sądził iż ten ostatni przy 
odebraniu zamówienia sprawdził materjał, 

Kom. Muelier stwierdza, iż wbrew te- 
mu co o swej roli w departamencie mary- 
narki mówił w sądzie Bartoszewicz, stano- 
wisko oskarżonego było bardzo odpowie 
dziaine i nejaupełniej samodzielne. W jego 
rękach koncentrowały się całkowicie sprawy 
dostaw broni podwodnej 

Następni. czterej podsądni, zbądani w 
dniu wczorajszym — komandorzy: Morguiec, 
Toczyski, Zdeb i Mobuczy—złożyli zupełnie 
podobne oświadczenia jak kom, Mueller, 
Podpisując protokóły odbioru nie działali 
w ziej wierze i chociaż nie postępowali zgo- 
dnie z obowiązującemi przepisami, to jed. 
nak nie przypuszczali ani na chwilę, że mo- 
gli narazić skarb państwa na straty, 

prenumerat, tudzież 
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was. (Tępe spojrzenia. Cichy żach: 
wyt. Oxrzyki: brawo, brawo). Nie 
moją rzeczą i nie mojem zadaniem 
jest rozwodzenie się o filatelisty- 
ce wogóle, chociaż szanuję ich głę- 
boko, jaka siewców wysokiego, pię* 
knego, wiecznego... (ogólne „brawo”, 
głośne zadowolenie mego przyjacie- 
la.. )» Czem jest filatelistyka wogóle 
iw szczególności? Jest to zajęcie 
niegorsze od innych i ja raczej wolę 
filatelistę od pasera, lub przemytnika 
kokainy. Ars longa, vita brevis jak 
mówił Newton. (Burzliwy zachwyt 0- 
becnych. Odwaga moja wzrasta, roz- 
weselam się. Słyszę cichy szept przy* 
jaciela „co on plecie?*) Nic_ nie u- 
piększa tak człowieka, jak młodość, 
lecz i cicha starość posiada zdrowe 
fundamenty! Żyjmy więc, póki nam 
żyć jest danel! 

Słowa te wypowiedziałem tak poe- 
tycznie i z takim akcentem, że sala 
drgnęła od oklasków.. Czułem na 
sobie wściekłe, palące _ spojrzenie 
mego przyjaciela, więc starałem się 
nie patrzeć w jego stronę, 

— Idžmy dalej! Powiedziano mi, 
że filateliści smalą a lb u m y, 
a potem sypią. Czy one (albumy), są 
potem możliwe do zjedzenia — to 
kwestja gustu indywidualnego. Poli: 
licja nie ma tu nic do gadania — co 
im do tegol I wogėle filatelistyjka 
jest to swego rodzaju cicha warjacra! 
(Ton mój był podniosły. Ogólne „Ъ а- 
wo*l-Głosu mego przyjaciela nie 
słyszę—czuję, że jest już bliski zem: 
dlenia,.) A więc w południowy u- 
pał doliny Dagestańskiej, staliśmy 
na brzegu Newy! Pod modrym nie- 
bem Gruzji, w przepięknej Andalu- 

rozkwitała cudna dziewczyna... 

W tem sposób zbrojne zajęcie 
Wilna przez wojska polskie prawne- 
go stany tych ziem zmien'ć nie mo: 
gły, gdyż jedynie do tego upraw 
nione mocarstwo uznało je za część 
składową Litwy, 

Sowiecko-litewski traktat przyjaźni 
potwierdził tylko trastat z roku 1920 
i żadne kroki polskie, pretenzii Litwy 
do Wilna zmienić nie mogą. 

Mera fałszerska w Warszawie. 
Warszawski urząd śledczy wpadł na 

trop zakrojonej na szeroką skalę międzyna- 
rodowej afery fałszerskiej polegającej na 
fałszowaniu akcyj kopalni złota na Uralu 
«Lena Golfiels Limited» oraz kopalni nafty 
w Baku. 

W swoim czasie zjawiły się w Paryżu, 
a potem w Berlinie fałszywe akcje wyżej 
wspomnianych towarzystw, Policja tak ber- 
lińska jak i paryska czyniła poszukiwania, 
lecz bez skutku. 

Dopiero sprawa zaczęła się wyjaśniać, 
gdy do Warszawy przyjechał kupiec z Kra* 
kowa Karol Musiał, który kupił 200 akcji 
(fałszywych) kopalni w Baku, od Joska 
Goldberga z Warszawy. Akcje te Musiał na” 
był za 40 proc. wartości i zapłacił za nie 
17820 zł. reszię zaś w towarach 1 czekach. 

Musiał przekonal się, że akcje są fał- 
szywe dopiero wtedy, gdy złożył je w Ban* 
ku Holcera w Krakowie, bank zaś przesłał 
je do Paryża i dopiero poznano się na fał- 
szerstwie. 

Poszkodowany udał się ze skargą do 
urzędu śledczego w Warszawie, gdzie pole. 
cono mu, aby się skomunikował z dostaw* 
cami akcji, Spotkanie nastąpiło w hotelu - 
<Victoria» i tam aresztowano Joska Gold- 
berga, Lejbę Drohiczynera, oraz czekającego 
w taksówce na ulicy Michela Rubina. 

Dalsze śledztwo wykryło, że zatrzymany 
Rubin grasował w Berlinie pod nazwiskiem 
Emisa Sommera. Pomagał mu niejaki Da' 
niel Endin, przedstawiciel oddziału gdań- 
skiego firmy <London continental Express 
Company». Stosunki z bknkierami ułatwiała 
niejaka Melzakowa, żona grajka z dancingu 
«Regina w Berlinie. 

W Berlinie zostało sprzedanych skcji za 
100000 dolarów, Gdy i tam spostrzeżono 
oszustwo Endin i Maks Klaczkin (jeden z 
pomoeników Rubina) zamieszkały w Oliwie, 
a pochodzący z Warszawy, g zie miał kan: 
tor wymiany, czmychnęli zagranicę. Zostali 
dopiero aresztowani w Sofji. 

_ Podczas aresztowania znaleziono u Ru- 
bina 200 akcji «Lena». Ponieważ znaleziono 
u niego specyfikację sprzedanych akcji z 
podpisem Sommera, o którym nadchodziły 
wieści z Berlina, więć policją powzięła po- 

dej rzenie, 1% Sommer i Rubin jest jedną 
osobą. I okazało się, że podejrzenie to było 
słuszne. , 

U Drohiczynera znaieziono czeki na P. 
K. O. (zresztą bez pokrycia..) wystawione 
przez kupca Salomona Szteiberga, który ku- 
pił 200 akcji «Baku». Szteinberg miał 12 
akcji w domu, resztę zaś złożył w banku 
kopalni węglowych w Katowicach. 

Jak się dalej okazało akcje były druko- 
wane w litografji «Merkury» przy ul. Prze- 
jazd Nr 5. Właścicieli drukarni Hejnocha 
Czapnika, Moryca Drabinko, Nuta Drabinko 
i Segała Fiszers aresztowano. 

W drukarni znaleziono bardzo duży ma- 
terjał rzeczowy. Akcje były drukowane na 
Specjalnie spiowadzonym z Czech papierze, 
Wydrukowano akcji bardzo dużo—gdyż zu- 
żyto na druk 10 bei papieru. Wartość tych 
akcji jest ogromna— drukowane są arkusza- 
mi po 25 funtów szterlingów za arkusz. 
Wykonane są tak precyzyjnie, że zaledwie 
kilku specjalistów w Londynie potrafi je 
odróżnić od prawdziwych. 

