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| Sprawa odszkodowań.

nji z przedstawicielami Niemiec wydano komunikat, ujmujący rezultat

rozmów, wywołanych przez wysunięwczešniejcie przez Niemcy żądania
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`
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włoskim, belgijskim i japońskim w ciągu dni najbliższych złożyć mają odnośnym rządom pięciu mocarstw zainteresowanych oticjalny wniosek rządu niemieckiego, proponujący zwołanie komisji ekspertów finansowych dla ostatecznego załatwienia. problemu
reparacyjnego w tnyśl porozumienia, osiągniętego we wrześniu r. b. w Genewie.
Propozycja niemiecka będąca wykonaniem wczorajszej uchwały Rady Gabinew kierunku zwołania nowej konierencji w
towej oznaczać ma pierwszy oficjalny krok
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w skład komisji weszli eksperci niezależni t. j. bankierzy i ekonomiści, i że uważa on
Ameryki do
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z najbliższej okolicy, z których sprze-
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się

pp.

80
rocznie › m
= alącmi dnia
a»
OE RE
. i - do
31-go
października
1928 roku.
jarzyn i kartofli w dostatecznej ilości Warszawa, 25 października 1928 roku.
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gospodarczej
rżecz akcji zmierzającej ku rozpowszechnieniu idei samowystrczalności
Polski.
Wiec zagaił rektor Politechniki profesor Świętosławski.. poczem zabrał. głos. p
Devey owacyjnie witany przez zebranych. P. Devey podkreślił w swem przemówieinu,
wygłoszónem po angielsku ważność zadania, które mają przed sobą młode pokolenia
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odbędzie się prawdopodobnie w Lonże propozycje
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A sytuacja jest ka” zwiększone spożycie kartofli, a w ratastrofalna podwójnie, bo wkrótce już zie nieurodzaju tego produktu, —różnastąpić musi brak
produktówgi dla nych mniej
lub więcej
szkodliwych
samego
rolnika i dla wyżywienia surogatów, i właśnie
dlatego zdolna
ryninwentarza żywego. Pozatem nie ule- jest jeszcze do spieniężania na
Ew
*.
ga wątpliwości, że głód
uszczupli w
8, S
do 10 proc. swoich
znacznej mierze zapasy
ziarna, prze- zbiorów.
Lecz i elastyczność żołądka
zuacžonego
na zasiew — powstaje rolnika ma swoje granice. W związku
więc uzasadniona
obawa
przed nie- z tegorocznym urodzajem rolnik musian
Karna
I
bezpieczeństwem nieobsiania znacznej aina

sprawie podjęcia oficjalnych rokowań
w sprawie przedterminowej ewakuacji |
powołać
Nadrenji, 2) postanowiono
polskieeksporterów
związku
ŁÓDŹ, 21 - X. Pat. Wedle danych
fiwców
rzeczozna
komisję
specjalną
r. b.
wreśniu
miesiącu
w
Łodzi
z
o,
eksport
włókienniczeg
go przemysłu
nansowych dla ostatecznego i całkowe wrześniu towarów
wywieziono
się następująco: razem
przedstawiał
witego uregulowania sprawy Odszko603.665 klg. wartości 1104862 złote. W porównaniu z sierpniem nastąpiła
dowań i 3) porozumiano się w sprawartości
pewna zwyżka, gdyż w sierpniu wywieziono 518355 kilo ogólnej
wie zasadniczej tezy o utworzeniu kozłote.
6288932
misji konstytucyjno-pojednawczej, któczesankowej niebarOprócz tego wywieziono znaczną ilość przędzy
rej skład i zakres działania mają być
wywieziono przęsierpniu
W
danych.
jeszcze
niema
wionej, co do której
przedmiotem przyszłych rokowań.
na 6636570 złotych. We wrześniu r. ub. war- przestrzeni pól jarych. Nadomiar złeniebielonej
czesankowej
dzy
Delegacji niemieckiej na sesji wrześwe
odbiorcą
tość eksportu wynosiła 8848000 złotych. Najpoważniejszym
go w chwili największego
pośpiechu
niowej nie udało się wysunąć jednej
Nazłotych.
2203185
za
wywieziono
której
do
wrześniu rb. była Litwa,
w
pracach
nad
wykopywaniem
kartofli
tylko sprawy przedterminowego opróża dalej
stępnie jako odbiorcy figurują Chiny i Japonja—1562.312 złotych,
_ nienia Nadrenji na porządek dzienny.
—zbrakło
robotnika.
Drobna
własAustrja.
i
Rumunja—1479301 zł., kraje nadbałtyckie Anglja, Niemcy
Musiała ona zgodzić się na francuski
ność jako tako daje sobie radę. Po.
punkt widzenia traktowania tej spramocą tu było bardzo
celowe
zarząwy równolegle ze sprawą uregulowadzenie
władz,
wprowadzające
w
szkotego
rezultat
Jako
ań.
nia odszkodow
wniosku,
w sprawie
GDAŃSK, 21—X. Pat. Na listy plebiscytowe
łach
powszechnych
tak
zwane
„ferje
kompromisu mamy obecnie czynione
zmiany — КОПzgłoszonego przez niemiecko-gdańską partję ludową, co do
przygotowania do zwołania Коп!егепniespełna kartoflane", Większa jednak własność
Gdańsku
w
dotąd
się
zapisało
Gdańska
miasta
stytucji wolnego
cji rzeczoznawców finansowych, któnie może dostać robotnika
za żadną
4200 osób.
rzy sprawę odszkodowań mają ostatym cielu przy cenę i prawdopodobnie w wielu wyw
jest
wymagana
przepisów
h
obowiązującyc
Wedle
tecznie i całkowicie, jak głosił komuupraw- padkach zrezygnować będzie musiała
pierwszych zapisach na listy plebiscytowe ilość conajmniej 21000
nikat, załatwić.
upływa
plebiscytowe
listy
na
się
zapisania
Termin
głosowania.
do
nionych
1924 plan
z zamiaru całkowitego
zebrania If
Opracowany w roku
w poniedziałek przyszłego tygodnia.
Dawesa ustalał wysokość ' rocznych
chych plonów swej pracy.
spłat Niemiec na dwa i pół miljarda
W jakich właściwie cyfrach przed-

Eksport włókienniczy kbodzi

ow TAC:

nadesłane 40 gr. W n-rach

B. Gołembiowskiego

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. ZA dostaje nie numeru dorodowaśi 0

miesiącem

było łudzić się nadzieją,

Radzymiń-

poległych pod Warszawą w obronie stolicy żołnierzów ziemi Grodzieńskiej.
Tablica została ufundowana przez Korpus Oficerski 81 pułku Strzelców Grodzieńskich im. Stefana Batorego.
i szeregowych
Na uroczystość przybywa z Grodna delegacja oficerów
pułkownikiem
Dowódcą
tego pułku z długoletnim i wielce zasłużonym
Władysławem Wojtkiewiczem na czele.
osobistości
Oprócz tego przewidywany jest udział innych wybitnych

Pociąg ze stacji Warszawa
godz. 9 tej.

WOŁKOWYSK—Kiosk

«lęska.

żołnierzy

grodzieńskiej

niedzielę 28 października br. o godz.

odbędzie

skim

w

STOLPCE--Ksieg.. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek 9.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA-—T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“,

ins sk) -

reklamowa

St. Michalskiego.

ui. Wileńska 28.

OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK—-Ksiąžnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.

|;

Ratuszowa i

> L

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Wrześniowa sesja Ligi Narodów,
na której Niemcy wysunęły nieoficja|nie, lecz bardzo natarczywie postulat
Nadrenii,
przedterminowej ewakuacji
zakończyła się uchwaleniem kompromisu. Po obradach konierencji t. zw.
„grubej piątki", t. j. przedstawicieli
Anglji, Francji, Włoch, Belgji i Japo-

sił, że osiągnięto

NIEŚWIEŻ—ul.

262

drukarni

243, administracji 228,

redakcji

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

N.-ŚWIĘCIANY

!

KLECK—Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

WILNO, Niedziela 28 października 1928 r.
R:takcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

|

!

Śmierć ojea min. Sokala.
WARSZAWA,

27.

zytienta.
WARSZAWA,

27.

ai Wesa
ierownik

ciągów

ojcem

no

budowy

Sokał

ministra

PAT.

W

dniu
18 października 1928 r. został
ratyfikowany przez Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej protokuł, ' dotyczący
zakazu
używania
na wojnie gazów

W

Warsza-

w wieku

Tez

lat

filtrów i

kanalizacji i wodo-

m. st. Waaszawy.

Zmarły

Franciszka

delegata
Rzeczypospolitej
przy Lidze Narodów.

był

Sokala,

Polskiej

£0-lecia.

, PRAGA, 27. X. PAT. Dla uczczenia 10 rocznicy niezależności narodowej miasto Praga
przybrała
bogatą
szatę świąteczną.

X.

PAT.

dniu wczorajszym zmarł w
wie inżynier Emil

Praga w rocznicę

Trakfaf
zakazujący używania
gazów rafyfikowany przez Pre-

X.

wydał

rozkaz

podkreśla

do

Prezydent

armji,

Massarik

w

którym

charakter defensywny

czechosłowackiej.

armii

Czechosłowacja—Polska

będący. wstępem
ludności! Dodać do duszących, trujących lub podobnych,
3:2 (2:0).
a
A
m. г
Wazoraj
propagandy niemieckiej, urządzonego przez brandenburską organizację dla tego należy, że zadłużenie rolnictwa oraz środków bakterjologicznych podpopierania niemczyzny zagranicą.
yć
3
anos
Ais
maki
międzywiodojćh
1925
czerwca
17
Genewie
w
pisany
W pochodzie wzięły udział prawie wszystkie szkoły berlińskie z lam- tylko w stosunku do banków i kas
dzy drużyną polską a zespołem zawodow(nie licząc wierzycieli roku.
Wygłoszone do uczestników pocho- spółdzielczych
pjonami, pochodniami i sztandarami.
ców czechosłowackich, zakończony nieznamiljonów
cznem zwycięstwem gospodarzy w stosundu przemówienia nacechowane były nienawiścią i agresywnemi wystąpie- prywatnych) przekracza 14

monstracyjny pochód młodzieży szkolnej,

prześladowaniu
niami przeciwko Polsce oraz wywodami — о rzekomem
szkolnictwa niemieckiego w Polsce i południowym Tyrolu. Wszyscy mówmającego
związku,
cy wzywali obecnych do zbiórki na rzecz funduszu
umożliwić

mieckiego

utrzymywanie

i popieranie

na obszarach polskich.

tajnego

wędrownego

szkolnictwa

nie-

pozł, a same zaległości z tytułu
i
dochodowego
datków gruntowego,
porównież
majątkowego stanowią
ważną, bo kilkomiljonową pozycję.

°

zpiedzy
39

66

dziś

w kinie
„HELIOS*,
ОО
. 8

ku 3:2 (2:0). Międzynarodowe zawody piłki
nożnej pomiędzy
amatorskiemi
zespołami

Jugosławii i Czechosłowacji zakończyły się
zwycięstwem Jugosławii w stosunku 3:1.

USS

EN"

SŁOWO

KRAJOWE
ZUBKI.

