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i Administracja

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta

od 9 do 3. Telefony:

pocztową
miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259. ;
smrzedaży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.

tytncja ospodrza
1568. a nowa
opozycja
Nowa opozycja w ogólnozwiązko-

spożywcze, :co z punktu

wi-

a więc inwestować

zarówno

4 zł.

na rynkach

ją się problemami
ju, domagać

we-

kra-

się zaczęli od rządu zmia-

ckim przemyśle. Nie bacząc na prowadzona już od lat czterech akcję industrjalizacyjną, obserwować można na
rynkach rosyjskich zarówno miejskich,
jak i wiejskich, stały i chwilami bardzo
dotkliwy brak wyrobów
przemystowych. Główna przyczyna zjawiska teplan

re-

„industrjalizacyj-

ny', wydaje olbrzymie sumy na popieranie

przemysłu

ciężkiego,

zaniedbu-

cja nie uwzględnia

drukarni

uiszczona

202

zastrzeżeń

co do rozmieszczenia

rząd

francuski

z okazji

Maurin

10 lecia odrodzenia

wręczył

Marszałkowi

Polski

szablę

i uwolnienia

Napoleona

ciężkierezulta

9-11.

(tel. wł. „Słowa'*).

Z okazji

9-11.

(tel. wł. „Słowa*).
rezolucję,

Na walym

zwracającą

się

zjeździe

przeciw

nieesirożnej

Wyzwo-

rządowi

Mar-

niepodzielny

agifacji.

WARSZAWA
9-11. (tel. wł. „Słowa*). W Poznaniu podczas trwania tygodnia
samowystarzcalności gospodarczej około 200 ludzi rzuciło się na sklepy żydowskie ną
ul. Wožneį i kilka sklepów rozbiło, okradając doszczętnie. Policja, która przybyła na
miejsce, nie zastała już sprawców.

Kryzysy gabinefowe

we Francji, Rumunii

"1 Poriugalii
Czy znowu

gabinetu bez członków kartelu i przewiduje,
że Poincarć zostanie powołany do utworzenia nowego rządn.
Sprawę przyjęcia przez Poincarć'go tej misji prasa traktuje

Wśród

licznie

zgromadzonych

gości

było

dużo

Polaków.

Zderzenie paciągów z powodu gęstej mgły.

zmienić

konstytucję, by

9-11. PAT.

Republika

móc

austrjacka

prezydenta

go jeszcze
przygotowuje

raz obrać.

się do wyborów

no-

dowanie.

Wybuch Biny przewyższył wszystkie dotychczasowe
od roku

kopalniach sowieckich spada.w tak szy

na tem. Usilna

prywatnym

produkowane

wybuch

Etny

jest

najsilniejszym

ze

wszystkich

1900.
zagraża

niezmiernie

żyznym

okolicom.

Władze

nakazały

ewakuację

Zahójca Ohregona skazany na śmierć.

walka

WIEDEŃ, 9-11. PAT. Dzienniki donoszą z Meksyku, że w procesie
przeciwko
mordercy Obregona Torralowi zapadł wyrok, uznający go winnym zabójstwa i skazujący go na śmierć, Zakonnica, współoskarżona
—. w tym samym procesie
skazana
więzienia.
lat
została na 20

z

i niedostateczna

organizacja aparatu spółdzielczego do
tego stopnia ograniczyły sieć handlową ZSSR, że zasilanie rynków nawet
temi artykułami

Obecny

przyszłym

prawdopodobnie nie wystarczy już na
pokrycie najgłówniejszych potrzeb. Nie
handlem

PAT.

Nunziaty. Mijescowość Carumba wydaje się nieodwołalnie skazana
na zagładę. Los
Ciarre i Riposte, wyższych ośrodków handlu, wzbudza poważne obawy. „Akcja ratunkowa usiłuje skierować potok lawy do morza. Wczoraj wieczorem wydawało się że,
wybuch nieco słabnie.

dotkli-

wy brak żelaza, a produkcja węgla w

dość jednak

8-11.

Katastrofa

przemysłu ciężkiego wydaje miljónowe

roku

1 + oe$gj

KATANJA

przemysłowemi

które

są w ilościach dostatecz-

nych, natrafia na wielkie trudności. .
Na tle wszystkich tych, wymieniosowieckiego
powyżej, bolączek
go
doszło
narodowego,
gospodarstwa
wśród komunistów rosyjskich do wykrystalizowania nowego kierunku polityczno - gospodarczego, znanego powszechnie pod nazwą „prawicowej opozycji”. Przedstawiciele tej nowej оpozycji domagają się obok zmiany sto
sunku rządu do wsi rosyjskiej, również

zaniechania

lizacyjnego,

realizacji

planu

uważając

industrja-

iż wykonanie

żywczego.
Żądania „nowej opozycji
są naturalnem następstwem dezorgani-

planu tego przez wzgląd na brak nale- zacji życia gospodarczego ZSSR i dy-

Królewiec,

6 listopada.

W powodzi reporterskich wiadomości, sprzecznych ze sobą plotek i
hipotez, najróżniejszych horoskopów,
trudno jest często, siedząc właśnie u
ogniska
gotującej się konferencji,
uzyskać jasną
perspektywę i zrozumienie przyczyn poszczególnych wypadków.
Wo ist der Hund
begraben
nie
dochodzenia do skutku drugiej już z

rzędu konferencji królewieckiej?
Sprobujmy pokrótce
przedstawić
przebieg konferencji mniej więcej
w
porządku chronologicznym.—Gdyśmy
w niedzielę rano, po przyjemniej wycieczce nad pełne morze, zasiedli o
godz. 5 i pół wieczorem przy 'Stolikach restauracji „Berliner Hofu“,
na
herbatce prasowej ministra Zaleskiego— pękła mała bomba. Minister Zaleski oświadczył osobiście korespondentom kowieńskim,
że. Polska w
swem gorącem
pragnieniu porozumienia z Litwą gotowa jest przyjąć

zastrzeżenie, klauzulę,

do wiadomości

było sensacją dnia. Dobra wola Polski okazała się tu w całej pełni i

jasnoścę -

:

zrównać

Litwą,

z

się

musi

kapitałów

jest w

chwili

obec-

rzeczywiście

deklaracji, jeżeli Kowno
szczerze,
zumienia

choć troszeczkę tego poroNie, delegacja
pragnie?!...

litewska odrzuciła
najbardziej

te

propozycje

kategorycznej

w

iormie.

Następny dzień, poniedziałek, jak
z depesz, był dniem
już wiadomo
i oczekiwania
napięcia
straszliwego
dyskujałowych
dziennikarzy,
wśród
sobotę,
w
wyłonionej
syj w komisji
konkretnych
odznaczył się brakiem

rezultatów „i
niem.š

ogólnem

rozczarowa-

wypływa
Voldemarasa
Taktyka
całkowiciegz tego właśnie odrzucenia
deklaracji polskiejgo zastrzeżeniu pretensyj litewskich. Powstają dwa pytania: O co mu chodzi? i — dlaczego
mu oto chodzi?
Chodzi mu osto, ażeby konierencję
spraażeby w ważnych
przedłużyć,
wach do porozumienia nie doprowa”
dzić, ażeby jednocześnie przytem dla
uzyskać
oka opinii i Ligi Narodów
jakieś minimalne pozytywne rezultaty,
jak naprzykład „mały ruch graniczny”
i jednocześnie zrywając właściwą treść
zrzucić winę na Polskę.
konferencji,
Oto w trzech słowach taktyka polity-

ktowane są faktycznemi potrzebami sze
nej bezcelowe i szkodliwe. Fundusze, rokich warstw ludności rosyjskiej. Dlaasygnowane przez rząd na rozbudowę tego też już dzisiaj nietrudna powieprzemysłu ciężkiego, mają być w myśl dzieć, iż walka kierowników central- ki Voldemarasa.
partji
wykonawczego
postulatów „opozycjonistów prawico- nego komitetu
Dlaczego mu o to
popieranie komunistycznej z „opozycją prawicona
wych* przeznaczone
to drugie pytanie daje
pr zodukcji artykułów pierwszej potrze- wą* bardzo będzie uciążliwa i prawda
odpowiedzi,
by, przedewszystkiem więc na popie- podobnie do zupełnego zwycięstwa Sta mnóstwo
prawdopodobnych.
cej
ranie przemysłu włókienniczego i spo- lina nigdy nie doprowadzi.

żytych

Pol.

St. Bednarski.

Macierzy

Szkolrtej.

SPOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”.
ST. ŚWIĘCIANY -— ul. Rynek 9, N. Tarasiejski.

WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*.

2-ej i 3-ej

30 gr.

Za tekstem

10 groszy

Litwy

korzystamy z tego, by zamieszczając

polsko-litewskiej

wykazać,

że taktyka

tę

spóźnioną korespondencję dzienni-

dyplomatyczna

kowieńskiej

delegacji,

(Od specjalnego wysłannika „Słowa')

iż żeby

nizacji fabrycznej — wszystko to sprawia, iż produktywność nowych przedsiębiorstw przemysłowych jest niezadawalniająca. W rezultacie Rosja so„wiecka, która na cele rozwoju swego

że w

Temniemniej

z konferencji

conajmniej pójść na ustępstwa więkLWÓW, 9-11. PAT. Dyrekcja kolei państwowych w Stanisławowie komunikuje: sze, wyrazić zgodę na sporność kwednia 9 b. m. około godz. 1,45 podczas gęstej mgiy pociąg osobowy Nr. 322 najechał stji wileńskiej.
na pociąg osobowy Nr. 1312, zatrzymany przed semaforem na st. Stanisławów linja
Mówmy otwarcie: czy wogóle moLwów—Miatyń—zZałucze.
dla Litwy
gła zaistnieć tak Świetna
Parowóz pociągu Nr. 322 i dwa wagony pociągu Nr. 1312 częściowo
zostały
możliwość porozumienia jak po tej

przywiązani de swego

Polska —

„Ruch*.

Naucz.

Zazwyczaj mieliśmy dobre przekonania o sprężystości niemieckiej administracji i urzędów
wszelakich. Być może fakt ten jest odosobniony,
ale jest faktem bądź co bądź, że... list z korespondencją wysłany z Królewca o godzinie 4-tej we wtorek dnia 6-go przybył do Wilna dopiero
ną dzień trzeci; to znaczy 9-go.

Gdy Voldemaras wrócił wieczorem
Z rezerwą.
w niedzielę z Kowna i o tem się donatychmiast szeia
wiedział, zawezwał
Titulescu bezsilny — pozostaje Maniu.
któ-Tarauskasa,
BUKARESZT. 9.XI. Pat. Titulescu zrzekł się misjł utworze- biura prasowego p.
sprania nowego rządu, zalecając utworzenie rządu przez prezesa na- ry mu szczegółowe przedstawił
wozdanie z herbatki
u Zaleskiego.
rodowego stronniciwa chłopskiego Maniu.
Odbyła się wówczas w hotelu „CentMinister finansów— -.premjerem.
do goral* długa narada, trwająca
LIZBONA. 9.XI. Pat. Kryzys rządowy został zakończony. Ganaradzie
Na
binet utworzył minister finansów w rządzie poprzednim, zacho- dziny 11 1 pół w nocy.
odrzucitej delegacja litewska zgóry
wując jednocześnie tekę finansów.
ła deklarację polską. Jakież motywy?
one,
brzmią
— zapytamy. Oficjalnie
NOWY JORK, 9-11. PAT. Narodowe Towarzystwo wydało wczoraj uroczysty że Litwa dopatruje się w tem
wysoobiad na cześć przybyłych do Ameryki zawodników zagranicznych.
Na obiedzie Obecni byli: b. minister pełnomocny
Rzeczypospolitej oraz amba- ce tylko platoniczno-powierzchownego
sador niemiecki. Dziś rozpoczęły się zawody przy udziale ekipy polskiej, amerykańskiej, posunięcia, niczem
nieróżniącego się
belgijskiej, kanadyjskiej, holenderskiej i niemieckiej.
Polski,
oświadczeń
Zawody © puhar pos. Ciechanowskiego — były wielkiem
wydarzeniem dnia. od poprzednich
Pomiędzy jeżdzców naszych płk. Rómmel otrzymał pół punktu
karnego,
rotmistrz zwłaszcza zaś naczelnika Hołówki w
Antoniewicz przebył trasę bez błędu. Amerykanie
wystawili 15 jeźdźców,
jeźdźców
jest o
polskich było 6. Zwycięstwa przypadło w udziale ekipie amerykańskiej, której też pos. Kownie, i że pozycja Polski
Ciechanowski osobiście wręczył puhar. Ekipa polska wzbudziła ogólny podzim znako- tyle silniejsza pod każdym względem,
formą.

i

T-wa

Spółdz.

W ilna czy sprawa

wieńskich do Wilna. Oświadczenie to

Poincare?

PARYŻ. 9.IX. Pat. Prasa stwierdza niemożliwość utworzenia

mitą

'
|

ч

Księgarnia

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie

że sprawa bezpośredniej jkomunikacji
w
państwami
pomiędzy „obydwoma
kopretensyj
niczem nie przesądza

nego wśród inżynierów, braki w orga-

tempie,

ogłoszeń

18

WARSZAWA. 9.XI (tel. wł. „Słowa”*).
Posłowie
i senatorowie klubów ukraińskiego i białoruskiego złożyli na ręce marszałka Sejmu następującą deklarację:
Я
„Państwo polskie powstało dzięki temu, 'że hasło samostanowienia
narodów zdobyło sobie podczas wojny prawo obywatelstwa.
Witalibyšmy
również z radością fakt wyzwolenia narodu polskiego jako dowód, że idea
samookreślenia bywa również w praktyce realizowana. Lecz Polska Qdrodzona nie uszanowała prawa zasady samostanowienia
narodów i wcieliła
część ziemi narodów ukraińskiego i białoruskiego, które
również dążyły
do swej niepodległości. Dlatego też my, przedstawiciele
narodów
ukrainskiegoi białoruskiego w polskich
izbach
ustawodawczych, nietylko
nie
możemy wziąć udziału w uroczystym
obchodzie
istnienia państwowości
polskiej, lecz przy tej sposobności
uważamy
za konieczne podkreślić, że
stoimy „nieugięcie na stanowisku prawa
samokreślenia
narodów
ukraińskiego i białoruskiego na wszystkich ziemiach etnograficznych".

przyjęto

į
i

—

Księgarnia

POSTAWY

„Ruch'*.

10-lecia niepodległo-

Deklaracja Ukraińców i Białorusinów.

