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ГАС 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. e 
POSTAWY — Księgarnia Połskjej Macierzy Szkolnej. ' 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

IELSTWA    

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, —- Bufet Kolejowy. в 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. } 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. ! 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. i 
GRODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. | 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. į 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. | 

i 
{ 

  

KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ui. Suwaiska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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„ Ūpista pacziowa siszczona ryczańtem, 
Redutcja retopirów sie zamówionych mie zwraca. Aduinistra- 

mie uwegiędała zestrzeżeń co do razmieszczenia ogłoszeń. 

  

Wywiad p. Holówki 
Z powodu ostatniego wywiadu na- 

czelnika „wydz. wschodniego M, S. Ź. 
p. Tadeusza ołówki powstał zu- 

pełnie nieuzasadniony alarm i nie- 

zwykle daleko idące komentarze za- 

równo w części prasy polskiej, jak 

te$ zagranicznej, głównie zaś w 

Niemczech. Chodzi mianowicie o to, że 

p. Hałówko miał się rzekomo wyra- 

żić, iż kwestja wileńska jest otwartą, 

W istocie poruszenie, jakie wywo- 

łały słowa _naczelnika Hołówki, że 

Polska godzi się wyeliminować 

kwestję wileńską z całokształtu 

innych spraw związanych z na- 

wiązaniem normalnych stosun- 
ków polsko:-litewskich* możemy 

nazwać nieurasadnionem, a to prze- 

dewszystkiem dlatego, iż jest to sta- 

nowisko dawno znane, bynajmniej 

nie nowe, więcej jeszcze: zasadnicze, 

które przyświecało delegacji polskiej 

zarówno na wszystkich konferencjach 

w Królewcu, jak też we wszystkich 

innych pertraktacjach z Litwą od cza” 

su znanej uchwały Rady Ligi Naro- 

dów z dnia 10 grudnia w sprawie 

unormowania stosunków  polsko-li- 

wskich. Jest to zatem wyłącznie 
Powtórzenie tezy, tezy, która znanabyła 
już dwa lata temu i kilkakrotnie w 

sposób zupełnie jasny i wyraźny wy- 
kładana zarówno w pałacu Oberprasi- 
dium der Preussischen Regierung na 
konferencji królewieckiej, jak na dzie- 
siątkach poszczególnych wywiadów 

+." prasowych, udzielanych w owe gorące 
czasy rokowań polsko-litewskich. 

Stanowisko tego rodzaju przyjęła 
dyplomacja polska idącą liter lniej i 
konsekwentnie po linji wytkniętej 
przez rezolucję Rady Ligi, szczerze 
pragnąc osiągnięcia porozumienia 
„od którego ;pokój zależy”, Stano. 
wisko to utrącało z całą bezwzględ- 
nością wybiegi rządu kowieńskiego, 
bardziej jeszcze, bo otwierało  przy- 
łbicę tych wykrętów dyplomacji ko- 
wieńskiej, która nie chciała o żadnym 
nawiązaniu normalnych stosunków z 
Polską nawet słyszeć, Chodziło mia- 
nowicie oto, że rząd kowieński O- 
świadczył, iż nie uważa za możliwe 
nawiązanie normalnych * stosunków z 
Polską, a to przedewszystkiem  dlate- 

ECHA STOLICY 

P. Prezydent wyjechał do Spały. 

WARSZAWA, 22.XI1, Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej wyjechał dziś 
po południu w towarzystwie szefa 
gabinetu wojskowego i adjutantów 
przybocznych do Spały, Powrót Pana 
Prezydenta spodziewany jest w  nie- 
dzielę. Tegoż dnia o godz. 20 odbę- 
dzie się na Zamku uroczystość deko- 
rowania pracowników przemysłowych. 

Przzydjum Akademii Umiejętności 
na Zamku 

WARSZAWA, 22-11. Pat. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
o godzinie 11-ej. przedstawicieli Aka- 
demji Umiejętności w osobach preże- 
sa prof. Kostaneckiego, wiceprezesa 
prof. Wróblewskiego i sekretarza ge- 
neralnego prof. Kutrzeby. O godzinie 
zaś 12 przyjął delegację Akademji Na- 
nk Technicznych. oraz Towarzystwa 
Naukowego w Warszawie z p. Bro- 
niewskim na czele. 

Wyjazd min, Moraczewskiego 
do Poznania 

WARSZAWA, 22 XI, Pat. Pan mi- 
nister robót publicznych wyjeżdża w 
dniu dzisiejszym do Poznania na 
otwarcie i poświęcenie nowej elektrow - 
ni miejskiej w Poznaniu. 

W Minisfersfwie Rolnictwa 
odbył się zjazd 

WARSZAWA, 22 XI. Pat. W dniu 
dzisiejszym o godzinie 10-ej rano w 
Ministerstwie Rolnictwa rozpoczął się 
kolejny zjazd naczełników wydziałów 
rolnictwa wszystkich urzędów woje- 
wódzkich i wojewódzkich inspekto- 
rów i referentów rolnych. Obradom 
zjazdu przewodniczy p. minister rol- 
nictwa Karol Niezabytowski, W zjeździe 
biorą udział dyrektorowie departa- 
mentów i wyżsi urzędnicy Ministerstwa 
Obrady pctrwają dwa dni. 

Odczyf w Uniwersyfecie 
© Lidze Narodów 

WARSZAWA, 21 XI, PAT. Wczo- 
raj o godzinie 8-ej wieczorem w audy- 
torjum Brudzińskiego uniwersytetu 
warszawskiego, staraniem akademic- 
kiego związku przyjaciół Ligi Naro- 
dów odbył się odczyt radcy Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych dr. Włady- 
sława Sokołowskiego na temat 10:go 
Zgromadzenia Ligi Narodów. W ob- 
szernych wywodach p. Sokołowski 
zobrazował całość prac dokonanych 
podczas tego Zgromadzenia tak na 
plenum, jak i w komisjach ze szcze- 

Interwencja Karąchana u Curtiusa 
SOWIETY BOJĄ SIĘ WZMOCNIONEJ POZYCJI POLSKI W. EUROPIE 

WSCHODNIEJ.z 
BERLIN, 22-11. PAT. „Tejegraphen Union“ dowiaduje się, że zastępca sowięckie. 

go komisarza spraw zagranicznych Karachan w czasie swego obecnego pobytu w Ber.. 
linie nie złożył wprawdzie wizyty olicjaliiej ministrowi spraw zagranicznych Curtiusowi, 
nawiązał jednak Ścisły kontakt z młarodajnąmi czynnikami w sprawach politycznych 
niemieckiego urzędu spraw zagranicznych. W rozynowąch tych — podkreśla „Tel. Union* 
powołując się ma informacje berlińskich kół politycznych — wysunięta miała być sprawa 
parafowanej ostatnio między Polską a Niemcami umowy fikwidadyjnej, której znaczenie 
strona rosyjska bardzo wysoko ocenia. 

KARACHAN PODKREŚLIŁ ZWŁASZCZA, żE UMOWA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO 
ЗИМЕСО WZMOCNIENIA PRESTIGE'U POLITYCZNEGO POLSKI W EUROPIE 
WSCHODNIEJ Z POWODU, żE POLSKA POZBYŁA SIĘ W TEN SPOSÓB ZA JED- 
NYM ZAMACHEM WSZYSTKICH SPRAW SKIEROWANYCH PRZECIWKO NIEJ 
PRZED SĄDEM ROZJEMCZYM W PARYŻU I PRZED TRYBUNAŁEM MIĘDZYNARO- 
DOWYM W HADZE, PRETENSYJ, KTÓRYCH WYNIK ZAPOWiADAŁ SIĘ DLA STRO- 
NY POLSKIEJ NIEKORZYSTNIE. KARACHAN WYRAZIŁ PONADTO OBAWĘ, ŻE 5TA. 
NOWISKO POLSKI WYZYSKANE MOŻE BYĆ PRZEZ NIĄ DO NOWYCH NIEUSTĘP. 
LIWYCH KROKÓW W STOSUNKU DO ROSJI. 

* 

Program Hugenberga 
ZDECYDOWANA WALKA PRZECIWKO PLANOWI YOUNGA. 

BERLIN, 22-11. PAT. Zarząd stronnictwa niemiecko-narodowego zaa 
probował dziś jednogłośnie program polityczny, przedłożony przez przewod- 
niczącego stronnictwa posła Hugenberga. Program ten występuje zdecydo- 
wanie przeciwko plańowi Younga, zapowiadając, iż w Niemczech nie będzie 
Spokoju tak długo, jak długo plan Younga będzie miał zastosowanie. Omawia- 
iąc sytuację wewnętrzno polityczną, program zwraca się z zarzutem pod adre- 
sem stronnictw mieszczańskich, utrzymując, iż dzięki ich poparciu tylko moż- 
liwa iest hegemonja socjalistycznej mniejszości. Stronnictwo niemiėcko-naro- 
dowe popierać będzie według tego programu wszelkie zarządzenia i kroki, 
zmierzające do poprawy położenia, w: jfakiem znajduje się rolnictwo niemiee- 
kie. Warunkiem praeprowadzenia wszystkich postulatów agrarnych jest — 
zdaniem programu — obalenie ttegemonji mąrksistowskiej. Tylko dzięki tak 
silnemu stanowisku socjalistów możliwe są rakowania polsko-niemieckie o 
traktat handlowy, którego zawarcie zagraża całemu rolnictwu niemieckiemu, 
zwłaszcza niemieckiemu Wschodowi. 

ŻĄDANIE USUNIĘCIA SOCJALISTÓW OD RZĄDU. 
BERLIN, 22-11. PAT. Zarząd stronnictwa niemiecko narodowego na 

posiedzeniu odbytem w ramach kongresu w Cassel przyjął program polityczny 
przedstawiony przez przewodniczącego stronnictwa posła Hugenberga. W 
programie tym między innemi podef FHugerberg wypowiada się za polityką 
koalicyjną pod warunkiem, że socjaliści zostaną usunięci od rządu. 4 

PRZYJĘCIE PROJEKTU USTAWY PLEBISCYTOWEJ. 
Po dłuższej dyskusji zarząd: przeważającą większością głosów przyjął 

w niezmienionej formie projekt ustawy  plebiscytowej.  Paragriaf 4, żądający 
zastosowania sankcyj karnych wobecj członków rządu, utrzymano. Stanowisko | 
to — jakipodkreślają w kołach niemiecko narodowych — oznacza udzielenie 
votum zautania posłowi Hugenbergowi. 

Dookoła traktatu handlowego z Polską 
OSTRA NAPAŚĆ NA POLSKĘ NA ZJEZDZIE NIEMIECKIEJ PARTJI CHŁOP 

SKIEJ. 
BERLIN, 22 11. PAT. Na zjeździe przedstawicieli chrześcijańsko-narodowej partji 

chiopskiej wygłosił poseł. Doebrich przemówienie, zwracające się w niezwykle ostry spo 
sćb przeciwko zawarciu traktatu handlowego z Polską, na zasadzie klauzuli największe- 
go uprzywilejowania i przyznania Polsce kontyngentu na nierogaciznę. Mówca podkreślił, 
iż poza zawarciem traktatu grozi Niemcom inne niebezpieczeństwo w Polsce, a miano- 
wicie polsko-niemiecka umowa likwidacyjna. Umowa ta cznacza, według mówcy, likwi- 
dację całej dotychczasowej niemieckiej polityki na Wschodzie. 

  

Sprawa zagłębia Saary w Izbie francuskiej 
PROPOZYCJA RZĄDU I ATAK FRANKLINA  BOUILLON. 
PARYŻ, 22-11. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Izby rząd wystąpił z 

Rewindykacja kościołów 
Od Agencji KAP-a otrzymaliśmy 

onegdaj następujący list księdza arcy* 
biskupa Jałbrzykowskiego: 

Wobec faktu tende cyjnego rozsiewania 
mylaych wiadomości w gazetach rosyjskich, 
jak „Za Swoboda”, „Woskresnoje Cztienje", 
i niektórych 14awet polskich, jak „Gazeta 
Poiska“, „Robotnik“ i t.p. o wszczętej sądo 
wnijie sprawie rawirdykacji kościołów i ka. 
plic, niniejszem oświadczam; 

1) Nie chcę przywiaszczać dia katolików 
ani jednej cerkwi prawosławnej, ale jedynie 
pragnę, aby w imię zasady sprawiediiweści 
kościoły katolickie, przemocą przez rząd car- 
ską zagarnięte, powróciły do prawowitych 
właścicieli. 

2) Nie rozpoczynam wojny. z prawosła. 
wiem, ani pragnę jego zniszczenia, ale do- 
chodzę zasady zwykłej sprawiediiwości. 

3) Nie wystąpiła Kurja Metropo.italna Wi 
leńska o -odebranie wszystkich prawosław- 
nych. cerkwi, ale z 464 objektów Kościoła 
katolickiego, zabranych przez rządy rosyjskie 
w granicach diecezji Wileńskiej, żąda zwro- 
tu jedynie 113, których posiadanie .dla kato- 
lików jest niezbędnie potrzebne. 

4) Przez długie lata Kościół katolicki o- 
czekiwał uregulowania tej sprawy przez Wła” 
dze Państwowe i jedynie w ostatniej chwili 
piuzed upływem teńmira przedawnienia (10 
lecia) wystąpiła Kurja Metropolitalna w imię 
wykemania obowiązku na drogę sądową. 

5) Setki i tysiące najlepszych synów Ко- 
ścioła i Ojczyzny szły na wygnanie, znosiły 
katusze w katotdze za to, że brały udział w 
powstaniu, że dochowywały wierności Ko- 
ściołowi. Gdy na wygnaniu dochodziły do nie 
szczęśliwych skazańców wieści o zamykaniu 
i zabieraniu kościołów katolickich, z piersi 
ich zbołałych dobywały się błagalne westch. 
nienia. „Ojczyznę, wainość, kościoły racz 
nam wrócić Panie"; jedyną ich pociechą 
była nadzieja, że następne pokolenia docze. 
kają się lepszych czasów, że Ojczyzna, woL. 
ność, kościoły będą przywrócone. To przeko 
nanie podtrzymywali „w nich nawet uczwsi, 
acz nieliczni Rosjanie — prawosławni. Ża- 
den prawowity Polak . katolik nie może ani 
na chwiłę przypuścić, aby władze państwo 
we polskie chciały podtrzymywać kary, wy- 
mierzone przez siepączy rosyjskich za udział 
w powstaniu za polskość, za katolicyzm. 

6) Kościół katolicki za gwałt nie chce 
odpowiedzieć gwałtem, ale dochodzenie 
swych praw na drodze legalnej składa w rę. 
ce sprawiedliwości i z całym spokojem ocze- 
kuje na wymiar sprawiedliwego wyroku, 

7) Wreszcie dodaję, że powyższe moje za 
sady podzielają i inni zainteresowani katolic. 
cy Biskupi. 4 R. Jałbrzykowski Arcyb. Wil. 

Przez nieporozumienie list Arcybi- 
skupa drukujemy dziś dopieo. Co do 
samej poruszonej w nim sprawy rewin- 
dykacji kościołów katolickich, zagrabio 
nych przez najeźdzców, to naszem zda 
niem nie .może być dwuch zdań co do 
słuszności tej sprawy. 

Sąd Najwyższy stał na stanowisku, 
że konfiskaty są nieważne i że krzywda 
powinna być wynagrodzona. . Prawo 
jest równe dla wszystkich. Objekty bu 
dowane przez lub dla kościoła katoli- 
ckiego, a zabrane po powstaniach po- 
winne być kościołowi katolickiemu 
zwrócone. Prawnik, po znanym wyroku 
Sądu Najwyższego z 12 maja 1928 ro- 
ku w sprawie Stefana Szumkowskiego 
nie może stać na inne stanowisku. 

Miejmy nadzieję, że Kościół tą sa- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy us «ręnie 2-ej i 3rej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
usótesłase zilimetr 50 gr. Kronika reklamowa mitmetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
smejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieałane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

NADĄŻANIE 
Wśród prasy rządowej Czas i Kur- 

jer Wuleński były pismami, które naj- 
więcej nie chciały oktrojowania kon- 
stytucji. Zwłaszcza stacowisko Czasu 
pamiętne jest dla naszych czytelników 
przez polemikę, która toczyła się po- 
między ,„Słowem* a pismem krakow* 
skiem— dwa lata temu. Myśmy obsta- 
wali za oktrojowaniem konstytucji, 
Czas to potępiaż, a „Dzień Polski* w 
artykule hr. Wojciecha Rostworow* 
Skiego stanął raczej po naszej stronie. 

Po ostatniej mowie p. premjera 
wypowiedzieliśmy przekonanie, że obec- 
nie i Czas i Kurjer Wileński „pod- 
zžlągną“ swoje zapatrywania do poglą- 
dów p. premjera, | totiie w Czasie 
przeczytaliśmy: 

To co minister Świtalski. powiedział» 
wystarcza, «by zrozumieć, że zbliża się 

decydujący moment walki o sowy ustrój i 
že wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 

toczyć się ona będzie pod hasłem: silny 
tządczy sejmowładztwo? Małą jest nadzie» 
ia, aby byla to walka ną t.z . „małym 

odcinku". Sejm nasz nie jest bowiem w 
stanie do uchwalenia jakiejkolwiek zmiany. 
Zdaje się, że będzie to wlaka na owej ta- 
jemniczej narazie „większej przestrzeni”. 

A w Kurjerze Wileńskim: 

Jeżeli jednak wszystkie inne drogi 
okażą się "zawodne, dzisiejsza opozycja 
sejinowa zostąła przez historię oceniona 

jako „legalna* zapora na drodze rozwoju 

państwa, którą bieg wypadków i zdrowy 
instynkt samozachowawczy państwa złamał 
i odrzucił na bok* 

Fortunną więc chwilę obrał tajem- 
niczy p. X, który w artykule, umiesz- 
czonym w „Dniu Polskim", nazywa 
mnie „wolnym strzelcem obozu kon 
serwatywnego". Chyba z tego faktu 
nie można wnioskować, że strzelcy 
zawodowi nie potrafią... pudlowač, Cat, 

TENS SONATA TDS TTT 

Pan Adolf Nowaczyński ogłosił w „Ga» 
zecie Warszawskiej* zabawny, jak zwykle, 
artykuł, wychodząc z błędnego założenia, 
że jeszcze nie ukazała się broszura pana 

Adolfa Bocheńskiego, która w rzeczywis= 
tości już od roku została wydana przez 
księgarnię polską Bernarda Pałonieckiego 
we Lwowie. > 
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Rozwiązanie prezydjam 
Rady Zw. Zawodowych 

w Mińsku 
MOSKWA, 22— XI. PAT. Oficjalnie do- 

noszą z Mińska o rozwiązaniu prezydjum 
centralnej rady związków zawodowych 
Białej Rusi. 

Powodem tej decyzji miało być stoso- 
wanie przez prezydjum w dziąłalności zw. 

Centr. 