Czy

BUKARESZT,

sposób wyrażać swe o niej sądy, co spowodowało, że impresarjo trupy zwrócił bilety.
Na marginesie tych wojażów „artystycznych'* zespołów z Warszawy
warto zaznaczyć, że dobrze byłoby aby odpowiednie
władze, które udzielają
koncesyj na turnee
artystyczne, interesowały się bardziej jakością zespołu odbywającego objazd tego rodzaju, bowiem traktowanie
przez trupy artystyczne miast i miasteczek zraża jedynie
do teatru polskiego mieszkańców.
— Lidzki gentleman. Onegdaj w kinie
„Nirwana* miał miejsce
incydent,
który
poruszył całe miasto.
Podczas jednego z
antraktów do loży, w której siedziały dwie
panie, wszedł znany na bruku wileńskim p.
X. i po wymianie kilku zdań
spoliczkował
jedną z nich na oczach całej publiczności,
wśród której nie znalazło się nikogo, ktoby
ujął się za bezbronną i znieważoną kobietą.

wypada, aby
duże
miasto
tak się
nazywało?

— Głos w sprawie Baranowicz*). Wszystko się z czasem udoskonala — nawet nazwy. Była niegdyś w naszych stronach wioska „Balwai“, zwyczajna sobie „Bałwań'.
Władze rosyjskie zmieniły tą brzydką nazwę na ładną: „Aleksiejewka“. Byla niegdyś
w Kiecku uliczka „Sobacza“, taka sobie bezpretensjonalna zwykła uliczka o zupełnie trainej nazwie. Przyszedł czas kiedy ową uliczka nie zmienając bynajmniej swojego wy
glądu, stała się ulicą „Zaranowską*. Było
niegdyś miasteczko „Baranowicze*, takie sobie małe, parszywe miasteczko, nie lepsze
od innych okolicznych miasteczek**) Szczęście mu jednak sprzyjało i z biegiem lat wyrosła z niego duża pokraka***), która się
pomimo to dotychczas nazywa tylko „Ba-

ranowicze“! Czas chyba pomyśleć o zmianie
tej wysoce niewłaściwej nazwy. Czy wypada

aby największe miasto Nowogródzkiego województwa nazywało się — „Baranowicze“,
od barana, z kończówką cze, jakgdyby jakaś białoruska wioska albo coś podobnego?
To też znależli się ludzie dbali i honor owych,a za przeproszeniem Baranowicz którzy postanowili co następuje:
Baranowicze
„jako takieprzestną egzystować, natom. na
ich miejscu pojawi się miasto „Pilsudsk“.
Zapytuję: czemu „Piłsudsk*? Oczywiście nie dla
gimnastyki języka przez brak
samogłosek ale dla uhonorowania Piłsudskiego. Czy jednak Piłsudski uzna to za zaszczyt
że nowobogacka pokraka przywłaszczyła sobie jego nazwisko? I czy wogóle warto zmie
nić nazwę miasta tylko dlatego, że ona nie
dogadza pewnym fanaberjom?***)

3 GWIAZDY

WŁ. GAJDARÓW
LILI
w

%

'

DAMITA

swym

jutro

na

3 klm.

traktu

ba zabitych

34 osoby,

Korelic-

Żądać

BARANOWICZE

|

wszędzie.

katastrofy

rannych

50 osób.

paniki, jaka wybuchła

wynosi

kolejowej

wskutek

katastrofy,

zaszło
z zamieszania,

К ARESZT, 27.X. PAT. Z pośród rannych w
kolejowej wpobliżu Recea zakończyły życie 4 osoby.

katastrofie

Śmierć za otsłonę twarzy

się w próbne

wykory.

WIEDEŃ, 27 X. PAT. United Press donosi z Nowego Yorku, że wczoraj
opublikowano tam wynik pióbnych wyborów na prezydenta, przeprowadzonych
w ubiegłym tygodniu.
Najwięcej głosów otrzymał republikański kandydat na prezydenta Hoover,
za którym głosowało 45 stanów unji. Oddano ogółem 2.700.000 głosów, przytem 971,350 ełosów padło na kandydata demokratycznego
Smitha, 16,000 na
socjalistę, 77000 na komunistę, 4,000 na prohibicjonistę, reszta głosów przypadła: triooverowi.

Echa wielkiej

być

synem

byłego

rosyjskiego

obecnie w żiałogrodzie.

ministra

spraw

zagranicznych,

który

— Aresztowanie defraudanta. Wielką sen

30.000

sację
wywołało tu aresztowanie b. urzędnika pocztowego
Eugenjusza Melnika. Jak
się dowiadujemy aresztowanie nastąpiło na
skutek polecenia prokuratora. Melnik jest o-

0 to że w czasie swego

urzędo-

wania przywłaszczył większe sumy
žne fałszując kwity i przekazy.

skarżony

pienię-

— Przedstawienie,

par
kaloszy, śniegowców

LIDA.
nie było.

którego

Szereg naszych miasteczek kresowych odwiedzają rozmaite zespoły artystów, którzy

„dla zapewnienia

sobie

powodzenia

i obuwia

uciekają

sać radość mieszkańców

pozbawionych

Dlaczego

sta-

łego teatru i zmuszonych do wyczekiwania,
aż ktoś raczy ich odwiedzić i coś dramaty-

cznego wystawi. W

mig więc wykupili bile-

ty

przed

i na

parę

dni

przedsmakiem

im

wyprawić

tyści'.

Gdy

uczty

przyjazdem

duchowej,

zapowiedziani

nadszedł

żyli

jaką

mieli

„warszawscy

wreszcie

długo

2722

ar

ocze-

kiwany dzień premjery jakież było zdziwienie, gdy na deskach scenicznych ukazała się

„Małka Szwarcenkopi“ bez swej głośnej bohaterki Małki. „Znakomity sposób artystyczny
gdzieś

warszawski*,
któremu
ugrzązła prymadonna,

że Nowogródek
za

to,

zresztą,

że

dziurze,

mu

powinien

wystawią

czy

jest

ktoby

gdaj

ktoś

„sztuce

bez

w

miała

Oto

przybyć

Małki

tej

Nowogródek

rozczarowania.

do Lidy

wdzięczny

Małkę

na

Ale nietylko

niemiłego

być

tam

się

po drodze
zdecydował,

doznał

bowiem

również

publiczność

zaczęła

w

"PEPEGE<

a

Dlatego,

tak
one-

„zna-

kaloszy i $niegowców
tylko

+PEPEGE:

mi i poco ta nazwa? Jest to typowa polskość
robiona, polskość jako pokost, ale pokost
sortu*

daleko

ją

dnak

polskości
aby

bo

trzeba

w

krakowski.

było

szukać

Baranowiczach

Czyż

aż

je-

tak

zaprezen-

tować?
ubogiego

Šw. p. Attilio Begey
Wieczorem dnia 25 b. m. odszedł z
tej ziemi po 86 latach najpracowitszego żywota adwokat Attilio Begey, kon
sul honorowy Polski w Turynie, założyciel i prezes Tow. Włosko - Polskiego, od najwcześniejszej młodości najgorętszy przyjaciel i orędownik Polski
a nadewszystko

zagranicą,

zawsze

Polak,

i

wszędzie sługa Sprawy Bożej, sprawy
ziszczenia Królewstwa Bożego na zie-

mi.
Wnuk
generała
napoleońskiego,
urodzony dnia 4-1 1843 r. W Brescii,
jako pięcioletnie
dziecko
przeżywał
krwawą

wiosnę

prawdy

już wówczas

pierwszy

raz

ludów

1848 roku i do-

przeżywał.

Breścia

została od Austrjaków,

wybiegł

rągiewką włoską na ulicę
jąc: „Evviva Italia“ , tak
było

u niego

czyzny.
serce

świadome

Wówczas
padło

z cho-

wykrzykuwczesnem

ukochanie

też w

pierwszy

Gdy

oswobodzoną

raz

oj-

to dziecinne
słowo

Pol-

ska iskrą miłości. Oto gdy nieszczęśliwa, przechodząca z rąk do rąk Brescia,

znów

zajęta

przez

Austrjaków

mordów i rabunstała się widownią
ków, a matka maleńkiego Attilla, tuląca go w objęciach, ujrzała z przerażeniem wpadającego do ich mieszkania
oficera austrjackiego, z ust jego usłyjestem
szała słowa: „nie bójcie się,

nic

złego

wam

się

nie stanie".

I oto serce dziecka skojarzyło od tej
chwili na zawsze pojęcie Polaka z pojęciem szlachetnego obrońcy uciśnionych i drgnęło miłością, której zostało
wierne do śmierci.
;
W 16-ym roku życia rwie się da
armji Garibaldiego, ale z powodu słabego serca dwukrotnie odmówiono mu
przyjęcia. W tym też czasie zaczyna
już pisać płomienne artykuły, wołające o sprawiedliwość dla nieszczęsnej
Polski.
O głębokiem poczuciu
religijnem,

studenta, zegarek i z uzyska-

nym tą drogą
funduszem
na życie
idzie z Medjolanu piechotą przez Alpy
do Zurychu, do Andrzeja Towiańskiego. Poznał go, przebył czas dłuższy z
jego najbliższem
otoczeniu i..
znalazł czego szukał.
Wróciwszy
zerwał
stanowczo i
bezpowrotnie ze spirytyzmem,
pociągając swym przykładem kilkunastu innych członków Towarzystwa Spirytystycznego i oddał się całodusznie służbie Sprawie Bożej, którą głosił i czynił Andrzej Towiański.. Nieprzyjęty
na żołnierzy
Garibaldiego,
staje się

odtąd żołnierzem Chrystusawym. Zry-

wa umiłowanemi
studjami literackohumanistycznemi i oddaje się antypaod dziecka rwący się wzwyż ku Bogu tycznym dlań studjom prawniczym tyli szukający Królestwa Jego, Królestwa ko dlatego, że na stanowisku adwokaMiłości, Prawdy i Sprawiedl. na ziemi ta, obrońcy prawdy i sprawiedliwości,
w okresie młodzieńczych rozterek du- lepiej, realniej i ofiarniej można służyć
chowych, wywołanych widokiem sprze bliźnim, niż w zawodzie literata. Pranie wyczności między
głoszonemi zasadami cy literacko-publicystycznej
nieomal pua praktyką codziennego życia, w 22-m rzekł się, lecz wszystkie
do
bibljografji
roku życia, będąc wówczas spirytystą, blikacje jego należą
usłyszał po raz
pierwszy a Towiań- Sprawy Bożej. Aby móc czytać wszyskim od kolegi uniwersyteckiego. To stkie pisma Towiańskiego i tłumaczyć
co go w tych wieściach przedewszyst- je na włoski, aby móc swobodnie obkiem pociaga, to właśnie harmonja i cować z przyjaciółmi Polakami i być
jedność między słowem a czynem, to łącznikiem między Polską i Italją, naumiłość i braterstwo
chrześcijańskie czył się po polsku i posiadał nasz tak
praktykowane, a nie głoszone tylko. A trudny dla cudzoziemca język zupełnie
gdy
mu
te
wieści
zabłysły
na- dobrze, albowiem dla miłości nie masz
dzieją znalezienia poszukiwanej w ży- nic niepodobnego. Oprócz tłumaczenia
ciu Prawdy, zastawia
jedyny
skarb niektórych pism Towiańskiego opraco-

narodowego

zakresu

praw

27-X

Wyjaśnienia min. Rebane.

uchwaliła

w

ininistrów

trzeciem

i naczelnika

t
możność

stawiania

przez

PAT.

W

dniu

wczorajszym

minister

zagranicznej.