Modlinie

—

Księgarnia

Księgarnia

była tak wyraźna w swych posunięciach i dążności w kierunku zerwania konferencji, iż dla
odcyfrowania jej nie były potrzebne, ani następne dwadzieścia cztery godziny dalszych zmagań
dyplomatycznych, ani głębsza perspektywa wstecz.

wego prezydenta. Dotychczasowy, dwukrotnie wybierany prezydent dr. Michał Hainisch
sprawuje swe funkcje od dnia 9 grudnia 1920 roku. Wobec tego, że trzeci z kolei jest
w konstytucji austrjackiej niedopuszczalny, wyłoniła się wśród stronnictw
parlamentarnych myśl zmiany konstytucji, ażeby umożliwić dr. Hainischowi
ponowne kandy-

obliczeniami, i że produkcja w nowych

bardzo

OGŁOSZEŃ:

—

ści Polski ministerstwo wojny włoskie przysłała od 18 pułków włoskich
pułkom polskim trąbki srebrne z proporczykami włosko-polskimi.

WIEDEŃ,

przedsiębiorstwach stanowczo się nie
rentuje. Upadek dyscypliny roboczej,
niski poziom wykształcenia technicz-

bkiem

PIŃSK

—

—

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

Armia włoska—armii polskiej.

w

T-wa

karską

WARSZAWA,

Chcą

tom akcji industrjalizacyjnej, pozostajacej daleko w tyle za teoretycznemi

dzisiaj

13, S. Matecki.

Marszał-

Bonapartego

Austriacy są

odczuwa

OSZMIANA

S. Zwierryński.

Księgarnia

Sprawa

na cele popierania przemysłu

sume,

—

CENY

ryczałtem.

drobnego, produkującego głównie ar-

tykuły codziennego użytku.
Przytem
stwierdzono jednak, że wydatki rządu
nie odpowiadają

—- uł. Suwalska

MOŁODECZNO

niezamówionych nie zwraca. Administra-

uszkodzone, trzy wagony zaś wykoleiły się. Z pośród pasażerów 2 osoby ciężko ranne,
a 36 kontuzjowane. Z personelu kolejowego 6 odniosło lekkie kontuzje. Ruch pociągu
utrzymany. Dochodzenie w toku.

jąc na skutek tego potrzeby przemysłu

go bynajmniej

NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego.
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego.

Laszuk

N. ŚWIĘCIANY

Pierwszy występ jeźdzców polskich w Ameryce

warstw są przyczyny kryzysu w sowie-

swój

przez

ka Piłsudskiego. Gen.
z czasów konsulatu.

Skutki

ny dotychczasowej polityki wiejskiej,
twierdząc,
iż rząd powinien na wsi
stworzyć takie warunki, które zdołałyby gospodarstwu wiejskiemu zapewnić
w. drodze naturalnej jaknajpamyślniejSzy rozwój. Propagatorzy tych haseł
wychodzili
przytem
z , założenia
1. iż jedyną przyczyną kryzysu aprowizacyjnego, jaki miasta rosyjskie dziś
przeżywają, jest właśnie niepomyślna
sytuacja w gospodarstwie
wiejskiem.
Mniej zrozumiałe
dla
szerszych

alizując

pocztową

rękopisów

szałka Piłsudskiego,
zarzucając mu, że oddaje cały kraj pod
wpływ biurokracji i policji, oświatę zaś pod wpływ kleru.

do

go tkwi w fakcie, że rząd sowiecki,

wanego

lenia

którzy zajmu-

gospodarczemi

, Opłata

| Redakcja

228,

Wyzwolenie przeciw rządowi.

wnętrznych, jak i na eksport, ze znaczną stratą. Nic więc dziwnego, że ci
działacze komunistyczni,

A.

K. Malinowskiego.

Bufet kolejowy.

WARSZAWA, 9-11. (teł. wł. „Słowa”). Dn. 9 b. m. Marsz. Piłsudski przyjął w
Belwederze gen. dywizji Maurin, inspektora generalnego artylerji,
specjalnie delego-

WARSZAWA,

nich bardzo znaczne kapitały, po drugie zaś przez wzgląd na to, iż zakładanie tych gospodarstw możliwe jedynie
w okolicach słabo zaludnionych, a tem
samem znacznie oddalonych od ośrodków miejskich, wydatki na siłę roboga i natransport
zboża okazały się
arzdo wysokiemi. Wszystko to sprawia, iż zboże, pochodzące z owych tą
bryk jest
bardzo drogie i musi być
sprzedawane

LIDA

redakcji 243, administracji

Napoleona.

dzenia potrzeb rynku zbożowego najeży uważać
za
objaw
szkodliwy.
Chcąc konsumentom miejskim zapewnić dostateczną ilość zboża, postanowił rząd sowiecki wobec tego przystąpić do zakładania wielkich
państwowych gospodarstw wiejskich, t.zw. „fa
bryk zbożowych'', których zadanie polegać ma na masowem produkowaniu
zboża dla celów eksportu i konsumcji
miejskiej. Już w krótce okazało się jednak, że system „fabryk zbożowych*
był ide;ą niezbyt szczęśliwą. Pa pierwsze trzeba było celem osiągnięcia jaknajwyższej wydajności nowych „fabryk* pracę w przedsiębiorstwach tych
zmechanizować,

Księgarnia T-wa „Lot'.
(powiat) — Księgarnia

IWIENIEC — Sklep tytoniowy
KLECK — Sklep „Jednošė“

Wręczenie Marszałkowi Piłsudskiemu szabli

- wej partji komunistycznej, t.zw. opozycja prawicowa,
rekrutuje się przeważnie z pośród t.zw. „szeregowych“
członków partji, zatrudnionych w sowieckim przemyśle.
Program gospodarczy rządu rosyjskiego,
uchwalony
na 15-ym zjeździe partji komunistycznej, wywołał w życiu
gospodarczem
ZSSR ostry zwrot na rzecz przyśpieszo
nej industrjalizacji
państwa przy równoczesnem spotęgowaniu walki z t.
zw. kułakami, t.j. zamožnymi chiopami. Nowy kurs polityki ekonomicznej
Moskwy nie doprowadził jednak do оczekiwanych rezultatów. Oficjalna prasa sowiecka przyznaje obecnie otwarcie, że realizacja uchwał 15-go zjazdu
partji komunistycznej
wytworzyła na
wsi rosyjskiej
warunki,
sprzyjające
przei staczaniu się poszczególnych gospodarstw chłopskich w gospodarstwa
wybitnie

Butet kolejowy.

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzynski.
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ul. Szeptyckiego
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DUKSZTY

WILNO, Sokofa 10 listopada 1928 r.
Redzkcja

—

BIENIAKONIE

wające
na
tyki Kowna,
rodne,

bieg zagranicznej
ройsą tak mnogie
i różno"

że ich

w

tem

miejscu

niepo-

dobna wyliczać. * Jest jednak
wielka
przyczyna tej polityki, to, o czem już
pisałem kilkakrotnie,
zasadnicze

zapatrywania
W

Kownie

Wilna"

na...

„sprawę

Litwy“.

rozumieją to, że „sprawa

przez delegację litewską, Osłabiła ona
również zainteresowanie
plenarnem
posiedzeniem,
gdyż
nieco
uchyla
rąbka ostatecznych
zamierzeń
delegacji kowieńskiej, na dzień następny.
swój
ujawnił
Premjer Voldemaras
czysto kazuistyczno formalno-prawny

punkt widzenia. Optymizm

jego,

któ-

w razie jej rozstrzygnięcia w

znalazł
nieoficjalnie,
ry przejawiał
wyw jego krótkim
myślfpostulatów kowieńskich, przeisto- umotywowanie
czy się w „sprawę Litwy“. Litwa
z wiadzie, udzielonym
kilku dziennikaWilnem — to już nie Litwa bez rzom: konferencja nie jest zerwaną,
Wilna. | właśnie
ta rozbieżność za- bo przewidziany jest dalszy ciąg napatrywań tworzy ten chaos
pojęć w rad pomiędzy ministerstwami
bezpoPonieważ zaś nie jest zerKownie. Z pośród tego chaosu, jak średnic.
maszt rozbitego
okrętu .sterczy,
ku wana, przeto Rada Ligi nie może ingórze — przekonanie, że „czas pracu: gerować w postaci swych ekspertów.
je na niekorzyść Polski*.
Ci sami Nie może też interwenjować w. obajednak ludzie
w przeważnej
części wie niebezpieczeństwa grożącego ponie rozumieją tego, že'ten sam „czas“ kojowi Europy Wschodniej, ponieważ
pracuje w Wileńszczyźnie na nie korzyść podpisany
pakt
został
Kelloga.
Litwy i tylko Litwy. Nie rozumieją, ro- Litwa w tym pakcie znajduje
dostazumieć nie chcą. Rozumieć nie chcą dla- teczną
gwarancję również i ze strow niczem
tego, iż gdyby zrozumieli, święty kanon ny Polski. Stan faktyczny
kowieńskiej polityki zagranicznej ru- nie został naruszony.
Oto z czego
nąłby
w przepaść. Mówiłem im: je- cieszył się
herbatce
prasowej
na
żeli naprawdę
chcecie
Wilna,
jeżeli premjer kowieński.
Widzimy, że wyprowadzicie realną
politykę, —
to nurzenia te w niczem
nie zmieniają
przecież za taką
deklarację ministra poprzednich
co do
przypuszczeń
Zaleskiego powinniście się chwycić,— istotnych zamiarów dyplomacji _litewbo tonący chwyta słomki, a przecież skiej.
to nie jest słomka, tylko koło ratunA cóż mówili ci panowie z delekowe. Przecież w waszym interesie
gacji w sprawie zasadniczych pogląleży „bardziej bezpośrednia
komunipolsko-litewskie?
stosunki
na
dów
kacja z Wilnem!...
Udało się nam rozmawiać przez czas
Cóż
im tłumaczyć!... Ludzie w
gen.
wojny
dłuższy i z ministrem
większości Wilna nie znają,
o „kraju
w Berlinie
Daukantasem, i posłem
wileńskim Enie mają często Kżadnego
Sidzikauskasem, i z p. Zauniusem.
pojęcia. Naprawdę błędne koło. Żeby
jest
p. Zaunius
Z nich wszystkich
to zrozumieć, musieliby poznać
sto“
dyplomaktórej
dla
osobistością,
sunki w Wileńszczyźnie,
ażeby
potyczny gwar konferencjii politycznych
znać stosunki, muszą
mieć komunizawiłości jest duszą, jest wszystkiem,
kację. Tymczasem - komunikacji nie
zaś Wilno i całokształt stosunków
chcą, a na głosy Wilna zatykają uszy
„Nebensa”
jedynie
polsko-litewskich
— bo im mącą spokój raz na ślepo
ani
che“. Nie mówi on po polsku,
wytkniętej drodze politycznej.
z
po rosyjsku. Jest niemiecki Litwin
To są przyczyny natury wewnętrz- okolic Kłajpedy. O żadnym jakimś
nej. Zewnętrznej
zaś — stanowisko
żywiołowym odruchu w kierunku WilNiemiec jest dostatecznie znane. Tymowy w
na nie może być naturalnie
leśmy
narozmawiali
z
tutejszymi
tej postaci dla nas zupełnie obcej. Z
Niemcami,
każdy
z nich, z prawa
innych źródeł posiadamy wiadomość,
czy z lewa, mówi to samo: „Ostpreusże właśnie Zaunius był zawsze główsen ist bedroht“.
z Polską
nym hamulcem wszelkich

*

rokowań.

Po tylu miesięcznych

zatem — рег-

traktacjach
konferencja
królewiecka
została zerwana. Jedyny wynik pozytywny,
to
„mały
ruch
graniczny”
uzgodniony
w
komisji
berlińskiej.
Kwestja wymiany
towarów,. mająca
być uregulowaną,
usunięta
została
poza
nawias
konferencji.
Kowno
chce włączyć w to spław po Niemnie,
Polska zastrzega całość komunikacji,
to znaczy
poczta,
telegraf, kolej.
samego zatego
do
wrócimy
l znów

klętego iście punktu!
Nam się poprostu
często
chce
się dziennikarze
płakać, ale Śmieją
niemieccy i sowieccy, dowcipnie prze”
kręcając nazwiska litewskie.
m.

wymie niono

pisku žredakcyjnym,

w

raźnie. Poważne te zapatrywania chcielibyśmy omówić innym razem, nie z
okazji konferencji królewieckiej. Wszy:
5су ci jednak panowie grzeszą jednym
wyżej:
wielkim błędem, poruszonym
nie mają pojęcia o tem, co się dzieje
z
Wilno
dziś w Wilnie, a znając
zaŚwiatowej
czasów przed wojny
ledwie przelotnie i powierzchownie,
nie znają go zatem w całokształcie
m.
zupełnie, nie znają go wcale.

BMSEMCZEEREBSZE

| namośniejce swetry damskie |

Wilno, 9-go.

Jak już wyżej

O wiele głębsze pojęcia znaleźliśmy
w generale Daukantasie, który pogląwydosyć
dy swe wyłuszczył nam

do-

korespondencję

tę pisałem we
wtorek.* Pisałem ją
przed wtorkową herbatką u
jeszcze
premjera Voldemarasa. Nazajutrz odbyło się plenum konferencji, na której ziewano zawzięcie, mimo, iż Śniaa
danie wydane przez prasę polską,
wyznaczone na godzinę 2-gą, odiožone zostało do godziny niemal 4-tej z
plenarprzyczyny niespodziewanego
posiedzeNa tem
nego posiedzenia.

niu Voldemaras wygłosił kilka z rzę-

przemówień
du długich przemówień,
Sprowadzająa
czysto taktycznych,
wyżej wymiecych całą konterencję

zna-

chodzi? — Na nionego już w korespondencji
się zazwyczaj czenia zasadniczego fiasca.
Z natury rzeczy ciekawszą dla
mniej lub więbyła herbatka", wydana
dziennikarza
Czynniki, wpły-

|

Garsonki

| Jan Wokulski i Ska |
Wielka 9. Tel. 182.

+
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SŁOWO

Obchód
Program uroczysfości
WIELKIEJ

REWJI

10 LISTOPADA.

O godz. 8 rane oficerowie, podoficerowie
i szeregowcy wezmą w żałobnych nabożeń
stwach w Świątyniach wszysikich osrzad-

ków.

UROCZYSTE PORANKI DLA WOJSKĄ
W świetlicach oddziałów,
oraz w Sali
Miejskiej Teatrze Polskim,
Reducie i Kina
Heljos odbędą się w sobotę o godz. 10 przed
południem uroczyste poranki dla wojska.
Program poranków następ ujący: Przemówienie dowódcy, odczyt p.t. Co uzyskaliśmy
w ciągu 10-lecia niepodległości. Część koncertowa. Na zakończenie odśpiewanłe piešni przez żołnierzy z towarzyszeniem orkiestr.