> i i ż : 282 * я drogą, którą dochodzą swych praw y dzi 
go, że tego rodzaju nawiązanie sto adena o propozycją, ażeby intetpelacje w sprawach, dotyczących zagłębia Saary, były 22 M nano Adas = | zawodowych niewłaściwej linji. as ” rid i żetel ini r i j ROK . ы arto przypomnieć, że przed rokiem z 
sunków niweczy, zasadę, fundamen; kreślając jej. stale warastające, znaczę. omawiane łącznie z budżetem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Deputowa ność z czego cała katolicka ludność m. ŠE a sa ostał 
pretensyj litewskich do Wilna. Tego 

"rodzaju nawiązanie normalnych sto 
svnków — mówiła dyplomacja kowień- 
ska—uważane być może jako legali- 
zacja status quo, jako legalizacja 

„ przynależności Wilna do Polski. To 
4 była główna tarcza, za którą dyplo- X 
“macja kowieriska ukrywala zasadni- 

nie na terenie Ligi Narodów. 

Odczyt min. Cara 
WARSZAWA, 22 XI. Pat. W nie- 

dzielę 24 listopada p. minister spra- 
wiedliwości Stanisław Car wygłosi od- 
czyt pod tyt. „Konstytucja 17 marca 
a polska rzeczywistość”, 

ny Franklin Bouillon, zabierając głos, wyraził ubolewanie z tego powodu, że 
rokowania:w sprawie zagłębia Saary zostały rozpoczęte, zanim Francja p:zez 
wejście w życie planu Younga mogła przekonać się o dobrej woli Niemiec. 

ODPOWIEDŹ BRIANDA. 
Odpowiadając dep. Bouillon, Briaqd przypomniał, że Francja nie chcia- 

ła omawiać w czasje konierencji haskiej kwestji zagłębia SĄary uważając ją 
za dotyczącą wyłącznie Francji i Niemiec. Aczkolwiek rząd gotów jest wysłu: 
chać propozycyj niemieckich — mówił Briand to jednak zachowa oa cał- 
kowitą swobodę decyzji. Wobec twierdzenia Franklina Bouillon, że'w sprawie 
opuszczenia zagłębia Saary kryje się coś niejasnego i niedopuszczalnego, 

Polski szczerze cieszyć się będzie. Zre- 
sztą część kościołów przerobionych na 
cerkwie już została Kościołowi katolic- 
kiemu zwrócono. Na terenie djec.wil. li- 
czymy około 30 takich kościołów. 

Będzie to jednak ciosem dla ludnoś- 
ci prawosławnej. Los ludności prawo- 
sławnej leży nam na sercu i przypisu- 
jemy wielkie znaczenie polityczne skut 
kom tej opieki i przychylności, które 

Tomski z prezesury, a szereg innych 0s0- 
bistości z zarządu i poszczególnych sekcyj 
wszechzwiązkowej centrali związków Za- 
wadowych. 

ki Sowlety zamierzają karać 
„zdradę swych zagranicznych 

urzędników. 
MOSKWA. 22 XI. Pat. (Tass). Ogło- | 

szone zostało rozporządzenie centralnego czą niechęć do nawiązania stosun. ROZNICA oswobodzenia Lwowa' Briand zarzuca Franklinowi Bóuillon uprawianie manewru politycznego, ma. Państwo Polskie, zdaniem naszem, po dz one rei GINIE ków z Polską i wykonania rezolucji _ LWÓW. 22,XI. Pat. W dniu dz sia i NP cO WO CE szoa * W kin ТОЛНЕа ad CWE AEC zittuanieńczo © iotytzi JAJ Rady Ligi. 

Tarcza ta została utrącona z rąk 
ów.:zesnego ministra spraw zagranicz- 
nych Litwy Voldemarasa, przez dekla- 
rację polską, że o ile Litwa uważa i 
obawia się, że nawiązanie normal. 
nych stosuaków pomiędzy Polską i 
Litwą komentowane będzie jako zrze- 

czenie się pretensji Litwy do Wilna— 
Polska godzi się na'złożenie de- 
kiaracji, że całokształt spraw zwię- 
zanych z unormowaniem stosunków, 
w niczem nie przesądza kwestji 
zapatrywań obydwuch stron na 
t. zw. kwestję wileńską. To zna- 
czy: Polska pozostanie przy swoim 
zdaniu, że sprawa wileńska dawno 
już jest uregulowana i obecnie nie 
istnieje, zaś strona litewska pozosta: 
nie przy swojem zdaniu, że sprawa 
ta jest otwartą i wymaga *załatwienia 
w myśl postulatów kowieńskich. 

Był to ze strony polskiej krok za- 
równo daleko idącyj jak konsekwent- 
ny, otwarty, szczery i zmierzający do 
usunięcia główne, przeszkody w kie- 
runku urzeczywistnienia rezolucji Ra- 
dy Ligi, 

Sprawa postawiona była tak jasno, 
że nie wymagała wówczas żadnych 
komentarzy. Dlaczego więc poruszyła 
dziś zgodnie czynniki opozycyjne w 
Polsce, solidarnie z prasą niemiecką?.. 

Konsekwencja tego zasadniczego 

obchodzono tu Il-tą rocznicę oswobodze- 
nia Lwowa. Staraniem komitetu obywatel- 
skiego odbyła się o godzinie 8-ej min. 30 
na rynku uroczystość wywieszenia flagi 
państwowej na wieży ratuszowej. Przed 
gmachem ratuszą zgromadzili się przedsta- 
wiciele władz cywilnych i wojskowych, 
korpus oficerski, Związek Obrońców Lwo- 
wa oraz delegacje stowarzyszeń i insty- 
tucyj ze sztandarami. Ustąwieni na wieży 
„ratuszowej trębacze 14-go pułku ułanów 
odegrali hejnał, poczem przy Gźwięk=ch 
hymnu państwowego zaciągnięto na maszt 
flagę państwową. Z rynku przedstawiciele 
władz i związków udali się do katedry, 
gdzie o godzinie 9 rano odprawiona zosta- 
ta broczysta mszą Święta, w czasie której 
szereg pieśni wykonał chór Lutni, 

stanowiska Polski szła we wszystkich 
kierunkach. Konsekwencją też tej za- 
sady była nazwa „linja administra- 
cyjna“, jakkolwiek Polska uważa tę 
„linję* za granicę, a Litwa za kordon 
wojskowy „armji okupacyjnej”. q Dla- 
czego po podpisaniu w Berlinie ukła- 
du o „Małym Ruchu Granicznym“, 
gdzie wyraźnie mówiono o „linji ad- 
ministracyjnej", a nie o „granicy” 
uważano tę rzecz za naturalną, a 

obecnie poruszono ją jako nową?.. 
W roku zeszłym fpodczas zjazdu 

legionistów w Wilnie tenże naczelnik 
Hołówko wykładał w sposób bardzo 
plastyczny to stanowisko Polski wo- 
bec przybyłych z Kowna dziennikarzy 
i zaznaczył raz jeszcze, że nawiązanie 
normalnych stosunków pomiędzy Pel: 
ską i Litwą w niczem nie przesądza 

NOWY SUKCES RZĄDU TARDIEU. 
Socjalista Grumbach domagał się jaknajprędsąego przeprowadzenia 

debaty w sprawie zagłębia Saary. Natomiast pyemjgr Tardieu wyraził pogląd 
że wszelkie debaty w tej sprawie są w obecnej chwili szkodliwe i domagali się 
odroczenia interpelacyj, stawiając przytem kwestję zaufania. Izba 244 głosami przeciwko 226 odroczyla interpetacje w sprawie zagłębia Saary. 

IZBA PRZYJĘŁA W CAŁOŚCI KREDYTY RZĄDOWE. 
FARYŻ, 22-11. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Deputowanych 

jeden z deputowanych socjalistycznych wystąpił przeciwko utworzeniu no- 
wych ministerstw i podsekretarjatėw stanu. W odpowiedzi swej Tardieu za- 
znaczył, iż Izba dała w tej mierze wyraz swemu stanowisku, uchwalając nie- 
zbędne kredyty na te cele. Premjer wysunął kwestję zaufania w związku z ca- 
iością kredytów na utworzenie nowyćh ministerstw. Izba w głosowaniu przy- 
jęła 334 głosami przeciwko 250 całość kredytów. 

macji kowieńskiej, że dziś minister 
spr. zagranicznych Litwy Zaunius uwa- 
ża za stosowne, łącznie z pewnym 
odłamem prasy polskiej i niemieckiej, 
udawać, że o tem „pierwszy raz w 
życiu słyszy" i na poparcie swego 
ździwienia oświadczyć w ostatnim wy- 
wiadzie, że...: „Pan Hołówkoj może 
się sam przestraszyć swych słów, gdy 
mu przyjdzie składać z nich sprawo* 
zdanie swemu szefowi”, ь 

Całe nieporozumienie polega na 
komentowaniu słów „wyeliminowanie 
kwestji wileńskiej" jako „uznanie spor- 
ności kwestji wileńskiej". Nieporozu- 
mienie te wywołane zostało niewątpli 
wie świadomie, o czem doskonale wie 
zarówno polska prasa endecka, jak 
„Berliner Tageblatt", jak też sam pan 
minister Zaunius. m, 

kwestji wileńskiej. Powiedział nawet 
w ten sposób, o ile sobie dokładnie 
jego słowa przypominam: „znaczna 
część opinji i prasy niemieckiej nie 
chce uznać naprzykład „korytarza 
Polskiego" i twierdzi, że Niemcy nigdy 
się z nim nie pogodzą i zawsze bę: 
dą rościć doń pretensję jak Litwa do 
Wilna, a przecież śnie przeszkadza to 
Niemcom w nawiązaniu normalnych 

stosunków z Polską...* 
Ten wywiad "naczelnika Hołówki 

zamieszczony był we wszystkich ga- 
zetach kowieńskich i w znacznej czę- 
Ści prasy polskiej. 

Powtarzamy raz jeszcze, że to sta- 
nowisko Polski bylo jedn, m z najsil- 

niejszych jej argumentów, czego Świa- 

dectwem być może jak dalece nie przy: 

padło i nie przypada do gustu dyplo 

kwi Prawosławnej. Wobec tego nie wi- 
dzimy z tej sytuacji innego wyjścia jak: 
1) oddać zabrane na cerkwie kościoły 
praw, emu właścicielowi, 2) pomódz 
ludności prawosławnej aby na miejsce 
utraconych świątyń wybudowała nowe. 

Swiątynie budują się na przestrzeni 
wieków. To same uczucie sprawiedliwo 
ści, które dyktuje nam zdanie, że kościo 
ły skonfiskowane powinne być zwró- 
cone, to same uczucie sprawiedliwości 
nakazuje nam pamiętać że skutkiem te- 
go, że rząd rosyjski na cerkwie oddał 
kościoły katolickie, cerkwi tych przez 
lat około setki nie wznoszono w tych 
miejscach gdżie cerkwią był kościół 
skonfiskowany. Ludność prawosławna 
w niektórych więc miejscach słusznie 
może powiedzieć, że jedno pokolenie 
bez pomocy państwowej nie potrafi te- 
go zbudować co normalnie budowałyby 
trzy pokolenia. ` 

Rewindykacja kościołów prawnie 
niewątpliwie słuszna, może wywołać 
nf- pożądane skutki polityczne. Aby te- 

„mu zapobiec nie widzimy innej drogi, 
jak wezwać rząd do pomocy ludności 
pozbawionej świątyń. Będzie to połą- 
czone z daniem zarobków Kresom, któ- 
te tak bardzo tych zarobków potrzebują 

  

Połączenie telefoniczne 
z samolotem 

WARSZAWA, 22—X1. PAT. Wczoraj w 
Warszawie dokonano po raz pierwszy w 
Polsce próby połączenia radjotelefoniczne- 
go pomiędzy samolotem, znzjdującym się 
w powietrzu a siecią telefonów miejskich. 
Przedstawiciele Polskiego Instytutu Badań 
Lotnictwa na samolocie Forman-Goliath 
rozmawiali za pośrednictwem stacji radjo- 
wej z poszczególnymi abonen'ami telefonu. 

zagranicą, powrotu na teren Z. S. S. R. 
kwalifikowana jest jako zdrada. Osoby 
winne tego przestępstwa postawione bęcą 
poza prawem, co pociągą za sobą konfi- 
skatę wszelkiej własności i skazanie na 
śmierć w ciągu 24 godzin od chwili usta- 
lenia tożsamości. Wszystkie wypadki prze- 
stępstwa tego rodzaju rozpatrywane będą 
przez trybunał najwyższy. Ustawą ma moc 
obowiązującą wstecz. 

  

Wykaz wygranych dolarówek 
które dotychczas nie zostały 

wypłacone 
40.000 dol. nr. 341.248 
8.900 dol. nr. 917,280 
3.000 dol. nr, 31,174 

____ 1.000 dol. nr. 316 288 367541 532197 
637754 818917 859832 860038374263 935060 
645909 

500 dol. n-ry: 87054 152894 224632 
286010 287355 379616 425027 511069 550123 
599539 640203 772338 807053 846557 964161 

100 dol. n-ry: 3412 4730 7968 19516 
20 01 20375 20390 24009 25381 25583 27885 
29473 38314 50990 55637 59151 63547 69026 
78413 19972 88577 91382 91914 91888 99684 
104581 11:867 118345 118563 119985 121373 
134319 130447 136540 147001 157989 159468 
170643 177304 187395 197283 210726 
216131 225250 232051 236446 239506 . 
256846 258830 277595 278075 300243 318375 
320867 330364 338014 345796 349219 353126 
356001 358932 359438 361432 383406 390496 
392818 404350 404008 406278 410117 428724 
435499 479900 482457 497907 525449 527416 
534813 540366 551816 553878 554614 559649 
581135 584248 587572 589277 597683 606780 
608121 612307 614430 620356 620764 627625 
646303 647869 651810 653789 654381 756649 
629042 671144 690130 602268 711004 61259! 
713484 7:9144 721828 746642 747100 741737 
754278 762834 766527 769305 778879 785689 
794870 808115 811077 812478 824379 828401 
843095 844002 8.9914 859726 872611 875202 
882325 913862 954270 971910 977118 985509 
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ECHA KRAJOWE 
Zamordowanie dzierżaw cy młynu i jego Źony 

W mocy z Środy na czwartek dokonano napadu na młyn w folwarku 
Wężowszczyzna, gminy Sobakińce, powia tu Szczuczyński go Ofiarą bandytów 
padł 45 letni dzierżawca tego młynu Jankiel Bojarski i jego żona Marija. 

Napad miał wszelkie cechy rabunkowe, ponieważ mieszkanie tżojarskiego 
jest przetrzęsione i gruntownie zrewidowane. Oględziny miejsca zbrodni wy- 
kazały, że pomiędzy napadniętym a napastnikami rozegrała sę rozpaczliwa 
walca i że młynarz uiegł przeważającej si 
ciosów siekierą w głowę. 

le zbójów gdyż otrzymał kilka ciężkich 
ona bojarskiegogprócz uderzeń siekierą ma liczne 

Slady naszyi, co dowodzi, że duszono ją. A 
Najprawdopodobniej napastnicy dostali się do młynu podczas snu Bojar- 

skiego, który zbudzony szmerami usiłował ich spłoszyć, lecz napotkawszy opur 
stoczył z nimi walkę. 

Morderstwo zauważono dopiero na drugi dzień rano, gdy liczni intere- 
sanci przybyli do młynu nie mogli doczekać się młynarza 

Wówczas zajrzano do jego mieszka 
ku pokoju leżały okrwawione i oszpecone zwłoki 

nia i zastano straszną scenę. Na Środ- 
pojarskiego, nieco zaś calej 

koło łóżka leżaią żona jego, trzymająca kurc.owo rękami poduszkę, którą widać 
zasłaniała się przed uderzeniami morderców. 
42740 tem straszucm odkryciu powiadomiono natychmiast policję, która czyni 
wysiłki, by wykryć sprawców tej potwornej zbrodni. (c). 

  

0 kulitralnych połnebach wsl 
PIERWSZY ZJAZD KOBIET WIEJSKICH. 

Grodno 21 listopada. 

W da. 16 i17 bm. odbył się,w Grodnie 
pierwszy na Kresach zjazd kobiet wiejskich 
zwołany prżez grodzieńskie Koło Ziemianek. 
Zjazd rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w 
starej farze grodzieńskiej, poczem kobiety 
imponującym szeregiem 120 uczestniczek 
przeszły do sali Rady Miejskiej na ten cel 
użyczonej. 

Zjazd zagaiła przewodnicząca grodz. Ko- 
ła Ziemianek ks. Eustachowa Sapieżyna, któ- 
ta serdecznie powitała zebranych a między 
nimi przedstawiciela wojewody p. inż. Micha 
łowskiego, p. starostę Robakiewicza, gen. 
Kleberga, zastępcę chorego prezydenta mia- 
sta Grodna, przedstawicieli różnych kultu- 
ralnych instytucyj, delegatki sąsiednich kół 
tiemianek, delegatów osadników  wojsko- 
wych i delegatkę Tow. Zjednoczonych Zie- 
mianek z Warszawy, w osobie prelegentki, 
tak znanej działaczki społecznej pani Kar- 
czewskiej. Ks. Sapieżyna zaznaczyła, że nie 
w tem ieży waga zjazdu, że zosfał on zor- 
ganizowany* , ale w tem, że w duszach sa- 
mych kobiet obudziła się jego potrzeba, któ- 
rej wyrazem jest tak liczne zebranie pomimo 
tak złego już stanu dróg w jesieni. To wła- 
śnie jest faktem najradośniejszym i budzącym 
nadzieje, gdyż temu lat kilka kiedy Ziemian- 

ki przystępowały do swej pracy w powie- 
cie ani jedna kobieta nie byłaby odpowie- 
działa na podobny apel zjechania się na 
wspólne obrady. 

Ri PO wybraniu przewodniczącego zjazdu w 
osobie ks. Sapieżyny, ukonstytuowano pre 
zydjum zjazdu, i nastąpiły przemówienia po- 

: witalne, Sk p. Karczewska wygłosiła re- 
| ferat. Po obiedzie nastąpiła na ten temat 

Ё ożywiona dyskusja, w której kobiety same 
chętnie zabierały głos, wyrażając swe pra 
gnienia i braki, Po przemówieniu kustosza 

grodzieńskiego muzeum p. Jodkowskiego, p. 
starosty i p. inż. Głogowskiego, przedstawi 
ciela Tow. Krajan założono grodzieński od 
dział Tow. Popierania Przemysłu Ludowego 

p. t. Krajan. O godz. 7 wiecz. odbyła się w 
tej samej sali herbatka urządzona staraniem 

| pań z koła ziemianek, podczas której przygry 
wała muzyka wojskowa, łaskawie użyczona 
przez grodzieńskie władze wojskowe. 