Afera ta jest zakrojona na olbrzymią 
sumę. Przekracza prawdopodobnie 20 miljo: 
nów złotych! Dotychczas jednak uie ustalo- 
no ogólnej sumy. 

НЛЕМРЧЕНо ПЕУ НАН ЕВ ЛОЗОРООНДЕНЙ 

Wybuch wulkanu. 

TOK:O, 19—X. Pat. Donoszą o 
wsbuchu wuiskanu Hokkaido. Wui- 
ken wydziela olbrzymie kłędyy dymu 
i wyrzuca popiół . Ofiar w ludziach 
nie było, 

Burza w Japonii. 

PARYŻ, 19 -X. Pat. Prasa dono- 
s z Tokio, że w południowej części 
Japoeji szalała gwałtowna burza, któ. 
ra miała pociągnąć wiele ofiar. Kilka 
statków zstonęło. 

Myjcie dzieci tylko mydłem „Jupiter*, 
nie pijcie wody nieprzegotowanej, —a 
ziemia będzie wam, jak puch lekką! 
I gdyby oczy mego vis:a.vis, pana 
przewodniczącego, nie przypominały 
organów wzroku zamrożonego szczu- 
paka, gotów byłbym pocałować go 
w  wydęte, z zachwytu, usteczkal 
Kończę! Smalcie albumy, sypcie na 
nie, co chcecie, a mnie pozostawcie 
w spokoju, bo wszakże „kinżałem 
umiem się obronić jam—na Kaukazie 
urodzona*!! Skończyłem. 

Zachwyt był bezgraniczny, woła. 
no i klaskano bez końca. Widząc 
sunącego ku mnie, z zupełnie groź. 
ną twarzą, przyjaciela, chwyciłem 
palto, kapelusz i dła uniknięcia ową- 
cji oraz rozmowy z  przyjacieiem— 
pomknęłem ku wyjściu. 

* 

Dopędził mię jednak a ulicy. 
— Posłuchajnol Jesteś warjatem, 

albo idjetą!P| 
— No, pocóż - tak ponuro—zą- 

śmiałem się.—A propos, powiedz m 
przynajmniej, jakiego rodzaju jest za- 
jęcie filatelistów?! 

— Nie wiedziałeś? O żmijo? Zbie. 
rają marki! 

— Cóż za pomysł? Przecież kurs 
marki spada, ile ich dają za dolara? 

— Zakuta głowo! Oni zbierają 
marki pocztowel J 

% 

— Ach, to takie sprawy! 
Muszę się przyznać: gdybym na. 

wet o tem wcześniej wiedział, wypo. 
wiedziałbym to samo  przemówien 
nie zmieniając uni jednego słowa. 

du
e.
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INFORMACJE. 

W sprawie budowy elewa- 
torów. 

Wobec ukazania się w <Gazecie 

Porannej Warszawskiej» z dn. 8 b. m. 

w notatce p. t. „Elewatory w Pol- 

sce* rezolucji Komitetu Związku Or- 

ganizacji Rolniczych, _ Ministerstwo 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych ko- 

munikuje, iź niesłuszne jest zawarte 

w tej rezolucji twierdzenie, , jakoby 

umowa z kapitalistami zagranicznymi 

w sprawie budowy elewatorów nie 

została doprowadzona do sku:ku dla- 

tego, że Ministerstwo ропипею opi: 

uję organizacji rolniczych w tej spra- 

wie. W istocie bowiem Ministerstwo, 

zanim zajęło stanowisko w tej Spra- 

wie, zorganizowało w dn. 8 i 10 

ub. m. dwie konferencje z udziałem 

zainteresowanych instytucji, między 

innemi z udziałem Związku Polskich 

Organizacji Rolniczych. W wyniku 

wyczerpującego przedyskutowania za- 

W związku z powyższem odbyła się w 
dniu 14 b. m. w ministerstwie przemysłu i 
handlu pod przewodnictwem ministra inž. 
Е, Kwiatkowskiego specjalna narada. Udział 
w. niej wzięli delegaci zainteresowanych 
ministerstw oraz kilkudziesięciu zaproszonych 
wybitnych przedstawicieli życia gospodat- 
czego i nauki, na której p. minister Gliwic 
wygłosił obszerne expose o wynikach do* 
tychczasowych prac komitetu. Następnie 
odbyła się dyskusją na temat celów mię- 
dzynarodowej konferencji ekonomicznej oraz 
prac komitetu przygotowawczego, w której 
zabierali głos p. podsekretarz stanu Doleżal, 
posłowie: Wierzbicki. Szydłowski, Gościcki, 
Wiślicki, oraz prof. Rybarski, prof. Kosta- 
necki, prezes Młynarski, inż' Cybulski, B, 
Merės dr. M. Barciński i prezes A, Ojszew* 
ski. 

W celu skoordynowania prac związa- 
nych z konferencją powstaje przy minister- 
stwie przemysłu i handlu specjalny sekre- 
tarjat z naczelnikiem wydziału p. W. Zwo- 
liūskim na czele pod ogólnem kierownic- 
twem p. podsekretarza stanu dr, Doležala, 

Przypuszczalne zbiory ziemnia- 
ków. 

Według dotychczasowych obliczeń za 
wrzesień ogólna ilość ziemniąków wynosi 
246379000 kwintali, przy 103 kw. z 1 ha i 
ogólnej powierzchni, zas'anej pod ziemniaki 
w ilości 2388000 ka. W porównaniu z rokiem 

gadnienia konferencja doszła do wnio- ubiegłym, kiedy zasiana powierzchnia stano- 
sku, że zawarcie umowy w Sprawi€ wiła 2358993 ha, a ogólny zbiór 291061378 
sfinansowania budowy elewatorów kw., przy 123 kw. na 1 ha, obecnie przy- 

powinno być poprzedzone fachowe- 

mi studjami i wypracowaniem Szcze- 

gółowego projektu, — a formuła ta 

nie wywołała sprzeciwu zebranych, 

jakkolwiek widocznie zalecała pertra- 

gotowemi do finansowania budowy 

elewatorów, na razie za 

wno bowiem przedstawiciele poszcze 

gólnych Ministerstw, jak i delegaci 

instytucji, obecni na konferencji uznali 

Sprawę budowy elewatorów za zbyt 

poważną, by mogła być decydowana 

na podstawie faktu oferty fnansowej, 

©bciążającej kraj poksźaym diugiem, 
bez rozważenia istotnie celowego jej 
uużytkowania, Zresztą konieczność 
gruntownych studjów nad planem 

& - 87 zł za 100 klg.. owies 
wiesić. Zaró jęczmień browarowy 32—34, ma kaszę 32— 

33, otręby żytnie 22 — 23, pszenne 24—26 
ziemniaki 7-7,50. Tendencja utrzymana. Do: 
wóz słaby. 

50—55, razowy 35 — 40 

puszczalny zbiór złemniaków będzie znacz: 
nie niższy i prawdopodobnie nie wystarczy 
na potrzeby rynku wewnętrznego. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 19 
„ktacje z grupami kapitalistycznemi, października rb. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 36 — 
32 — 3 

Mąka pszenna amierykańska 90:95 (w 
hurcie), 100-105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc, 80—90, 
50—55, žytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana 

60 proc. 60—70, 78 proc. 

, jęczmienna 55—60. 
Chleb pytlowy 50 proc. 55—60, 60 proc, 

gr. za l kg. 
Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za 

sieci elewatorów uznaje w drugiej 1 kg, krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 
swej części i wymieniona wyżej rezo- 
lucja Komitetu Związku Polskich Or: 

przecierana 85—90, 
45—50, jaglana 70—. 

