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miesięczna z odniesieniem do domu

prezydenta

w

Sta-

nach Zjednoczonych.
Ggromine

zainferesowanie.

NOWY YORK. 7.X1. Wybory prezydenta
zgromadziły już wczesnym
rankiem tłumy publiczności przed lokalami wyborczemi. Cała policja została zmobilizowana.
W
czasie wy-

borów czyniono zakłady na korzyść
Hoovera w stosunku 5:1. W m. N.
„York
oddano około 2 miljonów
głosów. Smith oczekuje wyników wy, kaj borów w hotelu „Baltimore*
w. М.

Yorku. Hoover przebywa w swej po| siadłości w Kalifornji. Fabrykant sa| mochodów Durant założył się z pewnym bogatym
demokratą
o miljon
dolarów, że wybrany będzie Hoover.

sprawność

organizacji.

Kobiety głosują licznie.
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CHICAGO,

7.X1. W

dwie

godziny po rozpoczęciu
-| 1.385.000 uprawnionych

ią:

i

pół

wyborów na
do głosowa

nia już 300.000 złożyło swe głosy.
W Canzas City po dwuch godzinach

AU

I

trwania wyborów złożono już 50.000
głosów, t. zn. czwartą część
upraw-

B 0 nionych do głosowania.
_'

N. YORK.

sowanych

Na godzinę jest tu od-

około 100.000 głosów. Skła-

się szczególnie

kbanie głosów odbywa

|.

et.

| stybko w okręgach, gdzie

ustawione

4 specjalne maszyny do obliczania
Žynikow. Do godz. 9 wieczorem, we-

—-- dług
czasu Środkowo-europejskiego,
się złożyło swe głosy około 15 procent
n mi Uprawnionych
do głosowania. Niedrev zwykle wielka jest frekwencja kobiet.
tasni!

ynie

Wszędzie Hoouer przeważa.*
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NOWY

YORK.

7.X1.

Pat.

Godz

42 min. 15. Ostatnie
dane
przema„%ją zdecydowanie za zwycięstwem
oovera, o ile nie zajdzie
niespo
ziewana zmiana w nastrojach stanów
tradycyjnie republikańskich. W stanie
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SH

nie zdobył nastrony Smith
Nrugiej przeciwwa
394 „Uležytej
gi w stosunkach rę-

koniż ublikańskich.
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Ceij*" WIEDEŃ, 7 XI. PAT. Dzienniki wiedeń
„ Widskie donoszą z sWaszyngtonu, że wybór
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53.

spowoduje

cały szereg
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na

zelnych stanowiskach.
Między innemi sądzą, že dotychczas0kanclerz skarbu Mellon ustąpi ze swe=

stanowiska.
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Zwycięstwo Hoovera oznacza prowadze
dotychczasowej polityki prezydenta Co-

idgea, której główne wytyczne są następu
e: unikanie sojuszów z innemi państwa-

if, trzymanie się zdała od
mowne stanowisko

M
WSild
fego

Ligi Narodów,

w kwestji

zniesienia

racji, odłączenie kwestji reparacji Od
estji długów, obstawanie przy pakcie
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Węgrzech.

W
—©Zdziesiątej rocznicy
istnienia re"ton iki czechosłowackiej dzienniki
węe ak
yiskie pisały, że jedynie przez
przy1 368
k Czechosłowacja mogła dotrwać
Alo lat istnienia.
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Tego jeszcze nie było!
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"Brudne pieniqdze”
z Chinką ANNĄ-MAY-WONG
y tych dniach w kinie „HELIOS“.
7U

DUKSZTY-—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO--Ksieg. T-wa „Ruch“
HORODZIEJ—K. Smarzyński.

|

OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. |
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOrPCE-—-Ksieg. T-wa „Ruch“.

NIEŚWIEŻ—ul.

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem,
||
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

Redakcja

cia nie uwzględnia

zastrzeżeń co do rozmieszczenia

ogłoszeń
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i opracowała

posiedzenia
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delegac:

ai swej strony przedstawił w dłuższych przemówieniach
RARE
rozwinąć się na szerszej
rokowania mogły
litewski punkt widzenia. Według niego,
podstawie w myśl projektów polskich, które obejmowały uregulowane bezpośredniej
komunikacji, małego ruchu granicznego i tranzytu do Kłajpedy oraz układ gospodarczy.
razgodę

swoją

Strona

litewska

uzależniła

za

możliwe

prowadzenie

AE

na tego podaja

sprawy

od Y

57
Wiłeńskiej w Sao
żenia przez stronę polską zgody na wyposażenie ziemi
narodowy statut polityczny. Propozycja ta została przez delegację polską o SOC,
jako mieszającą się w wewnętrzne sprawy Polski. Wobec tego delegacja litewska uważa

rokowań

jedynie

podstawie, ograniczając się

węższej

na

do ukałdu w sprawie wymiany towarowej i w sprawie spławu na Niemnie. Ze strony
polskiej zaznaczono, że sprawa spławu drzewa na Niemnie związana jest ze sprawą
komunikacji wogóle i że załatwiona być może przez wykonanie postanowień konwencji kłajpedzkiej, — Litwini oświadczyli, że załatwienie sprawy komunikacji w duchu
propozycyj

polskich

uczyniłoby

wyłom

w

ich taktyce

biernego

oporu

w

sprawie

wi-

proponowanego
zajęła delegacja „litewska w sprawie
levskiej. Podobne stanowisko
uprzywilejoprzez Polskę układu gospodarczego na podstawie klauzuli największego

Sprawy

bezpieczeństwa

i odszkodowań.

sprawozdania komisji
W dalszym ciągu posiedzenia przystąpiono do
*
!
jeczeństwa i odszkodowań.
Ьпшёоиіешаі komisja ta nie złożyła wspólnego obu delegacjom sprawodelezdania, odczytane zostały projekty sprawozdań, złeżone Jprzez każdąprzystąsa
Woldemara
żądanie
Na
komisji.
powyższej
do
gację oddzielnie
do powyższych
aneksów
szeregu
całego
piono również do odczytania
komisja zaNastępnie
godziny.
półtorej
przeszło
sprawozdań, co trwało
aprobowala“isprawozdanie 7 obrad ścisłego komitetu „i przyjęła do „Wiadobezpieczeństwa i
komisji
mości oba projekty sprawozdań z działalności
odszkodowań.

Woldemaras

znowu

gada od rzeczy.

Następnie zabrał głos premier Woldemaras, który w przeszło godzinnem
przemówieniu wyłuszczył swoje poglądy na całokształt spraw, związanych z
pragami powyższej komisji, które—jak się wyraził—stanowią jądro kwestji stosunków polsko-niemieckich.

Do rzeczy! Min. Zaleski klaruje wszystko w przeciągu
'kwadransa.
Na niezwykle przewlekłe przemówienie premjera Woldemarasa,
wywołało ogólne znużenie, p. minister Zaleski dał w 15-minutowem

mówieniu

krótką i dobitną odpowiedź.

5

8

które
prze-

у

trzymać się
Zaznaczył on przedewszystkiem, że nie będzie usiłował
który,
Woldemaras,
premjer
dyskusji
w
stosuje
jaką
tej samej metody,
trzeciej komisji,
wychodząc od spraw bezpieczeństwa i odszkodowawczych

zdołał poruszyć cały szereg zagadnień, daleko

N-SWIECIANY—ui.

ŚWIĘCIANY

odbiegających od omawia-

bezpieczeństwa
sprawy
nego tematu, jak naprz. traktatu locarneńskiego,
prawie
w
między Polską a ZSSR, traktatu ryskiego, zagadnienia traktatu

opusfoszał

28.

POÓW.—Rynek

0.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.

i

WOŁKOWYSK—Kiosk

Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie

B. Gołembiowskiego

2-ej i 3-ej

30 gr.

Za tekstem

10 groszy

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr

7. Xi. 28.

wyrządzone
pierwotnym
polityki gospodarczej.
W

zależności

od

Powrót delegacji kolejowej do
Rygi.

kierunkiem

rozmiarów,

istoty

i przewidywanych skutków nieurodzaju powołane organizacje rolnicze i spo
łeczne wysunęły
szereg
postulatów
konkretyzujących tę pomoc z jaką Pań
stwo winno przyjść poszkodowanemu
przez klęskę
elementarną
rolnictwu.
Nie

wchodząc

na

razie w

rozważanie

czy te lub inne żądania są zbyt skromne lub odwrotnie
wygórowane alba
wreszcie współmiern'e w stosunku do
wysokości klęski — uważamy za wska
zane przedewszystkiem omówić pokró
tce formy i cele pomocy, te bowiem
decydują o skutecznem zwalczaniu gospodarczych skutków
nieurodzaju w
zależności Qd jego istoty, wówczas gdy

rozmiary pomocy uwarunkowane są w

pierwszym rzędzie rozmiarami klęski.
Samowystarczalność rolnicza na naszym terenie i w latach
urodzajnych
jest względna i jeżeli rolnik posiada
„wówczas środki dla częściowego opła
cenia zobowiązań dłużnych to tylko dla
tego, że nadal ogranicza stopę życiową
a kulturalnym potrzebom nie czyni należycie
zadość.
Nieurodzaj — о7nacza nie tylko
cofnięcie się wstecz
pod względem kulturalnym, —nie mówię już o oszukiwaniu organizmu przez
wzmożone użycie zastępczych surogatów — ale, co tu nas najbardziej interesuje, zupełną niemoc płatniczą. Mo
żna, rzecz prosta, wyegzekwować nastości gospodarczej Państwa zdolność Jeżność przymusowo w drodze sprzedaży przedmiotów stanowiących narzę
produkcyjną.
Pamiętamy skuteczną akcję Rządu dzia pracy, lecz czy w interesach Pańwówczas, gdy klęska powodzi znisz- stwa rąbać przysłowiowy sęk.
czyla zbioryMia dużej
A więc, pierwszy.skutek nieurodzaprzestrzeni w
Małopolsce, dalej nieustające zabiegi ju - niezdolność płatnicza, a stąd w
do przyspieszenia odbudowy zniszczo- konsekwencji konieczność bądź umonależności z
nych w czasie wojny warsztatów pra- rzenia, bądź prolongaty
tytułu
podatków
państwowych
i sacy i t.p. Dziś ten obowiązek jaskrawie
występuje w odniesieniu do wojewó- morządowych oraz pożyczek w BanGospodarstwa
dztwa Wileńskiego i częściowo Nowo- ku Rolnym i Banku
Krajowego oraz wstrzymania wszelgródzkiego.
`
Klęska nieurodzaju
występuje na kich kroków egzekucyjnych.
Drugi skutek—to brak ziarna na
tym terenie w rozmiarach dotychczas
do wiosny
zapasy
nie notowanych. Pisaliśmy już o tem— zasiew, bowiem
Tu
i dalej zamieszczać będziemy, czy to zostaną przeważnie wyczerpane.
w
mowie
może
być
przedewszystkiem
komunikaty z miejsc
czy wywiady z
kopetentnymi rolnikami lub powołane- wydatna pomoc kredytowa i inna zaludności
możność
nami do roztaczania opieki nad rolnict- pewniająca
wem organizacjami — by stan rzeczy- bycia ziarna siewnego po cenie przywisty odtworzyć móc z całą dokładno- stępnej.
Następnie powstaje
pytanie,
jak
ścią, jak również po pierwszem wraże
przetrwa
ludność
rolnicza
do
nowych
niu, jak to zwykle bywa, nie nastąpiło
późniejsze apatyczne „jakoś to będzie zbiorów. Rezerwy konsumpcyjne stają

Nie będziemy więc teraz mówili o rozmiarach klęski nieurodzaju, ale już o
konieczności interwencji
państwowej
i jej formach.
Interwencja ta, jak zaznaczyliśmy,
podyktowana jest całkiem zrozumiałym
interesum
państwowym — potrzebą
przywrócenia
zachwianej
zdolności
płatniczej i produkcyjnej części ludności. Przemawia za tem jeszcze jeden
wzgląd, który dziś mści się za ówczes-

ny przed przewrotem majowym, stosunek rządu do kresów wschodnich. Kremiędzynarodowem i t. d. Minister Zaleski oświadczył, że ograniczy się jep. sy te ucierpiały najwięcej podczas waj
przez
poruszonych
ważniejszych,
spraw
dynie do omówienia kilku
ny, okupacji i najazdów. Ich przynależpremjera Woldemarasa.
ność państwowa ustaliła się o trzy laWobec braku czasu nie podajemy szczegółowiej przemówienia min. ta później, niż w inych dzielnicach.
Zaleskiego.
One właśnie do niedawna traktowane
Reasumują się one do tego, že jeśli bilans królewieckich rokowań były jak zaprzepaszczona kolonja, co
jest tak ujemny to winę ponosi wyłącznie nieustępliwość litewska. Mimo do której należy się spieszyć by wycito min. Zaleski nie traci nadziei, że kiedyś,—może po latach —dojdzie się
snąć z niej za pomocą nadzwyczajnych
do normalnych stosunków.
śrub co się tylko da. Dziś jeszcze kresy stanowią najsłabszy, najmniej rozKRÓLEWIEC, 7. XL PAT. Delegacja
polska z p. ministrem winięty organizm gospodarczy, a dla
Załeskim na czele opuściła Królewiec we środę o(godz. 7 wiecz. tego i najmniej odporny
na wszelkie
Również delegacja litewska z prem. Woldemarasem opuściła wpływy ujemne.
„Przetrwać kryzys ©
Królewiec, o godz. 6 wiecz. udając się do Kowna.
własnych siłach — nie mogą. Każdy
wstrząs, tembardziej tego rodzaju jak

się

dalszą

koniecznością.

RYGA,

7.X1.

Warszawy

PAT.

do Rygi

delegacja

Wczoraj

powróciła

kolejowa

z

polska

w liczbie 5 osób

z dr. Kleszniewskim
kiwane jest przybycie
członków delegacji,
wezmą
udział w
konferencji kolejowej.

na czele. Oczejeszcze
dwóch
którzy również
polsko-łotewskiej

Śledztwo w sprawie ekscesów
‚ — lwowskich.

LWOW, 7. XI. „Dziennik Lwowski“ donosi, že dochodzenia w sprawie zajść 1-go listopada trwają.
Podzielone zostały te dochodzenia
na
dwie kategorje:
1) przeciwko uczest-

nikom rozruchów,

2)

przeciwko do-

mniemanym

organizatorom.

wano wielu

członków

Areszto-

U. O. W.

u

których w czasie
rewizyj znaleziono
obfity materjał kompromitujący.

Spokój w mieście.

LWÓW, 7 XL. PAT. Zarówno w ponie-

działek, jak i we wtorek obecnego tygodnia
na
0 uczelniach Iwowskich panował

spokój.

Awantury

komunistów w łofewskim sejmie.

RYGA, 7.X1.PAT. Z okazji otwarcia sesji Sejmu komuniści rozrzucili

proklamacje,
wzywające
do demonstracyj.

robotników

Wezwanie to jednak pozostało bez

skutków—nie odbyły się żadne manifestacje, ani zgromadzenia
ludowe.
Policja aresztowała wszystkich dziennikarzy komunistycznych w Rydze w
ogólnej liczbie 17 osób.
PRIES
AKINIA
I D LTOK
I

— zadowolič nas musi fakt, že skoro
dwie organizacje
rolnicze
tpomimo
różnic je dzielących
znalazły język
wspólny — oznacza to, że jednako
bliskie są im potrzeby 'rolnictwa, że
z równem zrozumieniem potrafią bronić interesów rolnictwa.

Nie zatrzymując się nadal
postulatami,

mi

z których

nad te-

treścią

czy-

telnik miał możność
zaznajomić się
z komunikatów, ogłaszanych
przez
„Słowo”, od chwili, gdy widmo klęski
nieurodzaju zaledwie zawisło nad naszym terenem — rozważmy
ostatnie
pytanie: czy wysuwane : postulaty 'są
współmiernym _ przyczynowym stosunku do nieurodza ju?
Stanowczo
twierdzimy, że nie.