Przy. ogólnej wesołości rozmawiano, ba- 
ka się i tańczono. S dla części uczest 

łaskawie użyczyła wojskowość — chu „Baonu Sanitarnego. н oda 
„Drugi dzień obrad rozpoczął się po na- 

<bożeństwie w farze zoba a 
„nit drobnych gospodarstw kobiecych, wygło 
„Szonym przez p. Karczewską, poczem po- 
szczególne koła zdawały sprawozdania 
swej pracy. Zwłaszcza sprawozdanie z In- 
dury powitane zostało burzą oklasków, jako 

przedstawiające duży dorobek kulturalny a 
! . . także 1000 zł. gotówki w 

części wydanych na zakup  międlarki do 
Inu. Sprawozdania wszystkie odczytywane 
były przez członkinie samych kół gosp,odyń 
Wyłoniła się znów ożywiona dyskusja na te- 
mat pracy w kołach ich pożytku, który bez 
wyjątku przez wszystkie kobiety był podno - 
szony. 

naprawdę imponująca jednomyśl. 
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as 
ność wszystkich kobiet różnego wieku i ro- dzaju, bo były tam i Poł ki katoliczki i pra- 
wosławne, nawet Litwinki z okolic Marcin- 
kaniec ma samej granicy litewskiej i szlach- 
cianki zaściankowe i ziemianki. Wszystkie 
zgadzały się że praca kulturalna jest potrze- 

- bna, wszystkie pragną kursów gospodar- 
czych i wszystkie zgłaszają ochotę do ро- 

„ Mmagania w ich urządzaniu lub też brania w 
nich udziału. Później głos zabrała prelegentka 

"z Warszawy, która referatem swym 0 cho- 
wie drobiu, królików, wywołała duże zaintere 

_ sowanie. Po wspólnym obiedzie w sali ho- 
telu Royal, gdzie » ” + przygrywała orkiestra 
wojskowa, znów przystąpiono do obrad. 

Na ostatku starosta grodzieński wygłosił 
_ gorące i zajmujące przemówienie na temat 
„Kobieta a samorząd wiejski”, gdzie wyka- 
zywał jak ważną rolę może kobieta 
wać nie tylko swą obecnością w samorzą 
dach, której możliwość jest jedną ze zdoby- 

_ czy powojennych, ale i swem zainteresowa- 
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_ Kiepura — Alechin 
Nie wiem jak było na prowincji, ale 

— м Warszawie Kiepura swym występem 
 radjowym wywołał kolosalne zaintere- 
sowanie. Nie było mowy o zdobyciu 
towarzysza do kina — każdy leciał jak 
opętany do domu by wciągnąć słucha- 
wki na uszy albo do przyjaciół złopa- 
trzonych w głośnik. Osamotniony uda- 
„žem się rad nierad do bibijoteki. Tu 

_ przynajmniej wszystko jak zwykle: w 
ogromnej mrocznej sali, przy małych 

_ stolikach oświetlonych lampami o zie- 
_ lonych abażurach, pochyłeni nad ksią- 
żkami siedzieli studenci i studentki za- 
topieni w nauce, o świecie Bożym zda 

" się zapomuiali. Zasiadłem i ja. Rozłoży 
łem swe księgi, Koźmiana, Grabca, 
Mierosławskiego i po upływie godziny 
tak byłem pochłonięty dziejami powsta 
nia 63-g0 roku, iž nawet przestałem 
zerkać na swą sąsiadkę, zgrabną bar- 

- dzo blondynkę. 
'_ Zegar wybił pół do dziewiątej. Zra 

' zu nieznacznie, potem coraz szeimniej, 
wreszcie z nieprzyzwoitym hałasem pil- 
na młodzież odsuwała kXzesła i biegła 

+ na dół do hoolu gdzie na małej skrzynce 
 niepozornie w kącie stoi głośnik Phi- 

__lipsa. Opustoszała zupełnie sala. Nawet 
ta żydówka z mate matyki ca dzień w 

_ dzień siedzi na 97-em miejscu i nigdy 
głowy z nad swych tajemniczych 
xsów i y-ów nie podnosi, nawet ten 
kretynowaty i denerwujący swą praco 

__ witością numer 34ty, od 5 lat ślędzi 
nad jakiemiś ramotami z XVIIl-go wie- 

| ku i którego zawsze woźny musi po 

‚ 

  

  

ze” 

  

niem tem co ich mężowie robią, w  ra- 
dach gminnych i sejmikach. || 

Gorącem przemówieniem dziekującem u- 
czestniczkom za wielkie zainteresowanie zja- 
zdem i za miły nastrój, jaki panował na sali, 
najiepiej zamanifestowany pożegnalnem prze 
mówieniem wesołej członkini koła z Łunny, 
która w serdecznych słowach dziękowała za 
ten tak miły i pożyteczny dla nich zjazd, 
zamknęła ks. Sapieżyna o godz.. 7.30 obrady, 
poczem nastąpiły okrzyki na cześć organi- 
zatorek i p. starosty, który potrafił ich wziąć 
za serce, i po wspólnej fotografji pospieszo- 
no do teatru garnizonowego na przedstawie- 
nie grodz. wojskowej grupy amatorskiej. 

Zachwycone kobiety przy gęsto sypią- 
cym pierwszym śniegu rozeszły się ma no- 
ciegi, by jak mówiły nazajutrz przeprawić się 
do rodzinnych wsi i tam opowiedzieć wielu 
sceptycznym sąsiadom i sąsiadkom co to one 
widziały i czego się nauczyły na zjezdzie któ 
ry był pierwszym ale wierzą, że nie będzie 
ostatnim. 

REZOLUCJE 1-GO ZJAZDU KOBIET 
WIEJSKICH. 3 

Zjazd uchwalił następujące rezolucje: | 
1) Zjazd kobiet wiejskich ze wszystkich 

stron pow. grodzieńskiego, uwzględniając naj 
istotniejsze potrzeby i bolączki ludności, 
zwraca się do władz z żądaniem przyspiesze- 
nia, jaknajszybszego przeprowadzenia koma- 
sacyj drobnych gospodarstw rolnych. 

2) Zjazd zwraca się do władz gamorządo- 
wych, a zwłaszcza do Rad Gminnych o u- 
względnienie w swych budżetach  palącej 
sprawy ochronek sezonowych, oraz ochron 
"stałych, bo bez pomocy gminy, ludność sama , 
nie jest w stanie zorganizować i utrzymać o0- 
chronek których konieczność Zjazd jedno- 
"głośnie uchwala. 

3) Zjazd zwraca się do Magistratu miasta 
Grodna o poparcie poczynań przedstawicieli 
szkół zawodowych żeńskich, w sprawie jak- 
najszybszego wyszukania odpowiedniego lo- 
kalu dla projektowanej szkoły ochroniarek w 
Grodnie. 

4) Zjazd przekonawszy się ze sprawozdań 
poszczególnych kół: gospodyń wiejskich, że 
jedynie zorganizowana praca jest prawdziwie 
owocna i majłatwiejsza, zwraca się do Sa- 
morządu i Organizacyj Rolniczo - Społecz- 
"nych o zakładanie i współdziałanie w organi 
zowaniu kół gospodyń wiejskich na terenie 
pow. grodzieńskiego. + < 

5) Zjazd stwierdza wyrządzenie krzywdy 
kobietom wiejskim przez uniemożliwienie wy 
"dawania dodatkowego pisma do Gazety Go- 
spodarczej, p.t. „Głos do Kobiet". Przeto 
zwraca się do czynników miarodajnych © 
wznowienie wydawnictwa dla kobiet, zaś ze 
swej strony zapewnia abonowanie takowego. 

6) Zjazd zwraca się do czynników samo- 
rządowych z żądaniem odpowiednich zarzą- 
dzeń związanych z walką z zarazami wśród 
drobiu. Jednocześnie Zjazd uchwala katego- 
ryczne wystąpienie do instruktorów i instru 
ktorek o podjęcie akcji połączonej z bada- 
niem chorób «drobiu i zwalcza- 
niem ich  odpowiedniemi  szczepionkami. 
Przeto zjazd prosi Sejmik o wstawienie na 
ten W sumy do swego budżetu. 

7) Zjazd uchwala potrzebę założenia w 
najbliższej przyszłości szkoły gospodarczej 
dla dziewcząt w pow. grodzieńskim i stypen 
djów dla dziewcząt by im umożliwić naukę 
gospodarstwa. 

. 8) Zjazd uchwala konieczność zajęcia 
się zarówno przez władzę jak i przez społe- 
czeństwo, ustawowem uporządkowaniem о* 
pieki akuszeryjnej na naszych Kresach, gdzie 
setki kobiet pada ofiarą braku uprawnionych 
do pełnienia swego zawodu akuszerek. 

9) Zjazd jednogłośnie uchwala zgłoszenie 
swej współpracy z nowozorganizowanem To 
warzystwem Popierania przemysłu ludowego 
p.n. Krajan, oraz dopomaganiu wedle możno- 
ści Dyrekcji Państwowego muzeum w Gro- 
dnie w uzupełnianiu zbiorów muzealnych. 
. 10) Zjazd uchwala wyrazić swe uznanie 
i podziękowanie instruktore e okręgowej p. 
Hannie Roguskiej za jej kilkoletnią pracę w 
pow. grodzieńskim i prosi delegatkę z War 
-<szawy p. Karczewską o zawiezienie do Tow. 
Zjednoczonych Ziemianek w Warszawie wy- 
razów najwyższego uznania kobiet pow. gro- 
dzienskiego dla pracy ich instruktorki. 

ostatecznym gońgu wypraszać — na- 

wet ta godna siebie para mołów ksią- 
żkowych porzuciła swe stoliki i zesz- 
ła na parter. Staliśmy stłoczeni, za- 
słuchani, oczarowani. 

Takie było skupienie, tak skrzętnie 
każdy łowił cudowne dźwięki płynące 
z kąta hoolu, że nawet nie czuło się 
zmęczenia, nie wyinyślało się sąsiado- 
wi, że depcze ро odciskach. I przestali- 
byśmy tak zapewne do końca audycji, 
gdyby nie ci nieznośni woźni, którzy 
zawsze się wtrącają nie w swoje rze 
czy i są nieczuli na nic — nawet na 
piękno głosu Kiepury. 

Zaczęli łomotać w swój okropny 
gong, zagłuszyli wszystko, zmusili, 
mimo próśb i protestów, do wyniesie 
nia się za drzwi. Punkt dziesiąta wszy- 
scy byli na ulicy. Oczy błyszczą, twa- 
rze rozpalone. Kto mówi, że Polacy nie 
są muzykalni? że nie lubią, nie rozu- 
mieją muzyki? Ech! co tu gadać! Trze- 
ba było widzieć podniecenie tych słu- 
chaczy z przed chwili. Mimo przenikli- 
wego, mżącego deszczu staliśmy przed . 
bibljoteką i dzielili wrażeniami. Wszys- 
cy zachwyceni, wszyscy pełni podzi- 

wu: 97-my numer aż wymachiwał rę- 
kami z przejęcia, kretynowaty znawca 
bzdur z XVIII wieku szeplenił toś o ska 
li i tonie głosu, nikt. ga nie słuchał — 
każdy, był pełen swoich odczuć. 

Dfaczegobym nie miał pójść zoba 
czyć Kiepurę wychodzącego z Filhar- 
monji? — pomyślałem sobie i powoli 
ruszyłem w stronę Jasnej. Na Marszał- 
kowskiej redakcja  Czerwoniaków u- 
twierdziła olbrzymi megafon. Tłumy 
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„łdziemy kn wojnie pod sztandarem Pokoju” 
MILLERAND PRZECIWKO OBECNEJ POLITYCE ZAGRANICZNEJ FRANCJ 

PARYŻ, 22-11. PAT. Wczoraj odbyło się po d przewodnictwem senatora Ratier 

zebranie grupy senatorów, należących do związku republikańskiego. Między innemi prze- 

mawiał były prezydent republiki p. Millerand na te mat polityki zagranicznej Francji. W 
dłuższem przemówieniu, które wywarło na zebranych silne wrażenie, sen. Millerand za- 

znaczył, że w lewicowej polityce zagranicznej Francji jest pewna data, która z czasem 

nabierze wielkiego znaczenia historycziyego. Datą tą jest dzień 9 lutego 1925 roku, w któ- 
rym Francja zgodziła się podjąć z Niemcami qokowania, wykluczając z nich sprawę 
wschodnich granic Rzeszy niemieckiej. 

ZMIENIONE OBLICZE POLITYKI FRANCUSKIEJ. 
W tym dniu — oświadczył Millerand — polityka francuska zmieniła 

swe oblicze. Do tego czasu opierała się ona na soj 
zasadniczo 

usznikach Francji. Od tej chwili z 
„francusko-sojuszniczej', jaką była poprzednio, stała się — nie chcę powiedzieć „fran- 
cusko nsemiecką* — ale raczej „niemiecko-francuską*, Od tej chwili Francja służy spra 
wie wprowadzenia w życię programu niemieckiego. 
była ewakuacja Nadrenii. 

Pierwszym punktem tego programu 

SPRAWA ANSCHLUSSU. 
Jesteśmy w przededniu jej urzeczywistnienia 

jak Anschluss, sprawa korytarza pomorskiego, które w odpowiedniej chwui nie omi 
. Jednakże są jeszcze inne pu    

ja znajeźć się na porządku dziennym. Kto nie wypowiada się za podobną polityką w 
kwestjach wewnętrznych lub zewnętrznych, tego obwołuje 
pokoju. Wielki czas — oświadczył nakoniec Miilerand — 
skupili się i zorganizowali systematyczny opór przeciwko tego 

się matychmiast za wroga 
aby narpdowij republikanie 

rodzaju polityce, którą 
określić można następującemi wyrazami; „IDZIEMY KU WOJNIE POD SZTANDAREM 
POKOJU". 

  

O przyśnieszenie sesji bigi Narodów 
Interwencja min. Grandiego 

GENEWA. 22,X1, Pat, Sir Erić Drummond 
państw, będących członkami Ligi Narodów, depeszę ministra Grandiego, w której ten 

ostatni prosi © rozważenie możliwości przyśpieszenia sesji Rady Ligi ze względu na 
to, že wyznaczony obecnie termin koliduje z term 

Delegaci amsrykańscy na konferencię morską 
WASZYNGTON, 2t.X!. PAT. Do dele 

rencję londyńską wyznaczeni 
ambasador Stanów Zjednoczonych w Lon 
Meksyku Morrow oraz ambasador w Brukssli Gibson. 

zostal: sekretarz stanu marynarki Adams, 

podał do wiadomości wszystkich 

inem konferencji morskiej. 

gacji amerykańskiej na koafe- 

ambasador w 
delegacji se: 

dynie Dawes. 
Do 

natu, na czele której stać będzie Stimson, wejdą senatorowie Reed i Ro- 
binson. Pozatem donoszą, iż jako rzeczoznawcy Stanów Zjednoczonych 
występować będą: admirał Pratt i wiceadmirał Jones. * 

Belgia a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliw. 
GENEWA. 2! XI. PAT. Rząd belgijski przesłał do sekretarjatu Ligi 

Narodów dokumenty ratyfikujące przystąpie nie Belgji do protokółu w spra- 
wie rewizji statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Miedzynarodowej w 
Hadze. 

Maszyna piekielna pod pę 
Śmiały napad na terytorjum jugo 

tów bułgarskich” 
BIAŁOGRÓD. 22.X1. Pat. Według urzędowego. sprawozdania wczoraj o 

godzinie 7 wieczorem na wschód od Caribrodu 
zatrzymany został pociąg Orient Express zapomocą е 
nej, przyczem wykoleił się wagon pocztowy, podczas gdy wagony osobowe zo- 
stały nie uszkodzone Z podróżnyrh uikt nie odniósł rany. Jugosłowiańska 
straż graniczna rozpoczęła pościg za bandą 
osób, która ukryła się w pobliżu miejsca eksplozji. Dzisiaj rano znaleziono na 
miejscu eksplozji 16 wystrzelonych nabojów, a 
których edna eksplodowała o g, 5. Sądzą, że 

dzązym expressem 
słowiańskiem dywersan- 

na w das jugosłowiańskiem 
splozji rnaszyny piekiel- 

bułgarską, składającą się z 8—10 

dalej 3 maszyny piekielne, z 
„napad ten zorganizowany został 

przez komitet macedońsko-bułgąrski celem przeszkodzenia odbywającym się 
obecnie rokowaniom w sprawie ostatecznego uregulowania komuńikacji gra-' 
nicznej. | 

Kafosirofalne zderzenie się aufobusu z parowozem 
Artyści Marja Malicka i Aleksander Węgierko ranni 
ŁUCK. 22.X1. Pat. W dniu wczorajszym autob s, kursujący ną linji Łokacze — 

Łuck, wiozący warszawską trupę teatralaą, która 

wyjeżdżała na występy do Równego, zderzył się 

rozbiciu. Artystka Marja Malicka odniosła lekkie 

onegdaj występowała w Łucku i 
na przejeźdźie z parowozem i ulegy 

rany, Aleksander Węgierko-- cięższe, 

choć stan nie jest groźny. Dyrektor teatru w Łucku Garłowski został iekko raniony, 
podobnie jak Brenisław Narkowicz. Zbyszko-Sawan wyszedł- z katastrofy bez szwan- 

ku. Pozatem ciężko ranny jest Władysław Botcza, urzędnik Ministerstwa Skarbu oraz 
dwaj inni podróżni. Rannych umieszczono w stpitalu. 
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chustkach zatarasowywały 

INEK-ZDRO) 
SEZON ZIMOWY 

od 1/XI — 31,1 

   

Burza wojenna w Mandżurii 
Odrzucenie ofensywy wojsk chińskich 

MOSKWA, 22—XI. PAT. Według doniesień z Chabarowska, oddziały specjalnej 

armji Dalekiego Wschodu po odrzuceniu w dniu 17 b. m. ofenzywy wojsk chińskich 

przeszły do atakui zmusiły chińczyków do wycofania się poza granicę sowiecką. (Do 

niewoli wzięto zgórą 8 tys. żołnierzy i 300 oficerów chińskich. Zdobyto 10 tys, ka- 

rabinów, wiele armat i znączne zapasy materjału wojennego. 

1000 ofiar wśród żołnierzy 
wego ataku aeroplanów sowieckich 

TOKJO, 22. XI. PAT: Według depesz, nadesłanych z Charbinu i 
uchodźcy, którzy przybyli z Hailar, stwierdzają, że 1000 żołnierzy chińskich, 
oraz osób cywilnych, którzy szukali w kopalniach schronienia, przed atakiem 
lotniczym, zginęli, albowiem samoloty sowieckie zbombardowały kopalnie, po- 

wodując obsunięcie się ziemi. 

chińskich z powodu bombo- 

Asshi 

Bułgarja protestuje przeciwka ońszkodowaniom 
SOFJA, 22—XI. PAT. Dzień wczorajszy, mimo zapowiedzianych demonstracyj 

przeciw odszkodowaniom, minął w Sofji spokojnie. 
Po południu sklepy, zakłady i fabryki były przez pół godziny zamknięte. W 

międzyczasie kursujące po ulicach samochody rozrzucały ulotki, zawierające tekst re- 
zolucji, protestującej przeciwko odszkodowaniom. * 

Mimo zakazu policji zebrały się na placu katedralnym liczne rzesze, do któ- 

rych przemówił burmistrz miasta Sofji p. Wazow, wyjaśniając zarządzenia policji w 
sprawie zakazu demonstrącyj oraz wzywał 
gdzie nie zakłócona. 

zebranych do rozejścia się. Porządku ni- 

  

Wileńskie Towarzystwa 
Handlowa - Zasfawowe 

LOMBARD 
Zawiadamia, że 6 i 7 grudnia rb. o g. 
5 po południu odbędzie się licytacja 
w lokalu Lombardu Biskupia 
(Plac Katedralny). zastawów we wła- 
ściwym terminie 'nieprolongowanych 
od Nr. 13146 do Nr. 53797 włącznie. 

m 

  

AULA ISO GARAOBS TNA 

POLSKA WYTWÓRNIA B 
i damskiego, 

a 

męskiego i dziecinnego 

OBUWIA 
Wilno, ul. Wielka 30 

Wacław Nowick 
GWARANCJA! MODA! 
Terminowe wykonanie obstalunków 

według ostatnich modeli. 
WYKWINTNA 

KONFEKCJA i GALANTERJA ky 

KALOSZE, ŚNIEGOWCE. 
—0 CENY NISKIE, 

    

Do sprzedania 
podwozie „CHEVROLET* 
motorem 4 cylindrowym, 

roserją ciężarową. 

ul. Zamkowa 18 
12, — 

nowe Z 
oraz ka- 

Informacje: Wilno, 
m. 