Rebane

w

Komisji

finanso-

wej zgromadzenia narodowego udzielił szczegółowych wyjaśnień w sprawach bieżacej polityki zagranicznej.
W sprawie kompensaty za rozparcelowane majątki ziemskie, nałeżące niegdyś

do właścicieli

Niemców,

minister

oświadczył,

że pertraktacje

prowadzone

są tylko

z

tymi niemieckimi poddanymi, byłymi wiaścicielami ziemskimi w Estonji, którzy poddaństwo to uzyskali przed ogłoszeniem ustawy o reformie rolnej. jest ich 7-miu, i z
nimi już osiągnięto porozumienie. Natomiast z tymi, którzy obywatelstwo niemieckie
przyjęli już po ogłoszeniu ustawy. (ilość ich dochodzi do 1060) żadne pertraktacje nie
są prowadzone.
W sprawie traktatów handlowych minister Rebane zakomunikował, że pertra-

ktacje

z Niemcami

są chwilowo

przerwane,

ponieważ

niemieckie

ministerstwo

spraw

zagranicznych rozpatruje w chwili obecnej proiekt przedłożony przez Estonię. Wznowienie pertraktacyj przewidziane jest w połowie listopada.
Z Litwą prawdopodobnie będzie podpisana umowa tymczasowa, oraz natych=
miast rozpoczną się pertraktacje w sprawie zawarcia umowy stałej.
Co dotyczy Z. $. $. R. obecnie przygotowywane są potrzebne materjały, ażeby

być zupełnie gotowym

do prowadzenia

nej

Sowietów

Estonja

ze

strony

z tem

żadnych

państwem

propozycyj

pertraktacyj.

w

tym

Do chwili obec-

kierunku

nie

otrzymała.

AUNDIPITIA
TEKSTIL
RITEK
SKERSIS

mieszka

Wobec zbliżającego
się terminu ogłoszenia przez Akademję Szwedzką tegorocz-

nych

nagród

dania

omawia

w

Nobla

dniu

szeroko

10

i uroczystego

grudnia,

szanse

ich

prasa

roz-

szwedzka

kandydatów.

W zakresie
medycyny
wymienieni są
jako mający najwięcej danych do uzyskania
powyższej nagrody: Amerykanin,
dr. Cushing specjalista chirurgji czaszki,
Rumun,
dr. Levaditi, wybitny znawca syfilisu i paraliżu niemowlęcego, Estończyk, prof. Paldrock, wszechświatowej sławy lekarz trądu,
oraz Szwed, dr. Faahraens, znany z doniosłej wagi badań z dziedziny fizjologii krwi.
Fizyka jest najsilniej
reprezentowana
przez Azję, gdyż największe szanse posiadają uczony hinduski, dr. Raman i Japoń-

Nagroda ta jest przedmiotem
specjalnego
zainteresowania, gdyż obecnie
trudno jest
przewidzieć, kto będzie jej laureatem. Wymieniane są nazwiska Henri Bergsona, filozofa francuskiego, oraz Maksyma Gorkija i
Dymitra Mereżkowskiego. Kandydatami Hiszpanji są Armando Palacio Valdes, Migutel

de Unamuno
glii —

John

i autorka

Concha

Galsworthy

i G.

Italji dwaj filizofowie:
Guglielmo Ferrero; na
niemieckich

stoi

Espina,

An-

K. Chesterton;

Benedetto Croce i
czele
kandydatów

Tomasz

Mann,

greckich

—

Kostes Palamas. Dwaj wybitni Norwegowie:
Sigrid Undset i Olav
Duun oddawna są
uważani za przyszłych
laureatów.
Młodą
szkołę amerykańską reprezentują:
Sinclair
Lewis, Teodor Dreiser i Edgar Let Masters,

czyk, prof. Honda, który poczynił ostatnio
doniosłe 3 odkrycia z zakresu metalografji i lecz jakkolwiek Anatol France i G. B. Shaw
uzyskali nagrodę
literacką
Nobla, dzieła
magnetyzmu:
autorów
amerykańskich
Prof. Windaus, Niemiec, dr. Hess, Ame- wzmiankowanych
rykanin, oraz Szwed, prof. von Enler stoją są uważane za zbyt radykalne.
na pierwszych miejscach wśród
kandydatów, przedstawionych do nagrody za wybitrx zasługi naukowe na polu chemii.

tym

Nagroda literacka zostanie udzielona w
roku dwum osobom (jedna tegoroczna

Jednakże wszelkie
przewidywania nie
są zbyt pewne, gdyż dzień ogłoszenia nazwisk laureatów może przynieść wielką niespodziankę.

Okręt wojenny bez
Kilkakrotnie
wie

w

mi.

Okręt

załogi,

Nie

dzienniki

mczech

donosiły

okrętu

kierowanego

o

wojennego

z lądu falami

ten,noszący

budo-

nazwę

bez

radjowe-

„Zaehring”,

załogi

maszyny

pozwałały mu płynąć z niezmienio-

ną szybkością do końca ćwiczeń. Niezwykle
zadowalające wyniki tych ćwiczeń skłoniły
admiralicję brytyjską do zastąpienia „Aga-

jest już wykończony, a jego urządzenia we-

memnona'

wnętrzne

zasługują

nuothów „Centurion*
roku ubiegłym musiał

państwem,

które

Tu

odrazu

zaznaczyć

ju statek są Stany

na

szczególną

należy,

wybudowało

uwagę.

że pierwszem

Zjednoczone,

tego

rodza-

a po nich

Anglja. Bodźcem do tego były doświadczenia z bitew morskich wielkiej wojny. Mianowicie artylerzyści okrętów wojennych doszobsługi

posługiwać

dział

się

w

należytego wysz-

okrętowych

czasie

nie

moż

ćwiczebnych

płynącą tarczą, gdyż ta
sytuacji, z jaką ma się

do czynienia w czasie prawdziwej bitwy. Ta

najwytworniejsze
Żądajcie

rodziny Rozwadowskich.

ustalenia

Najważniejsze zagadnienia polityki

strzelań powolnie
nie oddaje wiernie

najtrwalsze

zdecydowany
‘

zgromadzenia

naczelnika państwa veta w stosunku do uchwał parlamentu i żądania od parlamentu
dymisjonowania wskazanych przez niego ministrów. Projekt wogóle zmierza do nadania naczelnikowi państwa takich praw, któreby jego stanowisko zrównały z położeniem
prezydenta w innych państwach.

na

że są najłańsze

Komisja
dotyczący

państwa. Projekt ten redukuje ilość ministerstw z 10 na 7.
Odnośnie praw naczelnika państwa projekt przewiduje

kolenia

%**) Ta nazwa została dana Baranowiczom przez redaktora „Słowa”.
****) Przy okazji zwrócę uwagę na
szczegół
charakterystyczny: w Baranowiczach jest między innemi ulica „Kosgujerów**
(prawdopodobnie są i inne w tym guście).
Jaki jest związek Baranowicz z kosgujera„pierwszego

__ popyt

PAT.

rządowy

li do przekonania, że dla

*) Ze wzmianki w pewnem
piśmie
warszawskim dowiedziałem się o tem, że w
Baranowiczach projektuje się zmiana nazwy
„Baranowicze“ na „Pilsudsk“.
**) Jeszcze dawniej nie było miastecz
ka Baranowicz a tylko stacja kolejowa tej
nazwy na gruntach majątku Baranowicze,

ongiś własności

faki olbrzymi
na wyroby

komita trupa warszawska”, która miała wystawić sztukę „Pan minister na inspekcji".
Tytuł sztuki ze względu na aktualność nie
dawnej inspekcji ministra
Składkowskiego,
oraz głośne nazwiska artystów sprawiły, Że
kasa zawczasu wyprzedała bilety. W dniu
zaś, na który było wyznaczone
przedstawienie, trupa nie przybyła a zebrana w te-

atrze

PE DEGE<

i

zapadlej

rozumiał".

sportowego

produkują HZienNie zakłady

się do nieco oryginalnego sposobu reklamy.
Nie tak dawno, olbrzymie afisze
zapowiedziały nowogrodzianom, że w dniu takim a
takim przybędzie znakomity zespół artystów
warszawskich, który wystawi sztukę Żapolskiej „Małkę Szwarcenkopf*.
Trudno opi-

27-X.

projekt

Kto ofrzyma w fym raku
nagrodę Hohla?
i jedna, zarezerwowana z roku ubiegłego).

kradzieży klejnofów.

BERLIN, 27 X. PAT.
Policja berlińska
aresztowała na polecenie włądz
belgijskich, zamieszkałego w jednym
z pierwszorędnych
hoteli berlińskich
rosyjskiego emigranta Dżunkowskiego, podającego się za profesora rosyjskiego.
Aresztowanie to pozostać ma w związku # aferą kradzieży klejnotów w
Brukseli, dokonaną w roku 1925. Według informacyj dzienników
aresztowany
ma

czytaniu

TALLIN,

Z Baku donoszą, że w tych dniach rozpoczął się tam proces o zabójstwo
komsomołki Seitana, która postanowiła zerwać ze staremi zabobonami i chodziła po mieście bez zasłony
na twarzy.
Rezfanatyzowana ludność mabometańska była
postępkiem
komsomołki
tak oburzona, że Seitana stała się przedmiotem brutalnych napadów
ze strony
zwolenników „czadry”, ;którzy niefortunną propagatorkę postępu pewnego dnia
zamordowali.
Proces ten wywołał w całej opinji sowieckiej zrozumiałe zainteresowanie.

bawią

Mniej ministrów
— zwiększenie praw Prezydenia
TALLIN,

BU

Amerykanie

M. PIASGOKI
w tratwie į

onegdajszej

wiele wypadków kradzieży. Złoczyńcy, korzystając
rozpoczęli rabować mienie zabitych i rannych.

B

jest bardzo smaczna
i požywna dla dzieci.

czasie

liczba ciężko

katastrofą.
Podczas

fabryki
,

w

27.X. PAT. Według ostatnich wiadomości, licz-

J<k już doniesiono, winę katastrofy ponosi całkowicie urzędnik ruchu i zwrotniczy. Funkcje urzędnika ruchu pełnił
młody
człowiek, który od niedawna dopiero zatrudniony był na kolei.
Zwrotniczy nie cieszył si
dobrą opinią u swych
przełożonych
i jak stwierdzono, opuścił swój posterunek
na
krótko
przed

dram:

w kinie „HELIOS*. _g

.

dziernika Nowogródzkie T-wo Łowieckie urządza polowanie z naganką w obrębie Słel-

Zbiórka

GIBSON

sens. erot.

RZENSKASZSNCSME

NOWOGRÓDEK.
Połowanie z naganką. W dniu 28 paź

leckim.
kiego.

