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Jutro spotykamy się wszyscy 

CZARNA 
organizowana przez Wojewódzki Kom 

° К związków socjalistycznych 

‚ 

ъ 

Odbyte ostatnio w jednym i tym sa- 
mym czasie kongresy partyjne w Dąbrowie 
Górniczej i Katowicach, zostały zwołane w 
celu z jednej strony ustalenia taktyki partji, 

z drugiej położenia trwałych podwalin pod 

gmach organizacji szerekich mas pracowmi- 

czych, wyzbytej mglistege i nietwórczego 

doktrynerstwa. Lecz niezależnie od tych 

pryucypialnych założeń i wszelkich perspek- 

tyw, ferment ogarnął  przedewszystkiem 

związki zawodowe t. zw. klasowe, SKOBSsO- 

lidowane w Centr. (Kom. Zw. Zw., będące 

epoką P. P. S. a mimo to podkreślające 

swój jakoby nieobowiązujący stosunek do 

partji i stale aspirujące do niezsležnošci. 

Proces ten wykluwał się oddawna. Wpły- 

" wały nań względy o różnym pokroju. Bo- 

wiem o ile na terenie Zw. Zaw. robotni- 

czych hasła polityczne stawały się w prak- 

tyce osią wszelkiej działalności, o tyleż ze 

"strony Zw. Zw. pracowników państwowych, 

' przeciwnie, stale padały oświadczenia o ich 

apolityczności i bezpartyjnošci (?!). Natural- 

nie, te nieskoordynowane i pełne sprzecz- 

nošci akcenty Klasowych Zw. Zaw. wynika- 

ly tylko z koniecznošci prowadzenia walki 

ze Związkami Zawodowemi naprawdę bez- 

partyjnemi i w miarę potęgowania się sta- 

nu posiadania tych ostatnich w Zw. Zaw. 

Klasowych również wzbierał pęd do unie- 
załeżniania się od partyjnej niewoli i znisz” 

czenia wiążących kagańców partyjnej wyż” 

Szej racji stanu. Różnice między Zw. Zaw. 

Bezpartyjnemi, przybierającemi coraz częš- 

ciej zresztą zupełnie słusznie, nazwę facho- 

wych, stopniowo zstępowały coraz konse- 

kwentniej na grunt zupełnie praktyczny, na 

którym Zw. Zaw. Bezpartyjne posiadały, 

mimo liczebnego zróżniczkowania, znako- 

mitą przewagę, bowiem nie oplacaly Zz skla- 

dek, pobieranych od swych członków, ol- 

brzymich hsraczów na polityczne cele partji, 

jak to czynić są Ściśle obowiązane Zw. 

Zaw. Klasowe. 
To też Zw. Kilasowe pogrążały się w 

beznadziejnym marazmie, wszelxie troski z 

* zasady składając na bary partji i jej or- 

- 

ganów. 
Tymczasem Zw. Zaw. Bezpartyjae z 

energją podejmowały ciężar twórczej 
cy zawodowej, powołując do życia własne 

fundusze zapomogowe i emerytalne, gro- 

madząc kapitały, idące już dziś w miljony 

złotych nieraz i obracając zdobywane ze 

składek sumy w całości na cele społeczne 

i gospodarcze. Rozumie się, że proces ry- 
walizacji wytwarzał specjalne warunki i w 

jego ogniu z jednej strony rozwijały się 

najszersze konjunkiury dla ruchu zawodo- 

wego, z drugiej—podwoijł się protest prze- 
ciw partyjnym ramom, w jzkie rzeczywi- 
stość zamknęła klasowy ruch zawodowy. 

Niesnaski między partją a Zw. Zaw. Kla- 

sowemi przechodziły różne koleje. W Zw. 

Zaw. Kolejarzy t. zw. Z. Z. K. napozór by- 
ło najciężej, lecz w gruncie rzeczy stosunki 

w nim pozostawiały bardzo wiele do ży- 

czenia, a niektóre grupy pracownicze nie- 
mal zupełnie go opuściły, powołując wła- 

sne fachowe organizacje (urzędnicy, kon- 
duktorzy, maszyniści). 

Pasywna egzystencja Zw. Zaw. Klaso- 

wych była tu najlepszym czynnikiem agl- 

tacji za bezpartyjnością i niezależnością po- 

   

  

PRZEMYSŁ 

pra- | 

WYDAWNICTWA | 
W końcu miesiąca bieżącego ukaże się, jako dodatek bezpłatny do „Kurjera 

Wileńskiego”, Nr 4 „Przeglądu Gospodarczego Ziem b. W. Ks. Litewskiego" p.t. 

„lityezną 

,cjalistyczne ceraz częściej bywały zmusza- 
„ne do niepodporządkewyw%ania się Wwytycz- 
, tym partji a wkraczania na drogę Ściśle 

zawodewych pesunięć. Wytwarzało to Bo- 

| wą falę tarć, na czem? oczywiście, zyskiwał 

į ruch zawodowy, nie partja. Te też wypadki 

warszawskie skoncentrowane przedewszy- 

i stkiem na terenie tamtejszych Zw. Zaw. i 

idący w ślad za niemi rezłam w partji, sta- 

nowią namacalny wyraz zgubnych następstw, 

jakie sprowadza zakuwanie prądu tak ży- 

| wego, jak dzisiejszy ruch zawedowy w obo- 

rowanych z wyżyn C. K. W. Sprzeniewie- 
rzenie się przywódców Klasowych Zwiaz- 
ków Zawodowych interesem pracowników 

w imię taktyki partji, żeglującej po morzu 

marksowskiego doktrynerstwa, rozwaliło 

jpartję, lecz ponadto grozi również rozwa- 
leniem i Zw. Zawodowych. 

Obecnie zanosi się na oderwanie się 

znacznych części kolejarzy od organizacji, 
wydanej na łup partyjnege hazardu przez 

posłów z prezydjum i zarządu głównego. 

Również Zw. Zaw. Maszynistów od dłuż” 
szego czasu podminowany jest i zasadni- 

cze wyjaśnienie wewnętrznej sytuacji prę- 

dzej lub późaiej musi nastąpić, tak samo 

jak w Zw. Pracowników Pocztowych Okręg 
Warsz. Zw. Zaw. Maszyn. już na wiesnę 

"1927 r. wbrew terorowi stosowanemu w 

sposób mało taktowny przez Zarz. Gł, 

przystąpił do Bloku Wyborcz. Zw. Pracow- 
niczych (lista Nr. 25) a chociaż przy wy- 
borach do Sejmu i Senatu trzymany w 
 cuglach przez socjalistyczne prezydjum, za- 

'chowsł neutralność, te za to w lipcu b. r. 
jWalay Zjazd delegatów był niesłychanie 
dramatyczny, a demagogiczna deklaracja 
partyjna Zarz. GŁ wywołała wielką burzę z 

trudem zażegnaną w drodze pokątnych 

konsząchtów. Obecnie nadchodzi dalszy 

dniu 26 października b. r. uchwaloną zo- 

przeciw partyjnemu prezydjum i Zarządo- 
wi Głównemu, protestująca kategorycznie 

| przeciwko zawieszeniu przez Zarząd Głów- 
ny p. Pileckiego, prezesa Koła, który rów- 

nież miał być na zjeździe delegatów w lip- 

cu, usunięty ze zjazdu jako szef opozycji, 

i podkreślona jeszcze czynnem znieważe- 
niem przybyłego na zebranie vice-prezesa 

Zarz. Gł. p. Komorowskiego. Wególe roz- 

łam zdaje się być nieuniknionem nastep- 
stwem fatalaej partyjnej działalności p. p. 

Borkowskiego i Zuniaka. 

  
dowych można zapatrywać słę rozmaicie. 
Lecz nie ulega Kwestji, że oczywistym re- 

zultatem  oczyszczėjącego procesu będzie 

uwolnienie tychże Związków od koszma- 
rów partyjnictwa, i bardzo znaczne poglę- 

bienie się ich rzeczowej, zupełnie pozy- 
tywnej działalności, zainicjowanej przez Zw. 
Zawodowe bezpartyjne a zmierzającej do 
wprowadzenia w Polsce samorządu zawo» 

łe dla układu praktycznych stosunków w 

śledzi z dużem zainteresowaniem. 
F. Ż.   

DRZEWNY 
  

ciąg. Na zebraniu Koła Warszawskiego, w | 

stała rezolucja bardzo ostra, wymierzona 

wewnętrznem i gospodarczem życiu całego 

Państwa i rozwój ich opinja publicznat 
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Na wypadki w klasowych Zw. Zawo-   
dowego. Są to sprawy niezmiernie donios- . 

  

w salonach Kasyna Garnizonowego, gdzie odbywa się 

KAWA-DAŃNCING 
itet Wileński VII Tygodnia Akademika. Zaproszenia można otrzymać u Pań Gospodyń 
oraz w Biurze VII Tygodnia Akademika, Wielka 24. 

GDOGZAOIGDYOGDWGZ IGHZOGZUOGPUWOGZNWGZWGCHZWCEWO GRACZA GOWCE ZDKOGOGPIEGEDWGODWGDUGDNGZRGPENWGO
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Kowieńskie „modus vivendi“. | 
Preludjum"do sesji grudniowej Rady Ligi Narodów. 

KOWNO, 15.XI (Pat). „Lietsves Aidas* w dzisiejszym artykule wstępnym pisze, 
polsto-litewskich stssunkach zauważyć się dają pewne zdebycze. Dotychczas mię- 

dzy Polską i Litwą istniała tylko jedsa umeówa. W niedalekiej przyszłości powstanie 

Zw. Zaw. W wyniku Zw. Zaw. Sc», druga już podpisana w Królewcu. Świadczy to, że zaczęła się nowa faza w stosunkach 

z Polską. Po podpisaniu paktu Kelloga niebezpieczeństwo wojny między Litwą a Polską 
więcej nie istnieje. | 

Wiele napaści spotyka Litwa z tego powodu, że nie wznowiła ona stosunków 
normalsych z Pelską. Nie zwraca się jednak uwagi na to, że między Anglją i ZSRR 
także zerwane Są stosunki, co dla pekoju europejskiego jeszcze więcej jest niebez- 
pieczne. Dziennik wyraża pewność, że uda się jednak stworzyć pewne modus vivend', 

  

' Socjaliści przeciw Paul Boncour'owi. 
PARYŻ 15.XI (Pat). Jak donosi „Echo de Paris”, socjaliści zdają się być zdecy- 

dowani odebrać Paul Boncesrowi upewsžnienie do reprezentowania Frascji w Lidze 
Narodów. Decyzja w tej mierze może zapaść na dzisiejszem rannem posiedzeniu. 

Wielka debata nad sprawą budowy 
pancernika w Reichstagu. 

BERLIN, 15.X. (Pat.) © godzinie 3-ej ; pos. Wels—Polskę związaną sojuszem z 
po południu rozpoczęła się dziś w Reich- | Francją, albo Anglję i Rosję. Hasło budo- 
stagu wielka debate rad sprawą budowy |wy panceraika dla celów obrony połączeń, 
pancernika. wiodących do Prus Wschodnich, nazwał 

Zgłoszonych zostało w tej sprawie je- |pos. Wels, zwyczajnem hasłem demago- 
dna interpelacja komunistyczna eraz 5 wnie- | giczsem, twierdząc, że Polska posiada sa” 
sków. Między innemi wniosek strennictwa | moloty i łodzie podwodne, przeciwko któ- 
niemiecko-narodowego domaga się ed rzą- |rym pancernik byłby bezsilny. 
du, ażeby przez odpowiednie eświadczenie Poseł Wels omawia dalej obszernie 
i wniesienie projektów ustaw sactwaranto- | syjnację gospodarczą Prus Wschodnich i 
wał narodowi niemieckiemu, że wykorzysta | ną Górnym Śląski, oświadczając, że sytu- 

dla dobra państwa aw szczególneści dla xa- | gcja ta jest istotnie fatalna i przytaczając, 
bezpieczenia zagrożonych Kresów Wscho- |że 30 tysięcy mieszkańców Prus Wschod” 
dnich wszystkie możliwości zbrojeniowe, | nich emigruje corocznie do innych prowin- 
na które pozwala traktat wersalski. cyj niemieckich. Prus Wschodnich nie utrzy- 

- Debatę dzisiejszą rozpoczął przewo” ima się jednak i nie obroni przy pomocy 
dniczący frakcji socjalistycznej posel Wels: į pancernik6w—ošwiadczy! pos. Wels — lecz 
popierając zgłoszony w imieniu swojego 
stronnictwa wniosek o zaprzestaniu budo- 
wy pancernika. Poseł Wels oświadczył, że 
wybory 20 msja były objawem woli naro- 
du niemieckiego, sprzecznej z polityką prze- 
mocy i polityką zbrojeń. Poseł Wels zaata- 
kował ostro ministra Reichswehry Groene- 
ra na poczynione zamówienia ma 5н6 
przewyższającą pierwszą ratę i zapowiedział, 
że socjaliści nie dadzą się steroryzować 
stronnictwom przeciwnym i że gotowi są 
nawet do odwołania się do swych wybor- 
ców drogą odbycia nowych wyborów pod 
hzszłem budowania czy niebsdowania pan- 
cerników. 

Poseł Wels w dalszym ciągu swego 
przemówienia rozwijał tezę, że pancernik, 
którego budowę rezpoczęto, nie będzie po- 
siadał żadnego znaczenia wojskowego. W 
razie starcia z większemi mocarstwami, ja- 
ko ewentualnych przeciwników—wymienił 

rolnictwu. Po przemówieniu posła Welsa, 
przewodniczący Reichstagu Loebe poddał 
pod głosowanie wniosek komunistów, żą- 
dający przedłożenia Relchstagowi memorija- 
łu ministra Reichswehry Grsenera, złożo- 
nego prezydentowi Hindenburgowi i kilku 
wybitnym przywódcom parlamentarnym. 

Kancłerz Muelier zabrał w tem mieje 
scu głos, by krótko i stanowczo ešwiad- 
czyć, że memorjał ten zawiera infermacje 
i wywody, dotyczące obrony państwa, któ- 
re to informacje zostały zakomunikowane 
gabizetowi, nie nadają się jednak do szer- 

czeniu kanclerza wniosek komunistów zo- 
stał odrzucony wszystkiemi niemal głosa- 
mi. Za wnioskiem wypowiedzieli się tylko 
wnioskodawcy komunistyczni i hitlerowcy. 
z Reichstagu trwa w dalszym 
ciągu. 

Wręczenie poglądu francuskiego na sprawę 
odszkodowań. 

PARYŻ 15 XI (Pat). jak podaje „Le Matin", Poincare wręczył ambasadorowi Nie- 
miec streszczenie poglądów francuskich, detyczących odszkodowań. Ponieważ inne mo- 

carstwa odpowiedziały w identyczny sposób, przeto rząd Rzeszy wie obecnie, do jakich 
granic może sięgać zakres prac rzeczoznawców. 

