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O realną politykę gospodarczą. 
Polityka gospodarcza Państwa 

Polskiego od chwili jego wskrzesze* 
nia kształtowała się jako wypadkowa 

dwuch sił: nacisku mas z jednej, 

arbitrelnych decyzji urzędów t. zw. 
resortów gospodarczych z drugiej 

strony. 
Dwie te siły popychały ją często= 

kroć w bardzo rozmaitych kierun- 
kach: nacisk mas szedł przedewszyst+ 

kiem w kierunku bezpośrednich ich 

interesów; decyzje urzędów opierały 
się na (ulegających zresztą częstym 
zmianom) teoretycznych pomysłach. 

Stad między innemi częste zmia- 

ny, chwiejność i brak wszelkiej ciąg- 
łości naszej polityki gospodarczej; 

wspólnym natomiast obu wyżej wy 

mienionym czynnikom był stale jeden 
moment: brak odczucia istotnych 
konieczności produkcji, brak zrozu- 

mienia tych nielicznych związków 

wzajemnej zależności, które zjawiska 

gospodarcze łączą, przeświadczenie 

o możliwości dowolnego kształtowa- 
nia tak skomplikowanego organizmu, 
jakim jest życie gospodarcze. 

Skutki tej polityki wszyscyśmy 

dostatecznie odczuli—po przez szereg 

rozczarowań, po przez zubożenie, 

juž nie jednostek tylko i warstw 
społecznych, ale całych dziedzin dzia- 

łalności gospodarczych, prowadziła 
ona do przesilenia tak głębokiego, 
że zaczynało zagrażać samym pod- 

stawom naszej państwowości. 

O ile sądzić można, rządy, które 
nastąpiły po przewrocie . majowym 

mają tendencję zejścia z dotychcza- 
sowej drogi. Niewątpliwie w ciągu 
ostatniego półrocza życie gospodar- 
cze doznało pewnego odprężenia, 

ale można powiedzieć, że zasługa 
rządu była tu dotychczas charakteru 
biernego — nie wprowadzał nowego 

skrępowania do stosunków gospo- 

darczych, nie probował fasonować 
go podług a priori powziętych pla. 

nów—owszem starał się dopomóc 
organizacji gospodarczej takiej jaka 
jest. Dzisiaj Rząd robi jeden krok 

ekonomicznej w Ścisłem porozumieniu 

ze sferami gospodarczemi. 
Wyrszem tej dążności jest, odbyta 

przed paru dniami w Prezydium Rady 

Ministrów, narada gospodarcza po- 

między Komitetem ekonomicznym 

Rady Ministrów, a przedstawicielami 

najważniejszych organizacji gospo- 

darczych kraju. ; 

Jeśli chodzi o formalne precedensy, 

to oczywiście Rząd obecny nie jest 

pierwszym, który podobną naradę 

zwołuje—dość wspomnieć zwołaną 

rok temu Tymczasową Radę Oospo- 

darczą. Charakter tamtych poczynań 
był jednak zupełnie odrębny—powoty- 

wane dotychczas ciała doradcze przez 

Samą swą strukturę były zdolne tylko 

do wysłuchiwania pięknie brzmiących 

mów, ale nie do ustalania wytycznych 

naszej gospodarczej polityki, Narada 

z 30i 31 października już składem 

swoim głęboko różniła się od po- 

Sala 
Gimnazjum im. J. Lelewela 

ul. Mickiewicza 38. 

W sobotę, d. 6 Listopada 

1-sy WIECZÓR 
KAMERBLNY 

Konserwatorjum Muz. w Wiluie, 
Muzyka klasyczna. 

Udział błorą prof. prof. Konserwa- 
torjum: K. Ranuszewiczowa (fortep.), 
W. Hendrych (śpiew), +. Solomo- 
now (skrzypce), M. Józefowicz (sło- 
wo wstępne), oraz kwartct smyczkowy, 

Początek o godz. 7 m. 30. 
Szczegóły w afiszach. 

Bilety od 50 gr. do 2 zł. w Kance- 
larji Konserwatcrjum (pl. Orzeszko- 

wej 9) od podz. 4 — 7 w. 

  

  

  

Potrzebujemy zaraz 
DOMÓW, 

FOLWARKÓW, 
OŚRODKÓW, , 

MIESZKAN, 
Do kupna, sprzedaży, dzierżawy 

Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel, 152.     
  

przednich: powołani zostali żylko 
przedstawicieli organizatorów życia 

gospodarczego — przedsiębiorców _rol- 
nych, przemysłowych, handlo- 

wych i finansowych; nie było 

natomiast ani przedstawicieli robotni- 
ków, ani spożywców, ani mniej lub 

więcej teoretycznie wyszkolonych 

ideologów. Nierma w tem żadnej nie- 
sprawiedliwości, gdyż narada nie by” 

ła żadną instancją decydującą, a z 

punktu widzenia wyników obrad było 

to ogromnie celowem. Robotnicy i 
spożywcy są niewątpliwie zaintere- 

sowani w życiu gospodarczem, ale 

zetknięcie ich z tem życiem jest jed- 

nostronne, wskutek czego życie to 
przedstawia się im w sposób nader 

uproszczony, a patrząc z takiego 

punktu widzenia trudno jest przy- 

czynić się poważnie do wyświetlenia 

zawiłych kwestji gospodarczych. 

Ograniczona w ten sposób do 
ludzi, którzy całą swą działalnością 
stoją w centrum zagadnień ekono- 

micznych, naradaw prezydjum Rady 

Ministrów niogła uniknąć wszelkiej 
frazeologji i poświęcić się rzeczowe: 
mu omówieniu naszej sytuacji gos- 
darczej i najbardziej aktualnych  po- 

trzeb. Syluacja ta została zobrazowa- 
na w szeregu poważnych referatów 
i krótszych przemówień (sen. Stec- 

kiego, p. A. Wierzbickiego, bar. R. 
Batagiji, posła Wiślickiego, dyr. Ka- 
dena i innych), w których omówiono 

wszechstronnie skutki dotychczaso- 

wej polityki w dziedzinie agrarnej, 
podatkowej, pieniężnej i kredytowej, 
celnej, robotniczej etc. jaskrawe 

oświetlenie znalazło w nich zwłasz- 

cza centralne dla naszej gospodarki 

zagadnienie braku kapitału, w który 

kraj nasz wogóle był ubogi, a który 

tak lekkomyślnie został w znacznej 

części zniszczony i ma tak wielkie 

trudności w odtworzeniu się, a 

wszystko to tylko dla degodzenia 

demagegicznym prądom. 

Postulaty wysta wione przez przed. 
stawicieli sfer gospodarczych były 

jasne, umiarkowane i zupełnie realne; 

nikt nie żądał rzeczy jaskrawych, jak 

np. przekreślenia ustawodawstwa spo- 

łecznego. Godzi się to podkreślić w 

chwili, kiedy obiega tak wiele bała: 

mutnych wersji. Żądano natomiast, 
aby dążenia do naprawy warstw pra. 
cujących były wcielane w życie z 

możliwie najmniejszą dozą przymusu 
i krzywdy dla warstw innych, a prze* 

dewszystkiem nie kosziem dezorga- 

nłzacji podstaw naszego ustroju gos* 

podarczego i uniemożliwienia rozwo: 

ju gospodarki; żądano również, aby 

państwo w swej akcji s*nacyjnej 
szło jaknajmniej drogą środków poli- 
cyjnych, a jaknajbardziej drogą kon- 
taktu i porozumienia z zainteresowa- 
nymi. : 

Te umiarkowane i trzeźwe postu- 

Jaty znalazły zupełny oddźwięk że 

strony obecnych ma naradzie człon: 

ków Rządu. Już inaugurując naradę 

p. wice-premjer Barter podkreślił, że 
zarówno rządy, którym przewodni- 
czył, jak Rząd obecny powsźrzymały 
się i powstrzymaią od wszelkich 

eksperymentów w dziedzinie gospo: 
darczo:społecznej, To kategoryczne 

oświadczenie powtórzył reasumując 
przy końcu wyniki obrad. Nie mniej 
kategorycznem było oświadczenie p. 

ministra Kwiatkowskiego, że Rząd 

stoi na gruncie ustroju kapitalistycz: 
nego, że kapitału nie zwalcza, a bę: 

dzie pomagał jego odtworzeniu, W 

świetnem swem przemówieniu p. mi- 

nister Czechowicz oświettił wybornie 
wytyczne naszej polityki finansowej; 

zaznaczył między innemi, że Rząd nie 

bierze pod uwagę podniesienia obec- 

nych podatków bezpośrednich, a 

skłonny jest nawet do pewnego ich 

zmniejszenia; uznał też wady panu- 
jącej w naszym systemie podatkowym 

nierównomierności. Wreszcie p. mi. 

nister Niezabytowski po 20brazo- 

waniu świetnych perspektyw, jakie 

może mieć przed sobą rolnictwo pol. 

- wyraził w 

skie, oświadczył, że kategorycznym 
warunkiem wyzyskania korzystnych 

możliwości jest dla rolnika pewność, 

že nikt mu gwałtem nie wydrze 
ziemi, której wartość — wysiłkiem 

swym podnosi. 
Widzimy z tych fragmentów jak 

daleko odeszliśmy dziś od chwili, 

kiedy z trybuny ministerjalnej padały 

twierdzenia, że Polsce nie potrzeba 

ludzi bogatych, że system podaiko- 

wy jest po to, aby w jednem ręku 

nie gromadziły się zawielkie sumy 
pieniędzy, etc. Frazes demagogiczny 

ustąpił miejsca trzeźwej ocenie rze- 

czywistej konieczności. 

Narada z 30 i 31 października 

posiada doniosłe znaczenie jako do- 

wód, że czynniki obecnie miarodajne 

prawidłowo oceniają sytuację i mają 

odwagę swego punktu widzenia bro- 

nić. Może przekonają one niejednego 

z tych, kto jeszcze sceptycznie się 

do obecnego Rządu odnosił i dziwił 

poparciu okazanem temu Rządowi 

przez znaczną część opinji zachowa- 

wczej, Nie można wątpić, że po tak 

wyrsźnych i kategorycznych ošwiad- 

czeniach pójdą niemniej wyrsźne 

akty w kierunku uzdrowienia nasze- 

go życia gospodarczego. Rząd obe- 

cny, a zwłaszcza p. vice-premjer Bar- 

tel ma wielką zasługę odważnie i 

szczerze formułując swe stanowisko; 

będzie miał jeszcze większą wcielając 

je w życie. 
l jeszcze jedno: niejednokrotnie 

w pismach swych podnosiłem zna- 
czeńie czynnika zaufania w życiu 
gospodarczem. Z narady warszaw- 

skiej wyniosłem wrażenie, że Rząd 

obecny to zaufanie sfer' gospodar- 

czych zdobył i ten moment może 

znakomicie ułatwić powodzenie jego 

akcji sanacyjnej. 
Władysław Zawadzki 

Narada gospodarcza. 

W dniu 30-go października odby* 
ła się pierwsza narada gospodarcza 
zwołana przez komitet ekonomiczny, 
mająca na celu uzyskanie stałego 
kontaktu czynników rządowych ze 
sfsrami gospodarczemi, W naradzie 
której przewodniczył vice-premjer Bar- 
tel, wzięli udział wszyscy ministro 
wie, dyrektorowie departamenjow о- 
raz z górą 60-ciu przedstawicieli 
świata gospodarczego. 

Porządek dzienny przewidywał 
następujące sprawy: 

1) zapobieganie  zwyżce cen, 
względnie walka z drożyzną oraz 0: 
bniżenie kosztów produkcji i wymia: 
ny; 2) badanie kosztów produkcji i 
wymiany oraz konjunktur gospodar- 
czych; 3) stała kooperacja” rządu z 
kołami gospodarczemi, 

Dia zreferowania zasadniczych po: 
stulatów kół gospodarczych zostali 
zaproszeni generalni mówcy w OSOo- 
bach pp. Rogera Battaglji, Stefana 
Boguszewskiego, | na Steckiego, An- 
drzeja Wierzbickiego i Zbigniewa 
Żóltowskiego. 

Po wygłoszonych referatach roz* 
winęła się dyskusja, w którei kolejno 
zabierali głos pos. Wiślicki w imie- 
niu handlu, p. Kaden prezes zwią- 
zku banków, p. Samuiski w imieniu 
fabrykantów poznańskich, Zagienicz: 
ny i Natanson w imieniu przemysłu 
cukrowniczego, Sągajlło i Olszewski 
—węglowego, Pieiffer—garbarskiego 
i Okolski —metalowego, 

W odpowiedzi na przemówienia 
powyższe obecni ministrowie udzie- 
lali wyjaśnień poczem przewodaiczą- 
cy vice-premjer Bartel zamknął obra- 
dy dziękując zebranym za udział w 
naradzie oraz za gotowość do współ- 
pracy gospodarczej z rządem, pod- 
kreślił doniostość wzajemnego poro- 
zumienia uzgodnienia zamierzeń, ja: 
ko podstawy sanacji życia gospo- 
darczego. : 

Poseł Andrzej Wierzbicki w odpo- 
wiedzi p. vicepremjerowi podzieko- 
wał gorąco za pierwsze „zetknięcie 
się sfer gospodarczych z rządem i 

jmieniu zebranych  ргге- 
świadczenie, że tak konkretne ujęcie 
zagadnień przez pp. ministrów na- 
pełnia koła gospodarcze wiarą w 
zrealizowanie poruszonych spraw i 
zamierzeń. 

ъ 

RA 

ojedyńczego n-ru 20 groszy 

Echa zamachu we Włoszech. 
RZYM. 3,X1. PAT. Na dzień 5 b. „m. zwołane zostały wielka rada 

faszystowska oraz dyrektorjat partji przyczem mają być powzięte ważne 
decyzje. W mowie swej wygłoszonej do tłumu sekretarz partji faszystow- 
skiej Turatti zapowiedziai, że na tych posiedzeniach naczelne organy 
faszystowskie zwrócą sią do Mussoliniego z prośbą o zastosowanie kary 
śmierci do wszystkich poprzednich zamachowców. Prasa domaga się 
specjalnego sledztwa i skróconych metod badania w celu uniknięcia 
przewiekłości biurokracji sądowniczej, 

Skrajnia prasa faszystowska mówi © konieczności powołania special- 
nego trybunełu, jeśli obecne nie zostaną odpowiednio zreformowane. Dzienniki 
domagają się również wykrycia ewentualnyh inspiratorów zamachu, Duże 
znaczenie przywiązują tu do rozmowy, jaką odbył minister spraw 
wewnętrznych Federzoni z sekretarzem partji faszystowskiej Turattim 
w obecności szefa policji Rocciniego. 

Ekscesy i morderstwa. 
WIEDEN, 3,XI. PAT. Pisma donoszą z Rzymu, że w związku z 

zamachem na Mussoliniego odbyły się w kilku miastach włoskich mani- 
festacje, zwrócone przeciwko żywiołom wywrotowym, przyczem w Ge- 
nui zabito dwie osoby, a w miejscowości Cabliari zastrzelony został 
pewien faszysta. 

Zaburzenia na Rivierze. 
PARYŽ, 3XI. PAT. Pomimo nawoływań dzienników prowansalskich 

do spokoju w kilku miejscowościach doszło do starcia fpomiędzy byłymi 
uczestnikami „wojny Francuzami i faszystami włoskimi.« Natomiast na 

x Nicejskińm byli kombatanci. francuscy i włoscy wystąpili 
godnie. 