VIVIAN

st. „MOBIEJA ma TORTURACH"

M. B.

—

i

najnowsz,

W Es fonji

Po rumuńskiej kafastrofie kolejowej,

jednym

z największych

dreadg-

(27.000 ton), który w
ustąpić miejsca w flo-

cie wojennej nowej jednostce okrętowi „Ro-

dney“.
Nie pozostały w tyle za temi państwami
i Niemcy. W r. 1926 Reichstag przeznaczył
pancernik „Zaehring“ na przebudowanie go
na „okręt bez załogi”.
Przy tej przebudowie „Zaehring* zachował niezmienioną
pojemność
(11 tys. 800

ton). natomiast
wnętrzny

zupełniej

jego

zmianie

wygląd.

uległ

Wszystkie

i otwory szczelnie pozamykano,

ze-

wejścia

kadłub cały

uczyniono doskonale gładkim, część okrętu
skich) i trudno nią
wykonywać obroty i zanurzoną pod wodą podzielono na szereg
zatonięciu okrętu,
zmiany szybkości, które zachodzą z minuty komór, zapobiegających
na minutę w czasie wojny. Zaczęto więc za- wszystkie ściany wymieniono.
stanawiać się nad skonstruowaniem takiej
Jaki jest sposób działania fal radjowych
tarczy ruchomej, któraby z całą dokładnoś- i w jaki sposób wysłane za pośrednictwem
cią przedstawiała okręt wojenny w czasie ich rozkazy, wykonywane są na okręcie?
ostrzeliwania go przez artylerję.
Praca w
Odpowiedź na to pytanie jest trudna z.
tym kierunku doprowadziła do budowy „ok- dwuch powodów: niezwykle skomplikowany
rętu - widma”.
mechanizm aparatów wysyłających, odbieraAmeryka przeznaczyła na ten cel prze- jących i wybierających rozmaite systemy fal
starzały okręt linjowy „Jowa”, który zao- no i tajemnica,
jaką otacza poszczególne
patrzony w automatyczny kociół olejowy,
państwa wynalazki w tej dziedzinie. Stosunmógł przez
dłuższy czas sam płynąć, ster kowo najlepiej znane są szczegóły urządzeń
jego kierowany był z odległości falami ra- na francuskich łodziach motorowych bez zaka

tarcza

ma

małą

czybkość

(6

mil

mor-

djowemi. „Jowa”* musiał oddać marynarce
amerykańskiej wielkie usługi skoro wkrótce
na ten sam cel przeznaczono
nouht „North Dakota“.

stary

dreadg-

Anglja już długie lata posługiwała się ja-

ko okrętem - tarczą statkiem linjowym „Agamemnon*.
W czasie ćwiczeń marynarki
angielskiej udało się nadać
„okrętowi bez
zalogi* szybkość 15 mil morskich i prowadzić go falami radjowemi po zygzagowatej

linji, co stworzyło

niezwykle

pomyślne

wa-

runki dia ćwiczeń
artyleryjskich.
Podczas
dwugodzinnej strzelaniny ostrzeliwały „Ag-

ogi.

System francuski polega na tem, iż krót-

kotrwałe impulsy radjowe, względnie szereg
pnktów, trwających
ułamek sekundy działa na przenośnik umieszczony na okręcie, któ
ry wprawia w ruch motor wykonujący roz-

kazy.

Np.

dwa

„Ster na prawo“,

punkty

trzy:

oznacza

rozkaz:

„ster na lewo”,

czte-

ry: „zwiększyć szybkość.
przewidziane są
następujące komendy: wprawianie w ruch,
zatrzymanie i regulowanie prędkości maszyn
poruszających okręt, kierowanie sterem, świe
cenie reflektoru i zapalanie materjałów wy-

memnona“ krążowniki i okręty linjowe, pły- buchowych. W celu wyłączenia nieprzyjaciel
nące same z szybkością 20 mil morskich i skich fal radjowych wszystkie aparty odbierażąc go 20 celnymi strzałami. Mimo to „ok- rające są chronione metalowemi pancerzaręt bez załogi* płynął dalej wskutek wypeł- mi. Okrętem francuskim można było całkiem
nienia korkowego, a nieuszkodzony ster i dobrze kierować z odległości 10 km.

wał i wydał wiele publikacyj, związa- Ivrei pomnik ku czci żołnierzy
polnych
ze
Sprawą
Bożą,
jak n. p. skich,
zmarłych w Italji w ostatniej
„Ksiądz Edward Duński. Listy", „Ro- wojnie, a przy jego odsłonięciu o bomuald Januszkiewicz”,
„Andree
To- haterstwie
Polaków
Begey
mówił
wianski et Israel“, „S. E.
Monsignor swym rodakom. Każdemu przybyłemu
Luigi Puecher Passavalli“, nie mowiąc do Turynu Polakowi służył swą pomoo licznych odczytach, z których jedne cą we wszystkiem całem sercem, czez ostatnich były „„Towiański annedo- go świeży przykład dać może
Dyretica* i „Un nuovo soffio di vita".
ktor Wileńskich Targów
Północnych,
Gdy u schyłku wojny
światowej Inż. Łuczkowski, któremu, nieznającezaczęły się w ltalji formować wojska mu języka włoskiego, przed kilku zapolskie, ś p. Begey wręczył im sztan- ledwie tygodniami ś. p.. Konsul Begey
dar, dar własny i gorąco do nich prze- służył niestrudzenie w Turynie za tłumówił. A kiedy Polska odrodzona po- macza.
:
wierzyła mu stanowisko
honorowego
Nieraz doprawdy można się było
konsula, służył jej na tem stanowisku od niego uczyć patrjotyzmu polskiego.
tak żarliwie, jak może własnej ojczy- Oto n.p. gdy w roku 1921 przybyłeźnie mało kto u nas służy. Każdego 3 go do Polski Konsula Begey'a zawiemaja organizował obchód święta pol- ziona na pola Radzymińskie, on jeden
skiego w Turynie, a na jednym z osta- ukląkł, ze łzami w oczach
ucałował
tnich obchodów tego rodzaju wygło- ziemię, krwią poległych przesiąkłą, a
sił tak płomienną mowę o Polsce, że biorąc sobie garstkę tej ziemi na panazajutrz zgłosiła się doń liczna gru- miątkę, zawołał: „tu ocaliliście chrzeUniwersytetu Turyń- ścijańską Europę!" — W owym czapa studentów
skiego z prośbą o przyjęcie do Tow. sie gościło też Wilno ś.p. Begey'a w
Polsko-Włoskiego, aby w niem mogli swych murach, 'a gorące przyjęcie, jazbliżyć się da tak szlachetnego naro- kiego tu doznał, jakże często powtadu i poznać go lepiej. Nie było uroczy- rzało się w jego listach jako najdrożstości polskiej, której
odpowiedniego sze mu wspomnienie.
obchodu nie urządziłby zaraz w TuryMiłość dała ś. p. Begy'owi Siły do
nie. Gdy Polska przyjmowała prochy odbycia we wrześniu 1927 r. dalekiej
Słowackiego, on mówił i pisał o Sło- podróży do Polski, aby raz jeszcze ujwackim, gdy u nas odbywały się uro- rzeć tę swoją drugą ojczyznę, raz jeczystości
Chopinowskie,
odbyły się szcze odwiedzić ostatnią żyjącą córkę
Kulwiecioteż jego staraniem w Turynie. Z jego Towiańskiego, p. Walerję
inicjatywy i jego staraniem stanął w wą, uścisnąć polskich przyjaciół. To,
`

co pociągalo do niego wszystkie serca, co sprawiało, że kilka
prostych
słów jego poruszało do łez ludzi 0bcych, którzy go pierwszy raz w życiu
spotykali,

to żywa

prawda

bezmiernej

miłości dla każdego
bliźniego w tym
człowieku, który był
cały
sercem i
umiał uczuciem wnikać
wgłąb
serc
drugich. To także to, że z jego ust nie

wyszło nigdy słowo zdawkowe,

bez-

duszne, każde było słowem
żywem,
tętniącem prawdą i mocą
przekonań
czy uczuć.

A jako jedno z najrzewniejszych z
tych ostatnich
wspomnień
staje mi
przed oczami ś.p. Attillio Begey, śpiewający zebranym w saloniku państwa
Kulwieciów w Bydgoszczy
przyjaciołom jakimś uroczystym z serdecznegó
wzruszenia

głosem...

„Nie

rzucim

zie-

mi skąd nasz ród" i „Za Niemen het
precz”. — „Mój siedmioletni wnuczek
— powiedział nam wówczas Ś.p. Begey

—

umie

także

te

pieśni

i często

prosi mnie: dziadzio, zaśpiewajmy po
polsku“.
Jak polskiej pieśni nauczył wnuka,

tak i gorące ukochanie Polski przelał
w serca swych dwu
wnuków.
Do końca życia w
dzieńczy
dowanie

sercem
czynny,

córek

i trojga

pełni

sił, mło-

i umysłem, niezmorOdszedł z tej ziemi

wyrokiem Bożym odwołany, jak żołnież Chrystusowy — z posterunku.
Walentyna Horoszkiewiczówna.

”
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ul S-to jańska9

Rezerwy w Wilnie

S-ka Podoficerów

от

- = = ПМА

wojskowych,

PANEM

CZ.

Ё

GG

daje największy

rabat na żarówki elektryczne oraz poleca materjał elektrotechniczny, kl osze, żyrandole po cenach

Wochoni

Dezerfer na czele handy zbrojnej.
Przed

I OR-

KÓŁEK

ZWIĄZKU

spowodować może na szereg lat niemożliwość podniesienia wydajności go
spodarstw.

Mleczarnie spółdzielcze,
których
rozwój dał się ostatnio zauważyć obec
nie już przeżywają zastój. Spowodowa
ło to konieczność wstrzymania się z or
ganizacją nowych mleczarń. Zahamowanie rozwoju mieczarstwa jest naszą

kilkoma

tygodniami

z jednego

Stokholm

się

Kopenhaga
Paryż

krzywdzących posunięć w stosunku do
rzeczywiście poszkodowanych.
— Jakie są obawy co do ewentual-

Praga

Szwajcaria

z pułków

stacjonowa-

maszynowy.
Banda składa się z kilkunastu dezerterów, a przewodzi jej
Antuch.
Banda kilka już razy usiłowała przedostać się przez granicę
sowiecką, co jednak zostało udaremnione przez KOP.
Jakoby Antach uciekając z pułku zabrał ręczny karabin maszynowy, którym obecnie posługuje się banda.

Ostatni członek handy osławionego
W

dniu

wczorajszym

wyznaczeniu

skiego bandyty

sprawy

pisaliśmy

bandy

Antoniego

0

śŚwięciań-

Rysia,

zapotrzebowania

na bydło

238,30
34.92

—

26.48

237,10.
34.74

172.04

46,84

125.63

uniknęło

Tytuł

filmu

ma pecha”.
„Harold
W roli gł. HAROLD LLOYD.
Oraz

gĄDIa

żywego

66

nadprogram w 2 aktach.

miejsc od 50 groszy.
młodzieży

i dzieci dozwolone.

pianista

VY?
En;

Muz. w Wilnie
przy Korserwatorjum
października o godz. 5 po poł.
Sekretarjat Konserwatorjum
Zgłoszenia przyjmuje
(Domi ikafska 5) o godz. 4-7 w.
:

ekcyj muzyki

dn. 31

a dziś

Pomimo

kiego czasopisma
pismo

FORTEPIAN
iTEORJA

EB:

PROF. KONSERWATORJUM
4 —

5 pp. $-10 Jakóhska

a,

dopo-

Jankun

wypowiedziała

niezwłocznego

się za po-

utworzenia

takiego

biura meljoracyjnego przy Dyrekcji
Państwowych
wykorzystywującego
ważnie meljoracje zasadnicze.

Robót
prze-

AKADEMICKA.
dyskusyjne

głównego

„Odrodze-

©

& 5 рр!.

USB. odbędzie

się

zebranie ddskusyjne „Odrodzenia*, na którem

kol. Непгук

Dembiński wygłosi

referat

na temat: „Wartość jako zjawisko psychicz=
“. Wstęp
dla wszystkich akademików
wolny,

— Cała młodzież akademicka w sze

regach

Ligi

Samowystarczalności

Go-

spodarczej. W dniu 27-X rb. w lokalu
Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24) odbyła się
konferencja
którą przybyli

międzystowarzyszeniowa,
na
przedstawiciele prawie wszy-

stkich korporacyj i organizącyj
akademickich. Po zreferowaniu sprawy przez przed-

stawiciela zarządu
LSG. przystąpiono do
dyskusji, w wyniku której
postanowiono
jednomyślnie co następuje:
1) propagować
gospodarczej
samowystarczalności
ideę
przez zap sywanie się na członków
LSG.,

2) przyjąć czynny udział w akcji „Tygodnia
Propagandowego LSG.*,
3) zobowiązać
wszystkich akademików do niekupowania

zdrowia.