Rz 80—%, pęczak. 

Mięso wotowe 110 — 140 gr. za 1 kg., 
ganizacji Rolniczych, a Ministerstwo cjelęceż 180—200, baranie 110—130, wie- 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, zgo* 
dnie z postanowieniami : 
Ekonomicznego Rady Ministrów, już 
badania odpowiednie rozpoczęło 1 

powołało do życia Komisję rzeczo- 
znawców, która w ciągu najbliższych 
3 miesięcy ma opracować szczegóło- 
wy projekt sieci elewatorów i skia- 
dów zbożowych ściśle dostosowa- |SB£J. pzis 
nych do potrzeb życia gospodarcze 
go Państwa. 

Układ w sprawie Białowieży. 

Między grupą finansową angiel- Spostrzeżenia meteorologiczne 
ską, której polską  ekspozyturą 
jest Polska Sp. Drzewna „Century“ . 
a ministerstwem roinictwa nasiąpiło Ciśnienie 

zasadach średnie porozumienie, na jakich 
spółka będzie prowadzić w dalszym 
Ciągu eksploatację puszczy Białowies- 
kiej, Słonimskiej, Baksztańskiej i la- 
sów Grodzieńskich. 

Spółka, przeprowadziwszy szereg 
zmian w administracji ze znaczniej: 
szem uwzględnieniem elementu pol- 
skiego, rozpocznie w najbliższym 
Czasie intensywną ekspioatację. Gru- 

magane przez rząd warunki płatności, 
kaucja zaś złożona w roku 1924 na: 
dal pozostaje w rękach rządu. 

Podatek od obrotu i mająt- 
kowy. 

W ciągu października i listopada 
mianowicie do dnia 20-go paždzier- 
tiks i; 20-go listopada, przypadają 
terminy płainości zaliczek na po- 
datek przemysłowy od obrotu 
za trzeci kwartał b. r, od 15 psź: 
dziernika do 15 listopada termin 
płatności drugiejj połowy  podit 
ku gruntowego i do końca paz- 
dziernika upływa termin drugiej raty 
podatku majątkowego, płatnej w roku 
1926, Niedotrzymanie któregokolwiek 
z tych terminów pociągnie za sobą 
przymusowe pobranie zaległych kwot 
wraz z karami za zwłokę. Nadto 
Ministerstwo Skarbu podaje do wia- 
domości, że opieszałi płatnicy stracą 

"prawo do korzystania z wszelkich 
ulg podatkowych. 

Rzemieślnicy przeciwko pro- 
jektowi ustawy przemysłowej 

Minister Przemysłu i Handlu, p. 
Kwiatkowski, przyjął delegację Cen- 
tralnego T-wa Rzemiešlniczego Chrzeš- 
€ijan, która złożyła materjał w sprawie 

mysłowej, mającej ukazać się, jako 
uj” p. Prezydenta Rieczypospo- 
itej. 

Memorjał wyraża zastrzeżenie 
przeciwko zamierzonemu projektowi 
ustawy i wyraża Obawy przed skut. 
kami mającego ukazać się dekretu, 
Memorjał zwraca również uwągę na 

nieuwzględnienie w projekcie dekretu 
postulatów wykwalifikowanych rze- 
mieślników. 

Pan minister obiecał rozpatrzeć 
przychylnie zawarte w memorjale po: 
stulaty, 

Międzynarodowa konferencja 
ekonomiczna. 

W r. ub. na skutek rezolucji Ligi Naro- 
dów został wyłoniony t. zw. Komitet Przy- 
otowawczy Międzynarodowej Konferencji 
konomicznej, który niebawem ma podjąć 

swoje obrady, 

< MZEWY WSK ENIA Komitetu 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr 
przeważający 

karstwa przepisane 
umówionego lub urzędowego, skarb 
państwa będzie płacił 50 proc., resz- 
tę płaci pracownik, 
graniczne skarb pokrywa jedynie 25 
proc. należności. 
na znosi się wogóle. 

przowe 230—250, sehab 270—28), boczek 
270—280. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — 
4.00, Il gat. 320 — 350, smalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. : 

Nabiał: mieko 40. gr. za 1 litr, śmie- 
tama 180--200, twaróg 50—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 100 — 180, masło nieso- 
lone 520 — 580, solone 450 — 480, desero' 
we 580—620. ` 

Jaja: 180—220 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle T—8 gr. za 1 kg. 

cebula 40—50, marchew 10—15 gr. za I kg., 
pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 10—15 gr. 
za 1 kg. brukiew 8—10, ogórki 250—370 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 50—60 gr. 
za l kg., fasola suączkowa 40—50 gr. za 
1 kg, kapusta świeża 12—15 za 1 kg., ka- 
laiiory 30 — 50 za sztukę, pomidory 50 — 

9 Zo moce! jabłka 20—50 1k moce: jabłka 20—50 gr. za 1 kg., gra- 
szki 50-70, Śliwki 60—80. 

Cukier: kryształ 130-135 (w hur), 135-140 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 176 (w 
detalu) gr. za 1 kg. zt 

Ryby: liny żywe (brak), śnięte 200 — 
250 za I kg., szczupaki żywe (brak), śnięte 
170—200, okonie żywe (prak), śnięte 180— 
200, karasie żywe (brak), śnięte 130 — 140, 
karpie żywe 220-220, śnięte 150—160, leszcze 
żywe (brak), Śnięte 200—240, sielawa 150— 
180, wąsacze żywe (brak), snięte 200—250, 
węgorze 400 — 420, płocie 130—150, drobne 
60—100. 

Drób: kury 200—500 gr. za sztukę, kur- 
ezęta 150—180, kaczki 300—500, bite 300— 
400, młode 208—220, gęsi żywe 700 —1200, 
bite 500—800 gr. za sztukę. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
20 października 1936 r. 

Deeizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 9,00 9,02 8,98 
Hoiandja 360,— 360,95 361,85 
Lendyp 43.76 43,87 43,65 
Nowy-Vork 9.00 9.02 8.08 

Paryž 26,75 26,51 26,39 
Praga 26,72 26,78 26,36 
Szwajcarja 17432 17476 173.59 
Wiedeń 128.30 127 62 126.98 
Włochy 38,62 38,72 38 53 
Beigja 25,50 25,56 25,44 
Stokhoim 241,25 24185 21065 

Papiery wariošciowe 

Pożyczka dolarowa 12,50 (w złotych 643,50 
= kolejowa 8788 — 87,88 

5 pr. pożycz konw. 4550 45,50 — 
pr. pożyczk, konw, — - — 

—proc, listy zast. 
ziemskie przedw, 36— —— — 

  

KRONIKA 
  

ŚRODĄ 

Wsch. s, o g. 4 m 21 

ana Kant. Ir. 6 m 57 
Jutro 

Urszuli, HiL. 

Zach. si. o g. 

Zakładu 
Meteorologji U. S. В. - 

z dnia 19—X 1926 r. 

) 759 

Jia 
jos 

) SW 
Uwagi: Półpochmurno. Pierwszy śnieg 

w nocy przymrozek i szron, Tendencją ba- 

Pa angielska wypełni wszystkie wy- Tometryczna—stan stały. 

URZĘDOWA 

— (o) Pomoc |Iekarska dla 
urzędników. Instytucje rządowe 
otrzymały okólnik o uchwale Rady 
Ministrów w sprawie zmian w pań: 
stwowej organizacji pomocy  lekar- 
skiej dia urzędników. 