  

З ОНЕтоОНЕ ЗЕНЕ НЛЛ 
- Potrzebna 

SKLADRICA 
powierzchni nie maiej niż 100 mir. 
kw. w środmieściu — rejon: od ul. 
Mickiewicza do dworca kolejowego: 
Szczegółowe oferty z planem sytua-. 
cyjnym i warunkami składać do Re- 
feratu Gospodarczego lzby Skarbo- 
wej (pok. Nr. 22) przy ul. W. Po- 

hulanka 10 

KOKICHZYM CIEBSZCZCS RAMA CZ DA 

    

II 1930 r. 

Gmachy łazienek dobrze ogrzane i 
zaopatrzone w sale wypoczynkowe 

. Kąpiele solankowe, gazowe, borowinowe, pianxowe, wszelkie zabiegi 
Dział leczniczy: eiek ! „ elektrolecznicze, Broscha okłądy borowinowe, inhalacje i t. p. 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD geny na zabiegi lecznicze znacznie zniżone, niektóre ido 50 nrar. 

ROZRYWKI: *" 

przejście. zasługują. Mam na myśli mistrzów sza 

Mimo zgiełku tramwai, mimo dzwon- chowych. 

ków i trąbek samochodowych stano i Niedalej jak kilka dni temu pisma 

słuchano. Po każdej arji — grzmot o- doniosły, że w meczu : o mistrzostwo 

klasków, ulica nie chciała pozostać w Świata Alechin pokonał ostatecznie Bo- 

tyle za dolarowa publicznością z Fil- golubowa. Dotychczasowy mistrz zdo 

harmonji. był po 24 partjach 15 i pół punktów, 

Dobrze po 11 skończył się koncert. Bogolubów 9 i pół. Ponieważ była ne 

Okazało się, że myśl zobaczenia Kiepu- mowa , że kto na 30 partyj zdobędzie 
ry miało oprócz mnie jeszcze paręset 15 i pół punkta, będzie uznany za mi- 
innych osób. Cała ulica Jasna była za- strza, więc Alechin już wygrał mecz — 

tłoczona, czekano na mistrza, obawia- i to w świetnym: stosunku. Przyznać 
no się, że wymknął się innym wyjściem. trzeba 

Nareszcie oto on. Trochę otyły, bar, 
dzo przystojny, robi wrażenie. Porwa- ślepo, 

„že mu się to słusznie należy. 
Alechin jest rekordzistą w grze na 

t. zń., że potrafi grać nie patrząc 

ny ną rece, wśród wiwatów i oklasków na szachownicę jednocześnie z Żraioma 

nie zszedł, 'ale spłynął do samochodu. szachi 

Mówił coś ze stopnia, kłaniał się, ma- klasy 

chał-ręką. Gdyby samochód był cią- Regedzińskim,  Kremerem) 

istami na poziomie naszej |-szej 
(np. Makarczykiem, Frydmanem, 

i wygrać 

gnięty przez konie wyprzężonoby je z znakomitą większość partyj. Takie set 

pewnością i tradycji stałoby się zadość. ansy dawał on nieraz i wprawiał wszy 

Niestety, koni nie było, ząto benzyny stkich 
było dość; limuzyna zwolna ruszyła i nalną 

w zdumienie zarówno fenome- 

pamięcią jak wspaniałemi kom. 

wśród ogłuszających braw znikła za binacjami obliczonemi ma kilkanaście 

zakrętem. posunięć naprzód (na ślepo!!) Jeden 

Szczęśliwy człowiek ten Kiepura! Re: może konkurować w grze па śle- 

Otrzymał od natury jakieś fenomenal- po z Alechinem ale jego maximum wy: 

ne struny głosowe, jagieś niezwykłe gar nosi 24 partje, Mo i jakość samej gry 
dło i teraz chodzi w chwale. A znam jest na znacznie niższym poziomie. 
jego eks - kolegów z wydziału prawne- © Na 
go, na który Kiepura uczęszczał ongiś, turniej 
ludzie 

kilkunastu  pierwszorzędnych 
ach pierwsze nagrody zdobywał 

o bezwątpienia tęższych gło- Alechin, jeśli nie był w formie. Drugie 

wach, ludzie co napracowali się, nakuli a najdalej trzecie miejsce. Wreszcie 

nazdawali egzaminów i... teraz są bez- trzy lata temu pokonał na Kubie same- 

płatnymi aplikantami z widokami na po go Capablancę. Wiadomo, że Capablan 

sady po,250 zł. miesięcznie. ca znacznie ustępuje Alechinowi w 

0, Klub Towarzyski. Czytelnia 
pism. Dancing. Polowania. 

Informacyj udziela Komisja Zdrojowa i Państwowy Zakład Zdrojowy w Ciechocinku, 

    

nie przegrywał on żadnej partji, na tur 
niejach musiał nieraz ustąpić pierwszeń 
stwa Lackerowi, Nimtzowiczowi czy Bo 
golubowowi ale nie przegrywał ani jed 
nej partji. Dlatego widziano w nim do. 
żywotniego mistrza świata — nie wy. 
obrażano sobie by ktokolwiek mógł 
wygrać z Capablancą parę partyj, by 
mógł przezwyciężyć jego żelazną arcy- 

lagiczną obronę. I oto Alechin dokonał 
tej sztuki. Wygrał 5 partyj przy trzech 
Capablanci — przeniósł tytuł mistrza 
świata z za oceanu do Europy. 

Obecny mecz toczył się w różnych 
miastach Niemiec: w Berlinie, Lipsku, 
Wrocławiu, Wiesbadenie. 'W przeci- 
wieństwie do partyj z Capablancą gry 
obecne były niesłychanie gwałtowne, 
pełne efektownych, ryzykownych kom- 
binacyj i poświęceń. Bogolubów nada- 
wał ton — prześcignął on Alechina w 
ekstrawaganckich pomysłach, stale roz- 
poczynał jakieś szalone ataki. 

Przegrał, ale wykazał wielką klasę. 
Ustępuje Alechinowi w konsekwencji i 
zrównoważeniu, miewał obok wspania- 
łych zupełnie słabe dnie — wtedy prze- 
grywał bezapelacyjnie, pa śmiesznych, 
kompromitujących wprost błędach. Ner 

wouło Alechin okazał się o całe niebo 
wyższym. , 

Nigdzie chyba pozory tak nie mylą 
jak właśnie w szachach. Alechin pod- 
czas gry sprawia wrażenie nieprzytom- 
nego. Drży cały, ręce mu się trzęsą, po 
wieki biją bezustanku, jakieś niesamowi 

Zresztą nie oni jedni źle wyszli na grze agresywnej i dlatego z przeciwni» te skurcze twarzy... Bierze papierosa, 

swych zasobach mózgowych. Są ludzie kiem z którym Alechin wygra Capablan dusi go w popielniczce nawet nie za” 

o naprawdę niezwykłych umysłach a ca zaledwie zremisuje. Bo remisy to paliwszy, cukier miast do herbaty wy- 
mężczyzn w cyklistówkach i kobiet w mimo to nie powodzi im się jak na to silna strona Capablanci. Całemi latamisypuje na-podłogę... 

i 
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Cudo -film 

„MIASTO MIŁOŚCI” 
„Stndentka z Quartier Latin“ 

IWAN PETROWICZ, CARMEN BONI, 
GINA MANES 
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Zamach samobójczy męża 
p. Gorczyńskiej 

W nocy ze środy na czwartek wystrzałem 
z rewolweru usiłował pozbawić się życia Ed 
ward Lindner, b. komisarz policji śledczej, 
ostatnio akwizytor ogłoszeniowy, mąż znanej 
artyst ki teatru Letniego Marji Gorczyńskiej. 

Jaki był powód targnięcia się na życie — 
dokładnie nie wiadomo, aczkolwiek na temat 
ten krążą w Warszawie najrozmaitsze pogło- * 
ski. 

Stan zdrowia Lindnera ciężki. 
Według informacyj „;Kunrjera Poran:*, któ 

ry szczególnie tą sprawą się zainteresował, 
w nocy z środy na czwartek Gorczyńską 
wróciła do domu około godz. 1-ej. 

W umiespełna 10 minut potem przybył 
Lindner. Zapytał on dozorcę domu „czy pa- 
ni powróciła już do domu?* Otrzymawszy 
potwierdzającą odpowiedź, zapytał się do- 
datkowo: „Czy sama?" — Ja tam mie 
wiem!'* — brzmiała odpowiedź dozorcy: 

L. udał się do swego czteropokojowego 
mieszkania na 5'em piętrze. \ 

Przed udaniem się na spoczynek wraz 
z Gorczyńską pili herbatę. Rozmowa toczy- 
łą się dokoła osoby jakiegoś „pana dyrekto- 
ra: mieszkającego poza Warszawą, który 
niejednokrotnie bywał u Lindnerów, przed 
ostatnim wyjazdem Gorczyńskiej na tournee 
artystyczne, 

W czasie rozmowy Lindner żądał od 
żony swej by mu dała „słowo”, że zmieni 
swój stosunek do niego. i 

Gorczyńska” miała dać odpowiedź, która 
nie zadowoliła Lindnera. 

Po pewnej chwili rozłegł się w pokoju 
strzał a równocześnie usłyszano krzyk, wzy- 
wający pomocy. 

Gdy domownicy wbiegli do pokoju, za- 
stali Lindnera leżącego na ziemi i kięczącą 
nad nim G., która szlochając obejmowała 
rannego i wołała: 4 

— Dziuńku! Dziunieczku! Życie moje! 
Nie warjuj! Nie szalej! Tu twoja Maryš!“ 

Obecni wezwali pogotowie, które prze- 
wiozło rannego do lecznicy „Omega”. 

  

Bogolubow siedzi nieruchomy, 
twarz jak skamieniała, oczy wpatrzone 
w szachownicę — zda się, że jest zupeł 
nie, ałe to zupełnie spokojny. A tymcza 
sem Alechin gra bez błędu — wszyst- 
ko przewidział, wszystka obmyślił, na 
wszystko ma odpowiedź. Bogolubow, 
gdy ma zły dzień, robi ciężkie błędy, 
gra bezmyślnie, nieskoordynowanie, 
bez planu. 

Smiesznie przedstawia się strona na 
rodowościowa tego meczu. Oficjalnie 
Alechin występował jako Francuz — 
jest bowiem obywatelem francuskim, 
Bogolubow zaś jako Nięmiec—również 
z racji paszportowej. „Walczą Niemiec 
z Francuzem, mówiono, ale zwycięży 
Rosjanin'*. I słusznie, tak bowiem jeden 
i drugi są Moskalami z krwi i kości — 
bolszewicy i ich metody zohydzili im 
kraj do tego stopnia, że wyrzekli się go 
i zaadoptowali nowe ojczyzny. į 

Powracając da strony finansowej - 
trzeba stwierdzić, że mistrzowie my- 
ślenia są źle wynagradzani za swój 
trud. Alechin otrzyma około? 10.000 ma- 
rek, Bogolubow połowę 'albo trzecią 
część tej sumy. : 

lo te grosze walczyli przez sześć 
tygodni. Wysilali swój mózg przez dłu- 
gie godziny, myśleli nad poszczegól- 
nemi posunieciami po 80 minut. A Kie- 
pura w dwie godziny zarobił dwa razy 
tyle. jednak krzykiem zawsze się więcej 
zyskuje niż myśleniem. 

Karol.   
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Mujer Gospodarczy ziem Wschodnich 
  

acjona pastewne | traw 
Dążąc do zobrazowania ,całokształ- 

tu stosunków w naszem rolnictwie 

przytoczyliśmy przed rokiem cyfry do- 

tyczące obrotu nasionami pastewnemi i 

nasionami traw w r. 1927 na terenie 

w-w Wileńskiego i Nowogródzkiego. 

Ustaliliśmy wówczas, że przywóz 

nasion z terenu innych w-w wynosił 
1146 tonn dla w wa Wileńskiego i 261 

tonn w odniesieniu do Wilna. Wywoz 

do innych województw wynosił 50 tonn 

dla wojew. Wileńskiego i 145 ton 

dla w-wa Nowogródzkiego: wywóz za- 

| granicę: 393 tonn w pierwszym wypad 

ku i 150 tonn — w drugim. 

Natomiast w r. 1928 obserwujemy 

zjawisko przewagi wywozu nad wwo- 

zem. Mianowicie, przywóz nasion z te 

renu innych województw da w-wa Wi- 

leńskiego wynosił około 340 tonn, w 

tem do Wilna 237 tonn, Dukszt 25, do 

innych stacyj mniejsze ilości, przywóz 

z zagranicy — 6 tonn (via Gdańsk i z 

Niemiec) do Wiina. Wywóz do innych 

województw wyrażał się w r. 1928 cy 
frą około 90 tonn (w tem z Wilna 42, 

Połoczan 25, z innych  stacyj ilości 

mniejsze), wywóz zagranicę — 337 

tonm, w tem via Gdańsk 26 tonn (z 

Wilna 21, Oszmiany 5), do Niemiec — 

37 tonn (z Wilna 7, Ignalina 30) do 

Lotwy 101 tonn (z Wilna 12, Ignalina 

10, Dukszt 70 i Głębokiego 9), do 

Prus Wschodnich — 128 tonn (z Igna* 
lina 55 i Głębokiego 73) i do Czecho- 

słowacji — 45 tonn.(z Dukszt). Wy* 
wóz nasion zagranicę stanowił 0,8 proc. 

ogólnego wywozu z Polski. 

Do w-wa Nowogródzkiego przywie- 

ziono w tymże 1928 r. z terenu innych 

  

| SOBOTA 

] 88 Dzis 
Klemensa 

jutro 
Jana 

Wschód sł. g 7 m. 03 

Zachód sl. g. 5 m. 29 

  

  

meteorołogicznie Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

  

z dnia 22 = X] 1929 r. 

ciśnienie ! 173 

średnie w m. 

temperatura | 
średnia PU 2C 

opad za do- 
_ bę w mm, i 

wiatr ' ia A н 
: przewažający, Polu/nosy 

Uwagi: p chmaric 
Minimum za dobę — 5 С 

Maximum za dobę +> 09С 

Tendencja barometryczna: „pańek ciśni« ni4 

: KOŚCIELNA 
! Rozkład nabożeństw niedziel: 
| mych 24.Xi. 

Katedra (Bazylika Św. Stani- 
sława). 

° — pg 6—prymarja w kaplicy św. Ka- 
“ zimierza; 

g. 8.30 —Msza św. z suplikacjami, 
9.30—Msza Św. celebrowana 

przez ks. Biskupa Michalkiewicza, 
ž 10.15 - suma, celebruje ks. kan, 

_ Chalecki, kazanie wygłosi ks. prof, 
aKisiel, g. 16—nieszpory. 

5 Kośc. św. Jana. Godz. 6 -pry- 
_ marja, g. 9—msza Św. dla dzieci, o 
„godz. 9 wotywa Bractwa Bożego 
Ciała. Godz. 9.30—msza Św. w kapli- 
cy N. M. P. godr. 10—msza Św. aka: 
demicka, czytana, z kazaniem, godz. 
11—suma godz. 17 — nieszpory, 
"Kośc. św. Jerzego. Godz. 6 — 

prymarja, Śpiew na, godz. 11 —Msza 
Św. czytana z kazaniem. 

Kośc. Ostrobramski, Godz. 6 — 
prymarja w kaplicy, godz. 8—Msza 
Šw., godz, 9—wotywa uczniowska w 
kaplicy, godz. 10—Msza Św. uczniow- 
ska w kaplicy, godz. 11 —suma, godz. 
16.30 - nieszpory w kościele, godz. 18 
—iitanja w Kaplicy. 2 

 Koše. šw. Ignacego. Godz. 6 
„Msza Św. dla rodzin wojskowych. 

Ngodz. 9—Msza Św. dla wojska z ka- 
zaniem, O 12 Msza czytana, z kaza 
niem. 

Kość. św. Rafała. Godz. 6 —pry- 
 marja, godz. 9 _ Msza Św. uczniow- 
ska, godz, 11 — Suma, godz. 5—Niesz- 
pory. i 

Kość. św. Jakóba, Godz, 6 —Pry- 
marja, godz. 9 — Msza Św. uczniow- 
ska, godz. 10—Wotywa, godz. 11— 
Suma, godz. 16—Nieszpory. 

| Kość. św. Stefana, Godz. 6 — 
Prymarja, godz. 9—Msza św. uczniow- 
ska, godz. 10—Suma, godz. 16 — 

ry. 
| Kość. Bonifratrów. EGodz. 6,30 

ją dž 0: 4 godz. 8—Msra św. cicha, 
I róż uma, godz. 16 - Nieszpory 

Kość. Wsz. Świętych. Godz. 6 
—Prymarja, godz. 9—Wotywa, godz. 

_11--Suma, godz. 16— Nieszpory, 
в 30 listopada w 

przypada rocznicą 

| — W sobot 
dzień św. Andrzeja, 

   

WOJSKOWA. 

— (0) Spis poborowych rócz- 
nika 1909. (Dnia 30 listopada upły- 
wa ostateczny termin rejestracji pobo- 
rowych rocznika 1909. Wszyscy ci, 
którzy nie stawią się do rejestracji, 
będą karani. 

— (a) Zgłoszenia mężczyzn w wieku 
wojskowym. Referat wojskowy Magistratu 
tylko do 31 bm. będzie przyjmował zgłoszę» 

nia mężczyzn którzy w roku bieżącym winni 

są zgło: się do obowiązkowej rejestracji 
wojsk ] Ч 

2 (a) Kwatery dla wojskowych. Do po- 
szczególnych gmin zostanie wysłane wyjaś- 
nienie władz administracyjnych w sprawie 
udzielania kwater dla wojskowych inspekto 
rów koni. Na przyszłość gminy nie będą mo- 
giy żądać pełnego wynagrodzenia za mieszka 
nie od b wojskowych przybyłych na te- 
ren gm w celu lustracji terenu i rewizji 
ksiąg ewidencji koni, jako też od wojsko- 
wych, biorących udział w przemarszach lub 
ćwiczeniach. SCENY: 

— (у) Uroczyste otwarcie swietlic żoł. 
nierskich. W sobotę o godz. 5 po poł. od- 
będzie się uroczyste otwarcie świetlic żołnier 
skich w 1 i 5 pp. leg. 