Wł.

szkolić

umiał

Grabski

ludzi.

nieumiejącą
Wyszkolił i tę nędzną,
zaspokoić własnego zapotrzebowania
połać kraju. | dziś jeszcze, gdy trzeba nam tysiąca, wołamy
o dziesięć.
Wielka własność, która w dążeniu
do racjonalizacji zawiodła się w tym
roku na zbożu gatunkowem, a co do
reszty
ziemiopłodów
mniej więcej
jednakowe co własność mniejsza poniosła straty—zbyt skromnie
szacuje
swe straty.
| również
skromny rachunek swych strat podaje własność
mniejsza. Dlaczego?— Lojalność ko-

Wreszcie, jeżeli chodzi tylko o zasadnicze formy pomocy, należy liczyć
się z katastrofalnemi skutkami braku
paszy, które wyraz swój
znajdą
w
wyzbyciu się przez ludność za bezcen
połowy inwentarza
żywego — a nie
lonji, która pamięta rządy p. Grabtrzeba przytem zapominać, że jeszcze
skiego...
stoimy
obecnie na ostatniem niemal
Z zadowoleniem notujemy
uczymiejscu w stosunku do innych wojeniony przez
społeczeństwo
krok
wództw
pod względem
ilościowego
naprzód—krok,
świadczący
nietylko
posiadania zwierząt gospodarskich na
o świadomości swych celów i potrzeb,
100 ha ziemi rolniczo
użytkowanej,
leczi o cywilnej odwadze przemawiaTu pomoc Państwa winna
zmierzać
nia, jako równy z równym. Mamy tu
w tym kierunku, by ludność, zmuszona względzie wnioski radnych Żylińna do sprzedawania, sprzedawała jak.
skiego i Józefowicza,
którę w swych
najmniej, zwłaszcza materjału hodowżądaniach idą całkiem słusznie dalej,
lanego, po możliwie wyższych cenach
niż wnioski poprzednie, a które
roprzy jednocześnem zapewnieniu możlibią wyłom w dotychczasowem błędwości
nabycia w warunkach bardziej
nem pojęciu, że gwoli wyższych
zasprzyjających.
Sad, swe własne
należy nie współUstalenie
skutków klęski nieuromiernie pomniejszać.
dzaju oraz zasadniczej treści'i celów
Harski,
pomocy państwowej,
jaka winna być
udzielona poszkodowanemu

rolnictwu,

daje nam możność sprecyzowania już
konkretnych ;szczegółowych
postulatów w tej mierze,
wypośrodkowując
obecna kłęska, nie tylko osłabia chwi- jednocześnie ich rozmiar w zależności
lowo ich zdolność
produkcyjną lecz od wysokości klęski.
wprost przekreśla osiągnięty postęp i
Otóż z całą satysfakcją musimy
Doumergue konferuje z radykałami—Tylko Poincare.
dorobek, odrzucając wstecz na dugi tu stwierdzić, że licytacji między 2-ma
PARYŻ, 7. XI. PAT. Prezydent Doumergue przyjął dziś Cazal- szereg lat. Dla tego też twierdzimy, iż na naszym terenie działającemi orgasa, b. przewodniczącego frakcji radykałów socjalnych
w
Izbie w stosunku do Kresów Wschodnich — nizacjami rolniczemi na tle wysuwaDeputowanych.
a w danym konkretnym wypadku, do nych poszczególnych spostulatów $nie
Po skończonej naradzie Cazałs oświadczył przedstawicielom
prasy, że Herriot i jego przyjaciele partyjni nie ponoszą
żadnej woj. Wileńskiego i Nowogródzkiego— było — bowiem żądania $5а albo
odpowiedzialności za kryzys gabinetowy i że Herriot uczynił istnieje obecnie nie tylko konieczność identyczne albo wzajemnie uzupełniapaństwowej; ją się.
wszystko, co było możiiwe, aby. do kryzysu tego
nie dopuścić. i obowiązek interwencji
Niewątpliwie wrażenie nazenowy zrozumianej w znaczeniu materjalnego wnątrz byłoby większe, gdyby
najszybciej
jak
głos
Należy — zaznaczył Cazalas — stworzyć
gabinet, któryby w porozumieniu z komisją finansową lzby po- interesu państwowego lecz i rozważa- pochodził,od jednej organizacji, posiazwolił uchwalić budżet przed 31 grudnia.
nej w płaszczyźnie moralnej jako za- dającej prawo przemawiania w
imieCazałas oświadczył wreszcie, że jedynie
Poincare może li.
dośćuczynienie
za
szkodę
i
krzywdę
niu całego rolnictwa,
Mniejsza o to
czyć na większość Izby.

Przesilenie rządowe we Francji

St. Michalskiego.

Wileńska

Obowiązek Pońston wobec Klęski elementarne]

raport,

wspomniany

i

Ossoling.

Gdzie wchodzi w grę dobro ogółu
—ingerencja Państwa jest prerogatyKROLEWIEC, 7-XI (od specjalnego
wysłannika „Słowa*).
Dziś, o wą i obowiązkiem zarazem. W wypadgodz. 9 min. 30 rano rozpoczęło się w gmachu prezydentury wschodnio-pru- kach indywidualnych ingerencja taka
— zwłaszcza jeżeli, występując w poskiej drugie i ostatnie posiedzenie plenarne polsko-litewskiej konferencji.
wytwarza
Z kolei przewodnictwo objął minister spraw
zagranicznych
August staci pomocy materjalnej,
tendencję
do
beztroskiego
korzystania
Zaleski. Następnie konferencja przyjęła bez dyskusji poprzedniego sobotze smoczka rządowego — jest nie tylniego posiedzenia plenarnego.
ko niebezpieczna, lecz wprost zgubna,
PRZEMÓWIENIE WOLDEMARASA — ZARZUTY STAWIANE POLSCE.
zabija bowiem w zarodku inicjatywę,
W dalszym ciągu premjer litewski Woldemaras wysunął zarzut, dotyczący polprzedsiębiorczość,
zapobiegliwość, poskiego projektu protokułu plenarnego posiedzenia konierencji polsko-litewskiej z dnia
dważając
jednocześnie
zdolność płat2 kwietnia r. b., zawartego w pierwszym tomie polskiej „Białej Księgi”
Pan premjer Wołdemaras dowodził, że zmieniony został
sens jednego z jego niczą Państwa. Jeżeli rolnik może ubez
terytorjum pieczyć swoją krescencję na wypadek
zdań w ten sposób, że obecnie rząd litewski miałby uznać przynależność
wileńskiego do Polski. Pozatem premier Woldemaras uważa, że strona polska nie była pożaru —a tego nie czyni — to żadne
upoważniona do publikowania dokumentu bez poprzedniego porozumienia się ze stro- względy nie przemawiają za tem,
by
ną litewską. Premier Woldemaras widzi w tem postępowaniu delegacji polskiej odstąPaństwo obowiązane było do udzielapienie od istniejących zwyczajów dyplomatycznych.
nia mu odszkodowania za mienie straOSTRA REPLIKA MIN. ZALESKIEGO — NIE BĘDZIE SIĘ UCZYŁ ZWYwione przez płomienie. Wogóle PańCZAJÓW DYPLOMATYCZNYCH U WOLDEMARASA.
stwo
w zasadzie nie powinno angażoW odpowiedzi na te wywody premjera Woldemarasa minister spraw
zagranicznych August Zaleski zaznaczając przedewszystkiem, że nie ma za- wać się tam, gdzie okazywana pomoc
filantropji wzglęmiaru odpowiadać na zarzuty premjera Woldemarasa w sprawie zwyczajów ma: wybitne cechy
dyplomatycznych, stwierdził, iż tekst odnośnego sprawozadnia z posiedzenia dem jednostek — da tego
powołane
został członkowi delegacji jest samo społeczeństwo, od właściwej
w dniu 2 kwietnia 1928 roku zakomunikowany
litewskiej p. Zauniusowi w dniu 20 kwietnia r. b. z prośbą o zakomuniko- organizacji którego
zależy
rozmiar,
Mimo to do dnia dzisiejszego
litewskich.
wanie ewentualnych poprawek
kierunek
i
celowość
akcji
filantropijnej.
Minister
załatwione.
sprawozdanie nie zostało przez premjera Woldemarasa
Inaczej zgoła przedstawia się spraZaleski odczytał następnie odnośny tekst polski i dowiódł, że zarzuty Wol.
wa w wypadkach klęski elementarnej,
demarasa były całkowicie bezpodstawne.
zabezpieczenie się przed którą nie jest
3
:
PODPISANIE UMOWY GRANICZNEJ.
w
możnościach ani poszczególnych jeposiesobotnie
na
przyjętej
Następnie przystąpiono do podpisania
dnostek
ani ogółu. Udzielenie pomocy
polskiej
dzeniu konierencji konwencji o małym ruchu sąsiedzkim. Ze strony
przez
Państwo
leży tu bezpośrednio w
konwencję podpisał minister spraw zagranicznych August Zaleski, ze strony
interesie
samego
Państwa, bowiem tyllitewskiej zaś premjer Woldemaras.
ko ono rozporządza
temi
środkami,
2
aa PUNKT WO
COZ
„SPRAWA KOMUNIKACJI —
punktem
porzą
iennego dzisiejszego
jedzenia by
” które mogą przywrócić poszkodowanej
owódów rodbietności tez obu delegacyj. ludności dawną decydującą o sprzężyaiw
eias
la
zdanie M
do którego
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LONDYN,
w

Ta część powiatu, gdzie posiadam
warsztat rolny, ma ziemie lekkie —
żytnio-kartoflane, a żyto i kartofle na
połowę zginęły. Jarzyny były lepsze,
ale źle je zebrano.
W jesieni 1927 r.,l niepraktykowanie wcześnie wypadł Śnieg sna nieza-

mniej
wydatków
na uroczystości,
zjazdy, propagandę papierową — ten
sposób da większy efekt propaństwowy... Naturalnie, w każdym takim worku azotniaku powinien
być
przepis,
że ziarno siać można dopiero w tydzień później po wysiewie
nawozu,

marzniętą

ale to już

ziemię

i

40-centymetrowa

jego warstwa, która potem doszła do
wyżej pół metra,
przetrwała
niemal
do wiosny, wyparzającjoziminy, zwłaszcza należące
do
szlachetniejszych
odmian. U siebie przeorywałem Śnieg
rozczyszczami, żeby mróz doszedł do
gleby, ale to mało pomogło. A żyto
byłe posiane w dobrych
warunkach,
przeważnie po łubinie, przyoranym
na
zielony nawóz, który prócz tego
był
zasilony 15 pudami na hektar : tomasówki i soli potasowych,
a na wiosnę, tam gdzie żyto poniekąd
ocalało, stosowałem saletrę chilijską, jako
nawóz pogłówny. Mimo te kosztowne
zabiegi mam jakąś trzecią część normalnych zbiorów. Zato miałem piękny urodzaj... perzu,
który
skosiłem
na karm i teraz muśzę odchwaszczać
pole. W okolicznych wsiach żyto włoŚciańskie lepiej wytrzymało zimę, ale
wskutek tego,
że lato było
zimne i
dżdżyste,

ziarno

jest+drobne

i lekkie,

o łusce grubej, z nadmiernym procentem wilgoci, i z żyta miejscowego niepodobna wyprodukować 70 proc. mąki pytlowanej.
Wskutek tegoż anormalnego lata
kartofle są drobne —
połowa zeszłorocznego zbioru,
a że
dotknął je mróz we
wrześniu,
więc
już teraz zaczynają się psuć i przeto
zagrożona
jest kwestja
nasion na
wiosnę. Buraki pastewne niemal *całkowicie zginęły,
zato pięknie obrodziła marchew, łubin nie dojrzał, jęczmień, owies, groch, zwłaszcza późno
posiane,
są słabe
wskutek tychże
przyczyn, u mnie niezłe lub dobre —
jarzynę uratował azotaiak chorzowski.
Oktem chcę szerzej pomówić.
Wiele
się pisze o %sposobach
podniesienia
rolnictwa w Polsce, a wgszczególności
w województwach
wschodnich.
Niewątpliwie jedną z najskuteczniejszych
dźwigni ku temu — stosowanie
nawozów sztucznych, ale trzeba te nawozy zbliżyć do wsi.
Większa własność walor już ich zrozumiała, drobna własność jeszcze ich nie docenia.
Opowiem, jak mnie fabryka Chorzowska przekonała do azotniakai sądzę,
że tejże taktyki trzeba się trzymać w
stosunku do włościan.
Lat temu bodaj cztery, kiedy azdtniak był jeszcze
u nas nowością,
otrzymałem z Chorzowa
bezpłatnie
kwintal azotniaku.
Użyłem
go $pod
pół hektara jęczmienia z doskonałym
wynikiem. W tym roku sprowadziłem
wagon azotniaka i on jak wyżej wspomniałem, uratował mi jarzynę. Że trudno

było

ją zebrać

dobrze,

to

inna

kwestja, Jest to nawóz drogi, ale niewątpliwie skuteczny. Azotnjak i saletra chilijska nie zawodzą,
Jeżeli policzyć kredyt na azotniak, worek kwin-

talowy wypada 46 zł. z dostawą, czyli
na hektar 92 zł.
Piętnaście pudów
ziarna z hektara już go opłaca.

szczegół.

Słyszałem, że rząd jest zdania, że
na Ziemiach Wschodnich przedewszystkiem należy subwencjonować Iniarstwo

i hodowlę

bydła,

nie

przeczę,

ale nie wszędzie
są ziemie
zdatne
pod len, i niech tu będzie choćby samowystarczalność zbożowa,
a z czasem dojdziemy i do eksportu.
Ponieważ wspomniałem o bydle,
muszę

zaznaczyć,

że

z

utrzymaniem

żywego inwentarza jest w tym roku
bardzo źle — ujemnym; wskaźnikiem
jest gwałtowne potanienie krów i koni. Koniczyna drugoroczna
chybila,
pierwszoroczna

także

dała

seradela,

tutejszych,

dobry

ale zbiór

przeważnie

wynik,

siana z łąk

kwaśnych,

na

torfie, wypadł fatslnie — przeważnie
zebrano połowę
normalnego
zbioru
lub

trzecią część.
Te łąki mają

swoją

historję,

po-

zwolę sobie ją opowiedzieć. Położone są one w nizinie z dziesięć
kilometrów
kwadratowych
obszaru, a
może i więcej, przecina ją rzęka Stracza, wpada do niej Struna i wiele ruczajków.

Należą

te

łąki

do

trzech

majątków i wyżej
dwudziestu
wsi i
osiedli. Dalszy bieg Straczy
hamują
porohy, łatwe do usunięcia. Przekop
obniżyłby
poziom
wody
blisko o
metr i wówczas
możnaby
zmeljorować z tysiąc hektarów łąk.
W
lata
dżdżyste, jak w obecnym roku,
ludzie brnąc w bagnie, na plecach
noszą trawę na suchsze miejsca,

wynie-

kiedy nawet łódkami ją zbierają, nieprodukcyjnie ginie praca ludzka.
Przed

wojną,

kosztem

kilkuset

rubli przeprowadziłem pomiaryi szczegółowe plany tych
robót złożyłem
w rosyjskiem Ministerstwie Rolnictwa,
które zgodziło się uregulować
bieg
Straczy we wspomnianej nizinie, jednocześnie z analogiczną robotą koło
jeziora Szwakszty, skąd Stracza bierze początek i gdzie
są także łąki
zabagnione. Zażądało
jednak
Ministerstwo, bym zebrał uchwały zainteresowanych
wsi, że się zgadzają na
przeprowadzenie na ich gruntach robót regulacyjnych. Wszystkie się zgodziły z wyjątkiem jednęj wsi, która
teraz żałuje swego sprzeciwu.
Sprawa

na rok

Się

odwlekła,

przyszła wojna...

lały z

Odpisy

a

potem

planów oca-

wyjątkiem jednej planszy. Pa-

rę lat temu
złożyłem je p. Wojewodzie wileńskiemu, Sejmik Święciański
asygnował
na dodatkowe
pomiary
pewną

sumę,

złotych

i odtąd

dużą

zdaje

część tych

łąk

no, a

nareszcie

cianie

wyprzedają

na na żywy
trzecią

się
wcale

tysiące

a

roku

nie

koszo-

zbiór marny.

Włoś-

krowy

inwentarz

część,

trzy

cisza, a w tym

to

Z poiedzenia Komitetu

Król angielski otwiera narlameni.

i konie.

Ce-

spadła o jedną
jest groźne

na

przyszłość,
Zabraknie mleka
spółdzielniom
mleczarskim.
Gdyby owe

powozie

7-XI. Wczoraj

dworskim

do

przed

gmachu

Obchodu

tronowa.
godziną

parlamentu

ceremonji otwarcia, ostatniej sesji obecnego

12 w
w

południe

Westminster,

król jerzy
gdzie

udał

dokonał

parlamentu.

W mowie, otwierającej sesję, król między innemi oświadczył:
Moje stosunki z
państwami obcemi są nadał przyjazne. Rząd mój miał szczęście podpisać traktat, odrzucający wojnę, w formie zaproponowanej
przez rząd Stanów
Zjednoczonych. Ku

memu
ciele

wielkiemu
wszystkich

zadowoleniu
rządów

traktat ten podpisali

moich

oraz

rządów

w

Stanów

Paryżu

pełnomocni

Zjednoczonych,

Włoch, Japonji, Belgji, Polski i Czechosłowacji. Rząd mój
udzielenia pełnego poparcia Lidze Narodów, co odpowiada

przedstawi-

Francji,

Niemiec,

oświadczył swą gotowość
linji jego polityki pokojo-

wej. Rząd współdziała we wszystkich kierunkach w
pokojowej akcji Ligi Narodów,
dbając w szczególności o całkowite wywiązanie się z zobowiązań, przyjętych w art. 8
paktu Ligi Narodów, traktującym o redukcji sił zbrojnych. Zgodnie z tem stanowiskiem
mego rządu, przeprowadzono redukcję sił zbrojnych Wielkiej
Brytanji do minimum,

koniecznego

dla zapewnienia

bezpieczeństwa

krajowi.

Rząd

współdziała

także

z Ligą

Narodów w opracowaniu planu powszechnej redukcji zbrojeń. W dziedzinie odszkodowań wojennych osiągnięto porozumienie z rządami Belgii,
Francji, Niemiec, Włoch

i Japanji, zgodnie z którem mają się odbyć rokowania celein całkowitego i ostatecznego
rozwiązania zagadnienia odszkodowań. Rządy te zgodziły się również
ewakuacji Nadrenji, wysuniętą na prośbę rządu niemieckiego.

Krytyka

rządu

w

sprawie

polityki

omówić

kwestję

zagranicznej.