że za le- 
lekarza 

Zmiana polega na tem, 
przez 

za specyfiki za- 

Pomoc dentystycz- 

— () Ustalenie cen drzewa 
dla ludności. Na mocy ustawy o 
zaopatrzeniu ludności w drzewo opa- 
łowe i budulcowe zajętego w lasach 
prywatnych Wojewoda V 
zasiągnięciu oponji komisji fachowej, 
wydał zarządzenie, 
ceny na te drzewo na październ'k 
r. b. pozostaną te same jakie były 

ustalone poprzedniem zarządzeniem 
w tej sprawie. 

ileński, po 

w myśi którego 

— (0) Brak quorum. Wyznaczo 
ne na poniedziałek, dn. 18 paździer: 
nika, posiedzenie . miejskiej komisji 
gospodarczej nie odbyło: się z po- 

я o wodu 
zamierzonego projektu ustawy prze- kijem te 

braku quoium, co było skut: 
go, że Magistrat rozsyłał za: 

rozpoczęciem 

— (x) Wyjazd v prezydenta 
m. Wilna do Warszawy. W dniu 

8 b. m. v. prezydent m. Wilna p. 

Rady Polsk, Dyrekcji Wzajemnych 
Ubezpieczeń. 

Korzystając ze swego pobytu w 
Warszawie p. v prezydent poczyni 
starania w minist. spraw wewn, w 
Sprawis przedłużenia terminu prac 
komisyj obywatelskich i biur przemel- 
dunkowych. 

— (x) Nowy radny m. Wilna. 
obec zrzeczenia się mandatu rad- 

nego m. Wilna przez dra Ludwika 
Łukowskiego, jako kolejny kandydat 

— (x) Zapomogi miejskie. Ma- 
gistrat m. Wilna wyasygnował w 
dniu wcżorajszym dla gminy žydow- 
skiej w Wilnie 3.000 zł. tytułem sub- 
sydyj na m-c październik za wyda* 
wane obiady dla bezrobotnych żydów. 

Pozatem wyasygnował magistrat 
2.000 zł. dla kuchni higjenicznei w 
Wilnie 12000 zł. dla kuchni Nr 2. 

—(t) Laboratorjum dla spraw- 
dzania liczników toku elektrycz 
nego. Dowiadujemy się, że labora- 
torjum i pracownia sprawdzania licz- 
ników toku elektrycznego przy Wi- 
leńskim Okręgowym Urzędzie miar 
jest już ostatecznie, po sprowadzeniu 
z zagranicy niezbędnych li zników, 
uruchomione i przyjmuje liczniki do 
legalizacji. 

Zaznaczyć należy, że liczniki przyj- 
mowane są jedynie w godzinach od 
9—12 w południe w urzędzie przy 
ul. Trockiej 10 

SZKOLNA. 

— W. Uniwersytecie pow. 
szechnym im. A. Mickiewicza zo- 
stały rozpoczęte wykłady języków 
polskiego, angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego, arytmetyki, buchalterji, 
korespondencji handlowej. Dalsze za- 
pisy na te przedmioty, 
inne, objęte programem, przyjmowane 
Są w sekretarjacie zakładu W.Pohulanka 
14, drugie piętro. W wyborze przed- 
miotów or z poziomu wykładów siu- 
chacze mają zupełną swobodę. Kursy 
mogą być tworzone zkażdego przed- 
miotu w dowolnym zakresie na żą: 
danie pewnej 
Opłaty są możliwie niskie. 

jako też na 

ilości 10 osób. 

Ww 

np. 

— (0) Święto szkolne. 
związku z przypadającą w roku bie- 
żącym 200 rocznicą św. 
Kostki, 
władze szkolne zarządziły, aby wy- 
jątkowo w tym 
świętego, t. j. 13 listopada był wol- 
my od nauk. Młodzież w szkołach kiego <Papa się żeni» po raz ostatni w se- 

MIEJSKA wyznaniowych nie katolickich | w 79% 
szkoł*ch mniejszościowych z nieka- 
tolicką młodzieżą może mieć naukę gierska 
szkolną. i 

Stanisława 
jednego z patronów Polski, 

roku dzień tego 

WOJSKO WA. 
‚ — (о) Zebrania kontrolne. 

Władze wojskowe wyjaśniły, że na 
proszenia członkom komisji zaledwie odbywające się od kilku dni zebra- 
na parę godzin przed 
się posiedzenia, 

nia kontrolne wszyscy rezerwiści i 
pospolitacy winni zgłaszać się punk: 
tualnie w dniu przewidzianym przez 
plan i przed właściwemi komisjami. 
Powoływani do zebrań kontrolnych 

Łokuciewski wyjechał do Warszawy, traktowani są narówni z wojskowy- 
celem wzięcia udziału w posiedzeniu mi służby czynnej i za niestawienie 

się w terminie co do dnia i godziny 
przed właściwemi komisjami kontrol: 
nemi pociągani będą do odpowie- 
dzialności karnej w myśl wojsko: 
wych przepisów karnych (dyscypli- 
narnych). Na podstawie tych przepi- 
sów oficer, przewodniczący zebraniu 
kontrolnemu, może zarządzić nie- 
zwlocznie zaaresztowanie [wianego 
na przeciąg do 3 dni i odstawienie 
go na odwach, Zaleca się wobec te- 
go punktualne stawianie się na ze- 

Na członka polskiego powołany został wYSUnięty został z listy Nr 1 p. Piotr brania kontrolne. 
<ad personam» b. minister inż. H. Gliwic. Ostasiewicz. 

s 

wo 3 

Z UNIWERSYTETU. 

— Promocje. W środę dnia 20 
b. m. o godz. 12 i pół po poł, od- 
będzie się promocja absolwentów 
Wydz. Lekarskiego Uniwersytetu Ste- 

Budowa pomnika Adama Mickiewicza. 
(Komunikat Sekcji Prasowo-Propagandowej). 

W dniu 18 tym b. m. zarząd Głó: tektury Politechniki Warszawskiej, 
/ e- wnego Komitetu Budowy Pomnika takiegoż Wydziału Politechniki Lwo- 

fana Batorego p. Auksztukais - Wit- Adama Mickiewicza w Wilnie odbył wskiej wreszcie Szkoły Sztuk Pię- 
kowskiej Józefy i p. Dźwilla Feliksa posiedzenie pod przewodnictwem Кпусй w Warszawie. 
na doktora wszechnauk lekarskich. wiceprezesa Komitetu p. wojewody _ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
Wstęp wolny. Raczkiewicza. 15 listopada r. b. Nagrody wyplacone 

AKADEMICKA. Sprawa budowy pomnika jest w będą trzy. Pierwsza wynosi 10000 
— Zebranie akademickie dia f3zie następującej. złotych, druga 8000 zł, trzecia 

wszystkich akademików: Dziś t. j. Termin nadsyłania modeli konkur: 6.000 zł. : 
dnia 20 X rb. šroda o godz. 7 m.15 S0wych uolynąt z dniem 11m paź: Natychmiast po ogłoszeniu kon- 
w auli USB. odbędzie się zebranie dziernika. Nadesłano na konkurs wy- kursu otwarta będzie dla publiczności 
informacyjne dla wszystkich akade: jąikowo obfitą ilość prac ze wszyst« wystawa wszysikich prac nadesłanych 
miczek i akademików o ideologji Kich środowisk artystycznych zarówno na konkurs. Decyzja co do gmachu 
Stow. Młodz. Akad. „Odrodzenie“, W kraju jak zagranicą, a jeszcze sy: i sali gdzie mieścić się będzie wy- 
Referat wygłosi p. Zdzisław Piewako, gnałizowane są Komitetowi prace, stawa zapadnie w najbliższej przysz- 
prezes «Odrodzenia», Informacje o wysłane przed ostatecznym terminem tości. Nagrodzone modele będą figu' 
działalności „Odrodzenia* w kraju konkursu a będące w drodze. W .rowały na wystawie już pod nazwi- 
i zagranicą poda sekretarz zarządu. chwili obecnej modele konkursowe, skiem twórców, zaś reszta prac pod 
Wstęp wolny. niektóre znacznej objętości, dobywa- godłami konkursowemi. 