  
  

Szczegóły katastrofy „Vestris*. 
NOWY-YORK, 15.XI (Pat). Przedstawiciele dyrekcji towarzystwa okrętowego, do 

którego należał okręt „Vestris" udzislili wczoraj wieczorem pierwszych oficjalnych wy- 
jaśnień o przebiegu katastrefy. Wedle ich wyjaśnień, samochody, które znajdowały się 
z opakowaniem na pokładzie okrętu, wskutek silnego kołysania się przesunęły się na 
drugą część pokładu, przerywając stalową yrzegrodę i powodując w tea sposób gwał- 

towne pochyłenie się okrętu. W chwili, gdy nastąpiła katastrofa, statek „Monem' znaj- 

dował się w odległości 25 mil od tonącego okrętu. 

Sensacyjny napad, który nie doszedł do skutku. 
BERLIN, 15. XI. Pat. Policji berlińskiej udało się dziś przeszkodzić sepsacyine* 

mu napadowi rabunkowemu, planowanemu na automobil kasowy banku niemieckiego, 
który miał przewozić znaczne sumy pieniężne. 

' Policja wpadła na trop szajki bandyckiej, która się porozumiewała z  szoferem, 
mającym prowadzić automobil w chwili, gdy automobil z pieniędzmi miał z przed 
banku odjechać, zatrzymała przygotowane już automobile z baadytami, zamierzającemi 
ścigać automobil kasowy. | 

7 uczestników szajki zostało aresztowanych. SĘ 

Dzieło zniszczenia słabnie. 
KATANJA 15 XI (Pat). Dyrekcja instytutu wulkanologicznego donosi, że wydzie- 

lanie się r z krateru Etny stale słabnie. Miejscami lawa prawie skamieniała i za- 
trzymała się. 

Plantacje herbaty na Sląsku. 
Warszawski „Kurjer Poranny" donosi: Jjęden z kupców katowickich, opierając się na opinii 

fachowców, ża warunki klimatyczne w naszym kraju nadają się do hodow]i herbaty, postanowił 
przeprowadzić w tej dziedzinie ciekawą próbę. Na obszarze 100-morgowym obok kopalni Ferdynan- 
da urządzą plantację herbaty i jeżeli doświadczenie się uda mie będzie trzeba wywozić za granicę 
wielkich sum za herbatę, której w kraju konsumuje się olbrzymią ilość. 

tylko przez okazanie skutecznej pomocy: 

szego rozpowszęchnienia. Po tem ošwi d- 

Dzień polityczny. 
Dowładujemy się, że p.minister Oświz- 

ty zgłosi na najbliższe posiedzenie Ка- 

dy Ministrów wniosek o mianowaniu 

p. St. Pogorzelskiego Kuratorem Okrę- 
gu Szkolnego w Wilnie. P. Pogorzelski 

pełnił ostatnio obowiązki kuratora w tym 
okręgu, wobec nieobsadzenia od dłuższego 

czasu tego stanowiska. Ponadto zgłoszony 

zostanie wniosek o odwołanie kuratora 
lubelskiego, p. K. Pierackiego, do cen- 

trali na stanowisko jednego z naczelników 

wydziału i mianowanie na jego miejsce 

d-ra E. Nowickiego, radcę ministerstwa w 

departamencie nauki i sztuki. 
* 

W Ministerstwie Spraw Wojskowych 
przeprowadzane są obecnie prace nad reor- 
ganizacją Ministerstwa, która pociągnie za 
sobą wydatną redukcję personelu. Reorga- 
nizacja pomyślana jest w ten sposób, że 
istniejące przy poszczególnych departamen- 
tach pokrewne referaty (up. wyszkolenie, 
personalne i. t. p.) zostaną skasowane, a 
na ich miejsce będą utworzone w Mini: 
sterstwie referaty centralne dla wszystkich 
departamentów. Prócz tego niektóre czyn- 
ności przekazane zostaną Okręgom Kor” 
pusu. Obecnie odbywa się przekazywanie 
czynności i tworzenie referatów central- 
nych. 

Skasowanie poszczególnych referatów 
przy departamentach pociągnie za sobą re- 
dukcję sił biurowych, dochodzącą w nie- 
których referatach do 50 proc. Ogółem u- 
legnie redukcji w centrali M. S. Wojsk. 
około 250 oficerów, którzy przeniesieni 
zostaną do służby linjowej. 

Reorganizacia Ministerstwa i redukcja 
mają być przeprowadzone do dn. 1 stycz- 
nia 1929 roku. 

Na przypadające w śniu 18 b. m. świę- 
to miepodległeści republiki łotewskiej rząd 

|polski wysłał do Rygi delegację w składzie 
prezesa komisji Spraw Zagranicznych Sej- 
mu Janusza Radziwiłła i naczelnika wy- 
działu wschodajego M.S.Z. Tadeusza Ho- 
łówki. Delegacja wyjechała do Rygi wczo- 
raj wieczorem pociągiem wileńskim. 

* 

Dn. 17 bm. odbędzie się w Rydze 
konferencja  porozumiewawcza w  Spra- 

, wie zwoiąsia bałtyckiego zjazdu praso- 
j wego. Na konferencję tę udają się: red. 
' Matuszewski, jako deleget Syndykatu Dzien- 
 nikarzy Warszawskich oraz pos. Okulicz z. 
ramienia Syndykatu Dziennikarzy Wileń - 
skich. 

| _ Delegaci będą obecni na uroczystościach 
10 lęcia niepodległości Łotwy w daiu 18 li- 
stopada. Na uroczystość święta łotewskiego 
wyjedzie do Rygi dyrektor Polskiej Agencji 
Telegraficznej p.Górecki. 

a 

  ч 
14 bm. w drodze powroinei przeje- 

| chała przez Wilno delegacja estońska, któ- 
jra bawiła w Warszawie na uroczystościach 

; jubileuszowych wskrzeszenia pańswowości 
polskiej. 

Na stacji granicznej w  Turmontach 
w imieniu władz polskich żegnał delegację 
O.K. III gen. Liiwinowicz. 

* 

Zastępca naczelnika wydziału praso- 
wego w Ministerstwie Spraw Zsgranicz- 

inych p. Grabiański opuszcza zajmowane 
dotychczas stanowisko i wyjeżdża na stu- 
U do Szkoły Nauk Politycznych w Pary- 
żu. Wyjazd do Paryża nastąpi w grudniu 

jr. b. W dniu 14 bm. p. G-abiański rozpo- 
czął dwutygodniowy urlop wypoczynkowy. 

* 

W niedzielę, w dniu święta narodowe- 
go odbył się w krakowskiem więzieniu św. 
Michała uroczysty poranek. Na uroczystość 
przybyli prokuratorowie, prezes patronatu 
oraz grono pań członkiń patronatu. Na 
program złożyły się produkcje wokalne i 

i deklamatorskie w wykonaniu więźniów. 
* 

| Agencja Press dowiaduje się, że ba- 
wiący na urlopie we Francji gen. Włady” 
sław Sikorski, zwrócił się do ministra 
Spraw Wojskowych © przedłużenie mu 

furlopu i pozwolenie przebywania zagrani- 
"cą. Na podanie to, jak się dowiaduje agen- 
cja Press — Min. Spraw Wojskowych za” 

"władomiło gen. Sikorskiego, że urlop ten 
"został mu przedłużony bezterminowo z 
prawem przebywania zagranicą. 
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Jak spoleczeństwo Ituskle nen Ole Polsk Dra 
(Korespondencja własna). 

nale) J, Karklin, reżyserował E. Feldman, 
który także odegrał rolę djabła—hrabiego. 
Piękną karczmarkę odegrała z wdziękiem 
p. O. Lejaskaln, męża jej p. J. Szabert. 

Ryga, w listopadzie. 

Święto 10-lecia Polski Odrodzonej 
obchodzono na Łotwie nader uroczyście. 
Złożyły się na to w równej mierze stara- 
mia społeczeństwa łotewskiego i kolonii 
polskiej na Łotwie. 

Przedewszystkiem prasa. Jeżeliby ser- 
deczność stosunków łotewsko-polskich mie- 
rzyć tem echem, jakie w dziennikach rys- 
kich znalazł jubileusz Polski Odrodzonej, 
to trzebaby powiedzieć, że są to stosunki 
najzażywszych przyjaciół. W rzeczywistości 
jednak prasa ryska wyprzedza nieco uczu- 
cla swego społeczeństwa. Masa narodu ło- 
tewskiego nie zna jeszcze na tyle Polski, 
aby ocenić korzyści, wynikających ze zbliże” | 
nia do Polski. To też zasługi prasy ryskiej 
Są za tem polu bardzo znaczne. Stwierdzi- 
my przedewszystkiem, że prasa ta jest na- 
ogół odporna wobec wpływów licznych tu 
i usłażnych informatorów sowiecko-berliń- 
skich. Oprócz tego ma ona także pozytyw- 
ne zasługi rozpraszania nieufności do Pol- 
Ski, podsycanej tu przez niektóre koła ce” 
lowo, informowania o Polsce. O święcie 
10-lecia Polski Odrodzonej pisano tu przez 
2 dni. Najokazalej wystąpił organ wojsko- 
wy „Latvijas Karejvis", odpowiednik naszej 
„Polski Zbrojnej”. Ukazały się tam artyku” 
ły gen. Rydza-Śmigłego, red. Ewerta, przed- 
stawicieli polskich na Łotwie a także sze= 
regu polityków łotewskich. Prawie równie 
okazale wystąpił dziennik „Pedeja Bridi“, 
umieszczzjąc na maczelnem miejscu artykuł 
pos. Łukasiewicza, a dalej szereg artyku- 
łów, m. in. i szkic W. Syruczka o „Litera- 
turze Polski . Odrodzonej w perspektywie 
10 lat“. Uczcił święto polskie i nacjonali- 
styczny „Latvis“ i organ związku chłop- 
skiego „Brieva Zeme“ i „Socjaldemokrats“. 
Rosyjski dziennik „Siewodnia“ dal calo- 
stronicowy artykuł wstępny (wyolbrzymia- 
jąc zresztą znaczenie polityczne aktu Tym- 
czasowego Rządu rosyjskiego z 30 marca 
1917) a takie artykuły A. Lednickiego i 
szefa wydziału prasowego Min. Spr. Zagr. 
dr. A. Bilmansa. Artykuł tego ostatniego 
przeprowadzał paralelę między dziejami 
Łotwy i Polski i w ten sposób ujął idzał 
Polski Odrodzonej: „Ciągle naprzód i na- 
przócł Sai polski duch. Przed- 

. łużenie tej wielkiej epoki reform, która za- 
częła się konstytucją 3-go maja 1791 roku 
i wznowiła się 11 listopada 1918 r.*. A o 
stosunkach łotewsko-polskich pisze dr. Bil- 
mans tak: „Między obu narodami zawiąza- 
ły się węzły, coprawda, niewidoczne i nie- 
pisane, lecz zato mocne węzły wspólności 
państwowych interesów. Współpraca go- 
Spodercza, kulturalna, wzajemne poznanie 
i wymiana sił naukowo-kulturalaych —oto 
zadanie dnia. 

Bardzo uroczyście obchodzono także 
święto 10-lecia Polski Odrodzonej w Na- 
rodowym Teatrze łotewskim. Od czasu 
gościny „Reduty* w Rydze, która cieszyła 
się tu wielkiem powodzeniem i którą za- 
mierzają znowu zaprosić na występy, mię- 
dzy Teatrem Narodowym i sziuką drama- 
tyczną polską zawiązał się serdeczny kon 
takt Bardzo sobie tu cenią zespół dyr. 
Osterwy, a adres „Reduty* wręczony na 
pożegnanie dyr. Berzinowi wisi na najwi- 
doczniejszem miejscu w foger Teatru Na- 
rodowego. Od tego czasu Teatr Narodowy 
grał sztuki Przybyszewskiego i Zapolskiej. 
Na święto tegoroczne wybrano „Djabla i 
karczmarkę* Krzywoszewskiego. 

Przed premierą mieliśmy wątpliwości, 
czy trafny to był wybór, czy sztuka Krzy- 
woszewskiego, bynajmniej nietypowa dla 
polskiej twórczości dramatycznej, jest po- 
wołana do tego, aby reprezentować teatr 
polski u obcych. Ale w czasie spektaklu 
wątpliwości zmałejszyły się. Jakakolwiek 
jest wartość „Komedji fentastycznej* Krzy- 
woszewskiego, iest faktem, Że „Diabeł i 
karczmarka* podobali się bardzo.  Świad- 
czyły © tem żywiołowe oklaski publiczno- 
Ści, do ostatniego miejsca wypełniającej 
salę, a także bardzo pochlebne opinie re- 
cenzentów, Oto jak ocenił sztukę jeden z 
najpoważniejszych recenzentów, ]. Sudrab- 
kaln: „Komedja W. Krzywoszewskiego po- 
ciąga jasnym, delikatnym humorem, aro- 
matem poezji. Ciekawe połączenie rzeczy- 
wistości z fantazją, bystra myśl filozoficz- 
na, miły lekki narodowy koloryt. Teatr 
Narodowy zrobił udatny wybór w polskiej 
literaturze. Z Krzywoszewskim Łotysze za- 
znajamiają się po raz pierwszy. Znajomość 
miła i cenna”. 

Sztukę przełożył (jak mówią: dosko- 

Wilno 1 pod wieloletniego 

wanej sceny chorągwiami polskiemi i ło- 
tewskiemi przemówił dr. A. Bilmans, cha- 
rakteryzując ducha literatury polskiej i o- 
mawiając jej wpływ na pisarzy łotewskich. 

tutą znanego i w Polsce dyrygenta Reitera 

ci, gdyż często zdarzają się wypadki wynai- 
mowania przez nich dzieci. Wydział Opieki 
Społecznej sprawdzać będzie stan materiai- 
ny i rodzinny zatrzymanych osoby zaś, które 
będą zasługiwały na pomoc, otrzymają ją 
pod postacią umieszczenia dzieci w zakła- 
dach odpowiednich, co da możność rodzi- 
com zarobkowania. W wypadkach zaś stwier- 
dzenia nadużyć winni odnajmowania dzieci 
będą pociągani do odpowiedzialnošci są- 
dowej. 

Magistrat, gdyż i u nas również żebranina 
przez dzieci i za pomocą dzieci kwitnie | 
okazale. Szczególnie polecamy uwadze od- 
nośnych władz stosunkowo młodego iesz- 
sze i zdrowego mężczyznę, wystającego z 
dzieckiem na ręku na ul. Jagiellońskiej lub 
na Zawalnej przy domach nr.nr. 4-10 oraz 
kobietę, siedzącą na podmurowaniu želaz- 
nego ogrodzenia pałacu reprezentacyjnego 
od strony kościoła Bonifratrów. 

wie w rejonie Katedry i wylotów ulic Ad, 
Mickiewicza i Zamkowej, to niema co i 
wspominać, gdyż o tem przekonali się na- 
Fewno osobiście po niezliczone rezy wszyscy 
mie wyłączając i t. zw. „czynników miaro- 
dajnych“. 

prasę zagraniczną © projekcie bezpośred- 
niego zaopatrzenia dyplomatów zagranicz- 
nych w środki żywności ze względu na 
trudności aprowizacyjne w Moskwie są 
nieprawdziwe. 