LONDYN, 7-X. Po mowie królewskiej otwarto po południu narady Izby nad odpowiedzią na mowę tronową. Pierwszym mówcą był Ramsay Mac Donald, przywódca
Labour Party.
W replice swej p. Mac Donaid przeważnie krytykował politykę rządu. W dziedzinie spraw zagranicznych mówca miał pewne zastrzeżenia w stosunku do paktu Keiloga oraz poddał krytyce anglo-irancuski kompromis morski.
Następny mówca premjer Baldwin, odpowiadając Mac Donaldowi, oświadczył,
iż rząd nie może udzielić wyjaśnień p. Mac Donaldowi w sprawach polityki zagranicznej aż do chwili, gdy wypowie się w tych sprawach cała opozycja. — Snowden (Labour Party) popierał wywody Mac Donalda, domagając się. expose rządu w sprawie
polityki zagranicznej. Bez szczegółowego
sprawozdania uważa on debatę nad sprawami zagranicznemi za bezwartościową, wobec czego proponuje odroczenie narad Izby.
Premjer Baldwin, opierając się na żądaniu Snowdena,
wyjaśnił, iż od szeregu
lat utarło się, że narada nad treścią odpowiedzi na mowę tronową miała prawie zawsze charakter ogólny.
Dlatego i w tym roku rząd nie występuje ze sprawozdaniem
szczegółowem.
`

Nie-

Stary generał von
Kluck
napisał
książkę. Są to właściwie
wspomnie- %
nia ze swej długiej, długiej
karjery
wojskowej—wspomnienia dla nas tem
ciekawe, iż von Kluck
mówi dużo o |

podległości.

się do

osobiśąie

X-lecia

Wspomnienia generdia son Klacka

Wczoraj
wieczorem
odbyło się
w sali Konferencyjnej Urzędu Wojeoczywiście
tylko
wódzkiego
posiedzenie.
kKomitetu Polsce, którą znał
wcale
nieźle z przed
Obchodu X-lecia Wskrzeszenia
Pań- pruski zabór,
stwa Polskiego
przy udziale
licznie wojny.
Von Kluck jest stary i patrzy na
zgromadzonych przedstawicieli wszystkich sfer społecznych, bez różnicy świat staremi oczyma. W swej przeszło dwustostronicowej
książce
powyznania i narodowości.
światowej
niespełna
Przewodniczący
posiedzenia
p. święcił wojnie
Wojewoda Raczkiewicz zaprosił
do trzydzieści. Ale to zrozumiałe katastołu prezydjalnego obecnych na sali klizm ten był przecie dlań tylko chwilmu
honorowych członkow Komitetu
pp. ką, cząstką jego żywota, wydaje
Prezydenta
Folejewskiegn,
prof. S. się on przeto nie tak znowu bardzo
Kościałkowskiego, Kuratora
Pogorzel- ważnym, nie tak bardzo godnym uwaskiego,
Dr. Węsławskiego,
poczem gi.
wniósł projekt, aby zebranie uczcilo
Natomiast z każdej stronicy, z kaprzez powstanie pamięć zmarłego nie żdego wiersza nawet bije dziki, zapa-

dawno honorowego członka Komitetu
Ś. p. prof. Łukaszewicza.
i
Po

odczytaniu

przez

p.

treści odezwy
do ludności
zatwierdziło tekst jej.
Program

miętały pruski szowinizm. Von Kluck
nie może przebołleć obecnego zwęże-

nia granic
Niemiec.
Zwłaszcza
na
wschodzie. Samo
wspomnienie
Poznańszczyzny, Pomorza i Śląska przyprawia go o wściekłość.
Nie
może
strawić tego ,„bezmyślnego, nie mającego żadnych podstaw*
rozparcelowania niemieckiej da
szpiku
kości
prowincji jaką jest
Śląsk.
Korytarz

Grzyba

zebranie

uroczystości, zreferowany

przez vice-prewodniczącego sekcji pochodowej
p. Mieszkowskiego,] został
akceptowany; wyjaśnione zostało, że

wszystkie teatry i kina nadesłały Komitetowi
870
kjóre zostaną

biletów
bezpłatnych,
rozdzielone
pomiędzy

organizacje.
Kino miejskie daje w dniu
cztery

przedstawienia

szkół powszechnych,

dla:
szkół

organizacyj.

jest jeszcze

1!-go
wojska,

średnich

i

Wyhuch

$TO ZŁOTYCH

R

|
oieńców
| motuowych ||

w. sali kolejow-

cymbałami,

któ-

jego

zapytać,

o

„Jest

co też on

Klucka,

niepraktyczna

—

sądzi

podoba.

się

mu

i jak

tej budowie

odparło

gene-

ralisko — zamiast tych dużych okien
trzeba było zrobić wąskie strzelnice!!*
Nadzwyczajna ostrożność w pruskiem

do

zaufanie

zdumiewające

mieście,

wiernych poddanych. I Kluck opowiada te szczegóły z całym spokojem nie
dostrzegając całej ich sprzeczności z
alarmen podnoszonym 0 wiersz niżej,
o zwrot „rdzennie pruskich prawincyj.
doskoKsiążka von Klucka daje
starych militarystów,
tych
nały typ
którzy wierzą tylko w pięść i jej skuprzyniosła klęskę i
teczność. Wojna
hańbę — wojna tylko może przynieść
rehabilitację

i odzyskanie

całości

Va-

terlandu. Jest to bardza niebezpieczny
typ, zwłaszcza jeśli
wśród
nowego
pokolenia znajdzie wiele podobizn.

Karol.

Jedyny

Wileński

kalendarz

į

kartkowy

na 1929 rok

jest już

do

Józefa

nabycia

w

Zawadzkiego

Hurt. —

-

księgarni

Detal.

5

7

EEN

przed

dziesięciu laty, wyciągniętych

z utorów prawie nieznanych, przeważnie
niewiast, które rade okazji, uratowały
sytuację
niefortunnego
„Przegłądu*
błagań takiego impresarja.
Nie wiem kto jest odpowiedzialny kolekcjami swoich bohomazów.
Poinformowawszy się poprzednio
za wystawę w sali kolejowców. ,,Poprzedstawiciela w Wilnie,
rozumienie z Wydziałem' nie dało ża- u swęgo
modernistów w Warszawie,
dnych konkretnych
rezultatów; zwią- związek
zek modernistów publicznie zrzekł się jako takowy, udziału w wystawie się
odpowiedzialności, — pozostaje jedy- zrzekł, a obecność dwóch bardzo daobrazów Andrzeja
nie
„Przegląd
Artystyczny”, który, wno malowanych
rzecz oczywista, żadnego powodzenia Pronaszki, uważać trzeba za nieporoabnie mógł zabezpieczyć, jako pismo nie zumienie. Zaś dwie „kompozycje
mające ani zdecydowanego
kierunku, strakcyjne* Borowiakowej i jeden proani też stałego lokalu redakcji i drukar jekt architektoniczny Syrkusa — nie
ni, a kolportowane przeważnie w spo- upoważniają wcale do takiego zatytułowania całej wystawy.
sób humorystyczny.
Jeżeli nie jakościowo, to przynajWiec brakiem tylko tych minimal-sytuację,
ilościowo
ratują
nych, a niezbędnych gwarancyj tłoma- mniej
czy się ten niski poziom, zawdzięcza- żydzi wileńscy: Trefiler, nazwany w
jąc któremu wystawę obecną
inaczej anonsach „formistą“, Zalkind — „kunazwać nie można,
jak niepotrzebną bista“ i ten že Zaltkind „rėžna technika
współczesna'', jak też Laks ze swojemi
dla Wilna.
kąta pracowni tylko na skutek usilnych

jących nic da powiedzenia w tej dziedzinie.
rozumieniem z Wydziałem Sztuk PiękWystawa obrazów,
jako impreza
nych, a które to porozumienie do dziś zbiorowa musi mieć zawsze swego imdnia nie zostało sprostowane, — nale- presarja, a poziom, a co zatem idzie,
ży do tego rodzaju przedsiębiorstw ar- powodzenie takiej wystawy, zależy cał
tystycznych, jakie w
stolicy byłyby kowicie od osoby tego ostatniego.
Jeżeli wystawę
urządza ktoś, kto
całkiem zbędne,
natomiast w takiem
jest popularny i cieszy się zaufaniem
Wilno — nawet szkodliwe.
Albowiem prowincja, jak ta senty- w sferach artystycznych, u społeczeńmentalna dziewica, — jest zawsze 0- stwa i prasy, a prócz tego ma niezbębojętną na przejawy artystyczne lokal dną podstawę materjalną, zabezpiecza
ne, ale z całem zaufaniem otwiera ra- jącą wyszukanie i urządzenie odpowiemiona dla każdego przyjezdnego goś- dniej sali — nikt z artystów nie odcia, szczególnie, gdy przyjazd ten po- mówi, ba, nawet ubiegać się będzie o
przedza umiejętna reklama.
współudział w takiej
wystawie; lecz
Więc też dbać trzeba( aby to zau- wystawy urządzane przez osoby niefanie było usprawiedliwione wartością znane lub niepopularne — bywają prze
takiego gościa i żeby
łatwowierność ważnie zbiorem kierów, obrazków, ma
dziewicy nie była narażana na ciągłe lowanych przez dyletantów, paniusiezamachy ze strony
przedsiębiorców, czek, w sztuce rozkochanych, a niekie
Nazwana
„Wystawą modernistów
handlarzy i kuglarzy, nic wspólnego dyi paru obrazków artystów zna- polskich“ przez nieporozumienie chylecz obrazów
malowanych
z ba — liczy kilkadziesiąt obrazków, aze sztyką nie mających ani też niema- nych,
,,po-

niepotrzebnemi

dostęp do morza przez Hamburg,

Nadszedł nowy transpor

zareklamowana

mi,

Efny szerzy spusfoszenia.

BE

obrazów

to możliwe,

Bezrobocie w Gdańsku.

Ś

Wystawa

jeśli

winie polskie będą licznie | swobodnie wędrować do iiemięc.

(iechosłowacja nzyskała

ców, tak szumnie

większą,

zbrodnią. Zbrodnią tem
ohydniejszą,
że całe Pomorze jest zamieszkane wyłącznie przez Niemców — Polacy są
tam unikatami, ostatnimi
Mohikana-

rych ludność
miejscowa z obrzydzeW
trakcie
dyskusji
nad
prograniem
znosi.
W
Poznańskiem
sprawa
Działalność rządu poddawana jest krytyce zarówno w samej Izbie, jak i w kraju.
niem zabrał głos ks. prałat Lubia- przedstawia się identycznie.
Rząd chciałby przeto widzieć, jaki jest istotny stosunek Izby do tej krytyki. Rząd uważa jednak za właściwe oświadczyć na tem miejscu, iż zastrzega sobie prawo zwłoki w niec, wnosząc propozycję, aby do uroWywody von Klucka, jego bezsiludzieleniu odpowiedzi na żądanie Izby i dlatego wita z uznaniem wystąpienie p. Snow- czystości obchodu X-lecia
dołączono
dena, który wnosząc o odroczenie narad Izby, powraca do starych praktyk konstytu- uroczystość * poświęcenia
nowoodre- na złość i niewygasająca nienawiść do
cyjnych. Wniosek p. Snowdena rząd przyjmuje z zadowoleniem. Po tych słowach premontowanego
Kościoła
Garnizono- Polski nie są w gruncie rzeczy niczem
mjera Izba przyjęła bez głosowania wniosek Snowdena o odroczenie narad Izby.
nadzwyczajnem, pełno
dziś w Niemwego.
Na wniosek p. Wojewody sprawa czech podobnych książek, podobnych
ta
przekazana
została
Komitetowi bredni a co gorsza podobnie tępych
i nikczemnych ludzi. Nie mogą PrusaWykonawczemu.
BERLIN, 7 XI. W związku z powrotem min. Stresemanna mają być podjęte wkrótce wstępne rozmowy w sprawach polsko-niemieckich
rokowań hanOmawiając sprawę „żywego pom- cy zapomnieć, że panoszyli się na tych
diowych. Rząd niemiecki ma wystąpić z nowemi propozycjami w sprawie wy- nika",
jaki ma być ufundowany z ziemiach przez tyle lat, że tyle zbrodokazji X-lecia, po wysłuchaniu
Spra- niczego trudu i obmierzłej pracy włowozu nierogacizny.
Strona niemiecka zgodzić się ma na nieograniczony dowóz nierogacizny wozdania p. Naczelnika Jocza uchwa- żonej w zniemczenie ludności, w wypolbudowę
sierocińca, narodowienie i zatarcie śladów
z Polski z tem, że będzie ona dostarczana 74 fabrykom konserw i przetworów lono ostatecznie
skości
poszło
na
marne.
Boli
ich
sermięsnych. Żywa nierogacizna ma być odstawiana
do miejscowości Sasnitz
na którego nazwa będzie brzmiała: „Dom
wspomnienie i wielkim
Dziecka z. Wileńskiej im. Józefa Pił- ce na samo
wyspie Rugji, aby uniknąć niebezpieczeństwa zawleczenia zarazy bydlęcej.
granic
rewizję
wołają o..
sudskiego“.
głosem
wschodnich.
Chcą
rewanżu,
wierzą,
Z kolei wysłuchano
i zaakceptowano program prac sekcji finansowej, że odzyskają swój łup bezecny.
RZYM, 7. XI. PAT.
Wbrew przywidywaniom, wybuch Etny zreferowany przez inż. Łastowskiego.
Jeżeli tedy rozdzieranie
szat von
nie zakończył się, lecz trwa, a nawet wzmógł się ubiegłej nocy.
Wybory komitetu budowy
sieroKlucka
nad
„utraconemi
prowincjami“
Lawa dopłynęła do miejscowości Mascali, liczącej 10.000 miesz- cińca załatwiono w ten sposób,
że
młodzieży, by nie
kańców. Niektóre domy już uległy zniszczeniu.
Drugi
mniejszy jednostką prawną, upoważnioną
do jeżeli jego exortacje
pruskich, nierdzennie
o
zapominała
strumień zbliża się do miejscowości Nunziata. Most kolei, okrą- zrealizowania
tego
pięknego
czynu
są
ziemiach
zagrabionych,
żającej Etnę, został zerwany, co pociągnęło za sobą przerwę w społeczeństwa, został Komitet Wyko- prawnie
słyszanym
często
pospolitym,
tylko
komunikacji.
nawczy.
ie
Mieszkańcy zagrożonych miejscowości ewakuują się, korzyPo$wysłuchaniu
oświadczenia
p. wśród szwabów wrzaskiem, o tyle
go
reminiscencje
z
przed
wojny
sąg
stając,z pomocy wojska i milicji. Na miejsce katastrofy przybyły Prezydenta Folejewskiego
o tem, że
podto-/
dowodem
ciekawym
i
rzadkim
władze. Pomimo niebezpieczeństwą, wśród ludności panuie spo- Magistrat wziął na siebie koszty, zwiąstarego
generała.
Sb
zagrożone obchodzą
liczne procesje
z „udziałem zane z opracowaniem
planu bramy šci-i klamliwošci
`
lekkotryumfalnej oraz sierocińca, co zebra- Von Kluck przyznaje bowiem
sięży.
z wojskiem
Minister robót publicznych przybył samolotem
na
miejsce ni przyjęli do wiadomości, wyrażając myślnie, że stacjonując
katastrofy, aby stwierdzić jej rozmiary i wydać ewt. dodatkowe uznanie dla Magistratu, p. Wojewoda gdzieś w okolicach Królewca czuł się
jak polizarządzenia.
:
zamknął posiedzenie, składając
po- jak w kraju okupowanym,
Pomimo, że wybuch Etny przewyższył przewidziane
grani- dziękowanie Komitetowi Wykonawcze- cjant wśród tłumu nienawistnych koce, to jednak katastrofa jak dotychczas, nie przekroczyła rozmia- mu za prace dotychczasowe.
munistów. Nie zauważył stary stupajW. 7.
niemiecka
rów stale co pewien czas powtarzających się
wybuchów
Etny.
rdzennie
ka, że ludność
do pruodnosiła
się
by
inaczej
chyba
‚ Rozpoczęcie robót nad budonie
widogznie
że
skiego żołdactwa,
wą obeliska.
był naprawsię a
mu
zdawało
Albo
GDAŃSK. 7.XI. Bezrobocie na terenie w. m. Gdańska znowu wzrasW związku z uroczystościami obchodu
okupowanym.
kraju
w
dę
ta. Stwierdzono w ostatnim miesiącu
października, że liczba bezrobotnych 10-lecia Niepodległości Państwa, Magistrat inne wspomnienie.
Wilhelm II w;
m. Wilna przystąpił w dniu
wczorajszym
wzrosła o 6.8 proc.
w Poznaniu
do robót nad budową dużej i wspaniałej budowawszy sobie pałac
bramy tryumfalnej, która stanie przy wyło= wielce się zachwycał, jak zawsze zre-:
cie ul. Mickiewicza i placu Katedralnego sztą, swem dziełem. Raćzył się nawet