SZPALERY

WOJSKOWE.

W sobotę o godz. 16.30 oddziały wojskowe utworzą szpaler od wylotu ul. Tatarskiej
aż pod Ostrą Bramę. Po prześciu pochodu z
pochodniami na cmentarz Rossę, wojska ze
Szpaleru dołączą się do ogólnego pochodu.
Na cmtentarzu
jako asysta honorowa przy
odsłonięciu tablicy rozstrzelanych Dynaburczyków będzie kompanja honorowa 3 p.sap.
ze sztandarem i orkiestrą.
Po pochodzie na cmentarz oddziały woj
skowe przemaszerują z pochodniami
przez
ulice miasta, orkiestry odegrają
capstrzyk.
jeden z pułków weżmie
udział w oddaniu
hołdu na grobie Szymona Konarskiego.
W niedzielę 1l bm. o godz. 11.30 część
wojsk piechota, konnica i artyłerja, weźmie
udział
stości uwieńczenia obeliska
na placu Łukiskim:
‚

KONCERTY

ORKIESTR WOJSKOWYCH

W niedzielę dnia 1l bm. od godz. 16—
18 odbędą się koncerty
publiczne orkiestr
wojskowych: 1 p.p. leg. na placu Lui
obok obeliska, 5 p.p. leg. na placu Orzeszko-

wej, 6 p.p. leg. na placu

Katedralnym

na

skwerze przed Województwem, 3 p. sap. na
dziedzińcu Szpitala Ob. Warow.
RE

w

į

KARTOFLE |8
każdej

ilości

sprzedaje

„Rolnik

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

—

NIEDZIELN.

W niedzielę dnia 11 bm. o godzinie 8.45
odbędzie się na placu Broni za koszarami
I brygady (u wylotu ul. Kalwaryjskiej wzgł.
Werkowej) rewja wszystkich wojsk garnizonu wiłeńskiego
i
nowowilejskiego. Już
przed oznaczoną godziną ustawią się wojska
w przepisowym porządku.
O godz. 8.45
nastąpi
wzniesienie na
maszt chorągwi o barwach państwowych.
W chwili podnoszenia
chorągwi na maszt
wszystkie orkiestry odegrają hymn Narodowy. Artylerja odda 3 salwy honorowe. Następnie odprawiona będzie Msza polowa, poczem chorągiew będzie opuszczona. Z kolei nastąpi defilada wojsk, najpierw przemaszeruje piechota, następnie przejedzie kłusem
artylerja połowa i artyleria ciężka, kawalerja galopem, poczem pójdą oddziały policji
państwowej, Przysposobienia
wojskowego,
Straży Ogniowej i t. d. Oddziały wojsk udadzą się następnie
ulicami miasta i przejdą
przez bramę tryumfalną „Bramę Wolności”.

SOBOTA

go

Zarząd

Oddziału

Stowarzyszenia

wego

Nauczycielstwa

Okręgu

Wileńskie-

Chrześcijańsko-Narodo-

Szkół

Powszechnych

wzywa wszystkich członków
Stowarzyszenia do wzięcia jaknajliczniejszego udziału w
pochodzie narodowym na Rossę dla złożenia wieńca na grobie bohaterów, poległych
za Ojczyznę.
Zbiórka w sobotę o godz. 3 min. 30 w
lokału własnym przy ul.
Metropolitalnej 1.
— Łaziki! w dniu 11
listopada
r. b.
(niedziela) o
godz. 10
rano Zebranie w
Ognisku Akademickiem (Wielka 24).
Stawcie się wszyscy! Sprawy
ważne.
Ak. Klub Włóczęgów Wileńskich.

ODEZWA

jęcie
Mr.

samodzielności
państwowej”,
oraz
Bogumił Raciński odczyt p. t. „Rola

świata
roślinnego w użyciu
człowieka”.
Goście mile widziani. Wstęp wolny.
— Odezwa do członków Kół i sympa-

tyków Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie.
Już tylko dni kilka dzieli nas od chwili, gdy
cała Polska, jak szeroka i długa uczci 10lecie swego niepodległego istnienia.
W dziejach minionego pierwszego dziesięciolecia ma swoje chłubne karty i Polska Macierz Szkolna.
To też w dniach uroczystych
obchodów, gdy wszystkie organizacje w karnych
się zbiorą szeregach, nie powinno zbraknąć
i naszego sztandaru, jak nie zbraknie, wierzymy, t tych, którzy ten sztandar wielkiem
otoczą grortem, gdyż taką jest
obywatelską powinność nasza.
W sobotę, dnia 10 listopada zbiórka w
lokalu Koła o godz. 4 p. p. (pochód
na
cmentarz Rossa) i dn. 11 listopada o godz.
9-ej rano (pochód na plac Łukiski).
Jednocześnie zarząd tut. Koła
powiadamia i zaprasza na uroczystą
Akademię,
która się odbędzie w niedzielę dn. 11 listopada o godz. 8-ej wiecz.

—

Zarząd

Oddziału

Wileńskiego

Kurja
Metropolitalna
Wileńska
wydała w dniu 7 listopada r. b. nowy okólnik
do wszystkich ićs.Ks.
Dziekanów, polecający by z okazji
obchodu 10-lecia Wskrzeszenia
Polski w kazaniach
Ks.Ks. Proboszczo-

Obywatele! Dzisiaj, w dziesiątą rocznicę odrodzenia Polski, za którem
przyszła odrodzenie ziemi Wileńskiej, składamy korne dzięki Wszechmogącemu Bogu, a łącząc się sercem z duchami poległych bohaterów, nie w przeszłość, jeno w przyszłość patrzymy z radosną wiarą. Świadomi własnych sił,
ulni w potęgę miłości dla ziemi ojców naszych, miłości, którą łączy wszystkie
ludy, tę ziemię zamieszkujące bez lęku spoglądamy na ogrom czekającej nas

szechnego Związku Emerytów
Państwowwych wzywa członków Związku na najliczniejszego wzięcia
udziału w dn. 10 i 11
listopada r. b. w uroczystościach Wskrzeszenia Państwa Polskiego. Zbiórka w sobotę dnia 10 b. m. o godz. 3 m. 30 po poł.
i w niedzielę dnia ll-go b. m. o godz. 10
m. 20 rano w domu Nr. 32 przy ul. Wielkiej,
Stowarzyszenie
rezerwistów i b.
wojskowych
poleca
wszystkim
swoim
członkom, aby się stawili w dn. 10 b. m.
o godz. 15 m. 30 w lokalu Z. O. W. (Związek Organizacji
Wojskowych)
Uniwersytecka 6—8 w celu wzięcia udziału w pochodzie na cmentarz Rossa, dla oddania czci
poległym w walce o niepodległość bohate-

NIECH

W dniu 11
Z.O.W. o godz.
pochodzie.

Obecność

b. m.
10, dla

również w lokalu
wzięcia udziału w

wszystkich

członków

obo-

wie

i inni

kaznodzieje

zachęcili

wier-

nych do
życia cnotliwego,
oraz do
wdzięczności Panu Bogu za dotychczasowe łaski.
i
Po nabożeństwie należy odšpiewač
uroczyście „Te Deum",

programu

Uro-

żeństwa: w cerkwi Św.
Ducha
o g.
czystości Obchodu Święta Niepodleg- 12 m. 30, w synagodze o godz. il,
łości dowiadujemy się, że w dniu 10 w kościele ewangelicko-augsburskim
b. m. odprawione zostanie
nabożeń- o £. 10, w kościele ewang.-reform. o
stwo żałobne w cerkwi Św. Ducha o g. 10 m. 30, w kenessie karaimskiej
godz. 12, na które z ramienia P. Wo- o g. 1!, w kaplicy staroobrzędowców
jewody delegowany został p. Radca o godz. 9 m. 30 i w rmeczecie muRadwański oraz nabożeństwo
žalob- zułmańskim o g. 10. Na
wszystkie
ne w kenessie karaimskiej o godz. te nabożeństwa
P. Wojewoda
de11 m. 30, na które
delegowany
zo- legował ' w
zastępstwie
swojem
stał p. Radca
Pawlikowski.
W
nie- wał wyższych
urzędników
Wojedzielę odbędą
się uroczyste
nabo- wództwa.
AJ

i

O
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Krwawe i złofe lifery
(Wspomnienia

z Wołynia

—

1918-20

r.)
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TI
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Lata mijają szybka- kolorowe, prędkie i radosne.
Codzień przechodzę
przez stare uliczki, pomiędzy czewienią jarzębin,
wśród szpaleru strzelistych, wysokich topoli — drogą, prowadzącą do szkoły. Oczy mam szeroko
rozwarte na życie, duszę pełną wzniosłych porywów i marzeń o pracy dla
Polski... Jesienne wieczory w naszem
mieście — ciemne są i rozszeptane cieniem drzęw... Powietrze pachnie jabł- fus zostawią po drodze, w Równem,
kami i świeżością bliskiej zimy. Stosy gdzie zginie zakłuty bagnetami ukrazeschłych liści szeleszczą w kasztano- ińskiemi...
'
>
wych alejach. Zbieramy się w dużym,
— To jest rozkaz, podpisany przez
brzydkim szarym pokoju. Przy stole, Piłsudskiego'* — mówi Jurek. Głos mu
pełnym notatek szkolnych, cyrkli i plam drży lekko... Milczymy. Serca zaczyna
atramentowych, prowadzimy tajemniją się tłuc w piersiach głośno i niespocze narady. Przychodzą chłopcy (naj- kojnie... „To niemożliwe"... odzywa się
częściej przez okno).
Mają wysokie ktoś. — „Patrzcie!'* W kręgu żółtego
buty i skórzane pasy na żołnierskich światła naftowej lampy pochylają się
„szynelach*. Są starsi od nas, poważni, nasze głowy
nad
małym,
brudnym
zahartowani i silni. ćwiczą się. W no- kawałkiem papieru
(przez ile rąk on
cy urządzają próbne alarmy. Broń ma- już przeszedł!) Czarne litery —drogie
ją pochowaną w sfarej studni, w piw- litery... „Jego“ rozkaz...

tej ziemi w ciągu półtorawieko-

Honorowy

Obchodu
Władysław

RZECZPOSPOLITA!

10-lecia Wskrzeszenia
Raczkiewicz,

rał Aleksander

Litwinowicz,

Poseł Jan Piłsudski,

Wojewoda

Wileński.

Stefan

Pogorzelski,

Prezes Stowarzyszenia Weteranów Franciszek Siekierzyński, Marszałek Senatu Juljan Szymański, Dr. Witold Węsławski, Generał Lucjan Żeligowski.

A
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ustawioną

na

peronie

przedefilowaly

poczty sztandarowe, a po
nadejściu
pociągu, zdążającego do Warszawy.
przy dzwiękach hymnu - narodowego
Dowódca "garnizonu
ppłk.
Giżycki
odprowadził je do specjalnie zarezerwowanych wagonów I klasy.
Jadący tym pociągiem
Dowódca

Korpusu

gen. Litwinowicz

przyjął ra-

port od dowódcy kompanji.
Za chwilę przy dźwiękach hymnu
pociąg rusza,
wioząc
do Warszawy
okryte sławą
sztandary
1-ej i 19-ej
dywizji,

Maniiesfacja żydów

w Warszawie.

WARSZAWA. W dniu dzisiejszym młodzież żydowska uczciła rocz
nicę 10-lecia niepodległości Polski wielkim pochodem, który przeszedł przez

ulice miasta. Tysiączne zastępy młodzieży

wraz z zarządem i radą

gminy

wyznaniowej żydowskiej ruszyły z placu Żelaznej Bramy, kierując się na
plac Marszałka Piłsudskiego (dawniej plac Saski), gdzie
przy dźwiękach
hymnu narodowego delegacja złożyła wieniec śrebrny na grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie pochód wyruszył na plac Zamkowy,
gdzie
kierownictwo pochodu udało się do Zamku, by złożyć hołd Panu Prezydentowi, poczem pochód sunął Krakowskiem Przedmieściem, Nowym Światem,
alejami Belwederskiemi do Belwederu dla wyrażenia
hołdu
Marszałkowi
Piłsudskiemu.
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Mijają dnie... Chtopcy już wyszli.
Nie mamy od nich
żadnych
wieści.
Miasto nasze tonie w ciemnościach i
trwodze. Przychodzi niewola bolszewicka, teror, groza śmierci. Członkowie P.O.W. trafiają da „czrezwyczajki“: pani Kraśnicka z córkami Alinką
i Stachą, Adam i Lonek Wiszniewscy

i wielu, wielu

IA

innych...

jest

zima.

Chwieją się na mroźnym wietrze nagie, czarne topole...
Wrony krążą o
zmierzchu z krakaniem głośnem i rozpaczliwem... Nocami budzą nas strzały. Śnieg w parku zrudział od ludzkiej
krwi... Krwawe gwiazdy na ścianach...

*

*

*

Nie wiem, jak się to stato, že kwitną już kasztany... Wonna, najcudniejsza wiosna wołyńska rozpostarła nad
nami złociste welony
swych mgieł.
Wśród młodych
traw słodko pachną
ciemne, wilgotne fijołki... Nie myślimy
o śmierci. Wiemy tylko, że jabłonie zakwitły... Chodzimy w słońcu, całujemy
srebrzyste, pachnące płatki narcyzów.
Szepczemy im coś o naszem zmęczeniu, o męce nieskończonego czekania...
*

pomnika

Obrońcy

zostanie

poświęcona

wzniesiona

ku

Wilna

na Rossie

z lat

tablica

uczczeniu

1919

*

*

i 20,

monumentalna,

pamięci

naszych

Bohaterów.
Aby w tak uroczystym dniu dla całego
Wilna wskrzesić Ich pamięć, Komitet podaje nieco szczegółów z życia i działalności
jakie mógł zebrać, jak
również
niektóre
osobiste wspomnienia współtowarzyszy n/edoli.
Pac-Pomarnacki Wacław,
pochodził z
Kowieńszczyzny z rodziny ziemiańskiej, będąc jeszcze bardzo młodym brał czynny udział w ruchu rewolucyjnym 1905—1906 r.
wzięty do wojska rosyjskiego zbiegł stamtąd do Galicji, wstąpił do organizacyj strzeieckich. W początkach wojny 1914 r.
widzimy Go już w szeregach I pułku ułanów
Beliny, gdzie został wachmistrzem. Poznaliśmy ś. p. Wacława w Wilnie w listopadzie

1916

r., kiedy

delegacją
dówki.