Ekscesy anty-francuskie we Włoszech. 
RZYM, 3 XI. PAT. Ambasador francuski Besnard złożył w Consui- 

acie protest przeciwko wystąpieniom jakie miały miejsce w Trypolisie i 
Benghazi, gdzie tłum usiłował przemocą wedrzeć się do ;konsulatu fran. 
cuskiego w celu zatknięcia sztandaru włoskiego obok sztandaru francus- 
kiego. Podsekretarz stanu ministerstwa spraw zagranicznych wyraził samo- 
rzutnie swoje ubolewanie z tego powodu i obiecał, że winni zostaną 
surowo ukarani, ‚ 

EEE 

Areszty rewolucjonistów. 
PERPIGNON. 3,X1. PAT. Dziś o godz. 2 w nocy policja oraz 

żandarmerja otoczyła dworzec przed przybyciem pociągu paryskiego wio- 
ziącego z Lionu i Tarasconu 20 rewolucjonistów. Wszyscy oni zostali 
aresztowani. Ogółem aresztowano dotychczas 92 osoby, narodowości 
wee. włoskiej i-angielskiej. Aresztowanych zatrzymano w ko- 
szarach. 

PARYŻ, 3.XL. PAT. W związku z dokonanemi w Perpignón areszto- 
waniami rewolucjonistów „Petit Parisien“ stwierdza, że grupa tych rewo- 
lucjonistów liczyła około 400 członków i posiadała nawet w Paryżu ma- 
gazyn broni i odzieży. ё 

Podatek na rzecz strajkujących. 
LONDYN. 3.X1. PAT. Na zebraniu delegatów wszystkich związków 

zawodowych postanowiono udzielić materjalnego poparcia. strajkującym 
górnikom za pomocą dobrowolnego opodatkowania się w sumie 1-go 
penny od osoby dziennie, 

Protest kupców berlińskich. 
BERLIN, 3—XI. Pat. Tutejsi kupcy urządzają w dniu dzisiejszym na 

znak protes'u przeciw nadmiernym podatkom przemysłowym trzygodzin= 
ny strajk połączony z demonsiracją. W całym Berlinie między godziną 
drugą a piątą popołudniu sklepy będą zamknięte, 

Komuńiści w Reichstagu grożą burdami. 
BERLIN, 3, XI. PAT. Konwent senjorów zajmował się dzisiaj w po- 

łudnie reformą regulaminu obrad Reichstagu. Prezydent Reichstagu Loebe 
oświadczył z iej racji, że uczyni ze swej strony wszzystko, abyjnie dopu- 
ścić do powtórzenia się w Reichstagu takich scen, jakie z powodu za- 
chowania się komunistów miały miejsce niedawno w sejmie pruskim 
oraz w berlińskiej radzie miejskiej. Ё 

W odpowiedzi na to komuniści oświadczyli, że żadne zarządzenia 
nie zdołają ich odwieść oi stosowania tego rodzaju taktyki w walce par- 
lamentarnej i że w walce tej chwytać się będą takich sposobów, jakie 
uznają za konieczne, 8 

Nastrój przeciwpolski w sejmie gdańskim. 
Dyskusja nad oświadczeniem nowego senatu, 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenią cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

GDAŃSK, 3—XI. PAT. Na  dzi- 
siejszem posiedzeniu sejmu gdańskie- 
go rozpoczęła się dyskusja nad o: 
świadczeniem programowem nowego 
senatu. W przemówieniach przedsta- 
wicieli stronnictw koalicyjnych ujaw- 
nił się już dziś przemożny wpływ 
nacjonalistów niemieckich, posiadają- 
cych w nowym Senacie ogromną 
przewagę. Dowodem tego było prze” 

' mówienie przedstawiciela stronnictwa 
liberalnego, które do ostatnich dni 
przeciwstawiało się jakiejkolwiek po- 
ltyce antypolskiej nowego senatu, 
dziś zaś stronnictwo to przez usta 
swego mówcy d ra Wagnera stwier- 
dziło, że polityka porozumienia z 
Polską skończyła się dla Gdańska 
fiaskiem. 

W dyskusji 
zabrał głos 
niemieckich dr. Schwegman z uzna- 
niem witając zapowiedź nowego se- 
natu, że jego naczelnym zadaniem 
jest obrona wolności i niemieckiego 
charakteru: Gdańska. Mówca ten pod- 
kreślił następnie, że nowy senat pro: 
wadzić będzie wobec Polski politykę, 
którą prowądzii przedostaini Senat, 
pozostający pod kierownictwem Sahma 
i Ziehma. Nacjonaliści są przeciwni- 
kami ukiadu celnego poisko-gdań: 
skiego zawartego we wrześniu r. b. 
w Genewie, jak również są przeciwni- 
kami monopolu tytoniowego. W 
końcu mówca drmaga! się większej 
opieki. nad rolnictwem gdańskiem, 
jako jsdnym z najpotężniejszych fila. 
rów wolnego miasta, dziś zagrożo- 
nym w swoim bycie wskutek gospo: 
darczego zespolenia Gdańska z Polską. 

dzisiejszej pierwszy 
imieniem nacjonalistów * 

W _ Imieniu socjal.demokratów za- 
brał głos pos. dr. Ka” nitzer, który 
w ostrych słowach skrytykował pro- 
gram nowego senatu, podkreślając 
między innemi bardzo zimny ton 
ustępu o Polsce, Oświadczenie  no- 
wego senatu zdaniem mówcy jest 
zapowiedzią powrotu do dawnej 
polityki nacjonalistycznej w stosunku 
do Polski, ustawicznych sporów z 
Polską i Ciągiych interwencyj Ligi 
Narodów, „polityki podniecenia lud- 
ności gdańskiej przeciwko Polsce i 
ustawicznego szykanowania Polski w 
dziedzinie gospodarczej. Dopóki tego 
rodzaju polityka, zakończył mówca 
socjal-demokratyczny, będze prowa: 
dzona przez kierujące koła gdańskie, 
uzdrowienie gdańskich stosunków 
gospodarczych nie będzie możliwe, 

Następnie przemawiał przedsta: 
wiciel liberałów dr. Wagner. 

Przedstawiciel Koła Polskiego p. 
Łangowski, podkreślając opozycyjne 
stanowisko Koła Polskiego do. nos 
wego senatu zaznaczył, że mniejszość 
poiska w wolnem mieście dotychczas 
niezyskała niczego z tego, co zape- 
wnia jej traktat wersalski i inne umo: 
wy. Do tej pory ze sirony kierują: 
cych kói gdańskch nie uczyniono 
nawet najmniejszej próby zadośćuczy 
nienia słusznym postulatom mniej. 
szości polskiej w wolnem mieście. 
Dlatego też koło polskie nie mając 
zaufania do nowego senatu, który 
jest przeciwnikiem Ligi. Narodów i 
Polski przejdze wobec niego do 
ostrej opozycji. 

Dalszy ciąg dyskusji 
do jutra. 

odroczono 
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Sejm i Bząd. 
Dzień wczorajszy, 

WARSZAWA, 3 XI. (żel wł. Słowa) 
Sprawa terminu Otwarcia sesji sej- 
mowej dotychczas nie została jeszcze 
definitywnie załatwiona. Według kur- 
sujących pogłosek ma to mastąp'ć 
podobno w dniu 11 listopada, z dru- 
giej zaś strony wydaje się być rzeczą 
pewną, że otwarcie nastąpi znacznie 
szybciej, gdyż inicjatywa w tym wzglę- 
dzie przeszła do rąk Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i premjera Marszałka 
Piłsudskiego, 

W bilansie dzisiejszego dnia po- 
litycznego znajdują się następujące 

„pozycje: konferencja marszałka Rataja 
z vicemarszałhami, na której oma- 
wiano kwestję otwarcia pierwszego 
posiedzenia : ceremonjału oraz dwa 
listy marszaika Rataja do Prezydenta 
Mościckiego i premjera. W listach 
tych Marszałek Rataj na podstawie 
przeprowadzonej narady z  vicemar- 
szałkami zrzekł się inicjatywy w Spra- 
wie terminu zwołania posiedzenia, 

Marszałek Piłsudski wbrew wia- 
domościom  nisktórych dzienników 
cieszy się najlepszem zdrowiem i za- 
jęć urzędowych nie przerywał. 

W dniu dzisiejszym również na 
ręce marszałka Rataja wpłynął protest 
Zw. Lud. Narodowego z powodu 
nieotwarcia sesji sejmowej. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA. 3,XI. (el, wł, Słowa) 

W dniu dzisiejszym odbyo się po- 
siedzenie Rady Ministrów, na którem 
była omawiana, poza całym szeregiem 
spraw, kwestja dymisji pos. Kozickie- 
go i sprawa otwarcia sesji sejmowej. 

Zmiana stanowiska Szefa Kan- 
celarji Cywilnej. 

WARSZAWA, 3,XI. (el, wł, Słowa) 
W dniu dzisiejszym dotychczasowy 
Szef Kancelarii Cywilnej p. St. Car 
objął urzędowanie w ministerstwie 
Sprawiedliwości a p. Dzięciołowski 
Dyrektor Departamentu  Administra- 
cyjnego w Min. Reform Rolnych sta- 
nowisko Szefa Kancelarji Cywilnej 
Zasiłek dla urzędników kon. 

traktowych. 
WARSZAWA. 31 XI. PAT. Rada 

Ministrów na posiedzeniu odbytem 
w dniu 3 bm. uchwaliła między 
innemi wniosek ministra skarbu w 
sprawie przyznania pracownikom 
kontraktowym zasiłku w wysokości 
20 proc., pładiego w dwuch równych 
ratach dnia 15 listopada i 15 grudnia 
oraz wniosek ministra pracy i opieki 
Społecznej w sprawie pomocy do- 
raźnej dla bezrobotnych. 

Uchwały sjonistycznej Rady 
w Warszawie, 

W Warszawie obradowała w cią- 
gu dwuch dni sjonistyczna Rada 
Partyjna, która rozpatrywała sprawy 
palestyńskie i ogólno-polityczne. Szło 
przedewszystkiem o przeprowadzenie 
rezolucjj o ponowne zjednoczenie 
zwalczających się ugrupowań, Z 
uchwał powziętych przez Radę wy: 
nika, że większość w Radzie miała 
grupa Et Liwnot, która też odrzuciła 
wszelkie wnioski grupy przeciwnej 
AI Hamiszmar. 

Rezolucje te wzywają do ofar- 
ności na rzecz ideału palestyńskiego i 
stwierdzają, że władza mandatowa, 
czyli ce = a nie 
uczynił nic realnego „dla odbudow: 
busas Fiediiska narodowego 5 

| Palestynie. Rada  Partyjna wzywa 
„Światową egzekutywę sjonistyczną 
do przeprowadzenia z całą energją 
żądań wysuniętych wobec władzy 
„mandatowej przez kangres i Komitet 
Działający. Centralny Komitet został 
wezwany do zwołania Vill zjazdu 
organizacji Ejanistycžoej w < Polsce, 
nie później niż w I kwartale 1927 r. 

Poseł Hariglas wygłosił referat 
polityczny. Mówca stwierdza, że sym- 
patje ludności żydowskiej są po 
stronie Piłsudskiego. Żydzi diaiego 
głosowali za Piłsudskim, a następnie 
za Mościckim, gdyż zapewniano ży- 
dów, że nie jest on antysemitą. Mów- 
ca wylicza postulaty, które żydzi 
zgłosili wobec ministra Bartla, a któr 
rych zrealizowanie ten uzależnił od 
peinomocnictw sejmowych. W  dal- 
szym ciągu poseł Hartglas wskazy- 
wał, że prowadzenie polityki Koła 
jest bardzo trudne z powodu opozy- 
cji posła Reicha. Mimo to udało się 
siworzyć w Kole większość. Zaszła 
w ostatnich czasach zmiana ku lep- 
szemu w wyższych zakładach nauko- 
wych. W.. sprawie obcokrajowców 
osiągnięto również wiele. Przygoto- 
wano okólnik o ułatwieniu posługi- 
wania się językiem hebrajskim i ży- 
dowskim, a w sprawie odpoczynku 
niedzielnego są jeszcze poważne 
trudności. Mówca sądzi, że rząd 
mógłby już więcej zdziałać i dlatego 
jest zdania, że Kolo musi przejść do 
zaostrzorrej opozycji,
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| ECHA KRAJO ‚ Е O naszych sprawach. 
  

W sprawie komasacji wsi Panacz. 
Ministerstwo Reform Rolnych nad- 

syła nam pismo następujące: 

W związku z korespondencją z 

Niešwieža p. i. «Wyzwoleńcy tamują 

komasację> zamieszczoną w Nr. 208 

«Słowa» 2 dnia 7 września r. b. Mi- 
nisterstwo Reform Rolnych, po zba- 

daniu na miejscu prac scaleniowych 

wę wsi Panacz, powiatu nieświeskiego 

przez delegowanego inspektora rol: 

nego, komunikuje, .że poleciło okrę- 

gowemu urzędowi ziemskiemu w 

Grodnie traktować sprawę scalenia 

gruntów wsi Panacz jako nader pilną 

oraz rozpoznać niektóre dodatkowe 

szczegóły projektu scaleniowego w 

celu ewentualnego skorygowania przed 

wniesieniem na posiedzenie okręgo- 

wej komisji ziemskiej mającej projekt 

zatwierdzić. : 
Jednocześnie Ministerstwo Reform 

Rolnych komunikuje, że sprawa udzie: 
lenia pożyczek na przebudowę i drob: 

ne meljoracje zwłoce nie uległa, a 
wyjaśnienia udzielone przez inspektora 

rolnego na gruncie, że uczestnicy 

scalenia moga pozostawać na nowych 

kolonjach, w których posiadanie 

„skup metropolita Wileński 

wszyscy bez wyjątku weszli na je 

sieni 1926 roku, winno wnieść uspo- 

kojenie między uczestników scalenia 
wsi Panacz 

Dzięciołowski. 
Dyrektor. Departąmentu. 

SERWECZ. 

— (t) Poświęcenie mostu. W 
ubiegły wtorek odb;ło się uroczyste 
poświęcenie i otwarcie mostu. Uro- 
Czystość zaszczycił swoją obecnością 
wojewoda wileński p. Wł Raczkiewicz. 

BYSTRZYCA. 

— Poświęcenie pomnika po- 
ległych w walce z bolszewikami. 
W dniu dzisiejszym 4 b. m. odbędzie 
się w Bystrzycy, pow. Wileńsko- 
Trocki, poświęcenie ufundowanego 
kosztem miejscowego społeczeństwa, 
z inicjatywy zasłużonego i czcigod. 
nego proboszcza parafji Bystrzyckiej 
ks. Brzozowskiego, pomnika pole- 
głych w walce z bolszewikami w ro: 
ku 1920 naszych bohaterów, co 
piersią swą osłaniali granice ojczyzny. 
Na uroczystość ma przybyć arcybi: 

Jatbrzy: 
kowski. Jednocześnie spodziewany 
jest w ;Bystrzycy przyjazd p. woje: 
wody, 

Co my robimy z pie- 
niędzmi? 

(Z powodu Tygodnia Akade- 
mika). 

Społeczeństwo jest niewątpliwie 
ciekawe, jakie bywa przeznaczenie 
tych funduszów, któremi rozporzą- 
dzają instytucje akademickie, w pierw- 

szym więc rzędzie „Bratnia Pomoc*. 
Postarajmy się odpowiedzieć na to 

pytanie. ь ‚ 

Korzystając z różnorodnych wpły- 
wów, jak to sumy wpływające z 
opłat akademickich (samopomoc), ze 
składek, z prowadzenia własnych 
przedsiębiorstw, sumy płynące przez 
instytucje pomocy młodzieży od spo» 
łeczeństwa, rządu i t. d., gospodaro- 
wały Br. Pomoce, rozkładając goto* 
wiznę w kierunku budowy domów 
akademickich,  prowadzeńia tanich 
kuchni, udzielania pożyczek krótko 
—i długoterminowych, wydawnictwa 
skryptów. 

Budowa domów akademickich wa 
gą swą wybija "się na pierwsze 
miejsce, mając za zadanie dostarcze- 
nie dachu nad głową młodzieży. 