środki żywności Moskwy, Leningradu i in- 
nych ośrodków Rosji sowieckiej odbywa 
się bez żadnych trudności i że wobec tego 
Sprawa specjalrego zaopatrywania dypio- 
matów cudzoziemskich nigdy nie była po” 
ruszana. 

lonych w kronikach nielicznych, lecz zato 
wrogich sobie pism miejscowych. 

KUR PER WE NS KI 

Przed spektaklem z pięknie udekoro- 

Po głębokiem i piękaem tem przemówie- 
niu najznakomitszy chór łotewski pod ba- 

odśpiewał po polsku (!) 3 strofki polskie- 
go hymnu narodowego oraz hymn łotewski. 

Była to jedna z tych uroczystości, 
które zostawiają naprawdę niezatarte wspom- 
nienie i istotnie torują drogę do współ- 
pracy obu narodów. 

Nazajutrz odbyła się staraniem kolo- 
nii polskiej w Rydze uroczysta Akademia, 
na której przemawiał pos. Łukasiewicz i 
brof. U. W. Arnold, a zespół „Teatru Pol- 
skiego” odegrał jednoaktówkę „Zagłoba 
swatem”. I na tej Akademii byli obecni 
liczni przedstawiciele łotewskich sfer poli- 
tycznych i organizacyj społecznych. 

Z okazji święta 10-lecia Polski Odro- 
dzonej dokonano znacznego kroku naprzód 
w dziedzinie zacieśnienia węzłów kultural- 
nych między Łotwą i Polską. Witamy to z 

najserdeczniejszą radością. Й. 5 
% 

WALKA Z PLAGI ŻeARACTWA 
. „Epoka* w numerze 311 donosi, że 

w Warszawie Wydział Opieki Społecznej 
Magistratu postanowił wszcząć akcję, zmie- 
rzającą do systematycznego zwalczania że- 
bractwa. W tym celu prezydent miasta zwró* 
cił się do komisarza Rządu z prośbą, by 
komisarjaty Pol. Państw. zatrzymywały na 
ulicach żebraków z dziećmi i po sporzą- 
dzeniu protokółu przesyłały te ostatnie wy- 
działowi Opieki Społecznej dla sprawdzenia, 
czy żebracy są rzeczywiście rodzicami dzie- 

Oby to samo zechciał zrobić i nasz 

A co do dzieci, żebrzących natarczy- 

W. S. 

Podobno nieprawda. 
MOSKWA, 15.XI (Pat). Agencja Tass 

donosi, że wiadomości podawane przez 

Jak stwierdza Tass, zaopatrywanie w 

Byłem również świadkiem wojen licz- 

. | Rady Państwa. 

spojrzenia. 
Później biegną szybko wypadki dzie- 

jowe, jak zniesienie „duh* w dorożkach, 
wprowadzenie jednolitych uniformów dla 
powożących, kasowanie drewnianych chod- 
ników i wprowadzanie tafli kamiennych na 
chodnikach, rozbudowa sieci 
nych, co robiło wrażenie, 
Pompeja jakaś, gdyż ciągle pompowano 
wodę rozrytego wnętrza ziemi oraz znajdo- 
wano Szkielety bardzo siarych obywateli 
Giedyminowego Grodu, których wieku, z 
powodu Starości i rdzy, określić nie było 
można. Potem poszły jedne wybory, dru- 
gie wybory, wprowadzenie komunikacji nad- 
powietrznej, mówię tutaj o autobusach, i 
wiele wiele innych zmian i nowości utrwa- 

kanslizacyj- 
že Wilno to 

nych w różnych obozach, nie tyle politycz- 
nych ile artystycznych, gdzie strzelano do 
siebie przeważnie pociskami gazowemi, co 
stanowi © żywości i postępie kultury. Z 
Uniwersytetu Stefana Batorego promienieje 
kultura polskiego słowa i nauki. 

Z „Reduty* natomiast sława polskiej 
Sztuki sceniczno eksperymentalnej oraz 
sława pana Juljusza; prócz tego kulturę 
piękna krzewią Towarzystwo Filharmonicz- 
ne, Poranki muzyczne w sali miejskiej, wy- 
stawy obrazów wileńskich plastyków, Radjo- 
stacja i Nemezjusz Ogórkiewicz, który tym 
całym ruchem kulturalnym kieruje, popra- 
wia i nastawia we właściwym kierunku. 

Dzisiaj,kiedy znowu patrzę na Wilno, 
idąc temi samami szlakami, jakie wytycza- 
ły moje pierwsze kroki i kiedy po dłuż- 
szej nieobecności znowu je oglądam, je- 
stem poprostu nieprzytomny z podziwu. 
Dusza moja raduje się na widok doskona-       kiem ;spoglądają na swych rywali benzy- 

Nowy rząd Poincarego uzyskał votum zaufa-' 
mia parlamentu. 

PARYŻ, 15-X1. (Pat). Odczytanie deklaracji ministerjalnej zostało przyjęte gorą- 
cemi oklaskami przez całą Izbę, 
dyskusji nad interpelacjami w spi 
nej, w której zabierał również g 
335 głosami przeciwko 147. 

z wyjątkiem partji radykalnej i skrajnej lewicy. Po 
rawie utworzenia nowego rządu i jego polityki ogól- 
łos Poincare, Izba uchwaliła votum zaufania dla rządu 

Jaki los spotka przygotowania zbrojeniowe 
socjalistycznego kanclerza Niemiec. 

BERLIN, 15.X1, (Pat). W wysiku dzisiejszej dyskusji w Reichstagu keła parla- 
mentarne. uważają zą rzecz pewną, 
pancernika upadaie tem bardziej, 
wnioskowi. 
więcej 260. 

iż frakcja 

Frakcja komunistyczna zgłosiła wniosek niesfności dla ka 
wodu jego przygotowań zbrojeniowych. 

iż wniosek socjalistyczny 0 zaprzestanie budowy 
demokratyczna wypowiada się przeciwko 

Ilość głosów przeciwko wnioskowi socjalistycznemu  obliczają na mniej 

nelerza Millera, z po- 

Nowy świetny sukces jeźdźców polskich 
WARSZAWA, 15 

wym Jorku pierwsze 
towsło 53 jeźdźców, 

"VI. (Pat). W ostatnim dału konkursów hippicznych w No- 
miejsce w konkursie steeple chase zajął plk. Rómmel. Star- 

Ekipa polska wraca w najbliźszych dniach do. kraju. 
ET Z ZE Z Z O W EC 

4. bliwy Kowieńgkiej 
Daukantas ustępuje. 

KOWNO, 15,XI. (Ate) Jak donosi 
„Liet. Afdas" minister wojny Daukantas 
ustępuje w najbliższym czasie ze Swego 
stanowiska i będzie mianowany członkiem 

Trudności przy rokowaniach 
© pożyczkę. 

KOWNO, 15.XI. (Ate). Jak donoszą 
z kół dobrze polnformowanych rząd litew- 
ski spodziewał się uzyskać pożyczkę za- graniczną Od Niemiec, podstawą której 
miał być zawarty niedawno traktat hand- 
lowy niemiecko-litewski, 

Połowa eksportu litewskiego idzie 0- 
becnie do Niemiec, jak również import po- | 
chodzi z A a 

W ostatniej chwili wyłoniły si eW- 
ne trudności, które — zdaniem ŚBP alre 
dajnych — zostaną rychło przezwyciężone. 

W najbliższym cząsie w sprawie ра- 
życzki mają odbyć się narsdy prezesa Bzn- 
ku Rzeszy z przedstawicielami litewskimi. 

Litwa zamierza zmienić ustawę 
o reformie rolnej. 

KOWNO, 15.XI. (Ate). Misister rol- 
nictwa oświadczył, że rząd zamierza w naj- 
bliższym czasie zmienić ustawę o reformie 
rolnej, w kierunku podniesienia maximum z 
80 do 160 ha. 

, W związku z tą zapowiedzią organ 
socjalistów , Liet. Żinios'* zamieszcza arty- 
kuł, w którym zarzucą tautininkom, że byli 
zawsze zwolennikami wielkiej własności 
rolnej, jakkolwiek nie mogli przeprowadzić 
swoich planów, mający  zaledwis kilka 
posłów w Sejmie. Ostatnio usiłują oni 
stworzyć nówą  warstwę- społeczeństwa, 

mianowicie średnich właścicieli ziemskich, 
posiadzjących do 160 ha. Jest to — pisze 
dziennik — pierwszy krok ma drodze do 
przywrócenia wielkiej własności rolnej na 
Litwie. 

1 Państw Balfyckich, 
ŁOTWA. 

Trudności w utworzeniu rządu 
łotewskiego. 

RYGA, 15-X1. (Ate). Przez cały dzień 
isiejszy toczą się pod przewodnictwem | 

R: „lektryzowała bolesna wiadomość © tragicz- Alperinga rokowania ze wszystkiemi frak- 
cjami, które popierały rząd Juraszewskie- 
go. Zasadniczo wszystkie te grupy wyrazi- 
ły zgodę na poparcie rządu Alperinga, któ- 
ry zamierza utworzyć rząd na najszerszych. 
podstawach, tak zby koalicja liczyła przy: 
najmniej 54 posłów. ; 

Nie jest wykluczone, że misja Alpe- 
riaga udaremniona zostanie przez stano- 
wisko chrześcijańskiej demokracji, która 
chcąc ująć w swoje ręce inicjatywę utwo- 
rzenia rządu, zabiega © stworzenie bloku 
cenirowego. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Traktat arbitrażowy 

między Stanami Zjednoczonemi a 
podpisany onegdaj w Waszyngtonie. 

== Na całem rumuńskiem wybrzeżu mo- 
rza Crarnego zauważono bardzo ciekawe zja- 
wisko, a mianowicie ziemia w wielu miejscach 
pękła i poziom morza podniósł się. Wpadając W 
pk Ekiena do morza rzeka znikła zupełnie. 

miejscowościach Cavarna i Balta uszkodzonych 
zostało kilka domów, 

= jeszcze nie zakeńczył się loka t w nie- 
mieckim przemyśle; metalowym, a już związek 
przemysłu jedwabniczego zapowiedział wypowie- 
dzenie umowy taryfowej wszystkim robotnikom 
zatrudnionym w tym przemyśle. Wypowiedzeniem 
objętych zostanie około 100 tysięcy robotników, 

i pojednawczy 
Litwą został 

a 

Ł pógledzenia Rady Miejskiej 
Zgodnie z utartym już zwyczajem, 

posiedzenie wczorajsze Rady Miejskiej roz- 
poczęło się z blisko godzinnem opóźnie- 
niem. W zastępstwie bawiącego w Warsza- 
wie prezydenta miasta przewodniczył na 
posiedzeniu wczorajszem  wice-prezydent 
Czyż. Zagajając posiedzenie p. wiceprezy- 
dent z racji 10-iecia Niepodległości Polski 
wygłosił krótkie okolicznościowe przemó- 
wienie, koficząc okrzykiem ra cześć Najla- 
Śniejszej Rzplitej. Moment ten usiłowżł 
wykorzystać prawdopodobnie dla antypańi- 
stwowego przemówienia komunista-radny 
Dzidziul. Ecergiczne jednak protesty poro- 
stałych członków Rady zmusiły go do za- 
niechania niefortunnego występu. 

Posiedzenie otwarto wnioskiem na- 
głym asygnowania przez miasto sumy 100 
tysięcy zł. na budowę pomnika Mickiewi- 
cza. Wniosek postanowiono przesłać celem 
zaopinjowania do odnośnej komisji miej- 
skiej. 

Z powodu nasuwających się trudności 
w porządku dziennym poczyniono szereg 
zmian przez wykreślenie z wokandy posie- 
dzenia kilku spraw. 

Bardzo burzliwa dyskusję wywołała 
sprawa przeniesienia kredytów w budżecie 
1928—29 r. Dzięki niespożytej energji i wy- 
datnej inicjatywie szefa Sekcji Zdrowia d ra 
Maleszewskiego, ostatnio został dokonany 

le skrojonej szaty, w którą klasycznie za. 
budowane Wilno zostało okryte, bez zbyt- 
ah pretensji, lecz solidnie i estetycznie wy- 
gląda. 

Równe europejskie chodniki pozwala- 
ią stąpać swobodnie i miast pod nogi, dla 
ustrzężenia się przed niebezpieczefisiwsm 
upadku, wzrok ulata ku górze, ślizgając się 
po fasadach starych domów porządnie od- 
nowionych, oczyszczonych z plam i dziur, 
które je szpeciły. Niejedna ciekawa budo. 
wla dawniej zaniedbana pozbawiona odpo- 
wiedniego tła j estetycznego otoczenia, 
wyłuskana z brudu zajaśniała obecnie całą 
okazałością, rzucając się sama w oczy licz- 
nym przybyszom, których opiewane szero- 
ko piękno WilaG nierzadko tu przyciąga. 

Liczne autobusy, Oraz taksometry 
zwijają się szybko po ulicach miasta oży- 
wiając jego ruch i tętno życia wielkiego 
miasta. Dorożkarskie konie, smutnie zwie- 
siwszy łby, wściekłem,lacz zmęczonem O- 

kaikas aa WCZETEYZCZOŚ WDUIRĄ   nowych, wywijających zręczne półkola oko- 

w Szpitalu św, J kóba generalsy remont, 
który pozwolił na doprowadzenie tego szpi- 
tala do stanu ostatnich wymogów leczni: 
czych. Na cel ten Magistrat wydatkował 
zsum preliminarza budżetowego 68.000 zł, 
skierowując na posiedzenie wczorajsze 
wniosek 0 zaakceptowania poczynionych 
wydatków. 

Jednocześnie Magistrat wystąpił z wnio- 
skiem pokrycia wydatkowanych sum przez 
przesunięcie kredytów w preliminarzu bud- 
żetowym na rok 1928—29, Wywiązuje się 
półgodzinna dyskusja, w której głos zabie- 
rali kolejno przedstawiciele prawie Wszyst 
kich ugrupowań Rady M, stwierdzając, iż 
Magistrat wykroczył poza ramy swych kom- 
patencyj, wydatkując sumy preliminarzowe 
bez uprzedniej aprobaty Rady M, W związ- 
ku z powyższem złożono kilka rezolucyj, 
domagających się na przyszłość wyklucze- 
mia podobnych wypadków. Wreszcie głos 
zabrał jrż. Jensz, wyrażając d-wi Maleszew- 
skiemu uznanie za szybko i doskonale 
przeprowadzony remont. Przemówienia r. 
Jensza spotkało się z aprobatą olbrzymiej 
większości Rady. 