—

Zmiany

już podobne uchwały.

personaine

w zarządzie

Bra-

tniej Pomocy Pol. Młodz. Akadem U.S.B. w
Wilnie. Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pofana

Polskiej

Batorego

Młodzieży

w Wilnie

Uniwersytetu Ste-

podaje

do

wiado-

mości, iż w ostatnich czasach w łonie Zapersonalrządu zaszły następujące zmiany
ne: Uchwałą Zarządu z dn. 3-Х 28 r. zde-

Kwalifikacyjnej
Komisji
kompletowanie
przez ustąpienie z Zarządu Kol. Stanisława
Wenera i Józefa Łozowskiego, został powo-

We

śanitarnej,

opracowany
wy

się.

Dokoła pierwszego Zjazdn Literatów

w Wilnie,

Prący*.

Czaso-

b. hromadowców

wtorek,

na

ośrodka

dnia 30 pażdziernika,

którym

będzie

przez Magistrat
zdrowia.

— (o) Statut

pisarze

i

Banku

Komisji

rozpatrzony

projekt budo-

Komunalnego.

Na posiedzeniu miejskiej
Komisji prawnej,
odbyterm
w dniu 26 października,
został
przyjęty z niektóremi zmianami opracowa-

zasko-

stwa przeszłość.
Aresztowany za zbrojny napad na p.
Dewisza, zdołał uciec i grasował nadal.
Ostatnio dokonał on włamania przy
ul. Antokolskiej Nr 65.
Możliwie, że sprawa jego dołączona
zostanie do sprawy całej bandy.

ny przez Magistrat projekt statutu Banku
Komunalnego.
— (o)
W sprawie nabycia domu
przy ul. Królewskiej. Magistrat zamierza
nabyć

dom

przy

położony

ul.

przy wejściu

dyńskiego,

Królewskiej

Nr. 2-b,

budynek

prywatny

do ogrodu

jako jedyny

w obrębie własności

miejskiej.

Bernar-

Sprawa ta

była omawiana 26 paź iziernika
na posiedzeniu specjalnej komisji, która
uchwaliła
wejść do Komisji Finansowej z wnioskiem

swą dymisję, którą Zarząd przyjął powołujac na opróżnione stanowisko Kol. Ryszarda Puchalskiego, dotychczasowego vice-prezesa ogólnego.
Wobec zawakowania kierownictwa działu ogólnego, powołano na vi-

o wyasygnowania na powyższy cel do
90.000 zł.
Kurs instrukcyjno-oświatowy Zw.
Mł. Polskiej. W dniu wczorajszym rozpo
czął się zorganizowany staraniem Zw. Młodzieży Polskiej przy wydatniej pomocy
Wileńskiego i Nowogródzkiego
Tow. Rolniczych

kurs instrukcyjno-oświatowy.

Kurs

ten odbywać się będzie w Sali Domu Ludowego przy ul. Metropolitalnej 1, a na
program

jego

złożą

się referaty

i odczyty.

z całej

Polski.

Społe

czeństwu dana będzie możność
kontaktu z najwybitniejszymi przedstawicielami naszej literatury współczesnej:
na

uroczystem

Śniadeckich

łudnie—wstęp

nej

otwarciu

Zjazdu w sali

(1 listopada o 12 w powolny),

na projektowa-

Środzie Literackiej i na Akademii

Mickiewiczowskiej w Reducie w
niedzielę 4.XI. o godz. 12 m. 15 w południe. Dokładne szczegóły ogłoszone będą wkrótce.
, Podniosłym momentem Zjazdu będzie 2 listopada pod wieczór, jako w
dzień Dziadów, wspólna pielgrzymka
polskich poetów i literatów na cmentarz Rossa, gdzie
złożony
zostanie
wieniec pod
pomnikiem--kaplicą
dla

poległych w obronie Wilna bohaterów.

Udział w Zjezdzie zgłosili dotychczas następujący pisarze:
a) z Warszawy:
prezes
Zw. Zawod. Literatów Polskich: Wacław Sieroszewski,
prezes
P. E. N. Clubu
Ferdynand
Goetel,
Juljusz
KadenBandrowski,
Stanisław
Miłaszewski,
„Władysław Kłyszewski, Zygmunt Kisielewski, Jan-Adolf
Hertz,
Wacław

Grubiński, Jan

Lechoń, Wilam Ho-

rzyca, Karol
Irzykowski, Juljan Woce-prezesa ogólnego Kol. Henryka Dembic- stana referaty n. t.: „Praca wychowawcza łoszynowski, Zofja Nałkowska, Antokiego, dotychczasowego
Sekretarza Gene- iinstruktorów" i „Praca oświatowa”, w go“ ni Słonimski,
J. N. Miller, Zdzisław
ralnego, sekretarzem zaś generalnym został dzinach popołudniowych. „Wychowanie fi- Kleszczyński.
Spodziewany jest rówzyczne“ i „Przysposobienie wojskowe i
Kol. Kazimierz Ellert.
nież
przyjaz
d
Leopol
da Staffa, b) ze
do niego'.
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. stosunek
Lwowa: Józef Jedlicz, Kazimierz Broń-Konferencja
aprowizacyjna.
W
— Przedłużenie okresu zapomogoBilińska
Edwin Jędrkiewego dla bezrobotnych. Min. Pracy i Op dniu 27 bm. w Urzędzie Wojewódzkim od- czyk, Olga
była się pod przewodnictwem zastępujące-

Społecznej wydało zarządzenie
przedłużajęce okres uprawnienia bezrobotnych
do
pobierania zasiłków.
С

Dla tych bezrobotnych,

którzy

do 30

— (0) W sprawie wyborów do lzby
Handlowo-Przemysłowej w Wilnie. Jak
21

ostatni termin

października

składania na. ręce Główne»

Kółek

na terenie.4

lda

Jan

Wieniewski,

Wiktor,

c) z

K. L. Koniń-

ski, d) z Poznania: Bolesław Koreywo, Zenon Kosidowski,
prof, W. M:

Kozłowski, Marja

Wicherkiewiczowa,

Emil Zegadłowicz.
Komitet organizacyjny Zjazdu: Pre-

zes Związku

Polskich

Zawodowego

w Wilnie

Literatów

prof. Stanisław Pi-

Rolniczych

w

Wilnie,

Piotrowicz.

Cztery

pierwsze

osoby

skiemu,

architektowi,

zasługi

w

(Targów

dyrektorowi

Północnych

urządzeniu

inwesty-

w

terenu

Wilnie,

za

i zabudowań

ki, ulica Magdaleny 2, tel. 7.

łwosta na mecz Towarzystwa Opieki
nad grobami bohaterów

nie w roku

1928.

'
— Teatr Polski
Marji Gorczyńskiej.
Gorczyńska wystąpi
pieśniarskiej Tylli w

Profic, 12) E

S.

Krakowa:

Targów Północnych w Wilnie w roku 1928
p. Ferdynandowi Ruszczycowi,
profesorowi `
zwyczajnemu Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, za zasługi położorre przy or. Zgodnie z istniejącym zwyczajem w caganizowaniu I Wystawy Regjonalnej w Wil- łej Polsce odbywa się w dniach 1, 2, i 3 [i-

ARE

1)

i Orgonizacyj

cyjnemu

„ „okręg, I kategorja handlowa (Wilno—
Białystok): 1) R. Ruciński, 2) A. Załkind,
3) Z. Nagrodzki, 4) J. Liwszyc, 5) S. Kognowicki,
6) S. Rozental, 7) P. Zakrzewski,
8) M. Zajdsznur.
I-kategorja handlowa (woj.
l okręg,
Nowogródzkie i Poleskie): 1) Rachmielowski, 2) N. Porzeżyński.
Il kat. handlowa:

Moraczewski,

oraz Stanisławowi Ławrynowiczowi,
inspe- wybrane zostały na oficjalnych
delektorowi majątków państwowych w Urzędzie
gatów
wileńsk
w
czasie
Zjazdu.
ich
Wojewódzkim w Wilnie, za zasługi w orgaInformacyj udziela w dni powszednizowaniu Wystawy-Rolniczej i odowlanej w Wilnie w roku 1928 p. Janowi Łuczkow- nie od godz. 10 do 12 Oddział Sztu-

województw: Wileńskiego, Białostockiego,
Nowogródzkiego i Poleskiego, złożona została tylko jedna lista kandydatów. Miejsca
nieparzyste na liście zajmują chrześcijanie,
Lista przedstąwia się na- żydzi.
parzys
te

stępująco: |

wicz, Ostap Ortwin, "profesor Wacław

— Krzyże zasługi za organizację Tar- goń, wice-prezes
Helena Romer, segów i Wystawy. Pan prezydent
Mościcki kretarz Witold Hulewicz, Tadeusz Łonadał następującym osobom krzyże zasługi:
Złoty krzyż zasługi p. inż. Janowi Czer- palewski, skarbnik Tadeusz SzeligowWanda Dobaczewska i Wiktor
niewskiemu, inspektorowi
hodowli w. Zw. ski,

upłynął

go Komisarza wyborczego list kandydatów
na radców łdo Izby Handlowo-Przemystoме] м Wilnie.
„ Stwierdzono, že zgodnie z porozumieniem pomiędzy kupiectwem įi przemysłem

`
Аб5К!п а žydowskim
chrześcij

wygłoszone zo-

nych województwa Wileńskiego w Wystawie Powszechnej w Poznaniu oraz sprawy
meljoracyjne.

SAMORZĄDOWA.
dnia

przed południem

kreślił w swem
przemówieniu
tę wielką
wagę, jaką rząd przywiązuje obecnie do za
gadnień aprowizącyjnych.
Następnie omawiane były sprawy związane z uczestnictwem
związków komunal-

przedłużony został do 17 tyg.
‚ № terenie woj. Wileńskiego dotyczy
to jedynie terenu m. Wilna i pow. Słonimskiego.

wiadomo,

Dziś

go Wojewodę, naczelniką wydziału p. Kirtiklisa konferencja poświęcona sprawom apro
wizacji, który zagajając posiedzenie pod-

XI-28 r. wyczerpali lub wyczerpią zasiłki
z funduszu
bezrobocia, okres ustawowy

TEATR I MUZYKA.
isala „Lutnia“) Wystepy
Dziś o g. 8.30 w. Marja
w swej świetnej kreacji
sensacyjnej sztuce Bar-

stopada kwesta
mogił poległych
dniach powyżej

na rzecz
uporządkowania
żołnierzy. Taką kwestę w
wskazanych organizuje ró-

wnież Oddział Wileński Polskiego Towarzystwa

Opieki

nad

Grobami

Bohaterów.

Kroszkin, 3) Bednarski, 4) A. Fryd.
Dzięki dotychczasowej ofiarności społeI okręg, I kategorja przemysłowa (Wil- R ета i Oesterreichera „W rajskim ogro- czeństwa częściowo
spłacony został: dług
no Białystok): 1) M. Bohdanowicz, 2) A.
wdzięczności względem
rodaków naszych,
Ža
‚
Gordon, 3) J. Cytarzyński, 4) M. Frilling.
którzy polegli w walkach wyzwoleńczych z
"
_
Jutro
Marja
Gorczyńska
gra
„Pannę
z
do
Il s. I kategorja przemysłowa (woj
wrogiem o Wilno. Pomnik — mauzoleum na
Nowogródzki i Poleskie): 1) W. Wojewódz- brego domu”, na której Teatr stale bywa „cmentarzu Rossa już został wzniesiony. Oprzepełniony.
ki, 2) G. Czertok.
wytężoną
waga: Jutro w poniedziałek przedstawie becnie działalność Towarzystwa
Il kat. przemysłowa: 1) J. Oskierka, 2)
jest w kierunku uporządkowania mogił ponie
w
Teatrze
Polskim
rozpocznie
się
wyjąt5. Trocki, 3) A. Żukowski, 4) M. Taub.
ległych na polach walk,. stworzenia tablic
kowo o godz. 8-ej w.
Dzisiejsze popołudniówki. Dziś o g. 3-ej pamiątkowych i wzniesienia skromnych po, KOMUNIKATY.
pp.

