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Pod sztandarem Orla i Pogoni 
W dniu dzisiejszym mija dziesięć 

lat od podpisania przez Naczelnego 
Wodza józeia Piłsudskiego dekretu ze- 
zwalającego Komitetowi Obrony Kre- 
sów na tworzenie dywizji Litewsko Bia 
łoruskiej. Od szeregu lat w dniu dzi- 
siejszym „Słowo*, stojące na straży 
twórczej idei Jagiellońskiej wyświetla 
akt 27 listopada 1918 r., aby wśród 
społeczeństwa pogłębić podstawy pol- 
skiej mocarstwowej racji stanu. 

Szybkość decyzji, która w szesna- 
ście dni po ustąpieniu Niemców, przy- 
brała formy realne, pomimo sprzeciwu 
nar. - dem. i p.p.sów, świadczy o ży- 
wiołowej sile, która nurtowała niezde- 
prawowane partyjnie sumienie narodu, 
świadczy wreszcie o jednomyślności 
poglądów na ziemie dawnego W. Ks. 

braków dotychczasowego ustroju, opartego 
ra gwałcie i przemocy. W społeczeństwach 
zaś krajów, szczególniej neutralnych, coraz 
bardziej utrwala się myśl, że przyszły układ 
stosunków politycznych musi zapewnić słab 
szym narodom obronę przed silniejszemi. W 
tych warunkach jedynie wskazaną polityką 
realną jest stwierdzenie wobec całego Świa- 
ta eywilizowannego przez przedstawicieli 
naszego narodu w ciałach prawodawczych, 
że niema trwałego pokoju bez Polski niepod- 
ległej. Komitet następnie przychodzi do wnio- 
sku, że tylko wówczas moglibyśmy uwie- 
rzyć w szczerość intencji rządów zabor- 
czych, gdyby one zniosły natychmiast wszel- 
kie ograniczenia narodowe i stanowczo zer- 
wały z wszelką polityką eksterminacyjną“. 

Z chwilą, gdy w połowie września 
1918 r. powstała fala rozpętanego już 
do granic ostatecznych bolszewizmu 
zalewać poczęła Białoruś, a uchodźcy 
stamtąd napływać zaczęli tłumnie do 

  

KOMITET OBRONY KRESÓW. 

Rząd dolny: pp. Olgierd Gordziałkowski, Władysław Raczkiewicz, Mirosław Obie 

zierski, Michał - Stanisław hr. Kossakowski, Czesław hr. Krasicki, Ignacy Wie 

kiewicz, Władysław Zawadzki, Wacław Wasilewski. 

Rząd górny: Antoni hr. Jundziłł, Marjan Parafjanowicz, Czesław Krupski, Mi- 
chał Obiezierski, Mieczysław Boguszewski, Władysław hr. Pusłowski, Emanattel 

Obrąpalski. 

Litewskiego Naczelnego Wodza i spo- 
łeczeństwa Komitet Obrony Kresów 
tworzącego. Społeczeństwo to pocho- 
dzące z dworów, dworków i zaścian- 
ków, zcementowane wspólną idea 
utrzymania ziemi splatało się z ludem w 
nieprzerwanem paśmie tradycji wspól- 
nej pracy dla kraju. Wszelkie zaś ha- 
sła głoszone przez tak zwanych obroń- 
ców ludu, nigdzie tak mało nie miały 
Podstaw jak na Ziemiach Litewsko - 
Białoruskich, gdzie od rozbiorów Ja- 
giellońska racja stanu współpracę z lu- 
dem jako pierwszy nakaz wysuwała. 

Sam dekret formowania dywizji był 
aktem, zezwalającym synom Ziem Li- 
tewsko -Białoruskich na przelanie krwi 
w obronie kraju, nad którym zawisła 
nawała bolszewicka ta nieodrodna có- 
ra nihilizmu rosyjskiego. Krwią też żoł- 
nierza dywizji Litew. - Biał. pisany był 
ciąg dalszy odwiecznej tego kraju hi- 
storji — doskonalszej ponad hasła pi- 
sane atramentem w przemądrzałych 
kancelarjach partyjnych. 

Ludzie z KOK, tworzący dywizję z 
pochodzenia i otoczenia w którem się 
wychowali i młodość spędzili, tak zna- 
cznie różnili się od ogółu Polski, iż nie 
byli w stanie ani sami zrozumieć, ani 
być zrozumianymi przez ogół ówczes- 
nej Warszawy, nadającej górujący ton 
sprawie wyzwolenia. To też dla p. Bo- 
lesława Koskowskiego z Kurjera War- 
szawskiego byli oni imperjalistami, dla 
„Robotnika* obszarnikami broniącymi 
swych majętności. 

Aby zgębić powstanie KOK trzeba 
uprzytomnić, iż społeczeństwo Ziem 
Lit. - Biał., będąc w czasie wojny prze 
połowione linją okopów niemieckich z 
trudem mogło porozumieć się z sobą, 
Jednak wspólny nakaz chwili wyłania 
organizacje z których na zachód oko- 
pów „Komisja Litewska”, a na wschód 
„Rady Narodowe Polskie Ziem Biało- 
zaskich' powstałe równocześnie w 
1917 r. reprezentują interesy kraju. Jak 
rozumiało i ujmowało społeczeństwo 
potrzeby Polski najlepiej świadczy re- 
zolucja zapadła na najdalszej wschod- 
nibj rubieży gdyż w gub. Mohylowskiej 
na posiedzeniu Komitetu Gubernjalne- 
go już 18 grudnia 1916 r. (sic!) o na- 
stępującem brz mieniu: 

„Mohylowski Komitet Gubernjalny na po- 
siedzeniu dnia 18 grudnia 1916 roku, rozwa- 
żając obecną sytuację polityczną stwierdził, 
że jedynie niepodległość jest wyrazem pra- 
gnień i dążeń narodu polskiego. Hasło to w 

ciągu całego okresu porozbiorowego zagrze- 
wało do walki najlepszych synów Ojczyzny. 
W przełomowych chwilach naszej historji 
jednoczyło ono wszystkie niemal kierunki na- 

szej myśli politycznej: Czartoryski stawał w 
jednym szeregu z Lelewelem, Małachowski 
Z Kołłątajem. Rozumieli bowiem ci mężowie, 
że jedynie niepodległość państwowa daje mo- 
21086 rozwoju w całej pełni twórczych sił 
narodu, że tylko własny rząd może dać Pol- 
sce podwaliny, bez których niema budowni- 
ctwa narodowego. 

Komitet, stwierdza, że wojna obecna, roz- 
pętawszy żywioły niszczycielski, pogłębi- 
ła w sferach kierowniczych Europy i wo- 
góle świata cywilizowa nego świadomość 

Warszawy, znaleźli się też w Warsza- 
wie przedstawiciele Rad Polskich, któ- 
rzy łącznie z Komisją Litewską podjęli 
wspólną pracę polityczną, występując 
na zewnątrz pod jedną nazwą „Komisji 
Litewskiej“. 

Był to czas gdy z Polski opadły pę- 
ta niewoli, gdy organizować się ona, 

w państwó zaczęła — niezapomniany 
okres powstania i odradzania się roz- 
dartej Ojczyzny. Jednak dla zamierzeń 
Komisji Litewskiej, mających na celu 
Ziemie Lit. - Białoruskie chwila ta 
sprzyjającą nie była! Prace, związane z 
organizacją i utworzeniem młodej pań- 
stwowości polskiej i towarzyszące pro- 
cesowi temu tarcia wewnętrzne odwra- 
cały uwagę ówczesnych sfer rządzą- 
cych od zagadnień związanych z zie- 
miami wschodniemi i wszelkie zabiegi 
Komisji Litewskiej przez czas dłuższy 
bezowocnemi czyniły. Dopiero odnie- 
sienie się bezpośrednie do Władzy 
Zwierzchniej w osobie, Naczelnika Pań- 
stwa uwieńczone zostało powodzeniem 
i Komisja Litewska rozpocząć mogła 
swoją pracę. 

Z inicjatywy Komisji Litewskiej gru 
pa ludzi z Ziem Lit. - Biał. zgromadzi- 
ła poręczenia, oparte na nieruchomoś- 
ciach, przeważnie majątkach ziemskich 
w celu sfinansowania takowych i stwo- 
rzenia za uzyskane środki siły zbrojnej 
dla wyparcia bolszewików z Litwy i 
Białorusi. Poręczyciele ci zrzeszyli się 
w „Związek Obrony Kresów*, a jako 

organ wykonawczy Związku Obr. Kr. 

i Komisji Litewskiej zóstał utworzony 
Komitet Obrony Kresów (K.O.K.). w 

programie swoim KOK określa stano- 

wisko swoje, jako organ wysiłku społe- 

cznego, mającego na celu okazywanie 

pomocy władzom, zaś w pierwszym 

rzędzie przy formowaniu dywizji Lit. 

Biał., którą zobowiązuje się stworzyć, 

werbując ludzi z Ziem dawnego Wiel. 

Ks. Litewskiego. : 

Od początku swego istnienia i dzia- 

łalności do czerwca 1919 r. KOK pro- 

wadził szeroką akcję zorganizowania 51 

ły zbrojnej przeznaczonej na front 

wschodni, akcję uwieńczoną stworze- 

niem Dywizji Litewska - Białoruskiej. 

Prace swe KOK wykonywał w warun- 

kach nad wyraz trudnych, bo w czasie 
kiedy w Królestwie był brak wszelkich 
artykułów w okresie kompletnego upa- 
dku przemysłu. 

Zarząd KOK składał się z Prezy- 
djum, Sekretarjatu, Kierowników Wy- 
działów, Komisji Rewizyjnej oraz Ko- 
misarza Rządu. Obowiązki prezesów* 
pełnili kolejno pp. Eustachy ks. Sapie- 
ha, Jan Ursyn Niemcewicz, Michał Sta- 
nisław hr. Kossakowski i Wacław Wa- 
silewski. 

Przez cały czas swego istnienia 

KOK urzędy zaciągowe zwerbowały do 

dywizji Lit. - Biał. 16974 ochotników, 
którzy w lutym 1919 r. mogli już prze- 

jąć od ustępujących Niemców front 
wschodni na linji rzeki Zelwanki wzno- 

   

sząc z piersi synów własnego kraju ży- 
wy wał pomiędzy Królestwem — a 
dziczą bolszewicką. 

Zdecydowane stanowisko potom- 
ków Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wciągało Polskę da walki o przyszłą 
wielkość, wstrząsało samieniem narodu 
mieprzerwaną gamą tradycyj bohaterów 
i męczenników ze szlaków Sybiru i ka- 
źni moskiewskiej. 

Na czele zaś tej grupy ludzi nat- 
chnionych wiarą w wielkość sprawy 
stawał Wódz nierozumiany jeszcze 
przez szerokie masy poczynające dopie 
ro żyć państwowo. Ci sami którzy Mu 
władzę oddawali, równocześnie podko- 
pywali jego egzystencję, siejąc wśród 
otoczenia niewiarę w czystość Jego za- 
miarów... 

Na tej bezpłodnej, a wielce szko- 
<iliwej dła państwa walce zmarnowano 
lat siedem, które, we wspólnym wysił- 
ku użyte, mogły dać płon decydujący 
gdy o Ziemie W. Ks. Litewskiego cho- 
dziło. 

Pisząc od siedmiu lat w Słowie o 
KOK i podkreślając ideowe hasło, któ- 
re w przeciągu sześciu miesięcy 1918 
i 1919 r. ściągnęło „pod sztandar Orła 
i Pogoni w obronie Ostrobramskiej w 
obronie braci Polaków, Litwinów i Bia- 
Torusinow“ 16974 ochotników, którzy 
zdziesiątkowani forsownem cofaniem 
się z pod Lepla, Dakszyc, Głębokiego 
w 1920 r. godnie jednak na polach Ra- 
dzymina swą solidarność Jagiellońską 
krwią przypieczętowali, stale spotykam 
się z krytyką w „Przeglądzie Wileń- 
skim". Pismo to w jednym z ostatnich 
numerów w artykule zatytułowanym 
„Ani szlachta, ani chłopi” chełpi się, 
iż jest pierwszem — które „przed sie- 
dmiu laty rozpoczęło propagandę, wte- 
dy gdy nikt nie chciał słuchać o W. Ks. 
Litewskiem*. — Zdawałoby się, logi- 
cznie rzecz biorąc, iż zwalczanie KOK 
i dyw. Lit. - Biał, walczących pod 
sztandarem „Orła i Pogoni* powinno, 
przynajmniej narasie, być przez ..Prze- 
gląd“ zaniechane, tem bardziej, iż pro- 
pagandowa praca „Przeglądu* łatwą 
nie jest. Jednak napaści prowadzą się 
stale, a moja osoba zasłużyła sobie na 

szczytny przydomek „apologety KOK i 

ziemian”. Przez dłuższy czas stanowi- 

sko „Przeglądu Wileńskiego" uważa- 
łem za zwykłą niechęć dla ziemianst- 

wa, dopiero 'artykuł „Ani szlachta, ani 

chłopi”, w którym autor ukrywający się 

pod literami L. A. polemizuje z p. m. 

ze Słowa, sprawę w zupełności wyjaś- 

nił. Korzystając z okazji dziesięciole- 

cia KOK, pozwalam sobie zatrzymać u- 

wagę czytelników na artykule p. L. A., 

tembardziej, iż powodem polemiki p. 

L.A. z p. m. był mój artykuł: „Cześć 

żywicielom*, w którym po wystawie 

wileńskiej podkreśliłem gospodarcze 
zasługi rolnictwa. 

Autor artykułu p. L.A. oddaje na 

wstępie „sprawiedliwość* Słowu, że 

„wszelkie wzmianki o tradycjach histo- 

rycznych wielkolitewskich“, które „wy- 

woływały jedynie wzruszenie ramion i 
uśmiech politowania znajdują jednak 

zrozumienie i poważne traktowanie ze 

strony niektórych publicystów i że Sło- 

wo pod tym względem wyprzedza inne 

pisma wileńskie. —Szkoda wielka, iż 
wielka tradycja KOK i Dyw. Lit. - Bia- 

łoruskiej nie znalazła dotąd poważne- 

go traktowania w „Przeglądzie Wileń- 
skim!“ 

Dalej p. L. A. „przycisnięty do mu- 
ru zapytaniem p. m. — gdzie szukać 
mamy twórczych walorów idei W. Ks. 
Litewskiego, daje kategoryczną odpo- 
wiedź: 

„najważniejszym i decydującym czynni- 
kiem państwowotwórczym jest inteligencja 
zawodowa. Współczesnej Polski nie stwo- 
rzyli ani chłop, ani obszarnicy polscy. Pier- 
wsi w olbrzymiej większości stanowili bier- 
ną masę, obojętnie przyglądającą się tworze- 
niu państwowości polskiej, drudzy z nielicz- 
nemi wyjątkami organicznie nie byli zdolni 
do inicjatywy, do czynu, do walki. Polska 
zmartwychwstała dzięki mocnemu poczuciu 
narodowemu i ofiarności inteligencji po czę- 

ści także mieszczaństwa i robotników. Zmysł 
państwowotwórczy który w dawnych wie- 
kach posiadała u nas niemal wyłącznie szla- 
chta, odziedziczyła dziś inteligencja, częścio- 
wo pochodzenia szlacheckiego częściowo zaś 
rekrutująca się ze sfer ludowych". 

A więc dla p. L.A. stworzenie przez 
KOK Dyw. Lit. - Biał. nie świadczy o 
organicznej zdolności do inicjatywy, do 
czynu, do walki? 

Pozatem podział przez p. L.A. spo- 
łeczeństwa w ocenie jego państwowo- 

twórczych walorów na inteligencję z 

jednej, a szlachtę i chłopów z drugiej 

strony, jest bardzo znamienny i chara- 

kterystyczny dla umysłowości naszej 
inteligencji miejskiej. 

Gdy chodzi o wydanie sądu o pań- 

stwowotwórczych rolach społeczeń- 
stwa, szczególnie w stosunku da społe- 

czeństwa Ziemie Wielkolitewskie za- 
mieszkającego, pamiętać winniśmy, że 
wszelkie bogactwa kraju są w Ścisłej 
zależności od ziemi. Tak jak pieniądz 
papierowy jest tylko umówionym zna- 
kiem obiegowym, wymagającym odpo- 

PRZEDSTAWICIELSTWA Р 
BARANOWYCZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk s BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 

< BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (powiat) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
GR Y — Bufet kolejowy. 

i G 1Е — ul. Zamkowa, W. Włodzimierów. 
' GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

; HQRQGDZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWRENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierryński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“ 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. > 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

""PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch'*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

MGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. i 
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Powstanie chłopskie koło Witebska 
„Zamieszczamy dziś wiadomość otrzyma- 

ną przez nas z Mińska o powstaniu koło 

Witebska, Wczoraj podaliśmy informację o 

pogromach żydowskich w Bobrujsku. Mó- 

wią już one same za siebie. Ażeby jednak 

uprzytomnić sobie sytuację dzisiejszą na Bia 

łorusi Sowieckiej i nastroje właśnie w tych 

„masach* nurtujące, należy dodać kilka 

ilustracyj które jedynie dowodzą, iż prawdzi- 

wy wybuch wisi na włosku. Nie znaczy to 

iżby spodziewać się można przed Bożem Na 

rodzeniem, lub zaraz po świętach, czy w ja- 

kimś określonym czasie powszechnej kontr- 

rewolucji, ale że zbliża się ona krokami ol- 

brzyma. Dzień ten przedłuża i przedłużać bę- 

dzie niezwykle sprawnie działający aparat 

GPU szpiegostwa, prowokacji, terroru i t.d. 
Fakty jednak niżej opisarte stwierdzają, że 

jednak regime sowiecki, przynajmniej na Bia- 

łorusi, która nas najbardziej obchodzi, trzy- 

ma się jedynie temi policyjno - szpiegowskie- 

mi metodami. 