Rok 1925 był nowym dużym 
krokiem naprzód. W Warszawie w 
roku tym oddano do użytku mio- 
dzieży pawilon, w którym zamieszka: 
ło 312 kolegów. Posunięto również 
prace przy pawilonie 5 tym, który w 
tym roku zapewne pomieści dalszych 
312 kolegów. Lubln i Wilno domów 
akademickiah nie mają. Poznań rozpo 
czął już intensywną pracę w tym 
kierunku, dotychczasowe bowitm po- 
mieszczenia były niewystarczające. 

W roku 1925 prąca w kuchniach 
akademickich rozwijała się również 
pomyślnie, wydano posiłków: 

w Warszawie c. 900,000 
we Lwowie c. 500,000 (obiady, 

kolacje, śniadania), 
w Krakowie c. 270,000 (obiady i 

kolacje), 
w Lublinie c. 37,000 (obiady, ko- 

lacje, Śniadanie), 

  

Dr G, Gieeow 
powrócił 

i wznowił przyjęcia chorych. 
UL. J. ais са 4 — 6 

w Wilnie c. 51,000 (obizd;) 
w Gdań:ku c. 30,000. 
W dziale pożyczek krótkotermino: 

wych, udzielono ich w Wilnie na 
zł. 7,875. / 

Wilno nosi się 7 zamiarem za- 
kupienia rozpoczętej budowy Domu 
Akademickiego i wykończenia jej, co 
ogółem wyniesie 400,000 zł. 

Na inne cele potrzeba nam 20,500 
zł, па prowadzenie miejsca wypo- 
czynkowego w Nowiczach 11,000 zł. 

Wpływy z opłat akademickich w 
USB. w roku 1924/25 wypadły na- 
stępująco: 

1) wpływy z opłat za stypendja 
6,592 zł. 

' 2) wpływy z opłat na pomoc w 
naturze 24,063 zł, 8 

3) wplywy na budowę domėw 
akad. 64,845 zł. 

4) wpływy na fundusz zdrowotny 
10,679 zł, 

Mimo to wszystko odczuwa się 
nadal brak pieniędzy. Dlatego właśnie 
młodzież polska urządza swój „Ty- 
dzień*, żeby te braki pokryć, ufa też, 
że społeczeństwo przyjdzie jej z po 
mocą. 

E Sch. 

Pokłosie prasowe. 

Pan Ludwik Chomiński, sekretarz 
parlamentarny Kiubu Pracy, udzielił 
wywiadu Robotnikowi, a Robotnik 
ten wywiad na pierwszej stronicy 
umieścił. 

Dziwny, bardzo dziwny wywiad. 
Dziwne jest przedewszystkiem, że 

p. sekretarz parlamentarny klubu 
pracy umieszcza swój wywiad w 
Robotniku oemijejąc Epokę, już nie 
wspominając o Kurjerze Wileńskim. 

Dziwne jest także, že sekretarž 
parlamentarny tego klubu, który po 
mimo tego iż liczy 5 członków w 
naszym Sejmie dzięki taleatom  poli« 
tycznym innych frakcyj odegrywa rolę 
sejmowej większości, na łamach pis- 
ma opozycyjnego wypowiada się za 
koncepcją, której rząd jest przeciw- 
my, a mianowicie za rozwiązaniem 
Sejmu. 

Dziwne jest wreszcie to, że naj- 
bliższy polityczny współpracownik p. 
vice-premjera wyraża się wręcz na- 
pastliwie o członkach gabinetu, tego 
gabinetu, któremu vice przewodaiczy 
prof. Bartel. 

Oczywiście dziwić się temu wszyst- 
kiemu będziemy bardzo krótko, bo 
oto niewątpliwie Kurjer Wileński 
zaraz to nam wszystkim wytłómaczy, 
a nawet ze zwykłą sobie wytworno- 
ścią formy da do zrozumienia, (nie na- 
zywając przytem nikogo po imieniu) 
że dziwić się temu wszystkiemu mo- 
że tylko ktoś nader ograniczny, u: 
piększając przytem swoje twierdzenie 
kilku kapitalnemi konceptami. 

Gazeta Warszawska z powodu 
nowego nieudanego zamachu na 
Mussoliniego zupełnie słuszne glory- 
fikuje tego twórcę silnej władzy we 
Włoszech, który przez sam fakt stwo 
rzenia tej silnej władzy zapewnił 
państwu wioskiemu pierwszorzędne 
stanowisko w Europie. Lecz tylko 
dziwne się wydaje to ogromne glo: 
ryfikowanie „marszu na Rzym* 
przez pismo, które tyle lamentowało 
z powodu zamachu majowego. Jakże 
to wygląda? Czyż Gazeta Warszaw: 
ska ma dwie miary, dwie logiki jed- 
na dla Włoch, druga dla Polski. 
Przecież «marsz na Rzym» — był ta- 
kim samym zamachem stanu, jak nasz 
przewrót majowy. „Tiupėow nie by- 
ło*— powie ktoś... kto nie zaa Wło- 
chów. 

Epoka drukuje takie ogłoszenie 
od redakcj:: 

Wobec pogłosek o przewidywanem ja* 
koby zamknięciu <Epoki», rozpowszechnia: 
nych przez niektóre odłamy prasy, —Redakcja 
<Epoki» najkategoryczniej prawdziwości tych 
pogłosek zaprzecze, 

„hm. 
M, 

Konferencja wychowawcza. 
Z inicjatywy Wileńskiego Koła 

Towarzystwa nauczycieli szkół šred- 
mich miała miejsce w ubiegłym ty 
godniu w gmachu gimn. im. Ad, 
Mickiewicza konferencja rodziców, 
pierwsza z cyklu tego rodzaju zebrań, 
poświęconych roztrząsaniu zagadnień 
wychowawczych, na której prezes 
koła prof. gimn, im. |. Lelewela Sta- 
nisław Jastrzębski wygłosił referat 
„o współpracy domu i szkoły w wy- 
chowaniu młodzieży”. 

W. nadzwyczaj ciekawym i dosko: 
nałe opracowanym, jak pod wzglę- 
dem treści, tak i formy, referacie 
prelegent zobrazował poglądy współ- 
czesnych wybitnych pedagogów na 
znaczenie wychowania i rolę szko- 
ły, jako instytucji wychowującej i 
nauczającej. Podkreślał konieczność 
ciągłej skoordynowanej współpracy 
opieki dormowejize szkcłą; schara- 
kteryzował psychikę oraz ideały 
młodzieży powojennej, a stwierdzając 
smutne objawy braku zaufania w 
stosunku do szkoły ze strony rodzi- 

ców, nawoływał do nawiązania bliż- 
szego kontaktu ze szkołą i jej perso- 
nelem nauczającym i wychowującym, 
oraz do pogłębienia zainteresowań w 
dziedzinie zagadnień wychowawczych 
przez stworzenie poradni wychowaw- 
czej dla rodziców. ce 

w ożywionej dyskusji, jaka się w 
związku z poruszonymi tematami 
wywiązała, zabierali głos, naczelnik 
Wydziału Szkół Średnich p, Z, Fedo- 
rawicz i p. mecenas Zagórski. 

W imieniu licznie zebranych ro- 
dziców p. Malinowski podziękował 
prelegentowi i zarządowi Towarzyst- 
wa za inicjatywę zorganizowania tych 
konferencyj, które powinny się przy- 
czynić do obudzesia w naszem Spo: 
łeczeństwie redzicielskiem żywszego 
zainteresowania się tą, tak ważną 
dzisiaj sprawą wychowania młodego 
pokolenia budowniczych Odrodzonej 
Polski. 

Zebranie zaszczycił swoją obec- 
nuścią p. kurator T 

  

Kwiatki powszedniego dnia. 
Dwa słowa o „Słowie*. — Na 

własnym koniku —- Flistorja o mo: 
ralności p. Zygmunta Nagrodzkiego, 
o wagonie soli bydlęcej i o obu Ko: 
misarzach Skarbu. — Pierwsze, dy- 
skretne zapowiedzi autonomji dla 
Wileńszczyzny. — Wstać czy sie: 
dzieć? Frak czy „paddiowka*?. 

Na parterze ja tu mieszkam w 
„Słowie* — jak państwo msją, nieste' 
ty, zbyt częstą sposobność to spo 
strzedz. Jak każdy lokator, korzystam 
z autonomicznej swobody wcale na- 
wet szerokiej Wiadomo: woinoć 
Tomku w swoim domku! Bylebym 
zachowywał się nie do zbytku ha: 
łaśliwie, propagandy anti-monarchicz- 
nej u siebie nie robił, przez otwarte 
moje okna parterowe nie wygadywał 
spokojnym przechodniom zbyt dątkli- 
wych impertynencyj... 

Wolno mi też, jak każdemu loka- 
torowi, którego stać na to: wyjezdżać, 
choćby codzień, na spacer na własnym 
koniku. 

A mój konik — wstyd. przyznać 
się — to chuda chabecina. Ot, jakiś 
wypadeczek dnia, na który nikt nie 
raczy zwrócić uwagi; jakieś okruchy 
magistrackiej, potężnej działalności, 
których niki podnieść nie pofatygo- 
wał się; jakaś idejka, którą by nikt 
sobie nie pozwolił głowy: zawracać, 

Tam, w salonach  reprezentacyj* 
nych na pierwszem piętrze, na bel- 
ślage'u (powyżej linji demarkacyjnej 

odcinka-ieljetonu) dzieją się wielkie 
rzeczy, najdonioślejsze sprawy po- 
ps swój biorą i przewalsją się 
2 fazy w fazę, Niesamowite ja tam 
czasem słyszę nad głową tupotanie i 
głosów zmięszanych hałasy — jakby 
tam rajcowali w kupie sam najjaśniejszy 
senat z samym wysokim sejmem 
Rzeczypospolitej naszej. 

Mnie to w najmniejszej mierze 
nie wytrąca z równowagi. Ja do tego 
„przywykszy*. Mnie, bywa, w swo- 
jem prywatnem mieszkaniu bębni 
nad głową po fortepjanie od rana 
do nocy najzapamiętalsza z meloma- 
nek, jaką kiedy miałem w  najbliż- 
szem sąsiedztwie — a ja nic! Za- 
puszczam na uszy klapy bezpieczeń- 
Stwa, zanurzam Się powyżej uszu w 
książkę, w gazetę, w robotę moją 
codzienną.. I niech się dzieje wola 
Boża! 

Proszę mi wierzyć na słowo: 
łatwiej, stokroć łatwiej tego lub owe: 
go nie słyszeć niż w danym wy- 
padku dosżyszeć, о czem by się 
wiedzieć chciało lub wiedzieć po- 
winno. 

Owóż, ja tylko z dołu w górę 
popatrzę, posłucham chwileczkę, zo- 
rjentuję się: «oho! wielka tam zno- 
wu idzie politykal» — i w sweją 
stronę, na swego konika! Już wyje- 
chałem, już jadę, wolny jak ptak, 
sobiepan! * 

Co? Szkapka nagle skręca z wi- 
leńskiego bruku? A jej co się stało? 

Do Nieświeża ci się zachciew?, 
chabecino? 

Oi, jakie fanaberjel A nie iaska— 
na 'Antokol, na górę Bouffałłową (dwa 
»„f”, dwa „ł*, to mało?).. Wyżyny w 
sam raz *) dla ciebiel Nogi dotrzy- 
mają, karku nie skręcisz... 

p 

Tedy, jadę ja na swoim koniku 
dni kilka temu—aż tu biegnie chad- 
nikiem okrutnie zaaferowany p. Zy- 
gmunt Nagrodzki. 

Zagabuję, a on się wyrywa. 
— Nie zatrzymuj mnie pan ani 

na chwilę—powiada — lecę po poli: 
cyjne świadectwo moralności. 

— Moralność nie uciecze! — wo- 
łam. Gdy się do kogo przyczepi, 
kijem nie odpędzisz. 

— Nie do żartów, mnie, panie ko: 
chany (p. Zygmunt na to)... tu cho- 
dzi o wagon soli bydlęcej!. 

|--ponieważ krzepko go trzyma - 
łem za guzik od paltota, przeto 70: 
lens wvolens wszystko mi wyśpiewał. 

Potrzebował dostarczyć Związko: 
wi Kółek Rolniczych pewną ilość 
soli bydlęcej (tej, zwanej czerwoną 
choć jest od biedy tylko czerwonia- 
wą). Myśli sobie, sprowadzę wagon; 
powoli się rozejdzie; któż w gospo- 
darce nie potrzebuje soli dla koni, 
dla bydła, zwłaszcza gdy z poszorem 
krucho. 

*) Purystów językowych, którzy mi wy» 
tykają używanie niewłaściwych zwrotów 
pozwalam sobie zapewnić, że najbardziej 
klasyczni pisarze polscy pisali <w sam raz» 
(akurat, włąśnie). Np. Te buty w sam raz 
na mnie. 

£>0 WSO 

Wybory © Ameryce. 
Przewaga demokratów w Stanach Południowychi 

NOWY YORK, 3—XI. Pat. Dotychczasowe wyniki wyborów do 
Izby Reprezentantów oraz wyborów trzeciej części członków senatu wska- 
zuje na poważne zwycięstwo demokratów i przeciwników prohibicji w 
Sianach Południowych. Demokrata Smith wybrany został 
li po raz trzeci gubernatorem Nowego Vorku. 

ponownie, czy” 

Prohibicja w Ameryce zachwiana 
NOWY YORK, 3—XI. Pat. Referendum przeprowadzone w stanie 

New:York w sprawie prohibicji wykazało olbrzymią przewagę przeciwników 
prohibicji, których liczba trzykrotnie przewyższa liczbę prohibiejonistów. 

  

Zamknięcie konferencji komunistycznej 
RYGA, 3.Xi (tel, wł. Słowa). Z Moskwy donoszą: Na dzisiejszem 

posiedzeniu konferencji Pariji Komunistycznej 
nistki Klary Cetkin dłuższe przemówienie, 

wia 

po przemówieniu komu: 
zamykające konferencję, wy- 

głosił. Stalin. Na jego wniosek konferencja przyjęła rezolucj;, w której 
aprobuje dotychczasową nolitykę Stalina w stosunku do opozycj, i zga 
dza się z jego poglądem o konieczności pilnego śledzenia szkodliwej dla 
Sowietów działalności opozycji, 

Ratyfikacja traktatu litewsko-sowieckiego 
‚ ” RYGA, 3X! (żel, wł Słowa). Z Kowna donoszą: Dzisiaj wpłynął do 

Sejmu dla ratyfikacji pakt o nieagresji zawarty między Litwą i SSSR. Za! 
źródeł miarodajnych dowiadujemy się, ża rządowi udało si 
w Sejmie większość i ratyfikacja traktatu jest zapewniona, 

zyć! ę zabezpiec 
5 28 3 

Pertraktacje sowieckc- litewskie. 
RYGA, 3 XI. (tel.w! Słowa). Z Kowna donoszą: Według otrzyma- 

nych tutaj wiadomości, w dniu 8 bm. oczekiwane - jest 
pertraktacyj i 
sowieckiego. 

zakończenie 
podpisanie w Moskwie traktatu handlowego litewsko- 
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Z SĄDÓW. 

Proces o napad na m. Ilja. 
Już zapomnieliśmy o krwawym koszmat 

rze naszego pogranicza, jakiem były nieusta- 
jące napady dywersyjne organizowane przez 
Sowiety w latach 1922 — 23 i 24. Wypadki 
późniejsze zatarły krwawe wspomnienia I 
teraz tylko od czasu do czasu przewód pro- 
cesu sądowego wywołuje przypomnienie 
lat, w których żaden mieszkaniec dworu, 
wsi lub miasteczka nie był pewny czy po- 
łożywszy się ż wieczora wstanie nazajutrz, 
czy w nocy nie będzie napadnięty i ogra« 
biony przez bandę suto opłacaną przez Doi* 
szewików. 

Było to w duiu 27:go lutego 1923 r. w 
m. Ilja pow. Wilejskiego. 