Kasa Chorych m. Wilna
zawiadamia,
że od składek za mies. wrzesień 1928 r., niewpłaconych do dnia 31 października 1928 r.,
będą pobierane procenty
zwłoki, oraz po
tym terminie zaległe składki będą Ściągane
w drodze
'egzekucji
wraz z procentami
zwłoki i kosztami
egzekucyjnemi. Nakazy
płatnicze za służbę domową i dozorców nie
wysyłają się.
— Zarząd Wileńskiego Oddziału Związku Obrony Mienia Polaków w Wilnie, ul.

Nr.

1, niniejszem

podaje

do

—

Pierwsze Organizacyjne

stkich

powyższe

zebranie

rodziców

cji ujrzymy

wia-

zaprasza

szkoły.

Tymczasowy

wszy-

Zarząd.

powski.

strzelców
i

szarach

i2-go

grodzieńskich

listopada

81-go

w

p. strzelców,

w

Grodnie

na

w

ko-

za-

praszają tych,
którzy
kiedykolwiek
pod
znakiem ułanów grodzieńskich służyli.
Zadeklarowanie
przybycia na
święto

należy

zgłosić

do

Podbrodzia

—
nakładu

Od

Administracji.

„Słowa*

dołączamy

torów miejscowych,
Parowej Pralni.
—

Kwesta
16-X

dla

prospekt

zorganizowana

warzystwo Filantropijne
ciomi biednym wyznania
w dniu

Do

rb.

dała

do

dnia

dzisiejszego
prenumera-

Chemicznej
przez

To-

Pomocy dzieprawosławnego

następujący

rezultat:

zebrano ogółem 600 zł. i 34 gr., wydatki
wyniosły 18 zł. 40 gr. Czysty dochód wobec
tego wyniósł 581 zł. 94 gr.
— Kwesta na Ch, U. R. Dziś w fiełany na przewodniczącego Komisji KwalifiHermanowicz, na dzielę, kwesta na rzecz Chrześcijańskiego
kacyjnej Kol. Wincenty
Uniwersytetu Robotniczego tak zw. ChUR-u
członka zaś Kol. Henryk Chmielewski.
Dnia 23-X 28 r. Józef Niewiński vice- Niech nikt nie ominie kwestarek i kwestazgłosił rzy i nie skąpi grosza na oświatę
wśród
prezes Gospodarczy Stowarzyszenia

prze-

to

ostatnia

sposobność

powskim

tytułowej.
1

w

jednej

ujrze-

z najlep-

cenie od 50 gr. wcześniej

na-

technicznych wyjątkowo o godz. 15-ej (3).
Wieczorem dramat D. Mereżkowskiego
—

„Car Pawel

świetnym

Początek

I“, z Junoszą

wykonawcą

punktualnie

Stę-

postaci

o godz.

20.

— Zarząd teatru komunikuje, że w ponie
działek
i wtorek nieodwołalnie ostatnie
dwa

RÓŻNE.

tańców,

bywać można w „Orbisie* i od godz. 14-ej
w kasie teatru.
»
Początek
przedstawienia ze względów
w 9 obrazach

Dowództwo

Grodzieńskich

jest

Bilety w

dniach

którą

barwnych

nia znakomitego artysty
szych jego kreacyj.

że uroczystość 10-lecia powstania pułku będzie obchodzona wspólnie z bratnim 81-ym
li-go

szereg

atrze Polskim. W czwartek 1-go listopada
wystąpi w Teatrze Polskim na poranku zaszczytnie znany w Wilnie artysta operowy
Ser-iusz Benoni..
Będzie to zarazem pożegnalny
koncert
tego wybitnego śpiewaka przed wyjazdem
zagranicę.
|
"gram zawierać będzie
arje operowe:
„Hrabina“,
„Purytanie', „,Mefisto”, „Pajace”, „Żydówka”, Tannhżiuser*, Don Carlos“
„Książe Igor“, oraz szereg pieśni.
— Reduta na Pohuiance. Dziś po poł.
po raz ostatni. dramat G. Zepolskiej „Tamten". Postać Korniłowa kreuje Junosza Stę-

WOJSKOWA.
— Dowódca i Korpus oficerski
23-go
Pułku Ułanów Grodzieńskich
zawiadamiają
pułkiem

- wi- "mników

„Pociąg

ważnie klasycznych, nieprodukowanych jesz
cze w Wilnie. Program niezwykle bogaty i
urozmaicony.
Poranek wywołał żywe zainteresowanie.
Ceny mijsc zniżone od 50 gr.
— Pożegnalny koncert S. Benoni w Te-

posiedzenie

i sympatyków

rekordowy

— Dzisiejszy poranek tańców
klasycznych w Teatrze Polskim. Dziś o g. 12.30 pp.
wystąpi w Teatrze Polskim świetny artysta
tancerz Edwin Ludwigo. W jego interpreta-

12 m. 30 w lokalu Kliniki Ginekologicznej
U. S B. ul. Bogustawska Nr. 3 (dawna Czy.
Na

będzie

catunku“, komedja ta nie nadaje się dla młodocianych słuchaczy.

Przyjaciół Pierwszej Szkoły Połskiej w Wilnie Stefanji Świda, obecnie
pod
nazwą
„Dziecko Polskie* odbędzie się w dniu 28
października (niedziela) punktualnie o godz.
sta)

grany

dmo“ 5.30 pp.. — komedja lekka „Prawo po-

domości osób
poszkodowanych, że wobec
znacznej frekwencji
interesantów,
termin
przyjmowania podań na przerwanie dziesięciołetniej dawności został przesunięty do dn.
30-go listopada 1928 roku., a rejestracji do
dn. 31 grudnia 1928 roku.'

towarów zagranicznych, zwalczanych przez 23 Pułku Ułanów
Ligę. Przedstawiciele Konwentu „Batorja“ i listopada r. b.
„Kresowia* zaznaczyli,
iż organizacje po-

wyższe powzięły

„Słowo

organem

odbędzie się posiedzenie miejskiej

Rysia ujęty.

rewolweru,

to jest

sam fakt konfiskaty szeregu numerów mówi o kierunku jego.
— (0) W sprawie budowy ośrodka

czony znienacka, nie mógł bronić się.
Ma on za sobą bogatą w przestęp-

biura na terenie Woj. Wileńskiego jako instytucji spółdzielczej niewchodzącejw skład Zawalna

moc

udziela MICHAŁ JÓZBFOWIEZ
1iod

trzebą

w sali gmachu

poranekodq.12-2j do 4-8j p.p.

lekcje

--

46.60

125.01

JWZEF ŚLIWIŃSKI

Informacje od 11-ej

171.18

Kino „POLONJA“,
DZIŚ odbędzie się

Ceny

Znakomity

rozpoczyna

26.36

Konferencja

— Zebranie

opasowe.

Stwarzając możliwość zbytu
*_ py się zniżki cen.
Pozbycie się inwentarza

8.88

237,80

nia". W niedzielę dnia 28 bm.

Ą

stopniowo wyzbywać się bydła. Pośrednicy zrozumieli to i prowadzą już akcję, która powoduje
znaczny spadek
cen na bydło. Polega ona obecnie na
wstrzymaniu zakupów.
Bardzo byłoby pożądane aby rzeźnia w Wołkowysku dała znaczniejsze

125,32

8.92

239,—

Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.40

Akzbara

inwentarza
żywego,
głównie krów,
wśród drobnych gospodarstw rolnych.
Dla braku paszy ludność zacznie

26,42

46,72

Wiedeń

— Przedewszystkiem
obawiamy
się znacznego zmniejszenia się stanu

237,70
—
34,83,

171,61

Włochy

:

nych następstw klęski?

|

8.90

238,40

Е Н [
paraad p

uniknęłoby

Nowy-V ork

gleb.

аь,
аан

w ten sposób

jakości

оЕЛЛАИ И)

Tylko

według

W

najtańszych. Prosimy sprawdzići przekonać

móc, placówce chrześcijańskiej — i miast
narzekać na brak akcji pozytywnej
wśród
rzesz robotniczych, czynem choć drobnym
zadokumentować swoje stanowisko pozytywne.

bin

PRS

rejony

a
W
—

GZW

robotników chrześcijańskich. Trzeba

KRONIKA

na

PZW WW

się, że

nych w Wilnie zbiegł żołnierz —niejaki
Antuch. Pomimo poszuOd 1 do 4 "listopada
obradować
kiwań nie udało się ustalić miejsca
ukrywania
się dezertera i
—
Konfiskata
„Słowa
Pracy*,
W
dniu
będą
w naszem
mieście
zaproszeni
dopiero przed kilkoma dniami ujawniono, że w lasach postaw- wdzorajszym p. Starosta Grodzki nakazał
skich pojawiła się banda, która zaopatrzona jest w ręczny kara- konfiskatę kolejnego (18) numeru biąłorus= przez Wileński Związek Literatów Polskich