Według ob 'szernych ielacyj jakieśmy о- 

trzymali, ruch antysowiecki przybrał już cha- 

rakter masowy, a wylał się w pierwszym 

rzędzie we wściekły antysemityzm. Rzecz to 

jest zupełnie zrozumiała, gdyż pierwszy od- 

ruch niezadowolenia idzie zawsze po linji 

najmniejszego «oporu, jaki stanowią w danym 

momencie szerokie rzesze żydów, na* któ- 

rych spada cała nienawiść za regime kiero- 
wany również w przeważnej części przez 

„dygnitarzy* pochodzenia żydowskiego. 

Gazety sowieckie pełne są alarmujących 

wiadomości z prowincji. Nastrój ten zapano- 

wał wszechwładnie już od począ tku roku 

bież. dopiero teraz jednak przybrał rozmiary 

„alarmujące. Jak wiadomo powodem do kon- 

л s 2% $ 

żywioł 

trakcji ze strony władz sowieckich posłużyły 

wypadki na terenie fabryki „Kastrycznik* w 

Babrujsku. Nie chodzi tu jednak o poszcze- 
gólny wypadek prześladowania żydów, gdyż 

jak się później okazało podobne nastroje pa- 

nują we wszystkich niemal bez wyjątku fa- 

brykach. A więc już nie chłop, nie znienawi- 

dzony „kułak*, ałe robotnik, ta ostoja sowie 

ckiego regime'u... Małe mamy wyobrażenie 
o panujących na fabrykach sowieckich sto- 

sunkach, posłuchajmy zatem co opowiadają 

same gazety sowieckie: 
Robotnicy mówią stale: „Ty żydouskaja 

morda”. Inni boją się wstawiać za prześla- 

dowanymi, bo zaraz pad słowo: Żyd za ży- 

da zastupajećcia". Na tejże fabryce „Kastry- 
cznik* robotnicy śpiewali następującą oto 

„rewolucyjną“ pioseneczkę: 

„Śmielej w boj pojdiem — 
Židow my wsiech pobjem“... 

Jak wiadomo pogrom'žydėw w którego 
tłumieniu, jak się dowiadujemy dodatkowo 

ze „Zwiezdy“ (nr. 270) brało udział również 

wojsko, zorganizowany był pod hasłem: 

„Biej żydou spasaj Rasieju!“ Jeden z licznie 
aresztowanych robotników oświadczył na 

šledžtwie: „Czatyry gady adsiażu, ale usich 
żydou - parchau zareżu!* W tym samym 

Bobrujsku na fabryce „Bolszewik* robotnicy 

wyrażali się o istnie jącym porządku rzeczy: 

„Jaurejskaje carstwa“. Tamże to oblewano 

wapnem robotników żydów. Pewien 'robot- 

nik nazwiskiem Limanski nie wyrażał się ina- 

czej, przy byle okazji jak: Chutka upadzie 
sawieckaja ulada i priduč naszy“. 

Ciekawem jednak zjawiskiem jest niewąt- 

pliwie, że nastrój podobny panuje nie tylko 

wśród robotniczego tłumu, ale również w,sfe- 

owy ruch kóntrrewolucyjny naBiałorusi —Po- 
gromy żydów. Organizacja „Michała Archanioła", 

Dziś rano nadeszły do Wilna wiadomości o wybuchu pow- 
stania chłopskiego w okolicach Witebska. według urzędowych 
sowieckich danych, od dłuższego czasu istniała tajna organiza- 
cja SSE uolas, do której należał również szereg 

"stanowiskach. 
sarz gminny, 

я "P CHAISKI, 

edt Se" Btalanislaiji kobiet, której 

lud - BR 

ajentki zrywały wiece i zebrania kobiece. Organizacja teroryzo- 
wała komunistów w okolicy. 

Przed kilku dniami wybuchła zbrojna ruchawka. Chłopi za- 
mordowali redaktora gazety ściennej Kogara, następnie ruszyli 
do wsi Karynki, gdzie rozgromiono tamtejszy dom ludowy. 
Specjalna grupa obchodziła wszystkie instytucje sowieckie, gdzie 
niszczyła portrety Lenina. W rejonie Czasznice zamordowano 
przewodniczącego „sielsowietu”. Jednocześnie dokonano napa- 
du na wsie Sażyczki i Zoramenicze, gdzie zdemolowano instytucje 
sowieckie, przytem krwawo rozprawiono się z komunistami. We 
wsi Cnowie zamordowano sekretarza „sielsowietu*, w  Garbo- 
wie wymordowano wszystkich komunistów, Z innych wsi na- 
deszły wiadomości o niezwykle krwawych rozprawach z komu- 
nistami, wszędzie mordowano członków „sielsowietow“ 

ko lamano im ręce i nogi. 
lub tyl- 

Powiadomione o wypadkach, przybyly oddzialy wojsk G. 
P. U. Dokonano licznych aresztów. Ogółem aresztowano około 

60 osób, głównych kierowników organizacji, w tem 7 kobiet. 
Kierownika organizacji Pachalskiego aresztowano w jego wsi 

Korynki, gdzie doszło do krwawej walki. Chłopi z tej wsi i 
okolicznych uzbrojeni bądź w broń palną, bądź też w widły i 

siekiery, zaatakowali oddział wojska. Po stronie powstańców 
jest wielu zabitych i rannych. 
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wiedniego pokrycia w szlachetnym me- 

talu, tak i inteligencja, reprezentująca 

wolne zawody, pozostanie bezwartoś- 

ciowym czynnikiem, o ile nie będzie się 

opierała na warstwach związanych z 

ziemią. Wszystko bowiem wychodzi z 

niej i wszystko dla niej istnieje, — a 
więc i inteligencja miejska jest ziemią 

zmienioną na inny kształt. Na to, aby 
związek między przedstawicielami zie- 
mi a przedstawicielami wolnych zawo- 
dów wydał wartości państwowotwór- 

cze nie można przeciągać struny aż do 

śmieszności, jak to czyni p. L.A. 
Zgadzam się na rolę „reprezenta- 

cyjną” inteligencji zawodowej, która 

musi posiadać wybitne zdolności twór- 

cze, ale twórczości nie będzie ona czer- 

pać ani z powietrza, ani sama w sobie 

wytwarzać, lecz koniecznie musi głębo- 

ko sięgać w ziemię, aby soki z ziemi tej 

czerpane w sobie przetwarzać. Może 

się tak zdazyć iż inteligencja zawodowa 

przez pewien okres, zerwawszy zwią- 
zek z ziemią będzie robiła wrażenie ży- 

jącej, tak jak drzewo zrąbane na wio- 
snie zapasem soków zdolne jest do po- 
budzenia pąków, ale będą w tym wy- 
padku działały stare zapasy, śmierć je- 
dnak wcześniej czy później nastąpi nie- 
chybnie. My tu w Wilnie przeżywamy 
podobny okres. Burząc w naszym kraju 
wartości ziemiańskie przed wytworze- 

niem innych podcięliśmy korzenie łączą 
ce nas z ziemią, a inteligencja zawodo- 
wa w Wilnie i na Ziemiach Wschod- 
nich podobną jest do liścia, zielenieją- 
cego resztkami dawnych soków! 

Zgadzam się na rolę „reprezenta- 
cyjną” inteligencji zawodowej w rzą- 
dzeniu państwem, gdyż trudno wyma- 
gać od „Chliborobów* dzisiejszych, 

pracujących w nader ciężkich warun- 

kach naszej głuchej wsi, aby produk- 

cyjną gospodarkę pogodzić mogli ze 

sztuką rządzenia. Otoczenie miasta, ko 

munikacja, nauka, sztuka, prasa — 

wszystko razem wzięte stwarza dla in- 
teligenta zawodowego warunki najbar- 
dziej odpowiednie. Czasy Zamoyskich, 
Czartoryskich, Wiel opolskich minęły 
nie wskutek zaniku państwowotwór- 
czych zdolności szlacheckich — lecz 
wskutek zmienionych warunków życia- 
zmuszających obecną szlachtę i jej pro- 
wudyrów do indywidualnej pracy ną 
roli. Gdy szlachta ta, zwolniona od oba 
wiązków zarządzania majątkami, zje- 
chała do Warszawy w 1918 r., to po- 
trzebowała tylko 16 dni dla wykazania 
swych zdolności państwowotwórczych! 
Najprodukcyjniejsza praca Zarządu 
Ziem Wschodnich była da chwili, po- 
kąd ziemiaństwo urzędnicze funkcje peł 
no! 

Biada państwu, w którem inteligent 
zawodowy zwalczać lub pomniejszać 
będzie zasługi dzieci tej ziemi za prze- 
laną krew, lub pracę włożoną! 

P. L. A., zwalczający ideologję K. 
O.K., która dała krajowi krew jej sy- 
nów, jak również zwalczający zasługi 
rolników demonstrowane na Wystawie 
Wileńskiej jest zanikającym typem in- 

teligenta, traktującego życie książkowo 

i szablonowo. To też na końcowy ustęp 

artykułu p. L. A.: „rzecz dziwna, iż 

najmniej sympatyków krajowości spo- 

tykamy właśnie wśród szlachty - zie- 

miaństwa”, odpowiedzieć możemy: 

Dla ludzi, czerpiących statystyczne 

dane z posiedzeń, narad i gawęd — tak. 

Dla ludzi jednak, którzy krajowości 

głębiej zwykli szukać, dla których krew 

przelana i praca w ojczysty zagon wło- 

żona stanowi rdzeń krajowości, dzieje 

Komitetu Obrony Kresów i Dywizji Li- 

tewsko - Białoruskiej, jak również dal- 

szej pracy nieraz po wojnie z blindażu 
pod ziemią prowadzonej, stanowią pod 

stawy dla wiary, czci i podziwu dla 
tych rycerzy - ziemian. 

Michał Obiezierski.    

rach kierowniczych, nawet jak stwierdzają 

pismą sowieckie w Mińsku, wśród rzeko- 

mych ,„peunych kamunistach“, „partyjcau“. 

Ci kierownicy fabryk, przedstawiciele milicji, 

komsomołu, sielsowietów i t.d. nie tylko w 

najliczniejszych wypadkach nie przedsiębiorą 

żadnych środków celem ukarania „kontrrewo 

lucjonistow“, ale sprawki te i słowa staran- 

nie sami ukrywają, lub też co najczęściej 

sami robotników podżegają. Tak naprzykład 

cytuje „Zwiezda*, że gdy w fabryce „Dzwi- 

na* pewien żyd zwrócił się ze skargą do 

przełożonego na systematyczne szykanowa- 

nie go przez robotników Białorusinów, przeło- 
żony ten, Lichowidow odrzekł wobec robot- 
ników: Możacie zdziekacca nad hetaj żydow- 

kaj. Usiorouna żydom chutka budzie kaniec i 
sawieckaj uładzie toż”. Podobnych faktów 
przytaczają gazety sowieckie setkami. 

Naprzykład przewodniczący zarządu okrę 

gowego związku robotniczego niejaki Buce- 

wicz, zaopatrzony n.b. w „bilet* partyjny 

spotkawszy na swej drodze żydów krzyknął 

3 „Ej, kudy, żydy jedziecie! — Darohu, 
negry nieszczasnyja!“ 

Zupełnie słusznie zaznaczają gazety So- 

wieckie, iż ten antysemityzm jest tylko ze- 

wnętrznym szyldem , głębokiego podłoża 

kontrrewolucji, gdyż zbyt jeszcze straszna 

jest turma GPU: by wystąpić można było z 

otwartą  przyłbicą. Żywiołowy charakter 

kontrręwolucji wylewa się narazie tem więcej 

w powszechnej i niczem już nie zahamowa- 

nej nienawiści do żydów, jako rzekomych 

sprawców wszystkich nieszczęść i nićdoli ro+ 
botnika i chłopa. 

W Orsze poczęto się grzebać w starych 

archiwach z roku 1905. | cóż się okazało. 

Oto istniała wówczas organizacja monarchi- 

czna „Michała Archanioła', która urządziła 

swojego czasu pogrom żydów. Dziś szereg 

członków tej organizacji pozostało, służy w 

sowieckich przedsiębiorstwach państwowych, 
tworzy tajną organizację kontrrewolucyjną, a 

robotnicy i chłopi okoliczni sprzyjając tym 
monarchistom ukrywali ich dotychczas. 

PAT 2P TEST BT INTA TRAKAI 

POŻAR W BUKARESZCIE. 

BUKARESZT. 26.11. (PAT). Po- 
żar zniszczył wielkie instalacje i re- 
zerwuary mazutu, należące do jednej z 
miejscowych firm. Trzy osoby odnio- 
sły rany. 

Szkody odbliczane są na 80 miljo- 
nów lei. Pożar wybuchnął koło półno- 
cy i trwał kilka godzin. W akcji ratun- 
kowej wzięło udział przeszło 1000 ro- 
botników z sąsiedniej rafinerji nafty. 

TEST AVID TTRINAS тт. 
Karygodna nieświadomość, — Zaparcie 

powoduje różne dolegliwości, które zatri:- 
wają życie każdemu, kto nie wie, że zasto- 
sowanie Cascarine Leprince w ilości 1 lub 2 
pigułek wieczorem podczas jedzenia szybko 
i pewnie usuwa wszystkie cierpienia zależ- 
ne od zaparcia. Sprzedaż we wszystkich 
aptekach. 
    

STRZEŻCIE SIĘ PRZEZIĘBIENIA. 

Zbliża się zima z jej srogiem powie- 
trzem i każdy musi zaopatrzyć się w 
Kalosze i śniegowce, dla pań zaś, któ- 
re dbają także o elegancję, śniegow- 
ców, wskazanem jest, by przy kupnie 
żądały wszędzie okazania wyrobów 
„Quadrat* i przy porównaniu z innemi 
z łatwością dojdą do przekonania, iż 
śniegowce „Quadrat'' są naprawdę naj- 
bardziej eleganckie: , najtrwalsze w 

porównaniu z innemi. 

Jakość gwarantowana. 

  

ORASZUZUGEKOZZARZENNCNEAM 
m _ Skład Mebli Spółdzielni 

, Zjednoczeni Stolarze” 
w Wilnie, ul. Trocka 6. 

  

   
Wielki wybór różnych mebli własnych 
warsztatów. Przyjmują zamówienia 
na całkowite urządzenia biur, urzę- 
dów, różnych instytucyj, banków. 
Proszę obejrzeć meble naszej Spół- 
dzielni Ceny umiarkowane. —l 
SERRCGEBME REBESURENKUNSYCEK
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ECHA KRAJOWE 
BIENIUNY, powiat Oszmiański. 

W dniu 25-go b. m. odbyło się w majątku 
Bieniuny (p.p. Karczewskich) poświęcenie 
nowopowstałej międlarni Inu pod.nazwą: 
spółdzielnia „Len Oszmiański*, przy licz- 
nym udziale gości, między innymi przed- 
stawiciela Urzędu Wojewódzkiego radcy 
Z. Hartunga, starosty Z. Kowalewskiego, 
dyrektora A. Kokocińskiego, dyrektorą Tur- 
czynowicza*i innych. ь 

Spółdzielnia, której staraniem międlar- 
nia w Bieniunach jest czynna od dwu ty- 
godni, liczy około 40 członków z pośród 
rolników tak mniejszej jak większej i śred- 
niej własności. й 

Nie mėwiąc tu O znaczeniu uprawy i 
przeróbki Inu oraz handlu lnem, jako o 
rzeczy powszechnie znanej, śpieszymy na 
tem miejscu dać wyraz zadowoleniu, że są 
na naszym terenie jednostki o wybitnej 
inicjatywie i energji — do których własnie 
należy twórca spółdzielni w  Bieniunach 
młody p. Karczewski, a którzy swiece przy- 
kładem przyczyniają się do konsolidacji 
społeczeństwa w kierunku wytrwałej pracy 
do podniesienia stanu rolnictwa i iggo 
uprzemysłowienia. s 

EJSZYSZKI pow. Lida. 