W nocy, w mormengle kiedy na poste. 
runku policji był tylko Komendant st. przod 
Wacław Salmowski rzucono przez okno dw * 
granaty ręczne, kóre jednak szczęśliwym? 
trafem nie zraniły go. Detonacje te. byłY 
A do rozpoczęcia grabieży w miaste- 
CZEU. 

Wystraszeni wybuchami policjanci, znaj: 
dujący się w pobliżu wybiegli bez broni i 
skryli się do posterunku. Po chwili dopiero 
jeden z nich— Pacewicz przedarł się po Droń. 
Podczas strzelaniny kilku z nich: Paczyński, 
Narkiewicz i Miłnszkiewicz zostali ranni in: 
ni jak to: Pacewicz, Zubowicz i przod. Sal- 
mowski ulokowali się na strychu ostrzeliwus 
jąc się od napasiników. 

W momencie kiedy dzielni policjanci 
ostrzeliwali się od znacznie silniejszych li- 
czebnie bandytów w miasteczku grabiono i 
mordowano. Bandyci zamordowali kupca 
Efroima Gelmana oraz ranili kilka osób. 
Trudno opowiedzeć co działo się w tym 
c.asie. Konie, bydło, towary ze sklepów 
oraz pieniądze i kosztowaości mieszkańców 
liji stały się łupem bandy, która po doko- 
naniu napadu w szyku bojowym cofnęta się 
ku granicy, gdzie przeszła ją w pobliżu wsi 
Czerwiaki pomiędzy 487 a 488 słupem gra- 
nicznym. „Zanim nadeszła odsiecz z Wiazy- 

* nia zawezwana przez post, Rodziewiczą ban: 

Pożyczka za monogoi tytoniowy. 
RYGA, 3 XI. (żel. wt. Słowa). Z Kowna donoszą: Amerykański Trust 

tytoniowy zwrócił się do rządu litewskiego z propozycją pożyczki 4 mil- 
jonów dolarów, bezprocentowo i na dłuższy 
dzierżawienie na Litwie monopolu tytoniowego. 

EET 

termin, wzamiań za wy: 

Świętokradztwo w kościele Marjackim 
= 

KRAKÓW, 3.XI (PAT). Dziś rano o godzinie 6ej służba kościoła 
Marjackiego zauważyła pewien nieład na jednym z bocznych ołtarzy, gdzie 
się mieści obraz Św. Teresy z licznemi votami. Niebawem  przekonano 
się, że obraz został okradziony. Natychmiast zawiadomiono o tem policję 
śledczą, która wysłała swoich agentów i stwierdziła, że łupem opryszków 
padł szereg drogocennych vot. Kradzieży musiał daksaać faznowiec, 
gdyż vota mniejszej wartości zostały nietknięte Złoczyńca zakradł się do 
kościoła prawdopodobnie wczoraj wieczorem, a kradzieży dokonił w 
nocy. Wartości skradzionych vot nie zdołano dotychczas ustalić. 

Skazanie towarzysza Zielińskiego. 
WARSZAWA, 3XI. PAT. W dniu 3 b. m. sąd doraźny w Warsza” 

wie rozpatrywał Sprawę uczestnika bandy Zlelińskiego Władysiawa Łu- 
kawskiego, oskarżonego o dwa zabójstwa i szereg napadów bandyckich. 
Sąd doraźny skazał Łukawskiego na śmierć przez rozstrzelanie, 

WTA ZAWIADO 
Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić Sz, Odbiorców, 

iż mając przedstawicielstwo firmy 

Wilkinson, Orzech i S-ka 

MIENIE TNA 

3 
w VVarszawie 

otworzyliśmy skład konsygnacyjny przy 

w podwórzu. 
ul. Rudnickieį 25Teier, 378. 

stale posiadamy na składzie i polecamy: 
Opal kolorowy 

Opal biały 
Crepe de Chine 

w 33 kol. sezon 27/8 r. 
Batyst biały i kolorowy 

Satyny Liberty 
Popeliny, Welwet 

Becki, Cloth, 

Markizety 
Sprzedaż 
wyłącznie 
hurtowa. 

z 

D.-H. 
poważaniem 

F. Plechanow, 
Wil no, 2 
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Na wszystko—jak Bóg przykazai 
—potrzebne jest pozwolenie. Oby- 
watel pozbawiony byłby przecie roz» 
koszy... otrzymywania pozwolenia! Co 
przychodzi zbyt łatwo — nie smakuje 
obywatelowi. Owóż i pozwolenie na 
sprowadzenie do Wilna np. wagonu 
soli bydlęcej trzeba uzyskać aż z 
Warszawy, od Departamentu Akcyz 
i Monopolów Państwowych (uważać 
w podaniu na duże litery!) 

Wysyła p. Nagrodzki (właściciel, 
jak wiadomo, ogromnego składu ma- 
szyn rolniczych, nasien etc.) podane 
—i czeka. Po trzech tygodniach za: 
'miast odpowiedzi z Warszawy otrży- 
muje wezwanie do p. Komisarza U: 
rzędu Skarbowego rezydującego przy 
ul. Mostowej. 

— Czy to pan zwrócił się o po- 
zwolenie na sprowadzenie czerwonej 
soli dla bydła? — pyta z Jowiszową 
intonacją w głosie p. Komisarz. 

P. Nagrodzki, przyłapany na tak 
gorącym uczynku, przyznaje cały ża: 
czerwieniony, że to on.. w samej 
rzeczy on... pozwolił sobie... na... na... 

— W takim razie: wpłacić naj- 
pierw 35 złotych a potem niezwłocz: 
nie przedstawić dowód obywatelstwa 
poiskiego i świadectwo moralności! 
Potem się zobaczy, czy da się co 
zrobić... 

— Panie Komisarzu,— próbuje tłu- 
maczyć p. Nagrodzki — któż może 
wątpić o mojej obywatelskiej przyna- 
leżności do Państwa Polskiego, a 
również o mojej wysiarczającej 
ralnošci? Od lat 45 mieszkam nie- 

mo, 

  

przerwanie w Wilnie, od lat 30 po- 
siadam tu skład maszyn rolniczych, 
od lat 22 jestem radaym miejskim, 
dano mi „Polonję Restitutę*, wiek 
mój zabezpiecza mnie od uchybień .. 
od wykroczeń będących przywilejami... 
właściwością... wieku młodzieńczego... 
Może przeto te formalności... 

Pan Komisarz Skarbowy nie dał 
sobie nic wytłumaczyć. 

— Może zaświadczy p. prezydent 
miasta? : 

I na to ucho był p. Komisarz 
calkiem nie wrażliwy. Grunt to opinja 
p. dozorcy domul Jego opinję o mo- 
ralności zamieszkaiego w «jego» do- 
mu obywatela potwierdza przecha- 
dzający,się przed kamienicą posterun- 
kowy albo p. przodownik! — no, i— 
jest o czem gadać? To takie prostel 

P. Nagrodzki wystarał się O za- 
świadczenie i jedao i drugie. Złożył 
p. Komisarzowi Skarbu — i czekal 
Czeka tydzień, czeka dwa, czeka 
cztery tygodnie, 

Nowe wezwanie do p. Komisarza 
(nie da tego z Mostowej, do initego, 
bo chwalić Boga Komisarzy Skarbu 
nam nie braknie). 

— Pan podał podanie o sól byd- 
lęcą? Pan złożył Świadectwo obywa 
telstwa i moralności? Pan ubiega się 
o przedawanie soli bydlęcej? 

— ja, za przeproszeniem, panie 
Komisarzu. ; 

— No, to masz pan teraz wyka- 
zać na pismie po pierwsze: ile pan 
potrzebuje soli bydięcej w tonnach, 
'powtóre: na jaki okres czasu, po 

dy już nie było. Zostały tylko ślady mordu 
i grabieży. Ž 

Zwłoki post, Miłaszkiewicza zniekształ: 
cone w okropny sposób, oraz kupca Gelma- 
na z roztrzaskaną wysirzałem w usta głową 
zostały na miejscu jako widomy ślad pobytu 
bandytów. 

„ Mėmentalnie zarządzozo dochodzenie, 
które odrazu wykazało niezbicie, że opero* 
wała tu banda cywersyjna zorganizowana 
za kordonem i pozostejąca pod rozkazami 
niejakiegoś Kudraszowa, który skazany przez 
sąd doraźny za zamordowanie w maj. Zale 
sie 0. Waśniewskiego umjał uciec do Rosji, 
gdzie przystąpił do organizowania band dy: 

wersyjnych, / 
Dalsze śledztwo prowa:lzone przez aspi 

ranta Ghńskiego wskazało na cały szereg 
miejscowych włośsian,. kiórych udział w 
sprawie napadu na liję był aż nadto wyraź- 
my. W pierwszym więc rzędzie natrafiono 
na ślad Wacława Mąka, komendanta pla 
tówki bataljonu cejnego Nr 3. Ustalono, że 
Jsobnik ten, obdarzony przez naturę kolosal- 
nym wzrostem, a przez dentystę szeregiem 
złotych zębów był tym, który wydawał roze 
kazy i któręgo tytułowano <kierownikiemo. 

Pojmany na granicy w miejscu gdzie 
przeszia banda B, Bielanowicz, jak się po! 
tem okazalo dezerter 86 pułzu, został wraz 
z Mąką oddany pod wojskowy sąd doraźny, 
który po zbadaniu sprawy przekazał ją są: 
dowi zwykłemu. 

„ Opierając się na śledztwie oraz zezna« 
niach dwóch konfidentów M. Wojciechow- 
skiego i A. Czerniawskiego (ten ostatni stał 
się konłdentem chcąc uzyskać względy 
władz dia teścia «wego Adama Dzika zbie: 
głego przed odpowiedzia nością z Kurzeńca 
do Rosji) aspirant Gliński po długim i szcze: 
gółowem zbadaniu sprawy miał już dane 
do zaaresztowania szeregu uczestników. 
Wielu z nich zbiegło do Rosji i za niemi 
rozesłano listy gończe, jednak siedemnastu 
stawiono przed oblicze Sądu Okręzawego 
aby odpowiadać za mord i napad zbrojny. 

Sąd Okręgowy w skłądzie: przewodni: 
czący v. prezes Owsianko, oraz sędziów Bo« 
rejko i Jacewicza mając po prawej stron e, 
jako Oskarżycieia, twórcę długiego aktu 
oskarżenia podprokuratora K. HozmanSul 
k.ewiczą dwa już dni pracuje nad rozstizyg: 
nięciem kwestji, kto i w jakim stopniu wi 
nien, 

Sześciu oskarżonych, a mianowicie: W. 
Mąfa, Piotr Dzik, Jan syn Jana Dzik, Bol. 
Wojciechowski, A, Dziewiatnikow i A. Spit 
tydowicz odpowiadają z więzienia, pozostali 
z wolnej stopy zwolnieni za kaucją. 

Dwóch zbiegło do Rosji, a za całym 
szeregiem innych rozesłano listy gończe. 

gromnąa ilość materjału śledczego, oraz 
sam fakt, że nazwiska oskarżonych lub tył: 
ko podejzanych w tej sprawie powtarzają 
się wielokrotnie (samych Dzików jest kilku, 
a w tem dwóch Janów) tworzą warunki 
procesu bardzo ciężkie, 

_ Sprawa jest ciemna, jeżeli chodzi o wy- 
świetlenia oblicza poszczególnych oskarżo: 
nych, jasna jest natomiast jeżeli chodzi o 
stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z 
organizowaną przez sowiety i przez nie wy: 
szkoloną bandą dywersyjną, jakicn zresztą 
dużo było wówczas. > 

  

trzecie: czem ma być sól skażona i 
po czwarte: czy lokal w którym bę: | 
dzie sól złożona, nadaje się do urzę- 
dowego zamknięcia... Prócz tego na: 
leży przediożyć zobowiązanie 

Lecz tu już wytrzymałość niedopisała 
p. Nagrodzkiemu, który ma nieszczę: 
ście być kupcem polskim. Opuścił 
przybytek p. Komisarza, dał pokój 
„Staraniom* o sprowadzenie z War- 
szawy do Wilna (jawnie i otwarciel) 
soli dla bydła i—oświadczył Kółkom 
Rolniczym, że muru naszej z pie- 
kła rodem formalistyki biurokratycz- 
nej nie podejmuje się dłużej głową 
przebijać. 

Ty mój Boże święty! A jakimże 
cudem może przytomny i uczciwy 
kupiec dać z góry deklarację; w ja: 
kim on przeciągu czasu iowar róz- 
przedal A cóż to, u licha, za idjo- 
tyczne pytanie czem ma być sól! dla 
bydła skażona? Тоё przecie jeżeli « 
się ją „skazi*, to ani koń ani krowa 
takiej soli nie liźnie! 

Trzeba w samej rzeczy być niela- 
da mumją urzędniczą siedzącą w 
swoim gabinecie jak tabaka w rogu, 
aby wykoncypowač indagację tak bę- 
dącą o sto mil—od realnego życia! 

* 

Dalej, mój koniku, dalej! Jeszcze- 
Śmy nawet stajączka nie ujechali. 

аК tu jednak nie zatrzymać się 
i nie pogapić choć chwileczkę! 

Na miejscu gdzie stał pomnik Ka“ 
tarzyny jakiś niezwykły ruch. Bezro* 
botni wykonywują jakąś roboię pu“ 
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Znaczenie organizacji 
|sanitarno-weterynaryj= 

nej 
w rozwoju gospodarczym. 

Przed trzema tygodniami odbył się 
w Lwowie 3ci powszechny Zjazd 
polskich lekarzy weterynaryjnych. Pi- 
Sząc 0 tym zjezdzie prasa ograni- 

Czyta się przeważnie do skąpych 
| wzmianek kronikarskich, nie wcho- 
dząc w merytoryczne rozważanie ani 

o celów ani wagi powziętych 
Zdaniem moim — całkiem 

| nieslusznie. Jak już zaznaczył w swem 
® ieniu jeden z inicjatorów 

jazdu prof, dr. Matkowski, w unor- 
mowaniu stosunków gospodarczych 
kraju właśnie zabiegi okolo podnie- 

sienia hodowli zwierząt domowych 
abierają coraz większego i SZCzE- 
gólniejszego znaczenia. W ewolucji 
Stosunków gospodarczych Świata, w 
miarę wzrostu kultury rolnej, „punkt 
ciężkości przenosi się coraz bardziej 
na produkcję zwierząt, pozostawiając 
okolicom stojącym na niższym SZCzE- 
blu kultury, produkcję zboża. —Objaw 
ten uwarunkowany nietylko podroże* 
hiem kosztów produkcji, ale taxże 
ozrostem przemysłu, a wskutek tego 

zwiększeniem konsumcji płodów zwie- 
| tzęcych jest powszechnie znanym. 

Polska położona w sąsiedztwie wiel: 
ich państw europejskich będzie ek 

| sportować do tych państw coraz 
więcej zwierząt i pródustów zwierzę: 
cych, a coraz mniej zboża. Już w 
w roku 1922/24 wartość produkcji 

| zwierząt wynosiła przeszło dwa i pół 
qtmiljsrda złotych, a w latach 1925 i 

"r b. stale wzrasta.—Wiadomo, że na 
poprawę bilansu handlowego naszego 
państwa znaczny wpływ wywiera 
<ksport zwierząt. Jeżeli zważymy że 

| hodowla zwierząt należy przedew* 
 szystkiem od czynników natury przy” 
rodniczej, a te są u nas wyjątkowo 
korzystne ze względu na obszerne 

łąki i pastwiska liczne opady wpły- 
| wające tak bardzo korzystnie na gos- 
 podarstwa łąkowe i pastwiskowe, a 
tak niekorzystne na gospodarstwa 
zbożowe — to przyznać trzeba, że 
„hopowla zwierząt domowych та 

_ wielką przyszłość w Polsce. 
® Z drugiej jednak strony brak 

zrozumienia szerokich kół ludności 
_ wiejskiej dla najżywotniejszych po 
_ stulatów higjeny zwierząt, trzymanie 
| zwierząt, a szczególnie młodzieży w 

małych dusznych ciasnych stajniach 
' przez większą część roku, mokre 

pastwiska i t. dd. a nadewszystko 
przeszło tysiąc kilometrowa sucha 
granica z Rosją Sowiecką, skąd 

, przenikają choroby zaraź:iwe—wszyst- 
kie te czynniki wpływają ujemnie na 
hodowlę zwierząt, wywołując znie* 

_ chęcenie u rolników do tej gałęzi 
gospodarstwa a nieraz w sumie ol- 

_ brzymie straty. 