Swietlice te mieścić się będą w koszarach 
I Brygady a zorganizowane zostały stara- 
niem Wil. Oddziału Polskiego Białego Krzy- 

_ POCZTOWA 
— (a) Oddziai PKO w Wilnie. Otwarcie 

w obrocie handlowym 
w-w około 130 tonn (do Lidy 40, Bie- 
niakoń 20, do innych stacyj ilości mniej 

sze; przywozu z zagranicy nie było. 

Wywóz do innych w-w wynosił około 

920 tonn, zagranicę — 946 tonn, w 

tem via Gdańsk 140, do Niemiec 532, 

Łotwy 10, Prus Wschodnich 162, Cze- 

chosłowacji 87 i Jugosławji 15 tonn. 

Wywóz zagranicę stanowił 2.3 proc. 

całkowitego wywozu Polski. 
Niżej przytoczona tabela daje mo- 

żność porównawczego zestawienia ©- 

brotu handlowego nasionami pastewne 

mi i nasionami traw w r. 1927 i 1928: 

   

   

  

WOJEWÓDZTWA 
Wileńskie Nowogródz. 
1927 1928r 1927 1928 r. 

przywóz (z in. -ww. i 

    A o SA „o BR oddziału Pocztowej Kasy Oszczędności w 

zagranicę łącznie) 443 427 295 1866 Wilnie nastąpi w dniu 16 grudnia. Biura od- 
działu będą się mieściły przy ulicy Mickie- 
wicza 7. 

W zakres działalności oddziału będą 
wchodziły: obrót oszczędnościowy, ubezpie- 
czeń na życię, wpłaty na konto czekowe PKO 
i inne. 

SZKOLNA 
— y) Zmiany personalne w szkolnictwie. 

Na mocy rozporządzenia ministerstwa zapro 
wadzonć zostały na terenie Wil. Okr. Szkol- 
nego pewne zmiany personalne. į 

Inspektorowi szkolnemu w Głębokiem p. 
W. Gryglewskiemu poruczone zostało pełnie- 
nie obowiązków wizytatora szkół, dyrektor. 
gimn. im. H. Sienkiewicza w Zbarażu p. M. 
Wołłowicz na własną prośbę  przenies'ony 
został na stanowisko nauczyciela gimnazjum 
w Wilejce Powiatowej. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— (y) Odczyt min. Czerwińskiego. Na 

zaproszenie Okr. Związku Legjonistów Oraz 
Wileńskiego Okręgu Związku Peowiaków wy 
głosi p. minister wyznań religijnych i oświe- 
cenia publicznego S. Czerwiński we czwartek 
dn. 28 listopada br. o godz. 17.45 w sali te- 
atru miejskiego na Pohułance referat p.t. 
„Konstytucja Państwa, a wychowanie publi- 
czne”. 

Referat ten transmitowany przez radjosta 
cję wileńską poprzedzi słowo wstępne wy- 
głoszone przez posła Marjana  Kościałkow- 
skiego. 

stęp na salę za zaproszeniami, po które 
zgłaszać się można począwszy od dnia 25 
bm. w obu wyżej wymienionych Związkach, 
ponadto w Związku Pracy Obywatelskiej Ko 
biet i w KAROWA Bezp. 
Bloku Współpracy z Rządem. 

— Zebranie okręgowego zw. Peowiaków. 
W dniu 21. 11. br. odbyło się zebranie zarzą- 
du okręg, związku eowiaków,  któr:mu 
przewodniczył w zastępstwie prezesa zazą- 
du posta Jana Piłsudskiego, p. wicewojewoda 
Kirtiklis. 

Na zebraniu tym byli obecni członkowie 
zarządu: p. Budrys-Budrewicz 'Al., dr. Bir 
chardt Stefan, dr. mjr. Dobaczewski Eug., 
Gułbinowa Ewa, Trzaska - kokrzewiński Nor 
bart. Leczycki Kazimierz, Łannicki Stefan, Za 
bielski Henryk, Zanowa Teresa. 

Po odczytaniu przez członka zarządu p. 
Budrys - Budrewicza referatu o najbliższych 
zadaniach wydziału Wykonawczego zarządu 
powołano sekcje: 3 

1) S kierownikiem 
zos.a p. Budrys Budrewicz. 

2) Historyczna, pod kierownictwem p. Le 
czyckiego Kaz., i dr. Stefana Burchardta. 
3) Sekcję ogólną, do kompetencji które . 

należą sprawy gospodarcze, wojskowe, brat- 
niej pomocy i opieki; kierownikiem tej sek- 
cji zostai p. Trzaska Pokrzewiński Norbert. 

W dalszym ciągu obrad dokonano wybo 
ru Wydziału Wykonawczego Zarządu Ckrę- 
gowego w następującym składzie: p. poseł 
an Piłsudski jako prezes, mjr. dr. Dobaczew 

ski Eug. — wiceprezes. 
Jako delegata Związku na powiat Bra- 

sławski wybrano p. Teresę Zanową, na zjazd 
delegatów Okręgowych Związku do Warsza- 
wy, który się odbędzie dn. 24. 11. br. został 
wyt»any p. wicewojewoda Kirtiklis. 

— „Wulkany na Archipelagu Małajskim* 
W tych dniach w sali Klubu Handlowego 

1 wicza 33) wygłosi odczyt w języku 
yjskim znany badacz wulkanów W. Pie- 

truszewski na temat „Wulkany na archipela- 
gu Malajskim”. 

— QOdczyty Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. W nadchodzącą niedzielę w sali kina 
„Światowid* Mickiewicza 9, staraniem Zarzą; 
du Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwonel 
go Krzyża dr. Ludwik Rostkowski wygło- 
odczyt n.t. „Jaglica i jej zwalczanie”. 

Wstęp bezpłatny. 
— Odczyt w Ognisku Kolejowym. W dn. 

24 b. m. o godz. 18 w sałi własnej przy 
uł. Kolejowej Nr. 19 p. Zygmunt Hryniewicz 
prof. gumn. A Mickiewicza wygłosi odczyt 
na temat „Alkoholizm wśród młodzieży szkol 
nej”. Wstęp wolny. 

Bilans w obrocie nasionami był za- 

tem dla Wileńszczyzny ujemny w r. 

1927, natomiast w 1928 następuje prze 
waga wywozu. Bardzo dużą nadwyż- 

kę wywozu nad wwozem wykazuje rok 

1928 w odniesieniu do w-wa Nowogró* 
dzkiego. 

Pon'eważ „Rocznik Statystyczny prze 

wozu towarów kolejami'* nie podaje od 

dzielnie cyfr dotyczątych poszczegól- 

nych nasion, podaje je natomiast łącz- 

nie (koniczyna, lucerna, przelot, espar- 

ceta, wyka, łubin, bobik, peluszka i tp.) 

— trudno orzec jakie właściwie nasio- 

na i w*jakiej ilości zaważyły na ekspor- 

cie bądź imporcie. W każdym bądź ra- 
zie w grę tu wchodzą przedewszyst- 

kiem koniczyna, jako produkt ekspor- 
towy i łubin jako produkt przeważnie 

importowany. Harski. 

konsekracji J. E. x. arcybiskupa Ro- 
muslda Jalbrzykowskiego, Metropoli- 
ty Wileńskiego. Po Kościołach będzie 
odšpiewane „Te Deum“, 

| W tymże dniu wypadają dorocz- 
ne uroczystości tytułu Kościoła w 
Kobylniku, Łyntupach, Krzywiczach 
i w kościele parafialnym w Śłonimie. 

(y) Wi Ni o — (y iceprezes Najwyższej Kon- 
troli bawi / w Wilnie. Przybył Roa do 
Wilna wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
Państwowej p. Zenobjusz Rugiewicz w to- 
warzystwie Nacz. wydz. prezydjalnego p. K. 
Pęcherzewskiego. Pobyt Rugiewicza ma cia 
rakter służbowy i potrwa do poniedziałku, 

; MIEJSKA 
— (0) Sprawa przyjęcia przez 

młasto kierownictwa ruchu ko- 
łowego. Jak się dowiadujemy wszyst- 
kie przedwstępne prace w sprawie ob- 
jęcia przez miasto ruchu kołowego 
zostały zakończone. Ostateczne opra- 
cowanie wytycznych nastąpi na konfe- 
rencji przedstawicieli Województwa- 
Starostwa i Magistratu, która będzie 
zwołana w przyszłym tygodniu. 

BEZ (0) Oświetlenie przedmieść. Z począt 
kiem nowego tygodnia elektrownia miejska 
rozpoczyna oświetlenie dzielnic „Nowe mia- 
sto”, rzeźni miejskiej i „Dolna”, Na „Nowem 
mieście będzie 31 lamp , na „Dolnej* 15 
lamp. 

— (0) Przyjęcie nowozbudowanych u. 
rządzeń na elektrowni miejskiej. W dniach 
25, 26, 27 i 28 listopada stowarzyszenie dozo 
ru kotłów w Warszawie ną zaproszenie Ma- 
gistratu przeprowadzi ostateczne przyjęcie 
nowozbudowanych urządzeń, maszyn i ko- 
tłów elektrowni miejskiej. 

— (0) Sprawy budowiane. Ze źródeł mia 
rodajnych, dowiadujemy się, że z kredytów 
budowlanych, które mają być udzielone w r. 
1930, miasto Wilno ma otrzymać, za pośre- 
dnictwem Komitetu rozbudowy m. Wilna, 
najwyżej na wykończenie domów, rozpoczę- 
tych, nie zaś na budowę domów nowych z 
tego niby powodu, że w Wilnie nie odczuwa 
się wielkiego głodu mieszkaniowego. 

Wobec tego miejskie czynniki miarodaj- 
ne zamierzają w tej sprawie interwenjować 
w min. Skarbu j Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego, ponieważ już oddawna zostało u- 

której 

   

UNIWERSYTECKA 
— Echa jubileuszu Uniwersytetu Stefana 

Batorego. Na ręce ]M rektora nadeszło pi- 
smo z Uniwersytetu w Szegedinie (Węgry) 
z nadzwyczaj serdecznem podziękowaniem 
za gościnne przyjęcie, jakiego doznał w Wil 
nie podczas uroczystości jubileuszowych de - 

   

    

  

stalonem, że w Wilnie odczuwa się ogromny legat Uni ersytetu w Szegedinie prof. Be- 
brak mieszkań nie tylko hygienicznych ale la Ivan zapraszając rektora i profesorów 
nawet i sanitarnych. Około 50000 Tudności Uriwersytetu Stefana Batorego by na wio- 
wileńskiej zamieszkuje w lokalach jedno izbo 
wych, przyczem na jedną izbę przypada 3—4 osoby. Mieszkań, posiadających prymityw- 
ne urządzenia hygjeniczne miasto _posi. najwyżej około 15 proc. Ludność mie tylko w suterenach, ale nawet w podsu- terenach i to w samem centrum miasta. 

— (a) Karetkę ia Ratunkow: zreparowano. Po dokonaniu potrzebnej sa prawy poczęła kursować nieczynna od 3 dni karetka Pogotowia Ratunkowego, Nieulega wątpliwości, że karetka ta robiąca dziennie po kilkadziesiąt kilometrów w prędkim cza- sie znowu będzie wymagała kilkudniowej na- prawy, a wówczas znowu trzeba będzie wy- ciągać z lamusu przedpotopową łandarę kon ną. R czas zaopatrzyć się w zapaso- 
wą karetkę na nabycie której pieniądze mu- 
szą się znaleźć. 

Sądzimy, że w sprawę tę wejrzą pp. pre- 

snę zechcieli odwiedzić Szegedin jako goście 
Uniwersytetu. 

AKADEMICKA 
— Zorząd Koła Matematyczno Fizyczyte- 

go st. U.S.B. podaje do wiadomości, że w ni 
dzielę dn. 24. 11. br. w lokalu seminarjum 
Mate nego (Zamkowa 11) 0 godzinie 

e wygioszony referat kol. Wacława 
Grądzkiego p. t. „O zagadz eniu Likermoniez 
nem*. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

— Z koła polonistów USB. W niedzielę 
dn. 24 11. o godz. 11-е). (punktualnie!) w lo 
kaiu seminarjum polonistycznego odbędzie 
się zebranie sekcji historyczno - literackiej. 
Kol. Rochiewicz będzie mówił o Remarque'u. 
Obecność członków konieczna, goście mile 
widziani. 

KOMUNIKATY 
— Sobótka. Dziś odbędzie się w Kole 

Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki ul. Turgiel- 

  

   

zydent i wiceprezydent miasta i nakażą na- ska 12 z progr.: Przemówieni i leżyte i sumienne załatwianie tak ważnych nie fast Gór” kom toba) 
dla ogółu mieszkańców spraw. czna. Wstęp za zaproszeniami. Początek o lch bezpośrednie zainteresowanie się Po- godz. 8 wiecz. R 
go:owiem S Krkos bezwzględnie spowo- RÓŻNE. 
duje że pomoc lekarska zostanie postawiona — (y) Bibljoteki i i na odpowiednim poziomie. : szpkkalne. „Miq. epr. we: wnętrznych nadesłało do Urzędu Wojewódz- 

kiego okólnik polecający zschęcać szp'rala 
zwłaszczą prowincjonalne do zakładania przy 
szpitalach bibljotek fachowo - lekarskich i 
wstawiania do budżetów pewnych kwot na 
ten cel. 

(a) Rozszerzenie ageńtury wydziału prze- 
mysłowego. Wydział przemysłowy Magistra- 
tu ma być znacznie rozszerzony. W skład 
wydziału mają wejść niektóre działy z wy- 
działu przemysłowego w województwie. - 

— (a) Pomoc rządowa przy budowie 
studzien i wodociągów. Władze sanitarne pań 
stwowe dążąc do zaopatrzenia ludności mia- 
steczek w zdrową wodę postanowiły urucho 
mić specjalne kredyty na zapoczątkowanie w 
całym szeregu miejscowości urządzeń гаора- 
trywania w wodę. Będą udzielane pożyczki 
na budowę studni, linij kanalizacyjno - wo- 
docagowych i przedwstępne badania do b! 
dowy wodociągów i kanalizacyj. 

  

Wielki pożar w majątku Mosarz 
Dziesięć wagonów Inu strawił ogień 

W dniu wczorajszym w majątku Mosarz, gminy Kozłowszczyzna, powiatu 
Postawskiego wybuchł ogromny pożar, Pastwą rozszalałego żywiołu stał się 
len i maszyny fabryczne należące do firmy „Lea Polski*, a znajdujące się w 
budynku Kaliksta Piłsudskiego 

Jak wynika z wyjaśnień elektromontera ogień powstał wskutek krótki: 
spięcia elektrycznego. Wszelka pomoc okazał: 
ognia. 

Pożar strawił 10 wagonów lnu przynosząc straty sięgające wysokości 
40.000 złotych. Przyczyny pożaru zbada na miejscu specjalna komisja. (y). 

in AINA i AOL i I TL TIA S AIKOS 

Na czele wydziału stanie najprawdopodob List de Redakcji 
niej inż. ai Sr 
— (a) Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

celu cena aa ei pożarami Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
które najczęściej wybuchają z powodu zanie- W numerze 267 z dn. 20 b.m. „Dziennika 
czyszczania komintów, wzmożony został do- Wileńskiego” ukazał się anonimowy artykuł, 

w którym nieznany autor, przekręca w Spo- 
sób tendencyjny „informuje* o stanowisku 

zór nad wycierem kominów w mieście i na 
przedmieściach gdzie grozi największe nie- 

korporacji, w związku z wyborami na Zjazd 
Ogólny P.M.A. i do M.K.A., pieniąc się ze 

bezpieczeństwo pożarowe. Taksamo -zostało 
zarządzone badanie strychów w celu usunię: 

cia rupieci grupowanych koło kominów i zjości, że korporacje, miast głosować na listę 
z powodu zbytniego nagrzewania często po- + zw. „narodową“, wolały utworzyć włas- 

wodujących pożar. a - „ny blok wyborczy i oddać głosy na swoich 
— (y) Będziemy mieii ostrą zimę. Po kandydatów. Wobec tego, że pomieniony ar- 

śrógich syberyjskich mrozach zimy ubiegłej, tykuł może być powodem niejasności i przy- 

pytanie, jaka będzie zima roku 1929 — 3%0 czynić się do dalszego bałamucenia opinii, 
staje się aktualnem. | е .... przejmie prosimy Sz. Pana o łaskawe za- 

Jakże zatem zapowiada się zima? W óŻ- ,nieszczenie w poczytnem pismie Pańskiem 
by „wyczytane“ w gwiazdach i księżycu następującego oświadczenia Prezydjum Wil. 
przez astronomów każą przypuszczać, że о- Koła Międzykorporacyjnego, w celu rozwia- 

nia bałamutnych i wręcz kłamliwych wiado- 
mości: 

becna zima będzie ost”a. Wreszcie teza czy- 
sto naukowa, statystyczna twierdzi, że długa 

i piękna jesień (a taką mamy obecnie) zna- Nieprawdą jest, jakoby Zw. Pol. Korp. 
mienuje gwałtowną ciężką zimę. Akad. wypowiedział się przeciwko koncep- 

Na Szpicbergu już obecnie temperatura cji tworzenia odrębnej listy korporacyjnej i 
jakoby — według „Dzien. Wil.*. ist niał dla 
korporacyj nakaz z Z.P.M.A. popierania t. 

o 
się bezsilną wobec siły 

wynosi 15 stopni co daje wiele do myślenia. 
Stacje meteorologiczne są zdania, że 

pomiędzy 17—20 grudnia mróz  po- zw. listy narodowej lub zgłaszania do niej 
chwyci w swe kleszcze nieszczęsny ląd euro akcesu, natomiast prawdą jest, że Prezydjum 

pejski. Z.P.K.A. powzięło uchwałę, pozostawiającą 
Na pocieszenie pozostaje nam tylko, że 

nastąpi to dopiero za miesiąc, następnie, że 
uczeni się mylą i że wreszcie zapowiedz any 
mróz może ominąć Połskę. 

— a) Jak pizechowywać filmy. W naj- 
bliższym czasie zostaną wydane przepisy re 
gulujące sprawę przechowywania filmowych 
taśm celuloidowych. Po za całem szeregiem 
zarządzeń zabezpieczających filmy pzed 
ogniem będzie nakazane przechowywanie 
filmów w lokalach na najwyższych piętrach, 
by w razie pożaru gryzący dym od palących 
się taśm nie uniemożliwiałby przedostanie się 
lokatorom płonącego domu do miejsc bez- 
pieczniejszych. 
—T stwo hodowców gołębi po- 

cztowych „Czuwaj“ nadsyła nam następujące 
pismo: 

* Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów p. inż. 
żółtowski w wysokiem zrozumieniu znacze- 
nia rozwoju gołębiarstwa pocztowego na Kre 
sach Wschodnich, wyznaczył jako nagrodę 
dła wystawy z okręgu DOK IH najlepszych 
gołębi pocztowych na PWK z prywatnych 
funduszów kwotę 100 zł. — Tę nagrodę ko 
misja sędziowska PWK przyznała członkowi 
Tow. Hod. Goł. Pocztowych „Czuwaj* p. J6 
zefowi Nowickiemu. — Zarzad T-wa „Czu+ 
waj” składa tą drogą Panu Prezesowi Żół - 
tawskiemu serdeczne podziękowanie za jego 
ofiarność i poparcie dążeń hodowców. 