— Akademja ku czci św. Stanisława Ko- 
stki. W dniu 18 11, br. w miasteczku Ejszy- 
szkach uroczyście święcono akademję ku czci 

św. Stanisława Kostki, zorganizowaną sta- 
raniem miejscowego prefekta i patrona Stow. 
Młodz. Polskiej — ks. A. Grodisa. O godz. 
6 wiecz. w lokalu szkoły powszechnej zo- 
stał przez ks. St. Grodisa wygłoszony pię- 
kny i porywający odczyt o życiu znanego i 

kochanego św. Stanisława Kostki. W swem 
wzniosłem przemówieniu czcigodny mówca 
by najpiękniejszy pas barwny rozwinął nam 
życie i zasługi względem Boga i Ojczyzny 
przez naszego świętego rodaka. To też słu- 
chano ze wzruszeniem tych pięknych słów, 
powszechnie lubianego i szanowanego mć- 
wcę — serdecznie oklaskiwano. 

Jedna z miejscowych uczennic wydekla- 
mowała okolicznościowy bardzo piękny 
wiersz p.t. „Pielgrzym. Następnie został 0- 
degrany przez miejscową młodzież 3-y axto- 
wy obraz z życia św. Stanisława Kostki p.t. 
„Anioł ziemi”. W tym wypadku należy się 

serdeczne podziękowanie miejscowemu Xic- 
rownikowi szkoły p. L. Górakowi, którv z 
takim poświęceniem, tak starannie i « zami- 
towaniem pracował nad tą sztuką w warun- 
kach pod każdym względem trudnych. 

Uroczystą akademję obecnością swoją za- 
szczycił miejscowy ks. dziekan B. Moczulski 
oraz duży procent inteligencji miejscowej. 
Szkoda jednak wielka ze nie wszyscy ci któ- 
rzy mogli być byli, gdyż takie uroczystości 
są w Ejszyszkach rzadkością. A szkoda! To 
też prawie z żalem opuszczało się lokal szkol- 
ny który przez parę godzin dał słuchaczom 
tak szlachetną budującą i przyjemną roz- 
rywkę. Organizatorom tej uroczystej aka- 
demji a w szczególności księdzu  prefekto- 
wi i panu Kierownikowi szkoły za szlachetną 
i pełną poświęcenia pracę za ich ofiarność i 
zrozumienie oraz nięzrażanie się wielu trud- 
nościami — składa się serdeczne „Szczęść 
Boże” i życzenie aby dalej ta praca utrwa- 
lała się i dała możność przeżyć nam więcej 
tych pięknch chwil. 

ы Miejscowa. 

LUUŁAJ a Ua mlm: 

Uroczystości ku czci św. Stanisława Ko- 
stki. Na dalekich Kresach, w malutkiem, ci- 
chem miasteczku, wraz po nabożeństwie 
kościelnem, siedemdziesięciu pięciu  mło- 
dzieńców, z wspaniałym sztandarem i ho- 
norową wartą na czele, dziarsko maszeruje 
środkiem ulicy pod dźwięki polskiej pieśni. 
Co to znaczy? Co to jest? To święto mło- 
dzieży. Stowarzyszona młodzież polska z 
wiosek i zaścianków ze smemi  hufcami 
P. W. i W. F. rozpoczyna uroczystość na 
cześć swego Patrona św. Stanisława. To 
się działo 18-11 b. r. w Łuczaju pow. Po- 
stawskiego. 

Masy ludu — ojcowie, matki z radością 
przygiądają się swej młodzieży, swej przy- 
szłości... W tem pochód w całym szyku za- 
wraca i skierowuje się w aleję. Z tłumu, 
stojącego przy kościele, wychodzi młodzież 
mięska i żeńska i zdąża za pochodem w 
stronę sali szkolnej, gdzie ma się odbyć cała 
uroczystość. 

Ogromna sala wspaniale udekorowana. 
Na ścianach portrety Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go. Na podwyższeniu wśród masy zteleni, 
oświetlony obraz św. Stanisława, przy obra- 

zie sztandar młodzieży. Sala wypełniona 
młodzieżą, ciasno, zdaleka widnieją w sie- 
niach głowy. Na krzesłach zajmują miejsca 
kilka osób z miejscowej pracującej inteli- 
gencji, przy stole zarząd Stowarzyszenia 
Młodzieży. 

Zagaja się uroczystość — wyjaśnia się 
cel zebrania. Prezes Stowarzyszenia  Mło- 
dzieży powołuje jednego z druhów na prze- 
wodniczącego. Przewodniczący wita przyby- 
łych gości, wita młode polki i druhów, brzmi 
jednogłośna odpowiedź: „Sprawie służ” i 
„Gotów*. Urządza się krótkie nadzwyczaj- 
ne posiedzenie. Przyjmuje się siedmiu by- 

łych kandydatów na rzeczywistych członków 

Stowarzyszenia, którzy uroczyście przyrze- 

kają postępować według regulaminu. By u- 

pamiętnić dzień swego patrona, stowarzyszo- 

na młodzież uchwala dwa wnioski. Pierw- 

szy wniosek: chociaż dotychczas wypadku 

nie było, lecz w celu uniknięcia i na przy- 

szłość, uchwala się: „Podczas zebrań mło- 

dzieży, przy grach towarzyskich i zabawach 

żaden z druhów nie będzie używał napojów 

wyskokowych. Jeżeli druha gdziekolwiek się 

spotka w Stanie nietrzeźwym, natychmiast 

będzie usunięty ze Stowarzyszenia'. ы 

Drugi wniosek: są jednostki z pośród 

przyjezdnych gości, które chcą wprowadzać 

jakieś tańce nieodpowiednie dla młodzieży, 
tańce dzikich murzynów — niemoralne. U- 

chwala się: „Młodzież stowarzyszona nie 

będzie brała udziału w tańcach nowoczes- 

nych — zakazanych, jeżeliby kto rozpoczął 

te tańce, młodzież demonstracyjnie opuści za< 

bawę*. Uchwały przeszły jednogłośnie przez 

aklamację. Przy ostatniej uchwale zdarzył 

się wesoły incyndent. Nauczyciel, bardzo po- 

ważny człowiek, gratuluje młodzieży, iż wy- 

niosła tak ważną uchwałę, jak bojkot no- 

woczesnych tańców i radzi zamiast tańców 

urządzać gry towarzyskie i inne zabawy. w 

tem jedna z młodych Polek zwraca się cie- 

niutkim i śpiewnym głosikiem: „Panie pro- 

fesorze, prosimy bardzo, by Pan „profesor 

był łaskaw kierować nami, jak urządzać te 

gry towarzyskie i zabawy”. Wszystka mło- 

dzież jednogłośnie: Prosimy, prosimy"... Stro- 

skany „Pan profesor" wstaje, by się wymó- 

wić brakiem czasu, lecz bez przerwy „pro- 

simy, prosimy” i huczne oklaski zmuszają 
go wyrazić swoje placet. : ! 

Uchwalono również od następnej — п®- 

dzieli rozpocząć kursy dokształcające i ro- 

boty ręczne. ; с 
Po króciutkiej przerwie następuje treść 

poważna. Sekcja .chóralna, składająca się 

z 23 osób, doskonale wykonuje kilka pieśni, 

przeplatanych deklamacją, na cześć św. Sta- 

nisława, dwa żywie obrazy, wspaniale wy- 

stawione z odpowiednią recytacją tworzą 

nastrój nadzwyczaj wzniosły. Wreszcie „mło- 

dzież odśpiewuje hymn  stowarzyszeniowy 

„Hej do apelu"... Wszyscy powstają, następ- 

nie odšpiewano „Bože coś Polskę" i pieśnią 

„Wszystkie nasze dzienne sprawy'* zakoń- 

czono część poważną. 
Dalej pochód na grób Nieznanego Żoł- 

nierza. Dwadzieścia kilka rozżarzonych po 

chodni, setki młodzieży ustawionej w czwór: 

ki, P. W. intonuje pieśń i pod „dźwięki tej 

pieśni z radością na twarzach maszeruje 

młodzłeż na grób Nieznanego Żołnierza. Po 

krótkiem przemówieniu, nad grobem odśpie- 

wano rotę Konopnickiej — na całą okolicę 

rozbrzmiewało echo: „Nie damy ziemi, skąd 

nasz ród"... Majestatycznie, wspaniale... pod- 

niesienie, entuzjazm wśród młodzieży nad- 

zwyczajny. Powracają w szyku do sali i za- 

kańczają święto młodzieży grą towarzyską 

i zabawą pod kierownictwem „Pana profe- 

sora“. 
Widz ze strony zdumiewa się... Reflek- 

sje... Czy to się dzieje na dalekich Kresach? 

Tak!... 
Ježeli taką będziemy mieli młodzież, nie 

będzie tu miejsca ani dla hurtkowców, ani 

dla komsomolców, ani dla innych wywro- 

towców. Niech żyje taka młodzież! Niech 
żyją pracujący nad młodzieżą! Nadzwyczaj- 

ne... Widz. 

BARANOWICZE. 

— Polgaczetie eiti Aralaiannuok 
Jak się dowiadujemy, w najbližszym czasie 
ma nastąpić połączenie istniejących na tere- 
nie Baranowicz związków kolejowców w je- 
den związek pod nazwą „Zjednoczenie. Ko- 
lejowców Polskich'. Związek ten po połą- 
czeniu liczyłby około 600 członków. 

— Remont starego teatru. Ochotnicza 
straż pożarna postanowiła odremontować 
salę starego teatru. Dotychczas brak teatru 
w. Baranowiczach dotkliwie dawał się od- 
czuwać. 

NOWOGRÓDEK. 

— Przesunięcia służbowe. jak się dowia- 
dujemy, p. Gliszczyński, długoletni pracow-= 
nik i znawca pracy samorządowej w najbliż- 
szej przyszłości ma objąć stanowisko na- 
czelnik wydz. samorz. w Nowogródzkim urzę 
dzie wojew.. Dotychczasowy nacz. p.Szczał- 
kowski obejmie wydział administracyjny, 
kiórego naczelnikiem jest p. Chmiełewski. 

Ayplikant sądu okręgowego Klasse został 
raianowany podprokuratorem w Nowogródku. 

Obuwie męskie! 
Wielki wybór. 

ŚNIEGOWCE! 
Ceny konkurencyjne. 

Jm Oobulshi I $-Ka 
WIELKA 9, tel. 182. —4 
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Straszne burze szaleją nad Europq 
Vl Hanche — ratowanie rozhitków—Wylewanie" oliwy na fale. 
LONDYN, 26.XI. PAT. Wczorajszy cyklon dał się szczegól- 

nie we znaki Liverpoolowi i okolicy. Stacja meteorologiczna za- 
notowała szybkość wiatru 115 km. na godzinę. (Ciśnienie 26 f. 
na stopę kwadratową). Jeszcze większą szybkość wiatru zanoto- 
wano w Croydom, bo dochodzącą do 130 km. na godzinę. 

Cyklon spowodował wielkie straty materjalne i pociągnął 
za sobą ofiary w ludziach na lądzie i morzu. W pobliżu Guern- 
sey u wyjścia kanału La Manche na Atlantyk zatonął statek fiń- 
ski „Pommerne* o pojemności 2300 tonn. 

Na pomoc tonącemu siatkowi pośpieszyło kilka parowców. 
załogę tonącego statku w liczbie 84 osób wziął na swój 

ad parowiec niemiecki „Hero*. Aby ułatwić sobie dostęp do 
tonącego okrętu „Pommern* statki ratownicze wylały na wodę 
cały zapas oliwy. Komunikat meteorologiczny zapowiada silną 
wichurę północno-zachodnią. 

W Belgjl — Przerwanie tamy — Koleje i drogi zalane 
ANTWERPJA. 26.11. (PAT). Wielka tama na Skaldzie została przerwa- 

na w trzech miejscach poniżej i powyżej Peremonde. 
Miejscowości Grenbergen i Merse zostały częściowo zalane. Dworzec w 

Grenbergen stoi w wodzie do wysokości 2 mtr. Wiele dróg zostało przerwa- 

nych. Liczni mieszkańcy zagrożonych miejscowości opuścili je w pośpiechu. 

Wiele linij kolejowych zostało zalanych wodą lub zniszczonych. 

OSTENDA, 26 XI. PAT. Szaleje tu gwałtowna burza. Woda przerwała tamę 

wzdłuż całego wybrżeża i zalała ulice nadmorskie. Kilka domów runęło. 

W Niemczech — Tomące statki Nieustanne alarmy Zniszczone wybrzeże. 
BERLIN, 26 XI. PAT. W ciągu soboty i niedzieli przeszła nad cąłemi 

północnemi Niemcami straszliwa burza, która wyrządziła niesłychane szkody 

zarówno w kanale La Manche, jak na morzu Północnem. 

Wyspa Sylta została przez nawałnicę i zalew rozerwana na trzy części, 

Całe wybrzeże morza Północnego, szczególnie w okolicy Hamburga zostało na- 

wiedzone przez orkan. Kilkadziesiąt okrętów, znajdujących się na morzu, zosta- 

ło ciężko uszkodzonych lub zatopionych. В 

Stacja morska w Hamburgu otrzymała w ciągu nocy kilka wezwań o po- 

moc. Jeden z okrętów, który schronił się przed orkanem do portu, zawiado- 

mił, że spotkał po drodze 5 rozbitych i tonących okrętów. Obserwatorjum 

poczdamskie zanotowało dzisiaj najniższy od 20 lat stan barometru, mianowi- 

cie 719,8 mm. 

ETLAT IKI SIPS SEA RAIN ONSITE DA, 

Sfan zdrowia króla Jerzego 
LONDYN, 26 XI. PAT. Wydany o godz. I0-tej rano biuletyn donosi, że 

król spędził noc niespokojnie i że należy oczekiwać zmiany temperatury oraz 
rozszerzenia stanu zapalnego w płucach. 

Direksen kędzie posłem 
BERLIN. 26.XI PAT. „Berliner Tageblatt“ donosi, 

niemieckim w Moskwie 
że Sprawa nomi- 

nacji dotychczasowego kierownika wydziału wschodniego w urzędzie spraw 
zagranicznych na stanowisko ambasadora niemieckiego w Moskwie jest 
rzeczą ostatecznie zdecydowaną. Agrement rządu sowieckiego dla Dirckse- 
na miało już nadejść do Berlina. Jednocześnie z Dircksenem ma być mia- 
nowany na stanowisko radcy ambasady moskiewskiej dotychczasowy kie- 
rownik jednego z referatów wydziału 
Twardowski. 

prasowego rządu Rzeszy dr. von 

Międzynarodowa konferencja kolejowa'w Krakowie 
; KRAKOW. 26.1 1. (PATY- Dziś w godzinach porannych odbyło się w sa- 

li Rady miejskiej otwarcie międzynarodowej konferencji kolejowej, w której 
biorą udział delegaci 14 państw. 

Konferencję otworzył dyrektor departamentu w Ministerstwie Komuni- 
kacji inż. Frank, poczem wygłoszono szereg przemówień powitalnych. Mini- 
ster Hula, przewodniczący czeskiej delegacji w swem przemówieniu złożył 
wyrazy czczi dla Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego. 
Następnie rozpoczęły się obrady. 

| KINO 

„POLONIA“ 

  

Dziš dawno oczekiwany film doby obecnej, © 
ze złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekra- 

nu“ wytwórni „United Artists. 

  

ul. Mickiewicza 22 © Przepiękny poemat miłości i poświęcenia p. t. 

„ВАМ 
(Bialy 
Orzeł) NA 

Reżyserja Edwina Carewe, twórcy Zmartwychwstanie”. 
W roli gł. ulubienica, 

DOLORES 
Rzecz dzieje się w Kalifornii. 

nasza najpiękniejsza artystka Świata 
DEL RIO, 

Przepiękna sielanka miłosna na 
tle cudnych krajobrazów Argentyńskich. 

is 
| 
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zawiadamia swych akcjonarjuszów, 
grudnia 1928 roku mogą otrzymać 

  

Zarząd 

Wileńskiego Banku Ziemskiego 

Początek o godz. 4, 6, 8i 10. — — Bilety honorowe nieważne SĄ 

  

obywateli polskich, że do 31-go 
w Banku proporcjonalnie do każ- 

dych przedstawionych 10 akcyj jedną akcję imienną wzamian okazi- 
cielskiej. o 

Francja rownież dotknięta. 

PARYŻ. 26.X1. W departamentach 
środkowych Francji oraz na wszyst- 
kich wybrzeżach szaleje gwałtowna 
burza, Wiele statków opóźniło się w 
drodze lub też zostało unieruchomio- 
nych. Szalupie francuskiej udało się 
uratować 15 ludzi ze statku włoskie- 
go „Barbara“, który zabłąkał się w 
zatoce Gaskóńskiej. 

BREST. 26.X1. Statek francuski 
„Admiral Ponty* wezwał pomocy 
sygnałem SOS. Jeden z holowników 
wyruszył na pomoc. 

Na półwyspie Schleswiskim. 

BERLIN. 26.X1. Zalew na wybrze- 
żu półwyspu Schleswig-Holsztyńskie- 
go, powstały skutkiem długotrwałych 
deszczy, rozrasta się do rozmiarów 
coraz większej katastrofy. Część wys- 
py Tyld została przez zalew oderwa- 
na od całości. Dwie wioski, Hoern i 
Archsum, utworzyły odrębne wyspy. 
Wielki nasyp kolejowy, dtwarty do- 
piero przed pół rokiem przez prezy- 
denta Hindenburga, a łączący wyspę 
Tyld z kontynentem, został w dwuch 
miejscach na odcinku kilkuset metrów 
poważnie uszkodzony. Fale wyżłobiły 
bazalt podmurowania i zmyły całko- 
wicie odarnowanie wału. Setki robot- 
„ników pracują dniami i nocami, wy- 
pełniając szczerby w nasypie worka- 
mi piasku. 