Na omawianym zjeździe prof. dr. 
_ ]. Nowak omówił szczegółowo drugi 

nader ważny problem t. į. gruźlicę 
/ bydła i jej stosunek do gruźlicy 
ludzkiej i gruźlicy drobiu, oraz jej 

' znaczenie dla hodowli. Zjazd uchwa- 
_ lił domagać się wprowadzenia z po- 

mocą Państwa zwalczania gruźlicy 
bydła, szczególnie w oborach  zaro: 

_ dowych przez wylączenie od hodowli 
_ sztuk z otwarią gruźlicą. Akcję tę 

" powinne prowadzić Towarzystwa 
| Rolnicze przez wyszkolonych w tym 
_ celu lekarzy weterynaryjnych. Zada- 
_ siem lekarzy weterynaryjnych jest, 

©chronić ludność przed stratami jakie 
wywołują choroby zwierzęce i pod 

_ tym kątem widzenia cała ta warstwa 
/ ludzi w ustroju społecznym nabiera 

_" szczególnego znaczenia. To też z in- 
A. nych peńsiw «uropejskich (Niemcy, 

Austrja, Włochy i t. d.) stan ten 

    

bliczną. Wbijają pal. Na tym palu na 
desce dużemi literami napis: „Zabra- 
nia się w  Wileńszczyźaie płukać 
usta i czyścić zęby Odolem”. 

Podpisano: Naczelnik Wydziału 
Zdrowia Publicznego dr. Marjan Ko 
złowski. 4 

— Moi drodzy, — zagaduję prze- 
chodniów—a to co znowu? Cóż to 
za nowy odruch opiekuńczy? 

0 Ten, 6w tylko wzruszy ramiona- 
mi, Niema na Świecie ludności mniej 
wrażliwej i spokojniejszej jak wileń: 
Ska. jej byle cicho siedzieć za pie- 
cem. Mniejsza czy piec ciepły czy 
zimny — a choćby i akuratnie dymił 
przez nie „zasmarowane* szpary! 
z Boża — a i „odnośnej* wła- 

zy. 
Znalazł się jednak ktoś „zbliżony 

do sfer prasowych" który objaśnił. 
„Widzi pan — rzekł — Odol, jak to 
ma we zwyczaju, osypał świeżo całą 
prasę polską sążnistemi ogłoszeniami. 
Wszystkie dzienniki warszawskie da- 
ły.. i z jakim jeszcze apetytem! Mo- 
że pan spostrzegł? Takie na prawie 
całą szpaltę ogłoszenie — z zębem 
en face, z zębem w profilu. Pysz- 
ności! I to aż do końca roku. Tym- 
czasem, gdy ю samo ogłoszenie 
chciały dać dzienniki wileńskie... haltl 

Wydział Zdrowia niepozwolił.* 
— Patrzcie. patrzcie! — zawołałem. 

To już i nieboszczka Wraczebnaja 
Uprawa nie była tak srogal A cóż 
dr. Kozłowski upatrzył w Odolu? 

A Truciznę jaką? Wybuchowy materjai? 
Był się już utworzył dookoła mnie 

s L. O 

JER COSPODARCZY 
ZIEM WSCH ODAKICH 

otaczany jest opieką społeczeństwa się znajdywać przez cały czas uży- 
i rządu. Buduje się juź nie gmachy, wania. Zanieczyszczenie bowiem wag 
ale ogromne zabudowania stanowiące powoduje ich psucie się i pociąga 
całe dzielnice miast dia pomies”cze- za sobą znaczne koszta naprawy. Co- 
nia zakładów dla medycyny weter. i rocznie w ostatnich dniach grudnia 
hodowli (ostatnio Lipsk) przyłączzjąc widać w urzędzie miar i wag tłumy, 
je do uniwersytetów jako samoistne które w ostatniej chwili przedstawia: 
wydziały i wyposaża się je w spo- ją do kontrolowania swoje wagi. 
sób poprostu u nas nie widziany. Powoduje to przeciążenie urzędni- 
Lekarze wet. zajmują samodzielne ków, wielogodzinne wystawianie i 
stanowiska, skąd mogą szybko i nieusprawiediiwione narzekania. Jest 
energicznie działać w rażie niebez: więc wskazanem i koniecznem nie 
pieczeństwa pojawienia się zarazy. czekać z tem do ostatniej chwili, lecz 
Dzieje się to wszystko na podstawie już w listopadzie i grudniu wa- 
prostych obliczeń. W razie pojawie- gi swoje do ocechowania w urzędzie 
nia się np. pryszczycy (znanej cho- przedstawić. 
roby zarzźliwej bydła rogaiego, nie  __ (0 Bocznica kolejowa miej- 
Słychanie  zaraźliwej ate o małej > 
śmiertności) obliczone w Niemczech, skich targowisk zwierzęcych. 
że gdyby zaraza ta przeszła nietłu- Magistrat m. Warszawy zawiadamia, 
miona przez kraj to szkoda stąd wy- iż z dniem 15 peždziernika r. b. 

nikła EA odnośnie do każdego otwartą została dla ruchu bocznica 

ai radijo P R SIA kolejowa miejskich targowisk „zwie. 

M strata mleka luo pracy w ciągu rzęcych. Obecnie więc wszelkie ła- 

trwania choroby 20 M, koszta lecze: dunki zwierząt, przeznaczone na rzeź 
nia, dezenfekcji etc. (M; — razem w Warszawie mogą być kierowane 

121 M. co np. przy ilości przypuś: pęzpośrednio na  wzmiankowaną 
ćmy 10 miljonów bydła czyni za: 

W o 

niało urzędom skarbowym, że 1) pod 
żadnym warunkiem nie mogą ulegać 
zajęciu urządzenia i przedmioty nie- 
zbądnie potrzebne do prowadzenia 
przedsiębiorstw; 2) naczelnicy urzę: 
dów skarbowych są upoważnieni do 
wstrzymania egzekucji w razie za- 
grażającej pła'nikom na skutek tej 
egreku ji ruiay gospodarczej. 

— (o) Odwołania od wymiaru 
podatku majątkowego. Min. skai- 
bu przedłużyło termin załatwienia zła- 
žonych już odwołań od wymiaru po: 
datku majątkowego do dnia 1 gru- 
dnia r. b, powodując się nawałem 
pracy w ur”ędach skarbowych. 

— Zmiany organizacyjne in- 
stytucji sekwestratorów. Jak się 
dowiadujemy,  sekwestratorzy Izb 
skarbowyci:, podlegli do dnia 1 bm. 
bezpośrednio inspektorom  podaiko- 
wym, od tej daty zostadą podpo* 
rządkowani nie iaspekierom, a Dez- 
pośrednie Iżbom skarbowym. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 listopada 1926 r. 

Dewiny | waluty: 

   

  

5. + P. 
Stanisława z Paszkowskich HRYNKIEWICZOWA 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 3 listopada 1926 roku, 
przeżywszy lat 31. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby ul. Suwalska 3, do Kościoła 
Św, Św. Plotra i Pawła na Antokolu odbędzie się w piątek 5 b. m. o 
godz. 9 rano. Po uabožešstwie żałobnem pogrzeb na cmentarzu 
Anutokolsk'm. 

Na smutne te obrządki zapraszają krewnych, przyjacicł i znajomych 
pogrążeut w głębokim smutku 

Mąż, Syn i Bracia. 

kowan,ch  kominiarzy, na ostat: już zasiłki z okresu 
niem posiedzeniu zmodyfikowano od: godni. i 
nośne przepisy przez dodanie do Termin ten przedłużony został 
8 13 tych przepisów następujących obecnie do siedemnastu tygodni. 
uwzg: — (i) Znaczne zmniejszenie 

Właściciele domów, w których nie- bezrobocia. Ogólny spadek bezro: 
ma lokatorów i które zamieszkiwane bocia jaki zanotowano ostatnio w 
są tylko przez danego właściciela całej Polsce da się zauważyć i w 
domu mogą być zwolnieni od obo: Wilnie. Stan bezrobocia sięgający 
wiązku czyszczenia sadzy w komi- 5800 osób spadt obecnie do 4200. 
nach przez wykwalifikowanych komi W dniu wczorajszym Państwowy 
niarzyi mogą dokonywać czyszczenia Urząd Pośrednictwa Pracy ulokował 
kominów sami, o ile zabudowaniaich na roboty dziewięćdziesięciu bezro- 

trzynastu ty 

wrotną sirsię miljarda dwustu milj., 
sumę za którą możnaby podnieść 
rolnictwo i hodowlę, zbudować wie 
le szkół, szpitali etc, Nietrudno po: 
dobne straty obliczyć dla gruźlicy, 
dała zakaź ego ronienia i całego mnó- 
stwa innych chorób zwierzęcych, 
które niszczą hodowię zwierząt. 

To też niedziw, że we wszystkich 
państwach zachodnio - europejskich 
zdając sobie sprawę z powyższych 

bocznicę, według następującego adre- 

SU: „Magistrat m. Warszawy, War: 

szawa Wschodnia Bocznica miejskich 

targowisk zwierzęcych na zlecenie 
. «. . . . . (wymienić imię i na- 

zwisko odbiorcy)". у 

— (o) Egzekucje podatku prze: 
mysłowego. Mia. skarbu przypom: 

  

Tran. rz, Kupno. 
Dólary 00 oo  s97 oddalone są od innych budynków w boinych: 60 na roboty miejskie i 30 
Holanėja 360,85 361,75 35095 promieniu nie mniej, niż 50 metrów. na roboty fortyfikacyjne do firmy 
Londz 43.68 43,79 4357  Włyściciele tych domów obowiązani inż. Stabrowski. : 
B о 1%%; bo są jednak przestrzegać terminy wy- _ Sian ten niewątpliwie nie zmieni 
En 26:72 - 26,78 2666  <ierów $ 14 tychże przepisów. się na gorsze podczas zimy, bowiem 
Szwajcarja — = — Zwolnienie to może nastąpić na roboty prowadzone obecnie dzięki 

Wiedeń 12732 12765  127— _ skutek podania właściciela i po do. malerjalnemu poparciu udzielonemu 
s | SEO 1 konaniu przeż nadzór Magistratu o: przez rząd kontynuowane będą przez 
R p SE: z ględzin danej posesji na miejscu. całą zimę. 

Uchwała ta została również za- 
Poźyuskk dóldrawa 1250 twierdzona przez Województwo. 

Z zoejows 8700 — (x) Powrót p. w. prezydenta 
5 pr. pożycz korw. 46.25 46,75 4650 gp. Wilna z Warszawy. Oacgdaj 

klasami : p. w.-prezydent m. Wilna powrócił z 
ziemskie przedw,  39,— 39,75 3960 Warszawy, gdzie brał udział w po- 
0 siedzeniu Rady kolejowej i w uro: 

czystościach poświęcenia monitorów 
rzecznych Wiino i Kraków. 

Paciery wartościowe. 
— (x) Zapomogi na dożywia- 

nie biednych dzieci. Począwszy 
od dnia 5 bm. wydział szkolny przy 
Magistracie m. Wilna rozpoczyna 
wypłatę zapomóg na dożywanie bied- 
nych dzieci w szkołach powszech- 
nych. 

Ogółem wypłacone będzie na ten 
cel-2153 zt., które są pozostałością faktów, dążą wszystkiemi sposobami 

do podniesienia i usamoistnienia 
służby lekarsko-weterynaryjnej. Nie- 
brak w tej mierze usiłowań i u nas, 
chodziłoby jednak z jednej strony o 

"KRO 
  

odpowiednią organizację tej części |77WARTEK) 
administracji państwowej, a z dru- Dziś Wach. s, ny 6 1 25 
giej strony o organizację odpowied: | Karola B. RASĘ NA 
nich szkół celerm uzyskania odpo- | - Jutro PARA 
wiednio wykształconego personeiu. Za-h.i El. 

  3ci powszechny zjazd lekarzy 
weterynaryjnych we Lwowie omó: Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
wił szczegółowo całokształt zagadnień Meteorologii U. S. B. | 
w tej dziedzinie i przez uchwalenie z dnia 3—XI 1926 r. 
szeregu rezolucji, wypływających Z Ciśnienie Tia 
wyczerpująco ca. refera- średnie | \ 
tów przez najtęższe siły fachowe po- 
stanowił za pośrednictwem wybranej godja Mara | 056 
stałej delegacji z prof. dr. Z. Mar: 
kowskim na czela dążyć do przyj- 
ścia z pomocą władzom w usiłowa* 
niach około wprowadzenia produk: Wiatr | 
cji zwierząt na niezawodne drogi PrZewaśający 
rozwoju i ochronienia jej przed nie- Uwagi: Pół pochmurnie, minimum za 
obliczalnymi stratami, jekie powodu: każ) aa Ia barometryczna  sta- 
ją choroby zaraźliwe, a to przez 7 PR UA 
jednolite dla całego Państwa, na naj: 
nowszych zdobyczach wiedzy opar-, 
tą, ustawę o chorobach zaraźliwych i 
ustosunkowaniu personelu wetery- 
naryjnego da całokształtu admini- 
stracji państwowej w sposób zapew- 

Opad za do- 
bę w mm. | 

] Południo so*wschodni 

KOSCIELNA. 

— Pielgrzymka młodzieży pol- 
skiej do Rzymu. 31-go grudnia b. 
r. odbędzie się wielka uroczystość w 
Rzymie z okazji 200 setnej rocznicy 

NIKA 
tej tak doniosiej dia rozwoju ducho- 
wego i umysłowego młodzieży 
okazji. 

Protektorat nad pielgrzymką objął 
Em. ks. Kardynał Kakowski. On 

też stanie na czele tej pielgrzymki, 
aby swojemi wysokiemi wpływami 
ułatwić pobyt naszej młodzłeży w 
Wiecznem Mieście. 

Informacji udzielają księża prefek- 
ci szkół męski h. Względnie ks. de 
Ville, zamieszkały w Warszawie plac 
Małachowskiego Nr. 2, tel, 53—44. 
Udział młodzieży męskiej w wyż- 
szych zakładów naukowych, zrzesza” 
nych w organizacjach katolickich, 
bardzo jest pożądany. 

Termin zgłoszeń do 15 listopada 
roku bieżącego. 

: URZĘDOWA. 
— (t) Inspskcja fabryki wy- 

robów t;ytoniowych. w amu wczo: 
rajszym przybyła do Wilua komisja 
z ramienia Kontroli Państwa, która 
ma przepro wadzić konirolę na pań- 
stwowej fabryce wyrobów  tytonio* 
wych, 

Pociągnięcie do odpowie- 

z oszczędności subsydyj udzielanych 
w swoim czasie na koienje letnie. 
Zainteresowani kierowacy odnoš- 
nych szkół mogą się. zgłaszać po 
odbiór pieniędzy do wydz. 5zkoinega 
Magistratu m. Wilna. 