— Nowy prezes Wileńskiego "€ 54 Z pak i gromadzone przejścio- Przybyli z Warszawy i Krakowa 
Komitetu Akademickiego. Ostat- WO w jednej z sal uniwersyteckich. czł.nkowie jury zabawią w Wilnie 
nio na stanowisku prezesa Wileń- Komitet jeszcze nir zdecydowa! osta 3 — 5 dni i będą gośćmi tutejszego 
skiego Komitetu Akademickiego zaszła tecznie gdzie będą wystawione na społeczeństwa polskiego. 

zmiana, a mianowicie dotychczasowy widok publiczny. н Sekcja finansowa Komitetu  Glė- 
prezes p. Wacław Mohl wobec ukoń , Jury konkursu stanowią: generał wnego (której przewodniczy dyr. 
czenia uniwersytetu ze stanowiska L. Żeligowski (prezes Komitetu Gi. J. Korolec) krząta się energicznie 
ustąpił serdecznie żegnany przez ko- udowy Pomnika), p. wojewoda wi- około po» iększenia posiadanych fun- 
legów i udał się już na studja do leński, p. prezydent m. Wilna, Artur duszów. Koszty już obecnie są nie- 
Paryża. Górski (literat + esteta, komentator małe. Komitet pokrywa np. wszystkie 

W poniedziałek ubiegły tj. dnia PISM Mickiewicza i Słowackiego, autor wydatki związane z przesyłką do 
18 

a następnie krwawa bójka, 
połączona ze zdemolowaniem całego - 
rabinatu. 

Zawezwana na miejsce wypadku 
policja położyła kres bójce i wszyst- 
kich poranionych żydów sprowadziła 
do komisarjatu. 

skiego Teodora, Sźxaplerna Nr. 75. 
Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 

Teatralnej Nr 3, 5, 5—a, 7, W. Pohulanka 
Nr 9 i 11, M. Pohulanta Nr 14, 16 i 16—a. 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Bobrowej, prawa strona cd Krzywej do 
Gedyminowskiej, Gedyminowskiej, prawa 
strona od Bobrowej do Soltaniskiej i lewa 
strona od Dzielnej do Krzywej, Sokolej, Ie- 
wa strona od Bobrowej do Sołtaniskiej, Sot 
taniskiej, lewa strona od Sokolej do Gedy- 
minowskiej, Dzielnej, prawa sirona od Ge: 
dyminowskiej do Chlebowej, Chlebowej, 
prawa sirona od Dzielnej do Krzywej, Krzy: 
wej, lewa strona god Gedyminowskiej do 
Chlebowej. 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Nowogrodzkiej Nr 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
Ti, 71—a, 73 i 75, Kaczej Nr 1, 3,517, 
Pawiej, lewa i prawa strona cała, Koziej— 
od Kaczej do końca i Nr 3, 5, 8—a, 16, 18 
i 20, zauł. Piekarskiego (cały), Rozbrat Nr 1, 
3,5, 7, 9, 11 i 13, Zgoda Nr 17, 19 i 21 i 
w Bilewiczowej, Łuczyńskich i Szabłoń- 
skich. 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Połoskiej Nr 48, 5), 52, 54 i 54—a, Trakt 
Batorego, lewa strona od Nir 56 do 82 
włącznie. (t). 

X rb. zostały dokonane wybory dzieł „Monsalvai”, „Ku czemu Polska Wilna modeli konkursowych. Komi 
nowego prezesa, którym został p. szła* etc.), Ferdynand Ruszczyc, Je: tet prosi usilnie osoby, któreby miały 
Zdzisław Plewako, prezes Siow. Mi, "ZY Remer 1udzież przedstawiciele: zamiar łożyć na pomnik Mickiewicza 
Ak. «Odrodzenie». P. Zdzisław Ple. Akademji Sztuk Pięknych w Krako- w Wilnie, aby raczyły nie zwlekać 
wako ód paru 'lat bierze czynny kowie, Instytutu Sztuk Pięknych w z wniesieniem składki na ręce dyr. 
udział w życiu ogólno-akademickiem Krakowie, Wydziału Sztuk Pięknych Korolca (nl. Mickiewicza 24). 
i mimo ukończenia już wydziału U- S. B. w Wilnie, Wydziaiu Archi- 
prawnego studjuje w dalszym ciągu + е 3 
inne interesujące go gałęzie wiedzy. Bandyci w mundurach litewskich. 

i daj. " ; у 2 
wiińikiego Komiión. Kadaniehiego Dnia 18 bm. obywatel polski ). liszki, napadło na niego kiku uzbro: 
jest najwyższą godnością w środo- Worszowski, posiadając przepustkę jonych w karabiny osobników, z któ- 
wisku akademickiem. przekroczył w rejonie Wojtowa gra- rych u dwuch pod płaszczami cy- 

Wobec  zawakowania _ jednego nicę do Litwy celdm sprzedania wilnemi, napadnięty spostrzegł mundu- 
miejsca członka Komitetu i II v.ce- skoszonego siana Po załatwieniu ry litewskiej straży granicznej, Bandyci 
prezesury na to stanowisko został SPraw, gdy Worszowski powracał zbili Worszowskiego kolbami, żądając 
wybrany p. j. Kopeć z konwentu do Polski i znajdował się jeszcze po pieniędzy. 
<Palonla"; stronie litewskiej, około wsi S:perg- 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA Krwawa bó;ka żydów w rabinacie, 
— Zarząd Kasy chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dn. 18 bm. W dniu wczorajszym w miejsco- rabina, 
załatwił m. in. nasiępujące sprawy: wym rabinacie dwóch znanych/kupców 

przyjął do wiadomości komunikat wileńskich żydów zgłosiło się ze 
przewodniczącego zarządu z załatwio: Swymi Świadkami na sąd polubowny. 
nych spraw przez niego i jego za: W trakcie rozprawy powstała między 
stępcę; przyjął do wiadomości i sto- zainteresowaanymi żydami sprzeczka, 
sowania wyjaśnienia i okólniki Okrę: rezultatem. której było wypędzenie 
gowego Urzędu Ubezpieczeń w 2 E + от 
Warszawie w sprawach. pojęcia KLO dziš powinien zgłosić się do komisji przemel. 
wspólnego zamieszkiwania i pomocy i 
cztonkom rodzin, zamieszkalym poza dunkowej. 
obrębem Sdziałalności kasy chorych, _ Do I Komisarjatu, mieszkańcy Juliet 
świadczenia z okazji wydania naświat Straszuna Nr 2 (Zawalna 34), 4, 6, 8, 10,12, 
noworodków martwych, wypłaty za- aa SZ św. Mikołaja [5, 7, 9, 13, 
siłków dla matek karmiących, ubez- a dci 3 
pieczenia. bezrobotnych pracowników A gi T Gears Aš 
uno ass prawa  dobrowolnego a įk i = = z 30, 

j i i ń „ 32 i 34, Szkaplern r ‚ „Szkaplerna 

wych na wypadek choroby, kosztów М. @. 0 (0 Эа д ое 
leczenia członków rodzin obcych kas Ba ze у CZ lisa,  Ryaklewi Е 
chorych, szczepienia przeciws:karlaty- koaiatea, Sabo Sia Atika Bo. 
nowego w kasie chorych; przyjął do a Vanagai Na: Re 
wiadomości komunikat dyrekcji w ;toniny (prawa siron=), > 5 
sprawie _ ukonstytowania šie Rady (w grodzi ta Sakaplemą, 63, Undro Ignasss 