KAPITAN TONĄCEGO OKRĘTU ZA- 
BRANIA ZAŁODZE OPUSZCZAĆ STA 

TEK. 

AMSTERDAM. 26. 11. Kapitan stat 
ku „Ruedoigran'*, który tonie wpobliżu 
Holder, pomimo ponawianych wezwań 
ratowniczego statku holenderskiego nie 
chce opuścić swego parowca i zabrania 
również załodze skorzystać z łodzi ra- 
tunkowej. Jeden z marynarzy rzucił się 
wpław do morza i został uratowany, 
wszyscy inni wydają się skazani na nie 
uchronną śmierć. | 

HELGOLAND ROZERWANY NA 
DWIE CZĘŚCI. 

BERLIN. 26.11. (PAT). Z Hambur- 
ga donoszą, że straszliwa mawalnica 
morska, która nawiedziła wybrzeże, 
wyrządziła również wielkie szkody na 
wyspie Helgoland, podmywając i zale- 
wając całą plażę. W razie ponownego 
gwałtownego przypływu grozi rozer- 
wanie się plaży na dwie części. 

Ф   

  

Historja 2 nad Gangesu. 
Hindusi to dobrzy, potulni ludzie. Nie 

są gwałtowni, nie robią awantur, o rewo- 
lucji nawet nie myślą. jeżeli są z czegoś nie 
zadowoleni, jeżeli coś im niedogądza to 
swoją malkotencję okazują w sposób deli- 
katny i subtelny. Bo każdy przeciętny Hin- 
dus, ot taki co pasie bydełko na polu, ma 
wielkie poczucie taktu i przyzwoitości, za- 
wsze umie znaleźć odpowiednią formę dla 
wyrażenia swych uczuć. Zresztą na co te 
opisy, poprostu przytoczymy tu wypadek 
jaki miał miejsce ostatnio w Indjach i nie 
należy tam wcale do nadzwyczajnych. 

Nieszczęście chciało, że Maharadża Ma 
tamufti pojechał do Benaresu. Tam poznał 
jakąć uroczą europejkę i przywiózł ją z sa 
bą do swego pałacu. Od tej chwili w sercu 
Maharadży zapanowała wyłącznie złotowło- 
sa intruzka. Co gorsza to, to że miała niesły- 
chane wymagania: chciała jeździć samocho- 
dem, a dróg nigdzie nie było, chciała pły- 
wać łódką motorową po maleńkim stawie, 
chciała przebudować gruntownie stary pa- 
łac, chciała wreszcie wciąż nowych i no- 
wych klejnotów. Dobrotliwy Matamufti zga 
dzał się na wszystko i nakładał wciąż nowe 
podatki. Ludność bardzo lubiłą swego wład- 
cę ale miała wreszcie tego dość. Postano- 
wiono zaprotestować w sposób demonstra- 

cyjny. > : 
Pewnego pięknego poranku, 10 tysięcy 

zgórą mężczyzn zaległo ogromne podwórza 
pałacu. Nic nie mówiąc położyli się pla- 
ckiem, pokotem na ziemię i leżeli, leżeli 
przez 5 dni i 5 nocy. Perswazje dostojni- 
ków dworu, prośby i wymysły pozostawały 
bez skutku, — nawet osobista interwencja 
Maharadży nic nie pomogła wszyscy leżeli 
i ani chcieli słyszeć o powstaniu i wyniesie 
niu się przed, opuszczeniem przez europej- 
kę pałacu. Żony leżących przynosiły swym 
małżonkom jedzenie; w dzień pracowały 
one w domu, a na noc niejedna przycho- 
dziła „poleżeć" w towarzystwie męża. 

Matamufti był zrozpaczony, wiedział, 
że tłum leżeć będzie i miesiąc i dwa bo 
pogoda się ustaliła, było ciepło i deszczu 
nie można się było spodziewać, aż za pół 
roku. Co robić? Nareszcie wpądł na dosko 
nały pomysł. Wyszedł na balkon i gromkim 
głosem oświadczył: „Przychylam się do wa 
szych próśb, gdyż wasze szczęście jest mi 
droższe niż moje przyjemności. Wypędzam 
europejkę, ale musicie mi obiecać, że ni- 
gdy już więcej nie będziecie leżeć plackiem 
na moim podwórzu”. Wszyscy obiecali, euro- 
pejka wyjechała ostentatycyjnie, wszyscy 
rozeszli się do domów. 

Jakież nie było powszechne zdumienie, 
gdy po tygodniu ujrzano europejkę znowu 
w pałacu: „Nie można mieć do Matamuftie- 
go pretensji, mówili do siebie smutni tu- 
bylcy, obiecał, że ona wyjedzie i wyjechała 
rzeczywiście; szkoda tylko żeśmy nie za- 
strzegli, że i powrotu jej nie chcemy bo 
okazuje się, że guzik zyskaliśmy*. 

Co za mili ludzie ci Hindusi! K. 

KALENDARZE ŚCIENNE, 
terminowe, biurowe i książkowe 

poleca Księgarnia 

K. RUTSKIEGO 
„Wilno, Wileńska 38. 
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Sklep sukna jędwabiów i mannfakiary 
Egz. od r. 

1898 

zi Wilno, nl. Niemiecka 

Callel Noz Egz. od r. 

1898 
r.19. telef. NI. 690: == 

— od dnia 27-go b. m. odbędzie się — — 

wielka wyprzedaż 14 dniowa 

wszelkich towarów 

„z rabatem od 15 @о 25% 

  

Baczność! Firma nie posiada w Wilnie żadnych filij, 

'   

DAS SCE TRZE ZOZ НТКЯЕЧЯСИОТСОЩО) и 
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Z ZAPOMNIANEJ 
PRZESZŁOŚCI. 

(Prześladowanie unitów na Wileńsz- 
czyźnie). 

Jeżeli my kiedykolwiek mówimy "o 
prześladowaniu unitów (a zdarza się 
to bardzo rzadkol), zawsze wspomi- 
namy tylko tragiczne przeżycia mę- 
czeńskiej Chełmszczyzny. To, że nie- 
równa walka unitów na Podlasiu i 
Chełmszczyźnie z brutalną przemocą 
moskiewską odbywała się stosunko- 
wo niedawno, bo pięćdziesiąt parę 
lat temu, że obecnie żyją jeszcze 
Świadkowie i uczestnicy tych bezna- 
dziejnych zmagań, to, że gwałty ro- 
syjskie przybierały wówczas formę 
wprost potworną, a uciskana ludność 
zmuszona była do czynów często 
szaleńczych, wreszcie to, że dzieje te 
z niezwykłym talentem utrwalił w pa- 
mięci potomnych Reymont w swych 
notatkach „Z ziemi Chełmskiej* — to 
wszystko sprawiło, iż obecnie wiemy 
o unitach bodaj tyle tylko, iż kiedyś 
znajdowali się na terenie Chełmsz- 
czyzny i byli gwałtem zmuszeni do 
przyjęcia prawosławia w ósmym dzie- 
Ssiątku lat zeszłego stulecia. 

Dobrze jest, że chociaż tyle utrwa- 
liło się w naszej pamięci 2 niezwykle 
ciekawych i bardzo znamiennych dzie- 
jów Kościoła Unickiego w Polsce; 
żałować jednak należy, iż nie zdaje- 
my sobie sprawy z ogromu podob- 
nych zdarzeń i często nawet nie do- 
myślamy się, iż przeżycia Chełmsz- 

czyzny są tylko epizodem, tragicznym, 
krwawym, koszmarnym, ale tylko epi- 
zodem w długiej i rozpacznej walce 
Kościoła Unickiego o byt niezależny. 
Granice wpływów tego Kościoła się- 
gały niegdyś prawie literalnie „od 
morza do morza* i w ogólnych za- 
rysach odpowiadały granicom  pań- 
stwa polskiego z przed rozbiorów; 
prześladowanie zaś unitów rozpoczę- 
ło się nie w r. 1874, kiedy zdławiono 
Kościół Unicki na Podlasiu, lecz 
wcześniej o sto lat. Co zaś do tere- 
nu centralnego, to Wilno "było tym 
punktem, koło którego się koncentro- 
wały główne zagadnienia, związane z 
losem Unji. Wilno było przez dłuższy 
czas formalną stolicą metropolity 
unickiego, w Wilnie była bardzo po- 
ważna placówka zakonu Bazyljanów, 
w Wilnie wreszcie od r. 1582 istniał 
Alumnat Papieski, nie konwikt dla 
studentów-unitów, jak przypuszczali 
niektórzy historycy, lecz Samodzielna 
wyższa teologiczna uczelnia, mająca 
s - przygotowanie misjonarzy 

nii. 
Na początku wieku dziewiętnaste- 

go, Ściśle: od r. 1810 ogromne tereny, 
na których się znajdowali unici, były 
podzielone na cztery diecezje: metro- 
politalna znajdowała się w Wilnie, 
arcybiskupia—w Połocku, dwie bisku- 
pie w Brześciu i Łucku. Kościół 
Unicki liczył około 3 miljonów wy- 
znawców i, jeżeli chodzi o tereny nam 
najbliższe, wpływami swemi sięgał 
poza Dniepr, obejmował całe In- 
flanty. 

Dziś, kiedy nietylko Mohylów lub 

Witebsk, lecz nawet Połock i Mińsk 
są dla nas miastami „zagranicznemi”, 
do których trafić jest trudniej, niż do 
Londynu, czy Nowego Yorku, dziś 
już nie zastanawiamy się nawet nad 
znaczeniem i wartością ziem, kiedyś 
tak Ściśle z Polską związanych i któ- 
re od wieków były areną olbrzymich 
zmagań się dwu narodów, dwu reli- 
gij, dwu kultur. Rola Unji Kościelnej 
w tych walkach była kolosalna; każ- 
de zwycięstwo lub klęska, poza skut- 
kami bezpośredniemi miały ogromne 
następstwa w ciągu długiego szere- 
gu lat. 

Likwidowanie Unji przez Rosję 
rozpoczęło się zaraz po rozbiorach. 
Rosja, która zagarnęła ogromne po- 
łacie ziem "polskich, zdawała sobie 
sprawę z konieczności zdecydowane- 
go wzmocnienia swych wpływów na 
zachodnich irubieżach, gdyż kultura 
polska, nie mając tamy, mogłaby pro- 
mieniować w sposób dla imperjum 
rosyjskiego niepożądany i niebezpie- 
czny. Droga do przeciwstawiania się 
Polsce zaprowadziła Rosję odrazu 
pod mury twierdzy, której na imię było: 
Unja. Zlikwidować Unję, zmusić uni- 
tów do przyjęcia prawosławia, oder-. 
wać od kościóła katolickiego i kultu- 
ry łacińskiej, — a co za tem idzie— 
zruszczyć unitów i odrzucić wpływy 
polskie na zachód — oto było jedno 
z naczelnych zadań, które wysunęła 
przed sobą zwycięska Rosja. | rze- 
czywiście ofensywa na Unję Kościelną 
została rozpoczęta natychmiast po 
pierwszym już rozbiorze. 

Pierwszy cios przyjęły ziemie po- 

łudniowo-wschodnie: Wołyń i Podole. 
Grunt był już odpowiednio przygo- 
towany. Wojny konfederatów  bar- 
skich z Moskalami, które zniszczyły 
kraj i podziełiły społeczeństwo na 
dwa obozy, wywołały pewne wyczer- 
panie się duchow, które mogło już 
sprzyjać Moskalom i ich robocie. * Ale 
były przecież okoliczności jeszcze 
bardziej sprzyjające. Wiemy przecież 
jak chętnie tolerowała Rosja, raczej 
— jak  zainscenizowała rozruchy 
chłopskie. Krwawe czyny Gonty i 
Zeležniaka wytworzyły koszmarne 
stosunki, rozpalając nienawiść stano- 
wą. Rosja doskonale wyzyskała roz- 
ruchy chłopskie, jako broń w walce 
z konfederatami, skorzystała z nich i 
w dalszej robocie, zmierzającej do 
zadania ciosu decydującego  polsko- 
Ści na ziemiach, które nagwałt )trze- 
ba było zrobić rosyjskiemi. Hasła 
społeczne, któremi operowano, Zroz- 
dmuchując nienawiść stanową, nieco 
zmodyfikowano i zamieniono na ha- 
sta religijne. Religja katolicka zo- 
stała _ okrzyczana jako religja 
„рапбж“, na istnienie Kościoła Unickie- 
go wskazywano jako na dowód intry- 
gi tych „„panów*, dążących do pod- 
stępnego opanowania całej ludności 
Ukrainy, której miała grozić jakaś 
niesłychana niewola. Cerkiew Prawo- 
sławna wreszcie miała być główną 
reprezentantką nieskrępowanych  Ssu- 
mień i zwiastunką złotej ery. A więc 
kto w szlachetnym gniewie chwycił za 
nóż czy siekierę, aby mordować szlach- 
tę, ten musiał jednocześnie we włas- 

Arn interesie niszczyć Kościół Kato- 
„icki! 

Zresztą w takie subtelne uzasad* 
niania konieczności rozpoczęcia walk 
religijnych wcale się nie bawiono: Ro- 
sja wprost korzysta z zamętu, de- 
zorjentacji i ogólnego przygnębienia, 
aby głosząc wyzwolenie ludu z pod 
jarzma polskiego, wyrzucać parochów 
z ich parafij, przerabiać kościoły unic- 
kie na cerkwie i obsadzać je popami. 

Opozycja była prawie wykluczona. 
Państwo polskie było bezradne wobec 
przemocy rosyjskiej; społeczeństwo— 
oszołomione strasznym ciosem pierw- 
szego rozbioru. Ludność miejscowa 
musiała bronić się o własnych siłach. 
Szersze masy nie broniły się wcale. 
Przeżywały wielką rozterkę, nie orjen- 
towały się w wypadkach, czasami na- 
wet (i to dość często) nie wiedziały, 
że podług urzędowych sprawozdań 
rosyjskich przestały wyznawać religję 
grecko-katolicką i „wróciły* na łono 
Cerkwi Prawosławnej. Opór stawiało 
tylko duchowieństwo unickie. Opór 
niezorganizowany, słaby, ale wyraźny. 

Wśród ofiar Ówczesnych gwałtów 
znalazł się paroch Tymoteusz Sie- 
maszko, dziad późniejszego likwida- 
tora Unji na Litwie. Został pozbawio- 
ny paratji. 

Druga ofensywa na Unję rozpo- 
częła się na północy, przyczem Mo- 
skale szczególnie się zaopiekowali 
Witebszczyzną i Mohylowszczyzną. 

Warunki tu nie sprzyjały Rosji tak, 
jak na Wołyniu i Podolu. Lud—cichy, 
spokojny, bierny, ślepo idący za kle- 
rem unickim, nie dawał się zbałamu- 

cić hasłami politycznemi lub społecz- 
nemi. Do religji swej był przywiąza- 
ny, Cerkwi Prawosławnej, która miała 
swych nielicznych wyznawców prawie 
wyłącznie w miastach — dobrze nie 
znał. „Nawracanie* więc unitów od- 
bywało się tutaj nieco inaczej, niż na 
ziemiach południowych. Zwykle uży- 
wano podstępu. Przyrzekano „nawra- 
сапут“ zmniejszenie podatków, zwol- 
nienie od robót lub nawet łudzono 
otrzymaniem ziemi. Często nawet się 
nie mówiło, że trzeba zmienić religję, 

a 
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»   
aby uzyskać te skarby—wprost oświad- * 
czano, że „car - batiuszka* chce ulżyć 
doli chłopa, lecz nie wie komv co 
jest potrzebne. więc trzeba napisać 
podanie, raczej podpisać. W ten spo- 
sób fabrykowano serdeczne prośby 
chłopów o przysłanie im popów i 
przerobienie kościołów na cerkwi. 
Kiedy zaś „nawróceni* dowiadywali 
się o potwornym podstępie, którego 
ofiarą padli, kiedy musieli pożegnać 
się z ukochanym parochem, kiedy ra: 
zem z popem zjawiali się żołnierze 
rosyjscy, kiedy wreszcie nietylko nie 
dostawali ziemi i nie korzystali z żad- 
nych ulg, lecz przeciwnie, wskutek za- 
kazu obcowania z sąsiedniemi para- 
fjami unickiemi, byli odcięci i ponosili 
straty materjalne, wówczas się bez: 
radnie buntowali. Używano wtenczas 
argumentów bardziej przekonywują- 
cych, niż słowo... 

Ю 
Wołerjan Charkiewicz. 

| 

|
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Areszfowanie niebezpiecznych bandyfów 
W Wołożynie aresztowano niejakich Siegienia, Atusewicza i Pawlukiewi- 

cza, którzy kilkakrotnie napadali na posterunek KOP'u i usiłowali go rozbroić. 
Ostatnio dokonali oni śmiałego napadu na żołnierza k OP'u, biegnącego ze szta 
fetą w czasie biegu okrężnego. BŁ dzięki patrolowi, który przypadkowo znaj- 
dował się wówczas wpobliżu, osobnikom nie udało się rozbroić żołnierza. 