Na postawiony przez t. Stążowskiego 
wniosek dyskusja została przerwaną, POstae wiony zaś pod głosowanie wniosek 0 zą- 
akceptowanie wydatkowanych sum został 
zatwierdzony z zastrzeżeniem, by przekro- 
czenia budżetowe były uprzednio ekcepto- wane przez Komisję Finansową. 

Zkolei na wokandę posiedzenia wpły- 

ło ulicznych „grzybków 
cjantów. Dorożkarz nie 
ką jak dawniej werwą, bo wie, że ma- newr ten nie przyniesie mu wyższej taksy. Podpstrzywszy jak szofarzy dolewaj. benzyny do zbiorników swych pojazdów, dorożkarze biorą przykład z takiego postę- pu, wlewając również do swych zbiorników „podwójnie oczyszczoną”. Nic też dziwne- 80, že tak od szoferów jak też i od do- rożkarzy zieją zapachy lotnych płynów. 

Trudno jednem chociażby najdłuż- szem spojrzeniem ogarnąć wszystkia prze- jawy życia wileńskiego ztak długiego okre- st. Trudno natomiast pominąć milczeniem Pewnego odłamu mieszkańców miasta, któ- ry, jako bardzo konserwatywny z przekonań rasowych, przez długi czas nja mógł zapo- mnieć, że „Wilno już nie leży w Rosji i że tutaj mówi się przeważnie po polsku. Dziś i pod tym względem wielki znać postęp, wszyscy w zrozumiałym interesie nauczyli się szybko mówić i pisać po polsku, a ele- mentarze polskie były przez pewien czas 

"i końskich poli- 
podjedzie już z ta- 
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nęła sprawa zatwierdzenia programu robót 
inwestycyjnych w granicech dodatkowej po- | 
życzki w wysokości 700.000 zł. Rada Miej- j 
ska bez dyskusji zaakceptowała dokonany / 
przez Magistrat podział pożyczki, przychy. Г 
lając się również do opracowanego budže- “| 
tu dodatkowege na budowę szkoły pow- 
szechnej na Antokolu i domu robotniczego 
na Pióromoncie. 

Również i dalszy punkt porządku 
dziennego nie wywołał sprzeciwu. Doty- 
czył on sprawy ustalenia podatków na r. 
1929-30. W myśl powziętej uchwały w ro- 
ku przyszłym do podatków miejskich nie | 
wprowadza się żadnych inowacyj za wyja”. Ž 
tkiem zauulowania podatków miejskich od 
rowerów i broni myśliwskiej. 

Na wniosek Magistratu zkolei zaa” 
probowano pian częściowej regulacji miasta. zy 
W pierwszym zaś rzędzie rzeki Wilji i u- < 
lic: Metropolitslnej i Holendersi. 

Zgodnie z opinją szeregu komisy. Г 
miejskich załatwiono sprawę przeznaczenia 
= pod budowę domu „Ošrodka Zdro- 

wia“, 
Za najodpowiedniejszy punkt na ten 

cel uznano jednomyślnie plac przy zbiegu 
ul. Kijowskiej i zaułka Kucharskiego. 

Sprawę asygnowań na budowę be- 
teniarni miejskiej — Rada zazkceptowała 
jednogłośnie. 

Po załatwieniu kilku jeszcze drobnych 
formalnych spraw czwartkowe posiedzenie 
Rady Miejskiej zostało zamknięte. 

> . 

į 

  

| 

| 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

Tragiczna Śmierć Zofji Koszłównej, 
Wczoraj w godzinach wieczorowych 

sfery artystyczne i towarzyskie Wilna ze- 

nej śmierci artystki Teatru Polskiego Zofił 
Kuszlównej, żony powszechnie cenionego 
na naszym gruncie adwokata p. Bolesława 
Szyszkowskiego. 

Przyczyna tego nagłego zgonu? 
Któżby chciał się jej doszukiwać... 
Poprostu wierzyć się nie chce: Ku- 

szlówna popełniła samobójstwo, strzałem 
rewolwerowym wymierzonym w serce. 

_ Tegoż dnia jeszcze zmarła—zdawało 
się, cieszyła się pełnią życia, mając @#& 
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swój swoisty uśmiech. Decyzję tragicznego 
postępku powzięła w 2 godziny niespełna 
po generalnej próbłe, dzisiejszej premiery 
— w czasie której była jak zwykle po- 
chłoniąta swą rolą, okazuląc troskę o 
każdy mający być wykonanym jej szcze- 
gół, bo nawet o kostjum. Któżby Śmiał 
nawet przypuszczać, by ten piękny i bujny 
kwiat życia miała niabawem dosięgnąć 
nieubłagana śmierć. } 

A jednak stało się to faktem. W 
Ś. p. Zofja Kuszlówna była artystką J 

z powołania. Rzec można Šmiėlo byla na- | 
szą wilefńską artystką, gdyż na oczach na- ( 
szych—tu w Wilnie rozwijał się jej wro” | 
dzony talent. 

Po ukończeniu warszawskiej szkoły i 
dramatycznej i wstępnych, udatnych kro- -- 4 
kach na scenię stołecznych teatrów dyr. A. ; 
Szyfimana,ś. p. Kuszlowna daje się poznać & — 
jako młoda, Świetnie zapowiadająca się siła ) 
zespołu Teatru Polskiego w seżonie zimo- ‚ 
wym roku 1924/25, | 

W następnym sezonie rozwija swój Ą 
tsl:nt pod czujnem okien: dyr. Osierwy na į 
szenie „Reduty”. į 

Z żalem żegnają Ją koleżanki, kole- 
dzy i teatromani wileńscy, gdy decyduje się 
na engegemant do teatru im. Modrzejew- 
skiej w Poznaniu. 

Po kilku miesiącach znów Kusziówna 
powraca do Wilna. 

Ci nawet, co nie są entuzjastami te- 
atru dyr. Rychłowskiego, są Świadkami po- 
stępu rozwoju talentu młodej artystki. 

Po szeregu swych rolach charaktery“ 
styczno- naiwnych, zmarłą z pietyzmem 
Przygotowywała się do roli głównej Ka- 
tarzyny w dzisiejszej premjerze „Człowiek, 
który zaślubił niemowę”, 

Nie ujrzymy Jej więcej na scenie 
„Lutni”, ё 

Ś. p. Kusziówna odeszła na zawsze, 
pozostawiając żal szczery po sobie wśród 
wszystkich co ją cenili i kochali. 

Panu mecenasowi Szyszkowskiemu na- 
leży się serdeczne współczucie. $. : 

P. S. Eksportacja zwlok &. р. Zofjj 
Kuszłówny odbędzie się dziś o godz. 5 m. 
30 z mieszkania przy ul. ickiewicza 7 
sio kaplicy na cmeniarzu ewangelicko-re- 
formowanym. Pogrzeb odbędzie się w so- 
botę dnia 17 b. m.o £. 11 rano. 

zupełnie wyczerpane. Wprawdzie czyniono 
liczne otensywy na Kasę Chorych, - Radę - Miasta, a 'nawet na Teatr | Radjo, aby tam zatknąć sztandar międzynarodowego żargo- 

4 | nu, ażeto się im zupełnie nie udało, šwiad- 
czyć tylko może, że do zwycięstw na tem 
polu nie mają podstaw. т 

„Mamy jeszcze w Wilnie liczne insty: 
tucja, o których wspomnieć wypada. Jest 
Sztrall „czerwony“, gdzie piękne wilnianki 
mącą spokój serca rycerskich cywilów i 
gentelmeńskich rycerzyków polskich, jest 
„Bachus*, gdzie można sobie nocką późaą 
zaprószyć czuprynę, są zupełnie przyzwoite 
kina, gdzie można Spędzić miłe „tete a te- 
tó", skąd wszelkie grzechy biorą swój po- 
czątek, można Się też czasem nie wyspać, 
jak zjedzie jakieś „Qui pro quo” do Lutni, 
jest też sama Lutnia, w której uśmiać się + 
można do znudzenia z lekkiej farsy i t. p. 

„Mein Wilno was willst du noch 
mehr“. C. @.   
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1 
lokalu T-wa 
Rolnego, na którem 
głosił ciekawy i pe 
referat o roślinach 
zmianie Wileńszczyz 
gospodarstw przez 
dozmianów Inu. Po 
miawianie nastąpi w 
nastąpiła cżywiona 
bierali głos dość licznie zebrani 

ster rolniczych. Przemawiali m 
innymi pp. Massalski, preres Ruszczy 

PD. Czerniawski, 
Szczególniej ożywiona 

yła się na temat spraw lniar- 
aktualnych w dszbie obecnej u 

nowopowstałego 

wiciela 

re tor Maculewi<z 
czowicz, Nagurski. 
dyskusją tocz 
skich, tax 
mas dzięki 

Nr. 263 (1310) 

W dniu 

wprowadzenie 

inicjatywie 
T-wa Lniarskiego. 

Regulskiego, pod 
mowną kalkulację 
ducentą į wskazuj 
spektywy rozwoju Iniarstwa 
województwach, — stanowisko 
wicza — prezesa 
cającego 
Iniarskiego į podkreślającego konieczność 

nakładów na inwestycje dla Przeróbki Inu i na kapitał obrotowy, wresz- cie stanowisko p. Czerniaw 
kwestję stopnia zyskowności u- 

poważnych 

dyskutował 

W ostataiej kwestji zarysowały się 3 Stasowiska: stanowisko prelengestą — p, 
kreślającego msdsr wy- 
produkcji lau @а pro- 
ącego na szerokie per- 

w naszych 
p, Macule- 

T-wa Lniarskiego, zale: 
rozwoju metodę stopniowego 

prawy |nu. 

KRONIKA KRAJOWA. 

godz. S 

ra 
p. Pawła Rom 

„ Šlė £ oplnią 
jak i handlarzy 
odnośnie warunków umowy, 
prowizorjum umowy polsko 
sprawie obrotu drzewem, 
prezes Związku Przemysłowców Polskich i 
obecnie już radca lxby Prz 

"w Wilnie p. Misczysław Bog 
stawowy referat 
umowy polsko-ni 
tu drzewne 

— Z zebrania przemysłowców i kupców drzewnych. W dniu 14 b. m. o 
wieczorem odbyło się w lokalu Stowarzyszenia Przemysłowców iK 

Chrześcijan przy ul. Bakszta 
mysłowców i kupców drze 
dziale około 30 osób. Zeb 
ne zostało z inic 

sier ta 

bytu dzielnic wschodnich Polski” 
przewodniczący 

-, Przemysłowców 
„lzby Przem.-Hsndlowej p. 
„„Wodzki, wysuwając 

_ których 
rozwój przemysłu drzewnego 
tartacznego na tere 
wej w Wilnie. Po 

zagwarantowałoby 

się ożywiona dyskusja, w której 

tów, 
Sowieckiej, 
napadu na 
nicy wieś Komionkę 
skiej powiatu wilejski 
mieszkańcy tej wsi 
wybuchł nagle 
zefa i Adama Gołubów. 
kim czasie objął i sąsied 
Ksrolą 

przedsta- 

jędzy dl 

c, dy” 
Wę- 

skiego, który 

względnie 
"niemieckiej w 
Przewodniczył 

em.-Fandlowei 
danowicz. Pod- 

„O wpływie decydującym 
emieckiej w sprawie obro- 

£0 na stan przemysłu i dobro- 
wygłesił 

sekcji drzewnej Związku 
Polskich i również radca 

inż. W. Woje- 
postulaty, uwzględnienie 

odpowiedni 
względnie 

nie Izby Przem.-Handlo- 
referacie tym wywiązała 

interesy 

upców 
T zebranie przę- 
wnych przy u- 
ranie to zwoła- 

jatywy przyszłego dyrekto- 
lzby Przemystowo-Handlowej w Wilnie 

ockiago, dla zaznajomięaia 
przemysłu drzewnego, 

drzewem nieobrobionem 

Žycie gospodarcze. 
liejo Tavarysia Asia. 

wczorajszym odbyło się w 
Rolniczego zebranie Wydziału 

inż. Z. Regulski wy- 
dstawowo opracowany 
technicznych w płodo- 
ny | uprzemysłowienia 

do pło- 
referacie, którego о- 
numerach najbliższych, 

dyskusja, w której za- 

przemysłowców drzewnych i handlarzy 
drzewem niecbrebionem mocno się starły. 
Dyskusja pozostała niezakończoną, a pos- 
tuiaty obu tych grup odesłane zostały dla 
uzgodmienia de odnośnych Związków, t. j. do Związku Przemysłowców Leśnych i do at: Przemysłowców Polskich w Wil. 
nie. 

— Kalendarzyk podatkowy. Do 
dnia 29 b. m. nastąpić winna spłata po- datku przemysłowego za miesiąc paździer- 
nik. Spłata dotyczy przedsiębiorstw I i II 
kategorji handlowej i przemysłowej |—V 
kat., prowadzących prawidłowo księgi han- 

owe. 
W ciągu bieżącego miesiąca płatna 

jest IV rata podstku lokalowego. 
— Wykupno świadectw przemysło- 

wych i kart rejestracyjnych. W ciągu 
miesiąca listopada i grudnia b. r. przypada 
wykupno świadectw przemysłowych i kart 
rejestracyjnych na rok 1929. Wszelkie proš- 
DY O zezwolenie na prowadzenie przedsię- 
biorstw za niższą kaiegorją świadectwa 
przemysłowego, aniżeli przypada to na 
podstawie ustawy o podatku przemysło- 
wym należy wnosić w powyższym termi- 
nie. 

— Nowa taryfa towarowa. Mini- 
sterstwo Komuuikacji opracowsło już pre- 
jekt nowej taryfy towarowej. Wskatek 
znacznego rozszerzenia i pogłębienia klą- syfikacji tewarów i radykalnej zmiany ta- ryfowego beramu w nowej taryfie nastąpi poważne przesunięcie w bezwzględnej i względnej wysokości opłat przewozowych. 