— (t) Nowy lokal Wydziała 
Zdrowia. Wydział Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego przeniesiony zo tał z 
dotychczasowego pomieszczenia de 
pokoju Nr. 64 w Urzędzie Woje- 
wódzkim (Il piętro), tel. Nr. 1033, 

— Z pobytu lekarzy czecho- 
słowackich w Wilnie. W dniu 2 KOLEJOWA 
b. m. pociągiem pošpiesznym o g. — Stały ruch na iinji Dukszty- 
3 m. 5, przybyła do Wilna wyciecz- Druja Dia udogodnienia przejazdu 
ka lekarzy czechosłowackich, w skła: pasażerów kolejką wąskotorową Duk- 
dzie 48-iu osób, w tem 30 lekarzy szty-Druja, Dyrekcja z dn. 10 go li- 
mężczyzn, 3 lekarzy kobiet i 15 pań. stopada r. b. wprowadza stałe towa- 
Wycieczce tej przewodniczył Primar rowe pociągi z doczepieniem wago- 
D:. M'lan' Jarii : nów osobowych, uzgodnione z po* 

Na dsorcu wycieczkę spotkał ko- ciągami pośpiesznemi w Duksztach 
miet złożony z przedstawicieli Magi: toru normalnego, z odejściem z 
stratu w osobie v-prezydenta p. Ło: Dukszt od godz. 11—05 i przyby- 
kuciewskiego, lekarzy — Dr. Kozłow- ciem. z Druji do Dukszt © godz. 
skii Dr. Minkiewicza, prof. Ruszczyca, 19—10 

ZEBRANIA I ODCZYTY oraz przedstawicieli kolonii czeskiej 
w Wilnie й 

Z dworca udano się na pierwsze „ — Organizacja Wystawy Ziem 
śniadanie poczem zwiedzono miasto, Wschodnich. W związku z akcją 
klinikę U. S B., Katedię, Górę Zam- Instytutu badania stanu gospodarcze- 
kową i inne zabytki kultury i sztuki go Ziem Wschodnich w sprawie or- 
w Wilnie. ganizacji wystawy, w dniu 5 go b.m. 

O godz. 3 ciej po poł. Stowarzy- © godz. 7 mej odbędzie się w sali 
szenie Lekarzy w Wilnie podejmo- konfzrencyjnej województwa zebranie 
wało gości obiadem w  szionach Z następującym porządkiem dziennym. 
George's, w czasie którego przemó: 1) Komunikat o stanie prac, związa 

"jako przedstawiciel 

niejący swobodne i energiczae dzia- 
łanie. 

a 

W skład wyżej WE EET deiegacji, 
ileńszczyzny, wszedł 

z wyboru dr. Mieczysław Rymkiawicz, lustra 
tor weterynaryjny Wileńskiego Urzędu Wo: 
jewódzkiego, znany ze swej energicznej 
działalności w dziedz'aie unormowania sto: 
sunków sanitarnorweterynaryjnych.  (h) 

Kanonizacji dwóch Patronów  mło- 
dzieży: świętego Stanisława Kostki i 
świętego Alojzego Gonzagi. : 

Na tę uroczystość przybywają do 
Rzymu delegacje młodzieży z całego 
świata. 

Nie może więc braknąć tam i 
młodzieży polskiej, co ze sfer Ojcu 
świętemu bardzo bliskich jest wyraź: 

KRONIKA MIEJSCOWA nie zaznaczone. Zwłaszcza, że Święty 
7— (0) Miary i wagi. Jak wiado- Stanisław Kostka pochodzi z narodu 

mo, mają kupcy obowiązek co dwa Polskiego. 
lata przedstawiać urzędowi miar i Korzyści duchowe i kulturalne 
wag swoje przybory miernicze do takiej pieigrzymki są dobrze znane 
skonirojowania (cechowania). W tym zwłaszcza tym, którzy wiedzą, jakie 
roku więc do końca grudnia winny doniosłe dobro odniosła nasza mtło- 
być przedstawiono do cechowania te dzież z pielgrzymki odbytej na wios- 
miary i wagi, które są zaopatrzone nę 1925 roku. 
w cechę z roku 1924, Przy tej spo- Po obecnej pielgrzymce (wyłącznie 
sobności zwracamy uwagę, że przed. młodzieży męskiej) na długie lata nie 
stawione da cechowania wagi muszą jest przewidywane _ organizowanie 
się znajdywać w stanie bezwzględnej wyjazdu młodzieży do wiecznego 
Czystości i w takim stanie powinny miasta. Należałoby więc skorzystać z 

‹ wienia wyglosili: v-prezydent p. Ło. nych z wystawą. 2) Sprawa utwo- 
dzialnošci Wydawnictwa jedno- knclewski, prof. Dr Orłowski, Dr. rzenia Wojewódzkiego Komitetu Or- 
dniówki p. t. „Ostatnie Nowiny”, zo- Czarkowski, Dr. Zajączkowski i le- ganizacyjnego, oraz Wojewódzkiego 
stało pociągnięte do odpowiedzialno: kgrz czechosłowacki p. Janii Komitetu wykonawczego. 3) Sprawa 
ści sądowej z art. 253 k. k. Po obiedzie odbyła się akademja delegowania przedstawiciela do Cen: 

MIEJSKA ® lokalu Stow. Lekarskiego w Wil. tralnego Komitetu Wykonawczego. 
‚ nie, wieczorem zaś zaproszono gości 4) Wolne wnioski. 
— (x) W sprawie zmiany $13 do Edomu Akademika Polskiego na , — Akademickie koło małopo- 

przepisów pr:eciwpož:rowych. <biesizdę> spędzoną na spo: lan U. S.B urządza dziś we czwar- 

Na mocy $ 13 uchwalonych przez sób czeski, w czasie której  urzą- tek o godz. 20 (8-ma w.) w Ognisku 
Radę Miejską w dniu 30 grudnia dzono śpiewy chóralne i wygłoszono Akademickiem, Wielka 24 „Wieczorni- 
1924 r. przepisów przeciwpożaro- również serdeczne przemówienia, cę Góralską*, W programie: prelekcja 
wych, w celu zapobieżenia pożarom _ O godz. 9 i pół wiecz. goście z obrazami świetlnymi górala St. Ja- 
każdy właścicie! sam obowiązany jest udzli się na dworzec, skąd wyjechali rosza (ostainia przed wyjazdem pro: 
dbać o to, ażeby kominy i wszelkie ao Warszawy a stamtąd udadzą się pagandowym do Ameryki), bajki, 
przewody dymowe iegularnie były do Poznania. 
czyszczone przez wykwalifikowanych 
i uprawnionych do tego oi Ma- PRACĄ ROFTKA SPOŁECNZA 

— Przedłużenie terminu wy- gistrat kominiarzy, na koszt właści: 
cieli domów, dawania zapomóg bezrobotnym. 

Obecnie na skutek podania drob« W myśl rozporządzenia władz cent- 
nych wiaścicieli domów w Wilnie o ralnych przedłużony został termin 

piosnki i tańce góralskie. Następnie 
tańce salonowe; przygrywa trio aka- 
demickie. Wstęp dla wszystkich. 

— Akademja ku czci królowej 
Jadwigi. W sobotę dn. 6 tistopada 
o godz. 7 w. w sali im. Śuiadeckich 
USB. całe polskie Wilno ziožyč bę- 

zwolnienie ich od obowiązku czy: wydawania zasiłków bezrobotnym dzie mogio hołd. pamięci Wielkiej 
szczenia kominów przez wykwalifi- t. z. umysłowym, którzy wyczerpali Królowej. Mówić nam o niej będą 

cały wianuszek przechodniów. Wy. 
słuchawszy — wszyscy, jak jeden 
mąż, wztuszyli ramionami, 

Odruch par excellence wileński. 
Rodzimy. Miejscowy. Znaczy mniej 
więcej tyle, co: Jeżeli ja ciebie nie 
pytam, to pocó ty mnie pytasz. 

Nareszcie ktoś, akuratnie pokrę- 
ciwszy palcem w nosie odezwał się: 

— Musi już widać tak powinno 
być, kiedy tak jest! 

Wówczas poczułem się w op: 
wiązku wprowadzić ożywioną (l) dy- 
skusję na szersze tory. 

— Rodacy! Obywatele! Ten oto 
słup, ten zakaz, o którym przed chwi- 
lą słyszeliście, jest to symboliczny 
znak. Dr. Kozłowski dobrze zasłużył 
się krajowi kładąc na własną rękę 
pierwszą cegłę pod fundament auto: 
nomji Wileńszczyzny, W Warszawie 
wolno choć po wszystkich rogach 
ulic ogłaszać niezrównane przymioty 
Odolu — w Wilnie fiewoino nawet 
dać dobrze płatnego anonsu w ga- 
zecie! į 

Decentralizacja, panowie, decen- 
tralizacja już rozpoczęta! 

I przy długo niemilknących wiwa- 
tach, raz przecie poruszonej publi. 
czności — pojechałem dalej, 

* 

— Miejska! 
— Dziesięć ośmdziesiąt trzy. 
— Co takiego? 
— Dziesięć ośmdziesiąt trzy. 
— Niechże pan mówi wyraźniej. 

Dziesięć _ ośmdziesiąt.. ośmdziesiąt 

pięć? 
— Nie. Dziesięć ośmdziesiąt trzy. 
— Łączę pana. 
— Dziękuję. 
Myśli kto, że to koniec. Enfin 

seuls? Teraz już można pofolgować 
najintymniejszemu flirtowi, najgłęb: 
szym tajemn'com politycznym? 

Nie radziłbym, W piędziesięciu 
wypadkach na sto: ktoś podsłuchuje. 

umowie zawartej przez magi- 
strąt warszawski ze spółką akcyjną 
eksploatującą telefony jest artykuł 
brzmiący tak: 

„Komunikowanie się przez telefon 
stanowi tajemnicę siron rozmawiają- 
cych, i Spółka obowiązuje się przed- 
siębrąć wszelkie środki w celu zabez- 
pieczenia tajemnicy telefonicznej *, 

Brawol Lecz cóż się stało? Oto 
Defenzywa usadowiła sig w warszaw: 
skim gmachu Towarzystwa Cedergren 
czyli telefonów miejskich — i pod- 
siuchuje kogo tylko chce. A przecie 
zastrzeżone jest najwyreźniej w Kon: 
stytucji, że „tzjemnica listów i wszeł- 
kiej korespondencji może być naru- 
'szona tylko w przypadkach prawem 
przewidzianych *. 

A jakże 2 tem u nas jest, w Wil- 
nie? 

Objechałem na moim koniku całe 
miasto i pytałem się. Nikt mi nic 
nie mógł powiedzieć 

Tylko ten i ów kręcił głową. Kto 
zaś rezolutniejszy, obejrzawszy się 
dookoła, potwierdzał 
głosem: 

— A podsłuchują... 

   

mowy tronowej? 
Rozgorzała formalna batalja. Le- 

wica parła do zjawienia się na parkie- 
Intermezzo na temat ceremonjału tach cesarskich w stroju jaknajbardziej 

związanego z odczytaniem orędzia codziennym, niewyszukanym, w t zw. 
prezydenta Rzeczypospolitej zamigo- paddjowkach ludowych i długich bu- 
tato iście jak barwny kwiatek na po- tach albo wprost w marynarkach. 
ważnym parterze Historji. Prawica była zdania, że wprost wska* 

Niezmiernie są miłe kwiatki takie, żane są fraki a dla włościan stroje 
Bzz nich, doprawdy, byłaby Historja— jaknejbardziej odświętne. Dyskusja 
bez wdzięku. była zażarta: Do konkretnego rezuil- 

Wstač czy siedzieć, ić is the que: tatu, do zbiorowej uchwąły nie doszło. 
stion Przepraszam: była kwestja. Już My nie braliśmy udziału w wy- 
jej niema. Postanowiono stojąc wy- mianie zdań, Dla nas było rzeczą 
słuchać Prezydenta. jasną, że bez fraka nie iść do sali 

Przypominam sobie pewien wie- tronowej dła uczestniczenia w akcie 
czór w Petersburgu spędzony w prze- iak bardzo uroczystym. Nawet nie 
psinionej i zgorączkowanej sali klubu przypuszczaliśmy aby Petersburg mógł 
Kadetów—w kwietniu 1906 go, na w tym wypadku nie leżeć w Europie. 
dni kilka przed otwarciem pierwszej Duma poszła do Pałacu Zimo* 
Dumy. wego—jak kio chciał. Były fraki, były 

Przewodniczył Muromcew. Obecni ostentacyjne „peddjowki*; buty nie- 
byli wszyscy przewódcy potężnej mal dziegciowane, były mundury ka- 
wówczas  partj, Winawer, Świeżo piące złotem (np. szambelańskie) i 
zmarły, oba Pietrunkiewicze, Nabo- wlošcianskie „rubachy“, 
kew, Rodiczew, prof. Pietrażycki, Ai. Tak się złożyło, że my, posłowie 
Lednicki, my wszyscy późniejsi człon: z Litwy i Rusi, skupieni dokoła ks. 
kowie Koła Litwy i Rusi. Miano prze: biskupa Roppa prześwietnie wyglą: 
dyskutować nie pamiętam już jaki dającego we fjoletach, z jedwabnym 
lecz nader ważny punkt kadeckiego lekkim płaszczem na ramionach, wy- 
programu politycznego, a nas spe- szliśmy pierwsi z sali gdzie się ze- 
cjalnie żywo obchodzący. Trzebaż brano i szliśmy przodem przez nie- 
nieszczęścia, że któryś z kadeckich skończoną enfiladę sai, mimo ciżby 
radykałów podniósł kwestję: w jakim dworu oraz osób mających dostęp 
stroju išč na wielkie przyjęcie do na cesarskie pokoje a wprost oszoło- 
Pzłacu Zimowego, na otworzenie mionych widokiem tego „najšcia“ 

I wzruszał ramionami. 
a 

"cesarza, na odczytanie przez samego niejako przodując Dumie, do sali tro- 
autokratę pierwszej jak Rosja Rosją nowej. Tam znowuż traf zdarzył, że 

  

spora grupa nasza na le głębokich 
szeregów członków Dumy, we fra- 
kach, z ks. biskupem tak prześlicznie 
«rzymskim» w każdym caiu, znalazła 
się, w pośrodku olbrzymiej sali o 
kroków kilka od cesarza i obu cesa- 
rzowych a dokładnie naprzeciw od- 
pr wiającego nabożeństwo duchawień - 
stwa prawosławnego w ciężkich zło- 
tych kapach i mitrach, tak jakby ze- 
szłego w całej swej egzotyczności z 
jakiejś góry Athos. : 

Kontrasty były przedziwne. I ręczę, 
że od tej grupy naszej biło coś nie- 
pocha ytnego— z Europy Zachodniej, 
z Watykanu ultra montes... 

Czulišmy to. I cesarza Mikołaja 
i obu cesarzowych, i wielkiego, po- 
tężnego duchowieństwa prawostaw- 
nego czuliśmy raz po razu wzrok na 
sobie, 

I czuliśmy się w tem niebylejakiem 
otoczeniu, jak sziachcic na zagrodzie 
wobec wojewody. Pares inter pares, 
My, Europejczycy zachodni. Jakby 
jakieś szi generis ciało dyplomatycz- 
ne na tle pstrej reprezentacji najwięk- 
szego w Świecie państwa... 

Ot, co czasem może uczynić jeden 
głupi frak, biały przy nim krawat — 
no, i akuratna garść tradycyj euro- 
pejskich pod tym frakiem. 

* 
„ „A konik mėj stoi. Okazuje się 
jednak, że nie rusząc się z miejsca 

przyciszonym pierwszego w Rosji parlamentu przez tego wtargnięcia „tłumu* — szliśmy, można czasem zajechać wcale daleko... 
Najmocniej przepraszam. 

wie, chabetko, do domul Cz. J
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Fałszywe blankiety wekslowe. 
Od pewnego czasu dały się za: ale znacznie gorzej wykonanymi. Napi- 

uważyć na rynku handlowym fałszy* 
we blankiety wekslowe 12 złotowe. 