terytorjum,
Sądząc ze źródeł dziennikarskich, porohy leżały na mojem
był zrobiony.
w zaprzeszłym
roku
dochód
netto jużby dawno przekop
oraz większego obeliska
na
placu
ŁukiChorzowa wyniósł trzy miljony zło Korzystam ze sposobności, by tę spraBERLIN. 7 .IX. Rokowania czesko-niemieckie, trwające już od 5-ciu skim, u stóp którego poszczególne organitych. Otóż, mojem zdaniem, dochód w wę jeszcze raz
poruszyć.
Stworzyć
lat, w sprawie wydzierżawienia Czechosłowacji
terenów w porcie hambur- zacje i instytucje społeczne składać będą
wieńce i wianki. Brama tryumfalna, która
państwowej fabryce nawozów sztucz- spółkę wodną?
Włościanie będą sięskim, zakończyły się. całkowitem porozumieniem.
zbudowaną zostanie własnym kosztem Manych być nie powinien, raczej nawóz jej obawiali, ziemianie ze względu na
Czechosłowacja otrzymuje dzięki temu
tereny, położone
w dwuch gistratu, służyć będzie jako punkt wyjścia
powinien być tańszy. Przypuśćmy jed- reformę
rolną
także, a siano ginie.
częściach portu hamburskiego, co umożliwi jej bezpośredni
tranzyt za- defilady wojsk i organizacyj społecznych.
W niedzielę zaś, -tj. w dzień obchodu,
nak, że taki dochód,
lub
do
niego Tu także, jak z azotniakiem, rząd fomorski.
Magistrat postanowił urządzić w sali Miejzbliżony, istnieje. Ten dochód należa- winien przyjść z pomocą—MinisterstBo
Rożak
skiej bezpłatne okolicznościowe
przedstałoby użyć na cele propagandy nawo- wo Reform
Rolnych,
czy Rolnictwa,
wienia
dlą dzieci
ze szkół średnich,
po#
zów sztucznych w państwie,
i jak albo Robót
Publiczaych?
Ze dwu
wszechnych
i poszczególnych
organizącyj
wsi i osiedli
z okolicy
Nie zapomniano
również
o
mnie niegdyś, bezpłatnie, rozsyłać dla dzieścia
B robotniczych.
płaci wytwórnia „Polart-Film*
przy Związku Art. Szt. Kinem.
w Wilnie
wszystkich instytucjach dobroczynnych utrzy
drobnej własności
(lub
po bardzo Szwakszt o toż samo posyła
poda,za krótkie scenarjusze naukowe, uznane za nadające się do nakręcania.
BG mywanych przez miasto, których lokatorzy
zwiżonej cenie) i drogą
losowania w nia. Efekt moralny
wykonania
tych
w tym dniu znacznie ulepszone
Warunki
na
miejscu.
BE otrzymają
gminach
obdarować
pewną
ilošč robót byłby
ogroniny,
ale nietylko
pożywienie.
Biuro czynne codziennie 5—7. Ostrobramska 27.
Lod) J
osiedli. Rozumiem dobrze, że 70.000 moralny, bo to kwestja
dobrobytu.
E EDIT
NET BETA TS REA
obu wypadkach
worków azotniaku
nadetatowo Cho- A nie sądzę, by w
JUZ UR URE CZY UZY GRY WAY WEJ GEJ CZY UJ WEJ CZY ЧЕ WN CERY URE GE UD UE US B UD VB
wyżej
dwarzów nie może
wyprodukować, bo łącznie koszta wyniosty
Gzynny
bilans
handlowy
jest
już go w tym roku zabrakło dla nor- dziestu tysięcy złotych.
Krótko mómalnych zamówień, a więc mniejszą wiąc, pod względem rolniczym wszyst- rzej: „plagą egipską" („Epoka”, 1.XI na przeżywienie
głodnych
Powolža,
ilość, a w każdym razie skoro druga ko w
tym
roku
zawiodło.
Tylko Nr. 303). Powiedzą mi: „To, ich obo- ale raz jeden, raz wciągu 40 lat, gdy najlepszą rękojmią potęgi państwa
dotknęła
Dziś- ERERER GADKA KERR: ROW NDZ
fabryka związków azotowych pod Tar- urzędy skarbowe, ignorując meteoro- wiązek!* Zgoda, ale ktoś musi zaj- klęska nieurodzaju
WOZEM UESEAWA
jest zie- rzeć do chat. Państwo, żeby żyć, mu- nieńskie, asygnował na powiat 200
nowem będzie w ruch puszczoną. Ten logję, są zdania, że skoro
drobny wydatek w porównaniu
do mia, musi być dochód.
Zbyt wierzą si pobierać podatki, ale obowiązkiem tysięcy rubli, których
zdolność
nabudżetu, który za rok pewno
osiąg- one szablonowo zbieranej
statystyce, rządu jest wejrzeć w wyjątkowych bywcza warta była więcej, niż dzisiejnie trzy miljardy,
nie będzie
ofiarą, która czasami robi wrażenie
tenden- wypadkach w możność płatniczą lud- szy miljon złotych.
ale dobrze
umieszczoną
inwestycją, cji optymistycznej „dla pokrzepienia ności i nie dać jej zubożeć, a trzeba
Pożyczka miljona złotych
Wilnu
która przykładem naocznym wzmoże serc". Przesyłają „powódź nakazów to zrobić szybko i w każdym
razie na roboty kanalizacyjne i budowanie
rozpowszechnienie nawozów
Ssztucz- płatniczych”, jak się wyraził p. Mini: powstrzymać egzekucje, bo
drobna twardej drogi z Wilna
do Widz, .to
nych i nawet na niedrenowanych grun- ster Skarbu w swojem exposė 31-g0 własność już się wyprzedaje, a więk- jest coś, ale to zamało
na kilka por. b., który
różnorod- sza—zadluža się. Rząd rosyjski igno- wiatów, dotkniętych klęską.
tach zwiększy ogólną produkcję ziar- października
i Zakład pogrzebowy Królewska 5. i
nazwał jeszcze go- rował nasze ziemie, wjydając miljony
na. A oto przecie chodzi.
Trochę ność podatków
Aleksander Chomiński, GEI2 SIS DIT
KUP RCT GOOD ZWÓJ

"WYSTAWA OBRAZÓWW SALI KOLEJOWEÓW

raiški

ECHA

rzeźbami „o założeniu nastrojowo -ide
owem'. Śmieszne są te przymiotniki,

używane

dla zachęcania

publiczności,

w jednem zapism wileńskich, jak też getują przez całe życie na stanowiskf "
śmieszne są chłopczyce w różnych po- nieodpowiedniem. Naprzykład: og
zyciach W. Urusowa, jak również dzi- ny urzędniczyna, który
najszczęśli
wnym jest udział w tej wystawie jed- szymby się czuł przy biurku przez,ca<
nego ze znanych
architektów wileń- łe życie od 9 do 3 — jeździ z miasta

skich.

do
*

*

*

, Z historji sztuki znamy przykłady
kiedy talent twórczy przejawia się już
w wieku dojrzałym raptownie, żywiołowo i wypełnia luki,
które przecież

miasta

komiwojażerem,

wysiłając

się na elokwencję, gwałcąc swą skromność, mało korzyści przynosząc firmie, którą reprezentuje, a przyjemności
i profitu sobie; lub też wypadki, kiedy
powierzchownošci I
z zamiłowania,

zawsze istnieją w życiu umysłowem lu- zachowania
kucharka,
się
dzkości. Van Gogh, Gorkij, Conrad i cuje w banku; szkolnictwie, lub

pra”

innej
dla siebie branży»
nieodpowiedniej
przykrość sprawiając innym, nigdy nić

wielu innych genjuszy już po zamknięciu pewnego
okresu
Życia, pełnego
przygód i przeżyć — tworzyć zaczęli czując zadowolenia w życiu.
Takich
odrazu rzeczy wielkie i wspaniałe. Ta- śmiesznych
niedopasowania
taktów
kie fakty są doniosłe, szczęśliwe, po- rodzaju pracy do charakteru osobpika
pychające świat cały na coraz to wyż- spotykamy mnóstwo naokoło
sitie
szy szczebel kultury.
Trzeba żyć, więc też żyją ludzie na ró=
Lecz obserwacja życia codziennego żne sposoby, podejmując się eksperyuczy nas innych faktów, małych, mi- mentów nieraz — fantastycznych i niezernych, lecz dokuczliwych jak muchy dopuszczalnych, jak naprzykład urzą”
w jesieni: kiedy ludzie rozmijają się ze dzanie wystaw, nie mając ku temu żad
swem prawdziwem powołaniem i we- nych kwalifikacyj.

©
w
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' PRZYMUSOWY ZARZĄD PAŃSTWOWY NAD MIENIEM
B. POŁTAWSKIEGO

BANKU

ZIEMSKIEGO

niniejszem podaje do wiadomości:
I) że za nieuiszczenie

w obecności
1928 roku;

Zarządcy

zaległości i innych

należności

z pożyczek

Państwowego licytacje publiczne niżej podanych

2) że zgodnie z $ 24

Ustawy

Banku,

zaległości w ratach, należności przewidzianych

przez Bank

nieruchomości:

licytacja się rozpocznie od sumy

w $ 19

wydanych,

a również

pierwsza

za niespłacenie

4 grudnia

nieumorzonej

1928

pozostałości

Ustawy Banku, zaległości zaliczonych na rachunek

przeterminowanych

roku,

wydanej

dłużnika

a

jeśli

pierwsza

pożyczki,

pożyczek

nie

dojdzie

z doliczeniem

z powodu

do

krótkoterminowych

odbędą

do

20

tej sumy

skutku,

druga

raty

bieżącej,

się

grudnia

wszystkich

przerachowania pożyczek rublowych, kosztów egzekucji

obciążających dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowai nieprzeterminowa na krótkoterminową,
z ratą bieżącą i należnemi odsetkami od niej; 3) że osoby życzącewziąć udział w licytacji mogą przeglądać w Kancelarji Przymusowego Zarządu Państwowego akta, dotyczące zastawu
nieruchomości wystawionych na sprzedaż od g. 9 do 1, w dniach urzędowania Zarządu; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć vadium w wy-

sokości' wszystkich zaległości i wydatków, które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego vadium i nieuiszczonej pozostałośc,
pożyczki oraz raty bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również opłaty aljenacyjne winne być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie
wskazanym wyżej

wymienionych

należności,

nabywca

nionych na rachunek dłużnika i opłat należnych

traci złożone

podatkowych,

kosztów egzekucji, wydatków uskutecz-

Bankowi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego

właściciela i 6) że nieuiszczona pozo-

stałość z przeterminowanej pożyczki krótkoterminowej
winna
wanie pożyczki w całości lub częściowo na prośbę nabywcy.

przy licytacji vadium,

być uiszczoną

Licytacje na nieruchomości ziemskie i miejskie odbędą się w

które będzie

przez nabywcę

obrócone

w ciągu

na opłatę zaległości

14 dni od dnia licytacji, jeżeli Zarząd

Wilnie, w lokalu Przymusówego

Zarządu

Państwowego

Państwowy

nie wyrazi zgody na proelongo-

(ul. Mickiewicza 8) o godzinie 12-ej.

Suma należnych Bankowi zaległości w ratach, odsetkach
i wydatkach, poniesicnych na
rachunek
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Nazwisko i imię wlašciciela
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NAZWA MAJĄTKU |

POWIAT

W

AA

HEKTARACH

skarbowych

munalnych,

=
ta8
°а`

o

których

przetargu,

winna

jako wadjum
ciem
3

4

5

Jarowski Edward

—

1195

—

LM

1195

—

Kozieł Monika

1°

1198

—

Lewandowski

5/6
85

32
4179

—
-—

Grochelski Zygmunt
Wieczorek Jan

Dolsk kol. Nr. 6 przy
folw. Juljanów
Kołodno
Smordwa kol. Bokuj-

a

4165

э

Kościuk

Osada

137

4704

—

Leliński Stanisław

16

918

—

Žuchowski

° ЭкматКомие:

Абат

folw. Juljanów
Dossk kol, Nr. 4 przy

i Jan

folw.

212

543

213

2512

—

i Magowicz
Antoni

Apolinary

i Jurek

Dolsk

folw.

Stanislaw

ma

Iłarjon

Kostecki

218

2517

2520

—

—

Stefan

Archip,

ы

Juljanėw

Nr.

4

Smordwa

Andrejko

Symeon

Grzekol.

i Wajnhower

Ja-

urocz.

21/8

—

cz. 29, Nr. 7074

21/14

—

cz. 29, Nr. 7080

Wacek

2153/18

—

cz. 29, Nr. 7088

Samochocka

21*/o7

==

cz. 29, Nr. 7240

Bojko Piotr

225

971

Anna
Anastazja

Franciszek,

Szawel

Wincenty,

Mangał

Wło-

i inni

Antoni,

Karp,

Wójcik

Djaczuk Straton i Fedor-

Marcin,

Starczewski Tomasz

Rogaszko Tytus, Chmura
gożyn

Bohajski

Marcin, Sowkow

Timofiej i inni

—

for Charko Nikita
Ławrynowicz Onufry, Jaremczuk

Antoni

Bazyli, Ro-

Jaremczuk

Niki-

4619

—

Ignacy, Собута
niel, Sawczuk Tymoteusz Jaśkiewicz, Dymitr
Skibicki Władysław, Markowski Antoni, Franczuk

2
2413/9513 | 4694

2

gjusz i inni
Sawczuk Jan, Rogaszko

—

Rząžewska Helena

—

Felińska

Stadnik

Jan

Paulina

Grochowalska Zofja

6108

cz. 86, Nr. 6875

Itlar Stefan

Danilczuk

2593,43

21 ha 8500 m?
3910 ha 1924 m?

328,04
63374,85
е

37,54
12837,83

1296,71
443476,01

5 ha
12

7307

ha

m*

189,91

14,44

498,74

2977

m*

8 ha 2997 m*

289,62

31,77

1097,22

150,69

0

1173 ha 3961 m*

Z

586,47

72,19

2493,68

35612,18'

4902,98

169370,75

365,89

40,43

1396,46

324,68

31,77

1097,22

40,43

1396,46

$

13 ha 1104 m*

405,97

49,09

1695,70

51,77

1097,22

m*

m*

2

8 ha 7403

m*

324,68

о

13 ha 5113

m*

357,89

51,98

1795,45

aš

5 ha 4762 m?

‚ 202,97

20,22

698,23

5

9 ha 2250 m*
.
7339 m*

291,87

34,65

1196,97

152,03

——

—-

40 ha 4225 m“

462,42

95,29

3291,66

s

Е
33 ha 2977

407,80

71,97

2693,17

A

51 ha 1121 m*

657,69

11839
669,63

20725,56

kol. Korabliszcze Nr.3

ы

20 ha 8230

m?

326,27

28,88

892,41

kol. Korabliszcze Nr. 5

ks

8 ha 2279

m*

222,62 -

9,63

297,47

kol. Korabliszcze Nr. 9

о

193,15

—-

197,98

kol. Korabliszcze Nr.10

4

326,47

28,88

892,41

Tynne
Z maj. Rówieńskiego,
przy wsi Basowy Kat
z

Awerkij,

Fedorczuk

kol. Nr. 7 z majątku
Dlugoszyje

Korabliszcze

%

Ser-

Aleksy,

‹

:

Dubieński

zi

422 ha 4998 m*

Da-

й

4613,64

:

kol, Korabliszcze Nr.11

Tatarski Brėd
Cecylówka

Zosin

Załuże

Michał

:

majątku

Diugoszyje

Długoszyje

4551

cz. 33, Nr.

75,08

364,84

kol. Nr. 29 z majątku

500
24/1025

—

619,44

10 ha 9254 m*

kol. Nr. 4

Jefimczuk Agafja Puszczyk Andrzej,

>=

m?

=

`

działka przy folw.

=

44

9640

1396,46

Działka przy folw.
Tynne

4415

37

ha

40,43

Bojarka

Szyło Zotik, Sołdatiuk
czuk Zolik

—

43

365,89

działka przy folw. Basowy Kąt

247/25

352/C.

95,29

m*

Kąt

Bojarka

i inni

352/B.

703,54

10 ha 7943

Basowy

Ligurin-Ligutin Michał

dzimierz

26°

m?

25,99

й

Michalowscy: Jan i Marjanna

263

54 ha 7260

252,51

2194,44

—

352/A.

m?

63,53

3282

26'/1

15 ha 3387

415,35

2190

1/9511
241/25

10

Szla-

„Ferma“

kol. Nr. 28 przy folw.
Bojarka
kol. Nr. 29 przy folw.

—

9

т?

i

Radosowie: Jėzef i Marjanna

4594

:

16 ha 6031
:

„Za

kiem“

—

TR:

Zl. i gr.

gr.

ь

dnia“,

3281

24/25:

roku

kol. Nr.9 w ur. „Bezo-

2139

>

1929

8 ha 7400
4

kol. Nr. 25 przy folw.

935

i gr.

R

Pasek Franciszek i Marjanna

Krzesiak

i

ZŁ

Nr. 6 w urocz.
„Bezodnia”
przy
folw. Basowy Kąt

—

—

złożoną

10 ha 9250

3245

zez

być

#

21°

24/25!

Nieumorzona

„Bezo-

przy wsi Tynne
kol. Nr. 10 przy folw.

2326

:

dnia“
przy folw.
„Basowy Kąt"

a
Rajewski Stefan, Miskaluk Wlas i Mosksluk Jewsiej

22301

nieruchomości

ko-

infor-

8

193 ha 4435m?

Równieński

Z maj. Równe kol. Nr. 1

Aleksy i Piotrowski

Piszczuk

Eucki

Dobra Rówieńskie

Filip i Klim

Michal,

й

—

2324

Dubieński

Kowelski

2521

2238

я
Krzemieniecki

%

Czernyž

Iwaszko Pietr, Makarewicz
gorz

Szafarz

2

folw.

241

3

wanej

sprzeda-

й

Berehy

rosław

—

1

1 przy

Zadyby

Lubomirski Adam

—

Kowelski

Juljanów

koł. Nr.

w

217

na hipotece

pozo-

Dolsk kol. Nr. 2 przy

2.

4h

6

1191

:
7

stać

które mogą

opo”

przed rozpoczęlicytacji.
ZŁ

18

i

Należności,

macje będą otrzymane przed | Rata bieżąca | pozostałość
poi
5
:
dniem
licytacji,i oraz wydatków,
życzki
na
które ujawnione zostaną wdniu | z odsetkami
1 stycznia

T

2

musi

nabywają”
Suma ta,
niej mająprzed po-

eo

datkowych,

я

z
1

która

być uiszczoną przez
cego nieruchomość.
z doliczeniem do
cych pierwszeństwo

o
50

—

dłużnika,

Warkowicze

s

Kowielski
с

.
Dubieński

R

6 ha 0088 m*

20 ha 8561

m?

4 ha 3700 m*

195,29

3,30

4089,64

98,99

106 ha 7500 m?

2380,—

332,07

155

ha

6916

m?

3760,79

4179,33

352,28

12169,16.

431

ha

0000

mž

4654,24

626 59

21645,14

698,32

83,74

2892,67

113 ha 2554 m?
26 ha 2200

m*

2765,05

11470,93

16558,03

^

Ziom Wochodni

Bookola klęski nieurodzaju.