Jednocześnie wobec przenissienia pana 
Prezesa do stolicy, hodowcy z żalem żegna- 
jąc swego wysokiego protektora, życzą mu 
jaknajwięcej sił i RÓL do dalszej owocnej 
pracy dła odrodzonej Ojczyzny. 

|, — (0) Wilno bez łotewskich 
ryb. Dowiadujemy się, że wskutek 
biirzy, jaka od kilku dni z przerwa- 
mi paruje na morzu Bałtyckiem, ry- 
bacy łotewscy wstrzymują się komp- 
letnie od wyjazdu na morze. W 
związku z tem fabryki konserw w 
Wilnie, otrzymujące ryby od губа- 
ków łotewskich, od kilku dni nie 
oirzymują żadnych transpottów ryb z 
Rygi. 

— Wyjaśnienie. W związku z notatką w 
ne, „Słowa* z dn. 9 listopada w której była 
mewa jakoby wszystkie miejscowe związki 
fryzjerskie postanowiły wszcząć starania © 
uzyskanie prawa pracowania w dnie świą- 
teczne, otrzymujemy wyjaśnienie Cechu Fry 
zjerów i Golarzy, z którego wynika, że Cech 
do akcji tej nie nałeży i że złożył podanie do 
Starostwa Grodzkiego z prośbą 0 pociągnię- 
cie do odpowiedzialności sądowej tych wła- 
ścicieli zakładów fryzjerskich którzy nie chcą 
podporządkować się zwyczajowi usankcjono 
wamemu prawem święcenia niedziel i świąt. 
Powyższe podanie jednocześnie było zaakce- 
ptowane-na' Walnem Zebraniu, które odbyło 
się w dniu. 10 października br. 

gólne listy. 
Nieprawdą jest, że „sprężyną «całej tej 

ły dwie bankrutujące organizacje 
no ideowe*, jak utrzymuje „Dzien. Wil.*, ale 

powołały do życia wszystkie 
związkowe jednomyślną 

niu w dn. 11 bm. 

sprzeczne z uchwałą 

korp. do tych korporacyj. 

z uchwałami rezydjum ZPKA, Wil. 

ilen.* nr. 257, dotyczące jego osoby trak 

przedwyborczą. 

razy wysokiego szacunku i poważania 
Prezes Wil. Koła Międzykorp. i 

konwentu Polonia M. Nowicki. 
Sekretarz K! Polonia W. Cywiński. 

   Lutnia od 11—9 wiecz. codzieanie. 

Holpnocd a aa, ollyw: — аса . 
Lux — Barka Miłości. 
Światowid — Na Stokach Cytadeli. 
Wanda — Nadkobieta. 
Eden — Variette. 
Piccadiily — Kenigsmark. 
Kino Słońce — 

TT 

°° TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś cza- 

rowna baśń dramatyczna Szekspira „Sen no- 
cy letniej** z muzyką Mendelsohna, która na 
czwartkowej premjerze doznała entuzjasty- 
cznego przyjęcia i której kolosalne powodze 
mie zarówno artystyczne jak i kasowe wró-. 

y długi żywot na naszej scenie. W przed- 
stawiemiu tem oprócz licznego zespołu arty - 
stycznego bierze udział, chór, orkiestra oraz 
liczni statyści. 

— „Maman do wzęcia“ jako popołudnió - 
wka, Rekordowa komedja Grzymaly Siedlec- 
kiego „Maman do wzięcia” grana bedzie w 
teatrze na Pohulance jutro w niedzielę o go 
dzinie 3.30 po cenach zniżonych. 

— Teatr miejski Lutnia. Przedstawienie 
szkolne. Dziś w sobotę o godz. 3,30 pp. na 
przedstawieniu szkolnem ukaże się świetna 
komedja Goldoniego „ Ž 
rem o godz. 8 koncert „H * warszawskiej 

„ Jutro, w niedzielę o godz. 8 w. po raz dru 
gi ukaże się na przedstawieniu wieczornem 
stylowa włoska komedja z 18 go w. „Ober- 
żystka Goldoniego w pierwszorzędnej obsa 
d scenicznej. 

— „Fotel 47*. Świetna i arcywesoła ko 
medja Verneuilla „Fotel Nr. 47" ukaże się 
po raz pierwszy we wtorek na scenie teat- 
ru Lutnia z M. Werniczówną (świetną arty- 
stką Teatru Krakowskiego) oraz Zełwerowi 
czem, który tę nowość wprowadza na naszą 
scenę. ` 

— Koncerty „Hariy“. Na dzisiejszym kon 
sercie w sali teatru miejskiego Lutnia 0 g. 
8 w. oraz jutro 0 godz. 3.30 usłyszy Wilno po 
raz pierwszy świetny chór warszawski „Har- 
fa" pod kierunkiem Wacława Lachmana. Zna 
komity ten zespół nagrodzony  pierwszemi 
nagrodami na konkursach zagranicznych za- 
szczytnie wywiązał się ze swego obowiązku 
społecznego rzucając w Świat piękno pieśni 
polskiej w doskonałem wykonaniu. Prasa kra 
jowa i obca w wyrazach najwyższego za- 
chwytu wypowiada swoją opinię, że śpiew 
„Harfy” wprowadza słuchaczy w entuziazm 
zarówno całością mistrzowskiego wykonania 
jak i brzmieniem głosów robiących wraże- 
nie głosów śpiewaków operowych. Koncer- 
ty takiego chóru będą dla Wilna prawdziwą 
sensacją zwłaszcza, że oba koqcerty odbędą 
się z udziałem znakomitego tenora opery 
warszawskiej Adama Dobosza. Dzisiejszy 
koncert transmitowany będzie przez radio 
wileńskie celem umożliwienia _ wysłuchania 
koncertu tym osobom, którzy nie zdążą za- 
opatrzyć się zawczasu w bilety. Pozostałe 
bilety nabywać można dziś od godz. 11 r. 
w kasie zamawiań w teatrze Lutnia. 

, — Obchód dziesięciolecia „Reduty”. W. 
piątek 29 listopada staraniem komitetu oby- 
watelskiego uczczenia zasług „Reduty, w 
dniu dziesięciolecia jej założenia, w teatrze 
miejskim na Pohulance odegrana zostanie z 
udziałem luljusza Osterwy „Uciekła mi prze- 
pióreczka” S$. Żeromskiego. Po Lszym akcie 
społeczeństwo wileńskie złoży hołd zasługom 

Ognisko Kol. — Ćmy Paryża. 
Miejskie — Wiosenna Parada. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 22 

do 23 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie 61 wypadków, w tem kradzieży 6, za 
kłóceń spokoju 7, przekroczeń  administra- 
cyjnych 51, resztę zaś podajemy w skróceniu. 

— (c) Zapadła się jeźdnia. Koło domu Nr 
20 przy ul. Mickiewicza osunęła się jezdnia 

  

zdnia zapadła się zostało zabezpiecz one. 
— (c) Zatruł się alkoholem. Na ulicy 

Piłsudskiego upadł na chodnik nieznanego 
nazwiska mężczyzna, który jak następnie oka 
za» się zasłabł wskutek nadużycia alkoholu. 
Zatrutego odwieziono do szpitala. 

— () Obława na rynkach. Wczoraj z ra- 
cji dnia targowego policja przeprowadziła na 
ryrkach obławę i zatrzym 10 kilkunastu han- 
dlarzy przy których znaleziono garderobę nie 
wiadomego pochodzenia. 

— (c) Alarmy pożarowe. Wczoraj w 
dzień straż ogniowa była wzywana do domu 
Nr. 22 przy ul. Mickiewicza gdzie zapaliły się 
sadze w ikóminie. Około godziny 5 poraz 
drugi wezwano straż ogniową na ulicę Kal- 
weryiską do domu Nr. 1 gdzie również Z 92- 
wodu defektu w kominie groziło niebezpie- 
czeństwo pożaru. W obu wypadkach straż 
ogniowa  miebezpieczeństwo usunęła bez 
większego wysiłku. 

c) Autobus zderzył się z taksówką. 
Na ulicy Mickiewicza autobus Nr. 14435 
zderzyi się z taksówką Nr. 145. Oba poja- 
zdy doznały nieznacznych uszkodzeń, Wy- 
padków z ludźmi nie było. 

-- (c) Włamanie do sklepu. Nocy w :oraj 
szej nienani sprawcy za pomocą wyłamania 
desek w scianie dostali się do skiepu Cicho- 
ckiego mieszczącego się przy ul. Antokol- 
skiej rog Tiwoli i skradli zegarek złoty, u- 
trerie i inne rzeczy ogólne: wartości 270 .i. 

— (c) Potokarz. Na ulicy Sawicz do prze 
jeżdżającego o zmroku tą ulicą Piotra Makow 
skiego mieszkańca wsi Podjelnaki, gm. rze 
szańskiej podbiegł jakiś osobnik i sciągnąw - 
szy z wozu worek z solą usiłował zbiec. 

— (c) Zbiegł uczeń orkiestry wojskowej. 
Uprzykrzywszy sobie monotonne życie żoł- 
nierskie zabrał ubranie wojskowe i uciekł 
w niewiadomym kierunku uczeń cywilny 1 p. 
a. p. Czesław Wojtkiewicz, mieszkaniem m. 
Dukszt. 
Zdołano go jednak ująć i oddać w ręce po- 
licji. Zatrzymanym okazał się zawodowy zło- 
dziej Izaak Szyif (Archanielska 32). 

— (c) Ujęcie pabAienoao. Podczas 
obławy na terenie I komisarjatu p.p. zatrzy- 

  

   

   

   

            
   

całkowicie wolną rękę wszystkim šrodowi- 
skom korporacyjnym w tworzeniu list wy- 
borczych i w sprawie głosowania na poszcze 

sprawy (listy wyborczej korporacyjnej) by- 
politycz- 

prawdą jest, że listę wyborczą korporacyjną 
korporacje 

uchwałą pełnego 
kompletu Wil. Koła Międzykorp. na posiedze- 

Korporacja „Polesia* jest dopiero kor- 
poracją kandydującą, nie posiada praw korp. 

rzeczywistej i nie ma prawa występowania 

nazewnątrz -jako samoistna organizacja bez 

zezwolenia Wil. Koła Międzykorporacyjnego, 

„Concordia“ zaš zgłosiła akces do Związku, 

ale sprawa jej przyjęcia, jako korp. kand. 

definitywnie nie została jeszcze załatwiona. 

Angażowanie się obu tych korporacyj w po- 

lityce wyborczej w miczem nie może wpły- 

nąć na stosunek Wil. Koła Międzykorpora- 

cyjnego do kwestji wyborów, natomiast jako 
il. Koła Międzykorp., 

może wpłynąć na stosunek Wil. Koła Między- 

Żaden z członków Konwentu Polonia nie 
nałeży do żadnej organizacji polityczno - ide 
owej, nie jest więc prawdą jakoby kol. Eu- 
genjusz Gulczyński należał do „Myśli Mocar 
stwowej”* łub „Młodzieży Demokratycznej”, 
natomiast jest prawdą, że działalność w spra 
wie wyborów com. E. Gulczyńskiego, jako 
członka Prezydjum, jest najzupełniej zgodna 

p Koła 
Międzykorporacyjnego i Konwentu Polonia, 
wo ustępy rzęczonego artykułu z „Dzien. 

tować musimy jako napastliwą insynuację 

Jednocześnie Wileńskie Koło Międzykor- 
poracyjne kategorycznie protestuje przeciw= 
ko niesłychanemu mieszaniu się do spraw kor- 
poracyjnych czynników niepowołanych w tym 
wypadku „„Dzien. Wilen.*, oraz przecggwko wy 
zyskiwaniu przez to pismo nazw korporacyj 
w anonimowych artykułach agitacyjno - wy- 
borczych, oświadczając, że w przyszłości te- 
go tolerować i puszczać płazem nie będzie. 

Raczy Pan przyjąć, Panie Redaktorze, wy 

„Reduty“. Początek o godz. 8 w. Bilety już 
są do nabycia w kasie zamawiań w teatrze 

CO GRAJĄ W KINACH? 

a zgliszczach namięt. 

na nieznacznej przestrzeni. Miejsce gdzie je- 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

D PEWNEJ STUDNI NA RÓWNEM 
POLU 

Jest rzeczą powszechnie znaną, że przed- 
mieścia Wilna, w swej przeważnej części 
RA na brąk wody. 

rak studni, brak wody — oto jedna z 
wielu bolączek: Zarzecza i Snipiszek i dużej 
części Antokola i wreszcie wszystkich prawie 
co odleglejszych od śródmieścia dzielnic. 

Magistrat nasz już od dłuższego czasu ła 
mie głowę nad sprawą wody, już ponoć de- 
liberuje nad tą sprawą nie od wczoraj Komi - 
sja Techniczna Miejska, a tymczasem ludzi- 
ska jak niewygodę cierpieli, tak cierpią. 

Właśnie wczoraj na biurko mi rzucono 
list mieszkańca Równego Pola p. St. Soł., 
oto co list ten głosi: Jessa 

„Już drugi rok mija od rozpoczęcia re- 
montu studni publicznej mieszczącej się przy 
ul. Równe Pole nr. 6 na ziemi dzierżawionej 
przez p. Rusaka Dymitra". 

„Studnia ta ob sługuje całą dzielnicę — 
to też niemałą była radość mieszkańców, gdy 
Magistrat wziął się do jej naprawy , ale i 
niemniejsze było też zdziwienie powszechne 
gdy przez miasto prowadzona naprawa prze! 
wana została i gdy wiadomem się stało, że 
nie miasto ale pan Rusak remont kończyć 
bedzie“. 

„Zarządzono składkę na reparację studni; 
na rodzinę wypadło po 5 zł.. Nie o to jednak 
chodzi, pisze p. St. Soł. chodzi o to, że nie 
wiemy na co zebrane pieniądze poszły, gdyż 
remontu odpowiedniego w stosunku do zebra 
nych kwot nie widać dotąd". 

„Studnia jest korbową, więc musiałaby 
się przy niej znajdować jakaś lina do opu 
szczania wiader do zaczerpnięcia wody. Tym 
czasem p. R. uznocował używany łancuch, 
który po paru dniach dokończył swego ży 
wota. Być może, że przedtem długo służy! 
do nawiązywania bydła, o ile nie psów, w ka- 
żdym razie służbę publiczną przy studni peł 
nił krótko' 

„Zostaliśmy ze studnią, 
cha“. 

ale bez łańcu- 

„W piątek 15 bm. notuje m ój korespon: - 
dent, idę zrana po wodę, aż tu trudzi się ja - 
kieś biedaczysko przy studni! — Urwała mu 
się wieróweczka (bo już od iks czasu wszy 
scy chodzimy z własnemi linkami). Wiadro 
wpadło do studni, a wślad za nim i czapka, 
której właściciel zbytnio i nieostrożnie był 
ciekaw losów tylko co utraconej części swe- 
go dobytku. Zamiast jednej straty — dwie 
naraz”. 

„Należy jeszcze o tem wspomnieć, że 
studnia nasza oddawna nie jest czyszczona i 
prawie całe lato nie mieliśmy wody wcale, 
gdyż po zanurzeniu wiadra wgłąb wydoby 
wało się p ół wiadra mułu. — Czyż można 
to nazwać wodą? Czyż niema w Wilnie, je- 
śli już nie technicznych, — to przynajmniej 
sanitarnych władz, któreby się sprawą wody 
na Równem Polu zajęły?” ; 

„Apeluję, kończy p. Soł., do Magistratu, 
o odebranie opieki nad studnią p. Rusakowi 
i danie mieszkańcom naszej dzielnicy przynaj 
mniej wody pod dostatkiem". 

Ciekawem jest, czy aby apel mego kore - 
spondenta głosem wołającego mna puszczy 
nie będzie. # Mik. 

  

SPORTY 
Jeszcze o sukcesach poiskich 

kawalerzystów w Ameryce 
„ Zwycięstwo naszych kawalerzystów w 
Nowym Yorku w wielkim konkursie o Pu* 
har Narodów odbiło się szerokiem echem 
po całej Ameryce, 

Ekipa polska została zaproszona na 
objazu ważniejszych skupień polskich. Ko- 
rzystając ze zgody M. S Wojsk. pp. por. 
Growski, por. Starnawski i por. |- 
ski przedłużyli swój pobyt na drugiej pół- 
kuli do 1 giudnia. 

W tym okresie odwiedzą oni: |Buffalo, 
Cieveland, Detroit poczem wrócą do N.- 
Yetku. 

_ Płk. Dreszer, szef ekipy polskiej о$- 
wiadczył, że gotów jest przemawiać na ze- 
braniach polskichw czasie objazdu pod wa- 
runkiem, że wstęp dla publiczności będzie 
wolny i odczyty będą organizowane dia 
wszystkich polaków bez różnicy zabarwie- 
uia politycznego. 

Jedsa z wytwórni kinematograficznych 
sporządzić ma film dźwiękowy występów 
polskiej drużyny w jednym z ogrodów pu- 
blicznych. W pokazie tem weźmie też 
ucział stary ułaa Marciniak. Będzie oc 
aemonstrować wyszkolenie jeździeckie sze- 
regowca naszej kawalerii. 

Jak widzimy z tego Polonia amerykań- 
ska zainteresowałe się żywo zwycięzcami, 
a wyczyny ich stały się doskonałym ;atu- 
tem propagandy. (y) 

o zzz, 
młopca barazo biednych rodziców 

12 letniego chorego na pluca raz 
camy ofiarności Sz. Czytelników. 
Potrzebuje palta zimowego, i obuwia. 
Łaskawe datki przyjmuje administr. 

a Grand hotel "cpmena wi 
przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

w 336-30. 75 pokoi z nowoczeszyr kon- 
tortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

mano Mowszę Czertok bez stałego miejsca 
zamieszkania, który jak okazało się był po- 
szukiwany przez policję biaiostocką za li. 
czne kradzieże na tamtejszym terenie. 

— (c) Samobójstwo nieuleczainie chorej. 
Onegdaj w dzień targnęła się na życie 50 
letnia Agata Anisimo, zamieszkała przy ulicy 

„Słowa” dla „Chorego Chłopca” — m | 

  

Wąwozy dom własny. Anisimo od dłuższego | : 
czasu cierpiała na raka i obecnie stwierdziw- 
py i jest nieuleczalna, postanowiła ukrucič 
swe cierpienia przez samobójstwo. W ubieg- 
ły czwartek wieczorem, gdy zamieszkujący 
z nią razem córka i zięć chwilowo byli nie- 
obecni chora dobyła z ukrycia flaszkę z ©- 
sencją octową i wypiła jej zawartość. Nie- 
szczęśliwa zmarła przed przybyciem pomo- 
cy tak; że w chwili gdy rodzina wróciła: do 
domu zastała już stygnące zwłoki samobój- | 
czyni. 

— (c) Umysłowo chory spowodował po- 
żar. Onegdaj wieczorem w zaścianku Orpa 
gminy koscienickiej wybuchł pożar, który zni 
szczył stodołę wraz z inwentarzem. 