największą obawą, gdyż ostatnio pra- dowiadujemy się o zupełnie przypadkocowano dużo nad uprzemysłowieniem wcm aresztowaniu ostatniego z pozosta
dzie,, rozpoczynamy
Szereg wyna wolności pomocników jego—
wiejskich i ccianie się na jących
Stanisława Jankuna.
wiadów z przedstawicielami zain- gospodarstw
tej
linji
byłoby
klęską.
jeden
z funkcjonarjuszów
policji
teresowanych rolników celem zobrazowania stanu rzeczy i zazna— A jak się przedstawia sprawa Śledczej zauważył na ulicy Jankunai
dobrawszy sobie do pomocy policjanta
jomienia się z postulatami wysu- przyszłych siewów?
wanemi przez nich w związku z
— W obecnych warunkach rolni- mundurowego, przytrzymał go.
nieurodzajem.
Redakcja.
cy nie będą mieli ziarna siewnego (0Inspektor rolnictwa Zw. Kółek i Or wsa, jęczmienia,
grochu, kartofli) i
ganizacyj Roln. Z. wschodnich p. Cz. przypuszczać należy, że na wiosnę poMakowski, do którego zwróciliśmy się wstanie trudność kupienia go. Należao wyrażenie swego poglądu na kwestję łoby aby instytucje rolniczo - handloklęski nieurodzaju dał nam następują- we zajęły się skupem miejscowego mace wyjaśnienia.
terjału siewnego, jako najwięcej odpo— Jak w rzeczywistości przedsta- wiadającego naszym warunkom klima- | NIEDZIELA
Państwowy Bank Rolniczy
„wia się klęska nieurodzaja —zapytu- tycznym.
28 Dzis |
Wschóa sł. g. 6 m. 11
mógłby przeznaczyć na ten cel specjal
jemy.
Szymona į
Zach. sł. O 4. *6 m. 38
— Klęska nieurodzaju dotknęła u ne kredyty.
jutro
Sytuacja jest bardzo poważna gdyż
nas t. j. na terenie woj. Wileńskiego,
Zenobjusza;
i
najmocniej północne powiaty, a więc: stan obecny grozi nieobsianiem wszyBrasławski, Dziśnieński, Święciański i stkich terenów użytkownych co byłoby Spostrzeżenia
meteorologiczne
nieszczęściem o charakterze
Postawski. Wywołana ona została zna- wielkim
Zakładu Meteorologii U. S. B.
cznie cięższą niż zawsze zimą (co od- ogólnopolskim.
z dnia — 27-X 1928 +.
— (Co należałoby zrobić aby zarabiło się no oziminach) oraz spóźnionym okresem wegetacji na co wpłynę- dzić złu?
Ciśnienie
j
— Przedewszystkiem
jako pierw- średnie w m. ] е
ło opóźnienie zasiewu jarzyn. Powiaty
wspomniane mają glebę cięższą i dla- sze posunięcie musi być przyznana na
tego ucierpiały w tym roku, roku desz- wiosnę pomoc siewna, następnie odro Temperatura J
duj
czenie spłaty pożyczek
wydawanych średnia
czów i chłodów, znacznie więcej.
Gdyby nawet rok
Stan obecny nazwać można kata- przez spółdzielnie.
4 га do- |
**
1929 był urodzajnym zapłacenie wszystrofalnym.
Żyta mamy marne, siewy jarych od stkiego stanowić będzie niemałą trudbyły się z miesięcznem
opóźnieniem ność.
Wiatr
:
crzewatający 1! Południowy.
Uruchomienie kredytów
hodowla(ięczmień miejscami dopiero w końcu
czerwca), jarzyny tegoroczne nie doj- nych, w większym rozmiarze niż doUwagi: pochmurno.
rzały, tak, że wielu rolników uznało za tychczas przyczyni się do wstrzymania
Minimum
za dobę -- 50C.
materjału
jedyne wyjście skosić je na paszę,zwła wysprzedaży cenriejszego
Maximum
na dobę 9?C.
hodowlanego
i
zabezpieczy
byt
mle*sźcza że łąki (przeważnie mokre) nie
Tendencja
barometyczna:
stan
‚
dopisały, a koniczyny,
specjalnie w czarstwa.
stały.
Pożyczki te powinny być wydawapow. południowych dały pokos b. miGREW
ne przez spółdzielnie mleczarskie człon
zerny.
„
URZĘDOWA.
i
:
Ci, co czekali, doczekali się mrozu. kom tych spółdzielni.
— O organizacji policji w powiatach
Z dalszych posunięć
wymienię tu
Naogół zaś biorąc zauważamy niedomiejskich. W myśl Wydana ostatnio roz
tylko konieczność obniżenia taryf prze porządzenia Min, Spraw
kształtowanie się ziarna.
Wewnętrznych w
(otrę- miastach stanowiących osobne powiaty dla
Kartofle, ten podstawowy produkt wozowych na pasze treściwe
bie, makuchy) oraz daleka posuniętą celów administracji państwowej, pelicja sta
spożywczy wymokły
(miejscami 50
przy
egzekwowaniu nowi obwody powiatowe. Do tej kategorji
proc.) Ustawiczne deszcze i chłody (w powściągliwość
zostało i Wilno.
;
"podatków
z
płatników,
których
gospo- zaliczone
dniu 17 bm. mieliśmy mróz 5 stopni)
— Naczelnik Wydziału Bezpieczeńdotknięte zostały stwa — Wice-wojewodą Wileńskim. Na
stworzyły warunki przy których kar- darstwa specjalnie
ostatniem posiedzeniu , Rady Ministrów zatofle nie mogły dojrzeć
normalnie i klęską nieurodzaju.
— Aco zrobił już w tej mierze Zw. padła uchwała, mocą której Naczelnik Wyzachodzi obawa, że przymrożone zlekdziału Bezpieczeństwa p. Stefan „Kirtiklis
ka okażą się nietrwałe w przechowy- Kółek i Org. Rolniczych?
desygnowany
został ną stanowisko Wice—-Na ostatniem posiedzeniu Związ Wojewody:
Dekret nominacyjny
podpisany
„waniu.
-— Jakie różnice na terenie woje- ku, poświęctonem sprawie nieurodzaju zostanie w najbliższym czasie.
Rolwództwa wykazuje kięska nieurodza- uchwalono przesłać Ministrowi
— Konierencja w sprawie
utworzenia
nictwa i Skarbu memorjały obrazujące biura meljoracyjnego. W dniu wczorajszym
ju?.
odbyła się pod
Klęska nieurodzaju dotknęła głów- klęskę nieurodzaju z podaniem w nich w Urzędzie Wojewódzkim
przewodnictwem p. wice wojewody Kirtiklicelu
na
mających
nie północne
powiaty i tereny o gle- szeregu propozycyj
sa konferencja z udziałem
wszystkich stabach ciężsżych. W roku bieżącym no- zaradzenie złu.
rostów, przedstawicieli społeczeństwa i ortujemy zjawisko, że ziemia lżejsza (pia
ganizacyj rolniczych w sprawie. utworzenia
samorządowego biura mreljoracyjnego.
ski, szczerki) dały plon zupełnie dobNaczelnik wydz.
meljoracyjnego Min.
ry, a miejscami nawet lepszy niż w la27 października 1928 r.
Roln.
p. Turczynowicz wyjaśnił na wstętach ubiegłych.
;
pie cele i zadania biura oraz
zobrazował
Dewizy i waluty:
Wileńsko - Trocki powiat np. dał
możliwości finansowe jego powstania.
Tranz.
Sprz.
Kupno
Obecni na konferencji z uznaniem poładne urodzaje. Dopisały tu kartofle to
* 8,88
8,90
8,86
witali projekt Ministerstwa, który
stwarza
też przy udzielaniu pomocy błędnem Dotary
Belgja
123.91
124.22
123,50
zwłaszcza dla drobnego rolnictwa widoki
byłoby
wyznaczanie ich w czambuł. Holandja
357.45
358.35
356.55
szybkiego postępu prac meljoracyjnych —
43,25
43.35
43,14
Należałoby, zdaniem mojem, podzielić Londyn
szczegółowych.
2
3
teien

i t. p. przekonajcie

r

MAKOWSKIM KIEROWNIKIEM
GANIZACYJ ROLNICZYCH).

Katastrofalne
rozmiary klęski
nieurodzaju na terenie województwa Wileńskiego przestały być w
sierze
przypuszczeń — stają się
faktem, którego nie można zaprze
czać. Jeżeli w całej Polsce, pominieurodzaju w Wileńszyźnie,
mo
tegoroczne zbiory przekraczają 0
10 proc. zbiory przeciętne — tem
bardziej obowiązkiem
czynników
miarodajnych jest przyjście z wydatną pomocą ludności
zagrożonej głodem. Mając to na wzglę-

„GD

właściciele fabryk, hoteli, restauracyj
:
pp
NM
HP WOO
suma wm ww

wo

Dokola kięski nieuradzaju w wwie Wileńskiem,
Z

zw

urzędów,

mum um

Kurjer Gospodarczy Ziem
4WYWIAD

kierownicy

б А! - == че

razy „Car Pawel I-szy“ ze znakomitym

Junoszą Stępowskim w roli tytułowej.
— Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne urządza w poniedziałek dn. 29 b. m.

w R

bohaterski w
rząc

w

kraju świadczących

iż kult

Polsce zaginąć nie może. Wie-

ofiarność

społeczeństwa

Zarząd

To-

warzystwa liczy na to, że nikt nie odmówi
datku na cel tak piękny i szlachetny.

Wszelkie najskromniejsze ofiary uprzejmie prosi Zarząd nadsyłać pod adresem Wilno ul. Wiłeńska Nr. 15 (Spółdzielcza Kasa

Kredytowa)

lub

Księgarnia

św.

Wojciecha,

Dominikańska 4.
Jednocześnie Zarząd zwraca się do wszystkich społecznych organizacyj o łaskawe uproszenie swoich członków przyjęcia udziału w/kweście.
Wydawanie skarbonek rozpocznie się w
dniu 31 bm. od godz. 3-ciej pp., środa, Wileńska 15 i trwać będzie przez
cały czas
zbiórki.
s

TRANSBETUS

0 kuknłce i do kukułki
Kukała

kukułka

skrzydełkami,

dowcipów

w _ piątek,

lecieć

i ostrych

próbowała

słówek.

machała
w

Wysilała

krainę

swą

główkę ptasią na pomysły ponad móżdżek,
wycięńczała swój głosik na skrzeczenie ponad siły, mikrofon i słuchaczy o mdłości

przyprawiając.

Rozmachem
swych intencyj
nudnych
i skrzydełek bezbarwnych objęła i moją godną osobę, przypisując jej czyny niedokonane, słowa nigdy niewypowiedziane.
O, kukułeczko, ptaszku radjowy! Po co
było szukać aż psa policyjnego? Zwyczajna
kura by wystarczyła do wygrzebania tych
paru świecidełek, które za djamenty
wy-

starczą
jaciół.

dla twych

chyba

nielicznych

przy3

Ja, Nemezjusz
Ogórkiewicz — esteta,
Redutę i Stepowskiego szanuję ponad dowcipy ptasie, więc też kukułkom, wronom i

gawronom
gniazdka
Abia

wstęp

do tego, mtego osobistego

jest nieznany,
progi za wysokie,
zbyt lekkie dla ich ciężkich skrzy-

et.
„ Fruwaj więc, kukułeczko, tylko w obrę-

interesujący koncert znakomitego — pianisty bie przez los sprawiedliwie ci wyznaczony!
Egona Petri, który wykona niezwykle inte- Kukaj w zwiędłe uszy niewybrednych słuresujący program.
|
chaczy!
Na naczelnem miejscu figuruje Chorał
Moi czcigodni świadkowie w chwilach
i fuga J. S. Bacha, którego niezrównanym rozczulenia zwykli mawiać: „szlachetne, jak
interprełatorem jest właśnie Petri, Ponadto zając na półmisku”,
w programie koncertu widnieje
AppassioBacz, aby potomkowie, w chwilach znu
nato Beethovena, Chopina 12 etiud op. 25 dzenia nie mówili „Nudne, jak kukułka raMedtnera Bajki, Rachmaninowa
Preludja i djowilenska!“
Strawińskiego Petruszka. Koncert
odbędzie
Klemens Nemezjusz Ogórkiewicz
się w Teatrze Polskim Mickiewicza 6, o g.
10 wiecz. Pozostałe bilety są do nabycia w
Kasie Teatru Polskiego od godz. 11 rano do
9 wiecz. bez przerwy.

B Szpiedzy” 5; H

LA

8

1 PRZECRADZEK URBANISTYCZNYCH.

Z SĄDÓW.
SĄ-

PRZED

KOMPARTJI
DEM.

KOMITET

OKR.

WILCZE

partji i prowa-

Jan

stanowili:

Okr.

sekretarz

Oto

też słuchaczka

—

USB

Rachela Lewówna, zwolniona za kaucję zbie
ь
х
gła przed sprawą.
Policja polityczna mając pewne podejrze
nia, że Konstanczuk „robi w komunie“ TOZtoczyła nad nim opiekę. Inwigilacja ta dała
no
materjał obciążający wobec czego zrobió
rewizję. Znaleziono rękopisy raportów i spra
wozdań oraz inne dokumenty świadczące 0
do Komparwinie. Badany zeznał, że należy
tji i wskazał na adres akademiczek. „Rewizja przeprowadzona u nich dała wyniki re-

postaci

alne w

przed

poprzeczne

apteką

przez

jakieś pagórki
chu i t.p.