W

przyjeżdżał

Legjonistów

z Baranowicz

na

obchód

z

Listopa-

czasie rządów Rady Regencyjnej

nie

przysiągt „na braterstwo broni* z Niemcami, dóstał się do Szczypiorny. Latem 1918
roku wraca do Wilna, wstępuje do P. O. W.
i w tym kierunku energicznie i niezmordowanie pracuje. Biorąc udział w obronie Wil-па — styczeń 1919 r., -— wymaszerowuje

razem

z 4 bataljonem

oddziału

wileńskiego

wojska polskiego i na rozkaz ówczesnego
komendanta P. O. W. porucznika Gołębiowskiego-Krynickiego
powróćił do Wilna, by
wspólnie z pporucznikiem Januszką (obec-

nie już 1

yje) pracować

w P. O. W. już

jako komendant m. Wilna i Okręgu. 14 marca
został aresztowany. W czasie uwięzienia
rzymał awans na podporucznika.
Nie łudził się, że śmierć Go minłe, był
pewien, że w Dyneburgu zginie od kuli bolszewickiej. Pomimo to był zupełnie spokoj-

ny, zrezygnowany.

Jako

zwiskiem

znamienny

wojsk

Izydor-Wiktor

Mikołaja

Polskich,

oficer

Org.

szcze-

pozwolił

znany

Daniluka

pod

na-

pporucznik

Wojskowej

—

P.0.W. — pochodził z Łomżyńskiego, lat
około 30-tu,
przybył do Wilna w końcu
stycznia 1919 r. jako główny kierownik organizacji na cały kraj nasz.
Człowiek poważny, wyrobiony, ogromnie taktowny na swem odpowiedzialaem i
niebezpieczrtem
stanowisku,
robił na nas
wszystkich jaknajlepsze wrażenie.
Podczas
naszej drogi do Dyneburga jeden z konwojujących, ajent
czrezwyczajki
zwący się
„Staniutą“, strasznie marna osobistość, robił różne docinki nazywając go p. komendantem. Nasz porucznik nie odpowiadał na
zaczepki i unikał wszelkiej
podobnej rozmowy. Miał wpływ duży na kolegów i czuli

w

nim

powagę

moralną.

Co

*

*

POLONJA RESTITUTA I KLASY
(WIELKA WSTĘGA)
Gen. Edward

Rydz Śmigły.

II KLASA.
(KOMANDORJA Z GWIAZDA)
Antoni Anusz, czł. Rady Nadz. Bankiy
Rolnego, wiceminister skarbu
Grod yński,
poseł połski w Budapeszcie, Ignacy Matuszewski poseł polski w Bukareszcie,
jen
Szembek, Witold
Prądzyński, — b. przewodn. do rokowań poisko-niem., Juljan Falat, Jerzy Iwanowski, dr. Kazimierz Dłuski?
Leon Wyczółkowski, Ałojzy Świętosławski.

JI KLASA

©”

4

(KOMANDORJA)

Pułk.

Władysław
Belina' Prażmowski,
ider Woycieki, Wiktor I
ski — podsekretarz stanu w min. rolnic
dyr. St Starzyński, dyr. Leon Barański,
v Koszko, dyr. dr. Eugenjusz
st:
ki, poseł polski w Argentynie, Wia-

dystaw Mazurkiewicz.

Generałowie: Janusz
Głuchowski, 1еljan Siacliewicz, St. Tessaro, Józef Daniec,
Olgierd Pożerski, Juljusz
Rómmel,
Stan.

Nowakov.ski,

Olszyna-Wilczyński,

Stan.

Taczak, Wacław Przeždziecki, pulk. Alzks.
Prystor, b vice-minister pracy į opieki spcłecznej.
Wojewodowie:
Dunin-Borkowski, Beczkow'cz, Krahelski, Kwaśniewski, b. wójewoda Władysław Mech.
Proiesorowie: Antoni Sujkowski,
lózef
Zawadzki, Stan. Tołłoczko, Kazimierz Twar+
diowski, AntoniKostanecki,
józef Kostrzew-ki, dyrekior Państw. Banku Roln Waciaw

piczew ski, Ferdynand
ski,

Fnatr

Gostel,

Artur Gór-

Górecki.

IV K£ASA

(KRZYŻ

OFICERSKI).

Woj.
Nakoniecznikow-Klukowski, vicewoj.Gintowt Dziewałtowski, radca
poseistwa w BerlinieKazimierz vyr. Antoni Krauel-

ski, prof.

Mieczysław

Folejewski,
cicki,

dziennikarz,

V KLASA
Mir.
chowski,

Limanowski,

prezydent

Wilna,

loef

Tadeusz

Ksawery

$

Dun:

(KRZYŻ KAWALERSKI)

Ryszanek,por.
Stanisław
Stanisław Gruszczyński.

Začwili-

do stosunków

rodzinnych tyle tylko wiadomo, że był kawalerem i miał narzeczoną. Aresztowany 14
Dyszlonek
Felicjan
pochodził z Mińszczyzny, wychowaniec Polskiego Towarzy

stwa Dobroczynności w Mińsku lat 20—22.
Był łącznikiem w organizacji
między. Wilnem i Mińskiem,
pracował w syndykacie
rolniczym. Żywy, ruchliwy, najlepszych chęci służenia sprawie. W drodze strasznie go
raziła brutalność bolszewików, chciał nieraz
na takową reagować tak, że starsi koledzy
musieli go mitygować i uspakajać. Aresztowany w Wilnie 14 marca 1919 r. zostawił
żonę i dziecko.
Kopernicki Adam znany
pod nazwiskiem Majewski Zygmunt, lat 22—24, pochodził z Krakowa, syn radcy Magistratu, student uniwersytetu Jagiellońskiego,
należał
do organizacyj strzeleckich. W peczątkach

RAGE
LLS
Aaaa

та*
ZZ

w Wilnłe ze swej
ści

społecznej,

szczególnie

Ci

Y.2

wszechstronnej
narodowej

A

działałno-

i dobroczynnej,

z czasów wielkiej wojny

niosąc

i organizując pomoc rannym i jeńcom, głównie Polakom, a w czasie okupacji niemieckiej opiekowała się więźniami, brała czynny
„dział w organizacji Samoobrony z końca
1918 r. Została aresztowaną 14 marca 1919
wojny wstąpił do 11 Brygady
Legjonów roku i osadzona na Łukiszkach. Mężnie i z
Hallera. W lutym 1918 r. po przedarciu się godnością znosiła prześladowania, drwiny i
bolszewickich w czasie
części brygady Hallera na Ukrainę, po bit- urągania siepaczy
wie pod Kaniowem chciał z 40-tu kolegami drogi i pobytu w Dyneburgu i Smoleńsku.
przedostać się na Murman, aby później do- zachorowała w więzieniu na tyfus plamisty
dozoru i opieki zmarła w
trzeć do Francji i znowu walczyć w szere- i bez. żadnego
gach
polskich. Nie powiodło
się. Zostali najokropniejszych warunkach dnia 6 czerwschwytani przez bolszewików, osadzeni w ca 1919. r.
10 maja 1919 r. o
godz. 5 p. p. GalinMoskwie w wiezieniu i postawiono do wyDyszlonek i Pac Pokanacki
zostali
boru — „k stienkie* lub do „czerwonej ar- ski,
związani do
trybunału, a
mji“, — wybrał
czerwoną armię, ałe nie wyprowadzeni
przez lęk śmierci, tylko aby w najtrudniej- właściwie wywiezfeni do fortecy automobiwarunkach lem, gdzie zostali straceni. 12 maja w gazenajryzykowniejszych
szych i
Znamia* był koskiżyć sprawie polskiej. W tym celu przy- cie oficjalnej „„Krasnoje
bywa do Wilna, jako instruktor wojskowy mentarz, że jest to odpowiedź za Wilno i
Е
i pomocnik naczelnika pułku, działa, szerzy zabijanie komunistów.
15 maja 1919 r. o godz. 7 wieczorem
antybolszewicką propagandę, pod
przybranem nazwiskiem dąży do Warszawy,
pod został wyprowadzony z więzenia Kopernicki, związano mu ręce, wsadzono do autoLandwarowem został złapany.

Karolina

dziny

Mończyńska

ziemiańskiej,

I

pochodziła

wdowa,

TI

lat 56.

z ro-

Znana

w

A wczesnym
niespodzianie—

mobilu,

w

II

*

rankiem,
przez

znienacka,

wynędzniałe

a w

u-

parę

godzin

słyszeliśmy

wy-

strzał.
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nikę... Taki jest wieczór.
Przez całą
noc nie możemy zmrużyć oka. Turkoczą dalekie wozy, turkoczą bez końca...
Niepokój oczekiwania staje się męką...

IO T INIT

TE

COST

łani z lancami; stoją biało ubrane panie, harcerze i sokoli
w mundurach.
Radość, łzy — szepty szczęśliwe, wiadomości radosne powtarzane bez koń-

CA.

I przyjechał. Małe lśniące auto. Wy
siadł i szedł po czerwonem suknie, po

kwiatach... Wszystkie

dzwony

biły...

Szedł w błękitnym mundurze, zmęczony bardzo... Kiedy rzuciłam Mu narcyzy
pod
nogi — zasalutował.
Podniósł
głowę
—
i
ujrzałam
na
chwilę
tylko
przybyłe...
skąd
niewiadomo
sko —
Byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni (za- jasną, dobrą twarz i mądre oczy Wokładników wywieziono...) Nie mieliś- dza — oczy, znane tak dobrze bez koń
my sił ich witać... Morelowa pelargo- Чга — oczy znane tak dobrze ze sta,
nja, zerwana przezemnie z wazonu, u- rej fotografji. Grały orkiestry, Były japadła gdzieś obojętnie pomiędy lufy kieś mowy i okrzyki bez końca... Pad
błękitnem niebem krążyły samoloty —
polskich karabinów... .
tym razćm już tak bliskie.
Sypano
Ale już wieczór stał się jedną rado kwiaty..
liczki Żytomierza zaczęły przechodzić
szare zwarte szeregi, okryte kurzem,
znużone długim marszem.. Dziwne woj

Jest wieczór kwietniowy, błękitny,
pachnący czeremchą. Czerwone słońce zachodzi za srebrną kopułą cerkwi.
Śmierć... Czemże jest śmierć?
Gdzieś gra katarynka i śmieją się maUśmiechem, ostatniem pozdrowiełe, rozbawione dzieci: ulica ma pozoniem, przesłanem
dalekiej Ojczyźnie. ry wesołości. Stoją przed domem i o- ścią. Ludzie ocknęli się z letargu —
Drobnostką o której mówić nie warto! bojętnie patrzą w przestrzeń.
zrozumieli,
nareszcie
uwierzyli
w
Wódz czuwa zdaleka. Wódz nauczył
Nie czuję już nic, prócz wielkiego szczęście... Odżyli. „Jutro ma przyjepogardy
śmierci — nie słowami, nie ciężaru w piersiach. Jutro wywożą do chać Pilsudski“..,
morałami — własnym żywym przykła- Moskwy zakładników (w ich liczbie
Nie marzyłam o tem, że Go kiedyś
dem. On, który zna poniewierkę każ- jest mój ojciec...) Ciężkie, ciężkie mi- ujrzę. Był tak daleki, jak Wolność, jak
dego więzienia, on który nie ma domu, jają godziny...
Marzenie o Polsce...
EE
ani nocy spokojnej... Cóż jest silniejsze
A jutro... 0, śnie — dziwny, dziwnicach i zakamarkach ogrodu. Dostają
„Teraz jest w Magdeburgu, uwię- nad jego rozkaz? Czuwamy. Na daleSkądże nagle ten
dziwny hałas i ny śnie...
rozkazy „stamtąd”, z za kordonu.. Roz ziony*.. Patrzymy na czarne, ręką Wo- kich Kresach — w pożodze i zniszcze- turkot w powietrzu? Lecą srebrne pta+ * *
kazy, które są świętością, cudem, re- dza pisane litery... Pochylają się nad niu — w beznadziejnej niewoli. Czu- ki — aeroplany polskie...
Krążą nad
Idziemy wszyscy: my z mamą, nalikwją...
Jakże im zazdrościmy, my, stołem dziecinne
głowy, nie znające wamy. Jest z nami mały, zmiętrey skra- nami, zniżają się... Są tuż, przy nas —- si lokatorzy — Rosjanie, nawet służą
małe harcerki! Szczęśliwe jesteśmy, je- złych myśli, fałszu i nienawiści — ja- wek papieru: Jego litery...
a jednak tak daleko! Trzeszczą kara- ca... Mamy białe sukienki, rozpuszczo* * *
żeli nas zaszczycą jakiemś podrzędnem sne oczy, natchnione entuzjazmem dla
biny maszynowe,
białe obłoki pocis- ne włosy i ręce, pełne bzów, jabłoni i
poleceniem,
jakiemś przechowaniem
Świętej Sprawy...
Purpurową jest krew Męczeństwa. ków armatnich wykwitają na tle cza- narcyzów... Wąskie uliczki prowadząbroni, lub wędrówką na wieś, pomięW ciszy wielkiego skupienia padają (Trudno dzieciom umierać, gdy się nie rego nieba, w pobliżu
aeroplanėw... ce do Katedry, toną w zieleni i kwiadzy oddziały wrogie,
dla odniesienia słowa Jego — na samo
dno serc па widziało Polski). Purpurowe są, noce Bolszewiccy żołnierze wybiegają z do- tach. Czerwone sukno na drodze. Wszy
rozkazu dalej... Strzelcy ćwiczą się już wieki...
nasze od łun, płonących na niebie. Pur- mów i strzelają z rewolwerów w gó- stkie dzwony. biją... Na placu katedralod tak dawna, zaczęli
jeszcze przed
purową jest nasza Śmierć...
rę... Wściekłość ich przechodzi w pa- nym stoi wojsko: piechota, armaty, u*

Ddznaczenia orderem „Polonia Restituta"
w święto Hiepodległości,

marca 1919 r. Otrzymał po Śmierci odznakę
orderu Virtuti Militari klasy: V-ej.