Jak okazało się, pożar powstał z powodu. 
zaproszenia ognia przez parobka Aleksandra | 
Golca, umysłowo - chorego. 

‚ — (c) Podpalewie. We w:' Podhajce gm. 
miorskiej pow. brasławskiego spalit*się dom 
mieszkalny Astrata Smiercila. Pożar powstał 
wskutek podpalenia. 
współwiaściciel tego domu jefim Borowik. 

— (c) Pożar w Kuczkuryszkach. W dn. 
21 bm. w fabryce papieru w Kuczkuryszkach | 

Podejrzany o to jest | 

wybuchł pożar który zniszczył zapas towaru | 
wartości 5 tysięcy złotych. 

— (y) Popędiiwy chlebodawca. W dniu 
wczorajszym mieszkaniec wsi Krawczyny gm 
rzeszańskiej 18 letni K. Wołodko pobity zo- 
stał przez swego chlebodawcę Winc, Sienkie- 
wicza. и 

Zawezwane żę at uż Ratunkowe prze 
wiozło rannego do szpitała św. Jakóba w Wił 
nie. Lekarz stwierdził, że pobicie należy do 
kategorji ciężkiego obrażenia ciała. 

Pop ędliwv chlebodawca odpowie 
czyn przed Sądem. | ść 

  

              

  



Sobote, dnia 23 listopada 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu. 2.05—13 10: Poranek muzy- 
Ki popularnej: 1) Strauss walc, 4) Czaj* 
kowski fantazja z op. „Pikowa Dama*, 5) 
Ałbeniz „Serenada*, 4) Wieniawski „Legea- 
ca“, 5) Rubinsten „Toreador i Andalužia“, 
6) borodin—chór z op. „IŃsiąże Igor“, 7) 
Muzyka taneczna. 13.10 — 13.20: Transmisja 
z Warszawy, Komunikat meteorologiczny. 
15.40—160U: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 16.00— 16.15: Komunikat 
Wileńskiego Tow. Organizacji i Kółek Rol- 
niczycn. 10.15 15.00: Muzyka z piyt gra 
mofonowych: Grieg z suity „Peer Gynt“ 
Nr. 2, a) „Skarga Ingriny*, b) „Taniec arab* 
ski*, Grieg Konceri fortepianowy A-moll, 
2) Allegro molto moderato, b) Adagio, c) 
At ėsro moveėrato molto © marcato. 17.00— 
1120: „W świetle rampy* nowości teatrzl- 
reomówi Tadeusz  Łoralewski. 17.20— 
17.45: F-ljeto: wesoły, wygłosi Karol Wyr- 
wicz +%ichro-ski 17.45 18.45: Transmisja 
% Warszawy. Słuchowisico dla dzieci. 18.45 

191u: „Publiczność a kino“ odczyt wygł. 
Leszex Szełigowski. 19 10—19.35: „Odra— 
jekcevażony wróg dziecka" (rozmowa mat- 
ki z lekarzem) cialog wygiosi pr.f. U. 5. 
33. d. Wacław Jasiński z partnerką, 19.35 
20.05: Program na następay tydzień, Syę" 
nał c'«su z Warszawy i rozmaitości. 20.05 

20.30: „Z szerokiego świata* najc'ekaw- 
sze wyczrzecia tygodnia cmówi Henryk 
Tokartceyk. 20.30 23.00: Transmisja z War- 
szawy Koncert, ; feljeton i komunikaty. 
23.00 —24.00: „Spacer detektorowy po Eu- 
ropie”, retranśmisja stacyj zagranicznych 

lokalu P.A.P. 

  

Nareży żądać wy- 

raźnie oryginalnych 
nożyków Gillette 
Dostać je można wszędzie. Dio czter- 
aście razy bada się każdy nożyk Gil- 

tette przed wysłaniem go z tabryki— 
oto tajemnica ich doskonałości. Na- 
śladownictw należv się wystrzegać 

MADE m usa 

ON 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 22 listopada 1929 r. 

Papier. procentowe państw. 

ser. Il. 1926 r. 5 proc. Pożyczka Premi. 
w złotych 65 5 dol. 

Akcje. 

Wil. Bank Ziemski — zł. 150 w złotych za 
jedną akcję 158— — 

GIŻŁDA WARSZAWSKA 

22 listopada 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Trasa, Szrz. Kupno 

Dolary 8,59,5 8915 8,87,5 
Belgija 124,69, 125,00, 124,38 
Kupsutaga 238,90, 239,50, 238,30 

Buaapeszt 156,00 156,40 155,60 

Holancja 359,80 360,70 358,90 

Londyn 43,47,4 43,58 43,36,5 

Nowy-York 8,90 8,92 8,68 
Osło 231,52 238,12  236,92 
Paryż 35,10, 35,19 35,01 

Praga 20,46, 26,49, 26,37, 

Szwajcarią 173.00, 173,43, 172,57 
Bu <areszt 5,3125 5,3137 5,3113 

Stokholm 239,57, 240,17 23897 
Wiedeń 125,40 125,71, 125,09 
Węszy 155,57 15597 155,17 
Was. x 46,675 46,79, 46,56, 
Marks nemiecka 213,23, 

Gdańsk 173,78. 

Papiery proceniowe: 

.  Pożzczka inwestycyjna 119.75  Prem- 
jowa dolarowa 03.50 5 proc. «Onwersyjna 
50,—. 6 proczdolarowa 8U.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, $ proc. kolejowa 46,25.8 proc. 
L. Z. b. Gosp Kraj. i Banku Koln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te name 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,00 
8 proc. warszawskie 67,25.5 proc. warszaw- 
skie 50.50 8 proc. Łodzi 60,50. 5 proc. 
Siedlec 69— 8 proc. obligacje Р. В. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 85.50, 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74, 4 proc 
ziemskie 47.35 6 proc. poż. konw. Warsz. 
—51. 4 i pół proc. warsz. 41. Kalisz 57, 

Akcje. 

Bank Polski 167,— 166.50 Powszęchn 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18,50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 27.— Cegielski —,—. Мо- 
drzejów 18.50 Norblin 83. Ostrowiec 70. 
Starachowice 22.00 — Zieleniewski 80,— 
—80. Parowozy 24. Węgiel 7250 Paro- 
wozy 25, —. Borkowski 9.  Spiess 152 
Lilpop 35.— Zachodni 80.— Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
103 Firley 41. Bank Dysk. 127. Nobelt2,50 
Rudzki 30,— Haberbusch 101. Baak kiand- 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 22 listopada r. b. 

Złemiopłody: pszenica 37-40, żyto 
—26, jęczmień — 25,4 owies 24 —, gry= 
ka 30—31, otręby pszenne 20—22, żytnie 
17-18, ziemniaki 7-8, siano 10 -12, stama 
8-9, * makuchy lniane 47—48. Tendencja 
nieco mocniejsza na żyto. Dowóz słaby. 

fkąka pszenna 80 90, żytnia razowa 
30-33, pytlowa 36—40 24 klg. 

Kusza jęczmienna 60-70, jagiana 89 — 
100, grycząna 80 90, owsianą 80—ii0 
erłowa 60 80, pęczak 55 — 
kg. manna 100—130. 
Mięso wołowe 200—240, cielęce 290— 

: 300, baranie 180—200, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380-400, smalec wieprzowy 420— 
440. 

Nabiał: Mleko 40-45 gr. za litr, śmie- 
tana 200-220, twaróg 120—!40 га 1 kg. 
ser twarogowy !80—200, masło niesolona 
600 650, solone 540—600. 

jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: fasola biała 140 —160, 

kartofle 9 — 10, kapusta świeża 9 — 
10, Kkwaszona 25-30 marchew  15—20 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 7 10 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 100—120 za 
kg. kalatiory 80 —100 za główkę. * 

Owoce: jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50—80, gruszki I gar. 150— 
200, II gat.100—20,Sliwki węgierki 170 180. 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę: 
ta 3 4, kaczki 48—9, bite 6— |, 
gęsie 8-20, -bite 15 18, ird,ki 20—25, 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 50C0—550, śnięte 280— 

350, szczupaki żywe 550 600 śniętą 250— 

380, leszcze żywe 500—550, su:ęte 280 — 330, 

karpie żywe 475 500, śnięte 250 300, ka- 

rasie żywe 350—400, śniąte 250—280, uko- 
nie żywe 500 550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—40V, siela- 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, 

miętusy 250—280, płocie 180—250, arobne 
50—80. 

Leu: Len surowiec 1 gat. 2.50 — 2.60 

dolarów amerykańskich za pud, len trze” 

pany 350 — 3.60 dol za pud, Šiemie 
Iniane 1.27 dol. za pud. (n). 

PRZETARG 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie 

ogłasza przetarg na przewóz poczty, орто- 

żnianie skrzynek pocztowych i doręczanie pa- 

czek na terenie m. Wilna końmi. : 

Oferty należy kierować do Oddziału Ko- 

munikacyjnego Dyrekcji P. i T. Sadowa 25 
do dnia 9 grudnia br. Es Ka 

Oferty wniesione po tym terminie nie bę: 

dą brane pod rozwagę. W ofercie wymienić 

należy, iż oferentowi znane są warunki prze- 
targu, które w odpisie można otrzymać w 
Dyrekcji. Wadjum wymagane w gotówce 
względnie w papierach wartościowych w wy- 
sokości połowy miesięcznie oferowanej kwo- 
ty, przyczem oferent wycofujący swoją о- 
fertę przed rozstrzygnięciem przeta rgu, a w 

lowy —119. 
razie przyjęcia oferty odmawiający podpisa - 
nia umowy, traci wadjum. 3 

Dyrekcja P. i T. zastrzega sobie prawo 
  Gillette 

  

  

  

ganim kupisz towar zagraniczny 

— Ubejrzyj towar krajowy 
  

odwołania i unieważnienia tego przetargu, 
oraz wyboru oferenta z wolnej ręki. 

Bliższych informacyj co do warunków u- 
mowy udziela Dyrekcja P. i T. (Oddział IV) 
w. dnie powszednie w godzinach od 9 do 13. 

Prezes Dyrekcji 
Inż. j. Żółtowski. 

  

kejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU 0! GOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 9. 9. 1929 r. 

10487. A. I. „Szuchman Mejer* w Święcianach, Rynek 16, 
skup zawodowy drzewa i materjałów leśnych. Firma istnieje 
od 1927 roku, Właściciel Szuchman Mejer, zam. tamże. 

906 — VI. 

10488. A. I. „Sołowiejczyk Frejda“ w Głębokiem, ul. Han- 
diowa 11, sklep gałanteryjny. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ścicieł Sołowiejczyk Frejda, zam. w Głębokiem, ul. Jatkowa 12. 

1907 : — VI. 

“10480. A. I. „Sikorski Bonifacy“ we wsi Hruzdowo, gm. Le- 
biedziewskiej, pow. Mołodeczańskiego, sklep spożywczo - ba- 
kalejny i galanteryjny. Firma istniej 1927 roku. Właściciel 
Sikorski Bonifacy, zam. tamże. 1908 — VI. 

10490. A. I. „Szulgiejfer Mirjam* w Głębokiem, ul. Handlo 
wa 10, sklep apteczny. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel 
„— Szulgiejfer Mirjam, zam. w Głębokiem, ul. Legjonowa 4. 

a 1909 — VI. 

10491. A. I. „Simkin Załman** w Nowodrucku, gm. Kozło- 
wszczyzna, pow. Postawskiego, sklep tytoniowy. Firma istnieje 
od 1928 roku, Właściciel Simkin Załman zam. tamże. 

1910 — Vi. 

| 10402. A. |. „Szapiro Rubin* w Dziśnie, ul. Handlowa 15, 
sklep spożywczy, galanteryjny i tytoniowy oraz cukiernia ze 
sprzedażą pieczywa. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel 
Szapiro Rubin zam. tamże. 1911 — VI. 

„10493. A. I. „Skuratowicz Antoni* we wsi Dorochy, gm. 
Gródeckiej, pow. Mołodeczańskiego, sklep spożywczo - galan- 
teryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Skuratowicz 
Antoni zam, tamże, 1912 — VI. 

10494, A..l. „Sulski Maks“ w Rakowie, pow. Mołodeczań- 
skiego, herbaciarnia i piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Sulski Maks, zam. tamże, 1913 — VI. 

ROA 4 dalai AI 0 
10471, A. I. „Połoński Antoni* w Giębokiem, ul. Zamkowa 

9, jadłodajnia i piwiarnia. Firma istnieje od 1922 roku. Wlašci- 
ciel Połoński Antoni, zam. tamże. 1914 — VI. 

"10472. A. |. „Piotrowski Józef" w Dokszycach, pow. Dzi. 
śnieńskiego, sklep tłuszczów, mięsa i wędlin. irma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Piotrowski Józef, zam. tamże. 

1915 — VI. 

10473. A. I. „Poźniak Nachama" w Bienicy, pow. Mołode- 
czańskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel Poźniak Nachama, zam. tamże. 1916—VI. 

10474. A. 1. „Rejder Szmujło" w Giębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, zajazd i jadłodajnia. Firma istnieje od 1920 roku. Wła - 
ściciel Rejder Szmujło zam. tamże. 1917 — VI. 

- 10475. A. I. „Rajchelson Alter" w Dokszycach, pow. Dzi 
* śnieńskiego sklep apteczny. Firma istnieje od 1895 roku. Wła- 

ściciel Rajchelson Alter zam. tamże. 1918 — VI. 

10476. A. I. „Rytman Boruch* w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep skór. Właściciel Rytman Boruch, zam. tamże. 

1919 — \ 

_______ w dafio9: 1ZBERB OSZ SUP 2. 
10458. A. I. „Lanczen Liba“ w Dokszycach, pow. Dziśnień- 

skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
ciel Łanczen Liba, zam. tamże. 1926 —VI. 

10459, A. I. „Małachowska Nina” w maj. Połowo gm. Wo- 
ropajewskiej, pow. Postawskiego, sklep kołonjalno - spożywczy 
i tytoniowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Małachow- 
ska Nina zam. tamże. 1927 — VI. 

10460. A. I. „Markman Iser" w Dokszycach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1908 roku. 
Właściciel Markman [ser, zam. tamże. 1928 — VI. 

zę _ Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold 

ERZE AA RANO NCW ii i a ИЛа И 

10461. A. I. „Milikowski Hejer* w Rakowie, pow. Mołode- 
czańskiego, sklep spożywczo - galanteryjny. Firma istnieje oa 
1921 roku. Właściciel Milikowski Mejer zam. tamże. 

1929 — VI. 

10463. A. I. „Magierek Stefan" we wsi Dzierkowszczyznie, 
gm. Norzyckiej, pow. Postawskiego, sklep spożywczo tytonio- 
wy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Magiecóje Stefan, 
zam. tamże. 1930 — VI. 

10464. A. 1. „Meller jochel'* w Postawach, Rynek, sklep 
bławatny i gotowych ubrań. Firma istnieje od 1928 roku. Wia- 
ściciel Meller Jochel, zam. w Postawach, ul. Brasławska 51. 

1931 — VI. 

w dniu 10. 9. 1929 r. 
10514. A. I. „Wajnsztejn Sonia“ у Giebokiem, 

szawska 23, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Wajnsztejn, Sonia, zam. tamże. 

1856 — VI. 

10515. A. l. „Wojskuński Jakób* w Postawach, ul. Wileń. 
ska 12 sklep bakalejno galanteryjny i spożywczy. Firma istnie- 
je od 1922 roku. Właściciel Wojskuński Jakób zam. tamże. 

1857 — VI. 

10516. A. I. „Zelikman Giecel* w Słobódce, pów. Brasław- 
skiego, drobna sprzedaż towarów spożywczo - kolonialnych. Fir 
ma istnieje od 1928 roku, Właściciel Zelikman Giecel, zam. a: 

1858 — VI, 

ul. War- 

б эа 
10517. A. I. „Zubowicz Lejzer* w maj. Połów, gm. Woro- 

pajewskiej, pow. Postawskiego, sklep galanteryjno - spożywczy 
Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Zubowicz Lejzer, zam. 
tamże. 1859 — VI. 

10518. A. I. „Zubicki Cyryl" w Zaborcach, p. Parafjanow 
skiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy, drobnych towarów 
i resztek bławatnych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Zubicki Cyryrl, zam. tamże. 1860 — VI. 

10519. I. A. „Taje Załman* w Dokszycach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep błąawatny i spożywczy. Firma istnieje od 1914 r. 
Właściciel Taje Załman zam. tamże. 1861 — VI. 

10520. A. I. „Alperowicz: Boruch* w "Hermanowiczach, . 
pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczy i itrtych towarów. Fir- 
ma istnieje od 1923 roku. Właściciel Ałperowicz Boruch zam. 
tamże. 1862 — VI. 

10521. A. I. „Abramzon Szmujło* w Dziśnie, ul. Kościusz. 
ki 10, sklep spożywczy i resztek bławatnych. Firma istnieje od 
1911 roku. Właściciel Abramzon Szmujło zam. tamże. 

1863 — VI. 

  

   10522. A. I. „Band Pesia* w Głębokiem, pow. Dziśnieńskie- 
go, sklep spożywczy i SARE drobnych towarów. Firma istnieje 
od 1924 roku. Właściciel Band Pesia, zam. tamże. 1864—VI. 

10523, A. |. „Braun Dawid* w Giębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Braun. Dawid, zam. tamże, 1865 — VI. 

| 10524. A. |, „Budow Simon* w Glębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sprzedaż mąki, soli i drobnych towarów. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel Budow Simon, zam. A 

866 — VI. 
Ji 

„10525. A. I. „Barszaj Kalman“ w Dokszycach, pow. Dziš- 
nieńskiego, sklep towarów szklanych. Firma istnieje od 1908 ro- 
ku. Właściciel Barszaj Kałman, zam. tamże. 1867—VI. 

10526. A. I. „Babako Piotr“ we wsi Cwiecino, gm. Jazno, 
pow. Dzišnienskiego, sklep kolonjalno - galanteryjny, spožyw- 
czy i tytoniowy. Firma istnieje od 1925 roku. Wtašciciel Babsko 
Piotr zam. tamże. 1868 — VI. 

w dniu 9. 9. 1929 r. 
_ 19495. A. I. „Sołowiej Lejba* w Dokszycach, pow. Dziśnień 

skiego, skłep bakałejno . galanteryjny i spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1900 roku. Właściciel Sołowiej Lejba zam. tamże. 

1869 — VI. 

, 10496. A. I. „Szuchman Leja* w Głębokiem, pow. Dziśnień 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel Szuchman Leja zam. tamże. 1870 — VI. 

  

Woydylio. 

  
  

1d łala 23 ło 27 listopala 1920 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 
Kino Miejskie 

14 MIĘJSKA „Wiosenna Parada" 
Dramat serc w szkole kadetów. Aktów 8. 

ul. Ostrobramska 5. W rolach głównych: NANCY DREXEL i DAWID ROLLINGS. 
1 žeglarsk piacówka Ligi Morskiej i Rzecznej nad jeziorem Trockiem w 1 akcie. 