Przedwczoraj przytoczyliśmy na tem
miejscu postulaty Związku Kółek i Organizacyj
Rolniczych
oraz Związku
Ziemian dotyczące pomocy
państwowej, jaka winna być udzielona celem
zapobieżenia skutkom nieurodzaju.
Uzupełniamy te
informacje przez
podanie treści wniosku
złożonego w
tejże sprawie przez radnych p. Józefowicza i A. Żylińskiego na wczorajszem posiedzeniu Rady Wojewódzkiej
Wniosek ten w niektórych postulatach
idzie dalej niż to czynią
organizacje
rolnicze, a przedewszystkiem
tem się
różni, że nie przeprowadza rozgraniczenia między powiatami, które ucierpiały więcej a które — mniej, traktując
cały teren województwa jednolicie.
Wniosek
złożony na posiedzeniu
Rady Wojewódzkiej ma brzmienie następujące:
I. Prosić władze miarodajne:
a) o zmniejszenie stawki państwowego podatku gruntowego o 50 proc.
i bezprocentowe odroczenie płatności
takowego na rok jeden;
b) o takież odroczenie podatku ma
jątkowego na rok jeden;

kich kredytów krótkoterminowych zaciągniętych
przez rolników w Banku
Gospodarstwa Krajowego i Banku Rol
nym na rok jeden.
t) o przyśpieszenie otwarcia kredytów na zakupy nasion zbóż jarych,
odpowiadających
warunkom
glebowym i klimatycznym województwa w
celu

zapobieżenia

ich

sprzedaży

w

Zamieszczamy obecnie oficjalne spra
wozdanie z obrad
Walnego Zgromadzenia przedstawicieli oddziałów kresowego Związku
Ziemian o których
donosiliśmy w korespondencji z Warszawy w dniu 1-go listopada.
W dniu 30 i 31 października rb. odbyło się w Warszawie Walne Zgroma
dzenie Przedstawicieli Oddziałów Kre
sowego Związku Ziemian w obecności

36 osób.
Walne

Zgromadzenie

zaszczycił

swoją obecnością p. Minister K. Nieza-

bytowski jako Senator wybrany z woj.
oleskiego bardzo gorąco witany przez
mian.
ka
W przemówieniu swojem p. Minister omówił ogólny stan gospodarczy
kraju i przyczyny dającego się odczuwać chwilowo braku pieniądza, zaznaczając posunięcia Rządu ku polepszeniu obecnej sytuacji.
Walne Zgromadzenie
wysłuchało
sprawozdań Rady Nadzorczej złożone-

go przez

Prezesa ks. K. Czetwertyń-

Zdemaskowanie

rę

prowokafora

nie, skąd w obawie kary za szereg nadużyć
i oszustw równłeż uciekł.
W r. 1922
[wanow-Zwierew
został

przyjęty

do

policji i służył

w

Święcianach

Zjazd Delegatów Kresowego Zwią- w charakterze przodownika, skąd wydalono
go za pijaństwo i nadużycia.
zku Ziemłan wita z pełnym uznaniem
próby i wysiłki w kierunku unifikacji
Towarzystw Rolniczych, widząc w tem
zadatek podniesienia
kultury rolnej i
zaniechanie walki klasowej na wsi.
Zjazd
wyraża
nadzieje, że przy
przeprowadzeniu zamierzonej unifikacji będą uwzględnione
w całej pełni
odrębne warunki socjalno = narodowo- CZWARTEK]
8 Dzis
Wschód
Sł. g. 6 m. 22
ściowe województw kresowych i że or |
ganizacja zunifikowanej instytucji bę- i; Godfryda.
Zach. sł. o g. 16 m. 25
#
dzie się opierała na zasadach zapewjutro
niających kierownicze role w życiu To
i Teodora.
warzystw
Rolniczych na Kresach żymeteorologiczne
wiołam polskim fachowo - gospodar- Spostrzeżenia
czym.
Zakładu Meteoroiogji 0. 5. В.
Z powyższych względów Zjazd uz dnia — 7-X1 1928 r.
waża zniesienie instytucji
członków
bezpośrednich
za niepożądane i mo- Ciśnienie
į 760

Zgromadzeniu stanowiły:
podatkowe, b) kredytowe,

gące

mieć

ujemne

skutki dla polskiego

woj.

r.
się

1923
Iwanowowi-Zwierewowi
ponownie
wstąpić do policji w

Nowogródzkiem,

skąd

również

wyda-

lono go za pijaństwo. Od tego czasu Iwanow-Zwierew przebywał w Wilnie u swej
żony i niejednokrotnie był karany za pijaństwo, skandale i aresztowywany
pod zarzutem nadużyć. W Wilnie Iwanow nawiązał kontakt ze znanym aferzystą, kierownikiem wileńskiej filji „B.R.P.* Adamowiczem
Dziergaczem i wkrótce stał się
członkiem
tej organizacji i współpracownikiem
„atamana". Wśród miejscowej młodzieży rosyj-

skiej

Twanow-Zwierew

opowiadał

o swych

TSE ture

postanowiło

Opad za do-

zwrócić

się

z apelem

da

|

Jednocześnie

ta wywiadu

za

pośrednictwem

litewskiego

agen-

niejakiego Sołowjo-

wa Iwanow-Zwierew
nawiązał
kontakt
sżefem tego wywiadu kpt. Matuszewiczem
(Matuszajtisem). W
ciągu r. b. Iwanowtrzykrotnie jeździł do
Litwy
dostarczając
wywiadowi litewskiemu
niezbędnych wiadomości o Polsce. Chcąc
jednak
zarobić
więcej pieniędzy, Iwanow jednocześnie porozumiał się z poselstwem
sowieckiem w
Kownie. Niezadowolony z podobnej
pracy
kpt. Matuszewicz zwolnił Zwierewa pozosta
wiwszy tylko Sołowjowa.
Przed kilku dniami władze bezpieczeństwa ujawniły szajkę szpiegowską aresztu-

jąc jej główne sprężyny. Sołowjow, który
mieszkał w Druskienikach, zdążył uciec do
Rosji Sowieckiej, gdzie
otrzymał
prawo
azylu, Iwanow-Žwierew został aresztowany.
Fakty powyższe rzucają jaskrawe
światło
na to, kim się posługuje w swej działalności „Bractwo Russkoj Prawdy* uchodzące
za organizację antybolszewicką.

został

INFORMACJE.
NOWE
Z

USTAWY

„Dziennika

Maximum
Tendencja

I ROZPORZĄDZENIA.

Ustaw

Rz.P.*

na dobę

Nr.

89

24 października 1928.

barometryczna:

śnienia.

spadekci-

przez

odnośne

SERIE:

władze

4,000

objęła

p. Prezydentowa

Mo-

dzisiejszym

o

SAMORZĄDOWA.

ę

wego. W dniu 9 bm.
pocie
wydziału
ileńsko-Trockiego,
Sądy

URZĘDOWA.

wydziału

powiato-

odbędzie się kolejne
powiatowego sejmiku
poświęcone sprawom

w

stosunku

do

państwowych,

—

Rozporządzenie

Ministrów

Skarbu,

na konieczność komasacji i objęcia tą Prezmysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia W
komasacją wszystkich bez wyjątku po- 12 pażdziernika 1928 r. w sprawie cła wy- kie
datków

samorządowych.

zwrócono

uwagę

wygórowanego

chodowego,
stawionemi
W

Pozatem

na liczne wypadki

określenia podatku

Z dziennika

do-

nieliczącego się z przeddokumentami i księgami.

sprawach

kredytowych

uznano

za koniecz-

klęski nieurodzaju

wobec

wozowego

ne poczynienie starań celem odtermino
wania płatności kredytów
rolniczych
oraz pomocy

zbożowej

dla najbardziej

poszkodowanych powiatów.
Odszkodowanie za ziemie przejęte
na osadnictwo wojskowe było przed-

od

makuch--

(poz.

784);

Ustaw Rz.P. Nr. 90 z dnia 26
października 1928 r.

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn.
27 września 1928 r. w uzupełnieniu paragr.
5 i 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920
r. o postępowaniu celnem (poz. 789);
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn.

29 września

1928 r. o przyznawaniu

konce-

sjonowanym sprzedawcom wyrobów tytonio
wych kredytów na pobór tych wyrobów o0raz o częściowej zmianie rozporządzenia z
dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i za-

kresie działania izb skarbowych i podległych
izbom urzędów skarbowych (poz. 790).

z powodu Z „Dziennika Ustaw Rz.P.* Nr. 91
długich debat
miotem
bardzo niskiego szacunku ziemi i bu30 paždziernika 1928 r.
:
dynsów

przyjętego przez Komisje Sza

w większości wypadków.
cunkowe
Szczegółowo wyjaśnioną została mo-

żliwość zwrócenia się na drogę cywilno-sądową.

W sprawie fuzji Centralnego Towa

Roe

i Rolniczego z Centralnym Zwią

kiem Kółek Rolniczych

została pow-

En

Zięta następująca uchwała:

— Rozporządzenie Rady Ministrow z dn.
kazu
26 października 1928 r. w sprawie
В
przywozu kaszy jęczmiennej (poz.
— Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4. 10. 1928 r. o zastosowasiiu
uproszczonego postępowania przy naprawie
gospodarstw _ przeciętych
ustroju rolnego

granicą wschodnią Państwa

198):

(poz.

Skarbu,
— Rozporządzenie Ministrów:
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z cnia

26.

10.

1928 r. o ulgach celnych

(poz.

W sobotę dnia 10 listopada r. b.
7 odbędzie się w SALONACH KLUBU KOLEJOWCOW Dabrowskiego 5

BAL

SOBOTNI

Bratniej pomocy Szkoły Filmowej

POCZĄTEK o godz.

Ча

z

Z.

„.SOBórka. mrrsrycn
A.

„ w Wilnie.

9-ej PUNKTUALNIE.

-2

;SC).

“ Oolskoce Zjednoczenie Spożywcze
ul. Mickiewicza 15.
Wyprzedaż

— Oświetlenie dworców
kolejowych.
myśl starań Min. Spraw Wtewn. wszystdworcy

kolejowe,

gdzie istnieją elektrownie komunalne, oświe
tlane będą elektrycznością, a nie jak dotąd
naftowemi lampami. Da to podwójną
korzyść, gdyż dworce będą należycie oświetlone, a jednocześnie z tem elektrownie ma-

jąc znaczne

zapotrzebowanie

nie.

W

dniu

dzisieįszym

DLA

K. w

do

towawczych.

3
Wil-

Wilna

р

Dr.
Górski
odbędzie
konferencję z
członkami wojewódzkiego komitetu P.W.K.
— P. Wojewoda bada plan budowy sanatorjum policyjnego. W związku z tygodniem
pomocy
gruźlicznemu
policjantowi
przybył w dniu
wczorajszym
do Wilna

UNIWERSYTECKA.
—
teckie.

Powszechne
We

wykłady

czwartek,

dnia

8

listopada

br.

kład odbędzie się w sali Śniadeckich Uniwersytetu (ul. Ś-to Jańska 10). Wstęp 50

gr., dla młodzieży — 20 gr.
— Egzaminy magisterskie na Wydziale

Humanistycznym Uniwersytetu Steiana Batorego. W okresie egzaminacyjnym
jesięn-

nym 1928 r. przystąpiło do egzaminów manów,

112

z których

osób,

składając

117

egzami-

leżącym ongiś do T-wa „Biały kwiatek*, a
przeznaczonych obecnie na sanatorjum. Lustracja ta została sfilmowana.
— Kto będzie szefem
bezpieczeństwa

W oba dnie należy zbierać się ną placu Katedralnym, pod sztandarem Polskiej

Głównego

Zarządu

Policyj-

nego Domu Zdrowia p. nadkom. Lande celem zaznajomienia się z planem budowy sanatorjum dia gruźlicznych
policjantów
w
Ponarach.
Pan Wojewoda
Raczkiewicz w towa-

rzystwie
Lande

p.

oraz

p. insp.

twórcy

planu

Praszałowicza,
budowy

nadk.

ciechowskiego udał się wczoraj do Ponar,
gdzie dokonał oględzin murów, pozostałych
po zburzeniu w czasie wojny gmachu na-

pili go w celach rabunkowych, ściągnąwszy
uprzednio płaszcz i buty. Obecnie dowiadujemy się, że sprawcami rabunku i mordu

minu

wyraźnie o to prosić.

POCZTOWA.

— Powrót prezesa Dyrekcji P. i T.
„inż. Zółtowskiego
z urlopu. Prezes
yrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie p.
inż. Żółtowski, który ostatnio bawił na wsi,
gdzie spędził kilka dni urlopu wypoczynko
wego, powrąca w dniu jutrzejszym do Wilna i obejmuje

urzędowanie.

personalne

szedł ostatnio na własną

ryturę.

Stanowisko

w

Punkt zborny w sobotę dn. 10 listopada na placu Katedralnym, o g. 5 po poł.
pochód na Rossę. W niedzielę, w dn. 11-go
listopada po nabożeństwie w Bazylice (Katedra), pochód ruszy na plac Łukiski.
Szkolnej, Koła

im.

prośbę

T. Kościuszki.

woj. Wileńskiego. Z
chwilą
wyznaczenia
dotychczasowego naczelnika Wydz. Bezpie-

Macierzy

niezmiernie ważne stanowisko
mało kłopotu władzom.

ny i pragną uzyskać świadectwo ukończenia szkoły powszechnej
mogą się poddać

Obecnie

p.

o.

sprawia

nie-

lansowane są dwie kandydatu-

naczelnika

Niekrasza

tego

wydziału

i prezesa

Zw.

p.

Sta-

Legjoni-

— Zakończenie
się

MIEJSKA.
robót miejskich. Wokredytów

przeznaczo-

npch na roboty brukarskie, z dniem 15-go
bm. wszystkie roboty przy układaniu jeźdni
i chodników, zostaną zakończone. Robotnicy, zatrudnieni
przy tych robotach, będą

zwolnieni. Możliwem jest, że w razie uzyskania dodatkowych kredytów część robotników

uzyska

inną pracę.

lnspektorat

szkolny

komunikuje.

O-

nu

udziela Inspektorat Szkolny m. Wilna.
Do podania wniesionego do Inspektora
Szkolnego należy dołączyć:
a) metrykę
urodzenia, b) świadectwo

krótki,

ny życiorys, d)
dectwo szkolne,

cą tożsamość

własnoręcznie

napisa-

ewentualnie ostatnie Świae) fotografję, stwierdzają-

osoby.

Jeżeli kandydat przekroczył 18 lat życia, winien również w podaniu zaznaczyć,
czy pragnie być zwolnionym od składania

na odcinku granicznym
Ignalino,
samobójstwo ułan jednego z puł-

ków
pobliskich,
niejaki Lewandowski.
Przyczyna samobójstwa nie ujawniona przez
śledztwo

na

dunków,
nadesłanych
z terenu
powiatu
Wileńsko-Trockiego
dowiadujemy się,
że
w przeciągu ostatnich trzech dni zanotowano aż osiem wypadków pożarów,
przy=

eme-

p. Ławrynowicza

powie

celem wzięcia udziału w ogólnym
pochodzie na cmentarz Rossa. jednocześnie
zawiadamiamy, że w niedzielę dnia 11 listo-

pada zbiórka dla wzięcia udziału w uroczystościach 10-lecia Niepodległości
Polski o
godz. 9 rano przy kościele św. Anny.
Zarząd.

"RÓŻNE.
w

— Udział duchowieństwa
katolickiego
obchodzie święta Wskrzeszenia Państwa.

Katolicka

agencja

prasowa

donosi,

rja

Metropolitalna

Wileńska

šci

następującej:

Rocznicę

do

W.

w

W.

r. b.

ks,

że

Ku-

wydała

dziś

ks. Dziekanów

pierwiastkowe.

— Coś w tem jest.

Z

czem we wszystkich
spłonęły stodoły ze
zachodzą

szkoły

tre-

gm.

poważne

krótkich

miel-

prawie wypadkach
zbiorami, a w kilku

poszlaki,

Zechcą

będą

i by

tedy

obchodziły

przewielebni

powiadomić

władz

XX.

księży,

szkolnych

przyczynili

że ogień

do

pod-

w

duchu religijnym obchodu.
— Dnia 4-go listopada r. b. w
Sali
Śniadeckich U. S. B. odbył się wiec ogólnoakademicki

starczalności
wiecu

P.

zwołany

przez

Ligę

Gospodarczej.

Nagórski,

P.

Samowy-

Przemawiali

Król,

i kol.

na

Dembiń-

ski. Na wniosek tego ostatniego wiec uchwa
lit

przez

Wiec

aklamację

następującą

ogólno-akademicki

1928 r. uchwalił: 1) poprzeć
wać się z działalnością Ligi
czalności
Gospodarczej,
2)

nie kupować

rezolucję:

z dnia

towarów

4 listopada
i solidaryzoSamowystarbezwzględnie

zagranicznych

zwal-

czanych przez Ligę, 3) propagować słowem
i czynem ideę samowystarczalności gospodarczej, 4) zwrócić się z gorącym apelem
do starszego społeczeństwa aby i ono przez
współpracę z młodzieżą akademicką przyczyniło się do aktywizacji bilansu
handlo-

wego.

TEATR
— Reduta

na

Dziś,

B. Sztrala i od godz. 17-ej w kasie teatru.
Początek punktualnie o godz. 20-ej, koniec
o godz. 23-ej.
W niedzielę dnia 11 b. m. uroczyste
przedstawienie z okazji 10-lecia wskrzeszenia państwa polskiego. Odegrany zostanie
dramat Stanisława Wyspiańskiego — „Wyzwolenie“.
s,
Postać Konrada kreuje Juljusz Osterwa
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Marja
Gorczyńska dla inteligencji pracującej. Występy Marji Gorczyńskiej, które z każdym
dniem zyskują większą popularność i większy sukces, niebawem się kończą. Dziś Marja Gorczyńska wystąpi na przedstawieniu
przeznaczonem dla inteligencji
pracującej,

na którem ukaże się świetna
krotochwila
W. Rapackiego „Panna z dobrego domu".
miejsc

zniżone.

Jutrzejsza premjera.

nie zostałą przez ludność
i przewieziono

— Ku uczcieniu 10-lecia Niepodległości
Teatr Polski wystawia w niedzielę 11 b. m.
o godz.