Droczysto žegaanio satandardw, wigzionych do Warszawy na uroczystości
W dniu wczorajszym
odbyło się
uroczyste żegnanie sztandarów wszystkich pułków, stacjonowanych
na terenie Wileńszczyzny, wiezionych przez
specjalne
poczty
sztandarowe
do,
Warszawy
na
uroczystości
X-lecia
wskrzeszenia niepodległości.
O godz. 6 po poł. Dowódca garnizonu wileńskiego ppłk. lwo Giżycki
Spotykał
sztandary przywiezione do
Wilna, a złożone na dworcu
kolejowym. O godz. 9 wieczorem nadeszły
kompanje honorowe
oraz delegacje
miejscowych pułków
wraz ze sztandarami,
Przed
kompanją honorową

budowy

chowani

Galiński

Państwa Polskiego:

Kurator

Komitet

Obrońcom Wilna, rozstrzelanym w
Dynaburgu przez bolszewików w maju 1919 r.
podaje do powszechnej wiadomości, że w
sobotę, 10 listopada w godzinach popołudniowych, zgodnie z ogólnym
programem
uroczystości, odbędzie się pochód na cmentarz Rossa i w miejscu, gdzie zostali po-

gół dodajemy, że Pomarnacki nie
sobie zawiązać oczu przed salwą.

Członkowie: Ks. biskup Władysław Bandurski, Prezes Sądu Apelacyjnego Lucjan Bochwic, Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego Ks. Czesław
Falkowski, Prezydent m. Wilna Józef Folejewski, Ks. Arcybiskup Metropolita Wileński Romuald Jałbrzykowski, Prof. Stanisław Kościałkowski, Gene-

I III

wojną... W ten wiecór jesienny jesteśmy niezwykle podniecone: mamy szyć
dla chłopców plecaki i torebki na amunicję. Chłopcy wyruszają za parę dni.
Mówi się o tem lekko, jak o spacerze
miasto, a przecież wielu z nich pewnie polegnie po drodze, a ci, co dotrą
—też w bój natychmiast
wyruszą...
Wielu z nich polegnie. Oto Jurek Kieszniewski, który w tej chwili wyciąga jakieś papiery z teczki, nie wie, że
padnie po dródze, już pod Radziwiłłowem... A śliczny Tadzio Paszkowski
nie przeczuwa, że go chorego na ty-

NAJJAŚNIEJSZA

Przewodniczący:

Nabożeństwa żałobne we wszystkich świątyniach wileńskich.
uzupełnieniu

ŻYJE

Komitet

L

rom.

że wiele ran, zadanych

wiekowego ucisku, nie zostało jeszcze zagojonych, wiele krzywd niewoli nie
wynagrodzonych. Ale wierzymy niezłomnie, że miłość Ojczyzny, że żyjąc w
każdym z Was, Obywatele, poczucie wolności,
tego największego skarbu
Rzeczypospolitej, pokona i złamie każdą przeszkodę na drogach naszego rozwoju. Wierzymy, że ponad głosy różnic i swarów domowych wybijać i wznosić się będzie nietylko dzisiaj ale i zawsze głos jeden, zgodnie ze wszystkich piersi podjęty:

Pow-

wiązkowa.
Jednocześnie
zaznacza się, że
stowarzyszenie przyjmuje
zapisy
nowych
członków codziennłe od godz. 17—19 prócz
świąt.

TT

OBYWATELE!
Przed dziesięciu- laty, w dniu 11 listopada 1918 roku
Warszawa wypędziła ze swych murów wojska ostatnich zaborców. Za przykładem stolicy cały kraj zrzucił z siebie pęta niewoli. Józef Piłsudski objął
zwierzchnią władzę w Narodzie.
Ziściła się tęsknota tylu pokoleń. Spełniły się marzenia i proroctwa naszych Wieszczów. Cierpienia i ofiary najlepszych w Narodzie, w ciągu półtora wieku za naszą i waszą wolność składane, — wydały plon wspaniały:
Polska dźwignęła się z grobu — zjednoczona, niepodległa. Sprawiedliwości
dziejowej stało się zadość.

jeszcze pracy. Wiemy,

Polski.

Pamięci obrońców Wilna, rozstrzelanych
w Dynabarg,

Obywatele! Od tego wiekopomnego dnia, w którym zabłysła nad nami
jutrzenka swobody, nową zwiastując erę naszego bytu, upłynęło już dziesięć
— Zakon katolickiego Związku
Poiek
uprasz
wszystkich członków
o przybycie lat, jakże pełnych treści. Są w tych lat szeregu, lata krwi i chwały, kiedy to
w dniu 11 b. m. o godz. 9 m. na ul. Mic- zołnierz nasz życiem i krwią pieczętował wolę Narodu doWielkości i wolnego
kiewicza 19 m. 2 w celu wzięcia udziału w istnienia, kiedy ciałem swojem zasłaniał odzyskaną Ojczyznę przed ciosami
nabożeństwie i pochodzie.
— Akademja
Towarzystwa
„Lechja“ najeźdźców, kiedy zbrojną ręką wykuwał Jej granice.
Akademickie T-wo
Farmaceutyczne
„LeI są w tych lat szeregu lata trudów ciężkich a owocnych, pracy pilchja* celem uczczenia 10-ej
rocznicy niepodległości Rzeczypospolitej,
organizuje w nej a wytrwałej: przy zakładaniu podwalin Państwa, przy dźwiganiu z ruin
dniu 11 listopada 1928 r. o godz. 16-ej w i zgliszcz wojennych Jego potężnych ścian, przy urządzeniu Jego wnętrza.
lokalu wiasnym Bakszta 8 m. 4 uroczyste
zebranie, na którem prof. dr. Marjan Ma- Te trudy nie ustają. Ta praca trwa. A celem jej — dobro wszystkich i każdessonius wygłosi łaskawie odczyt p. t. „Po- go, kto ponad dobro własne umiłował dobro Rzeczypospolitej.

Nabożeństwa w kościołach z okazji 10-lecia Wskrzeszenia Państwa.

W

Niepodległości

Komunikaty do poszczególnych StoWarzyszeńj,

wojskowych.

PROGRAM

1O-lecia

* ® *

Jest teraz w Polsce dużo partyj i
„przekonań” politycznych. Wiele ludzi
w rozterce nie wie, jakie ma wygłaszać

poglądy. Ale my, którzy w dniach niewoli

odczytywaliśmy

rozkazów

—

my,

kartki

których

tamtych

porwał

wte-

dy za sobą swem bezprzykładnem pošwi,ceniem
-szary,
bezdomny Człowiek —

pozostaniemy Mu wierni. Tru-

dno jest odnaleść
prawdę w dyskusjach politycznych, w zgiełku codzi
nej walki, bo jedyną i najświętszą prawdą — jest ludzkie serce...
Jadwiga Janicka.
Wilno — listopad —

1928 r.

DIE

!
)

3

. Mrjer Gospodarczy Ziem Wachodni
ZRZESZENIA

WŁAŚCICIELI

LASÓW.

W. projektach wprowadzenia stałego podatku majątkowego spotkaliśmy
się, zarówno na Radzie Finansowej jak
i w Ministerstwie Skarbu z tendencją

^

dochodu brutto 22 proc. dła' woj. Warszawskiego, 36,4 proc. dła woj. Poleskiego, 26,6 dla woj. Nowogródzkiego i t.d., przeciętnie
dla wszystkich
podatkowania taką samą
stawką (5 województw około 25 proc. dochodu
proc. względnie 4 proc.) zarówno go- brutto. Ciężary zaś bieżące narmalne
:spodarstw leśnych jak i gosp. rolnych. wynoszą od 27 do 76 dochodu brutTendencję takąuważamy dla własności to, średnio zaś dla całego Państwa 46
leśnej za niesłuszną, a dla przyszłości proc. dochodu brutta użytków głównych i ubocznych.
lasów za niebezpieczną.
Znaną powszednie prawdą jest niż- 10-rocznego dochodu brutta w ciągu
sza renta gruntowa z lasu, niż z rolni- 10 lat = 10 > X minus (0,46 X rocz<ctwa;

renta

z lasu stanowi

zwykłe

nych

za-

ciężarów

-+

0,25

X

dan.

las.

X

iedwie połowę renty majątków rolnych 101
"m
w tych warunkach wprowadzenie tej
różnica dochodu za 10 lat . 2,9 X
samej stopy podatkowej dla lasu i dlą
Jeżeli dochód netto bez daniny wyroli (zapewne gwoli ułatwienia pracy
brutto,
Władz Skarbowych) musiałoby spro- nosi około 54 proc. dochodu
wadzić w konsekwencji niskie szaco- czyli 0,54 X, to różnica z powyższewanie majątku leśnego; tego rodzaju go działania pokrywa załedwie (2,9X:
sposób postępowania
uważalibyśmy
0,54) = 5,4 lat normalnego dachodu,
za szkodliwy i niemoralny; przeto jedy pozostałe zaś 4,6 lat nie daje wcale do
nie słuszne wyjście z sytuacji widzimy chodu; cyfra ta średnia
а
całego
w dostosowaniu stopy podatkowej do Państwa przedstawia się znacznie gomniejszej rentowności lasu.
rzej dla województw kresowych.
Drugą niebezpieczną tendencję wiWprowadzenie więc stałego podat
dzimy w
projektach
wprowadzenia ku majątkowego przed upływem dziestałego podatku majątkowego od lasu sięciolecia daninowego mogłoby sprowadzić rentę lesną do zera.
już w roku bieżącym.
jeżeli bowiem lasy
przynoszą 2,5
Wszak danina lasowa była odpowiednikiem podatku majątkowego: pa- do .3 proc. dochodu netto, to przy dadatek majątkowy z grupy rolniczej zo- ninie:
. 100 jednostek
stał zredukowany prawie do 1/3 pier- dochód brutto
wotnie projektowanej sumy;ńatomiast minus ciężary bez podat46 jednostek
danina lasowa nie została zredukowa- ku dochodowego
na, lecz pobrana w całości. Obciążenie
;
daniną pobrało 30 proc. drzewa użyt- dochód netto
kowego za 10-lecie 1923 — 1933. A zaś danina leśna przecięt
więc dopiero etaty rębne 1933 - 34 r. cent. dochodu brutto, czyli 25 jednowolne będą od daniny i mogłyby być stek, z czego:
25:54 = X: 100
obłożone nowym
ciężarem
majątkodanina leśna stanowi 2500 : 54 =
wym.
Według posiadanych przez nas 0- 46,3 proc. dochodu netto.
bliczeń, łasy
nasze, w zależności od
A więc dochodowość lasów za 10miejsca położenia,
naturalnego przy- łecie spada do połowy, czyli do 1,25
rostu i lokalnych warunków gospodar- lub 1,5 proc. Wprowadzenie zaś doczych,
rentują
nader
niejednolicie: datkowo podatku majątkowego spowa
wszelki więc schematyczny
wymiar dowałoby niewątpliwie
deficyt zwłaciężarów doprowadziłby łatwo do ta- szcza dla objektów, opłacających prokiego stanu, że pewne dzielnice Pań- gresję przy podatku gruntowym.
stwa stanęłyby w obliczu bezwartośPamiętać należy, że na nic się nie
ciowości lasu, sądząc po rencie, mimo zdadzą najbardziej drakońskie Środki
znacznego kapitału w postaci zapasu ochronno - leśne, o ile system podatdrzewa.
kowy zabierać
będzie cały
dochód:
Wpływ daniny, według naszych ze mylnym jest pogląd, że kapitał unika
stawień, przedstawia się, jak następu- niskoprocentowej lokaty w lesie; kaje: 30 proc. drzewa
użytkowego za pitał wymaga jedynie pewności posiadziesięciolecie stanowi w stosunku do dania i sprawiedliwego opodatkowania.

Z okazji przypadającego święta rocznicy bolszewickiej, dn. 7 b. m. władze bezpieczeństwa posiadałły wiadomość, iż czynniki komunistyczne usiłują wyzyskać rocznicę dla celów antypaństwowych wystąpień.
W tym kierunku prowadzona już zyła od
dłuższego czasu usilna propaganda. Usiłowania komunistów
spełzły na niczem. Ze
wszystkich miejscowości nadeszły
informacje o kompletnym fiascu zamierzeń komunistycznych.

Na

terenie samego

przyznanym

Rolnictwa skredytom,

przez

Ministerstwo

zostało

ku rb. przeprowądzona

w

paždzierni-

Rybackie pierwsza kampanja łososiowa na
rzece Wilji. Ponieważ
sprawa ta może
i
powinna
czeństwa

zainteresować
podajemy garść

ogółem 12 osób.
w tej liczbie kilku
afery przez ajentów G. P. U. Między
grant rosyjski
zeznał, iż jest

biegu akcji.

Russkoj

Łosoś jest rybą morską, która przybywa raz do roku, późną jesienią,
do źródeł
większych rzek w celu złożenia ikry, innemi słowy odbycia tarła i wtedy tylko mo-

że być

przez

rybaków

rzecznych

rakterze

złowiony.

cych na tarło doprowadziłoby wkrótce do
całkowitej zagłady tego
cennego gatunku

ryb, przeprowadza się więc sztuczne tarło
łososi, polegające na wydobyciu ikry (u sa1 mlecza

powiedniego

(u

samca)

zmieszania

nazewnątrz,

tych

od

produktów

płciowych w miseczce, przewiezienia zapło-

dnonej

aż do zaoczkowania

Jedyny

na odpowied-

nich ramkach o stałym przepływie wody, po
zaoczkowaniu ikry t.j. po pojawieniu się о-

czu młodych

rybek

rzek

wykluwują

poczem

na

ikrę wpuszcza się do
się

małe

IB

jest już

łososięta.

18 Dziś

Wscłród sł. g. 6 m. 22

Anazeją:
muro

Zach. si. o g. 16 m. 25

Marcina.
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Temperatura J
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bę w mm
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śledztwie
„Bractwa

—

i

Minimum

za

Maximum

na dobę 9>C.

Tendencja

-- 50C.

_barometryczna:

dek następnie wzrost

deszcz,

ciśnienia.

spa=

SALA

URZĘDOWA.
— Mianowania w Urzędzie Wojewódzkim. W dniu wczorajszym
p. Wojewoda
Raczkiewicz zamianował p. Stanisława Nie-

krasza

p.

O.

Naczelnika

Wydziału

Bezpie-

czeństwa p. K. Protasewicza — kierownikiem oddz. ochrony granic i policji oraz p.

D. Piotrowskiego —

kierown.

oddz.

bezpie-

czeństwa. Ponadto przeprowadzono
szereg
przesunięć personalnych wśród urzędników
iższych stopni służbowych.

Dziś

urzędowanie

od

p. Wojewody,

12-ej.

Na

wydanego

uroczystościami,

wszystkich urzędach rozpo-

we

Odsłonięcie

głych siudentów.

U w a g i: pochmurno.
dobę

czekowe

na P.K.O.,

wspom-

Komitetu, polecając sprawę wyłuw odezwie ofiarności
naszych Sz.

Czytelników.