Nai program: 1) Propagandowa 
2) „ODWAŻNY 

TCHO4Z“ groteska w 2-ch aktach. Kasa czynna od 4. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. 
Następny program: „SERCE LOTNIKA* 
  

  

KINO-TEATR 

„HiELiūS“ 
Wilenska 38. | 

Dzis! Se:sacja wszechšwiatowa! Po ężne arcydzieto! Nuwa wi<lka kreacja mistrza ekranu 
66 Wielki wzruszający dramat erotyczny. W rol. gł. Tytan ekranu genialny 

„NARZECZONA Nr 68 CONRAD VEIDT i jego utalent. partnerka przepiękna ELGA  BRINK. 
Niebywała emocynująca akcjal Potężna gra! Niebywała treść. Szalone napięci:| Filmten z wielkim powoczeniem 
demonstruje się jednocześnie w Warszawie w największem feszeneb. kinie „Ctloseum*. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15 
  

  

KINO-TEATR 

Mickiewicz 22 
NAD PROGRAM: Tygodnik flmowy. 

  

DZIśi Włodzimierz Gajdarow i Claire Rommer w wspaniałym arcydziele p. t. 

„Kabnysow: (WŁABCA $SAFEAR Monumentalny dramat wschodni w 10 akt. 0 miłości 
szeika ku bisłej kobiecie 

Początek seansów 4, 5.30, 7, 830, i 10.25. 
__ Transmisja radjowa e poczekani | | 

  

Kino - Teatr 

„S ońee ' 
ul. Dąbrowskiego 5 ekrauu PRZEŁĘ axA.? gwiazdą 

10497. A. I. „Sosman Boruch* w Dokszycach, pow. Dziś- 
nieńskiego sklep bławatny i pismienny. Firma istnieje od 1903 
roku. Właścicieł Sosman Boruch, zam. tamże. 1871 — VI. 

Zi 498, A. |. „Szewe Szołom* w Głębokiem, pow. Dziśnień - 
skiego, S różnych drobnych towarów. Firma istnieje od 1903 
roku. Właściciel Szewc Szołom, zam. tamże. 1872 — VI. 

U “10499, A. |. „Szapiro Oszer* w Dokszycach, pow. Dziś- 
nieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1890 roku. Wia- 
ścicieł Szapiro Oszer, zam. tamże. 1873 Vi 

"16500. 'A. I. „Sobol Jūzei“ w Dokszycach, pow. Dziśnień. 
skiego, biuro podań i sklep galanteryjno spozywczy i wyrobów 
tytoniowych. Firma istnieje od 1888 roku. Właściciel Sobol ]ó- 
zef zam. tamże. 1874 — VI. 

1051. A. 1. „Sołowiej Rocha'* w Dokszycach, sklep Spoży- 
wczo - galanteryjny. Firma istnieje od 1902 roku. Właściciel— 
Sołowiej Rocha, zam. tamże. 1875—VI. 

1052 < I. „Sławin Rejza" w Głębokiem, pow. Dziśnieńskie 
go, hert«ciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 1916 
roku. Właściciel Sławin Rejza, zam. tamże. 1876 — VI. 

10503. A. I. „Tejtelbaum Załman* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep różnych drobnych towarów. Firma istnieje 
od 1900 roku. Właśmiciel Tejtelbaum Załman, zam. tamże. 

: 1877 — VI. 

10504. A. I. „Artur Tormer — „ALEKSANDER* w Rakowie 
pow. Mołodeczańskiego, sklep wódek i towarów kolonjalnych. 
Właściciel Torner Artur zam. tamże. 1878 

10505. A. 1. „Tołłoczko Leon* w Swirze, pow. Swięciańskim 
sklep win i wódek oraz spożywczy. Finma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Tołłoczko Leon, zam. tamże. 1879 — VI. 

10506. A. I. „Tawelewicz leja* w Sołach, pow. Oszmiań- 
skiego, hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel Tewelewicz Leja, zam. tamże. 1880 — VI. 

          

Do Rejestru Handlowęgo dział A Sądu Okręgowego w Wil- 
mie wsiągnięto pod Nr. 428 następujący wpis: 

w dniu 16-8 29 roku 

B. I. 428 Firma: „BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE- 
GO". Zadaniem Banku jest udzielanie kredytu długoterminowe- 
go przez emisję listów zastawnych obligacyj komunalnych, 
kolejowych a dla trzeb przemysłu obligacyj bankowych, 
popieranie instytucyj kredytowych powołanych do życia: przez 
samorządy (Kasy Oszczędności, Kasy gminne) popieranie ruchu 
budowianego i odbudowy kraju, oraz wykonywanie wszelkich 
czynności bankowych ($63 statutu) ze szczególnem jednakże 
uwzględnieniem potrzeb Państwa, przedsiębiorstw  panstwo- 
wych, samorządów i ich przedsiębiorstw ($ 5 statutu), Siedzi- 
bą Banku jest m. st. Warszawa, ul. Królewska 5. Oddziały w 
Białej, Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kołomyi, SM 
kowie, Lublinie, Lwowie, Lodzi, Lucku, Poznaniu, Drohobyczu, 
Przemyślu, Radomiu, Gdyni, Równem, Stanisławowie, Tarno- 
wie, Włocławku. Oddział w Wilnie mieści się przy ul. Śnia- 
deckich 3. Bank rozpoczął swą działalność w dn. 4 czerwca 
1924 r. Oddział w Wilnie w dn. 10 fistopada 1924 r. Kapitał 
zakładowy Banku Gospodarstwa Kraj. wynosi: 150.000.000 zł. 
Prezes Banku dr. Roman Górecki w Warszawie, ul. Śmiała 35, 
(Zoliborz). Zastępca prezesa Rady Nadzorczej Banku — dr. Fe- 
liks Maciszewski -- Warszawa, Sosnkowskiego 66. Zastępcy 
nacz. dyrektora Banku: Wacław Kondorski, Warszawa, ul. Pol- 
na 44. Dr. Feliks Merunowicz, Warszawa ul. Nowy Świat 19. 
Dyrektorowie: dr. Leon Barysz, Warszawa ul. Sienna 8, Biżań-- 
ski Władysław, Lwów, ul. Kościuszki 11, Miler Walenty, War- 
szawa, ul. Kanonja 4, dyr. Pawlikowski Adam, Warszawa, ul. 
Nowogródzka 6, dr. Szenk Mieczysław, Warszawa, ul. Sienna 
17, Žytkiewicz Jan Edward, Warszawa Aleje Jerozolimskie 22, 
zast. dyrektorów: dr. Chechliński Marjan, Lwów, ul. Kościuszki 
11, dr. Drzewicki Józef, Stanisławów, dr. Garbusiński Tadeusz, 
Warszawa, ul. Czarnockiego 8, Jarnutowski Stefan — Katowi- 
ce, Komorowski Edmund, — Gdańsk — Dominikańska 11, Pa- 
włowicz Stanisław, Warszawa — Marszałkowska 4, Rokosz 
Piotr — Kraków, ul. Florjańska 2, Roschildt Karol, Warszawa, 
ul. Sienna 17, Ruckgaber jan, Warszawa, Sienna 17. dr. Spo- 
rysz Paweł — Warszawa, ul. Sienna 17. Szotarski Ignacy, 
Warszawa, ul. Polna 44, dr. Wasserab Zygmunt — Warsza- 
wa uł. Ak Jerozolimskie 49. Kierownikiem oddziału w Wilnie 
jest Szwykowski Ludwik — Wilno, ul. Zygmuntowska 8, za- 
stępcą kierownika — Barbaro Antoni — Wilno, ul. Zygmuntow- 
5Ка 8, Dyrekcja prowadzi wszelkie interesy Banku, admini- 
struje całym jęgo majątkiem z zachowaniem przepisów statutu, 
jako też reprezentuje Bank na zewnątrz wobec osób trzecich 
($ 88 statutu). Firma Banku będzie podpisywana w ten spo- 
sób, że pod pieczęcią umieszczone będą dwa podpisy osób 
upoważnionych do podpisywania. Za Zakład Centralny i Od- 
działy Banku mają prawo podpisywać dyrektorowie, zastępcy 
dyrektorów lub prokurenci Zakładu Centralnego. Za Oddziały 
Banku mają prawo podpisywać: kierownicy oddziałów, zastęp- 
cy kierowników lub prokurenci oddziałów. Prokurenci Zakładu 
Centralnego: Bielecki Stanisław — Warszawa, ul. Królewska 5, 
Czechowski Zdzisław — Warszawa, ul. Królewska 5, dr. Gre- 

er Kazimierz (Oddz. w Łodzi), ul. Andrzeja 7, Krzewski Jan 
ARIE: we Włocławku) ul. Żabia 2, dr. Osuchowski Wiktor, 
Warszawa, uł. Królewska 5, dr. Pachoński Adam (oddz. w Po- 
znaniu), ul, Al. Marcinkowskiego 6. Paprocki Antoni — War- 
szawa, ul. Królewska 5, dr. Platowski Kazimierz, Królewska 5, 
Rieger Stefan — Warszawa, Królewska 5, Romaszkan Artur 
(oddz. w Białej) ul. Ratuszowy 1, Szwykowski Ludwik (oddz. 
w Wilnie) Zygmuntowska 8, Bobrownicki Gustaw — Warsza- 
wa, Królewska 5. Brodacki Władysław — Królewska 5, Łuka- 
siewicz Klemens — Warszawa, Królewska 5, Fiala Eugenjusz 

— Warszawa, Królewska 5, Firla —Stanisław — Warszawa, uł. 
Królewska 5, Jarosz Edmund, Warszawa, Królewska 5, dr. Ku- 
gel Józef — Warszawa, Królewska 5. Kulka Marceli, Królewska 
5, Marcinkowski Piotr — Warszawa, Królewska 5, Razowski 
Ludwik — Warszawa, Królewska 5, Malczyński Bolesław — 
(oddz. we Lwowie) Kościuszki 11, Raczyński Włodzimierz, 
ur. Chodaczek Józef, dr. Golik Bolesław, Grabowski Władysław, 
fr. Nowak Jerzy, dr. Peschel, Porębski, Józef, dr. Remer Kle- 
mens, dr. Zieliński Antoni, Gizowski jan, Hoppe Edward, Ho- 
worka Czesław, Hukiewicz Mikołaj, Kryński Włodzimierz, dr. 
Mazanowski Antoni, Niewiadomski Tadeusz, Szatałow Jerzy, 
Szymanowski Stefan, dr. Dalski Zbigniew, Dzięgała Francisze! 
Dąbski Jan, dr. Matuszecki Kazimierz, Usiekniewicz Józef, dr. 
Cibicki Emiljan, Winter Mieczysław, dr. Burghardt Bronisław, 
dr. Dudryk Teofil, Leśniewski Antoni, Kozakiewicz Michał. 
Prokurentem Oddziału w Wilnie jest Malecki Stanisław ul. Zyg- 
muntowska 8, Bank jest instytucją państwową, której przy- 
sługuje osobowość prawna ($ 2 statutu). Statut wydany został 
przez Ministra Skarbu Rozporządzeniem z dn. 31 maja 1924 r. 
(Dz. Ust. R.P. Nr. 46 poz. 478) na mocy art. 2 Rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 1924 
roku o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj ŚYYCE 
w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. Ust. R.P. Nr. 46 poz 
477), częściowe zmiany statutu opublikowane zastały w Dzien- 
nikach Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w Nr. 107 poz. 974 
rozp. z dn. 2 grudnia 1924 r. w Nr. 118 poz. 1067 rozp. z dn. 
30 grudnia 1924 roku w |Nr. 47 poz. 332 rozp. z dn. 30 kwiet- 
nia 1925 r. w Nr. 91 poz. 640 rozp. z dn. 28 sierpnia 1925 r. 
iw Nr. 32 poz. 195 rozp. z dn. 30 marca 1926 roku. Na mocy 
art. 27 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o Rejestrze 
Handiowym poprzednie wpisy w dziale B pod Nr. Nr. 199 į 
304 zostały skasowane. '1706—VI 

1 

  

Nad program: arcywesoła 
„WALKA O UKOCHANĄ*. 

Dziś premjerż! Od dnia 20 listopada 1929 r. monumentalny dramat erotyczny. MIŁOŚĆ AKTORKI 

„NA ZGLISZGZACH NAMIĘTNOSGI 
Walka Ojca o życu dziecka. komedia 

  

Jedyna na krzsach Wschodnich Polska Hurfo 
Papieru t Maferjałów Pišmiennych 

PĄPIER" e» 
: SPÓŁKA AKCYJNA 

Wilno, Ziwala+ 13, 
Poleca: Kalendarze ścienne, biurkowe i kies 

kowe na rok 1630. 

Telefon 501. 

Ozdoby choinkowe na nadchodzące Święta. 
Własna wytwórnia zeszytów, bruljonow i in. wyrobów 

introligators ich. 

  

PRECZ z FALSYFIKATAMI 
W celu ochrony przeu falsyfikatami mego siynnego Orze- 
źwiającego napoju znanego dotychczas pod nazwą „SINAL- 

*“ ten sam napój ukaże się pod nazwą 

obecnie 

R U i Db“ opatentowany 

„PRUID“ BERNSZTEJNA 
z oryginalną etykietą i kapslem 

Uwaga! zwą „SINALCO* i podobnie brzmiącę A. 
nie mają cic wspólnego z moim napojem „FRUID* 

„E 
Żądajcje 

tylko 

wszystkie małowartościowe napoje pod na- 
azwy 

Wytwórnia Bernszfejna 
Wilno, Zarzecze ) 9. 

zą folwark 

      
   
      

HEMOROIDY | 
"SRT Pikų, 
WAŁA 
AAS | 

d Wilne 
Wileńskie 

  

z zabudowaniami 

Komisowo - Handl. 
ickiewicza 21, 

j tel. 152. 666+ 0 

— mm 

16.000 złotych 

     

  

       

A ha, 

m 

Biuro 

Do sprzedania . 

  

motor elektr Gauza 
6:5 HP, 220/330 50 
amp., dynamo 120 V 
= kw., pas trans- 

misyjny, dwa oporni- 
ki, w 128 į 270 V., 
amperometr, wolto- 
mierz i heble do mo- 
toru. Bliższe infor 

е и BEŹPŁATNIE W wia ya KT s T wiatowy | p w @ Przyjmujemy zgłoszenia £ Nowowilejce. a ae 
5 WOLNYCH MIESZKAN: po- B 

ważnych reflektantów. +. Ajencja 
„Polkres* Wilno. Królewska 3, 5 WADE o 
tel. 17-80. TB za 2.509 dolarów — 

    

Sa a. po- 

ij" = cs a m onzód side Polė“ 
Eu "EMA E POSADY Bny ze  spadem ku RM 
Własna Boman przeci Sli mów 
Akuszertałmiałowiia Poszukuję | micje ul каа 

osad! mło szego cza 24, m. 6, oraz Gabinet Kosme- P 
Z pryw wim. go lub rachmistrza. po południu. 
łuriet, brodawki, ku-, POsiadam znajomość “ 

tzajki, wypadanie wło- Prowadzenia „zał Pianino 
sów. Micxiewicza 46. JArki rolnej. Znam 

miecki. _ Zgłoszenia 29, m. 9. 

EA й 

«w 

  

Kosmetyka — ай 
= 
Gabinet 

Racjonalnej Kosme- 

Szukam posady 
leśniczego do majątku, 
lub administracji do- 
mami. Posiadam 

tyki Leczniczej. kilkuletnią praktykę, i 
Wilno, oraz solidne  refe- 

Mickiewicza 31 m. 4.rencje. W. Pohulanka 

    

w dnie 
buchaltera, księgowe- powszednie g. 5—7. 

ka 
za 900 złot. 
okazyjnie do 

gruntownie język nie Sprzedanią. Mostowa 
sze 

adm. „Stowa“ pod : s 
5. "7 BAWWA YW 

RÓŻ AE 
MEATAVE, 

Procenta 
KAPITAŁ 

najpewniej zabez- 

Biuro 

21, 

Iródę Soege kon- 9 m. 10, inż. Horski | wijenskie © | Ę serwuje, dosko- Komisowo - Handl. 
nali, ST i P Mickiewicza 

ej ska: ra, 
ŻE ztuczne opalenie ce- oznańczyk | tei. 152. 0665-0 | 

ry. Wypadanie wło-b. nauczyciel  Semi- gumas S 590905 14 652289 
sów i łupież.  Naj-narjum Duch. udziela 
nowsze zdobycze ko-lekcyj języka  nie- 
smetyki racjonalnej. mieckiego. Zgłoszenia: 
Codziennie od g, 10—8 Piwna 9 m. 2, od g. 

W. Z. P. 43,3- 4 р, р. 
—. 

Urodę.Lc jo BAA AVA 
doskonali, odświeża. KUPNO I SPRZEDAŹ 
usuwą braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
Sa ay 

iabinet osme! 1 

Leczniczej „CEDIB* Fabrykę mydła 
Wi Bai poj gros goes Mogę czę 

je 

na 

Karklińcach; 
P. K. U. Świ 

  

agubioną 

СЫ 
— "Tgubioną ksiąžkę 

wojskową, wyd. 
е imię Adama 

Miłaszewicza, zam. w 
przez 

iany w 

ksią-* 
żeczkę wojskową, 

18 m. 9. Przyj. ściami. Oferty pisem- rocznik 1902, wyd. 
od g "107. beż > ne do adm. „Śłowa" Przez 1 pułk Legio- 

dla S. R. — nów w 1925 r., na imię 
[p cm -—— Bronislawa m 
A LOKALE d 

Poszukuje się 
mieszkania 3 pokojo- 
wego, ewentualnie 2 
dużych pokoi 
blowanych. Zgłosze- 
nia do adm. „Šiowa“. 

  

WIIK godna" ia, 4. Z. 
wlasny, (obok ochro- Nik 

Rady). 

60 ha, z caikowi- 
tem zabudows- 

niem, ładnym 
ogrodem  Owoco- 
wyma, w pobliżu ko- 
lei, jezioro, sprze 
damy dogodnie z 
inwentarzami lub 

ez 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza i 
tel, 9-05, —0 

  

  

z 
I pokój 

elegancko umeblowa- 
ny (salon) z wygo- 
dami, telefonem, do 

wynajęcia: Antokolska 
24-a m. 1-a. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23, 

niezdolności 
nienją 
służby 
wydane przez 
sję Poborową 
nie dnia 1 Vi 

obowi 

ka, syna Janą 

Lukow- 
skiego, pnieważnia sić 

Sprzedaje się DIES" CEO INEA LA 
gubioną książkę 
wojskową, rocz- 

1902, wyd. 
ny przy ul. Dobrej przez P. K, U. Wilno, 

— 0а imię Jana Pawłow- 
skiego, uni a s iego, unieważnia się 

PĘD folwark; nieważuja się zgu- obszaru około U bione Zaświad- 
czenie o uznaniu 

do pel- 
iązków 

wojskowej, 
Komi- 
w Wil- 
1928 r 

L. 4074, na imię Sy- 
monowicza Francisz- 

i Pe- 
troneli z Klukowskich 

P 

й 
w 10 aktach. W rolach głównych stuprocentowy * 
męszczyzna SHILTON SOLLĘ i szampańska nowa 

ла
аа
 
аь

аа
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