Ponieważ

|

całą

szerokość

z resztkami

akurat

ten

betonu

odcinek

chodnika,

ciągnęła się do późna.

wyrwę

wyrok: Jan KaWreszcie wyniesiono
sztanczuk 12 lat. ciężk. więzienia. Olszwang
Tema, Pogoda Eljasz, Cukierman Benjamin
po 8 lat cięż/k. więz. Płotkin Dawid bl. cw.
na
darowano
Płotkinowi i Cukiermanowi
mocy amnestji Race

na sesji wyjazdowej

w Święcianach.

Pomię-

spraw.

w

jeźdni

na

tejże

ulicy

jest

WYSZŁA

NOWY

wsi Damucie

b. ciężkielat więzie-

:

spraw.

licznej

obsadzie

10,15—11,45: Transmisja nabożeństwa z

— 12,05: Tr. z

W-wy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży MarKrakowie oraz komunikat metejackiej w
5 Transmisja Inaugu— 14,00:
rologiczny. 12,0
z Uniwersytetu
racji roku akademickiego

sei

muzyczna

—

zadawalniająca.

Ali

|

а,

że

fowar

14,00—15,00: Tr. z W-wy.

Poniedziałek

=
P

SYSTEM

z

kowa:

*

i odczytanie

pro”

Koncert wieczorny

poświęcony

mu-

Poczatek

W

Licilla

Przedstawicielstwo
Dom
h ndlow:

in. 3

gia TROGGY
TRWAŁE

i

fabryczny

">

moralnošci

PRASA“,

jak to stwierdzili

prof. Berlin.

funkcję organów trawienia,

wzmacniają

арго

moroidalne, reumatyzm

i artretyzm,

Fibiger

bóle

Drygas

na wystawach

sam

stosować

elektrycznego

aparatu

i złot. medalami

w Badenie,

Londynie

innych miastach.

i wielu

Tysiące

wyleczonych.

podziękowań

Wiedniu,

Berlinie,

otrzymał

Dr. Lauer

medal

Riga 1927

Jakośc

od osób

1928

ul. Niemiecka 26.
Tel. 625.

Skład

1|2 pudełka zł. 1.50,— podwójne pudełko zł. 250.
Sprzedaż w aptekachi składach aptecznych.
UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladoWarszawa,
wnictw! Reprezentacja na Polskę: „PROTON“

Wydawca

Stanisław Mackiewicz.

1928.

PORCOZNYACA

Redanior

gwarantowana
Żądać

wszędzie

fabryczny Ro ZEATEN
Wilno, Niemiecka 28,
fel. 13-21.
GY)

odpowiedzialny

Witold

Woydyłłe.

tody. Ceny
przystępSię
Przyjmuje
nę,

kupna wyjezd-

mody.
Św. Jaf- gług ostatniej cechowa

ilno, ul.

9ska 8, sklep „Okazja Mistrzyni

о-б „WŁADYS
opówka ŁAWA:
7—8.

6

e
Wędliny

8

a

znanej

przyjezdnych

_———

mieszkanie

wiejskie

nione.

Dla:

uczenic

zapew-

0-+807

dobroci

Hammel).»: rietoro Oszczędności

Zdziechow- |swoje ulokuj na 12

kiej,

E Haz mebli, z osobnem| SKIegO, IUż Otrzy- | proc.Gotówka twoja

iS-ka |złotem,. m,,. srebrem
srebrem.A6
_nadający|>| ZwZwiędryńskiskiiS-ka
B wejsciem,
d
Rae

m się
dla kilku samot-| Wielka 28, tel. 1224 |drogiemii kamieniami;
nych panów. Połocka

a
a
|

9—5, Zarzecze,

LOMBARD

=

Plac Katedralny, ul.
Biskupia Nr 12, tele-

„ ischias, wypadanie

ANE cery,

„it. p.

włosów,

PES EEA

D.ZELDOWICZ

Ge POSADY Li

AS,

Spa

E

ządów

pie

a b. łatwy.

B|

i

stnieje od 1840 r.|

spółka z ogr. odp.

WENE-

|cyine

wicza,

DOW . MOCZÓW.

prof.

Sekuło-

rawia 42.

Sia

e4 1843 2 :

MEBLE

stołowe, || sałony,
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Z pośród wykonawców roli głównych оbok nieco już zmanierowanego Rudolfa Klein

godz. 11—1

RADJO.

Warszawskiego.

i z samej

o tak

Ilustracja

Biuro sprzedaży —Hofel

EE

Kateery Poznańskiej. 11,56

w

—Rogge i czyniącego znaczne postępy Willi Fritsch'a, zasługują na uwagę dwie nowe
„rewelacje kobiece filmu niemieckiego: roz-

natomiast

Teatr

dla biur i firm ekspedycyjnych,
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NONZEUNEOSNRENEGUGNANZ

terminowego ciężkiego więzienia.

gm. łyntupskiej za zadanie
go uszkodzenia ciała pięć

towny

co

Wszystko,

centra-

z bolszewickich

że się dziś obejść żadne państwo zarówno
cywilizowane jak i dzikie. Zresztą „profesja
stara jak Świat!
Jedno, co można zarzucić temu filmowi, to

Przechodzień.

ważnych n. p.
Konstanty Kaczkowski ze wsi Pluniszki gm. Daugielskiej za zamordowanie pięciu osób otrzymał karę bez-

Alfons Hacienica ze

ulicy,

mieście!

kilka b. po-

się

znalazło

ianemi

Tears „Polonia“
A.Mickiewicza 22.

Rudolf

Lien

4, 6, 8

seansów o godz.

początki

i sensacja dla Wilna! PIERWSZY

nowość

główn.:

straszliwej katastrofy kolejowej.
powinien wiedzieć, gdyż szpiedzy

na

się o przybycie

Uprasza

Dzis! Wszechświatowa

w rol.

wiośniana

i

Maurus

Gerda

nowoczesnej techniki. Oszałamiające zdjęcia
zwodnicza pracal Polowanie na ludzi. Każdy

|

Film tysiąca sensacyj! Najcudowniejszy film Światał
Reżyserja FRYDERIKA LANGA,
D Ł 9"

'

demoniczna

Rogge, Willi Fritsch,

Wileńska 38.

filmach — атегуКай-

zagranicą, uprawiających
li szpiegowskich
swą nikczemną robotę pod płaszczykiem roprzedstawicielstw“
„targowych
zmaitych
t. p. a nie raz nawet bezpośrednio przy pomocy poselstw lub konsulatów sowieckich.
Zarazem widz może sobie uświadomić całą
piekielną wręcz „technikę”, do której doprowadzono ten niebezpieczny lecz za to ren-

na wierz-

odnośny odcinek ulicy Wiwulskiego, (kościoł
bowiem. leży przy skrzyżowaniu tych dwu
ulic)
pozostawiono i nadal bez chodnika!
Jest to więc tak zwane „połowiczne załatwtenie kwestji“.
Dla pocieszenia wiernych dodajmy że w
bezpośredniem niemal sąsiedstwie z tym. kościołem bo u wylotu ulicy Rydza - Śmigłego
na ulicę: Wielką Pohulankę tameczni mieszkańcy nie doczekali się nawet takiego połowicznego załatwienia i „dzikie pola* zalegające wylot tej ulicy, gdzie niema ani chodników, ani jeźdni, ani lamp trwają i nadal w
swym, przypruszonym zieloną trawką, pierwotnym wdzięku, chociaż to podobno śród-

Sąd Okręgowy w Wilnie, będąc na
Święcianach rozsesji wyjazdowej w
poznał pod przewodnictwem p. prezedzy

świetnych

niczą robotę jednej

> niu mieszkańców tych ulic, chcielibyśmy zaschowanej w koszu z bielizną. |
Początkowo panienki oburzały się rewi- Rok Magistrat „czy to już zawsze tak bęzłe?1*
zją twierdząc, 2е jest to zwykła omyłka,
kiedy jednak okazało się, że koszulki i inne
CHODNIKI „NA RATY*.
niezbędne części garderoby kryją w sobie
bibułę zmuszone były przejść się do areszPo dłuższych alarmach prasowych włatu.
Sprawa prowadzona jest przy drzwiach dze miejskie zabrały się do uporządkowazamkniętych, z przebiegu jej możemy więc nia zaniedbanych okolic licznie uczęszczapodać tylko tyle, że obronę wnoszą mec. nego kościoła Serca Jezusowego. Zabrały się
Dąbrowski (pomocnik Duracza) z Warsza- niestety, na swój sposób,
3
W rezultacie ułożono chodniki na ul. Arwy i prof. Petrusewicz z Wilna.
Badanie świadków oraz biegłych Sądowi chanielskiej, a nawet, — po pewnym nazajęło dużo czasu wobec czego sprawa za- myśle, — zabrukowano kilkunastometrową

sa Owsianko szereg

paru

„UFA“

(kino „Heljos“)

kszej wytwórni niemieckiej „Ufa'* p.t. „Szpie
ist- dzy“.

Chomiczewskiego

nej

Wyroki

Po

Dziś ostatni dzień! Film, o którym mówić będzie Wilno!
a E
9s$ z pP
Super-Superszlagier
Nolių“ |
Kino-

skich z życia rosyjskiego a mianowicie: „Bia
ła gwardja“ i „Anna Karenina“, wyšwietla
obecnie kino - teatr „Heljos“ obraz najwię-

gorzej oświetlony, a chodnik w tem miejscu
przysłania
żywopłot,
chodzenie tu,
zwłaszcza w porze wieczornej, lub nocnej nie
należy do zbyt przyjemnych, Przeto, w imie

agitacyj-

dużej ilości bibuły

„SZPIEDZY“ —

ekranie.

Obraz ten reżyserji Fryderyka Lang'a unieje od kilku już lat(!) parę głębokich, okrągłych dołów w chodniku
asfaltowym, a stępuje nieco innemu arcydziełu tego znana Małej Pohulance, słynącej, naogół z pokomitego reżysera mianowicie — „Doktorządnych chodników, podważył ostatnio ich rowi Mabure*
pokrewnego
„Szpiegom“
dobrą sławę prywatny Instytut Ginekologi- przez swą sensacyjną - awanturniczą treść—
czno - położniczy, który wykańczając wios- znać jednak na nim, nie mówiąc już o wyną rb. przeznaczoną na ten cel kamienicę, sokiej klasie samych zdjęć, Iwi pazur twórpopsuł gruntownie cały chodnik dokoła. Wi- cy „Žmęczonej šmierci“ i „Nibelungow“.
dzimy więc tu głębokie wyrwy podłużne i
Film „Szpiedzy“ przedstawia nam zbrod-

Komitetu, posługujący się pseudonimem Bol.
Dawid Płotkin, — technik tegoż
Sawicki,
Pogoda wel Szloma Sztejn,
Eljasz
tu,
komite
Tema Olszwangówna, stuchaczka USB. Pią-

ta współoskarżona,

ŚRÓDMIEŚCIU.

mieszkańców naszego miasta. Pragniemy tu
zwrócić uwagę na parę szczególnie dotkliwych wypadków w tej dziedzinie.

dzenie z ramienia jej antypaństwowej - wywrotowej roboty. Skromny ten komplecik

Konstanczuk,

W

Wadliwy stan chodników nawet w śródmieściu stanowi jedno ze stałych
utrapień

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego
0
zasiadło wczoraj cztery osoby, oskarżone

należenie do komunistycznej

DOŁY*

Na srebrnym

MO

ul.

— LOSE „Od S—7P:P-—£00%.— Ł8Ł

17

Dru

m. 5, od 4—5

p.p.

ua „Wydawnictwo

Zarząd.

1-—966vważnia

się,

Wileńskie* ul. Kwaszelna 23.

9