Faiszywe blankiety wykonane są 
ua papierze z wodnymi znakami ta- 
ximi samymi jak na prawdziwych, 

sy wykonane z kliszy drukarskiej są 
grubsze i nie tak precyzyjnie wykona- 
ne. Kolory odmienne ciemniejsze. 
Rysunki i napisy przebijają się na 
drugą stronę fałszywych  blankietów, 

Pieszo naokoło świata, 
Porucznik rez, p. Jan. Schabowski 

członek. Wileńskiego Koła.. Oficerów 
Rezerwy wyruszy w najbliższym cza- 
sie w podróż sportowe-naukową wraz 
ze swoim towarzyszem podróży p. 

Kto dziś powinien stawić 
` meldunkowej, 

Do I Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Zawalnej Nr 52 (Rudnicka 20), 54, 56, WW. 
Świętych Nr 15 (Zawalna 54), 17, 19 (Zat 
walna 58), 21, Bazyljańskiej Nr 9, 11 (Koń- 
ska 26), 13 (Zawalna 62), 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ulice: 
przedmieścia Lipówka Nr 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, domy Magistratu 17a, 17b, 21, 23, 25, 
27, 29, Raduńskiej 96, i 98, Zbożowej Nr 2, 
dom Maktowskiegu, 5,6a, 6,7, 8, 9, 10, dom 
Pietrasiewicza, Podwysokie Nr 10, Grocho- 
wej Nr 2. 3, 5, 6, 4, 5a, 7,8 i10 i wsi 
Nowosiołki. 

Do III Komisarjatu, mieszkańcy ulic 
Wileńskiej 'Nr 22, 24, 26, 28] 30, Gdańskiej 
1,3]5, Jagiellońskiej Nr 2a, 4, 6, 8, 10, 12. 

Józefem Klemensiewiczem pieszo na- 
około świata przez Niemcy, Belgię, 
Francję, Hiszpanję, Australję, Afrykę, 
Apeiie, Azję przez Rosję do Ро!- 
Ski, 

się do komisji prze- 

Do IV Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Wiłkomierskiej Nr 109 — Nr 143 włącznie, 

Do V Komisarjatu, mieszkańcy ulic; 
Zakretowej Nr 26, 26a, 28, 30, 32, 34, 34a, 
36, 38, 40, 42, 44, 44a i folwark Zakret, Za- 
kretowego zauł. cała jewa strona; Brzózki— 
cała, Naszej Nr 1, 3, 5. 7, 9, — 4,6, 8, 10, 
12, 14, Dobrej Nr 2, 4, 6, Pohulanki Wiel- 
kiej Nr 51, 53,55 157 i Letniej — cała. 

Do VI Komisarjatu, mieszkańcy ulic: 
Kirkutowej, cała lewa strona, Hofenderni 
Nr 2 do Kirkutowej. Leiniej, prawa strona 
cała z d, Cywińskiegc, Kościuszki dom 
lwaszki, Piotra i Pawła Nr 4 16, Leiniej Nr 
2, 4, Wiosennej Nr 1, 3, 5. (t). 

J. E. ks. biskup Bandurski i proie- 
sar K. Chodyniecki, Artystyczna de- 
klamacja p. |. Siumorokowej i chó* 
relne śpiewy seminarjalnej męodzieży 
pod kierunkiem p. B. Gawronsk'ej 
ušwieinią obchėd, z ktėrego dochėd 
grzeznaczony na bibljoteczki ludowe 
Kola gim. E. Dmochowskiej P. M. 
Sz. Bilety w cenie od 2ch zł. do 25 
gr. wcześnie do nabycia w księgarni 
W. Makowskiego. W dzień odczytu 
od 6 wiecz. przy wejściu na salę od- 
czytową, 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteckie, We czwartek, dnia 
%go listopada 1926 r. o godzinie 
T.ej wieczorem w Sali Sn adeckich 
uniwersytetu ks. prof, dr. Czesław 
Falkowski wygłosi odczyt p. t: 
„Papiestwo okresu Odrodzenia". 

Wstęp 50gr.; dla młodzieży 20 gr. 

RÓŻNE. 

— Dom św. Antoniego wzywa 
« szysłkie kandydatki, zapisane na 
kursy gospodarstwa domowego do 
stawienia się w zakładzie d, 0 listo- 
bada w sobotę o godz 9 rano. O- 
soby, mieszkające poza Wilnem mo 
gą się zgłaszać do 10 listopada. Za- 
pisyv przyjmuje się do 20 listopada 
ad godz. 10 do godz. 1. Osoby 
„głaszające się winny przedstawić 
metrykę lub dowód osobisty oraz 
swiadectwo szkolne przynajmniej z 

ш— 

diojski Kinamatogiai | 
£ULTURALNO-O0$ WJATOWY || 
sALA MIEJSKA (ui. Ostrobramska 5) || 

NAD PROGRAM: «GWAŁTU! PALI SIĘ» — 

4 oddz, szkoły powszechnej. 
Dia słuchaczek kursu otwiera się 

internat przy zakładzie „Dom św. 
Antoniego" Brzeg Antokolski 11. 

— Organizacje sjonistów re: 
wizjonistów. W Wilnie powstała 
organizacja sjonistów rewizjonistów 
na której czele stanął dr, Dauerman. 

Jak wiadomo sjoniści rewizjoniści 
stoją w opozycji do sjonistów, zwła: 
szcza do ich obecnego kierunku, 
uważając, iż Anglja nie wypełnia 
swego mandatu w Palestynie w myśl 
statutu Ligi Narodów. 

Twórcą sjonistów rewizjonistów 
jest Żabociński z Paryża, Komendant 
legionów żydowskich w Palestynie. 

— Loterja fantowa 5:ej, 7-ej 
i Czarnej Trzynastki Wil. Druż. 
Harcerskich. Komitet organizacyjny 
loterji podaje do wiadomości, że dn. 
1—XI, 26 o godz. 11 m. 25 w loka- 
lu przy ul. Ad, Mickiewicza 15 od- 
było się rozlosowanie fantów ozna: 
czonych cyframi rzymskiemi. Fanty 
są do odebrania przy ul. W. Pohu- 
lanka 32 m 2 codziennie od g. 16 
do 18 (4—6 pp.) Fanty nie odebra- 
ne do dn. 5—XI, 26 włącznie, prze- 
chodzą na wiasność drużyn. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (salą <Lutnia»), Dziś 
po raz drugi Ruszkowskiego «Wesele Fon- 
Sia», krotochwila o żywiołowym humorze i 

zabawnych sytuacjach. «Wesele Fonsia» — 
jest rodzajem sztuki, która będąc zabawną 
1 rozśmieszając do łez, zarazem daje nieza- 
pomniane i prawdziwe typy z naszej nie« 
dawnej przeszłości. W krotochwili tej bierze 
udział cały zespół Teatru Polskiego. 

— Widowisko poranne. powodu 
koncertu Śliwińskiego, który się odbędzie w 
niedzielę w godzinach popołudniowych, wi- 
dowisko dla młodzieży odbędzie się w Te. 
atrze Polskim o g, 12 m. 30 w południe, 
Grany będzie. «Urwis» — Katerwy. Ceny 
miejsc najniższe, į 

— Wieczór ku uczczeniu M. Bałuc- 
kiego. W poniedziałek d. 8:go I'stopada ku 
uczczeniu 25 letniej rocznicy śmierci Micha* 
ła Bałuckiego, Teatr Polski wystawia jedną 
z najlesszych Jego komedji, a mianowicie 
«Klub kawalerów». Przedstawienie będzie 
poprzedzone słowem wstępnem. 

Koncert J. Śliwińskiego w Te. 
atrze Polskim («Lutnia»). Występ znako- 
mitego pianisty, Józefa Sliwińskiego, który 
odbędzie się w niedzielę d. 7 b. m. м sali 
Teatru Polskiego («Lutnia») obudził żywe 
zalnteresowanie. Niezrównany wykonawca 
Chopina i Schumana, grać będzie w niedzie- 
lę rzadziej wykonywane utwory tych auto 
rów, jak np: «Polonaise Fantalsie» i <Alle: 
gro de concert» — Chopina, <Humoreskę»— 
Schumana, pozatem szereg utworów Liszta- 
Wagnera i in. 

Początek koncertu 0 g. 4 m. 30 pp. Bi- 
lety zawczasu nabywać można w kasie Te- 
atru Polsklego od g, 11 r. do 9.w. bez 
przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Fałszywy alarm, W nocy na 
3 b. m. o godz. 2 posterunek P. P. 
na Pośpieszce został zaalarmowany 
strzałami dochodzącymi od strony 
prochowni. 

Komendant posterunku osobiście 
stwierdził, iż alarm został wywołany 
przez wartowników  prochowni bez 
żadnego powodu. 

— Łobuzerskie figle. Dn. 31 ub. m. 
na 3 klm. od stacji Wilno został obrzucony 
kamieniami pociąg osobowy Nr 1742, Rozbi: 
to jedną szybę w wagonie 3 klasy, 

Jak ustalono sprawcą jest 11.letni Albin 
Kaczyński, zam, w pobliżu wodociągu kole- 
jowego. 

— Zamiast biletu — kamień. Dn. 31 
ub, m. kierowca pociągu Nr 1733 Piotr Czer- 
niawski (Śniegowa 9) zameldował, iż pode 
czas biegu pociągu na linji Wilno—Kolonja 
Kolejowa ujawnił bez b ietowego pasażera, 
którego na przystanku Kol. Kolejowa chciał 
usunąć, lecz osobnik ten wyskoczył z wago 
nu i obrzucił pociąg kamieniami. 

— Napad rabunkowy. W nocy na 30 
ub. m. 6 bandytów uzbrojonych w karabiny 
steroryzowali rodzinę Macieja Czerniawskie: 
go (kol. Jurkiańce gm. Olkienickiej) i zrabo- 
wali garderobę oraz 16 zł. gotówką poczem 
zbłegli w kierunku granicy litewskiej. 

— Ujęcie złodzieja. W herbaciarni 
Gitli Kirzikowej (zaut, Lidzki 13) aresztowa+ 
no Michała Puciniaka (Chocimska 11) u 
którego znałeziona rewolwer, znaczki pocz- 
towe oraz banknoty z napisem <wzór> na 
sumę 672 zł. Banknoty oraz znaczki poczto- 
we pochodzą z kradzieży dokonanej w agen- 
cji pocztowej przy ul, Kalwaryjskiej, 

Podrzutek. Na klatce schodowej 
domu Nr 8 przy ul. Jagiellońskiej znaleziono 
dziecko płci żeńskiej w więku około 4 ty- 
godni. Podrzutka skierowano do zakładu 
im. <Marji>. 

Dziś będzie wyświetlany dramat według nieśmiertelnego poematu A Puszkina 

„EUGENJU$Z ONIEGIN* **" 
Przy współudziale artystów opery p. Janiny Korsak-Targowskiej, 

liryczno-muzyczne z muzyk: 
Piotra Czajkowskiegu = 

p. Narkiewiczowej, 
Prof, Adama Ludwiga, p. Eugenjusza Rawskiego i innych. 

Or"iestrą zwiększona pod dyretcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
komedja w 2.ch aktach. Ostatni seans o godz. 10 wiecz. 

KASA CZYNNĄ: w niedzielą i święta od godz. 2:ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30, 
Ze względu na znaczne koszta ceny biletów zwiększone; Parter — 80 gr., Balkon i Amfiteatr — 40 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta o godz, 3-tej, w soboty o godz. 4-tej i w inne dnie o godz. 5rtej. 

  

     
RA1UJCIE ZD 
Najsłynniejsz śwatowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną przyczyną 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew 

mianę materji, 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZÓŁA z GÓRHARGOD-1a LAU 
jak to stwierdzili prof, Berlińskiego uniwersytetu Dr v Ley- 
den. Dr Martin, Dr Hochfloetter i wielu innych wybitnych 
tekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

są niezastąpionym usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia 

nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi« 
Je, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zostały nagrodzone 

na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 

Lat 
ztotemi medalami w Badenie, Berlinie 
Londynie i wielu innych miastach 

Sprzedaž w aptekach i sktadach 

| UWAGA: Wystrzegač se un našladownictw. 
olskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 
Reprezentant na 

  

  

Rolnicy: 
którzy mają na sprzedaż 

artoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

' Spółdzielni Rolnej Kresowego Zw. Ziemian 

ul, Zawalna Nr 1, tele 

  

    

Tysiące podziękowań 
otrzymał Dr Lauer od osób wyłeczonych. 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł.2.50.' 

  

Występy K. Niewiarowskiej. 

LADY CHIC. 
Operetka w 3:ch aktach, muzyka 

W. Kollo. 

Operetka — o ile jeszcze można 
określić tą nazwą formalną — uciesz- 
ny swą nieprawdopodobną niedorze- 
cznością «bałagan», wystawiony tu- 
taj w teatrze «Reduty», przez zespół 
artystów warszawskiego teatru «Nie: 
wiarowskiej» z samą dyrektorką, prze- 
miłą i uroczą Kazimierą Niewiarow- 
ską na czele — gromadziła na wszy- 
stkie trzy przedstawienia wielbicieli 
lekkiej muzyki i zabawy, przepelnia- 
jących widzownię. 

Nowość ta wartością' swą nie 
wznosi się ponad zwykłą miarę 
współczesnych fabrykatów  tuzinko- 
wych. Z małemi odmianami w szcze: 
gółach — zawsze te same sytuacje, 
mniej-więcei| podobnie  „dwuznacz- 
ne” a często i całkiem „jednoznaczne* 
dowcipy, bardziej akrobatyczne i bła- 
zeńskie, niżeli taneczne, ewolucje na 
zakończenie każdevo "numeru woka!- 
nego i t. p.; słowem typowa «bzdu- 
ra», którą tylko rzeczywiście bardzo 
dobre, pod każdym względem, wyko: 
nanie czyniło możliwą do wysłucha- 
nia, a przedewszystkiem do patrzenia, 
albowiem Świetna prymadonna zmie” 
niała wspaniałe i gustowne tualety i 
kostjumy—chyba — około dwunastu 
razy; inni wykonawcy, zwłaszcza da- 
my, też się niejednokrotnie przebierali. 
Oprócz rol! tytułowej, większe role 
mieli: zawsze zabawny B. Horski, 
dobry amant z ładnym głosem Z. 
Malinowski, ożywiona igłosowo wv- 
strczająca para wodewilistówj M. 
Czerniawska i P. Sulima, typowa w 
roli teściowej ]. Łaszczyk i komiczny 
detektyw K. Staszyński. Dobrze epi- 
zodyczne role wykonali Z. Kositiska 
i A. Szarkowski. 

Wobec takiej operetki, jak <Lady 
Chic» ł legjonu jej podobnych, spra: 
wozdawca muzyczny jest beżradny, 
nie mogąc znaleźć żadnego motywu 
charakterystycznego, danemu utwo- 
rowi tylko właściwego. Od remini- 
scencyj' z rzeczy dawnych teguż 
kompozytora i koleżeńskich «požy- 
czek» wprost się roi. Ot — banal- 
ność nie obrażająca słuchu, ale ni 
czem nie interesująca, coś w rodzaju 
obrazków w żurnaiach mód, lub głów 
na wystawach fryzjerskich. 

Niewiele pomogło ukrywanie bra- 
ku własnej inwencji kompozytorskiej, 
prze: <miszkulancję>, złożoną z kil- 
ku taktowych cytat z różnych sław- 
nych melodyj operetkowych, a już 
wręcz oburzającą była „parodja* naj. 
piękniejszych, na jakie się geniusz 
muzyczny zdobył, wyjątków z oper, 
widocznie sporządzona lub  przysto: 

sowana „ad usum* w Warszawie 
bo inaczej nie byłoby tam melodyj 
Moniuszki. Powodzenie tego kary- 
godnego bluźnierstwa estetycznego 
nader smutne nasuwało myśli o kul- 
turze zarówno autorów jak i widzów. 
Krocząc dalej po tej drodze pochyłej 
dojść można do „poniewierki wszel: 
kich nietykalności. Jakkolwiek mogą 
być te słowa głosem na puszczy, 
sumienny krytyk muzyczny nie powi- 
nien pozostawić bez protestu takiego 
znęcania się nad sztuką prawdziwą. 