3 p. p. komedję

i huzary*.

Ceny

miejsc

Popołudniówka

Marji Gorczyńskiej. W
przedstawieniu

30 —

Al.

Fredry

niedzielna

z

udziałem

niedzielę 11 b. m. na

popołudniowem

znakomita

„Damy

najniższe od 20 gr.

artystka

M.

o godz. 5 m.

Gorczyńska

ją do

Wychowanie
„

Ostatni

numer

Przedszkolne.
miesięcznika „Wychowa-

nie Przedszkolne" zawiera następujące artykuły:
1) 11 Listopada,
2) 11 listopada w

przedszkolu, 3) Z dziejów wychowania przed
4)
szkolnego w.Polsce—Z. Łukiewiczowa,

O pracy nad sobą—M. Uklejska, 6) Wyjdźmy z murów L. Prażmowska, 6) Układanka z patyczków— Z. J. Raczyńska-Skalsk, 7)
Egzamin

dzieci dokonany

o koniu—K. D., 5) Kujawiak (nu-

Rozmowa

ty), 6) Straż ogniowa

(wie
- rsz)
Krzewiński,

T) Wycieczka do ogrodów—M. W., 8) Taniec liści (zabawa jesienna)—E. Calburg, 9)

Bajka japońska, 10) Roboty, 11) Ślepa babka, 12) Ćwiczenie zmysłów — M. Malecka,
13)

Skrzynka

świata,

do listów

Manini
W

dniu

przed

dzisiejszym

teatru

„Qui

pro

guo“, wywoła-

14)

Ze

sądem.
Sąd Okręgowy

roz

poznawać
będzie sprawę funkcjonarjusza
policji m. Wilna Manini, który przed kilkoma miesiącami dokonał zamachu na osobę
przełożonego swego
asp. Wiktora Bibiłło;

komendanta

rezerwy.

Asp. Bibiłło, znany z okresu walk podgajskich wyszedł z tego zamachu
obronną
ręką, gdyż nie trącąc przytomności obez-

władnił napastnika.

Zajście te komentowane
żywo, obecnie budzi ogólne

Sprawa
W

dniu jutrzejszym odbędzie się w Są-

dzie Okręgowym
Przeździeckiego

niedozwolonego
ta jest ogólnie

karno-skarbowa
i innych, wynikła

sprawą
na tle

handlu spirytusem. Sprawa
znaną,

nie szczegułów
W

było wówczas
zaciekawienie*

Przeździeckiego i innych

to też

uważamy

przypomina-

za zbyteczne.

PRASA PRZED
dniu wczorajszym

SĄDEM.
wokanda

sądu

0-

kręgowego w Wilnie oznajmiła o wyznacze
niu szeregu spraw prasowych. Dzień ten na
zwaćby można dniem wszystkich redaktorów odpowiedzialnych. Na szczęście los był
dła nich o tyle łaskawym, że prawie wszystkie sprawy zakończyły się wyrokiem uniewinniającym.
„Express Wileński* miał dwie sprawy z
oskarżenia prywatnego i obie wygrał. Jedna
z nich powstała na tle wzmianki o zabójstwie na Zakrecie
(poszkodowanym poczuł
się p. Jonasz), druga na tle wzmianki o kradzieży narzędzi stolarskich (poszk. p. Grygałowski).

Redaktor „Dziennika

czących

art.

K. Krukow=

G. K.,

Z SĄDÓW

skiego

wieczorów

—

15) Sprawozdanie z książek.

wnacki wygrał też dwie
b. posłem Hellmanem.

Zapowiedź

w „Ogródku Dzie

cięcym w Wiedniu* — tłum. M. M. Część
praktyczna, jak zwykle bogata, mieści w
sobie: 1) Opowiadanie o św. Marcinie
М. М., 2) Materjał do rozmów: Wiatr—Z.
Chucka, 3) Wiersz: „Wiatr*— Wernerowa, 4)

wystąpi w świetnej amerykańskiej komedji
„Szkoła wdzięku”. Sztuka ta jest w zupełności odpowiednia ddla młodzieży.
Wieczory K. Krukowskiego w Teatrze

Polskim.

pobita dotkliwie

szpitala w Czarnym

1 WYDAWNICTW.

Jutro teatr Pol-

ski wystawia premjerę
komedji
Kesslera
„Grzebień szyldkretowy”,
nigdy w Wilnie
nie granej. Udział znakomitego gościa, który oprócz świetnych walorów swego talentu, urody i wdzięku pokaże Wilnu kilka najmodniejszych strojnych toalet, pozwała wró
żyć jutrzejszej premierze niepowszedni sukces.

Ko-

D. Urbielo-

nowo gm. Turgielskiej J. Jarmołowiczowej,
przyczem osoba poszłakowana
0 podpale-

orygi-

nalna sztuka Tadeusza Łopalewskiego „Rycerz z La Manczy”. Czysty dochód przeznaczony na odnowienie kaplicy Ostrobramskiej
Bilety wcześniej do nabycia w cukierni

Stodoła

nisą. Stodoła we wsi Nieszkuczko gm. Troc-

I MUZYKA.

Pohulance.

Raciulewicza,

kiej A Lachowicza. Stodoła w zaśc. Tarajliszki gm. Mejszagolskiej Bernatowicza.
Stodoła we wsi Obały gm. Śolecznickiej M.
Koryckiego i wreszcie stodoła we wsi Daj-

odnośne

uwzględnione

Ant.

we wsi Pikieliszki em.

Podbrzeskiej }. Gicewskiego.

10

uroczystego

własn.

lonji Posołka gm. Olkienickiej

Księża

by

były

się

Turgielskiej

dom i zabudowania

wskrzeszenia

Gorzej
skiemu'”.

powiodło
Po

się

Wileńskiego"
sprawy

Rolniczo

p. Ko
jedna

„Kurjerowi

rewelacyjnych

Banku

—

artykułach

z

Wileńdoty-

- Przemys'owego

b. dyrektor banku p. Rozwadowski uczuł się
niemi dotknięty i skierował sprawę do sądu.
sądu skązał redaktora odpcwarszawskich,
dwukrotnie w sobotę 10 i W rezultacie
wiedzialnego „Kurjera Wileńskiego” na trzy
niedzielę 11 b. m. o godz. 11 w.
Bilety nabywać można w kasie Teatru miesiące więzienia darując karę na mocy amnestji.
|
Polskiego codziennie od 11—9 w.
Prasę białoruską reprezentował na ławie
oskarżonych redaktor K. Mack;ewicz.
WYPADKI I KRADZIEŻE

ła żywe
sta

—
rych.

zainteresowanie.

wystąpi

W

w

otoczeniu

Świetny

ten arty-

zespołu

artystów

Aresztowanie komisarza
myśl decyzji sędziego

osadzony

został

w

więzieniu

Kasy Chośledczego

komisarz

Ka-

— Katastrofa autobusowa pod Antowilem. Podmiejski ruch autobusowy, czy to z

egzaminowi z zakresu materjału naukowego racji złego stanu dróg, czy też z racji złe5, lub 7 klasowej szkoły powszechnej, któ- go stanu maszyn obfituje w katastrofy. Niery odbędzie się w dniach
14, 15, 16 i 17 a prawie miesiąca aby nie było katastrolistopada 1928 r. w lokalu publ. szkoły poy.
wszechnej Nr. 1 ul. Żeligowskiego Nr. 1.
W dniu wczorajszym autobus należąZezwołkenia na składanie tego egzami- cy do p. Walentynowicza, a kursujący na

moralności,c)

rajszym
popełnił

Dyrekcji

sy Chorych w Sokółce, Wiszniewski Alekczeństwa Woj. Wileńskiego p. St. Kirtiklisa soby, które nie uczęszczały do szkoły pow- sander. Przyczyną tego było nieposzanowana stanowisko wice wojewody kwestja wy- szechnej lub jej całkowicie nie ukończyły, a nie władzy, na jakie pozwolił sobie Wisznalezienia odpowiedniego
zastępcy, na to przekroczyły już obowiązkowy wiek szkol- niewski.
—

byli Bolesław
Stankiewicz i Zofja Chmielewska. Podczas rewizji znaleziono w ogrodzie Stankiewicza płaszcz.
Dalsze
dochodzenie w toku.
| — Samobójstwo ułana. W dniu wczo

łożyła ręka zbrodnicza.
KOMUNIKATY.
„ Czy tak jest, trudno obecnie powie— ZarZąd związku niższych
funkcjo- dzieć z całą stanowczością jednak sam fakt
narjuszy i pracowników państwowych Rze- tylu naraz pożarów jest zatrważający. Spraczypospolitej Polskiej — Koło
w Wilnie, wa jest o tyle poważną, że obecnie zbiory
znajdują się już w
wzywa wszystkich członków Koła do sta- (i bez tego mizerne)
spis pożarów,
wienia się w sobotę
dnia 10 listopada o stodołach. Niżej podajemy
godz. 3 i pół p. p. przy kościele św. Anny, o których mowa. Stodoła we wsi Dajnowo

—

uniwersy-

o g. 7 wiecz. odbędzie
się wykład
prof.
Stefana Srebrnego pt. „Teatr i urządzenia
sceniczne" (z obrazami świetlnemi). Wy-

gisterskich

pochodzących z za kordonu.

egzaminu z rysunków, robót ręcznych, śpłewu i ćwiczeń cielesnych; w takim razie musi w podaniu swem o dopuszczenie do egza

Ceny

inż. Woj-

przedstawiciel

stów p. Karczmarczyka. Rzekomo kandydatura p. Niekrasza, jako człowieka obeznanego z pracą wydziału ma więcej szans powodzenia.

—0

cili do pracy.

108 dało wynik pomyślny.
*
SZKOLNA.
— W
dziesięciolecie Niepodległości
Polski. Zarząd Centralny Polskiej Macierzy
Szkolnej ZW. wzywa niniejszem wszystkie
Zarządy swych Kół oraz członków Polskiej
Macierzy Szkolnej ZW. do wzięcia gremjalnego udziąłu w pochodach, organizowanych
w sobotę i w niedzielę, tj. w dniąch 10-go
i 1i-go listopada.

nisława

20= 0% Ę

WSZYSTKICH.

przybyt

energję

delegat generalny Powszechnej
Wystawy
Krajowej w Poznaniu dr. Górski celem omówienia szczegółów dalszych prac przygo-

bec wyczerpanią

SPRZEDĄŻ

na

$улеНпа będą się rozwijały.
— Delegat generalny P. W.

ry:

posezonowa

AT

w miejscowościach,

krawieckich (damskich) wvbuchł strajk cze
ladników. Strajkujący domagali się 20-procentowej podwyżki, a otrzymawszy ją wró-

przyczem
zarzucano
mu,
w
odbieraniu
pieniędzy

imię mieszkańców Pauliny Stolarowej i
Katarzyny Jakimczykowej,
Niesumiennego urzędnika aresztowano i sprawę o defraudację przekazano odnośnym władzom prokuratorskim.

prośby

mitetu uczczenia 10-cio lecia Niepodległości
Państwa. Posiedzenie Komitetu, nad którym
protektorat

wą działąlność,
że pośredniczył

Mieszkaniec m. Nowej-Myszy pow.
Baranowickiego niejaki Wacław Ostapczyk, będąc kierownikiem agencji pocztowej we wsi Jastrzębie tegoż powiatu,
przywłaszczył sobie 1283 zł., które otrzy
mał z lzby Skarbowej w Warszawie na

mowy.

miejskie.

ścicka odbędzie się w dniu
godz. 18 na zamku.

dze obracał się w środowisku komunizującej młodzieży rosyjskiej, a poseł Flegont
Wołyniec poszlakowany był o antypaństwo-

Ujęcie defraudanfa poczfowego.

Dziekani

— Zamiast
Sadów
Pokoju —
go Towarzystwa
Rolniczego z Cen-— Rozporządzenie Ministra Komunikacji Grodzkie. Z dniem 1 stycznia 1929 r. wpro- budżetowym i omówieniu nowych
zarządzeń
tralnym Związkiem Kółek Rolniczych. z dnia 9.10. 1928 w przedmiocie „Regulamin wadzone
zostaną na terenie całej Polski są- wladz administracyjnych.
W sprawach podatkowych Walne przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspor- dy grodzkie. Zastąpią one dotychczasowe
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.
Zgromadzenie zwróciło szczególną u- towych na kolejach żelaznych* oraz „Regu sądy pokoju. Przy sądach grodzkich zorgalamin przewozu przesyłek
towarowych na nizowane mają być areszty i miejsca prze„=
Strajk krawców chałupników. W
wagę na przerost podatków samorzą- kolejach želaznych“ (poz. 783);
dniu wczorajszym
w jedenastu zakładach
trzymania.
X

dowych

Abstrahując
od obecnej działalności
PP. posłów, przypominamy, że obydwaj oni
występowali w procesie „kiramady* w charakterze świadków, co dało możność uja-

Polski

iewski wyjechał
w dniu wczorajszym na
kilkodniowy pobyt do Warszawy, gdzie wezmie udział w posiedzeniu
głównego
Ko-

— Posiedzenie

z dnia

Dwor-

wnienia, że poseł Dworczanin, będąc w Pra-

listopada. Obchody
rozpoczną się od uroczystego nabożeństwa i odpowiedniej prze-

— Wyjazd prezydenta
m. Wilna do
Warszawy. Prezydent m. Wilna p. Fole-

11°С.

prokura-

o wydanie

rzeno urzędnikowi tejże dyrekcji p. Deskiez wiczowi.
Ё

„ Z zapomóg tych-wypłacanych każdego
miesiąca, korzysta biedna ludność, której
zły stan materjalny uprzednio stwierdzony

}

władze

do Sejmu

Sądom dwuch posłów białoruskich
czanina i Flegonta Wołyńca.

— Zmiany

jako szpiegów.

łej na terenie samorządu
miejskiego
zł. tytułem zapomóg doraźnych.

+ «=

|

Jak się dowiadujemy,

torskie zwróciły się

czynach i przygodach wojennych, starając P. i T.w Wilnie.
Długoletnii znany ze
się wywrzeć wpływ
na młode umysły i swej sumiennej pracy pracownik
Dyrekcji
skaptować je do szeregów swej organiza- P.i T. w Wilnie, ostatnio kierownik wycji, aby w przyszłości móc wykorzystać ich działu księgowości
p. Ławrynowicz, prze-

— Subsydja miejskie dla instytucyj
dobroczynnych. Magistrat m. Wilna wya
sygnował ostatnio dla instytucyj dobroczynnych utrzymywanych przez miasto, tytułem
subsydji, za miesiąc październik r. b. sumę
47,841 zł. 37 gr. a mianowicie:
Instytucji dlą starców 8,382 zł. 40 gr.,
ochronkom dla dzieci 26,427 zł., instytucji
dla niemowląt 9,917 zł. 97 gr. i internatom
o charakterze specjalnym 3.114 zł.
— Zapomogi
doraźne dla biednej
ludności m. Wilna. Wydział Opieki Społecznej przy Magistracie m. Wilna wypłacił
w tych čniach biednej ludności, zamieszka-

średnie w m. |

charakteru Towarzystw Rolniczych na
Kresach.
Na zakończenie
Walne Zebranie

a) sprawy
c) odsżko-

dowania za ziemie przejęte na osadnictwo wojskowe, d) fuzja Centralne-

W
udało

i szpiega

RONIKA

na Walnem

zagadnienia

O wydanie komunizujących posłów kiałoruskich.

okólnik

]
skiego, Zarządu Głównego—przez pre wszystkich swoich członków w spra- bę w mm
A. Jundziłła dotyczących spraw wie intensywniejszej pracy i liczniejzesa
Wiatr
:
udziału w życiu społecznem i grzeważający
wewnętrznych Związku i sprawozda- szego
)! Potudniowy.
nia o projektowanych lub weszłych w wszelkich organizacjach gospodarczozreierowanego przez rolniczych na terenie powiatów.
Żżącie ustawach,
U w a gi: pochmurno, mgła, deszcz.
OCE EO DRR
ode. W. Szadurskiego.
TRAD
IOZAOZZTZETE Minimum za dobę -- 103C.

Główne

Wilnu.