‚ — Unormowanie handlu na ulicach Wilna. Z powedu licznych nieporozumień 
wynikłych na tle usuwania z ulic įhanėla- rek zkoszykami, Starostwo Grodzkie pe rozpatrzeniu tej sprawy orzekło, ża handel na ulicach jest bezwględnie zakazady, na- tomiast można udzielać zezwoleń na usta- wianie koszyków w bramie į te jedynie o- sobom posisdającym odpowiednie zezwo: lenie władz skarbowych (patenty). O swej decyzji Starostwo Gredzkie powiadomiło   
  

tych wszystkich, którzy w tej sprawie w swoim czasie interwenjowali. (x) 

Giełda warszawska a dn. 15, XI, b. r. 
DEWIZY: 

Dolary + * * * * a 8,881/1—8,861/4 Kopenhaga (4 4 237,65—237,05 B-igia Asų | + 123,90 — 123,59 SBBÓDB ag ACC 43,221/4—43,121/2 Nowy. Jork @ 2 " * В 8,90 a 8,88 
P ary ž э a a a Ы a 34,84—34,75 1. R „ 26,42!/1—26,36 Szwajcaria, pi й „ 171,63—171,20 
Wiedeń ° ° . . 125.20—1 24.99 włochy ; з о% — 46,13—46,61 Papiery procentowe:  Dolarówka 113—111,50 — 112. 500 pożyczką konwersyjna 67. 5% kolejowa 60. 60/0 dolar. 85. 10%, kolejowa 102,50. 8%%0 L. Zastawne i obligacje Banku Gos- podarstwa Kraj., listy Banku Rolnego 94. 5%, ziemskie 47—47,25, 5% warszawskie 53,25, 40% pożyczka inwestycyjna 117,50 — 117,75. 73/, stabi- zacyjna 92, 

Bank Dyskontowy 124,50. Han- Akcje: 
dlowy 120. Polski 174,50. Spółek Zarobkowych 

Firley 60 (bez Kup,   80. Siła i Ś 
1927 roku, Wysoka 224, Węgiel 94—95. Nobel 25, 

>wiatło II em. 109. 

Iš T2RI2I EINIKIS WGA 

Wiešci i obrazki z kraju. 
_. Szatański pomysł zemsty zbiegów do Rosji | Sowieckiej. | Onegdaj o godzinie 23 kilku bandy- 

przybyłych jak się okazało z Rosji 
dokonało niesłychanie śmiałego 

położoną © 3 klm. od gra- 
w gminie dołhinow- 
ego. W chwili, gdy 
układali się do snu 

pożar w zabudowaniach Jė- 
Płomień w krót- 

nie zabudowania 
i Antoniego Głowaczów. Na alarm do ratowania dobytku podążyli 

mieszkańcy wsi 

Polski w Rudziszkach. Mała 
mimo wcale pięknego błota 
wyležla na miejscowy ryne 
czystem nabożeństwie w kościele Estaxils 

z dowódcami | p 
szystkie miej- 
jak Strzelec, gniowa, Związek Młodzieży Pelskiej, 

pewszechnych i okoliczni 
erunkiem gospodarza eb- 

się 1 
па czele, eraz zebrały się w _ Seowe organizacje społeczne, 

_ Straż O 
dziatwa 
obywatele ped ki 

 chedu p. Kamińskiege. 
przemówienie, zwią- 
Niepodległości Pol- 
miejscowej 7-klaso- 

powszechnej p. Szmigiel, na- 
przemowę do dnia 11-go Ii- 
roku i Ówczesnege cha0sE. 

Podkreślając na wstępie, że tylke 
myśli pe- ej Marszałka Józeja Piłsudskiego 

należy skoordynowanie Ów- 

zane z dniem 10 lecia 
Ski wygłosił kierownik 
wej szkoły 
wiązując swą 
topada 1918 

| „ab 

у 8 
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— Obchėd 10-lėcia 

komp. 22 Baonu KOP, 

ze szkół 

kolicznościewe 

ki energji i daleke sięgającej 

aych wysiłków wszystkich (Fonnictw i partyj oraz zespolenia 

wszyscy 
„ Wśród których znajdował 

się również 30 letni Józef Chmiel. 
gdy Chmiel znalazł się w pobli 
cych budynków, 
został 
którzy 

"1 rzucić 
Pomimo zamieszania 
żarem ną pomoc napa 
ło kilka mężczyzn, 

_ strzelili do Chmiela 
głowę i rękę i zbiegli 

W chwili, 
żu płoną- 

zupełnie niespodzianie 
otoczony przez kilku osobników, 
usiłowali go skrępować powrozami 
na furę pędzącą w stronę granicy. 

spowodowanego po- 
dniętemu pośpieszy- 
co widząc napastnicy 
raniąc go ciężko w 
kierując się ku gra- 

KRONIKA WIL.-TROCKA. 
Niepodległoś:i 
nasza mieścią a, 
, licznie bardze 
« dzie pe ure- 

rządów, 
wysil- 

nicy sowieckiej. Nim zdołano ochłonąć z 
przerażenia po tak nagłym napadzie całą wsią wstrząsnął wybuch w jednej z palą- cych się stodół. Jęki rąnnych spotęgos wały jeszcze bardziej panikę. Okazało się, |że bandyci, którzy mieli zamiar uprowa» 
dzić Chmiela zagranicę po wtargnięciu do wsi wrzucili do pobližszych stodół granaty, a stodoły następnie podpalili. Licząc na panikę I zajęcie się gaszeniem ognia Chmie- la miano wywieźć bez zwrócenia niczyjej uwagi. W skutek ekspozji zostali ranni, za- jęci gaszeniem ognia Jan Sierżant i Fran- ciszek, Józef i Bronisław Nawojczykewie. Bandyci zbiegli do Rosji. Na wieść o na- padzie władze graniczne natychmiast zam- knęły granicę i zwróciły się o pomoc do kG- mendanta sowieckiej straży granicznej w Pleszczenicach. Zdołano ustalić, że napadu dokonali b. mieszkańcy tej wsi Piotr i Bro- nislaw Szostakowie oraz Bronisław i Kazi. mierz Leszkowicze, którzy w swoim czasię zbiegli przed wojskiem. (x)   

ków społeczeństwa do jedaego celu, t. |. utrwalenia bytu Niepodległej Polski, zreasy- mował wszystkie trudności, z jakiemi wó- wczas walczyć należało we wszystkich kie” runkach I na wszystkich polach „nietylke orężnie. 
: Uwypukli? jednocześnie wszystkie zdo” ycze, jakie w ciągu ubiegłych 10-ciu lat Polska, jako Mocarstwe, osiągnęło, stając się w niektórych dziedzinach nawet wzorem dla państw obcych, od wieków bez przerwy istniejących. 
Zaznaczył, że dążąc dalej z tymże wysiłkiem, Polska, pełna sił żywetnych, 

wkrótce zapewnić może ogólny dobrebyt, mimo wciąż jeszcze niezagojenych ran wo» jennych. 
W końcu reasumując działalność rzą- dów   

| 
poprzednich i pomsjowego, powsta, lego wskutek inicjatywy Marszałka Piłsud- skiego, wzniósł okrzyk na cześć Pana Pre. zydenta, Marszałka Piłsudskiego i Armii. Ożrzyk został zgodnie przez wszyst- kich obecsych trzykrotnie podjęty, poczem nastąniła defilada i rozwiązanie pochods.,   
Popołudniu odbyło się w sali gmin- | 

* * 
sara 

KUR Ё L £E NSKI 

nej przedstawienie jednoaktówki „Skazaniec“ przez miejscowe kółko amatorskie dia ludności okolicznej, wieczorem zaś aka- damja i przedstawienie „Damy i Huzary* dla ludności miejskiej. W. L. Dziś: Edmunda. 
Piątek | Jutro: Salomona, Grzegorza. KRONIKA ŚWIĘCIAŃSKA. Wschód słońca—g. 6 m. 46 

listopada.| Zach6od „g. 15 m. 21 — Poświęcenie domu ludowego. || | Onegdaj w Święciamach odbyło się uroczy” BETECOROLOGICZNA. ste poświęcenie domu lsdowego. Aktu pos EE A święcenia dekonał ks. Mańkowski. —,, Spostrzeżenia Zakładu Metecrologi- санеро U. S. B. z dn. 15.XI. b. r, Ciśnienie 
— Dai 10i11 listopada w Hodu- średnie ,759. Temperatura--8 stop. C.. opady —, ciszkach. Nasze miasteczko również, jako | Wiatr przeważający południowo-zachodni. cząstka Polski, Świętowałe dał 10 { 11 wagi: pochmurno, mgła, minimum na listopada. Utworzony został Komitet, pe- Z oe > z wzięta uchwała wystawienia pomnika na grobie Nieznauego Żołnierza (obelisk). Już przed miesiącem rozpoczął się ruch, jakby najuroczyściej spotkać dni 10 i 11 listo- pada 10-lecis pewstaaia Niepodległości Polski. 
Oczekiwane dni 

listopada poświęcony 
dziatwy o uroczystości, 3 11 godzina. Dzwon kościelny zwołuje na uroczyste nabożeństwo. Błoto, ale dziat- 

KOŚCIELNA, 
— Porządek nabożeństwa w Kaplicy Ostro brzm-kiej, podczas Opieki Matki Boskiej. | Poczynając od soboty 17 listopada, codzień przez oktawę do 25 listopada o godz. 5 popołud. odprawiać się będzie uroczysta litanja z nauką, od niedzieli 18 listopada przsz całą oktawę ad- prawiana będzie w kaplicy msza św. z mową po- litewsku dla Litwinów, o godz. 6 rzno, a od po- niedzjałku 19 listopada w kościele na dole o E › godz. 10 rano codzień do 25 listopada solenna wa Szkolna ze szkoły miejscowej i  bliż- wotywa. Wszystkie inne nabożeństwa w kościele Szych szkół ma czele z nauczycielstwem | i kaplicy odprawiane będą w zwykłym ustalonym dąży do kościoła. W powietrzu rozwiewają | Porządku. Proboszcz MIEJSKA zn ao i sztandary szkolne. MIEJSKA. roczyste nabożeństwo. W oczach malut- — Ułożenie kamienia węgielnego | po- 

sA = 
po kich, wslnych obywąteli jakaś nieświado- | święcenie nówowybudowanej szkoły powszech. ma a radość. Czują ważną chwilę. Po > ha S ai араа nabożeństwie pochód do urzędu gminnego. 80 uożenia kamienia bud Brnie po błocie dziątwa, ale wesoła, ra- e is Asi pddziałowej szkoły dosna! Obszerna salą gminna, udekoro- niesiona zostanie na Pióromont, gdzie ułożony wana chorągiewkamį narodowemi, rado- oai" węgielny śnie przyjmuje dziatwę, Tutaj odbyła się 

Е ! Jednocześnie, jak się dowiadujemy, w dniu akademja, na któr ą złożyłe się:—przemó- tym o godz. 12 pp. J. E. biskup Bandurski doko- wienie kierownika miejscawej szkoły, de- klamacja i śpiewy dziatwy, oraz przedsta- wienie dziecinne. 
Cały czas w 

  

przyszły. Dzień 10 
był uświadomieniu 

węgielnego 
powszech- 

pod budowę domu ro- 

wanej miejskiej szkoły powszechnej w folwarku Kuprjaniszki. 

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskata. Na podstawie zarządzenia władz administracyjnych organa policyjne doko- nały w dniu wczorajszem konfiskaty czasopisma rosyjskiego „Naszą Żyźżń” Nr 9 zą umieszczenie artykułu p. t. „Jak odbierali cerkiew murowań- ską”, którego treść koliduje w art. 1 prawa pra- sowego. 
— Żatwierdzenie konfiskat. Sąd Okręgo- wy na sesji gospodarczej po rozpatrzeniu wnios- ków prokuratorskich o konfiskacie czasopism Wilaer Tag“ i Owent Kurjer“ konfiskaty w ca- lei rozciągłości zatwierdził. 

Z UNIWERSYTETU. 
— Wykład Inauguracyjny profesora hono- rowego d-ra Bolestawa Motza. Prz pominamy, że dziś w piątek dn, 16 b. m. odbędzie się o go- dzinie 19-ej w sali Śniadeckich wykład inaugura- cylny wybitnego uczonego polskiego z Paryża, nowomianowanego profesera honorowegoWydziału Lekarskiego Uniwersytetu . Stefana Batorego d-ra Bolesława Motza. Wstęp wolny, : | — Promocje. W sobotę dnia 17 b. m. o go- dzinie Il-ej po poł. w Auli Kolumnowej Uniwersy- tetu odbędą się promocje na doktora wszechnauk lekarskich następujących osób: 

Gucewicza vel Awgucewicza Władysława, 2) Z Jasińskich Sochaczewskiej Heleny, 
3) Aronowicza Jakóba. 
Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Odwołanie Sobótki. 

| „Czarną Kawę-Dancing“ or anizowaną w sobotę 17 b. m. przez VII Tydzień Akademika w Salonach Kasyna Garnizonowego, Sobótka w Ognisku Aka- demickiem zestałą odwołana. 
Wszyscy na Czarną Kawęl 
— Lista pań gospodyń „Czarnej kawy* — Dancingu VII Tygodnika Akademika. Alexan- drowiczowa Jerzowa,  Bortkiewiczowa Juljano- wa,  Białasową Stanisławowa, Bekerowa Ed- wsrdowa, Benislawska, Bochwicowa Stanisławo- wa, Bossowska Franciszkowa, Burhardtowa Alek- sandrowa, Bujalska Włądysławowa, Bujkowa Ja- nowa, Bohdanowiczowa I nsctowa, Bosiacka Bole- 

sławowa, Chodynicka Kaz mierzowa, Dmochowska Władysławowa, Dunajowa Józefowa, Dziewulska Władysławowa, Dworakowska Włodzimierzowa, Ehrenkreutzowa Stefanowa, Englowa „Mieczysła- wowa, Folejewska Józefowa, Fiedorowiczowa Lu- cja, Pułkownikowa Filipkowska, Gieczewiczowa Hipolitowa, Glazerowa Štefanowa, Horoszkiegi- jczówna Walentyna, Jakowicka Władysławowa, Januszkiewiczowa Alekssndrowa, Jaworska lwo- wa, Jeleńska Mieczysławowa, Joczowa Konrado- wa, Konecznowa Feliksowa, Jundziłłowa Zygmun- towa, Kempistowa Stefanowa, Kirtiklisowa Stefa- nowa, Kraszewska Witoldowa, Kubicka Benedyk- tynowa, Klottowa Janowa, Kopciowa Adoliowa, Kopciowa Witoldowa, Kotwiczowa Jauowa, Ko- rolcowa Józefowa, Karnicka Aleksandrowa, Łoku- ciewska Janowa, Lutosławska Wincentowa, Łasz- kiewiczowa Kazimierzowa, Mackiewiczowa Wac- ławowa, Mialecka Janowa, Msterska Ignacowa, Marcinowska Klemensgwa, Meysztowiczowa Szy- monowa, Miedzianowska Władysławowa, Mohlo. wa Wacławowa, Michejdzina Kornelowa, Model- ska Tecfilowa, Muszyńska Janowa, Makowiecka Edwardowa, Okowa Janowa Orłowska Zenono- wa, Ordyłowska Szczepanowa, Otrębska Janowa, Opoczyńska Kazimierzowa, Pietraszewska Jano- wa, Pimenowa Arsenjuszowa, Pigoniowa Stanisła- wowa, Prufferowa Janowa, Praszałowiczowa Bro- nisławowa, Rackiewiczowa Oktawjuszowa, Racz- kiewiczowa Władysławowa, Rucińska Romanowa, Reszczyńska Aleksandrowa, Remerowa Jerzowa, Rudnicka Juljuszowa, Ruszczycowa Ferdynandowa, Rejcherowa Michałowa, Romer-Ochenkowska He- P ————————————————— = 

Wczoraj otrzymałam pocztówkę, której treść 
podać muszę do wiadomości publicznej, jako do- 
wód, że w zawodzie publicysty, tak cierniowym 
otrzymuje się czasami i śliczne kwiaty. — „Niech 
każdy w tym dniu zrobi coś dobrego, przyniesie komuś drobną radość* tak pisałaś, Pod wpływem tych słów jeden nędzny dom zrobił wspólnemi 
siłami posiłek dia sąsiedniego przytułku starców i dzieci, razem do 100 osób. Złożono co kto mógł, więc złotówki, produkty i pracę, zrobiono smacz- ne gołąbki z sosem, kartofle i owoce. Podzięko- waniem dzielimy się z Panią jako inicjatorką czy- 
nu. Pewnie i inni zrobili podobnie* — Gorąco bym pragnęła, by społeczny czyn nieznanych ml 
ludzi nie był odosobniony; jedyną nagrodą szczerej, obywatelskiej pracy dla swegogspołecz- nictwa, za jaką uważam swoje pisanie, są tego rodzaju oddźwięki i wyrazy uznania, dowody, że się w ludziach poruszyło szlachetne struny i te 

| sali przygrywała muzy- ! ka oddziału T-wą „Rytas”. Dziatwa roz- chodziła się ze Spiewem na ustach „Jesz- cze Polska nie zgiaęła”.,. 
"W dalu 11-go listopada wieczorem z ramienia Koła Młodzieży Wiejskiej zostały zorganizowane Przedstawienie, które wy- padło bardzo dobrze. Odegrane zostały: „W Katordze'* dramat i „Miecz Demoxkle- sa“ — komedyjka. W trakcie przedstawie- nia było wygłoszone okolicznościewe ргте» mówienie przez kierown, szkoły. 
Trzeba zaznaczyć, że do urządzenia przedstawienia dużo przyczyniła się p. Po- pławska. Zawdzięczając jej pracy i zdolno- Ściom reżyserskim _ świetnie udało się 

przedstawienie. Jak zwykle obchód zakoń- 
czył się zabawą taneczną. Obchód 10 i 11 
listopada poruszył społeczeństwo tutejsze! 
Wzbudził do życiał Acz. 

RRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Uruchomienie kolejki wąsko toro- wej. Dzięki staraniom i z inicjatywy ordy- nala ks, Radziwiłła oraz. dowódcy 3 Bry- gady K.O.P u onegdaj uruchomiona zosta- ta kolej wązkstorowa na odcinku Dafńko. wicze—Chominka w powiecie nowogródz- 

m. 

Kolej ak będzie przedewszystkiem dla celów K. O. P. 

  

Ze względu na 

  

| UWAGA I 3785 
Samochód G-cio esobowy 
europejkę okazyjnie sprzedam bardzo 
tanio. Zawalna 56 m. 12, tel. 133, do 12. 

0 nieznanym @0 а poleinym dart, 
Ze Środy Literackiej (52-ej). 

To, co mówił prof. Radziwiłłowicz na ostatniej „Srodzie* i inne podobne temu rewelacje o naszych nieznanych a wielkiej mocy Ducha oraz olbrzymich zdolności bohaterach — napawać nas powinno opty- mizmem, ufnością w przyszłość narodu, który ma tak wielkie bogactwa duchowe, w postaci synów tej miary. | W dniach niewoli nierzadko marne- wali oni swoję, zdumiewające często, talen- ty na obczyźaie i wśród wroga, dziś mają szerokie pole do Spożytkowania ich w kra. ju. Jak wiele mógłby się przyczynić do wielkości Ojczyzny, gdyby w niej, wolnej, swobodnie i całą pełnią swaich niezwyk- łych, zdolności pracował — Jan Witkiewicz z tejże co i kryształowy Stanisław (zmarły w 1915-ym w Lowranie) i żyjący, młody „Witlency* (Ignacy Witkiewicz), bogatej w talenty rodziny Witkiewiczów. Jego to nie- zwykle bogate i tragiczne dzieje opowie» dział onegdaj prof. Radziwiłłowicz. Temat nadzwyczaj ciekawy, rewelacyjny, proszący wprost o jakąś wyczerpuj 4 monografję, 
2 że materjału do tego nie bra- uje. 

„Środa* była szczególnie liczna, spo. ro osób przybyło, zapewne przyciągniętych także i „fascynującym* tytułem odczytu. Moment w nim zawart „ a mianowicie kwestja pierwowzoru postaci „Konrada Wallenroda", czy Jan Witkiewicz był nim czy nie był (prof. Radziwilłowicz twierdzi : pierwsze) wywołała ożywioną dyskusję. Po stronie pref. Radziwiłłowicza opowiedział się w bardzo pięknem przemówieniu p. Juljusz Osterwa, przeciw — prof. Lima- nowski na podstawie osobistych Swoich wspomnień, a następnie ciężkie polonisty- czne działa wytaczali prof. Pigoń i p. Cy- wiński. Dyskusja obfitowała w bardzo cie- kawe momenty, 
Po niej niemniej ciekawe, choć inne mówił p. Hulewicz o zjeździe literatów, pewne „intymne“ interesujące a często na- wet miłe szczegóły, Wkrótce po 23-€j $го- 

        
                                  

   
   

                    

   

        dowi goście opuścili gościnne progi Wy- dźwi długo i daleko głos niosą. działu Sztuki (sk.) Sczą Cugo i daleko głos niosą 
"Hel, Romer, 

rano Magistrąt m. Wilna do- L 

O godz. 11.ej uroczystość prze- U 

na aktu uroczystego poświęcenia nowowybudo- ] 

    
   

   

  

   

              

    

  

| wiczowa Stanisława, 

A RONIKA. 
* 

lena, Ssfarewiczowa Aleksandrowa,  Sztralio- wa Bolesławowa, Sumorokowa Leonowa, Szmidto- wa Władysławowa, Srebrnowa Stefanowa, Sznio- lisowa Bolesławowa, Trzebińska Józefa, Wańko- 
| Waškowska Eugenjuszowa, Wrėbiewska Bronisłąwowa, Władyczkowa Stanisła- wowa, Wyleżyńska Adamowa, Wojewódzka Wan- d3, Zawadzka Adamowa, Zawadzka Feliksowa, Zawadzka Władysławowa, ZdziechowskaMarjanowa, 

WOJSKOWA. 
— Kómitet wykonawczy zjszdu b. żołnie. rzy 3 bat. 1 p. a. p. Leg, ku uczczeniu 10-lecia formowania i pierwszych walk baterii, zaprasza wszystkich panów Oficerów, Podoficerów i Szere- gowców, którzy brali udział w walkach 3 baterji na trongje ukraińskim na walny zjazd do Warsza. wy w dfiiu 24. XI. 1928 r. o godz. 19-ej w Ofi- cerskiem Kasynie Garnizonowem i 25, Xi. 1028 Ё o godz, 12-ej. Informacje i zgłoszenia zjazdu kie- rować na ręce mjr. Piaseckiego Karola, Departa- ment Artylerji M. S. Wojsk. Warszawą, Marsza!- kowska 26, tel. wewn. 82, 

  
  

— Sprawa oddzielaej kuchni dls žodnierzy- | Żydów. Władze wojskowe po rozpatrzeniu przed- ložonego projektu urządzenia w Wilnie dla żoł- nierzy- ydów stałej kuchni koszernej załatwiły go odmownie motywując to brakiem odpowiednie- go lokalu, (x). 
„, Kto staje do zebrań kontrolnych. Dziś 16 listopada do zebrań kontrolaych stają urodze- ni w roku 1897, którzy w latach ubiegłych nie od- bywali ćwiczeń wojskowych (rezerwiści) lub też nie zgłaszali się do zebrań kontrolnych (pospoli- tacy) nazwiska których rożpoczynsją się na I. K. .Ł. M.N, O. T. Jutro 17 listopada do zebrań kontrolnych stają również urodzeni w roku 1897 UW. Ż el rozpoczynają się na P. R. S. a as L 
— Dodatkowe rsporty kontrolne oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia. Na podstawie za. rządzenia odnośnych władz wojskowych w roku bieżącym powołani zostaną do dodatkowych ra- portów kontrolnych: oficerowie rezerwy i pospo- itego ruszenia Oraz b. urzędnicy wojskowi, zwol- nieni z czynuej służby w wojsku polskiem, uro- dzeni w latach: 
a) 1879 i 1889 za wyjątkiem oficerów rezer- wy z roku 1889, którzy w roku_ bieżącym odbyli ćwiczenia wojskowe; 
b) t.ch oficerów rezerwy roczników 1902, 1901, 1900, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 93 i 92, którzy w latach ubiegłych nie odbyli żadnego ustawowego ćwiczenia „wojskowego i nie zgłosiii się do raportu kontrolnego; 
c) oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia oraz urzędników wojskowych, zwolnionych z czyn- nej służby wojskowej roczników: 1891, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 82, 81, 1876 i 1875, którzy w latach u- biegłych nie zgłosili się do raportu kontrolnego. — Raporty kontrolne dla oficerów przyna- leżnych do P. K. U. Wilao— miasto i Wilno—po- wiat odbędą się w dniu 19 b. m. © godz. 9-ej w lokalu P. K. U. Wilso—miasto w Wilnie przy ul. Jakóba— Jasińskiego 12. : 245 
ficerowie rezerwy i pospol. ruszenia, jako też byli urzędnicy wojskowi przynależai do in- nych P. K. U. zgłoszą się do raportów kontrol. nych dmia 19 b. m. w tych P. K, U., do których ze względu na swe miejsca zamieszkania przyna leżą, oficerowie rezerwy i posnolitego ruszenia oraz byli urzędnicy wojskowi, zgłaszający się do raportów kontrolnych, winni posiadać książeczki stanu służby oficerskiej, oraz karty przydziału mobilizacyjnego. - 

ZEBRANIA £ ODCZYTY. 

— Zebranie w Dziekanacie Sztuki U. 8. B. W sobotę dnia 17 listopadz, o godz. 7 w. w sal; Dziekanatu Sztuki odbędzie się zebranie nauko- we Wydziału I Tow. Przyjaciół Nauk. Na porząd- ku referaty: 
Srebrny St: Arystofanes i tragiz [ofont. Glixelli St: Wiersz łaciński o Trzech Umarłych i jego związek z ma!arstwem. 
Pigoń St: O stosunksch A. Towiańskie- go z Viat'asem. 
Wstęp wolny dla człozókwi gości. — Z Polskiego T-wa Pedjatrycznego. W poniedziałek dnia 19 b. m. o godz. 8 wieczór od. będzie się w lokalu Kropli Mleka (ul. Wielka Nr. 46) posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol- - skiego T-wa Pedjatrycznego z następującym po- rządkiem dziennym: I. Dr. b, Brodzka: Wyniki pracy Stacji Opieki nad Matką i Dieckiem T.O.Z. za okres 8-letni. 11. Dr. R. Szabad « Gawrońska — Niektóre właściwości fizyczne noworodków. III. Dr. K. Stawiarksz. Sprawozdanie z działalności Oddzia- łu Nowordoków przy szpitalu św. Jakóba za «kres 4-letni. 

' ARTYSTYCZNA. 
— Przedłużenie wyst;wy modern'stów pol- skich. Na życzenie wielu osób i niektórych szsół, które nie zdążyły jeszcze zwiedzić otwartej obec- nie przy ul. Dąbrowskiego 5, wystawy moderni: tów polskich, będzie wystawa ta przedłużocą do niedzieli dnia 18 b. m. włącznie. lstotnie też wystawa ta, w której zgrupowane zostały dzieła wszystkich najnowszych kierunków w sztuce plastycznej i w której biorą udział tsk wybitae siły modernizmu polskiego, jsk Andrzej Pronasz. ko, Stanisław Zalewski, Marja Nisz-Borowiakowa, Stanisława Centnerszwerowa, a z młodszych—Zyg- fryd Kzmiński i Janusz Trefler, oraz  źrchitekci Barbsra Brukalska, S, Brukalski, B. Lechert, J. Szanajca i S. Syrkus, a „£ wileńskich artystów- malarzy Hearyka Staszewska, B. Zalkind i Wac- ław Urusow, oraz architekci Jarosław Girin, prof. oe Kłos, St. Miecznikowski, S, Narębski, J. aprocki i J. Rouba—wzbudziła żywe zaintereso. wanie wśród szerokich kół publiczności i licznie 

  

  jest zwiedzaną, 

RÓŻNE. 
— Druga wielka jesienna leterja Ostro- bramska. Wszystko przyjemne i pożyteczne tam znajdziesz. Odbędzie się loterja i trwać będzie od 17 do 25 listopada. Pierwszą loterję Ostrobrsm- ską—społeczeństwo wileńskie przyjęło bardzo życzliwie i swoim licznym udziałem znacznie do- pomogło sprawie odnowienia kościoła i Kaplicy Ostrobramskiej; ufni w ten gorący efekt wilnian, dla tego co dobre i pożyteczne, jeszcze raz zwra- cam się z zachętą i prośbą o szczery | chętny udział w loterji, — najprzód — przez ofiarowanie fantów, a potem przez zakup biletów loteryjnych; tyle w naszych domach, domkach i rodzinach znajdzie się rzeczy dobrych i pięknych, a juź zbędnych dla właściciela, a nawet i zapomnianych, a ofiarowane na loterję Ostrobramską, mogą się stać źródłem przyjemności, radości i pożytku dla wygrywających. Ofiary w fantach, z wdzięczno- ścią, przyjmuje kancelarja Komitu Ostrobramskie- go (Bazyljańska 3) codzień od soboty 17 do 25 listopada cd godz. 10 rano do godz. 5 wiecz. Bogaty wybór fantów podany będzie do ro- zegrania, a mianowicie: gęsie, kury, kaczki, Owce, barany i wieprzaki dalej nesza cukrowa kapusta, czerwone burączki i smaczne kartofle; potem stat- ki gospodarskie i naczynia kuchenne i stołowe; dia sportu—saneczki łyżwy; dla ozdoby i ubrania, broszki, złote zegarki i inne cenne drobłazgi; dla tualety—mydełka j perfumy; dlą rozrywki—muzy- ka, jak skrzypce, mandolina, gitera, harmonijka i inne muzykalności, 

  

‚ Bilety w cenie 50 gr. nabywać można co- dzień od 17 do 25 listopada na stolikach przy Kościele Ostrobramsk im. 
- Komitet Ostrobra 
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W związku z zzmieszczeniem w Nr.1 „Glosu 
Akademickiego", wydznym pod moją redakcją w 

Wilnie w r. 1924, notatki, pomawiającej p. Stefana 

Kzczorowskiego, ówczesnego sekretzrza Naczel- 

nego Komitetu Akademickiego, o działalność an- 

typaństwową, niniejszem stwierdzam, że zarzut 

ten jest całkowicie niesłuszny, wobec czego cofam 

w całej rozciągłości treść wyżej wskazanej no- 
tatki i wyrażam szczere ubolewanie p. Stefanowi 

Kaczorowskiemu za wyrządzoną mu obrazę. 