Kapelmistrz P. Sirota nie miał spo- 
sobności wykazać swych kwalifikacyj 
w muzyce, tak nic nieznzczącej. 

Podniesienie podłogi w pomiesz- 
czeniu orkiestry bardzo się przyczy- 
niło do polepszenia warunków aku- 
stycznych. Z wdzięcznością trzeba 
zaznaczyć dość punktualne rozpoczę- 
cie i niezbyt późne zakończenie 
przedstawienia. : 

Michat Józefowicz. 
MER 

Fotografia na usługach policji, 
Ujęcie sprawcy podpalenia. 

Jak już donosiliśmy w dn. 18 b. m. we 
wsi Rimiany gm. Szumskiej spłonęła, wraz 
ze znajdującemi s'ę w niej zbiorami tego! 
rocznemi stodoła na szkodę Żemły Michała. 

Energicznie prowadzone dochodzenie 
pozwelito dopiero w tyca dniach  stwier- 
dzić, iż pożar powstał na skutek pedpalenia. 

Pomocną w prowadzeniu Śledztwa wstę: 
pnego przez organą policjijbyła w tym w;' 
padku świe'nie rozwinięta w ostatnich cza: 
Sach i dostosowana do potrzeb i zadań po: 
licyjnych technika fotograticzna. Mianowicie 
przybyły natychmiast mna miejsce wypadku 
przodownik policji skonstatował ślady stóp 
ludzeich w pobliżu spalonej stodoły. Za- 
wiadom'one o powyžszem spostrzeženiu od- 
nośne władze wysłały naiychmiast specja: 
listę fotografa, który utrwalił na kliszy 88 - 
dy nieznanego zbrodniarza, Dochodzenie 
ciągnęło się przez dłuższy okres czasu i o- 
sobom niewtajemniczonym zdawać by sę 
mogło, iż śledztwo nie da żednych wyni: 
ków, a sprawa pójdzie w zapomnienie, Lecz 
fotografja swoje zrobiła. 

Dokładne badania utrwalonej na kliszy 
odbitki pozwoliły stwierdzić, iż zbrodniarzem 
był człowiek o drewnianej nodze, o czem 
świadczyły głębsze ślady lewej stopy oraz 
ich kształty. 

Dalsze dochodzenia ustaliły iż osobni 
kiem tym jest niejaki Spiryd wicz Józef, 
który na tle porachunków osobistych z Że! 
mło Michałem dokonał podpalenia: Spitydo: 
wicza policja aresztowała a wzięty w krzy: 
żowy ogień zapytań przyznał się do winy, 
czyn swój tłumacząc zemstą, której doko: 
nai za 7mio dniowy swój areszt, spowodo: 
wany rzekomo przez Michała ŻZemłę, który 
w swoim czasie sprowadził dó Kimian ge- 
ometrę, celem dokonania pomiarów ziem! 
skich. Spirydowicz ju+ wówczas stawał 
czynny opór, usiłując przeszkodzić w urzę: 
dowych czynnościach geometry, za co w 
drodze administracyjnej został skazany na 
7 dni ateszin Od tej chwili Spirydowicz 
poprzysiągł przeciwnikowi swemu zemstę, 
a zamiar swój zbrodniczy w dniu 18 wy- 
konał. 

Sprawcę podpalenia osadzono w wię 
zieniu. 

  

|RADIO 
Odbiornik ""P"""zegcr skŁADOWE. 

Two 

„Blektrii Radjo techniczne 

NA RATY! 
Hurt! 

NAJTAŃSZE 
Deta!! 

ZRÓDŁO! 

Wilno, 

Wileńska 24 
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powstania najroze 
i tworzy złą prze: 

В ==   A 

funkcje organów 

Q
O
P
O
P
O
O
P
O
O
P
L
P
L
O
O
G
>
"
 

| 
O 

Wiedniu, Paryżu, 

aptecznych. 

Uszańskiem, Stołpeckiem, Koniawskiem, Trabskiem, — - 
Trockiem, Międzyrzeckiem, Mostowskiem, Smorgoń- s SKŁAD MEBLI : 
skiem, Rudnickiem, oraz przetarg ustny i za pomocą — ® SPG е 
ofert pisemnych na sprzedaż działek etatowych, m O = 
według obliczenia powierzchniowego,  poszczegėl- „Zjednoczeni Stolarze“ : 
nych drzew na pniu i materjałów drzewnych w sta. 5 w WILNIE, ul. Trocka Nr 6. | 
nie wyrobionym w Nadlešnictwach: Jeziorskiem, Mo- «wielki wybór różnych mebli własnych * 
stowskiem, Brasł>wskiem, Duniłowickiem, Druskie- a > sa załów. AE 
nickiem, Baksztańskiem,  Koniawskiem, Trabskiem, 3 Komplety: Jadalnie, Sypialnie : 
Oikienickiem, Oszmiańskiem i innych. m Gabinety i t. d. Oraz gięte meble. I 
"Wykaz jednostek licytacyjnych, warunki przetar- m 5 PRZYJMUJĄ SIĘ OBSTALUNKI, | 
gowe, szematy umów i ofert są do przejrzenia  „»asssucsetsarasoesoG00000000054008 

pokój Nr 7. 

1—47. 

Gruźlica płuc 
stanów wieku i płci, i prawie 1/7 wszystkich zejść przypada na suchoty. 

ssLeczenie płuc 
(Przyczynek do terapji gruźlicy), 

Żądać we wszystkich księgarni Ъ. H. NIEMOJEWSKI 
Punkt ciężkości tej broszury leży na 
źlicy przy cierpieniach 
tej piagi ludzkości, 

WILNO, Królewska I, 

Hliceraphosphate czysty i z żelazem 
stosowany przy anemii, nerwowym wyczerpaniu i w 

The Purgativ podług Chambarda 
Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe dla organizmu, 

działające, stosowane dia osób dorosłych ora: 
Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

UWACA: Wszystkie wyroby naszego 
zaopatrzone w czerwony podpis „A. Bukow.- 
ski* I markę ochronną trójkąt ze statywem. 

W, Z, P. Wilno 3 lil 1926 r. Nr 10. Reg, Min, Zdr, Pub. Nr. 228, 

w godzinach urzędowych w D.L.P. w Wilnie 

ludzi. Nie robi różnicy dia 

wskazaniu sposobów 
płucnych względnie na zwalczaniu 
Cena 1 zł Księgarnia Stow. 

ŻADAJCIE TYLKO! 

ogólnego odżywiania, 

jesl nieubłagana, coroczriie kosi tysłące 

(telefon'Ś14). | Konto P. KO. aiš, 8 п . Konto P. K. O. 80.180, P. S. Prosimy o czytelne i dokładne adresy. . > 

Magistra 
A. Bukowskiego. 

stanie upadku 

Magistra 
A, Bukowskiego. 

łagodnie i szybko 
z dzieci, 

laboratorjum są 

narodowości, 

unikania gru: 
już _wykrytej 

poficzochy, 0
8
0
6
0
0
0
6
 

Wybór wielki. 
PP. Urzędnikom 1 
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Firma Chrzešcijanska 

Dom Handl. „Blawat Wileiski“ 
Wiino, ul. Wileńska 31. Tel. 3-82. 

NA SEZON ZIMOWY 
Poleca towary, wełniane i baweł- 
niane, kołdry poduszki, 

skarpetki i 
męską. Garnitury męskie i płaszcze 
robimy na zamówienie z naszych 
materjałów; towary białe w najlep- 

„szych gatunkach. 

| dogodnych warunkach NA RATY. 

JUKANIE dziki głos 
(eunuchowy) usuwa radykalnie Zakł, 
Leczn. dla wszelkich 

S. Žylkiewicza, 
Warszawa; Chlodna 22. 

Prospekty bezpłatnie w kanc. od 4-5 PP: 

  

chustki, 
bieliznę 

Ceny niskie. 

Wojskowym na 

  

Wilnie, przy ul. 
m. 5 zamieszkały. 

zboczeń mowy 1030 "UPC podaje 

przy ui. Niemieckiej   
  

0 ` : 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie podaje 
«do wiadomości, iż w dniu 25 listopada 1926 roku 
o godz. 12-ej w lokalu Dyrekcji Lasów (W. Pohu: 
lanka 24) odbędzie się przetarg ustny i za pomocą 
ofert pisemnych na eksploatację terenów karpino- 
wych w Nadleśnictwach: Wileńskiem, Ławaryskiem, 

DARMO 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona ;Skrz. pocz Nr 627. 

PO R TR ET 
OPRAWIONY 

w ramie wartości 30 złotydł 

rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 
dy. Bliższe szczegóły po  nadesłaniu 

a Ciesu i znsczku poczt, za 16 gr. 

   
    
   

* przed pękańiem, ... 
: POZNAŃ, Fab 7 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Wilnie, Franciszek Legiecki w m: 
Wileńskiej Nr 28 

publicznej, że+ w dniu 8 listopada 
1926 roku o godz. 10 rano w Wilnie 

się sprzedaż z licytacji należącego do 
Rubina Noza i Mendela 
majątku ruchomego składającego się 
z towarów bławatnych, oszacowanego 
па sumę 15.200 złotych, 

Komornik Fr. Legiecki. 

1 życia „Koła Polek w Wilnie. 
24—go b. m. odbyło się w <Kole Pojek» 

(ut, Niemiecka 1) poświęcenie nowego loka- 
lu Towarzystwa, połączone z uczczeniem 
30—letniego jubileuszu zaślubin prezeski p. 
Eweliny Łokuciewskiej. Po poświęceniu, któ- 
rego łaskawie dokonał J. E. Ks. Biskup 
Bandurski, licznie zebrane członkinie, oraz 
życzliwi Kolu Polek, byli podejmowani 
przez Zarząd herbatką. Piękne przemówier 
nie okolicznościowe wygłosił J. E. Ks. Bis 
skup, po nim zabrały głos członkinie Zarzą- 
dus; pp. St. Swietorzecka i H. Łap'nówna. 
W króikich serdecznych słowach odpowie" 
działa Prezeska, dziękując za okazaną jej 
życzliwość i po ecając uwadze zebranych 
pań sprawę Domu «Dzieciątka Jezus», oraz 
niedolę zgromadzonych tam sierot, 

Wieczór był mile urozmaicony muzyką, 
poczem p. Kudelska, przybyła do Wilna z 
ramienia Komitetu przysposobienia Wojsko- 
wego Kobiet w Warszawie, wygłosiła in- 
teresujący referat o koniecziości rozpoczę: 
cia akcji przysposobienia wojsgkowego kobiet 
u nas przyjęty bardzo przychylnie przez obec: 
nych, 

Prze! opuszczenism zebrania gości 
złożyli sumę zł. 149 na ręce p. Łokuciew: 
skiej dla Śś. Szarytek Domu «Dzieciątka | 
Jezus». 2 

Wypada tu również podnieść gest p. 
Margrabiny Umiastowskiej, która ofiarowała 

| i 

zasłużonej Jnbilatce kosztowną broszkę Z | 
brylantem p'ęknej wody. . 

SPORT. 
Match „Tygodnia Akademika". 

W dniu 14 XI rb. o godzinie 11 m, 30. 
na boisku 6 p. p. Leg. (Antokol) odbędzie 
się match towarzyski piłki nożnej między 
reprezentacją U. S B 
średnich. Match z uwagi na udział znanych 
graczy budzić będzie w Wilnie niewątpli* 
wie zainteresowanie. 

Barwy Uniwersytetu będą reprezento- 
wali następujący gracze: Prof. Weissenhof, 

Tu
sa
i 
zg
i R
Z
N
 B
Ł 

  

i reprezentacją szkół 
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Szłuiński, Kostanowski (Wydz. Mat. Przyr.) MB 
Korta, Frank, Nielubszyc, Hahn, Alapin 
(wydz. lekarski), Ajewski (wydz. prawny), | 
Salver (oddz. iarmac.), Wiro-Kiro (Sztuki | 
piękne) i Gisin (wydz. humanist.), 

Wilja — Ż.A,K.S. 7:0 
Jakkolwiek Wilja wystąpiła w dziesiąt- 

kę i to w. składzie <kombinowanym» nie, 
można było spodziewać się innego rezulta» — 
tu. Słaby fizycznie 
już nieraz Wilji ulegał. 

, Mecz ten dla obydwu stron miał jedy- | 
nie znaczenie treningu. 8 

Ofiary. 
— Bezimiennie dla najbiedniejszych do | 

uznania redakcji zł, 10% : 
— Konradi Aleksander 

Marji zł. 5. 
— Zukowska zł 5. 

ku czci ś. p. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM | 
L 0. B. P. 

  

twarz I ręce |     

  

    k kóspetyków, 

|. DORFÓR | 
0. ZELDOWIGZ 
chor, WENERYCZ.- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
ой 10:1, ой 5-8 м, 

DOKTOR 

L.Leldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE 1 chor. 
DRÓG MOCZ, 

prz. 12—5 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277 

W. Zdr. Nr. 31. 

utynowana — рга- 
cowniczka biuros 

° “ ма, b. nauczy» 
cielka, poszukuje. za- 

jęcia biurowego, 
względnie posady 

nauczycielki. Posiada 
muzykę i rysunki óraz 
znajomość języka fran- 
cuskiego. Zgadza się 
na wyjazd. Wilno, uł. 

- Sierakowskiego 25 
m. 19. 

  

  
zgodnie z art, 
do wiadomości 

Nr 35 odbędzie 

Fejgela 
  

udzielam 1-kcji 

  

  

MEBLE 
najtaniej nabyć 

Zawalna Nr 30.     
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Perlmuttera Ultramaryna 
est bezwzględaie najlepszą 1 naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny, 

wapna i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotymi medalami. 

Wszędzie do nabycia, 

ucharka - samo* 
K ižičina gospodyni D, 

možna W bardzo dobre šwia- Mickiewicza 42, m, 11. 
Domu Handlowym dectwa p 

т R osady, i S-ka p H.Sikor: ski Orzeszkowa i1 m. 25 Akuszerka 

  

  

najęcia. Dowiedz. się 
Witoldowa 13 m. 3 

trancaskiego 
liczę niedrogo. 

owiedzieć się 9—11 
posiadająca rano i 2—4po połudnu. 

    

W: Smiałowska 
przyjmuje od godz, 9 ubiono książk 

wow boo. da UD Mike wojskową, kartę 

  

mobilizacyjną 46 m. 6 
wydaną przez P, K. U. WZP. Nr 63 
Wilno, naimią Stefana | 

Wójcika: 
Gotówkę 

R na dogo- 

NIE dnych warunkach bez 

M: =» Sk: ryzyka  Wileńskie 
pokoj do wy» „,P'Uro Komisowo 

Handlowe, Mickiewie 
cza 21, tel, 152, 

  

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Placówka Polska Mebiowa 
Zawalna 15. 

Posiadam z wystawy meble koszy- 
kowe; 1 kanapa, 2 fotele, 1 biurko 
damskie—200 zł., salon mahoniowy 

—650 zł, łóżke z siatką—45 zł. 
Około 40 lat praktyki w zakresie 
mebiowym. Z poważaniem Makowski   

Dezy Bujalski, Obiezierski 
i Waszkiewięz Logi, potożnice 

i chore z cierpie. 
niami kobiecemi 

w Zakładzie Położniczym 

ul. W. POHULANKA Nr 31. 
(W nowym lokalu),     

® 
pożądane w pobliżu 

Oferty 
Wilno, Dżielna 18 m, 9 

Majątki, domy 

place, sklepy: 
poleca 

OSZUKUJE 
folwarku | do 
wydzieržawienia, 

lub kolei, 
skierowywač, 

miasta D. H. K. <Zscheta» 
Gdańska 6 — 

tel. 9 — 05. 
B. Krzywice. 
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ŻA.K.5. uległ tak jak | 
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Daję korepetycję, ! 
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