Wiatr
grzeważający
1i Potudniowy. aw

uroczystości warszawskie, Wczo-

wieczorowym

wyjechali

tablicy

W

ku

czci

sobotę

pole-

10 b. m. o

godz. 10 min. 30 odbędzie
się w kościele
św. Jana nabożeństwo żałobne za poległych
studentów Uniwersytetu Stefana Batorego,
poczem o godz. 11 m. 30 nastąpi
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci
poległych studentów— Tablica ta umieszczona jest
przed
wejściem
do Auli Kolum-

nowej.
— Kłopoty

fryzjerów.
. Z

polecenia

władz administracyjnych, pędzle używane do
mydlenia zarostu
podczas
golenia,
mogą
być użyte tylko raz i mają być natychmiast
wyrzucane.
W związku z tem,
właściciele
zakładów fryzjerskich
mają nielada kłopót
gdyż zachodzi potrzeba przygotowania przez
szczotkarzy
takich
pędzelków, aby ceną

swą nie podnosiły opłaty za golenie.
Dotychczasowe prawa jazdy prze
stają być ważne. Przypomina się, że z dn.
30 X. rb. upłynął termin ważności wydanych wig starych . przepisów z r. 1922 pozwsłeń
na prawo prowadzenia
dów.
Pozwolenia te muszą być

samochozmienione

na nowe. Osobom które złożyły podania
przed terminem wskazanym wyżej, wydaje
nowe

pozwolenie

referat

samochodowy

w

Urzędzie Wojewódzkim.
Osoby, które podań dotychczas niezłożyły i nie usprawiedli-

uroczystości X-lecia: p.
na
do Warszawy
marszałek Senatu prof. Szymański, JE. ks.
biskup Bandurski Oraz senator W. Abramo-

wiły zwłoki, będą otrzymywały pozwolenia
w|g aowych przepisów w trybie normalnym,

przy

— Wystawa obrazów modernistyczynch,
rzeźbi i architektury otwarta codziennie przy
ul. Dąbrowskiego 5 od godz. 10 zrana do 8
wiecz.

ь
u p. Wojewody. W dniu

p. wojewoda Raczkiewicz

dnie.

i 81 p. strzelców

23 p. uł.

przybyłych

na święto pułkowe

w dniu

z

zaproszeniem

12 bm. w Grodele-

p. Wojewoda

przyjął

Następnie

ASEIK INIT

czyli po złożeniu nanowo
miejętności egzaminów
wych przepisów.

i

egzaminów

z u-

znajomości

no-

TEATR

I MUZYKA.

Dnia 6 b. m.
o g. 9.30 odbyło
się w wiłeńskim kościele św. Jakóba,
nabożeństwo żałobne za duszę
Ś. p.
dr. Władysława Szwengrubena, „zaš
o godz.
2 po południu,
nastąpiło
wyprowadzenie
zwłok
Yczcigodnego
lekarza z kostnicy szpitala Epidemicznego na Zwierzyńcu, którego dr. Sz.
był

kierownikiem,

na cmentarz

Rossę.

Zarówno w smutnej uroczystości
w
kościele, jak i w kondukcie pogrzebowym
uczęstniczyło wiele osób
ze
Świata lekarskiego, personelu szpitalnego,
tudzież
przyjaciół
zmarłego.
Nadto
oddali
mu ostatnią posługę
człokowie
korporacji
akademickiej
Polonia.
Ś.p.dr. Władysławowi Szwengrubenowi
przyświecał
niechybnie
ideał
dawnej
Wszechnicy
Wileńskiej,
w
której promieniowała przed
dziesiątkami lat postać znakomitego lekarza
praktyka dr. Adama, Ferd. Adamowicza nietylko
świetnego aleopaty, ale
jednocześnie zasłużonego ojca wete-

rynarji polskiej, gdyż Ś. p.dr. Szwen-

gruben szedł poniekąd jego Śladami.
A ciekawą była jego droga
życiowa,
urodzony przed 65 laty, a więc w
epoce powstania Styczniowego, ujrzał
Światło dzienne w puszczy
giełwań-

skiej, pow. Trockiego,

gdzie

matka

jego zmuszoną
była
ukrywać
się
przed oprawcami
murawjewskiemi

Po dawnych

tej wystąpi znakomita artystka Marja Gorczyńska, która zalicza rolę Wally do rzędu
najlepszych swych
kreacyj.
Występy M.
Gorczyńskiej dobiegają końca. Obsadę sztuki tworzą wybitniejsze siły zespołu:
Za-

antanatach

swych

był

docianym

Józefem

nie z Antonim

Jabłońskim,

Z.

Na-

Wieczory K. Krukowskiego wywołały żywe zainteresowanie.
— Reduta na Pońulance. „Rycerz z La
Manczy. Dziś po raz ostatni przez zejściem
na dłuższy
czas z repertuaru — poemat
dramatyczny T. Łopalewskiego
„Rycerz z
La Manczy” z udziałem pełnego
Zespołu

i Tyflisie. Następnie krótko przebywał
nad Newą i tamże zgłosił swoją dymisję. Z Petersburga
przejechał do
Warszawy,
gdzie przebył zaledwie
lat 2. W r. 1909 wrócił już na stałe

wieczorem.
— Wyzwołenie Jutro, o godz. 20-ej, ku

r. 1915 aż do zgonu

uczczeniu

z

mieszkiwał

mianowicie

perskiej. Za-

w

Mysowoje

do rodzinnego swego Wilna,
Reduty. Sztuka ta siv kończy o godz. 11-ej

nie,

10-letniej

zorganizowane

rocznicy

uroczyste
przez

wskrzeszenia

przedstawie-

wojewódzki

Ko-

mitet obchodu, dramatu St. Wyśpiańskiego
— „Wyzwolenie“. Pozostałe bilety organi-

rego

zawsze

całem

tęsknił

do któ-

gorąco

i tu od

niezmordowanie

samozaparciem

się

słu-

żył cierpiącej ludzkości. Oddanym był
całą

duszą

szpitalowi,

powierzone

mu jego pieczy. Niezachwianie

zosta-

wał na swem Stanowisku
również
rząd Wojewódzki), oraz w dniu
przedsta- w epoce najstraszniejszej inwazji bolchwał nie powzięto.
wienia
w kasie teatru od godz. 18-ej.
UNIWERSYTECKA
szewickiej.
— Wileńskie Towarzystwo Filharmoni— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 10
Cieszył się całkowitem zaufaniem
czne
w
Reducie
na
Pohulance.
W
ponłedziab. m. o godz. 1-ej po poł. odbędą się proi
personelu szpitalnego
przyjaźnią
i
łek
12
listopada
1928
r.
wystąpi
znakomita
mocje na doktorar wszechnauk
lekarskich
wdzięcznych panastępujących osób: 1) Gimbutta Władysła- polska śpiewaczka, primadonna opery wat- wyjątkową miłością
wa Hermana, 2) Stobieckiej
Marjemy, 3) szawskiej, Wanda Wermińska, która przed cjentów. Fołdy,
składane mu w ponów

ruchomych.

stantego,
wolny.
®

1 PRÓECAADZER URBANISTYCZNYCH,

—

Narazie jednak żadnych

Łajwy,

5)

4)

Karolkiewicza

Holenderskiego

Natana.

u-

Kon-

Wstęp

KOMUNIKATY.
taneczna.
T-wo Przyjaciół

Zabawa

Państwowej Szkoły
Technicznej, urządza
dziś w Sali Hotelu „Georgea* Mickiewicza
20 zabawę taneczną, na rzecz
niezamożnych uczniów szkoły.
Wstęp 5 zł. Akademicki — 3 zł. Wstęp
za zaproszeniami. Obowiązuje strój wieczarowy. Początek o godz. 10-ej wieczór.

—

Koło Polonistów słuch. USB

dnia 11.

11. 1928 r., o godz. 9-ej w., w lokalu „Ogniska“
Dik
(Wielka 24)
urządza
wesołą Zabawę
Taneczną, na którą zaproszenia można otrzymać u znajomych członków albo w Kole (Zamkowa 11 - 7) między
12 a 2 w południe.

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.
—

Państwowy

cy w Wilnie

ewidencji

urząd

ul. Subocz

swej

pośrednictwa
Nr. 20-a

następujące

wolne

pra-

posiada

w

miejsca:

zacje

mogą

otrzymywać

w

Komitecie

(U-

kilku miesiącami powróciła z gościnnych wy
stępów w operze wiedeńskiej i budapeszteńskiej. P. Wermińska odśpiewa szereg aryj
i pieśni, obejmujących czasokres ostatnich
150 lat rozwoju aryj. W interesującym tym
koncercie bierze udział jako
akompaniator
dyr. D. Polzinetti, kapelmistrz opery warszawskiej. Bilety do nabycia w biurze Orbis

Mickiewicza
5 p. p. w

11 w dniu koncertu.

kasie

teatru.

Od godz.
я

шипавосиоаео
@50
енее
6 еа
IW l i ||| Z powodu 10-ciolecia Niepodległości Polskiej, Dyrekcja „POLONIA
aby tdač
kina
możność
uczęszczania

do naszego kina, urządzą

Poranki
od g.
12
do Li
po cenach zniżonych o 50 proc.

Czas już ogrodzić ten śmietnik!
W

miejscu najbardziej
pryncypalnem,
bo u wyłotu ul. Mickiewicza na plac
Katedralny, naprzeciw cukierni
Rudnickiego,
znajduje się ogrodzony teren, na którym w
przyszłości ma stanąć dom, narazie jednak
jest tylko pospolity śmietnik! Leżą tam „kamuszki* rozmaitej wielkości, deski,
belki,
budka po rekłamie świetlnej, dalej rumowisko, w którem mieściła się niegdyś śłusarnia i t. p. rupiecie. W porze letniej pozatem
można tu obserwować
wylęgające się na

słońcu dziatki o niezbyt apetycznym

wygłą-

dzie, pozostające pod okiem
takichże piastunek, słowem widoczek z jakiejś zapadłej,
prowincjonalnej
mieściny, lub też najbardziej obskurnego przedmieścia!
Niedawno,
pod
wpływem
apelów
prasy, obszar ten ogrodzono
nareszcie zarówno od strony uł. Mickiewicza. jak i placu Katedralnego, znosząc jednocześnie parę
szkaradnych Klitek, stała się jednak
rzecz
dziwna, bo oto gdy od strony placu Katedral:
trządzono ogrodzenie dość solidne i
od strony ulicy Mickiewicza,
gdzie ta właśnie szczelność jest specjalnie
niezbędną i ważną, urządzono
przejrzysty
parkanik niewyraźnego koloru, odstępy między deskami, którego
(notabene
deskami
chropowatemi, nie heblowanemi, z których
farba obłazi!) umożliwiają licznej publiczności oglądanie i podziwianie wyżej opisanego „pejzażu!
Usunięcie
dotychczasowego
parkanika
i zastąpienie go przez solidnie
wykonane,
szczelnie i dostatecznie wysokie ogrodzenie,
jest tu „conditio sine qua non*, do czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia kwestji regulacji placu Katedralnego, stanowiąc prowizoryczrłe rozwiązanie tejże kwestji
na omawianym przez nas odcinku placu.
Pożądanem-by było aby ogrodzenie to wzniesione
zostało jeszcze przed świętem 10-lecia odrodzonej państwowości
polskiej, dzisiejszy
biem parkanik
kolidowałby
nieco z bramą
tryumfalną mającą stanąć tuż obok, bo u

Piłsudskim bibljo-

na Kaukazie do granicy

Polskiego,

AE TDIA

Szwdem z pochodzenia, ale czuł się
zawsze tylko Polakiem
i drogą była
mu
zawsze polska
ziemia
Wileń- wylotu ulicy Mickiewiczowskiej na plac Kaska.
W
Wilnie
otrzymał
wy- tedralny.
Sprostowanie. Do * *
=
naszekształcenie
gimnazjalne;
tu
kolegował
ze Ś. p. profesorem
Łuka- go 'artykuliku p. t. „rłalio! tu mówi ulica
składaniu
szewiczem i Bronisławem Piłsudskim, Kwaszelna!“ wkradło się przy
szereg przykrych omyłek, zniekształcających
uczonym podróżnikiem zwanym „Kró- sens poszczególnych ustępów, z których to
lem Ainów*, zaś
bratem
Marszałka rosterek prostujemy najbardziej horwendalJózefa Piłsudskiego.
Nieco młodszy na: wydrukowano „odcinek, za którym wybrat Ś. p, Władysława
p. Bronisław świechtany rogami przechodzi trotuar wygląda...* ma być: „odcinek, na którym wySzwengruben w onym czasie
organi: świechtany nogami przechodni trotuar wyzował konspiracyjnie
wespół z mło- glada“ i t. d.
rę

Pozostałe bilety są do nabycia w kasie
Teatru Polskiego 11 — 9 w. bez przerwy.

Państwa

Warszawy
delegat

P TEST DISTRI ASA EU AIA

teczki polskie uczniowskie,
następnie
gację ludności m. N. Trok, w Sprawie za—
Teatr
Polski
(sala
„Lutnia“).
Ostatjuż
jako
urzędnik
wileńskiego
banku
mknięcia miejscowego szpitala oraz pp. vikrzątał w
ce-wojewodzinę Kirtiklisową i starošcinę nie występy Marji Gorczyńskiej. Dziś uka- ziemskiego energicznie się
otwarcie że się po raz drugi doskonała komedja Ke- sprawach oświaty narodowej
na
Mydlarzową z ząproszeniami
wspólsslera „Grzebień Szyldkretowy*. W sztuce

Goldkorna

CENA LOSU 40 zł.
1/2 20
”›
ZAMIEJSCOWYM

J

blankiety

nianego
szczoną

strat postanowił usunąć koło Hali miejskiej
wszystkie niewydzierżawione stragany.
Na
temże posiedzeniu były rozpatrywane projekty: 1) budowy nowej hali miejskiej, 2)
asfaltowania rynków i 3) budowy
straga-

KOLEKTURZE

K. GÓRZUCHOWSKIEGO |

Wczorajszym pociągiem pośpiesznym
przyjechała do Warszawy na uroczystości X-lecia
nadzwyczajna delegacja estońska
w, następującym składzie:
Gen. dywizji Lałdoner Johan, b. naczelny wódz
estoński z
okresu walk o niepodległość, obecnie poseł na Sejm estoński—
prezes komisji wojskowej. Gen. brygady Lill Paul,
vice-minister
spraw wojskowych i minister Lepik
Johan,
dyrektor
departamentu politycznego, b. poseł estoński, akredytowany przy
rządo Turmont:
Ministerstwa
Wojny i Szefa Sztabu Generalnego, mjr. szt. gen. Borawski,
delegat Ministerstwa Spr. Zagranicznych p. Maliński, oraz dowódca
O. K. HI gen. Litwinowicz z Grodna.
Na dworcu w Turmontach oczekiwała
gości kompania honorowa z orkiestrą, która odegrała estoński
hymn
narodowy.
Delegacja jechała w specja!nym wagonie - salonie.