Lekarskiej e io a BoricooE Matwicy, S 0: 
w związku z o iki „rzą i Kozełczukasa Karola (lewa strona 
go Uwędu USE CE w S Szkąplerna Nr 65, 0567, 67, 69 i Ti Zau- 

wie w sprawie walki z jaglicą i orga- Stankiowicza Józefe, |. Aliynkowa K.-Slen 
nizacji kursów uzupełniających dia kiewiczowej, |. Wirszałowicz, S, Rakowski, 
lekarzy — uchwalił delegować jed- N. Szintorowej i P. Lipniskiego. Po lewej 

i i „Stronie M. Ałtynikowej, K. Prostakiszėw- nega lekarza okulistę na wzmianko: N. Szikt sė Aleksiejewa. 1 N. Szik. 
wane kursy; przyjął do wiadomości torowej, Szkapierna Nr 73, Szkaplerna—po* 
Ustawę z dn. 28 września 1026 r“ mi 251730070 posesjez S Galai Osipa, 
2 sprawie zmiany brzmienia art, 103 Kr zg se Oj mie 
104 Ustaw: obowi sklego Jana, imikowej arį!, Amelajno- 

bezpieczeniu A wie a wa Jana, Nijobrenowe, Rypinji i Miktaszew- 

dn. 19. V. 1920 r. ATARI MRS STT ASTA Tai B NNTNIAI |- RUEPOATE TOO AOYCT WERE OKE N 

ZEBRANIA I ODCZYTY i ai 
— Posiedzenie T-wa Gineko- Rabin O = 

logicznego. Pierwsze po przerwie 

Młody, dość pełny, bez zarzutu 
letniej posiedzenie naukowe Wileń- 
skiego T-wa  Ginekologicznego od- 
będzie się we czwartek dnia 21 bm. Na twarzy o pięknych, pełnych męs- 
o godz. 20-ej w lokalu Państw, KOŚCI rysach, wprost czarujący obej- 
Szkoły Położnych w Szp. Św. Jikóba ściem się i zachowaniem, niestycha- 

z następującym porządkiem dzieanym: nie Skromny, ujmujący prostotą i 
1. Odczytanie protokółu z ostat. Szczerością—oto jakim myśmy go tu 

niego posiedzenia, 2. Pokazy chorych Widzieli. Krótko. Przyleciał z Lublina, 
i preparatów, 3. Dr. Jaźwiński „Przy. Opowiedział nam swe przeżycia bo- padek włókniaka tylaej ściany powię. haterskie — i odjechał: do Łodzi, do 
zi mięśnia prostego*. 4 Dr. Karnicki Katowic. Wszędzie go widzieć pra- 
„Wrażenie z podróży zagran'ce“. 5, NĄ, usłyszeć go, i nacieszyć się i 
D.. Dobrzański «Rzadki przyja ek naciekawić jego widokiem. 
powikłania połogowegow. To, co w przepełnionej sali teatru TRATR 1 MUZYKA, * Pohulance mówił nam kapitan 

* Orliński znaliśmy — z gazet. Oczywi- 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»), Dziś 228 ie w st i i. 

niezmiernie wesoła krotochwila W. Варас- a Ta S o: 

kawych i barwnych nasłuchaliśmy się 

biorących bszpośrednio udział w ru: 
chu iotniczym ogólno-poiskim i miej- 
scowym, bądź interesujących się ży- 
wiej naszą aeronautyką. 

Obecnym był na uczcie p. woje- 
woda Raczkiewicz nie opuszczający 
żadnej sposobności zadokumentowa- 
nia swojej łączności z każdym u nas 
odruchem społecznym ożywionym 
rzeczywiście obywatelskim lub patrjo- 
tycznym duchem. Zasiadł też do sto- 
łu J E. ks. biskup Bandurski, tak 
niesłychanie wrażliwy na każdy błysk 
żołnierskiej tężyzny i fantazji. Szereg 
toastów rozpoczął p. wojewoda bio- 
rąc z serdecznego fetowania kap. 
Orl.ūskiego osumpt do podniesienia 
wysokiego dla Polski znaczenia lot- 

nictwa: Niech bohaterski czyn kap. 
Orlińskiego— mówił — będzie bodź: 
cem do jaknajgorliwszego popierania 

: rzez społeczeńst lo niet — Jutrzejsza premjera. Jutro po ra: mnóstwo, a już co do pochwał, nie instytucji. aero ej nis, 
Bit zaa : я й 4 ! PZ da a Vaterloo>—satyra wę- mal i dla Japończy- nej wagi. Kilkakrotnie. toastował z 

Wijowisko, to w którem Szdjęty jest KOW i ich kraju, kap. Orliński chyba niemałą werwą i swadą gen. Kubin jęty З cały zespół Teatru Polskiego, oraz liczni Nikomu prześcignąć siebie nie dał. zastępca dowódcy wileńskiego garni- 
a, lusttowane jest również orkiestrą. U derzało też niezmiernie dodatnie zonu. Przemawiali kolejno przewo- > „Rolę apo = AE wywierając wrażenie, jaknajczysisze dniczący związkowi byłych oficerów 

J. Jasińska, T. Plwiński, S. Purzycki i K, wySUwalie przez prelegenta na plan armji czynnej mec. B Szyszkowski, 
Wyrwicz-Wichrowski, który sztukę wyreży: pierwszy „osoby  iowarzysza lotu, dyrektor Banku Polskiego dyr. Mil- serował. Ё - „„Sieržanta Kubiaka (który do Wiina kiewicz, porucznik Chonowski w 
dzielę Badehodzą o g kiemas Wi NIE Przybył). Ta baczność nieustanna jmieniu 11.go pułku, - którego szhfy 
doskonała sztuka Grzymała - Siedleckiego © wymierzenie _ rajskrupulatniejszej nosi kap. Ocliński iinni, Niepospolitą «Spadkobierca>, sprawiedliwości Kubiakowi wzmogła okrasą uczty było zaimprowizowane Ceny miejsc najniższe od 15 gr. do 2zł, jeszcze bardziej gorące sympatje, któ: wyrecytowanie przez inę Su: Kasa czynna codziennie do g. li-ej re wielki nasz lotnik tu unas zdobył morokową kilku pięcagiii a č wy” i które w owacyjnem przyjmowaniu rosłych, jak kwiaty na grancie wileji- 
wiecz. bez przerwy. 

WYPADKI | KRADZIEŻE, go i oklaskiwaniu znalazły huczny skim, że wymienimy tylko tryptyk 
„Wilno“  Niedziałkowskiej-Dobaczew- — _ Pożar. W zaśc. Kowaiewszczyzna wyraz, 

Ga ааоч vaksiok niegyjaėnionci | Naracji nie powtarzamy. Poświę- Zkiej = PZA ; > 
saa AA Julji Żejmowej, Straty wy. >= anna odd Asi Pod sejm Iszem wrażeniem poże- 
no i : “ gnano si rz о 

— Samobójstwo. Dn. 18 b. m. otuł wa—Tokio— Warszawa. Pośpieszamy 8 ę doódrze po północy 

kz Fini (Kwiezelna 3) Despernia Gz. tylko dołączyć nasz oklask do pow- TANIO 
stawiono do szpitala żydowskiego. Przyczy- szechnego oklasku. „ Krzewy róż do nąbycia w dowolnej 
ny Samobójstwa nie ustalono. Niezwłocznie po prelekcji, która iiości. Antokolska 137. Sienki :wicz. 