Dnia 29 listopada r. b. za duszę 

iro 
Anny Polaczek 

nauczycielki gimnazjum żeńskiego przy kościele Św. Katarzyny w Pe- 
tersburgu, zmarłej w lipcu r. b., odbędzie się nabożeństwo żałobne o 

karier bospodarczy Ziom Wochodni 
Nasiona fraw ipastewne w ohrocie handlowym. 

  

Dążąc do zobrazowania całokształ- 

tu stosunków w naszem. rolnictwie, 
uważamy za wskazane przytoczyć tu 

kilka cyfr, dotyczących obrotu w prze- 

wozach kolejowych nasionami pastew- 

nemi i nasionami traw, jak koniczy- 

1 na, lucerna, przelot, esparceta, Sara- 

dela, wyka, łubin, bobik, peluszka i 

t. p. Niestety, układ „Rocznika Staty- 

stycznego Ministerstwa Komunikacji'* 

snie pozwala nam na oddzielne po- 

traktowanie najbardziej nas interesu- 

jących poszczególnych nasion. 

Przywóz nasion z terenu innych 

województw w roku 1927 kształtował 

się następująco: 

a. Województwo Wileńskie. 

Stacje przezna- 
czenia oe 

Wilno 820 tonn 
N. Święciany 11 
Landwarów 30 
Krzywicze 10 
Mołodeczno 15 
Dukszty 43 
Oszmiana 30 
Jaszuny 15 
Rudziszki 30 
Bezdany 10 
Usza 05 

Głębokie 05 
Podswilje 05 

9 Parafjanów 52 
£ Olechnowicze 30 

Smorgonie 20 
Budstaw 10 

Ziabki 5 

Razem 1146 tonn. 

b. Województwo Nowogródzkie 

Šiacje przezna- > tonn 
czenia ° 

Nowojelnia 61 
Skrzybowce 35 
Baranowicze 32 
Horodziej 38 
Horodzki 15 

Lida 19 
Słonim Й 
Bieniakonie 26 
Bohdanów 12 
Stołpce 11 
Lachowicze 05 

Razem 261 tonn. 

Z zagranicy dowóz miał miejsce 
„tylko w odniesieniu do Wilna, w ilo- 

Ści 15 tonn. 

Wywóz do innych województw, 

Baranowicz 14, Lidy 20, Bastun' 3, 

Pogorzelec 2 i Nowojelni 4). 

Zastrzec się muszę, że cyiry po” 

wyższe dotyczące wywozu i wwozu 

nie są Ścisłe, bowiem nie uwzg ędnia- 

ja ilości ukrytych w tych pozycjach 

„Rocznika“, które nie wymieniają sta- 
cji przeznaczenia. 

Natomiast całkiem Ścisłe są dane 

eksportu zagranicę, który w omawia- 

nym roku 1927 przedstawiał się na- 

stepująco (w tonnach): 

a. Województwo Wileńskie. 

Stacje nadania tonn 

Wilno 29 
Dukszty 221 
Głębokie 78 
Ignalino 40 
Hoduciszki 10 

Ziabki 15 

i Razem 393 tonn. IE 

Wywóz zagranicę z województwa 

Wileńskiego kierowany był przewaž- 
nie do Prus Wschodnich (201 tonna, 

w tem z Dukszt 75, Głębokiego 61, 

Ignalina 40, Ziabek 15 i Hoduciszek 

10), następnie do Łotwy (113 tonn, 

w tem z Dukszt 101 i z Wilna 12)i 

do Gdańska (49 tonn, w tem z Dukszt 

30, Głębokiego 17 i Wilna 2); do 

Niemiec wywieźliśmy 15 tonn (z Wil- 

na) i do Czechosłowacji 15 (z Dukszt). 

b. Województwo Nowogródzkie 

Stacje nadania tonn 

Lida 15 
Horodziej 12 
Skrzybowce 15 
Baranowicze 2 
Lachowicze 48 
Słonim 58 

  

Razem 150 tonn. 

Wywóz zagranicę z województwa 

Nowogródzkiego kierowany był: do 

Gdańska 48 tonn (z Lidy 15, Horo- 

dzieja 12 i Lachowicz 21) do Prus 

Wschodnich 43 (ze Słonima), do Łot- 
wy 29 (z Lachowicz 27 i Baranowicz 
2), do Czechosłowacji 15 (ze Słoni- 
ma) i do Niemiec 15 (ze st. Skrzy- 

dla województwa Wileńskiego wyno- DOWce). 
“sit 50 tonn (z Wilna 10, 

15), zaś dla Nowogródzkiego 

Dukszt 15, 

Oszmianv 8, Łyntup 2, Nowodrucka 

145 

„tonn (z Lachowicz 76, Horodzieja 36, 

Przypuszczać należy, że na wwoz 

złożyła się przeważnie koniczyna i ty- 

motka oraz inne szlachetne trawy, zaś 

na eksport li tylko wyka i peluszka. 

Harski. 
  

INFORMACJE. 
Zjazd podatkowy kupiectwa polskiego. 

Stosownie do uchwały powzietej 
przez naczelną radę zrzeszeń kupiectwa 
polskiego na posiedzeniu w Wilnie we 

z licznemi 
wnioskami wszystkich organizacyj ku- 

Warszawie, 

wrześniu b. r. i zgodnie 

pieckich odbędzie się w 
dnia 2 i 3 grudnia r. b. 

" Zjazd delegatów kupiectwa pol- 
skiego całej Rzeczypospolitej poświę- 
cony sprawie reformy podatkowej. 

W zjeździe wezmą udział wszyst- 
kie organizacje kupieckie, reprezento- 
wane w naczelnej radzie oraz samo- 

chrzešcijanskiego 
drobnego handlu, pozostające w kon- 
takcie z naczelną radą, Nadto do u- 

działu w zjeździe zaproszone zostały 

dzielne zrzeszenia 

izby przemysłowo-handlowe. 

wiciele ciał ustawodawczych, 

Spodarczego. 
Program zjazdu przewiduje w pier- 

Wszym dniu obrady plenarne, na któ- 
rych wygłaszane będą m. in. następu- 
jące referaty: Kupiec wobec obowiąz- 

Potrzeba i zasady 
reformy podatkowej. Sytuacja handlu 
na tle obciążenia podatkowego. O re- 
formie procedury podatkowej. Drobny 

ku podatkowego. 

handel a reforma podatkowa. 
: Drugi dzień obrad poświęcony bę- 

dzie pracom komisyjnym, komisje w 
liczbie 10 obradować będą nad szcze- 

podatkowemi gółowemi postulatami 
„kupiectwa polskiego. 

Na zjazd zaproszeni będą przedsta- 
rządu, 

samorządów, oraz centralnych zrzeszeń 
reprezentujących inne działy życia go- 

W najbliższych dniach w Starostwie Grodz- 
kiem odbędzie się konferencja poświęcona 
ustaleniu cen na chleb. Jak nas informują 

komisja ta poczyni kroki aby wpłynąć na 
obniżenie cen chleba. 

— Ukonstytuowanie się zarządu kasy 
oszczędnościowo - pożyczkowej  pracowni- 
ków magistratu m. Wilna. Wybrany na o- 
statniem ogólnem zebraniu zarząd kasy 
oszczędnościowo - pożyczkowej pracowni 
ków Magistratu m. Wilna ukonstytuował się 
w sposób następujący: Piotr Jastrzębski — 
prezes, K. Wilczewski — vice prezes, W. 
Nowicki — skarbnik, Seweryna  Jodko — 
sekretarz. T. Nagurski członek z powierze- 
niem ogólnego nadzoru nad księgowością i 
działem finansowym. 

— (eny na masło i jaja. Nagły niemal 
wzrost cen na artykuły pierwszej potrzeby 
jak: masło, sery, jaja, i.t. p. zaniepokoił nie 
na żarty sfery zainteresowane. Ciągle słyszy 
się utyskiwania na niesumienność właścicieli 
drobnych sklepów śrubujących ceny, a przy- 
najmniej ustanawiających je dość dowolnie. 
Ażeby poinformować nasze czytelniczki jaki 
jest faktyczny poziom tych cen, udaliśmy 
się do dyrektóra Oddziału Związku  Spół- 
dzielni Mleczarskich i jajczarskich p. P. Cyp- 
ko, który udzłelił nam wyjaśnień. 

Obecnie ceny na te artykuły są nastę- 
pujące: masło — hurt 9.30 gr. kilo, detal 
9.80 — 10 zł., sery — hurt 3.40—4 zł. detal 
3.80 — 5 zł, jaja 11.50—12 zł. za kopę. 
Są to ceny ostatnich dni. Zaznaczyć nałeży 
że pomimo tak wysokich cen, rynek wileń- 
ski cierpi stale na brak dowozu. Wywołane 
to jest brakłem paszy dla bydła, a w od- 
niesieniu do jaj tem, że ludność wiejska z 
racji złego urodzaju zboża sama konsumuje 
jaja zamiast jak to było zawsze, wywozić 

je na rynek. 4 
Prowincja pokrywa  zaledwie 25 proc. 

ogólnego zapotrzebowania resztę sprowadza- 
my z Lublina i Warszawy, gdzie mieści się 
centrala Spółdzielni. Ostatnio i tam ceny 

wzrosły znacznie i np. w Lublinie płaci spół- 

dzienia za masło 8.80 za kilo, nic więc dzi- 

wnego że ceny są wysokie, a przypuszczać 

należy że wzrosną jeszcze. 

KRO 
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Walerjana 

jutro 
Grzegorza 

Wschód sł. g. 7 m. 08 

Zach. sł. o g. 15 m. 46 

  
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. 5. В. 

z dnia — 26-X1 1928 x. 

Ciśnienie J 
średnie w m. l = 

Temperatura J + 766. 
šrednia į 

Opad za do- ] 03 
bę w mm | * 

Wiatr . : 
grzewatający Przeważający południowy 

Uw a gi: pochmurno, deszcz. 

Minimum zą dobę -[- 40C. 
Maximum na dobę 4C. 

Tendencja barometryczna: silny spadek 

ciśnienia, potem wzrost. 

URZĘDOWA. 

NIKA 
Obecnie powod m było to, że zarząd fa- 

bryki odmówił wydalenia dwudziestu robo- 
tników przyjętych w trakcie strajku. Na kon- 
ferencji obu stron, jaka odbyła się pod prze- 
wodnictwem Inspektora Pracy ustalono, że 
w razie redukcji w pierwszą kolej usunięci 
zostaną przyjęci podczas pierwszego strajku 
„obotnicy. Strajk zakończył się. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Odczyt proi. Muszyńskiego. W niedzielę 

odbył się zorganizowany staraniem Koła Na- 
uczycieli przyrody i geografji szkół polskich 
m. Wilna odczyt ilustrowany przezroczami 
prof. USB Jana Muszyńskiego p.t. „Wrażenia 
botanika z wycieczki przyrodniczej po Euro- 
pie'. Wrażenia swe i spostrzeżenia rozpo- 
czął prof. Muszyński rysem historycznym о- 
grodów botanicznych. Pierwszy taki ogród 
powstał w Padwie w roku 1545, kiedy kra- 
kowski uniwersytet zakłada go dopiero 1771 
r. Jednym z najlejpiej urządzonych ogro- 
dów botanicznych może się obecnie poszczy 
cić Berlin. Ogród ten posiada część systema- 
tyczną i roślinną charakteryzującą różne 
kraje. 

w dalszym ciągu swego przemówienia 
mówił p. prof. o hodowli i przemyś5le kwia- 
towym na Riwierze francuskiej. o czterech 

‚ sposobach otrzymywania esencyj perfumo- 
wych, a mianow. przez desylację wodną, wy- 
trawianie tłuszczem na gorąco, na zimno i 
ekstraktowanie alkoholem lub eterem. 

Hodowla kwiatów odbywa się cały rok. 
Zimą otrzymujemy stamtąd kwiaty „ciete“, 

— Wyjazd i powrót p. Wojewody. Dziś latem zaś przerabia się je na perfumy. 

rano 

bowych od soboty. 
— Delegat zarządu przymusowego zba- ralną barwę. 

da akty Zw. Inwalidów. W związku z za- 

powrócił z Warszawy p. Wojewoda 
Raczkiewicz gdzie bawił w sprawach służ- 

Słuchacze mieli możność obejrzenia kilku 
niezwykle ciekawych okazów zakonser- 

wowanych roślin, zachowujących swą natu- 

Nie będziemy malkontentami, zakończył 

wieszeniem przez Starostwo Grodzkie Zw. p. profesor swoją relację, albowiem nie jest 

Inwalidów Wojennych w Wilnie przybył spe- u nas tak źle jak myślimy, a zagranicą tak 

cjalnie z Warszawy delegat zarządu przym 
sowego nad Związkiem Inwalidów, (jak wia- iezw 

domo centrala Zw. zawieszona została w  madził liczne 

u- idealnie, jak sobie to przedstawiamy. 
Niezwykłe ten interesujący odczyt zgro- 

audytorjum do sali szkolnej 

Warszawie z wyznaczeniem zarządu przy- Pracowni przyrodniczej przy ul. M. Pohu- 

musowego) w celu zbadania na miejscu wy- lanka. 

sokości nadużyć. Przy okazji nadmienić mu- 
simy, że w poprzedniej notatce dotyczącej 

RÓŻNE. 
— Poświęcenie schroniska rosyjskiego. 

zawieszenia Żw. Inwalidów podaliśmy błę- W niedzielę ubiegłą JE ks. arcybiskup pra- 

dnie nazwisko Kostrowicki zamiast Koste- wosławny Teodozjusz dokonał w obecnoś- 

cki, co niniejszym prostujemy. 
— Inspekcja komendy pol. pow. Wil. 

Trockiego. W dniu wczorajszym inspekcyjny 
Komendy Wojewódzkiej kom. Jacyna prze- 
prowadził inspekcję w komendzie powiatu 
pow. Wil. - Trockiego. 

MIEJSKA. 

ci przedstawicieli władz (p.p. naczelnik K. 
Jocz i radca A. L. Trocki) oraz licznie zgro- 
madzonych gości poświęcenie nowego loka- 
lu schroniska dla dzieci prawosławnych. 
Schronisko przeznaczone dla 30 dzieci mie- 
ściło się dotychczas w nieodpowiadającym 
wymogom sanitarnym lokalu przy ul. Konar- 

— Sprawa etatów pracowników miejskich skiego 45 i zostało przeniesione na ul. Brzó- 

Dziś dnia 27 listopada odbędzie się posiedze- zka (za W, Pohulanką). 
nie budżetowe Magistratu na którem rozpa-, 
trzone będą etaty pracowników miejskich. 

WO]JSKOWA. 
— Zmiany w garnizonie wileńskim. Osta- 

tni Dziennik Personalny Min. Spr. Wojsko- 
wych przyniósł liczne zmiany w składzie per 
sonalnym garnizonu wileńskiego i tak: pł 
Z. Żegiestowski mianowany został delega- 
tem Szt. Gen. przy Wil. Dyrekcji Kolej., ppł 
L. Bornstaedt - zastępca dowódcy 1 p.p. leg. 
ppłk. S. G. Drucki - Lubecki — zast. dowó- 
dcy 13 pułk. uł., kpt. S. G. J. Sopočko — do 
bataljonu w 6 p.p. leg. 

Ponadto otrzymali przydział absolwen 
kursu 1926 - 28 wyższej Szkoły Wojennej: 
mjr. S.G. J. Drotlew do DOWar, mjr. S.G. 
K. Ważyński na stanowisko szefa sztabu 
sam. bryd. kaw. na miejsce kpt. S.G. J. Sta- 
wińskiego przeniesionego do 11 p.p., kpi. 
G. K. Stafiej do 19 dyw. piech. 

Do Wyższej Szkoły Wojennej na ku 
1928 - 30 wydelegowani zostali mjr. Ciaston 
i mjr. Dworzak obaj z 6 p.p. leg. 

Dowódcą 23 p. uł. w Podbrodziu zost: 
ppłk. K. Duchnowski z 1 p. szwol., płk. ] 
Kossowski z 5 p. lot. z Lidy przeniesiony 
został do Depart. lotn. na szefa wydział 
zaś mjr. S.G. Liljenfeld - Krewski z 1 p. 
feg. do Biura Insp. G.l.S.Z. 

KOMUNIKATY 
— Z Tow. Lekarskiego. Dnia 28-go bm. 

o godz. 20-ej odbędzie się zwyczajne posie- 
dzenie Wil. Tow. Lekarskiego w lokalu wła- 
snym (Zamkowa 24). i 

Porządek dzienny: 
1) dr. S. Bagiński — O komórkach ba 

wikowych w szyszynce źwierząt ssących 
ludzi, Ż) prof. dr. Opoczyński — Pokaz pre- 
paratów z Zakładu Anatomii Patologicznej, 
3) prof. dr. Opocžyūski — Uwłosienie tuło- 
wia jako drugorzędna cecha płciowa i į 
go przypuszczałna zależność od gruczołó 
wydzielania wewnętrznego, 4) sprawy admi- 
nistracyjne. 

— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie- 
go Czerwonego Krzyża, podaje do wiadomo- 
Ści, że w dniu 15 stycznia 1928 r. rozpoczną 
się przy Szpitalu Wojskowym na Antokolu 
3-miesięczne kursy dla sióstr rezerwy P.C.K. 

— Nowe ceny bieletów w wagonach sy- 
pialnych. Ministerstwo komunikacji zatwier- 

dziło nowe opłaty za bilety w wagonach sy- 

„ pialnych. 
Obecnie cena biletu w wagonach I i II 

klasach wynosi 5,70 zł. za 100 klm. taryfo- 
wych;'w klasie: IH 5,50 zł. Bilety te sprze- 
dawane są na dystans nie mniejszy niż 250 
kim... с 

Ai O jakości chleba żytniego. Wobec co- 
raz częściej powtarzających się utyskiwań na 

w pogorszenie się jakości chleba żytniego Min. 
Spr. Wewnętrznych wyjaśniło okólnikiem, na 
desłanym do Urzędu Wojewódzkiego, że opi- 
nja publiczna łączy pogorszenie jakości 
chleba z rozporządzeniem o ograniczeniu 
przemiału żyta na mąkę 70 proc. co nie 
odpowiada rzeczywistości, gdyż próbne wy- 

pieki chleba z tego gatunku mąki dały wy- 

niki zadawalniające. ZB 

Ministerjum przypuszcza, że niektóre 
piekarnie bądź świadomie, bądź przez nie- 

dbalstwo pogarszają gatunek chleba i dlate- 

go poleca, by przy lustracji piekarń przez 
wojewódzką komisję do badania wypieku 
chleba, zwracano uwagę na smak i jakość 
chleba: żytniego. W wypadku ujawnienia 
złego wypieku należy przesłać próbki do 
analizy oraz poczynić energiczne kroki, zmie- 
rzające do poprawienia jakości zaczynów i 
sposobu wypieku. 

— Okręg Związku Strzeleckiego w Wil- 
nie zorganizował roczny kurs spółdzielczy, 
mający za zadanie przygotowywanie kursi- 
stów na kierowników i pracowników spół- 
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dzielczych. 
S Kurs został przez Kuratorjum zatwier- 

l dzony. | : 
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 

1-mio klasowej szkoły powszechnej. 
Minimalne opłaty w wysokości 5 zł. 

miesięcznie, umożliwiają w szerokiej mierze 
korzystanie z powyższego kursu, tembardziej 
że wszelkie podręczniki i pomoce szkolne 
otrzymają słuchacze bezpłatnie na kursie. 
Wykłady odbywają się w godzinach wieczo- 
rowych. Program kursu obejmuje  księgo- 

wość, rachunkowość, korespondencję, geo- 

grafję gospodarczą Polski, towaroznawstwo, 
ustawodawstwo i pisanie na maszynie. Zgło- 

e- 

М 

Zajęcia będą teoretyczne i praktyczne. <zenia w Komendzie Okręgu Związku Strze- 
Wpisowe przy podaniu 15 zł., wykłady leckiego, Portowa 19 m. 6, między 11-3. 

i praktyka darmo. — Fałszywe banknoty 5-cio złotowe. 

Podania przyjmuje oraz udziela wszel- Ostatnio na terenie Wilna ujawniono szereg 
kich informacyj ppłk. S. Bobiatyński, ul. Kró- 
lewska 3 m. 1, codziennie oprócz świąt od 
godz. 16 do 18. 

Liczba kandydatek ograniczona. 
Zapisy będą przyjmowane do dnia 10 

grudnia r. b. 
— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

` i odbędzie 
się w środę 28 listopada br. o godz. 8 wiecz. 
Na posiedzeniu naukowem, które 

w Seminarjum filozoficznem Uniwersytet 
prof. dr. Tadeusz Czeżowski wygłosi odczyt 
p.t. „O przeciwieństwie i __ sprzeczności 
Wstęp wolny dła członków Towarzystwa 
wprowadzonych gości. 

wypadków płacenia fałszywemi banknotami 
wartości 5 złotych. Władze śledcze zarzą- 
dziły dochodzenie celem ujawnienia źródła 
ich pochodzenia. 

— Kiedy się to skończy? Od dłuższego 
czasu żwracamy uwagę właścicieli autobu- 
sów, zarówno odnośnych władz policyjnych, 
na niestosowanie się szoferów do przepisów 
zabraniających im rozmów podczas kierowa- 

» nia autobusem. Jak dotychczas z o tyle sła- 
bym skutkiem, iż nawet jadący autobusem 

: funkcjonarjusze policji, nie uważają za sto- 
1 sowne, zwracać uwagę szoferom, iż wbrew 

istniejącym przepisom, ciągle z kimś przy 

u. 

сс 

godz. 8 rano w kościele Bonifratrów, 
Q czem zawiadamia ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO b. wycho- 

wanek i wychowanków gimnazjów przy kościele Św. Katarzyny.w Petersburgu. 

wicz, prezydent miasta Folejewski, komen- 
dant Praszałowicz, Naczelnik Niekrasz, pro- 
kurator Kałapski, konsul łotewski Donas, 
pułk. Giżycki, pułk. Górski liczni przedstawi- 
ciele prasy, obaj dyrektorowie teatru pp. Ry- 
chłowski i Osterwa i t.d. i t.d. Poświęcenia 
dokonał ks. biskup Michalkiewicz, wygłasza 
jac po tem krótem przmówienie. W odpo- 
wiedzi dzieękując, zabrał głos redaktor po- 
seł Dąbrowski, poczem przemawiał wojewo- 
da Raczkiewicz. 

Zebrani podejmowani następnie przez go- 
spodarzy słodką kolacją, w miłym nastroju, 
jak się to mówi — „zasiedzieli się" do późna. 

TEATR I MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Dziś teatr za- 

mknęty z powodu przygotowań do „Kordja- 
na“. 

Premjera dnia 29 bm. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Co 

on robi w nocy?“. Przezabawna farsa M. 
Neall'a i M. Perner'a „Co on robi w nocy?“, 
grana będzie dziś i jutro. Nie doszukując się 
zbytniego sensu, lub rozmyślań  filozoficz- 
nych w tej farsie, o co bynajmniej autorom 
nie chodziło, każdy po wyjściu z teatru przy- 
zna, że jest to jakby kanwa do parogodzin- 
nego, bezustannego Śmiechu, o co właśnie 
autorom chodziło i to im się udało w zu- 
pełności. 

— Najbliższa  premjera. Najnowsza 
komedja St. Kiedrzyńskiego „Powrót do 

grzechu”, grana będzie po raz pierwszy w 
piątek. Jest to, według opinji krytyki, jedną 
z najlepszych komedyj wielce utalentowane- 
go autora „Wina, kobiety i dancing", to też 
zainteresowanie premjerą jest wielkie. 

— Przedstawienie nocne. Na rzecz ty- 
godnia policjanta Teatr Polski w sobotę 1 
grudnia daje niezmiernie wesołe przedsta- 
wienie nocne, na które złożą się: jednoaktów- 
ki, sktetcze, piosenki, monologi, tańce. Ро- 
czątek o godz. ll-ej wiecz., a wszystko pod 
tytułem „Tego jeszcze nie było". 

— Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne w Reducie na Pohulance. Ar- 
tur Rubinsztejn znakomity pianista wirtuoz, 
po tryumfalnym tourneć zagranicą, wystąpi 
tylko raz jeden na koncercie w Reducie w 
piątek dnia 30 listopada o godz. 8. W pro- 
gramie utwory Chopina, Liszta, Debussyego 
oraz Bacha i Beethovena. Nieliczne bilety 
do nabycia w Orbisie Mickiewicza 11, w 
dniu koncertu od godz. 5 po poł. w kasie 
teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Jeszcze o kradzieży na bocznicy Buni- 
imowicza. W numerze poprzednim podaliś- 
my wiadomość o Śmiałej kradzieży, jaka 
miała miejsce w skiadach Bunimowicza przy 
ul. Słowackiego. Dowiadujemy się obecnie, 
że straty wynikłe z tego są znacznie mniej- 
sze rńż to było podane. Złodzieje spłoszeni 
widać zdołali wynieść zaledwie kilka skó- 
rek. 

— Napad bandycki. Nocy onegdajszej 
w lasku leżącym w pobliżu wsi Rakańczyce 
na trakcie Rudomino — Turgiele trzech, 
uzbrojonych w karabiny bandytów napadło 
na wracającego z Wilna mieszkańca wsi Wi- 
ktorewo, Stanisława Dulko. Bandyci po ste- 
roryzowaniu Dulko zabrali mu 50 butelek 
wódki, garnitur męski oraz różne drobne 

przedmioty poczem skryli się w lesie. 
Sprawców nie wykryto. Dalsze śledztwo 

w toku. 
— Zbrodniczy czyn przez zemstę. W noc 

na 24 bm. we wsi Pałasze gm. Kurzeniew- 
skiej pow. Wilejskiego powstał pożar. Za- 
nim  zaalarmowani mieszkańcy zdążyli 
przyjść z pomocą, ogień objął dwa domy 
mieszkalne, a następnie przeniósł się na po- 
bliskie stodoły. 

Akcja ratunkowa: nie pozwoliła płomie- 
niom rozszerzyć się jednak w rezultacie spło 
nęły dwa domy i dwie stodoły, wartości o- 
gólnej 14.000 zł. 

Jak wykazało śledztwo ogień powstał od 
podpalenia. Dokonała go żona Jana Paśle- 
da, przebywającego obecnie w więzieniu za 
dokonanie podpalenia w tej samej wsi czte- 
ry tygodnie temu. 

Zbrodniarkę aresztowano, 

— Bandytyzm na ulicach Wilna. W nie- 
dzielę ubiegłą zam. przy ul. Niedźwieckiej Nr 
10 Feliks Marcinkiewicz przechodząc ul. Ry- 
sią zatrzymany został przez J. Mackiewicza 
i K. Gureckiego, którzy mając z nim pora- 
chunki osobiste wszczęli bójkę. 

Bezbronny Marcinkiewicz został pobity 
i ciężko ranny nożem w żołądek. W stanie 
b. ciężkim przewieziono go do szpitala ży- 
dowskiego. Wysłani na miejsce wywiadowcy 
ujęli sprawców. 

Z SĄDÓW 
SKAZANY NA 12 LAT WIĘZIENIA. 

W maju ubiegłego roku aresztowano 
w śródmieściu młodego żyda. Aresztowano 
go omyłkowo jednak przy badaniu dokumen- 
tów osobistych wydanych w Warszawie pro 
wadzący dochodzenie urzędnik zauważył, że 
badany plącze się n niezna treści przedłożo- 
nych dokumentów. Wzięty w ogień krzyżo- 
wych pytań przyznał się, że dokumenty są 
fałszywe, a prawdziwe jego nazwisko jest 
Rozenberg Jakób. Zeznał on ponadto, że od 
1925 r. noleży do kompartji i początku roku 
wydelegowany został przez Centr. Komitet 
partji do Wilna celem zorganizowania Okr. 
Komitetu KPZB, gdyż do tychczasowy komi 
tet zlikwidowany, a członkowie jego aresz- 
towani. Rewizja przeprowadzona w miesz- 

Wystawa prac 0. Rozamieckiego. 
W niedzielę, odbyło się w obecności p. 

Prezydenta Folejewskiego oraz licznie zgro- 
madzonej publiczności uroczyste otwarcie 
zorganizowanej przez Zw. literatów i dzien- 
nikarzy żydowskich, wystawy prac art. mal. 
O. Rozanieckiego. 

Wystawa mieści się w sąlach gminy ży- 
dowskiej i obejmuje sto dwadzieścia prac. 

‚ Рап Rozaniecki absolwent akademii sztuk 
pięknych w Berlinłe, gdzie kształcił się pod 
kierownictwem prof. Wiljeckera, pokazał -się 
jako artysta o b. rozległej skali zaintereso- 
wań. Obrazy jego reprezentują wszystkie nie- 
mal kierunki od realizmu aż do 'ekspresjoni- 
zmu włącznie. Obok, na prędką rękę robio- 
nych szkiców widzimy głęboko przemyślane 
i doskonale oddane prace olejne, akwarelo- 
we i kredowe. 

Specjalną uwagą zwracają: kredowy о- 
braz (trochę Grottgera przypominający) 
„Cierpiące dusze”, akwarela „W taniej ku- 
chni*, portret „Inż. Braman* oraz kredkowy 
portret (bez numeru) „Wiara”. Znacznie sła- 
biej wypadły krajobrazy. P. Rozaniecki nie 
umie sobie dać rady z przyrodą, (wyjątek 
może stanowią obrazy Nr. 6 i 44)) znacznie 
pewniej czuje się odtwarzając typy widzia- 
rłe (jak sam twierdzi) wśród ghetta berliń- 
skiego, to też stanowią one gros jego prac. 
Wystawa jest ciekawą i należy ją zobaczyć. 

W. T. 

Polskie T-wo Eugeniczne, 
ODDZIAŁ WILEŃSKI. 

W niedzielę dnia 18 bm. w sali konfte- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, odbył 
się przy udziale przeszło 100 zaproszonych 
gości zebranie organizacyjne Oddziału Wi- 
leńskiego Polskiego T-wa Eugenicznego. Za 
stołem prezydjalnym zajęli miejsca: Dr. Ko- 
złowski naczelnik Wydziału Zdrowia, w ža- 
stępstwie p. Wojewody, prof. dr. КагаНа - 
Korbut, prof. Dr. Szmurło i dr. Łukiewicz. 
Zebraniu przewodniczył prof. dr. Szmurło. 
Zapowiedziany w 2 p. por ządku dziennego 
odczyt d-ra Leona Wernica, Prezesa polskie- 
go T-wa Eugenicznego w Warszawke, p.t. 
„Cele i zadania Polskiego T-wa Eugenicz- 
nego w Polsce Odrodzonej*. wzbudził 0- 
gólne zainteresowanie, to też po skończonym 
odczycie zebrana publiczność nagrodziła 
prelegenta hucznemi oklaskami. 

Nawiązując do par. 1 statutu: „Polskie 
T-wo Eugeniczne ma na celu wzmożenie tę- 
żyzny fizycznej, umysłowej i moralnej na- 
rodu polskiego, spotęgowanie jego odporno- 
ści i sił twórczych" podkreślił prelegent, iż 
prawie wszystkie państwa opierają dzisiaj 
wychowanie narodowe na podstawach euge- | 
niki i jej studjach. Rasa ludzka wyrodnieje 
i marnieje skutkiem zaniedbania najważ- 
niejszej sprawy — doboru wzajemnego. Spra 
wą tą w pierwszym rzędzie zajmują się Po- 
radnie Eugeniczne. Udzielają one porad przed 
ślubnych, zwracając szczególniejszą uwagę 
na czynniki, które sprzyjają lub przeszka- 
dzają zawarciu małżeństwa.  Przeszkodami 
tu mogą być choroby weneryczne, obciąże- 
nia fizyczne, gruźlica w okresie gorączko- 
wym, epilepsja, choroby umysłowe i ner- 
wowe oraz krwawiączka. W programie dzia- 
łalności poradni eugenicznych są dalej po- 
rady zawodowe ułatwiające wybór odpowie- 
dniego zawodu po ukończeniu szkoły śred- 
niej oraz t. zw. „indywidualizacja psycholo- 
giczna”, czyli badanie najtrudniejszych, wzg. 
dla szkoły najbardziej niezrozumiałych psy- 
chologicznie typów uczni i uczennic. 

Po odczycie zabrał głos ks. kan. Lubia- 
niec, który podkreślił, iż Polskie T-wo Euge- 
niczne chcąc przeprowadzić skuteczną wal- 
kę ze zwyrodnieniem będzie musiało nieje- 
dnokrotnie zabierać głos wobec naszego pra- 
wodawstwa. Gdyby głos jego nie znalazł 
tam należytego posłuchu, winno T-wo zwró 
cić się do opinji publicznej i ją do cywilnej 
odwagi ośmielić, aby każdego, kto zatruwa 
rozwój życia polskiego występk iem niemoral 
nym, piętnowała mianem zbrodniarza. W 
końcu polecił ks. kan. Lubianiec dzieło 0- 
pracowane przez zespół profesorów Uniwer- 
sytetu lubelskiego p.t. „Małżeństwo w świe- 
tle nauki katolickiej. 

Następny mówca, dr. Brokowski, zazna- 
czył „iż wartość zarówno fizyczna jak i mo- 
ralna obecnego pokolenia obniżyła się, dla- 
tego też usiłowania nasze winny być skiero- 
wane na drogę podniesienia jego wartości. 
Praca nie jest łatwa — liczyć ją należy na 
szeregi łat. Głównymi czynikami degenuru- 
jącymi są trzy klęski: gruźlica, choroby we- 
neryczne i alkoholizm, zwłaszcza ten ostat- 
ni, z którym walka jest niesłychanie trud- 
ną. 

Po zamknięciu dyskusji na temat odczy- 
tów wskazał prof. dr. Szmurło na koniecz- 
ną potrzebę zajęcia się sprawą założenia w 
Wilnie Poradni Eugenicznej, oraz podkreślił 
iż mamy obecnie dwie poradnie: Przeciw- 
gruźliczą i przeciwalkoholową, dzięki inicja- 
tywie i pod Światłem kierownictwem prof. 
D-ra Władyczki. 