Bolesław Wścieklica, 

Warszawa, dn. 30 pzździernika 1928 r. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
w Wilnie posiada w ewidencji swej rastępujące 

wanie: 

EA ju, — na 300 robotników leśnych, 

kilkadziesiąt służących — kobiet, nauczycielkę do 
przygotowania ucrenicy do VII kl. gimnazjum 

(reżln.), kcrespondenta n'erieckiego, biurzlistkę— 
sekretarza, elektromcntera i termipatora =tolar- 

skiego; 
do Francji — ślusarzy, kotlarzy, frerow- 

ników i tokarzy metalowych. mas 

Reflektanci na powyższe winni się zgłaszać 

do P.U.P.P. (okienko Nr. 7) w godz. od 10 do 14, 

przedstawiając odpowiednie świadectwa, stwier- 

dzaiące ich uzdolnienie do wykonywania poszu- 

kiwanej pracy. 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś po raz 12-ty dramat Merežkowskie- 

go „Car Pawel I“ ze znskomitym Odiwėrcą pe- 

staci tytułowej K. Junoszą-Stępowskim. W przed- 

stawieniu bierze udział Zespół Reduty. 

Nowe ubiory wykonane w pracowniach 

Reduty. Całość, t. j. 9 obrazów kończy się przed 

Pm 2 Wania dla młodzieży. Dziś po połud- 

niu przedstawienie dla młodzieży szkolnej za zgo- 

dą Kuratorium Ckręgu Szkolnego. › 

Zespół Reduty przedstawi dramat G. Zapol- 

skiej „Tamten”. Początek punktualnie o godz 

3 m. 30. Pozostałe bilety w cenie 30, 40, 50, 60, 

80 gr., 1 zł. i 1 zł. 50 gr. są do nabycia w „Or- 

bisie** i od godz. l-ej w kasie teatru, ка 

— Popołudniówka „Car Paweł I*. W rie- 

dzie'ę o godz. 15-ej przedstawienie popularne dla 

najszerszych warstw z udziałem K. Junoszy-Stę- 

powskiego w postaci tytułowej, dramatu D. Mereż- 

kowskiego „Car Paweł I”. Bilety w cenie od 50 

gr. już do nabycia w biurze „Orbis*.   

MIEJ ER 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 
w Reducie na Pohulance. 

We wtorek dn. 20-go b.m. wystąpi w Redu- 
cie znakomity kwartet drezdeński, jeden z najzna- 

komitszych zespołów kameralnych w Europie. 
Zespół ten odbywa obecnie tournee art" styczne po 

Polsce. Między innymi wystąpi w Warszawie 

w wieczorze Schubertowskim. nad którym protek- 

torat objął Pan Prezydent Rzeczypospolitej, W 

programie wileńskim wykonują artyści kwartet 

op. 131 Beethovenz-moll Schuberta i kwartet 

E-dur Dworzaka. Bilety już są do nabycia w 

biurze „Orbis* Mickiewicza 11. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia''). 

— Dzisiejsza premjera. Ksrol Hanusz je- 
den z najznakomitszych artystów, w specjalnym, 
jemu tylko właściwym rodzaju, dziś wystąpi na 

scenie Teatru Polskiego w zupełnie nieznanym 

Wilnu repertuarze. Jednoczęśnie dziś ukażą się 
dwie pełne humoru komedje Twaina i France'a, a 
miarowice „Historja o człowieku, który wydawał 
Gazetę Roluiczą* i „Mistorja © człowieku, który 
zaślubił niemowę*. Program dopełnią, wspólnie 
z K. Hanuszem, T. Granowska-Wodzicka (pio- 
senki) i K. Wyrwicz-Wichrowski. 

— „Dzmy i huzary* dla młcdzieży. W 
niedzielę o g. 3-ej p. p. grane będzie srcydzieło 
Al Fredy „Damy i huzary*. Ceny miejsc od 20 gr. 

— Niedzielny występ Marji Gorczyńskiej. 
Marja Gorczyńska wystąpi raz jeszcze w niedzie- 
lę o g. 5 m. 30 p. p. Na repertuarze świetny 
„Grzebień szyldkretowy*. 

Ceny miejsc zniżone. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. i 

PIĄTEK, dn. 16 listopzda 1928 r. 

11.56—12.10: Tranrmisja z Warszawy: ŚSy- 
gnał czasu, hejnał z Więży Marjackiej w Krako- 
wie, komunikst meteorologiczny. 16,10 — 16 30; 
Odczytanie programu dziennego i chwilka litew- 
ska. 16.30—16.45: Kurs języka włoskiego— lekcja 
6. prowadzi dr. J. Rostkowska. 16.45 — 17.10: 
„Garść wspomnień* pogadanka historyczna wygl. 
M. Kwołekówna. 17.10—17.35: Audycja recytacyjna 
z cyklu „Rozwój polskiego humoru*. Utwory Jana 
Kachanowskiego w wykonaniu Zesp. Dram. Rozgł. 
Wileńskiej. 17.35 — 18.00. Transmisja z Krakowa: 
„Nasze obowiązki, wynikające z uzyskania dostę- 
pu do morza" odczyt wygłosi dr. J. Smoleński. 
18.00—19.00. Koncert popołudniowy. Wykonawcy: 
Orkiestra Rozgł, Wileńskiej pod kier. Zygmunta   

WIiLEK ZX | 

Dołęgi i prof. Władysława Burkatha (Fortepjan), 
Cz. |. 1) F. Chopin: Trzy etiudy: cis-moll, f-moll, 
as-dur, 2) K. Szymanowski: Etiuda op. 4., 3) WŁ 
Burkath: Dwa preludja op. 18. Cz. II. 4) J. Mase- 
enet: Scene pittoresques: a) Marche, b) Air de 
baliet, c) Angelus d) Fete bohemienne, 5) L. De- 
libes: Sylyia balet—wykona orkiestra. 19.00—19.25: 
„Skrzynka pocztowa", korespondencję bieżącą 
omówi Kierow. Progr. P. P. z Wilnie Wilnie Hu- 
lewicz. 19.30—19.55. Transmisja z Warstawy: „Wie- 
dza lekarska a kosmetyka" odczyt wygłosi dr. M. 
Piernacka. 19.55: Sygnał czasu z Warszawy, Od- 
czytanie programu na sobotę i komunikaty, 20.15: 
Transmisja koncertu symfonicznego z Filharmo- 
nii Warszawskiej. W programie utwory Fr. Schu- 
berta. Wykonawcy: Orkiestra Filharmoniczna, M. 
Freudowa (śpiew), Egon Petri (fortep). Po trans” 
misji komunikaty z Warszawy: P. A. T., policyj- 
my, sportowy i inne. 

SOBOTA, dn. 17 listopada 1928 r. 

11.56—12.00: Transmisja z Warszawy: Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
komunikat meteorologiczny. 15.10—16.10: Muzyka 
z płyt gramolonowych firmy Józef Weksłer z 
w Warszawie ul. Marszałkowska 132. Jeneralne 
przedstawicielstwo na Pelskę ang. wytwórni „His 
Master's Voice“. Plyty: 1) Wiseurew L'Funechu 
Asiruseinu, 2) Kol Nidrei, 3) Der neuer Omer 
Kaobi Elosor, 4) Udom Jesodo Meof, 5) Kewa- 
kurz, 6) Puccini: potpuurri z op. „Mad»me Buter- 
fiy" Ii II cz., 7) Zeller: Potpourri z op. „Sztygar” 
Iill cz. 8) Katelbey: W ogrodzie klasztornym, 
9) Rodrignez: Pieśń Burłaków, 10) Rodrignez: Przy 
blasku księżyca, 11) Delfinc: Milonguita, 12) Cor- 
resi: Orgulosa, 13) Kon-Warren: Seminola, 14) 
Levis-Snyder: Sam z tobą na małem rendez-vouz, 
16.10—16.30: Odczytanie programu dziennego i 
chwilka litewska. 16.30—16.45: Komunikat Zw. Kó- 
łek i Org. Reln. Z. Wileńskiej. 16.45-17.10: „Ką- 
cik dla parów* wygłosi Stanisław Czaplicki. 
17.35—18.00: Trarsmisja z Warszawy: „Z dziejów 
i przeżyć narodu" wygł. prof. Mościcki. 18.00 — 
18.45: Audycja litewska z cyklu: „Nasi najmłodsi 
radjopiszrze" p. t. „W pajęczynie", słuchowisko 
pos Janiny Piórewiczówny z wyk. Zesp. Dram. 

ozgł. Wileńskiej. 18.45—19.]0: „Sztuka plemion 
dzikich, przedhistorycznych i sztuka dziecka* od- 
czyt X z cyklu: „Źródła sztuki* wygł. prof. U S.B. 
Juljusz Kłos. 19.10—19.30: Odczytanie programu 
na następny tydzień. 19.30—19.55: Transmisja z 
Warszawy: „Radjokronikę* wygł. dr. M. Stępow- 
ski 19.55—20.00: Sygnał czasu z Warszawy. 20.05— 
20.30: Transmisja z Warszawy: „Zamek. na Czorsz- 
tynie* czyli „Bajomir i Wenda* opera Karola 
Kurpińskiego. Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod 
dyr. W. Elszyko. 22.60—23.30: Transmisja z War- 
szawy: Komunikaty: P. A, T. policyjny, sportowy 
i inne, oraz muzyka tsmeczna. 

  
  

{ Na wileńskim bruku. 
— Ukaranie awanturników. Wczoraj na rc- 

botach miejskich przy ul. Jasińskiego miał miejsce 
/mierotowany i przykry wypadek. Robotnicy Szem- 
„berg Sonia, Witkin i Liberson nie stawili się o 
_ Oznaczonej godzinie na roboty. Gdy wreszcie nz- 
| deszlł spóźnieni robotnicy dozorca zwrócił im u- 
į masę na niewłaściwość postępowania. Spokojna 
[Sonię dozorcy doprowadziła do szału wściekłości 
Sonię Szemberg, która rzuciła się na dozorcę, u- 
derzając go w piersi. Poczem przy pomocy wy- 
mienionych współtowarzyszy rozwinęła na łopacie 
czerwoną chustę, Śpiewzjąc w języku żydowskim 

| pieśni rewolucyjne. 
sk się dowiadujemy, w związku z powyż- 

szem Sonia Szemberg została przez kierownictwa 
robót usuniętą. Witkin zaś i Liberson otrzymeli 
ostrą naganę za zakłócenie spokoju. Godziny w 

; których nie pracowali zostały wykreślone z listy 

SPORT. 
Nowy szczegół z obchodu dziesięciole- 

cia „Pogoni“. 

Jsk sę dowiadujemy sekcja wioślarska 
BE „Pogon“ na swój, że się tak wyrszimy, fa- 
chowy sposób uczciła wielkie święto. Nie mogąc 
w niedzielę (w scbotę przyjmowała gremialny u- 
dział w złożeniu wieńców na grobach obrońców 
Wilna) dać zewnętrznie wyrazu swym uczuciom ze 
względu na to, że wszyscy wojskowi członkowie 
klubu zajęci byli służbowo,--uczciła ten dzień, u- 
rządzając defiladę łodzi na Wilji. W tan sposób 
dany był dowód nietylko hartu ducha i woli 
lecz i tężyzny fizycznej i zehartowania. 

Defiladu wypadła imponułąco 34 wioślarzy 
(wśród których czwórka pa*) na 11 łodziach 
przedefilowało przed okiem zdumiorego przypad- 
kowego widza i nie jednemu z nich napewno 
przemknęła mysl — „nie zginiemy, gdy mamy tak 

niewygód i chłodu obrońców”, 

ks, istne cacko, własnoręcznie zrobiona w war- 

towego kierownika wym. klubu. 
Po defiladzie odbyło się uroczyste zamknię- 

cie sezonu i opuszczenie bandery przy licznym 
udzisle prawie wszystkich członków klubu obie- 
cujących sobie z wiosną rozpocząć znowu inten- 
sywną pracę na wodzie, zimą zaś, poza uprz- 
wianiem sportów zimowych, wesoło się bawić na 
swych tradycyjnych czwartkówkach w lokalu zi- 
mowym. ;   

  
{ 

silnych, mocnych i zdrowych, nie bojących się | okresem czasu w roku ubiegłym wykazuje ośmic- 

a czele deflujących sunęła nowa żeglów. | dziej rozpowszechnionym rodzajem samobójstw 

sztatach „Pogoni* przez por. Ostrowskiego, spor- 

. pak, najstarszym zaś osiemdziesięcioletni stsrzec, 

Ni. 263 (1310) 

Walne zebranie sekcji pływackiej W.x - 
„Pogon“. 

Zarząd Sekcji wioślarskc-pływackiej W.K.S 
„Pogoń* niniejszym zawiadamia, iż 18 b. m. © 
godz. 11.30 w lokalu zimowym. (Uniwersytecy” 
6/8-2) odbędzie się doroczne walne zebranie. N 
porządku dnia jest szereg ważnych spraw. Obeć 
ność wszystki:h członków |sekcji obowiązkowa. 

Jednodniowa przerwa w procesie hr. 
Przeździeckiego. 

  

Z powodu wyznsczenia poprzednio do ry 
patrzenia na dzień 15 listopada kilku drobniej- 
szych spraw karno-skarbowych, proces Przeź- | 
dzieckiego i towarzyszy, oskarżonych 0 szmugiel | 
spirytusu został na jeden dzień przerwany, tak że | 
badania świadków ze strony obrony rozpoczną się 
dziś rano. (x). 

Ksry za n'eprzestrzeganie godzin pracy. 

Sąd pokoju rozpstrywa! зргажу firm „B-cia 
Judelewicz* i „M. Klaczko* pociągniętych do od- 
powiedzislności karn:j za nieprzestrzegerie 8-mio 
godzinnego dnia pracy. Po zapoznaniu się z 
przedstawionym materjałem dowodowym Sąd u- | 
znał obie firmy za winne nieprzestrzegania czasu 
pracy i skazał B.ci Judelewiczów na 55 złotych, 
zaś M. Klaczkę na 22 złotych grzywny. (x). 

  

Rozmaitości. 
Statystyka samobójstw w New-Yo ku. 

W czasie siedmiu miesięcy od stycznia do 
sierpnia bieżącego roku dokonano w New-Yorku 
698 szmobójstw, co w porównaniu z takimż” 

procentowy wzrost liczby samobójców. Naibar- 

było zatrucie gazem, następnie dopiero zeskski- 
wanie z wysokich budynków, strzelanie do siebie, 
trucie się i wieszanie. Najmłodszym samcbójcą 
w ciągu bieżącego roku był dwunastoletni chło- 

pierwszy podciął sobie gsrdło brzytwą, drugi poz- 
bawił się życia przez użycie gazu. Naiwiększa 
ilość samobójstw przypada na wiek od 30 — 45 
I:t. Główną przyczyną samobójstw jest rczpacz, 
zboczenia umysłowe i strach przed wymiarem 
sprawiedliwości. В 

į 

    

Od dnia 14 do 18 listopada 1928 r. 
Miejski Kinematograf włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kaltaralao - Oświatowy 
SALA MIEJSKA 
(Ostrobramska 5) 

KINO TEATR 

„BGbIÓŚ” 
Wileńska 38. 