2 sp alkis a 19 trwała prawie trzy godziny, zasiadł 
„Mm. został zatrzymany ez statego miej. zli i 

вса zamieszkania M. Sorokin, który niósł a adis ж ‘]Ё?пеі е i (4 
worek biellzny. Sorokin p'zyznał się, iż bie. George'a do wspólnej uczty, rą 
liznę skradł ze strychu na ul. Ostrobram: go podejmowało grono osób bądź 
skiej, lecz nie wskazał dokładnego adresu. 

        
    

Kupuję każdą Mošė 

sera litewskiego 
Warszawa, Podwale 5, „Kujawy*.  



4 

Świeto pułkowe 13 p, uk. wil. 
Święjo pułkowe 13:go pułku Ula- 

nów Wileńskich obchodzone było w 
dniach 16:go i 17.go b. m, tym ra- 
zem bez zaproszonych gości w kole 
ściśle wewnętrznym, a to z powodu 
przeprowadzanego obecnie gruntow- 
nego remontu koszar. 

Uroczystość rozpoczęta w sobotę 
dn. 16go o 10tej mszą świętą za 
dusze poległych ułanów i oficerów 
pułku w walkach o niepodległość z 
nawalą bolszewicką i w walkach o 
odzyskanie Wilna podczas kampanii 
generała Żeligowskiego. 

Tegoż dnia popołudniu odbył się 
uroczysty obiad wspólny ułanów z 
korpusem oficerskim i oficerami re: 
zerwy, którzy jak zwykle licznie sta- 
wili się ne uroczystość pułkową. 

W niedzielę 17-70 po mszy świę- 
tej w kspiicy garnizonowej odbył się 
uroczysty obiad korpusu of cerskiego 
wespół z ofcerami rezerwy, którzy 
byli podejmowani jako goście przez 
oficerów pozostających w służbie 
czynnej. Wśród serdecznego nastroju 
przyjęcie przeciągnęło się od wpółdo 
drugiej do czwertej popołudniu. 

Liczne toasty rozpoczął d-ca pułku 
pułkownik Kunicki, podnosząc w 
przemówieniu znaczenie Święta puł- 
kowego, dziękując oficerom 11 go 
pułku Wieńskiego z Lidy, kiórzy 
przybyli złoż;ś pułkowi życzenia 
kończąc toastem za pomyślność pułku 
i owocność jego pracy dla dabra 
ojczyzny. 

wznosili: major Ważyński od imienia 
11-go pułku lotniczego, p. St. Rze- 
wuski i ppor. Jan Tyszkiewicz od 
imienia oficerów rezerwy i liczni ofi- 
cerowie pułku. Wznoszono zdrowie 
za pomyślność pułku, zdrowie obec= 
nego dowódcy jako też nigdy nie 
zapomnianych byłych dowódców — 
rtm. jerzego Dąbrowskiego, pierw- 
szego d-cę jeszcze z czasów party- 
zanickiego oddziału jazdy Wileńskiej 
i pułkownika Butkiewicza, niestety na 
uroczystości nieobecnych jako też 
zdrowia majora majora Harkałło-Ho- 
rawskiego i rotmistrza Michniewicza 
Hermana, który w czasie wojny praw: 
nie sprawowali d-wo dywizjonów 
pułku. 

Uroczysty dzień zakończono wie: 
czorem w gronie rodzin oficerów 
pułku z tańcami, które przeciągnęły 
się do późnej nocy. 

NADESŁANE 

  

Idealna Pasta do zębów. 

Krem Perłowy. 

Ihnatowicza, Lwów. 
  

воооФфоф фф фф фФоФОнаоповиныт овОН х 

CZY JESTEŚ CžLOnKIEM 
"LOPP. 

Liczne następne toasty koleji0r50-40+4+02>++424+444404 

  

  

  

$ š ME mi z 
centrum miasta 

$ NA RATY! 2 3—5 pokojowe: 
Hurt! Detal! e go poszukuję natych- 
NAJTAŃSZE miast.  Dzierżawę 

A oplacę z góry. Oleriy 
i aa ZRÓDŁO! 8 SSS Ogłoszeń Si 

3 il i ko ne — 1 = 
Odbiorniki ""P""zesc, skŁADOWE. 64 — 

T-wo 123) Wilno, @ 

Radjo techniczne Klękirii Wileńska 24 e praszam osobę, 
47 ©& kt “ra na odczycie 

- kap. Oslińskiego   

  

GÓRNOŚLĄSKI OP 

ZAWALNA Ila. 

  

WĘGIE 
z najlepszych kopalń, o najwyższej kaloryjności 

POLECA z dostawą do domów 

Zyśmunt Nagrodzki 
SKŁAD MASZYN. 

<zacpiekowała Się». 
moim parasolem, wii 

szącym w piątym 
rzędzie Nr 1l a 
odniesienie go do 
Administracji «słowa» 

  

Akuszerką 

Wi Smiatowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, - moczo* 
płciowe i skórne, ul. 

Wileńska, 7, 

łoda intel. panna 
M posiada dosk. 

jęz. franc, z 
wielol. prakt. poszu- 
kuje lekcji lub posady 
do dzieci za pokój i 

AŁOWY 

  

  

  

utrzym. Rzeczną 11—9 
  

Hi: „KONSUL. 

żywnością _przewyższają- wWszysikie 

i okolice 

|Spółka     

  

Wszechświatowo znana fabryka czekolady SARO TTI Sp. Ake. 

mus ka kao 
które ukazało się w sprzedaży w 2.ch gatunkach 

I gatunek «SAROTTI» — KAKAO. 

Obydwa gatunki swoim wyśmienitym smakiem, deli- 
katnym aromatem, oraz zawartością tłuszczów i po- 

gatunki zagranicznego kakao, 

Żądać we wszystkich poważniejszych sklepach kolonjai“ 
nych i spożywczych Jeneralna reprezentacja na Wilno 

Wileńska „Handel Importody" d > 

Wilno, ul. Zawalna 27. Tel. 746, 

  

gub. dokument 
2 wojsk. wyd. w 

1925 r. przez 5 
p. p. Legjonów w 
Wilnie na imię Woj. 
ciecha Mościckiego, 

zam. w Wołkowysku, 
uniewaźnia się 

gab. zaświadcze« 
nie, wyd. przez 
Urząd gm. Mej. 

szagolskiej za L. 55 
na imię Józefa Mi- 
chalkiewicža o zareje! 
strowaniu się jako 

rocznika 1907, 
unieważnia się 

gub. książ. wojsk, 
Z wyd. przez P, K, 

U. Wilno, na 
imię Jana Białuńskie- 
go, zam. we wsi Szar: 
kiszkach gm, Podbrze- 
skiej, unieważnia się AKAO. 
wcze 

Ze». książ, wojsk., 
wyd. przez P,K,U. 