W końcu odbyły się wybory Zarządu To- 
warzystwa wybrani zostali: prof. dr. Szmur- 
ło, Kurator Pogorzelski, dr. Łukiewicz, prof. 
dr. Władyczko, prof. dr. Siengalewicz, prof. 
dr. Rejcher, dr. Brokowski, p. Iwaszkiewiczo- 
wa, dr. Mórawski, dr. Wołodźko, dr. Małko- 
wicz - Sutocki, dr. Moszyński, ks. kan. Mil- 
kowski, ks. kon. Lubianiec, por. Herbert, p. 
Dobosz, p. Romanowicz. dr. Klemczyński. 

Sekretarz Generalny T-wa. 
(—) dr. Kazimierz Łukiewicz kaniu aresztowanego dała materjał obciąża- 

jący w postaci notatek, rękopisów odezw i 
t.p. pisanych ręką, jak to zostało stwierdzo- 
ne przy pomocy biegłego kaligrafa aresztowa 
nego. Sprawa oparła się o sąd okręgowy, 
który w dniu wczorajszym rozpoznawał ją. 
Po przeprowadzeniu przewodu sądowego i 
wysłuchaniu przemówień: prok. Rauze i ob- 

— Klub Techników przy ul. Wileńskiej 
We czwartek dnia 29 listopada b. r. stara- 
niem Opieki Rodzicielskiej przy Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza odbędzie się w lokalu 
Klubu Techników „Czarna Kawa* z dancin- 
giem oraz urozmaiconym działem koncerto- 

" wym przy łaskawym współudziale ulubień- 
ca publiczności wileńskiej p. Karola Wyrwicz 

Dokładne informacje w sprawie zja- 
zdu podamy w następnym numerze 
„Tygodnika Handlowego", 

kierownicy konferują. Sprawa wydaje się 
oczywiście o tyłe błahą, dopóki nie zdarzy 
się z tego powodu jakaś katastrofa... 

Podajemy tu notatkę, jakąśmy otrzymali 
od czytelnika naszej gazety, którego adres 
i nazwisko posiada redakcja: у 

W piątek dn. 23 b. m. jechałem w kie- 
runku Zwierzyńca autobusem linii Nr. 1 

Na srebrnym ekranie. 
„NAPOLEON I LUDWIKA* (kino Miejskie) 

Po dwuch z rzędu filmach z wybitnym u- 
działem psów - wilków, mianowicie: dość 
banalnych „Mšcicielach“ i nieco lepszem, bo 

— Konierencja w sprawie ulg kredyto- 
ch. W dniu wczorajszym w oddziale Wi- 

leńskiego Banku Rolnego odbyła się przy 
udziale przedstawicieli Ministerstwa  Rolni- 
ctwa, Ranku Rolnego, zainteresowanych u- 
rzędów i organizącyj rolniczo-społecznych i 
kredytowych woj. Wileńskiego i Nowogródz- 
kiego konferencja w sprawie ulg  kredyto- 
wych i otwarcia nowych kredytów hodowla- 

nych i na pasze treściwe — a to w związku 

z obecnym nieurodzajem. . 

i 
— Konierencja w sprawie cen na chleb. 

Pasy Balai 
poleca „ 

i Jeneralna Reprezentacja i 

l Spółka 
Agenturowa 

a 
E 

oryg. „Haroco - Balata- Belting“ 
Fabryki H. Rost 8: Co. New-York— 

tylko dla p.p. odsprzedawców 

„„BBELTING** 
@ Warszawa, Żurawia 4-a. RTelefony: 290-84 i 240-32. 
-——-—>—————-———————————)   

Czopki he- << (z kogutkiem) 
moroidalne „Varicol usuwają bób 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

mi 

Т Hamburg | 

Sklady Konsygnacyjne 

Właściciele:3 
Eiger i Piwko. 

? 
o 
2 
и 

Wichrowskiego. Z racji tego, że wieczór ten 
jest wilią dnia św. Andrzeja, odbędą Się w (na autobusie firma „Jagiellońska 11"). Przy 

Chevrolet, znak rejestracyjny W. N. 14427 

specialnie urządzonych kioskach tradycyjne ul. Wileńskiej у SB й ; 
sakyt i ; KŻ : skiej wsiada jakaś pani, która na- 

„wróżby”, jak lanie wosku i inne. Pozatem tychmiast usiadła przy kierowcy i rozpoczęła 
urocze cyganki będą przepowiadać 

cały szereg innych atrakcyj, które zapewni, 
publiczności niezwykle miłe spędzenie wie- 
czoru. Całkowity dochód przeznaczony 
niezamożnych uczni gimnazjum Mickie 
Początek punktualnie o godz. 8-ei 
Bilety zawczasu do nabycia w kancelar| 
Gimnazjum przy uul. Dominikańskiej oraz 

S ABA 
sztošė Zz reki i kart, -oraz przewidziany jest 

z nim w bardzo poufały sposób rozmowę, 
która trwała cały czas podczas jazdy i nie 
skończyła się aż do chwili, gdy przy ul. 
3 maja musiałem opuścić autobus Działo się 

ą 

‚ па to o godz. 17 m. 50. 
wicza. 
wiecz. 

— Poświecenie Filii  „Illustrowannego 
2. Kurjera Codziennego w Wilnie.* W dniu 25 
I! b.m. odbvło się uroczyste poświęcenie loka- 
U lu filji „lustr. Kur. Codz.* przy ul. Wileń- 

pop Sossira, a ia kawy“ skiej 26. Honory domu, czynit kierownik fi- 
y weišciu od godz. - as lii. zarówno jak korespondent tego pisma w 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. Wilnie, znany dziennikarz p. Franciszek Hry- 

— Ponowny wybuch strajku w fabryce niewicz. wraz z małżonką. 
„Baltic“. Zaledwie 

Na uroczystość 

rońcy mec. Duracza sąd wydał wyrok ska- 

zujący Rozenberga na dwanaście lat więzłe- 
nia, zaliczając mu na poczet tej kary rok i 
sześć miesięcy więzienia. 

SEP DE SZORYOOTOKODYNERE POROTEACTROGZCE 

RADJO. 

Wtorek dn. 27 listopada 1928 roku. 

11,56—12,10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie, komunikat meteorologiczny. 
16,10—16,30: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,30—16,45: Kurs 
języka włoskiego. 16,45 — 17,10: „Mała 
skrzyneczka* listy dzieci. 17,10 — 17,35: 

zlikwidowano trwający przybyli specialnie z Krakowa redaktor „Kur- Muzyka z płyt gramofonowych. 17,35—18,00: 
kilka tygodni. strajk stu pięciu robotnic fa- jera”, poseł Dąbrowski, oraz kilku współpra- Transmisja koncertu z Katowic. 18,00 
bryki „Bałtic”, a już dowiadujemy się o po- cowników. Lokal przystrojony odświętnie, 18,55: Transmisja z Warszawy: Koncert ka= 
nownym jego wybuchu. Przyczyną prokla- pięknie odremontowany, wypełnili o godz. 5. meralny. 18,55—19,10: „Jaki film warto zo- 
mowania poprzedniego strajku było żądanie pp. licznie napływający zaproszeni goście: baczyć*. 19,10 -19,20: Odczytanie progra- 
robotnic przyjęcia do pracy wydalonych za przedstawiciele władz, duchowieństwa, woj- mu na środę i 
nawoływanie do zorganizowania związku za- skowości, prasy, teatru i t.d. A więc JE. ks. Transmisja opery z Katowic, po transmisji 
wodowego pięciu robotnic. biskup Michalkiewicz wojewoda  Raczkie- 

19,20 komunikaty. 

komunikaty z Warszawy. 

EEN   

oryginalniejszem „Wiłczem sercu”, wyświet- 
la obecnie kino Miejskie obraz historyczny 
nota bene mocno podniszczony, p.t. „Napo- 
leon i Ludwika“. 

Środowisko niemieckie i tło epoki oddane 
są dość starannie i wiernie, to samo da się 
powiedzieć o postaci Napoleona, nieco gorzej 
jest zato z prawdą historyczną obrazu. а 

Akcja obrazu toczy się na wcale rozle- 
glym terenie obejmuje on bowiem dwór ber 
liński, obóz pod Jeną, pod pruską Iławą, Ke- 
nigsberg, Grudziądz, Kłajpedę i Tylżę. Nie- 
stety, zamiast oryginalnych zdjęć z tych miej 
scowości mamy tylko mniej - więcej dobre 
dekoracje. 

Reżyserja obrazu zdobyła się na kilka 
wcale oryginalnych pomysłów, całość jednak 
nie wychodzi poza ramki przeciętnie skro- 
jonego filmu historycznego. 

Alfa. 

E TAKSOWKA 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia 

5 na dalsze podróże przyjmuje tel. 375.
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’------------ ч о « Н И МИ НРНИ НН ПЯ С ННЙ НЕ 1 2 г______ч Г 
AE i т Od dnia 22 do 27 listopada 1928 r. ST 

2 PROWINCJA! HTT OSówyzgę wież, R Miejski Kinematogra | wiącznie będą wyswietlane filmy: „Napoleon I Ludwika“ „20 W ro- 
: WYJAZD DO WARSZAWY B Esenė ja Chidowo? Chmielow E E KARTOFLE ||| Kulturalno-Ošwiatowy lach głównych: Mady Christians i Charles Vanel. Dwór, armia, lud it. d. Akcja rozgrywa się 

ž ZBYTECZNY! i "My, dło Chinowo - Chmielowe* (2 i Rych Np ką : SALA MIEJSKA AJ. innemi na dworze berlińskim, w obozie pod Jeną, pruską Ilawą, w fortecy Kenigsberg, w 

Załatwiamy wszelkie zlecenia w B В Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy B i w każdej ilości sprzedaje „Rolnik B | ul Ostrobramska 5. sai Ka SPE Podczas społkanin, Uzech mogarciów S LyŻY. . езувегоя ТЕ AB) > 
i sądach, urzędach państwowych i ko- i AB Wilenski“ Kalwaryjska 11 m. 3 tel. rune. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek. seansów od godz. 4-ej. Następny program: 

„ urzę: а y pteczne. Główny skład Apteka Gą- а. 2 A К Е pny gram: . 

m oanych inśtysogiąch finansowych p i seckiego, ul. Freta Nr 16. B Vai way Pacific Rossa i Sklep „PAN DYKTATOR, TO JA". 

i wszystkich innych. I- Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. gg ary] — 
4 Interwencje, zastępstwa, porady, B ZG mow Ki i Dziś! Ulubienica publiczności, przepiękna gwiazdą LIL DAGOWER w swej naj i E 

й i + BGB CHI TE TAA no- 3 SA jej najnowszej kreacji p. t. 

I nai I Emene mums Am ili“ |„W wirze Paryża! mienia wyn ae bana A 
/ . \Му- 

В а wa się w Paryžu, n. i 

E viady. й rz powodu braku paszy sprzedają M Wileńska_38. szczytach Alp i w palacu Abendstona w Szkocji : о ECCE 

i Biuro „Pomoc Prawno- Handlowa", В š prosięta od 10“ tygodni в А!! ‚ -н & — Najpotężniejszy film świata! p (Córka wisielca i prostytutki). D tei 
+ 

! ros . i 

a Prosi ące Ca Mz A | m wzwyż, rasy Wielkiej Białej Angiel- a Kino „iccadilly | ocala dc Oa zael li „ALRAUNE = A Ewersa. W rol. gł: a Ag A 
załą naczki pocztowe sana Kiurazhii t Šacho ranu, bohaterka „Metropo! isą“ HELM, IW ETROWICZ i PAWAŁ WEGENER. Wielki fil 

a KN ER OW E a Anglii. Cena alżonać 5 SZA KIE 5 WIELKA 42. wywiera kołosalne wrażenie. Alraune to sensacja Paryża, Berlina Londynu. SZR 

@ respondenci mo olsce poszu- BE żywej kia Pw W. Soleczniki, E 
я arząd O—2GpS Dziś! Najnowsze arcydzieło! i dramat fi j icielki 

R S T S w aw w czy Kounszonszznasca I LELLLELN RA „Vanda“ 1 Zwycięstwo „miłości Kobieta na forfurac aKtśch, GS ragelis S "2 4 

į MOTOR ROPOWY firmy „PER- i Wielka 30. dejrzeń, odbierających CEC jas] Kobo Mo EA Eko © LILI DAMITA, WLO- 

KUN* 18 s. k. na że- ` й : : 
. ііипіут \]чоиіе‚ zdolny do rolnictwa, Zanim kupisz towar zagraniczny : KASZLU BE pd | O 

stacji elekti. i t. d. i DYNAMO К ч ы ń К Z i lė“ Egg 2 ; 

MASZYNA 7 s. k. 220 wolt prąd Bo Obejrzyj fowar krajowy. DUSZNOSCI 1 CHRYPKI L LL 3 ane 5000 skcżnjeciy 
У 90 sprzedania. Oglądać i raredc htt wr oh Białostocka Dyrekcja Robót Publicznych rozpisuje niniejszym  załaz tub I prudma natychmiast — па 

„FARMACEUTYCZNA KOWĄ WARSZAWA araz, lub 1 grudnia 
szczegóły: ul. Miłosierna 6 m. 11.8-1 

Istnieje od 

1848 r. 
EKSA 

“р 
ч „Й. 

  

й Istnieje od 

T 
" GORDO 

ul. Niemieeka 26 

(Z DNIEĄ DZIS$IEJSZYĄ ROZPOCZYNA $IĘ 

Wielka doroczna === 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru 

damskie i męskie 

Publiczny PRZETARG ofertowy 
na sprzedaż: 

1) 32,6 tonn konstrukcji żelaznej przęsła 32 m. 
równoległej na šrubach, 

2) 478 m3 budulca drewnianej konstrukcji sąsiednich przęseł drewnia- 
nych i jażm, 

3) 10085 kg. śrub z drewnianej konstrukcji mostu na Niemnie w 
Druskienikach na drodze państwowej Jeziory Porzecze. 

Rozbiórka konstrukcji, stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu 
należeć będzie do obowiązków kupującego, wobec czego winna być [objęta 
ceną ofertową. 

Ostemplowane oferty, obejmujące całość przedmiotu przetargu, na- 
leży wnieść w kopertach zapieczętowanych do Dyrekcji Robót Publicznych 

najdalej do dnia 18/XII r. b. godziny 1i-tej, w którym to dniu iczasie na- 

stąpi komisyjne otwarcie ofert w gabinecie Dyrektora Robót Publicznych. 
Do oferty należy dołączyć poświadczenie Kasy Skarbowej na złożone 

wadjum w gotówce lub obowiązujących papierach państwowych do dyspo- 
z Dyrekcji Rob. Publ. w Białymstoku w wysokości 5 proc. oferowanej 
woty. 

Zastrzega się dowolny wybór oferty, przyczem zaznacza się, że od- 

nośne ceny jednostkowe powyżej których dopiero oferty stanowić będą 

przedmiot właściwego przetargu, ustaliła Dyr. Rob. Pubł. następująco: 
ad 1) 150 złotych za tonnę, 

ad 2) średnio 13.35 zł. za m3, 

ad 3) 20 groszy za kg. 

długości o kracie 

b. r. Zgłoszenia do „d9bra hipotekę 
„Słowa* pod 1. W. -o D. H.-K. „Ząci ęta* 

Mickiewiczą Т, 
. | tel. 9-05 žr 

Mieszkanie DyPLoM. RUTYN. 
o 3 4 pokojach z 
wygodami potrzebne ne uczycielka 
w okoiicy W. Pohu- udziela lekcyi francu- 
lanki i Piłsudskiego. skiego: konwersacja, 

Oferty do administr. gramat., literat. ko- 
„Słowa* pod „Po-resp. handlowa. Wiel- 
trzebne*. Mogę za-ka 10 m. Hegent. —-o 
płacić za pėt roku Zz —— 
óry. = góry 0—8pyS LEKCYJ 

AAWAWAW IIONCUSKIEgO 
КОМ1 Зя JĘZYKA 
WAWAWAW | wziela 
Groszek zielony, Francaz-Paryžanin 

słodki Z wyższem wykształ- 

kilo 14 
poleca ceniem i długoletnią 

firma 

twiedryński i zka 7 222 
Wileńska 28, tel. 1224 

m — „END POLSKI" 
ь miesięcznik  ilustro- 

Powóz, wany, organ Instytutu 

bryczka, sanki, wagi i 

    

  

Stenograficznego 
Warszawa, Krucza 26, 

  

praktyką. Portowa 28 - 

  

` m 

Miaterjaly siose iii powa O ore zedudklia odooinego uakukd. szew teza „er | 
KAMGARNY, SZEWIOTY. & WEŁNĄ JEDWAB. B Urząd Wojewódzki | ARS wychodz pótrocznie | 

= P r R. : eleganckie Ag bezpłatnie. salia 

Utro das kle ao ina CENY WYJĄTKOWO NISKIE, zo 

  

WILEŃSKA POMOC SZKOLNA 
Solidna instyfucja poszukuje Poktór Medycyny GZ OEEZSĘURE 

w śródmieściu lokalu LUKIEWICZ g B B 5 

Ignacego 5 m. 6. - "ZGUBY 

BERU (2 CREW 1 PERURKS 

gubioną książkę 

iš b „ADNY majątek. 
Obszar 160 ha, 

zabudowania kom- choroby weneryczne, = | 

na skład hurtowy 240—300 metr. skórne i płciowe, ui POSADY © | pletne. _ Warunki WORKA K 

; Wilno, ul. Wileńska 38 tel. 9-41 nim niezbędne Mickiewicza 9, wejście B| nabycia | bardzo |4 „PI“ В. K. U. 
: : kwadratowych, przy. nim ® A L 1 dócod więciany, _ rocznik 

Poleca szkło laboratoryjne, przyrządy fizy- 4 lokal biurowy i duże oddzielne pod-7 X. niadeckich - 1 ВОН В ЗЕНО Е ОИ ogodne , 11890, wyd. na imię 
й przyjmuje od 1 2 * D. H.-K. „Zachęta" | Svwęstra  Silewicza, , 

Wydawnictwo Ajencji Wschodniej czne, tablice i mapy, globusy, epidjaskopy wórze, pożądane także mieszkanie dolna: posladź Mickiewicza 1, tel. 