Nadpro- 
gram: Uratowan 

w swęm najnowsz. arcydziele prod. 

Tajny kurjer 

Dziś! 

zcku „Złodziej z Ba 
W rolach 

KINO 

„ИМА 
Nadzwyczajna premjera. 

  

Dziś. Superszlsgier sezonu! Mistrz ekranu, genjalny 

Dramat w 8 aktach. W roli głów. 
nej: słynny aktor czworonożny MŚCICIELE 

PETER the-GREAT. Rzecz dzieje się współcześnie w puszczach Półaocnej Ameryki wśród tra- 
perów, czyli myśliwych, polujących przy pomocy sideł na zwierzęta o drogocennem futrze. 

w 2 aktach. Kasa czynną od g. 3.30. Początek seansów od £.4-£j. 
Następny program: „WILCZE SERCE", 

1928—29 r. p.t. Iwan Mozżuchin 
z udziałem czarującej gwiazdy LIL DAGOWER. 
Wyjątkowo fascynująca treść. 

Film ten wzbudził zachwyt całej prasy zagraniczn. SEANSY o g. 4, 6, 8 i 1015, 

ARCYZŁODZIEJ Z DAMASZKU 
gdadu* 

łównych: znany DOUGLAS MAC LEAN rywal DOUGLASA FAIRBANKSA i przepiękna 

Mistrzowska gra. 

Obraz ilustruje nam awantury miłosne, osnute 
na tle pięknych bajek egzotycznego Wschodu. 

  

    

  

   

Zakład krawiecki 

    

Posjada wielki 
wybór A z 

i rzyjmuje 
LiMOWYCI. otstalanki 

| 
YDCIBDOKADKDDKEO DDD OKEY DAKDYOKAY 

co
 

STBOTDODLTASTTBOTDHUDUTBSTASTDBOBOUTDLTDETBĘ 

bongina Aulikowskiego | 
zawiadamia szanowną publiczność, iž dn. 14-g0 listopada b. r. 

osie przeniesiony z alicy Mickiewicza 33-0 ma olcę Wielką Nr 13. 

matejałów i gołowyth ubrań, pali jesiennych 
1 włagnyth materjałów 

Pierwszorzędna robota. za Ostatnie nowości. a Cenyniskie. 2 
Przy ul. Mickiewicza Nr. 33-a pozestała pracownia reparacyjna. 

  

   

Lekarze 
HUENURNNENNESANANNN 
DQKTÓR MEDYCYNY 

Й, GIMGLLA 
Choroby weneryczne 1 skórne, 
Elektroterapja, Diatermia, 
Słońce górskie, Sollux. 

Mickiewicza12 
róg Tatarskiej. 

Przyjmuje 9—2i 5—7 3584 

DR. MED. 

  

ZA GOTÓWKĘ 
i NA RATY. 
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DA   
Marjan Mienie" - 

Adjunżt Kliniki Syfil.-skór- 
nej Uniw.S.B, powrócił 

i wznowił przyjęcia chorych. 
Wileńska 34, m. 3 od ni 

    

  

Mickiewicza 22 SUE CARÓL. Nadprotram: Wesoła komedja w 2 skt. Początek o godz. 4-ej, ostatni 10.25. O 4 g 

KINO Tylko dla osób © mocnych nerwach! Dziś największy film doby obecnej! Mistrz ekranu BERNARD g OSZERIE. 
= królowa piękności SUZY WERNON i ulubieniec kobiet wILLI FRITSCH w zozwalącym > 

rama & е е- : ii = ai : 
И“БШ“У w 12 wielk, akt. WINIEN (iragedja Stłowieka, skazanego na śmierć) AES w po- Magistrat m. Wilna niniejszem podaje do ogólnej wiadomości, 

2 ь s ium I szuieratacn. awnieni e =. * ° . 

WIELKA 42 Sad tuaaica dichówick opiekycjArzłówiEKK OWIANA skaPRNEZO LAS IEC POCO ZA. ost. 10.30. że w dniu 17-XI r.b. o godz. 10-ej rano w domu Nr 14 przy ulicy 

3 Trockiej odbędzie się licytacja różnego rodzaju sprzętów domowych 
N Dziś | Sztandarowe arcydziełc! : ) , 

SRO Zagadnienia wolnej miłości. Opętana przez zmysły. zasekwestrowanych u poszczególnych płatników w celu pokrycia za- 
WANDA Potężny dramat w 12 akt. ilustrujący najważniejsze zagadnienia erotyczne doby obecnej. | |egłości podatkowych. 

h uro Wielka 30. | SAS anas, Marcela Albani, Haus Nirendori, Wilhelm МММ „sos Magistrat m. Wilna. 
KINO Dziś najpotężniejsze arcydzieło doby współczesnej OO EDU DOG GDI 

LUX 
Mickiewicza 11 

Dziśl Nadzwyczajny intere- 
sujący dramat w 10 aktach 

(Махагт, kosmetyka I miłość) 
Kiuo Kolejowe 

Ognisko 
(obok dworca ko- 

lejowego). 

OGŁOSZENIE. 
Do Rejzstru Spółdzielni Sącu Okr. w Wiliie w dn. 

19.X. 1928r. pod Nr. 695 wciągnieto następujący wpis: 

R. H. Sp. I-695. Firms: „Sp”łdzielnia pracy ro- 

botników przemysłu budowlanego w Wilnie z odpowie- 

dzialnością udziałami”. Siedziba w Wilnie, ul. Kijowska 

19. Odpowiedzia!ność członków га zobowiązania spó!- 

dzielni zadeklarowanemi udziałami. Celem spółdzielni 

jest umożliwienie swoim członkom wykonywania ich 

zawodowej pracy w spółdzielczym zespole, doskonałe- 

nie zawodowe swych członków, wsz:chstronne 'zaspa- 

kajanie ich potrzeb kulturalcych, oraz wszechstronna 

akcja pomocy wśród członków i ich rodzin. Dla osią 

gnięcia czego spółdzielnia podejmuje wykonywanie ro- 

bót w zakresie budowianym i pokrewnych na rachunek 

osób trzecich, wydobywa lub nabywa hurtowo surow- 

ce, przerabia i wytwarza ws-elkie przedmioty z zakresu 

swej specjalności na zamówienie lub ra sprzedaż i wo- 

góle prowadzi wszechstronną działalność kulturalno- 
oświatową oraz akcję wzajemnej pomocy i powołuje 
do życia odnośne zakłady. Udział wynosi 30 zł., płat 
nych ratami; 1/5 część udziału przy przystąpieniu, resz- 
ta zaś winna być wpłacona w równych ratach tygod- 
niowych w ciągu 12 tygodni. Do zarządu powołano 
zam. w W:lnie: Kazimierza Małka przy ul. Cedrowej 14, 
Piotra Brodowa przy ul. Nowogródzkiej 21 i Jana Stan- 
kiewicza przy ul. Strzeleckiej 21. Czas trwanią spół- 
dzielni nieograniczony. Pismo przeznaczone do ogło- 
szeń—„Kurjer Wileński". Rok obrachunkowy—kalen- 

darzowy. Członków zarządu—3; oświadczenie woli w 
imieniu spółdzielni podpisują dwaj członkowie zarządu 
pod stemplem f'rmowym. Przepisy o likwidacii są zgo- 
dne z odsośnemi przepisami ustawy o srółdzielniach 

  
podług sensacyjnego dzięła H Eversa. 

W roli tytułowej 2 największe gwiazdy: mistrz ekranu KONRAD WEJDT, WERNER 
KRAUS i piękaa Hr. ESTERHAZY. Film ten jest chlubą nietylko ostatniego sezonu, 

ale wogóle całej dotychczasowej produkcii kinematograficznej. е 

TAJEMNICA SALONU PIĘKNOŚCI 
Romans, osauty ns tle męczeństwa, jakie przechodzą kcbiety 
dla zachowania piękności. 

LIWINGSTON i OLIWE TELL. Początek о godz. S.ej popoł., w niedziele i święta o godz. 4-ej popoł. 
Ceny miejsc zwykłe. Ё A 

  z dn. 29 października 1920 r. 5155/1794/VI 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3. Tel. 99, Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. 
+ : Administrator przyjmuje od 9—2 ppoł. Ogłoszenia 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. 
kronika rekl-komunikaty — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenią mieszkaniowe — 10 gr. za wyrez. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe 
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teczn —25%0 drożej, zagraniczne—1009/0 drożej, zamiejscowe—25% drożej. 
Oddział w Grodnie — Bankowa 15. 

Wydawca „Kurjer Wilenski* Sp. z ogr. cdp. 

Student z Pragi. 

W rolach głównych MARGARET 

585 

Ogłoszenie. 
Towarzystwo Kursów Technicznych przy Państwowej 

Szkole Technicznej w Wiłaie (Holendernia 12) 1 grud- 
nia 1928 r. otwiera dwuletnie kursy Dozerców Drego 
wych. Przyjmowani będą kandydaci ze Świadectwem 
ukofczenia 7-klagowej Szkoły Powszechnej, lub 4 klas 
gimaszjum. Wykłady odbywać się będą w godzinech 
wieczorowych (17 do 21). Opłata wynosi: wpisawe 
10 złotych i 30 złotych miesięcznie za naukę. Wszel- 
k'ch informacyj udziela oraz podania przyjmuje kance- 
larja Kursów od godz. 17 do 19 w Szkole Technicz- 

  

  

nei — Holendernia 12. 3741 

KARIEKICĘ dochodową | | Folwark scx 
w centrum miasta sprzeda- 
my zaraz na dogodnych 

warunkach. 3151 

Dom H.-K. „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza |, tel. 9-05. 

mia dobra. Sprzedamy na- 
tychmiast dogodnie. 3731 

Dom H.-K. „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza I, tel. 9.05,           

  

Ogłoszenie. 
Towarzystwo Kursów Technicznych przy Рай- 

stwowej Szkole Techaicznej w Wilnie (Holendernia 12) 
20 listopada 1928 r. otwiera dwuletnie kursy pomoc- 
ników mierniczych. Przyjmowani będą kandydaci ze 
świadectwem ukończenia 7-mioklssowej szkoły pow” 
szechnej, lub 4-ch klas szkoły Średniej. Wykłady odby= 
wać się będą w godzinach wieczorowych (17 do 21). 
Opłata wynosi: wpisowe 10 złotych i 30 złotych za 
maukę miesięcznie. Wszelkich informacyj udzięlą oraz 
podania przyjmuje kancelarja Kursów w godz. 17—19 
w Szkcle Technicznej przy ul. Holendernia 12, 3748 

, KASZLU 
DUSZNOŚCI i CHRYPKI 

p A LU TT     
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PROWINCJA! WYJAZD.do Warszawy LRYTECINI! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach pafistw.! 
komunalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych. 
Interwencje, zastępstwa, porady, informacje we wszelkich 

© 

sprawach. Windykzcje weksli i należnośc. Wywiady, 

Dwa duże 

BIURO 

„Pomoc prawno - handlowa" 
Warszawa, Nowy Świat 28 

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź. 
Korespordenci w całej Polsce poszukiwani 3628-10 

ładnie umeblowane pokoje 
z fortepianem są do wyna- 
jęcia przy ul. Mickiewicza 

46, m. 13. 

NARKUNENNNKONANENEME 

Е 1га огИ ® 

  

    

Bezplatnie 
možoa Gtrzymzč wszystko 

NUZUKAGUSONAZNAMA 

z Paryża. Szczegóły pros- 

Labiegi kosmetyczne, nie twa: 

pekty wysyłam po otrzy- 
maniu 1 zł. (poczt. znacz.) 

i ie nó , masaże elek- 
p cabiaśkia dyplomo- 

Francja, Paris 16, 
B-d Murat 122, Schifrin, 

listki Wandy Cze. 

czo przy iryzero Zalęwskie. 

3627 1 

go w Grodnie, ul. Dominikzń- 

    

  

    

nieruchomości załatwia do- 
godnie bez najmniejszych 

kosztów wstępnych. 

Wileńskie Biuro 3716 
Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152.   

rzyjmują się od 9—3 i 7—9 wiscz. 
agranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—40 gr., 

  
Sprzedaż 

ska 22. 3649-12 

  

Dr. Bernszdeji 
chor. skórne, weneryczne, 

syfilis i moczopłciowe. 

Pracownia ||Mickiewicza 28 m. 5. 

KAPELUSZY 
przyjmuje przeróbki— 

odnawiania, oraz polsca 

kapelusze gotowe. 

Jagiellońska 9, m.10 

3718-1 

  

DOKTOR 

BKINOBIGZ* 
chorcbyweneryczne, Syfifis 

i skórne, 

Wielka 21. 
Qd9—1 i 3—8. (Telef. 921). 

  

NANZNZNY / 

DGGDOZENIA 
io „KURIERA Choroby weneryczne i skórne. 

Od 10—1 i 4—7 wiecz. 

WILGŃSAIEGO eee II 
przyjmuje DLLLLULLLLLLLLLLLLLI 

" asa Akuszerka 
warunkach Marja Brzezlna 

przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 300 — 

W. Zdr. Nr. 3093. 2152 ; 
——— 

PIANINA | 
do wynajęcia. Reperacja | 
strojenie. UI. Micklewicz= 
24—9. Estko „2203. 

АМИ гаа 
„Kurj . wi 1“ 

JAGIELLONSKĄ 3. 

        

ЦОМ przez BCG: posta: 
wy, rocz. 1900 na imię Szymo-       na Awrejcewicza,unieważnia się. 

3545 0 
  

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6 do 

Konto czekowe P.K.O. 80.750. 

1 tabeleryczne—500/0 drożej, 
Układ ogłoszeń 5-cio į 

Tew. Wyd. „Pogoń”, Druk. „Pax”, ul. św. Ignac o 5, tel. 893 

; 7 wiecz. igtki. R j 5С° Drukartia — ul. św, Gay i” r sa i pią! ękopisów Redakcja nie zwr. 

w tekšcie I, II str.—30 gr., III, IV, V, VI —35 gr., za tekstem— 151 /* 
zZ zastrzeženiem mieįsca—250/0 drožej, w numerach niedzielnych i; * 37 
*mowy, na str. IV 8-mio tamowy. Administracja zastrzega sobie pi 

4 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurstewicz. b 

, 

Р od 9—114—8. | rzyjmuje я     
    

Ir. Kagan ` 
Wileńska 11, tel. 640. 

чаа ® 
Popierajci; | 

Ligę Morską i Rzeczu, = 
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