W kraju — dla inżyniera-miernika, inżyniera architekta, technika budowlanego z
ukończoną szkołą techniczną w Warszawie
lub Krakowie, 3 kancelistów z praktyką w
samorządzie i znajomością ustawodawstwa,
korespondentkę-maszynistkę ze znajomiścią
języka niemieckiego,
francuskiego i ewentualnie — angielskiego,
bony z dokładną
znajomością języka polskiego,
robotników
leśnych i służby domowej.
Do Francji — dla tokarzy
mechanicznych w żelazie,
kotlarzy i trykociarek w
wieku od 21 do 45 lat.

oraz

„= (0) Usunięcie straganów
koło Hali
Miejskiej. Na ostatniem posiedzeniu
_Magi-

18 Paūstuowej Loferji Klasowej

э

20

dzin wydelegowanej przez Magistrat
specjalnej komisji, składającej się z ławnika p.
Kruka, architekta miejskiego p. Narębskiego
i szefa wydziału pomiarów
miejskich inż.
Fr. Walickiego, postanowiono przystąpić do
usunięcia
powstałych w różnych
czasach
dobudówek,
przybudówek,
nadbudówek,
szpecących mury po - Franciszkańskie.

ca

składa

Na spotkanie delegacji wyjechali z
attachć estoński ppłk. jokobsen Ludwik,

— Qd Redakcji. Do dzisiejszego Numteru „Słowa* dołączamy odezwę Komitetu Od
budowy Kościoła Farnego w Nowogródku

cić odpowiedniej
komisji złożenie w tej
sprawie referatu.
+
— (0) Szpecace zabytki. Wskutek oglę-

OZZDUDNAZOCZNE

duże

1928 r.

ро-

Nadzwyczajna delegacja estońska ma uroczystości X-lecia.

grodzkim,
Kaz.
Szmigierą
i inn.
Studja uniwersyteckie odbył ś. p. dr.
Wł. Szw. w uniwersytecie Dorpackim,
które
chlubnie ukończył ze stopniakrzyńska, Frenklówna,
Tymowska,
Wyrmedycyny i magistra wewicz - Wichrowski
(Flemming,
Opolski mi doktora
(Hradliczek), i. Modzelewski.
terynarji. Będąc studentem, należał do
.— Ku uczczenia 10-lecia Niepodlegio- korporacji akademickiej Polonia. Naści. Teatr Polski wystawia jutro o godz. 3
otrzymać
w kraju
p. p. specjalne przedstawienie,
poprzedzo- razie nie mogąc
służbowene okolicznościowem przemówieniem, „,Da- odpowiedniego stanowiska
my i Huzary“ — A. Fredry. Ceny miejsc go, zmuszonym
był Ś. p. dr. Szw.
najniższe.
tułać się lat kilkanaście
po dalekiej
— Wieczory K. Krukowskiego w Teatrze
gub. Stawropolskiej,
Polskim. Znakomity artysta Teatru „Qui pro Rosji. Już to w
piastował urząd
weterynarza
quo' K. Krukowski wystąpi w Wilnie dwu- gdzie
trudniąc się
krotnie: w sobotę 10 i niedzielę 11 bm. o g. rządowego, jednocześnie
nych, o wysokości 3-ch kondygnacyj.
aleopaty już to jaWreszcie Komitet obszerniej omówił 1l-ej wieczorem w Teatrze Polskim. Obok praktyką lekarza
kwestję zabezpieczenia miasta w cegłę na świetnego artysty wystąpią W. Jaśkówna, ko lekarz
naczelny
przy
budowach
przyszły sezon budowlany i uchwalił pole- A. Rapacki oraz znakomity duet baletowy kolei Syberyjskiej i kolei prowadzonej
„Ney.

KUP LOS
gdzie padły

U. 8. B.

ostatniej

dzie Polski.

RÓŻNE.

o»

Grodzieńskich,

rok

Zawadzkiego

Hurt. —

ААА

W

— 9-Х1

Ciśnienie
i
średnie w m. l

jął dowódców

Bratniej pomocy Szkoły Filmowej Z. A. S. K. w Wilnie.
POCZĄTEK o godz, 9-ej_PUNKTUALNIE.

%

RZ

do

Józefa

BAL $OBOTNI

„E

meteorologiczne

Meteoroiegji

wczorajszym

kartkowy

1929

zapłać

Pamięci Dr. Władysława Szwengrubena,
SOBOTA

rajszym pociągiem

p.

do więzienia na Łukiszkach. Zaalar-

z Berlina.

oddaniu

RODZINA.

mowana policja rozpędziła
vmanifestantów,
którzy
rozbiegli się
odrazu
porzucając
sztandary i transparenty
0 antypaństwowych nadpisach. Aresztowano trzech komunistów.
‚

propagandową

wzięli
udział w
sługi w pogrzebie

Bóg

(R

— Na

W sobotę dnia 10 listopada r. b.
odbędzie się w SALONACH

s

*

Rolnictwa

bibułę

cznie się o g. i2-ej.

Wileński

kalendarz

W Polsce łosoś
poławia się na wybrzeżu
morskiem, oraz w górnym biegu niektórych

В@

delegata Ministerstwa

ikry do wylęgarni ryb, w której ikra

przebywa

i otrzymywał

którzy

Śp. majora CZESŁAWA OKOLOWA

rosyjskich
emigrantów, wciągniętych do
innymi
aresztowany
został znany emi-

inż. Sakowicz, zaś z Bydgoszczy przyjechał,
specjalnie delegowany przez Naukową Pracownię Rybacką, prof. Kulmatycki, który
naocznie przekonał się i stwierdził, iż połowione na Wilii łososie
są wyjątkowo duco nastąpi 25-g0
ochronki w Święcianach,
żych wymiarów, jakich się nie spotyka np. listopada.
w Wiśle pod Krakowem, dowodem zaś zainteresowania się profesora
Kulmatyckiego, MIEJSKA.
znanego badacza rybackiego w kraju i za—
(0)
Magistrat
urzęduje
normalnie.
granic ą „łososiem wiłeńskim* było nabycie
2 egzemplarzy łososia, które zaformalino- Dziś, dnią 10 listopada, Magistrat urzęduje
wane powędrowały do Bydgoszczy, w celu normalnie.
— (0) Z posiedzenia Komitetu rozbu
bliższego naukowego zbadania.
Uzyskana dowy m.
Wilna. W dniu 7 listopada odbyzapłodniona ikra łososia wylęga się w wyłę- ło
się posiedzenie Komitetu rozbudowy m.
garni w maj. Wace p. hr. Tyszkiewicza (jest Wilna.;
jedyną wylęgarnią w woj. Wileńskiem), któ
Komitet zaakceptował projekt Magistrary uprzejmie zezwolił na korzystanie z wy- tu, przystąpienia
do częściowej regulacji m.
lęgarni. Część ikry łososia wylęga się tytuWilna,
obejmującej
plac Katedralny, ogrołem próby sposobem amerykańskim metodą miejskie i część śródmieścia.
suchą bez wody w specjalnych aparatach
W dalszym ciągu Komitet uchwalił, aby
na zwilżortej wacie i merli — podobna próblok przy ul. Hołendernia, był przeznaczo=
ba wylęgu ikry łososia przeprowadza się w
ny wyłącznie na budowę domów mieszkalPolsce poraz pierwszy.

Po odbyciu tarła, łososie niezwłocznie wracają z powrotem do morza i wówczas z tru
dem dałyby się odłowić w nieznacznej tylko
ilości. Techniczną więc koniecznością jest po
łów iososi podczas tarła, przemawia również za tem i wzgiąd gospodarczy, gdyż łosoś zaledwie parę razy przychodzi na tarło,
poczem, powróciwszy do głębin morskich wy
<ieńczony parokrotnemi żmudnemi podróżami w górę rzek na tarło, ginie, a jego cenne mięso staje się pastwą drapieżnych potworów morskich. Z drugiej jednak strony
systematyczne łowienie łososi przybywają-

micy)

Prawdy*

w związku z dzisiejszemi

pierwszy w roku bieżącym.
Należy zauważyć, iż podczas przeprowa
dzenia tegorocznej pierwszej kampanji tarła łososia na Wilji zawitał do Wilna w cha-

;

pochód

którego nazwiska narazie podać nie można, a który na
członkiem rzekomo rosyjskiej emigracyjnej organizacji

od 1924 roku, zaś na Wilji poraz wicz. — Audjencje

Krakowem

szerszy ogół społe
informacyj o prze-

komuniści

Wszystkim,

„Bałtyk, gdzie pobito kilka kobiet, pracujących, które nie chciały przyłączyć się do
szrajku i szofera automobilu
ciężarowego.
Wystąpienia komunistów
doprowadziły jedynie do tego, że kiluknastu
robotników
tłumnie opuściło szeregi związku
zawodowego.
W dniu dzisiejszym grupa
młodzieży
komunistycznej - zamierzała
zorganizować

Jak wiadomo, w ostatnich czasach wywiad bolszewicki rozwinął wyjątkową aktywność. Władze bezpieczeństwa
na terenie Ziem Wschodnich
zlikwidowały już cały szereg afer szpiegowsko-komunistycznych.
Przed
kilku dniami
władze bezpieczeństwa wpadły znów na trop szajki szpiegowskiej,
tym razem
o szeroko rozgałęzionej,
o sięgającej również Warszawy i dalej. Aresztowano

urzędowanie

rzek zlewiska morza Bałtyckiego
(Wisła,
Brda, Warta, Wilja) — jest rybą znacznych
rozmiarów dochodzi do 32 klg. i 1,5 m. (sam
ce) samice są mniejsze.
Wzorem innych Państw Polska przeprowadza również sztuczne tarło łososia pod

przez Wileńskie T-wo

U

Znowu afera komunistyczna.

mocy zarządzenia

Bierwsta kampania lososiowa na rzece WADĄ

Wilna

usiłowali wywołać strajk w kilku fabrykach
ale to się im nie udało. Mniejsze awantury
zdarzały się jedynie na fabryce
konserw

—

Dzięki

w

Nieudane: wystąpienia komunistyczne

W sprawie sfalego podatku od lasów
OPINJA

to

staci licznych wieńców i powodzi,kwia-

drogą
tów, najlepiej świadczyły, jak
człowieprawym
tym
o
była pamięć
ku i wielce zasłużonym lekarzu. Zwłaszcza

niezmiernie

wzruszającym

wem przywiązania do osoby
doktora-opiekuna

wieniec,

uwity

był nader

drzącemi

obja-

zacnego

skromny

rękoma

nie-

uleczalnych chorych gruźlicznych, opła-

kujących serdecznie zgon swego, jak
go nazywali, dobrodzieja. Cześć jego
pamięci!

ГАитано

Czynny

Sulimczyk.
RZE NOZE TTD

bilans

TSEE TAS

handlowy

jest

najlepszą rękojmią potęgi państwa

Przechodzień.

Z SĄDÓW
Trzy

lata

więzienia

za

zamach

przełóżonego.

na

Głośna sprawa o zamach
na komendanta rezerwy policji m. Wilna p. asp. Bibiłło dokonanego przez st. post. | Henryka
Manini znalazła
wczoraj
rozwiązanie w
Sądzie Okręgowym,
któremu
przewodni-

czył

p. prezes

Owsianko.

5

Manini
odpowiadający z aresztu
nie
przyznał się do winy twierdząc, że chciał
popełnić
samobójstwo w obecności
asp.

Bibiłło. Powodem
kcje

karne

Pan

miały być

zastosowane

Bibiłło zeznając
odzewu

san-

przełożonego.

jako świadek

dział Sądowi przebieg
asp. Bibiłło widać było,

godnego

rzekomo

przez

opowie-

zajścia. Z zeznania
że pomimo dość ła-

o oskarżonym,

którego

wady i zalety jako człowieka i policjanta
uwypuklił, zajście, które
było
powodem
niniejszej sprawy nosiło charakter zamachu.
Mimo to p. asp. Bibiłło nie usiłował udowodnić winę oskarżonego przygniatając go
swemi zeznaniami.
<
Nie będziemy tu powtarzać
szczegó-

łów zajścia, gdyż są one ogólnie znane.
nia

Z kołei zeznawali świadkowie
funkcjonarjusze
(przeważnie

oskarżepolicji)

oraz obrony, wśród których zeznawał J. E.
ks. Biskup Michalkiewicz dając o oskarżonym

dobrą

opinię.

|||

Ё

ż

że
stwierdza,
Biegły dr. Podwiński
jednocześnie
oskarżony działał świadomie
że jest naturą

o nim,

jednak

mówi

udzielił

głosu

pobudli-

wą, co przypisać należy zgubnym następstwom nadużycia alkoholu.
Po wysłuchaniu zdania rusznikarza Sąd
stronom.

Rzecznik

oskarże-

nia p. prok. Kałapski domagał się kary dla
oskarżortego, kary która byłaby odstraszającym

osobie
wagę

przykładem

mec.

Sądu

zbudowane
Bibiłło

dla

innych.

Obrona

Sienkiewiczówny

natę

okoliczność,

jest jedynie

poczem

prosiła

na

zwróciła
że

w

u-

oskarżenie

zeznaniu

o uniewinnienie.

asp.

Sam

oskarżony prosił o uniewinnienie. W rezultacie Sąd skazał Maniniego na karę trzech
lat domu poprawy.

ZNA
NUK

A
RZ

Dyrekcja ceł w Mystowicach

SPORT.
PROPAGANDOWY KONKURS
KI A. Z. S.-U.

kilku kandydatów w
przyjmuje do służby
wieku do lat 40 na stanowiska służbowe z
wykształceniem wyższem.

RADJO.

STRZELEC
Sobota dn.