Wielka akademia religijna ku czci dziękowanie Ojca Św. jest bardzo
Chrystusa-Króla, jaka miała miejsce cenną nagrodą za trudy dla tych, któdn. 28.X. r.b. w, Wilnie, bardzo mi- rzy przyczynili się do uświetnienia i
łem echem odbiła się u stóp Waty- powodzenia akademii.
kanu, czego dowodem depesza, nadeTreść depeszy
przytaczamy
doszła onegdaj na
ręce
prezesa
Ligi słownie: „Prezydent akademii
BosKatolickiej, prof. U. S. B. d-ra Fr. sowski, pałac Arcybiskupi, Wilao.
Bossowskiego od J. Em. Ks. Kardy- Ojciec św. serdecznie dziękuje za hołd
nała-Sekretarza
Stanu
Gasparri'ego. akademji ku czci
Chrystusa-Króla
i
Depesza redagowana jest w języku przesyła wszystkim
jej uczestnikom
polskim i przez to samo
już nosi błogosławieństwo apostolskie, Kardybardzo miłą cechę, a serdeczne
po- nał Gasparri".

ce pośredników, oraz kredytów na paW prasie
niejednokrotnie
ukazywały
sze treściwe i objętościowe.
g) o udzielenie
prolongat płatni- się wiadomości o prowokatorsko-szpiegowskiej działalności członków
zakonspirowakom podatku przemysłowo - obroto- nej organizacji
emigracyjnej pod
nazwą
wego na terenie powiatów w wypad-. „Bractwo Russkoj Prawdy*. Centrum tej
organizacji, które się znajduje w
Berlinie,
kach indywidualnych.
h) o przyśpieszenie otwarcia kredy ma swe filje autonomiczne w różnych państwach. W Polsce, szczególniej zaś w Wiltów na odbudowę.
nie, istnieje również podobna filja autonoII. Uznać za konieczne w celu prze miczna „B. R. P.* członkowie której znani
trwania klęski — zmniejszenie i osz- ze swej działalności / prowokatorsko-szpieczędność w budżetach powiatowych i gowskiej, bez względu na liczne aresztowania i deportowanie z granic państwa, progminnych w roku 1929.
wadzą nadal swą szkodliwą działalność.
III. Uznać liczbę czystej dochodoPrzed kilku dniami po dłuższej obserwości z 1 ha gruntu ornego i łąki, któ- wacji władze bezpieczeństwa
aresztowały
szpiera służyła za podstawę przy wymiarze w Wilnie pod zarzutem uprawiania
niejakiego
[wanowa-Zwierewa.
podatku dochodowego za rok podatko gowstwa
Przeprowadzona u niego rewizja
ujawniła
wy 1928
(rok gospodarczy 1927) za kompromitujące dokumenty,
korespondenzbyt wysoką, stwierdzając jednocześ- cję oraz większą sumę pieniędzy w dołaIwanow-Zwierew przynie że sam system wymierzania podat- rach.Na śledztwie
znał się do winy.
i
c) o indywidualne zmniejszenie i ku musi być poddany rewizji.
Cala historja Iwanowa-Zwierewa przed
bezprocentowe
odroczenie
płatności
IV. Co do akcji zaopatrzenia tere- stawia się następująco:
podatku dochodowego za rok podatko- nu klęskowego w nasiona, pasze i zboW r. 1920
przybyły z Bolszewji
do
na podstawie
wy 1928 na rok i oraz o przywrócenie ża konsumcyjne,
uznać za pożądane Džwiūska Iwanow-Zwierew
terminów odwołań, uprawniając do te- zastosowanie systemu udzielania po- przedłożonych przez niego fałszywych dokumentów, opiewających na imię
praporgo prezesa Izby Skarbowej.
mocy siewnej tak w naturze przez or- szczyka carskiej armii
Iwanowa i wstąpił
d) o udzielenie powiatowym zwią zana rządowe jak w pewnej „części w do szeregów armji gen.
Bułak-Bałachowiwojny
polsko-bolszewickiej
organizacjom
rolniczym do cza. Podczas
zkom komunalnym kredytów celem u- gotówce
mbżliwienia rozłożenia na raty wzglę- rozdysponowania i organom samorzą- służył w kawalerji, gdzie też otrzymał stoporucznika. Przy pierwszej okazji Iwadla zakupów samo- pień
dnie odroczenia podatków
komunal- du powiatowego
now-Zwierew zdezertował z armji
Bułakdzielnych, pod kontrolą organów rzą- Bałachowicza, poczem wypłynął na widownych;
nię w obozie
internowanych w Szczypiorpłatności wszel- dowych.
e) o odroczenie

Dhrady Kresowego Związku Ziemian

s

linji

Wilno—Niemenczyn

przewrócił

się

w

pobliżu maj. Antowila. Kilka osób odniosło
any. Bliższych
szczegółów,
dotyczących
nazwisk

czyn

о:

poszkodowanych

oraz

przy-

ESTETINI
S EROR)
O
RAD jo.
Czwartek dn. 8 listopada 1928 r.
1i,56—12,10: Transmisja z W-wy: Sygnał czasu z Wieży Marjackiej w Krakowie,
oraz komunikat meteorologiczny.
12,10—
12,30: Tr. z W-wy:
„jak pracowaliśmy w
kooperatywie szkolnej i co z tego wynikło”

odczyt. 12,30 — 14.00: Tr. z Filharmonji
Warszawskiej koncertu organizowanego @а
młodzieży szkolnej. 16,10- 16,30: Odczytanie

programu

dziennego

i chwilka

litewska,

16,30—16,45: Komunikat harcerski. 16,45—
17.10: Muzykaz płyt gramofonowych. 17,10

—17,35:

Audycja

recytacyjna

z cyklu

„Pol-

ska poezja współczesna". Utwory Juljana
Tuwima. 17,35 — 18,00: „Charlie Chaplin“,
odczyt. 18,00 — 19,00: Tr.z W-wy. Audycja
literacka. 19,00 — 19,25: Pogadanka radjo-

katastrofy brak.
techniczn
19,25 — 19,50: Kukułka wileńska.
— Sprawcy morderstwa kaprała — Ап- 19,50—20,a.
05: Sygnał czasu z Warszawy, oddrejewa ujęci. W niedzielę
donosiliśmy o czytanie programu dziennego i komunikaty.
wyłowieniu w rzece Wilence pod Nowo-Wi- 20,05- 20,30: „Prawdziwy amator* opowialejką zwłok kaprala 85 p.p. Michała Andre- danie. 20,80—
+ Tr. z W-wy: Koncert

jewa. Śledztwo ujawniło, że ś.p. kpr.
drejew padł ofiarą złoczyńców, którzy

Anuto-

wieczorny. 22,00—23,30:

Tr. z W-wy: Коти-

nikaty oraz muzyką taneczną.

‘

Larjer Gospodarczy

zowo

Diciec św. dziękuje

lageriai

!

$

a

W okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n|B., obejmującej województwa Poleskie i Nowogródzkie, wakuje
pewna ilość posad urzędników referendaiskich. Reflektuje się na kandydatów z wyż-

Kwaszelna!

Ulica Kwaszelna położona jest między
ulicami Zawalną i Kijowską, biegnąc rówz ulicą W.

Stefańską

w

kierunku

dokładnie,

czy kogo

dworca kolejowego, Ponieważ nie wglądaliśmy bliżej w kroniki tej ulicy nie możemy

przeto określić

szem

tu

wykształceniem, zakoficzonem

przepi-

sanemi egzaminami (pożądane z wykształrazie w chwili obecnej ulica ta najzupełniej ceniem prawniczem lub handlowem). Wiek
potwierdza swe miano „kwaszelni*, ponie- —nieprzekroczone 40 lat życia. Przyjęcie
waż w godzinach wieczornych „kwaszą“ tu
swe nosy nieszczęśni mieszkańcy z racji do służby może nastąpić ewent. w termihorrendalnych chodników.
' nie miesięcznym na stanowiska prowizoryczOtóż co do tych chodników. Z lewej nych referendarzy w VIII st. sł. Podania z
(idąc w kierunku dworca) strony jest co napisanym własnoręcznie życiorysem i do-

„Kkwaszono* w przeszłości,

w każdym bądź

prawda niezgorszy chodnik betonowy, jest
on jednak
stanowczo
niewystarczający,

kumentami (metryką urodzenia, poświadcze
niem obywatelstwa polskiego,
dyplomem i

zwłaszcza, że wobec znacznego ruchu i wąskich na tej ulicy chodników będą się i tu

ewen. świądectwami poprzedniej pracy) należy kierować do Izby Skarbowej w Brześciu n|B.
W podaniach należy wskazać dwie po-

musiały ukazać tabliczki z nadpisem „iść
prawą stroną”, który to nadpis, jak wiemy,

oznacza przeznaczenie całego chodnika
ruchu

w jedną jakąś

dla

stronę.

Trudne-by jednak i wręcz karkołomne
miał zadanie ten, kto-by zechciał dziś pójść
prawą stroną ul. Kwaszelnej, idąc w kie=
runku

dworca!

Oto

jak

bowiem

ważniejsze osoby (imię, nazwisko, stanowisko
i dokładny
adres),
któreby
mogły
udzielić o kandydacie referencyj.

wygląda

ta prawa strona obecnie: najprzód niewielki
kawałeczek europejskiego chodnika hetonowego z krawężnikami z bloków betono=
wych, niczem ną Królewskiej, później zaś
długi (i to jak jeszcze!) odcinek za którym wyświechtany rogami przechodzi trotuar wygląda jak żółwia skorupa w kilka=
krotnem

powiększeniu,

gdy zaś deszcze

sienne wypełnią każdy

dołek

zamienia

w

się

odrązu

tysiąca

1030 Ust, Post.

mości

ny Francuz, nie mówiąc
i przed

rodakami

Trakinera

którego

nazwy

przez

wymieniamy, —oczekujemy,
li się wreszcie

nad

z licytacji

majątkn

Apteczny

tej zapomnia-

należącego

Dolary

Belgja
Holandja

RRT

Dom

przyjmie

ców.

Zostali na ich miejsce
wybi rani:
i Wyszli ze składu Zarządu:
A. Z grupy ubiezpieczonych:
pp.:
:
a) członkowie
Zeydler Kazimierz,bankowiec. Zeydler Kazymierz, bankowiec
Marciniak Wacław, cukiernik.
Żerko Józef, dozorca.
Dubowski

inżynier.

Glatman

Pr,

ESS

Mitkiewicz Stanisław, adwokat
Wilno, dnia 6 listopada 1928 r-

Juljusz, inżynier.4

„Paz

t.j. 3 listopada rb.w

W

ubiegłą sobotę

W

innych krajach gonitwy te przeksztal-

ciły się w zwykłą rozrywkę konną, polegająca na tem, że miejsca lisa zastępuje jeden z uczestników biegu.
Nazwa takiej rozrywki, jako „Bieg myśliwski*, może niezbyt słusznie, i u nas się
zachowała.
W woj. Wileńskiem zabawa ta była dotychczas mało znaną, natomiast często się z
nią spotykamy w woj. Poznańskim, gdzie
szeroko ją propaguje nasz znany sportsmen
i myśiwy, hr. ignacy Mielżyński z Iwna.Pierwszy podjął inicjatywę w przeniesieniu tej rozrywki na nasz grunt w rb. 4 p.
ułanów.
Wobec tego, że brałem udział w tym
biegu, chcę dać moźliwie dokładny jego prze

błeg Szanownym Czytelnikom, aby jednocześnie zachęcić do tak miłej i pożytecznej

dla zdrowia rozrywki, nie ograniczę się do
dokładając starań,
suchego sprawozdania,
by bieg ten szczegółowo w formie opowiada

* * *

czuje

panią,

przed

panno

Heluniu.

dzisiejszym

Jak

biegłem,

się

Czy

wielka trema? — Z temi słowy zwróciłem
się, na parę chwil przed rozpoczęciem się
biegu myśliwskiego, do p. Heleny Benistawskłej, stojącej w gronie pań i oficerów na

placu koszarowym,

konia,

którego

4 p. uł. i oczekującej

kończono

Wydawca

siodłać.

в

Chorych

dniu św. Huberta odbył się w Wilnie „Bieg
Myśliwski".
Jak wiadomo zapewne Szanownym Czy
telnikom, św. Hubert, jest patronem myśliwych. W Anglji dzień ten myśliwi b. uroczy
ście obchodzą, urządzając biegi myśliwskie,
tj. konne polowania na lisa.

pani

farmaceufa.

arząd

Św. Hubert w Wilnie

nia opisać.

kilku

w

każdej

ilości

sprzedaje

„Rolnik

Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel.
147, w składach: Pacific Rossa i Sklep
Kalwaryjska 6.
-0

panów

Zamkowa

i pari w charakterze

Głó

na

Wilna.

750.000

IlICo drugi

los

bezwzględnie

@
m
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MŁADOWANIE
W

FACHOWO.

i NAPRAWAĄ
TANIO.

Zakłady Akumulatorowe i Elektrotechniczne
Ty ElektroAwe:
Wilno, Szopena 8. (przy dworcu) A
A

Michał Girda *

ee SPZCDIE
Dokfór-Medycyny

A. GYMELER

choroby skórne,

ВБLEKARZE
АНА

1

Lb. GIŃSBERG

ka, od 8-10i4

weneryczne

Doktór

Medycyny

ŁUKIEWIEZ

D OM

drewniany

O

5—7 p.p. W.Pohulan-

2,

od 9 |Z ul. Śniadeckich 1,
—1, od 5-8 wiecz.
|przyjmuje
od I 2 BB

———
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Panna Helunia, ładna blondynka, o regu „Proszę państwa siadać na koni'. Na tą ko- pem zmierza za śladem, a my wszyscy za zem się skarżyć na swe konie, bo „Ojra“ p. szanse jedrzej lub drugiej zć stron rywalizuMarychny zachowywała się wzorowo, wy- jacych. Nagle... Trach! Panna Nitosławska
larnych rysach twarzy, jasnych, niesfornych mendę ruch się zrobił między zebranymi, u- nim.
Dzień b ył ciepły, ale pochmurnyi mgli- rzekłszy się na ten czas swoich narowistych uchwyciła ogon lisi i razem z nim wali się z
loczkach, wymykających się z pod czarnej czestnikami biegu. Ordynansi pódprowadzaaksamitnej czapeczki,
ubraną dziś była w ja koni. Jesteśmy już wszyscy na koniach. sty. Teren mamy przed sobą wspaniały dla wyskoków, a i „Haliczek* p. Heluni gładko konia na złemię.
Na ten moment dojeżdżamy właśnie do
brał wszystkie spady, nie potknąwszy się ani
й
$
W biegu bierze udział około 40 osób, Po- tego rodzaju biegu.
ciemną amazonkę,
doskonale rysującą jej
walczących. Zeskakujemy z koni spiesząc z
Któż nie zna, przynajmniej ze słyszenia, razu.
wysmukłą, kształtną sylwetkę. W ręku trzy- za panienkami, o których wspomniałem, głó
ale dzielna panienka sama szybko
Obie panienki, rozkosznie
zarumienione pomocą
mała krótką trzcinkę, którą uderzała nerwo- wnie ofiicerowie z 4 p.uł., paru oficerów z pięknego położenia Wilna? Porównaćby je
wym ruchem po chołewce wysokiego buta. 3 D.ALK., no i kilku „cywilów*, a między ty- można z „Miastem na siedmiu wzgórzach”, od szybkiego biegu i wiatru, unikały tylko się podnosi, by przyjąć entuzjastyczne żywszyscy składamy.
towarzystwa t. czenia, które jes
gdyż, jak i tamto rozsiane jest ono
malo- jak zauważyłem, starannie
Ruch ten mógł świadczyć o pewnem, zre- mi ostatniemi i ja.
Trochę się potłukła, prawdę mówiąc przy
Płk. Kozierowski, zebrawszy nas naoko- wniczo na falistych pagórtkach, a otoczone zw. „Wojewody“, to jest p. Stanisława Stasztą zrozumiałem,
podnieceniu przed ważprzyrosła wypadku, ale nie tak bardzo, by miało to oło siebie, przypomniał nam zasady i założe- większemi wzgórzami, częściowo pokrytemi niewicza, do którego ta nazwa
ną gonitwą.
5
lasem, gdy mniejsze pochyłości stanowią po- wśród nas ze względu na to, że pełni obo- słabić zadowolenie z odniesionego zwycięstNa moje powitanie przerwala ožywioną nie biegu.
rozpromieniła jej ładną
Wzórza, jak i samo miasto wiązki sekretarza wojewody Wileńskiego. To wa, radość, która
Z uderzeniem godziny 12 i pół w połud- la uprawiane.
rozmowę z towarzystwem, w „ktorem stanie,.poprzedzeni orkiestrą 4 p. uł. wyruszy- przerzyna błękitna wstęga Wilji, o wysokich niezwykłe zachowanie się (bo bywało ina- twarzyczkę, a która była tak słuszną nagroła, odpowiadając mi:
kaźdej
czej) tłomaczyłem sobie tem, że p. Stanie- dą za kult dla jazdy konnej, przy
— Czuję się oczywiście znakomicie, ale liśmy czwórkami przez miasto z ul. Kalwa- stromych miejscami brzegach.
Trasa naszego biegu ciągnie się właś- wicz swym niezrównanym humorem nieraz sposobności przez p. Marychnę dokurfzentoprzyznam się szczerze, że obawiam się tro- ryjskiej na „Karolinkę*, skąd rozpocząć się
2
nie po tych wzgórzach, za Wilnem, prawie w czasie wspólnych wycieczek konnych, pe- wany.
chę, czy mój kary dobrze się spisze — ma miał właściwy bieg.
Że lekko utykała, więc ofiarowałem jej
Na czele kawalkady jechał ppor. 4 p. uł. równolegle do Wilji; od „Karolinki*, kończąc Szył, zresztą nieszkodliwie, biedne panientrochę już słabe nogi i przez to tak niechękilomtetrze, a ki, opowiadając na temat „koński*, — były swe ramię i podchodzimy do grona pań, ktą
tnie pozwala się sprowadzać ze „spadów*. Chmielewski. Jemu to dziś powierzono rolę się mniej więcej na ósmym
dziś zbyt widocznie przejęte biegiem, by się re u wzgórzu obserwowały cały nasz bieg,
Pn'zecież pamięta
pan, sądzę, jak się ze t. zw. „lisa“. Na lewem ramteniu miał przy- więc u wylotu rogatki ul. Kalwaryjskiej.
oraz do dowódcy 4 pł. uł.
Nasz pierwszy „master”, płk. Kozierow- przed nim dostatecznie bronić.
mną wywrócił w czasie naszej ostatniej wy czepiony ogon lisi.
Płk. Kozierowski w pięknych słowach
Po trzech kilometrach zgubił „master
—
Ppor. Chmielewski opuści nas wcześniej ski, doświadczony i świetny kawalerzysta,
cieczki? Marychna, ta jedzie „na pewnego”,
winszował zwycięscy; przyznając, žo J
A nie śład „lisa“.
uciekać i kryć się znakomicie regulował tempo biegu.
jej „Ojra”, to zupełnie co innego, choć mo- Za „Karolinką* zacznie
Przechodzimy więc w stępa i znów szu- grodę, zdobyty ogon lisi, do którego przy:
że zbyt nerwowa i trochę narowista, ale ta- przed nami, znacząc białemi papierkami swój jest to rzeczą łatwą.
mocowano srebrną, emaljowaną chorągiew
Należało się liczyć z tem, że do biegu kamy śladów.
ka świetna amazonka da z nią sobie zawsze ślad.
Ślad odnaleziony. Zagrał trębacz. Miejsce kę o barwach 4 pik. uł.
Zadaniem naszem będzie odnalezienie te- stanęły konie nie jednolitej jakości, a więc
radę, a klacz poza tem jest pierwszej klasy!
Taką samą chorągiewkę otrzymała na pa
Panna Marychna, o jeździe której z ta- go śladu, oraz gonitwa, prowadzona i nor- trzeba było tak prowadzić bieg, by przy „ii- pułkownika jako „master* zajmuje por. Anmiątkę biegu p. Benisławska, która nie mniej
kiem uznaniem mówiła mi p. Helunia, to p. mowana przez „Mastra* w ślad za „lisem*. niszu* przeciętny koń mógł zachować jesz- ton.
W tym drugi m etapie idzie nam trochę dzielnie się spisywała w czaste całej wyprazapas sił, by wziąść w
Marja Nitosławska, znana już w szerokich Skoro „lis“ się ukaže — „master“ — ustąpi, cze wystarczający
gorzej, bo i tempo biegu szybsze, i przesz- wy.
kołach
sportowych ze swej doskonałej, a a myśliwi będą się starali dopedzič „lisa“, nim udział.
Traci
przez rogatki Kalwaryjskie do
Stąd należało przyjąć szybkość biegu ra- kody trudniejsze. Paru oficerów wywraca się
tkiem odważnej jazdy, Wilnian i zerwać mu ogon z ramienia. Ten któremu
nas bohaterka biegu. Poszystkiem mo- z końmi, ale szczęśliwie bez poważniejszych koszar. Prowadzi
ie stała o parę
kroków od nas, to się w „finiszu* powiedzie, będzie zwy- czej spokojniejszą a pr:
przedza ją trzech trębaczy, którzy przed bra
żliwie równą, t. zn. starać
się tak, by unikać następstw.
poprawiając
coś przy siodle swej „Oiry*. ciężcą.
No i wreszcie „finisz*. Na horyzoncie u- mą koszarową zagrają
ianfarę zwycięską.
gwałtowniejszych zmian w tem
Dojechališmy do „Karolinki“, Orkiestra wszelkich
Panna Marychna, trochę
za od p. Helumarsza na požegnaniu i za- tempie, gdyż zmiany te wpływają na wyczer kazuje się „lis“! „Mastra” zamienia rtm. O- Zajeżdżamy do kasyna oficerskiego 4 p. uł.
ni, urocza blondynka, o
figlarnych, chabro- zagrala nam
biedziński, podprowadzając nas do miejsca, gdzie dowódsca pułku wraz ze swą małżonpanie zarówno koni jak i jeźdzców.
wych oczętach, również w amązonce i dłu- wróciła do koszar.
ką, podejmuje nas gościnnie
doskonałym
Płk. Kozierowski
dobrze sobie z tego z którego rozpocznie się gonitwa.
gich butach — robiła dziś
wrażenie, jak zreOd pierwszej chwili na czoło goniących „bigosem*”. W międzyczasie nadchodzą i inMamy przed sobą szerokie pole, na któ- sprawę zdawał, przeto również i gładko wspi
sztą zawsze, spokojnej, czy też znakomicie
rem rozsypujemy się, szukając śladów, „li- naliśmy się na wzgórza, braliśmy pierwsze wysuwa się p. Nitosławska i kpt. 3 DAK, ne zaproszone panie, przeważnie żony "Žž
opanowanej osobki.
pewnej chwili ktoś je odnajduje i przeszkody sztuczne i naturalne, spotykane Horodecki. Zwiększamy do maksimum szyb- rów 4 p. uł. by po sutej zakąsce, przy dźw,
Chciałem i się z nią prz: ywitać, ale prze- sa“. Po
kość naszych wierzchowców. Ale napróżno.
kach muzyki tańcami i wesołą zabawą zak
szkodził mi w tem dowód
p. uł. płk. Ko- podniesieniem ręki zawiadamia o tem „ma- po drodze.
Obserwowałem w czasie błegu nasze mi- Przy „licie* już walka wre zacięta między czyć „Bieg Myśliwski".
zierowski, z którego to in
ywy obchodzi- stra. Trąbka zagrała. W pierwszym etapie
J. B. Robakowski.
jest. płk.
Kozierowski, lutkie amazonki, które tak dzielnie dotrzymy- p. Marychną, a kpt. Horodeckim. „Lis“ ucieliśmy tradycyjnym biegiem myśliwskim św. biegu „mastrem”*
ka, to na prawo, to na lewo, zwiększając
wysuwa się przeto na czoło i polowym galo wały nam placu. Nie mogły zapewne tym ra
Huberta, komenderując
donośnym
głosem:

Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Woydyłło.

-

Kruczą 26, STERIEMEMNEK
z ogr. odp. Warszawa,
Księgarniom
przesłąGU
Tatarska
ilno, ul.
liśmy
dziewięć
sa
BY

oraz Gabinet Kosme- | angielskie, kredenKliniki Syfil-= tyczny usuwa zmar- sy, stoły,
szafy
Skórnej Uniwer. S. B. szczki, piegi, wągry, biurka,
krzesłą
i wznowił łupież, brodawki, ku- dębowe i t. p. Doul. Mickiewicza 24, powrócił
przyjęcia chorych. Wi- rzajki, wypadanie wło- godne warunki
i
tel. 277.
..„ leńska 34 m. 3, a Z
Mickiewicza 46,
na raty.

"TW. Źdr. Ńr. 152. 4—7 p. p.

1

gospodarstwa

LOMBARD

RESO

D.ZELDOWIEZ |choroby, weneryczne, g-7 "52. Zayalnej | |,Spółka

go

drogiemi

1,
-0

ró

Patrzeba

jest _ zabezpieczoną pobytu
złotem,
srebrem
irentyny

i

6:

na

proc.Gotówka twoja domości

dolarów

Mickiewicza
tel. 9-05.

złotych

у

Pianino

założenie większe-

swoje

D. H.-K. „Zachęta*

Dr. POPIESKE

moczowych,

NE

Oszczędności i W

nowozbudowany,
placu 2.000
metr.,
sprzedamy
zaraz
za
2.000

choroby skórne i we- Uno
neryczne.
Przyjmuje
od godz. 10 do li od gg

ka

4

ASN

—< Mickiewicza

Wilх

14

magas guns
chor. weneryczne, | Skórne i płciowe, Ula
9, wejście ( SF
narządów | Mickiewicza
syfilis,

tysiące swych graczy.

6g.

Dr. G. WOLFSON
icfon 567. Pris KUpIMY „550
korte A ой 8 do 1 iod4 do 8. młodego,

Alone

MAWAWAM =...
DOKTOR

a, szafa, tualeta,
nocne stoliki, etažer-

moczo-

syfilisi skórne.
no,
ul. Wileńsk

Wileńska 7, tel. 1067.

35, tel. 13-17.

i o

we. Witoldowa 8.

płciowe. Elektroterapia, słońce
górskie
djatermja.
Mickiewiczą 12, róg
Tatarskiej 9—2
i 5—8.
— W.Z.P 43,
DOKTOR
choroby

wygrywa!!!

ko

POR:
- towska 22-4,
pitalem = 15 do dE BOB.
.000

Tanio

i

ėž

icki

—o

chcę wynająć
2 azac bie sA Co
dogodnych warunkach GRETA E GRURW
W. Pohulanka 9—23. —-—>7>77— PrZYCHOdNE.

i inne.

neryczne

hipoteczne poleca
i poszukuje
D. H.-K. „Zachęta*

drew-

się na R

bryk, sprzedaje

Pleyel-Paris

innych.

TYRTESTTANTENISASRTS

pierwszorzędnych

jeden mu-

drugi

niany i ziemia własna.
Adres:
Zwierzyniec,

WAWAWAW
Pianina
=P

anodowe, katodowe, samochodowe iW
inne.
Żywotne, trwałe, efektowne į
dlatego tanie. Kwas siarkowy, części.
w
do akumulatorow.

domy:

rowany,

B. Sommerfeld

konto P. K. O. Nr. 80928.

BEST

;

Sprzedaje stę |Pozyczki
"1
dwa

Drygas

RAKUMULATORY ›

Nr. 35.

W AWAWIAW

fisharmonij

Fibiger -

Antoni

Wobec wielkiego popytu na losy P. P. L. K. posiadamy ograniczoną ilošė takowych. Nie tračcie czasu,
stańcie do urny szczęścia, kupując czemprędzej nasze zawsze szczęśliwe losy.
Zamiejscowym wysyłamy losy natychmiast po otrzymaniu zamówienia i właceniu
należności na nasze

Baz

fortepianów, pianin i

Wilno, ul, Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874)
PRZEDSTAWICIELSTWO najst.* fabryk POLSKICH.
( AAS
nagrody na wystawach europejskich,
ZŁO E MEDALE na Targach Półs. w Wilnie).
a również Zzagranicznych.

sprzedaw-

Kolektura Loterji Państwowej
H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka

Н

(Do nabqcia cisżędzie /

K Dąbrowska.

P. K. O. Nr. 80.928.
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, Tel. 296-35.
P. K. O. 3553, ktora wzbogaciła

podczas antraktów.
<

B

L

Skład

i MIŃKOWSKI
ul . Niemiecka

Passe- 4

m

Kupujcie los P. P. Lot. Klas. tylko w największej i najszczęśliwszej kolekturze

Wilno,

10.25.

będzie wpusż-

przewyższają dobrocią produk zagrabieznų

2

i wiele, wiele

a naszego słąwnego reżysera HENRYKA SZARO. Początek v g. 4-ej, ost.
опогоме w dniu premjery i w dni Świ. ąteczne nieważne. UWAGA! Publiczność

zal.1823r.
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KARTOFLE
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krajowej wjg poczytnej powieści

„Dzikuska“

widownię tylko

Jazz-Bandu.
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Czy chcesz być bogatym, szczęśliwym, żyć w dostatku i dobrobycie, bez trosk o lepsze jutro?
Jeżeli tak—więc pocóż zwlekasz? Wszak 15 listopada r. b. rozpoczyna się już ciągnienie 1-ej klasy !8-ej Polski ej Państwowej Loterji Klasowej

Mitkiewicz Stanistaw,adwokat

Kasy

Witam

1

B. Z grupy pracodawcow:
a) członek
p.
Fried Anatol, inžynier.
inżynier,

Fried Anatol,

—

;

Cukierżys Miron,

Izrael, nauczyciel.

PAKA.

Korzystna propozycja.

nych przepisów,

Edward,

A.

potrzebne wyszkolenie.
Zgłaszać się w godzinach od 10 do 12-tej,
od
dnia 6:go — 9-go/Xl. r. b. włącznie.

W myśl $ 57 Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dn. 24 marca 1926 r. w sprawie przedziałających na
pisów wyborczych dla Kas Chorych,
podstawie Ustawy z dn. 19 maja 1920 ro obowiązkochoroby, podaje się
wem ubezpieczeniu na wypadek
uzupełniawynik
cy
następują
do wiadomości ogółu
Wilna,
m.
Chorych
Kasy
Zarządu
do
wyborów
jących
przeprowadzonych na podstawie art. 66 i 68 ust. Il
wyżej cytowanej Ustawy oraz $ 45 i 46 wzmiakowa-

Biszewski

aptekach

>

Wielka 30.

TTT

Wiadomości fachowe

123,63
356.80

pcy

Prow

Handlowy

od zaraz

do Zarządu
Wyniki uzunelniających wykorów
Kasy Chorych m. Wilna.

zastę

wszystkich

„Wanda

ZNESEKENSCZACENEM

skłądające-

Legiecki.

TTT

Kopenhaga 237,68 — 238,28 — 237,08.
Londyn
43,23
43.50
43,13
Nowy-York
8,90
8.92
8.88
Paryż
34,83
34.92
34.75
Praga
26,42
26.48
26.36
171.15
17201
171,58
Szwajcarja
Stokholm
238,40
239—
237,80
Wiedeń
125,39
125.70
125.08
Włochy
46,71
46,83
46.60
Marka niem. 212.38
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Firma ELEKTROLUX—ul.

Kupno
8,86

124.25
358,60
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Ogloszenie.

WARSZAWSKA

123.94
357.70
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do Abrama

ruchomego

Przechodzień.

7 listopada 1928 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.
8,88
8,90
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Zanim kupisz fowar zagraniczny
— Dhejrzyj towar krajowy.

A więc—czekamy, mając niepłonną nadzieję, że słowa nasze nie padły na opokę...

Dewizy

i

składach aptecznych znanego
środka od odcisków

TINA
ERTS EE NTDOENEAITKSSS

nie-

nej uliczki i zrujnuje się na chociażby tylko
dwupłytowy dla niej chodnik!

BIELDA

15 listopada

we

A Vilno, Wielka 58, telef: Nr 392. -1 А РЕ

iż Magistrat uża

niedolą

w dniu

wiado-

CHARATYNOWIEZ i S-ka

wstyd

skromność

do

B Sporysz fegoroczny A
KUPUJEMY

byłby niemały; zważywszy pozatem i na tę
jeszcze okoliczność, że w jednej z drukarń
położonych przy tej ulicy składa się pewien
godny wszelkiego szacunku organ regjonalny,

że

Komornik

že to

dzielnic

podaje

A. Mickiewicza 22.

orkiestra

Zbyszko Sawan

Maria Malick

|IRENY ZARZYCKIEJ

š
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Perły

Polskiej

„Polonja“

|a

E“

go
się z umeblowania
mieszkaniowego
oszacowanego na sumę zł. 453.

tu zawędrować
Anglik czy in-

z innych

Cyw.

publicznej

sprzedaż

wodotrysk

już o tem,

i

czana
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1) „Branka srogiego zbója” ŻoRsy)

„HAZARD“

sceny
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Dziś! Najnowszy film produkcii „UFA* 1928 r. Wiosenna
LIANA
HAID,
uosobienie
wdzięku
niewieściego
cudowny ALFONS FRYLAND ulubieniec
kobiet
oraz czołowie
artyści
teatru Stanisławskiego
Aleksandr
Murski i Mikołaj Molikow w sensacyjnosztuka z życia
współczesnego.
Fa scynująca
salonowym
arcyfilmie
w 12 aktach p. t.
Tłumy, 10.000 uczestników. Wyścigi konne.
Dziś!

KINO-TEATR

į OR „lopai“
Era

1928

| Kabarety! Wielkoświeckie salony. Niezwykle irąpująca treść. Zwiększona
Początek o g. 3-ej, ost. 10.30.

1928 roku o godz. 10 rano, w Wilnie, przy
ul. Hetmańskiej Nr 2 m. 10 odbędzie się

na placu Orzeszkowej!)
Otóż, biorąc pod uwagę, że ta ulicą
chociaż i niepryncypalna, leży jednak wpo-

bliżu dworca, a więc może
niechcący jakiś „ciekawski*

i

ar

Wilnie, przy ulicy Jakóba Jasińskiego Nr 1
m. 3 zamieszkały
zgodnie
z artykułem

do głów fontaną błota! (Jest to—nawiasem
mówiąc—bodaj jedyna odmiana fontanu magistrackich, które są czynne przez większą
część roku, a nie sterczą tylko dla decosławetny

kowalski

į WĘGIEL
z najlepszych kopalń Aaa
śląskich. Drzewo rąbane ną podpałkę.
k
Dostawa natychmiastowa.

I

Komornik przy Sądzie Okręgowym w
Wilnie, Franciszek
Legiecki, w mieście

przechodni,
śliskie od
niespodzianie
od stóp

naprzykład

opałowy,

S

Kino-

Obwieszczenie

je-

tradycyjnie wydartemi w większej części
deskami, z gwoździami czyhającemi zdradzie-

jak

WIELKA 42.

m |

ul. Kijowską ciągną się „klawisze*; klawisze stereotypowo-wileńskie przerażające, z

rum,

KLA

Teatr

BMZEBZNEREKENCZE

jezior” obserwowane „z ptasiego lotu*! (O
bronchity i przemoczore nogi!) Dalej, prawie bez przerwy, aż do samego wylotu na

cko na podeszwy
błota i ochlapujące

Kino „Pirail“ |

EL

dnia 5 do 8 listopada

Tess „Kelios“

IZBA SKARBOWA
w Brześciu n|B.

0-2608 |

i zagłębienie,

„krainę

MEMO GENWE
m

Od

włącznie będą wyświetlane filmy:
Emocior"i «cy dramat amerykański w 6 aktach.W rolach głównych: Zuzanna Christy, „Jerzy PerKulturalno-Oświatowy
Ellie, Jagnes Mannuel. 2) „2 MINUTY
PRZED
12-tą* (Nowocześni ernon Castle | gf
SALA MIEJSKA
Se
у dramat w 6 aktach p/g powieści Roberta Linda. W rolach gtėwnych:
Vernon Castle-i
ul. Ostrobramska 5.
Elliot Dexter. Orkiestra pod dyrekcją
p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g.3 m.3
Początek seansów od £. 4-ej. Nastepny program: „PRZESĄDY i PRZYWIDZENIA*,
Dziś wielki
z
«6 (KSIĘŻNA
MASZA) potężny rój
rewelacyjny filml
„KRWAWY
ŚWIT
NAD
NAWĄ
w 12 aktach. W rol. główn. niezrówić.
KLAUDJA VITRIX. Rzecz dzieje się w Petersburgu podczas wojny, w czasie rewolucji i przewrotu bolszewickiego. Podrzutek i przepowiednia Czeren-Lamy. Miłość szefa ochrany. Czrezwyczajka i jej metody. Życie
Wileńska 38.
zą miłość.
Wspaniała
wystawa. Tłumy
ludności.
Szalony
rozmach
reżyserski.
Orkiestra
powiększoną,
Seansy o _g. 4, 6, 8 i 10.15:

O

nolegle

liejski Kinematograf

5142

ulica

OSŁABIENIE
BLEDNIC
Е
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1 PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH.
Halio! tu mówi

OWO.
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