  е * ie proj i - i od 5—7 p.p. — 1815 ; A 

dyne codzienne pismo gospodarcze w Polsce. In- „Janus“, latarnie projekcyjne, wagi osobo © i f kladač do“ “ Panna Е unieważnia się. —z 

Jora i 
teczne i laboratoryjne. 2-3 pokojowe. Oferty składa o ukonczone 4! 9-05. —0 

gormuje w aktualnych zagadnieniach gospodarczych we, ap el ryjn 2.X! r. b. włącznie w adm. „Słowa” EEEE klasy ginnajum 

rzyjmie posadę biu 

Wydawnictwo niezbędne w każdem przedsiębiorstwie, 
Cena abonamentu z dostawą zł. 

Zamawiać można w Wilnie w Przedst. Aj. Wsch. 
Ge 

`- 

ul. Mickiewicza 4 

  

Przedstawicielstwo firmy aptecznej 
C. Rciobart w Wiedniu. 

. 6.— 

  

..'....'.."....'......‘.-'-'..-......-.-- 

Skład fortepianów, pianin i fisharmonij 

K Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874) 

PRZEDSTAWICIELSTWO najst, fabryk POLSKICH. 

Arnold Fibiger 

  

dla „Hurtu”. 

> 

a 

rową, wzg lędnie 
ekspedjentki, kasjerki 
lub bony. Dowiedieć 
się: Zakład Tapice — 

| ekuntepatmyscf 
us) 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Qżyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 

        m) U 

BMWAWAW 

R LEKARZE | 
BAWAWAG 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 

DOKTOR 

D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
syfiliss _ narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

  

Zawalna 8. 
  

Služąca 

Kobieta-Lekarz Wojskowym, u- zaraz. by. 

  

  

  

sko — Dekoracyjny 

nie zębów bez bólu. do wszystkiego, zna- 
Porcelanowe i złotejąca się dobrze na 
korony. Sztuczne zę- kuchni, potrzebna od 

Zgłaszać się 

Do sprzedania 
szafa bibljot. dębowa, bardowy (Bisku- 
kredens, stół owalny pia 12) Nr 36506, 
staroświecki, 2 lustra unieważnia się. —o 
tremo,  kantorek i 
damskie _biureczko, gubiono książkę 
stolik marmurowy wojskową wyd. 
pod samowar. Piłsud- przez. BK... U. 
skiego 29 4, od g.Święciany, na imię 
2 5p.p- —0 Stefana Domańskiego 

zam. przy ul. Sło- 
NMKZKM U WEEK EB AS mianka Nr 45. «© 

RÓŻNE 

gubiony kwit lom- 

  

    

gubioną książkę 

(Najwyśsze nagrody na wystawach eu: opejskich, neryczne. Przyjmuj t rzędnikom i uczącymtylko z powažnemi a 

ZŁOTE MEDALE na Targach Pół, w Wilnie). od zodz: 10 do 1iod| DI. ZOIOOWICZOWA |się zniżka. Ofiarna doerotiewiacjani, Wie e pi" Ar ае 
a również "zagranicznych. 5—7 p.p. W.Pohulan- | KOBIECE, WENE- | m. 5. Przyjmuje: odtoldowa 8 m, 1. P « przez P. K. U. Wilno. 

ka 2, róg Zawalnej| RYCZNE, NARZĄ- | 8—1 i od 4 7. лапа & imię Adolfa Bom- 

    

    

1 
р 1 

8415 — \.7.Р. 11 DOW MOCZOW. Wydz. Zdr. №. 3 @ аач ол на Kilo : В РО 

2 i i | EO p: a od 12--2i od 4--6, p LOKALE Bao wynajęcia postu. bula, unieważnia się. ! 

( (ie 0 <00IC 1 "MO 0 . Sommertel ul. Miekievicza 24 | g ои ста , ss : : 
| = o: DOKTOR tel. 277. Ra kanos : . Ё:ЁЁ_ЁГЁ%…КЫ‘Ё:Ё 

pus: = zanas BB ANUSZKA! GB nik 1898, w,d 

stosowane przy chorobach ŻOŁĄDKA, KISZEK, OBSTRUK- 

  

  

L. GINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 

3, e- Dokfór-Medycyny no, ul. Wileńska 

Ww. 

Pokój zzz” 

  

    

duży umeblowany do Poprawia, 

1898, w, d. 
- przez P. K. U. Wilno- 

Mertensowej powiąt, na imię Bu- 
pielęgnuje trymowicza Abrama, 

Gr: Kosmetyki 
Higienicznej Wi- 

ktorji 

    

CJI i KAMIENI ŻOŁCIOWYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE UBRANIA podług najnowszych WZORÓW Lion 507, Przyjimnie ER wynajęcia czasowo. Cer$, włosy. PrZYwra- uniewažnia się. 0 

ZIOŁA* są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszczają- na zamówienie i gotowe, za gotówkę i na raty od 8 do 1iod4 do8. p A. GYMBL ы иппеша&шип…па Zamkowa 18—19. — о ca дчёжэіпёй or : 

н : O r rne, * ry twa- 

cym, ułatwiającym funkcję ORGANÓW a A i dzia- poleca L. KULIKÓWSKI ul. Wielka Nr. 13. | — nan gi ęproczo- oraz Gabinet Kosme- - a a SCE MS Ekspedjent-(ka) 

łającym przeciwko OTYŁOŚCI. — uży wybór materjałów ostatnich nowości, oraz przyjmuje płciowe. Elektrotera- tyczny usuwa zmar- * „szczki oraz inne de- pot; 

W . 1 obstalunki z własnych materjałów. przylmaie | gr. В. WOLFSGŃ pia, słońce górskie szczki, piegi, way, po ojc: i wady Cez biektycznego: Šiais 

Pierwszorzędna robota — Ostatnie nowości — Ceny niskie. | weneryczne, _ moczo- djątermja. _ Mickiewi- łupież, brodawki, ku- Przyjęcia 11 2i 4—6.składać do Biura Re- 

Skład w Wilnie, Zarzecze 

TATENA ZOE ZEE TZS TRAC RZTEMCEE. 27. O TCS LPA ABY e 

% ROMANTYZM NASZYCH CZASÓW 

m GORZKIE ZIOŁA* (z marką „Kogut“, są 

30—7. Przy sklepie (Wielka 13) został już otwarty dział ubrań 
damskich, 

baczności, aby uniknąć ukąszeń w tubylców. Kpt. Lacey wynajął 100 

płciowe i skórne, ul.czą 12, róg Tatar-rzajki, wypadanie wło- umeblowane z wygo- Wilno, Jagiellońska 8 klamowego, Garbar- 
Mickiewicza 46, dami Wileńska 7, tel. 1067. skiej 9-2i5—8. sów. 

— Pańska 4 m. 2. — е W.Z.P 43. m. 6. 

mego rana lał ulewny deszcz. Mimo dróży, gdyż przyszli do przekonania iż mef 
to jednak wszyscy byliśmy w wyśmie- 

do wynajęcia. 
—0 

EK 
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m. 14. barska 1, pod „Zet“. 
  

jechališmy na pelnym gazie. Oba Che- 
vrolety szły cicho i równo, jak gdyby 

większości wypadków śmiertelnych.  czarnuchów, którzy pomogli nam prze- podróż poślubna po drogach afrykań- to 

WĘŻE I SKORPJONY. Ale nie tylko przed wężami musieli- ciągnąć nasze niezmordowane / Che- skich daleka jest ой przyjemności. Pan nitych  humorach, gdyż znaleźli- nie miały poza sobą.4000 mil trzęsa- 

śmy mieć się na baczności. Każdy raz wrolety przez trzęsawiska. Przeprawa młody przekonał się bardzo szybko, że śmy się wszyscy na prawdziwej wisk, błot i wogóle bezdroży Afryki 

przed udaniem się na spoczynek musieli trwała prawie dzień cały. Zmęczeni i łatwiej jest podbić serce kobiety, niż drodze, co pozwoliła nam rozwinąć Południowej i Podzwrotnikowej. Na 
Długo w noc siedzieliśmy przy og- 

nisku, opowiadając sobie wzajemnie 

straszne historje o duchach. Była to je- 

dną z tych ciężkich pięciu nocy, spę- 

dzonych nad brzegiem rozlanej rzeki 

Ruvui, kiedy to wyczekiwaliśmy warun- 

ków przeprawy. Opowiadanie o du- 

chach w mroczną noc w cieniu wulka- 

nu Kilimandżaro miało w sobie coś 

niesamowitego. Mrówki rozkosznego 

strachu chodziły nam po plecach. Od- 

żyły w naszej pamięci wspomnienia 

lat dziecięcych, kiedy to w długie wie- 
czory zimowe, skupieni dokoła starej 

niani, słuchaliśmy znieruchomieni stra- 

sznych powieści a duchach, bojąc się 

spojrzeć w czarne ślepia okien, aby nie 
ujrzeć w nich jakiejś strasznej zjawy. 

Ogień palił się leniwo, wilgotne ga- 
* syczały dziwnie, a syk ich chwi- 

lami przeciiodził w jakiś żałosny jęk, 

którym podobno skarżą się dusze w 

czyśćcu cierpiące. Williams sięgnął rę- 
ką po polano, które leżało w odległoś- , 

ci 4 stóp, by dorzucić je do ogniska. 

Zaledwie podniósł  połano, rzucił je 

gwałtownie, jak gdyby chwycił za roz- 

palone żełazo. W szczelinie polana znaj 

dcuct sie oślizgły wąż. Wilson, który 

jest doskonałym znawcą wężów, stwier 

dził odrazu, że jest to. wąż z gatunku 

najbardziej jadowitych. Wziął gada 

szczypcami i rzucił na węgle. Gości ta- 

śmy bardzo skrupulatnie trzepać nasze 

prześcieradła i kołdry, ażeby wypło- 

szyć wszystkie skorpjony, które zagnie 

wyczerpani przyjęliśmy z prawdziwą 
radością zaproszenie na nocieg przez 

względnie dużą szybkość po raz pier- 
„wszy od wyjazdu z Kapsztadu. 

Pa południu tego samego dnia sta- 

pokonać afrykańskie trudności komuni- 

kacyjne. Młodzi pozostali w Kikuju 

  

ździły się tam podczas dnia. Początko- 

wo po takiej operacji długa nie mogliś- 

my usnąć, gdyż zdawało się, że gdzieś 
w zwoju kołdry siedzi jakiś niedostrze- 
żony przez nas skorpjon, który lada 
chwila wypełznie, ażeby nas ukłuć 
swem jadowitem żądłem. Codzienne je- 
dnak tego rodzaju operacje znieczuli- 
ły naszą europejską wrażliwość do te- 
go stopnia, że wytrząsanie skorpjonów 
z naszej pościeli uważaliśmy za normal 
ną codzienną czynność którą trzeba by 
ło wykonać przed udaniem się na spo- 

czynek. 

W OKOLICACH RÓWNIKA. i 

nęliśmy w miasteczku Nakurui, gdzie 

zwiedziliśmy pobliskie malownicze je- 

zioro, ulubione miejsce ilamingów. Ope 

rator kinematograficzny skorzystał z 

okazji i sfilmoważ wznoszące się stada 

tych pysznych ptaków. Zwiedziliśmy 

również dymiący wulkan Kenia który 

także został uwieczniony na filmie. 

Północna Kenia przedstawia teren 

górzysty. Drogi miejscami są bardzo 

strome i kamieniste, lecz nie przedsta- 

wiały one dła nas niebezpieczeństwa, 

dzięki sprawnie funkcjońującym ha- 

mulcom naszych Chevroletów. 
Okoliczne góry pokryte zielonym 

kobiercem gęstej trawy, przedstawiały 

bardzo malowniczy widok, tem milszy 
  Pa odpoczynku w Nairobi wyruszy- 

liśmy wczesnym rankiem do  Nakurui, 

miasteczka odległego 110 mil na pół- 

noc od Nairobi, znajdującego się w 0- 

kolicach równika. Droga początkowo 

była fatalna. Chevrolety nasze raz po 

raz zapadały się po osie w gęste bła- 

to. Przekonaliśmy się, iż to co nam 

mówiono w Nairobi o drodze do Naku- 

rui, wcałe nie było dalekie od prawdy. 

Wkrótce matrafiliśmy na przeszkodę 
wprost do nie przebycia. Rozległe ba- 
gna, ciągnące się na kilkanaście kilo- 

farmera Graswolde Williams'a do po- 
bliskiej farmy, położonej w Great Riet 
Velley, bardzo malowniczej miejsco- 
wości. ; 

Razem z nami z Nairobi wyruszyła 
samochodem młoda para nowożeńców 
w podróż poślubną do Nakurui, lecz 

  

Przeprawa przez rzekę M'Lali w Afryce Centralnej pod- 

czas powodzi, By dostać się do pontonu, ciężarówka mu- 

siała przebyć kilka kilometrów po zalanem wodą wy- 
brzeżu. 

dla nas, że przypominały nam krajo- 

braz okolic Kapsztadu. 
Dnia 5 czerwca przekroczyliśmy 

równik. Wprawdzie słońce rzucało swe 

promienie pionowo na nasze głowy, 

lecz bynajmniej nie odczuwaliśmy upa- 
łu, ponieważ znajdowaliśmy się na wy- 
sokości 6000 stóp: ponad poziomem 
morza. Dziwnie jednak czuliśmy się na 
postojach, gdyż nigdzie nie mogliśmy 
znaleźć cienia, mając słońce wprost 
nad głowami. 

(niestety, tak nazywała się miejsco- 
wość, gdzie zostali zmuszeni do spę- 

dzenia pierwszej nocy poślubnej), a 

my, nie będąc obciążeni balastem mał- 

żeństwa, kontynuowaliśmy naszą po- 

dróż. 
Po wygodnym wypoczynku na far- 

kich spotykaliśmy w naszej podróży na metrów, zagrodziły nam drogę. Nie by- już na 20-ej mili odważni nowożeńcy 

postanowili zrezygnować z dalszej po- 
mie, nieznanym od dłuższego czasu, 

wyruszyliśmy w dalszą drogę. Od sa- 
Droga w dalszym ciągu nie przed- 

stawiała nic do życzenia, wobec czego 

samym równiku zatrzymaliśmy się tyl- 
ko na krótko w celu dokonańia zdję- 
cia fotograficznego jedynego tu słupa, 
uprzytomniającego podróżnym, że znaj 
dują się na równiku. Wspaniała droga, 
która prowadzi od Nakurui do Eldama- 
rivine na granicy Kenii i Ugandy, z0- 
stała zepsuta przez wylew potoków 
górskich. Niezmordowane Chevrolety 
nasze na przestrzeni kilku mil ślizgały 
a „po zamulonej wylewem nawierz- 
chni. 
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Wobec górzystego terenu okolicy i ^ 
licznych górskich strumieni co chwila 
spotykaliśmy mosty  najróżnorodniej- 
szej konstrukcji: zwykłe drewniane, że- 
lazne i betonowe, Chcąc skrócić sobię 
podróż, wzieliśmy boczną drogę. Gdyś- 
my wjechali na duży most, przerzuco- 
ny przez wąwoz, zauważyliśmy, że je- 
zdnia porośnięta jest trawą. Jak dowie- 

dzieliśmy się później, most ten ad kil- 

ku lat omijany jako niebezpieczny, po- 
ważnie groził zawaleniem się. 

Na trzeci dzień po przekroczeniu 
równika znaleźliśmy się na terytorjum 

Ugandy, zdążając do granicy Sudanu. 

Stan dróg w dalszym ciągu przedsta- 

wiał się jaknajlepiej. jechaliśmy jak 
po stole przy maksymalnej szybkości, 
obiecując sabie dotrzeć do Nilu w przez. 

ciągu dwóch dni, co w rzeczywistości 
udało się ham. 

każdym kroku i musieliśmy mieć się na ło innej rady, jak uciec się do pomocy 
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