Wilno na imię Józefa 
Masejeta, zam. we 

wsi Sawicryzna gm. 
Bystrzyckiej, 

unieważnią się 

———— 
O WYNAJĘCIA 

ED rieszianie 6-scio 
pokojowe ze 

wszystkiemi wygo- 
dam, Zygmuntowska 

  

dotychczasowe 

      

8 20—7 od 3—5 popoł, 
  

Miejski Kitematogral 
KULTURALNO-O $ WIATOWY i 
SALA MIEJSKA ful, Ostrobramska 5) i 

Ц 
|| 
| 

KASA CZYNNA; w niedzieję i Święta od godz. 2-ej, m. 30, w 
POCZĄTEK SEANSÓW: 

Dziś będzie wyświetlany film: 

„CUD WILKÓW: 
Orkiestrą pod dyre cją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW Parter — 50 gr., Balkon — 25 r. 

owszednie dnie od godz. 3 m, 30 
W niedziele i święta o godz. 3-ej, w powszednie”dnie o godz. 4-ej. 

S“ 106 10 

PRZETARG 
na objekty wodne w Województwie Wileńskiem 

Nr 244 (1254) 
R 

( 

Dnia 28 października 1926 roku o godz. 10 ranć w Wy dziale Rolnictwa i Weterynarji Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie (Wilna, 

  

    
  

  

      

  

  

    

    

        

  

    

  

    

  

    

  

    

  

      
  

    

Bol СЕ Bez 3 R plac Marji Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 27) odbędzie się przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych objektów wodnych, _. 

: a mianowicie: Bi 

— 1 2 toz : 54 Cena wywoławcza Termin 
5 н Wyszczególnienie objektów Najbliższa stacja Sm Obszar | roczna w kig. ryby dzierżawy -В аН GMIN Bzy |objektu w ZER | ZĘ wodnyc kolejowa SEAS ha od 1 hs | Tazas | od do 

T 

POWIAT WILEŃSKO-TROCKI > 
m 

1 Rzeka Wilja w Zskrecie (54 | Wilno Wilno w miejscu 60 0.60 35 | I XI-26| I-XI-32 ży 
6 | Jez. Gulbiny, Zielone, Ginejkiszki i . с Gilužany - - ; 5 R:eszań ska Wilno 10 52 3 Bój = = | 
7 Jez. Jusino - Minkiele, Bierzewo - Nie- i w menczelis, Purniszki (. . Niemiencz; ńska Bezdany 8 37,77 > 75,54 — — 

11 Jez. Morgi, Kotysz, Wojniak - 7 Trocka Landwarowo 14 160,04 3 480,12 — w 
13 Jez Birwa - Biruny, Szulniki (część), dc Purwie, Cukiszki, Raka-Oxo (część), ja 

Męć, Wirtałaukszys ss Trocka Landwarowo 14 75,16 4 301,34 — — Pp 
14 | jez. Bazyljańskie Opactwo, Bolocie, e Piliszki, Oczko, Oławka B= Trocka Lsndwarowo 9—15 38,47 4 153 88 — = 
15 | Jez. Popis i Rzeka Waka od iez. Po. = pis do rzeki Rudomianki = Rudziska Jaszuny 6 198,90 3 596,70 = — = 

w 16 | J:z, Legoinie -Rasztutus. Turgojeie, w ' Hopsza e "50 54 Landwarow ska Landwarowe 8 107,79 323,37 e — 
17 | Jez. Meduwis, Międzyrzeckie Korwie, ią 

Łukna, Jeziorko, likuć - lłga, Bie: Landwarowska i Ё | o dugdie > 42. Rudziska Landwarowo 13 186,74 3|- 660,22 | — = pa 
— Staw w Skorbucianach („| ||| kandwarowska Landwarowo 14 2 5 12,50 = — | 

1| Rzeka Wilja w Mazuriszkach „|. Rzeszańska Wilno 14 1450 2 29,00 = — zd 
IM | Jez. Karaciszki :,'! |.| je: a Trocka Landwarowo 5 23,00 4 9200) — — @ 

ro 

„POWIAT ŠWIĘCIANSKI RE 
Ei 

“f 
A Į Jez. Świr (wstęp). T Swirska Konstantynów 9 350 02 los = — {Ё 
18 | Jez, Łusza (część granicząca z Litwą) Łyngmiańska Ignalino 5 600 2,00 | 1200,60 2 k 
9 Jez. Kompotis, Sergielis + . . Janiska Nowo-Ś więciany 8 65,83 2 13166 - — 

: 1 W 26 Jez. Szwinta, Aklinis vel Wobulinis . Święciańska Nowo Święciany 20 70,75 2 141,50 — wiki 
+ : На 

POWIAT BRASLAWSKI Ja 

34 Jez. Nowiato © m [al r. [6] Brasławska Brasław 03 00 8 720 a Za “ 

39 | Jez. Smołwy (wstępne) žo Smolwienska Turmont 8] 32040 01 3294; — — pi 

49 | Jez Obstra -—* оаЫ Przewrocka Brasław 25 | 1056,60 15| 158490 | — = k 
42 Jez. Podworne (wstęp) . . . —. Jodzka Brasław 18 26,05 05 1306 | — c: : 

nc 
POWIAT POSTAWSKI В 

| w 
c Jez. Szwaksztą duża i mała ze wstę- ; : "P 

: pami osób trzecich. „ . . Kobylnicka Kobylnik 7 1093 0 0,2 218,6 - = - 

51 | Jez. Miastro (ze wstępami osėb trze- : : ›“! 
ciche ów a 7, Miadziolska Kobylnik 20 1328 0,05 66,40 | — — Ра 

: i, : lk 
52 €z. Miadzioł, Syrmież (ze wstępami 3 

: ! osób trzecich) ża ' S S „ [Miadziolska i Kobyl- : ši 
° i Ini е н 54 | jeż. Spory, Switka, Swita, Worwiero- > o. c > 054. 18465 | в 

wo, Woroniec, Wołczyno, Dołza, Mańkowicka, m 
Czećwierć, Głuboczyca, Swietłość Jasiewska i m 
(wszystkie jeziora ze wstępami tb 
osób trzecich) 1. |, EB Kobylnicka Postawy 12į 34745 05| 173,73] — = k 

( 
, >, | 2 : POWIAT DZIŠNIENSKI 2 

E 
%8 | Jez Dolhoje + 47 1 7] Prozorocka Ziabki: 3 8 4 szej = =3 2 

4 a 
| S; 

POWIAT WILEJSKI ks 
r 

33-a| Rzeka Wilja od Świetlan do Zalesia Żodziska Smorgonie 5 73 0,27 20 = 22 * 
3 t | Uwagi: Grupy Nr. 1, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 0, 26, 31, 33-a, 34, 39, 32, 49 — będą zdjęte z licytacji oile do dnia  S 

28 października 1926 roku dotychczasowi dzierżawcy opłacą zaległą tenutę dzieržawną. . | ż 
Wszelkich informacyj, dotyczących warunków przetargu udziela Inspektorat majątków państwowych Wydział Rolnictwa — < 

i Weterynarji od godz. 11 do 13 codziennie oprócz dni świątecznych. 

dziejowy dramat w 8 akt. z prologiem 
p-g powieści H. Dupuy-Mazuel'a' 

Wilno, dnia 30 wrżeśnia 1926 roku: 

  

  
  

  
  

    

Rolnicy! 
którzy mają na 

Za Wojewodę (—) S. Ławrynowicz 
Inspektor Majątków Państwowych. 

sprzedaż 

  

  

Drzewka owocowe: 
jabłonie, grusze, śliwki, czereśnie 

wiśnie 1 t. p. poleca Zakład Ogrodniczy 

W. Plebafńczyk 
TARGOWA 25 t. j. (Rossa — na 

przeciw kamiennego mostu.) 

  

  

P 
wieku od lat 5 do 7. 
Zakretowa 7 m. 4. | 

kompletu freb- 
lowskiego w 

Narwojszowa, 

  

pi umeblowany- 
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