10 listopada 1928

11.56-12.10: Transmisja

Zarząd AZS-u
wzywa ogół
swych
członków do jaknajliczniejszego
udziału w
w pierwszym
propagandowym
konkursie
strzeleckim AZS-u dla pań i panów, organizowanym w strzelnicy Ośrodka W. F. (Głó

Sygnał czasu,

Krakowie,

hejnał z Wieży

komunikat

z Filharmonji

Marjackiej

w

1) dyplomu,
2) świadectwa
3) świadectwa
4) świadectwa

z okazji

10-lecia Niepodległości Polski. 16,00 —16,00:
Komunikaty. 16,10—16,30: Odczytanie pro
służbie
zadość
5) dowodu uczynienia
gramu dziennego i chwilka litewska. 16,30 wojskowej,
niorrej strzelnicy zostały ustalone we wtor- — 16,45: Komunikat Zw. Kółek i Okr, Roln.
6) dokładny życiorys.
i
z Wileńskiej. 16,45—17.10: Kącik dla pań.
Prócz tego podać nazwiska 2-ch osób poki i piątki od godz. 17 do 20-ej.
17,10—17,35:
Transmisja
z
Warszawy:
„Dziewszechnie znónych dla udzielenia referencyj.
Jednocześnie zarząd AZS-u podaje do
Kandydaci przyjęci do służby muszą odwiadomości, że sekretarjat
Związku
jest sięciolecie odrodzonej Polski* odczyt. 17,35
czynny w poniedziałki, środy, piątki od g. —18,00: Tr. z W-wy: „Z dziejów i przeżyć być roczną względnie półroczną służbę przyi9-ej do 20-ej prócz świąt, w lokalu Związ- narodu* odczyt. 18,00—18,50: Audycja lite- gotowawczą, w czasie której otrzymują wyracka: „Królowa Korony Polskiej" dramat nagrodzenie
przewidziane dla urzędników
ku
Bakszta 11.
Wszelkich informacyj w sprawie przy- St. Wyspiańskiego. 18,00—19,15: „Impresjo- państwowych według 10 st. służb. wraz z
jęcia nowych członków do poszczególnych nizm i ekspresjonizm* odczyt. 19,15—19,30: 40 proc. dodatkiem kresowym.
ace
19,30
sekcyj, opłacenia składek i t. p. udziela se- Odczytanie programu
Po odbyciu praktyki i złożeniu egzaminu
—19,55: Tr. z W-wy: „Radjokronika* wygł.
kretarz Związku kol. Józef Lewon.
dr. M. Stępowski. 19,55—20,09: Sygnał cza- zostaną zamianowani urzędnikami w 8 st.
su z Warszawy. 20,00: Audycja zbiorowa służb.
wny Pawilon Targów.) w niedzielę, dnia 11
listopada r. b. o godz. 17-ej.
Treningi strzeleckie
AZS-u w wymie-

wszystkich

Zanim

kupisz fowar zagraniczny

—

Uhejrzyj

polskich

a
Polski.

stacyj

nadawczych

dziesięciolecia

Ślązakom oraz kandydatom z wykształ'przysługuje pierwszeńceniem prawniczem
stwo.
3
wymaganym
Podania nieodpowiadające
warunkom pozostaną bez odpowiedzi.

ku

Niepodległości

fowar krajowy.

2—6025

ANS

Ostr.

dbraniska

Kino-

SUROWY

Teatr„Kelios
Wileńska 38.

ku Polskim [P. K O-

2. Waluty
3 Ry

zagraniczne
i rei

wlasne:

»

OE

a) Pożyczki Państwowe
b) Papiery hipoteczne
c) akcje

19,237,81

A

zł.
1,488,—
„ 10,462,80
„„
4,218,60 „16,169,40

4, Banki krajowe

zł.

5. Banki zagraniczne

13,/04,36

|

„ее | GERDT.

sceny

6. Weksle zdyskontowane
1. Weksle protestowane

7. R6žne rachunki

„ 360.906.99
»
8,413,50

8. R-ki bieżące (salda debetowe)
а) zabezpieczone
b) niezabezpieczone

8. Procenty,

prowizje i różne zyski

Razem

Zl 1,087,015,64

Na
.

81,760

12 „Gwarancjei

1,030,212,71

Zobowiązania

gwaranc.

Suma Bilansowa

Rejestr Handlowy.
Dział B. Sądu

gnięto następujące
8639.

I. A. „Wilk

sklep mięsa. Firma

Rubin*

w

Okr. w

Wilnie wcią-

ul. Piłsudskiego

3.

istnieje od 1913 roku. Właściciel Wilk

bin, zam. w Oszmianie,

ul. Szkolny

Dwór.

zł.

Ru-

1688—VI.

Premjowana
wszechświatowa piękność CHINKA
66 (Song, dziewczę wschodu).
Męty
portowego

Sensacja

doby

obecnej.

Najaktualniejszy dramat

roku.

Właściciel

Wilkiszski

Mojżesz,

Dział
w

dniu

oparty na tle głośnego

berlińskiego procesu.

W

roli głównej

i

Polskiej

w

Maria

Malicka
L

Zhyszko

) 7

Sawan

K

najnowszym

krajowej

wig

r.

oo

Dziś! Jedyna jubileuszowa

głośnej

powieści

historja

HARRY

LIEDTKE

w 12 akt.w rol. gł. Harry

„DOŻYNKI

w SPALE*

w letniej rezydencji

i uroczej hrabiny AGNES

Miłostki

p. t.

„STUDENT ŻEBPAK*
pikantna

kreacja

program:

ESTERHAZY

Studentów

olwark przy samej st. kol. z
całkowitem zabudowaniem i inwen- ?
tarzem sprzedamy į
natychmiest
do-

niedrogi, ale duży,

godnie
D. H.-K. „Zachęta*

Mickiewicza 1, tel.
9-05.
9819—0

KOWY
okazyjnie
taniol Salon gięty 450

"wygodne wejście i wyjście, nawet dla osób

Jedna próbna przejażdżka w porozumieniu z najbliższem zastępstwem General Motors - wystarczy, aby się przekonać, że
samochód Chevrolet jest idealnym typem.
dużej, wygodnej i jednocześnie eleganckiej

kredens,

tęgich i dużego wzrostu.
„Nadzwyczaj oszczędny, a potężny silnik,
hamulce na cztery koła, wentylacja karteru,
filtr do smarów i benzyny, słowem wszystkie
najbardziej nowoczesne udoskonalenia są

At—- gr.

Placówka
POLSKA
MEBLOWA, Makowski, Zawalna 15, mieszkarie
zynie.

SOBECKI

swoje ulokuj
proc.Gotówka
jest

(IE VRO IEF
GLNERAL

MOTORS

W

POLSCE,

z

odbioru

telegraficznej,

sprzedaż drobneį galanterji“

NY

WARSZAWA

wszelkiego

rodzaju,

NIEMODNEJ LUB SPŁOWIAŁEJ
BLUZECZCE, SUKNI ETC
NADAJĄ ZUPEŁNIE NOWY WYGLĄD

plenipotencyj,

weksli,

liśmy

KOLOR

rodzaju

korespondencji

dokumentów

i towarów

wym.

U

@

poleconej

z kolei, że-

zapewniony każdemu
uczciwemu, nawet nie
fachowemu. Prospek-

NJ.

maniu

i

Ź

Sedan 4-0 drzwiowy

i

13.450 Zl.

Firma

istnieje

od

8423.

I. A. „Debora

Sztraks*

piwiarnia. Firma istnieje od
bora,

zam.

w

Wilnie,

ul. Raduńska

tamże.

8424.

1418

|. A. „Lejba

11 -2

Rogol

Siedziba w Dziewieniszkach,
stwo rozpoczęło działalność

i Spółka”.

De-

—

VI.

Prowadzenie

apteki

1

8425. I. A. „Zakład białoskurniczo - farbiarski Pietryka Szymona* w Wilnie,
Firma istnieje od

tamże.

ul. Staro - Szłachturna, 6C farbiarnia
1911 roku. Właściciel Pietryk Szymon,

skór.
zam.

1420 —

ь

w

dniu

VI.

1. 6. 28 r.

388. I. B. „Restauracja, bar i winiarnia — BACHUS — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Prowadzenie restauracji. Siedziba w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 11. Przedsiębior-

stwo istnieje od 16 grudnia

1927 r. Kapitał zakładowy 2100 zł.

podzielony

po

na

21

udziałów,

100

złotych

każdy

całkowicie

wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Michał Wróblewski -— przy ul. Mickiewicza, 11, Lieonard Kneblewski —

przy ul. Tatarskiej 20 i Edward Sadowski — przy ul. Wileńskiej 17. Wszelkie weksle, czeki, zobowiązania, pełnomocnictwa, akta notarjalne i hipoteczne, umowy podpisują dwaj człon-

kowie zarządu
du

ma

prawo

wierającą

E

pod stempłem
podpisywać

zobowiągań

jak

firmowym.

samodzielnie

również

Każdy członek zarząkorespondencję

otrzymywać

nie za-

za swem

po-

KOLDRY-

z rozmaltych

materjalėw i najlepszej
wyrąbia

znana
firma

Dhwi
WIESZCZENIE.
ie

osfafnie dnie!!
Obywatelu!
Jeden w Polsce całej słychać dziś głos:
Chcesz wygrać? Kup u Lichtensteina los!!!

Lejba Rogol i Joseł Na-

miot. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn, 23 listopada 1925 roku na czasokres
trzyletni, licząc od 23 grudnia
1927 roku. Zarząd należy do Josela Namiota. Wszelkie weksle,
obligi, czeki i inne zobowiązania oraz plenipotencje podpisują
obaj wspólnicy łącznie.
1419 — VI.

wafy

i sprzedaje

Bia Chanufin
Wilno, Niemiecka 23 "oc egzystuje
--*ie50

Sprzedaż równieź na
Obstalunki są wykonywane

RATY.

w Wilnie.

Pośrednictwo wykluczone. Adres w adm.
„Slowa“.

pow. Oszmiańskiego. Przedsiębiorod 1908 roku. Wspólnicy zam. w

Dziewłeniszkach, pow. Oszmiańskiego:

(poczt.

Francja. Pa-

piętrowego

1928

1927 r. Właściciel Sztraksowa

po otrzy-

Potrzeba
bec
larów pod
poa
hipotekę
domu

Loco Warszawa, tącznie z
podatkiem obrotowym

г

zł.

ris 16, B-d Murat 122.
Schifrin.
0—S605

VI.

roku. Właściciel Swidziński Napoleon zam. w Wilnie ul. Dąbrowskłego 3.
1417 — VI.

1

znaczek)

|

31. 8. 28 r.

mleczarnia.

5146—

Zarobek stały

:

Już

Już

15 i 16 b m.
Ciągnienie I klasy
wielkiej 18 Loterji Państwowej

Ogėlna suma

wygranych

1/4 Tosu |
Jedyna

314 losu
tł 30

i opłat z dnia

17. 5. 26 (Dz. Urz. Min.

Ś-to jańska

2),

prosi

swoich

upływa

10

listopada.

losu

zł, 40—

‚

Oddział w Wilnie wielka 44 tel. 425.

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Woydyłło.

_go-

choroby weneryczne,
skórnei płciowe, ul
Mickiewicza 9, wejście
z ul.
Śniadeckich 1,
przyjmuje
od 12
р.р.

Dokfór-Medycyny
R. GYMBLER
neryczne

Sporysz tegoroczny
KUPUJEMY

cza

12,

i

moczo-

róg

Tatar-

W skiej 9—2 i 5-8.

W.Z.
Wilno, Wielka 58, telef: Nr 392. „2
- & ——DOKTÓR
Apteczny

Dom

Handlowy

ata
ROE RR
45-45
A

ĖS

azczą
й LR
1
RNA

A

N

0
®
N
a

AE

sa
As
i

MKS

Br. Zeldowiczowa

Nr

p POSADY
ao
L

ZIS

Doktor

otrzebny/na intelig.
6lnei

Miarjan_ Kliniki
MienickiSyfil-

4—1 В p. PGRZECH

że,
prz. magazynie.
nieie przy

ę, zawie
enty rają”
050dokum
cąwalizeczk

В. manana»
—

DIStE
i korespondencję. Uprasza się zna-

—B

Kucharka
zdolna, poszukuje

o

walizki i

wyd.

listopa-

na imię Ruwena

My-

8

DL

tualeta,

ostala : zgubiona
branzoletka

duże

nocne stoliki, etażerzłote kółka rzeżka, od 8—10 i4- 6g.bione i duże okrągłe

оо и ок

Pokėj

szafa,

:

słobodskiego,
uniewążnia się,
©-1125

ъ

„a ka,

12

2

dowód
Nr 1070

da 1927 r. przez Starostwo
Wił.-Trockie

ickiewicza 46; 40 sprzedania: Anga

5—7 p.p. W.Pohulan- blowany
ka 2, róg Zawalnejcia: Od

Witoldowa 8.

-—

Sprzedaje
dwa

domy:

—į kamienie jasno i ciemno bronzowe.
Prawdopodobnie na ulic
się Jagiellońskiej i Poinė

jeden mu- wej. Uczciwy znalazča

odnieść
za
drugi drew-zechce
50 zł. na
do wynaję- niany i ziemia własna. nagrodę
Zwierzyniec, ulicę Jagiellońską 7
3—4 p. p. Adres:

W.Z.P. 13 maja 9—11.
Dru

zatrzymanie

po- 9 Zwrot jej. zawarto”

San

‚мураЗао

O
od godz. 10 do 1 i od duży, słoneczny ume-rowany,
о—

o

lazcę

sobie samej

ZR,
AKOSZERK 88
ата
gubiony
4
VATAVAT
osobisty
capas

moczo-

.Przyjmuje

e

sady
a od | Zaraz, » 1.”
fl nagrodzeniem,
dis
pod
SEMEEZAMCŻĄ, Piłsudskiego 29—1.
zaśrsem:
Zamkowa

Boz i skórne, ul. mo.
LOKALE
ileńska 7, tel. 1067. Ё

Dr. POPILSKI

tak-

w

sz

Makowski: mieszka» Sówce

lefon '567. Przyjmuje łupież, brodawki, kuой 8 do 1 iod4 do8.rzajki, wypadanie wło-

choroby skórne i we-

na dworzec

zapomniano

Ząwaln.

tówk

medycyny

Syfilis T skórne. Wil-tyczny ŻE
WASAVA
no, ul. Wileńska 3,! €-szczki, piegi, wągry,

=LLIS

mację studencką
563
stud. Wydz.

Matem.-Przyrodniczemm go 0. 5. В. А
Bini kiewiczówny, wydaną
października 1927 r.

„e MNSBERÓ
Hinszerkaśniałowsta
ROPRO | SPRZEDAŹ
enerycz ne Oraz
i
‹
j-

weneryczne,

nieważnia się zągubioną
legity-

—rzerie iz | docyólei bri | lia "As

a

3

9

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.
od 12--2i Od 4-6,
ul. Mickiewicza 24,
tel. 271.

neryczne.

SIWYM WŁOJOM.

lub bezdzietnego mał- SZUKERGEEMAARKIESKI

вазуасодаа

P 43

Br. © WOLFSOŃ

koni

ZGUBY

dl

Kobieta-Lekarz

o

<każdym pudełku

się

żeństwa. Portowa Nr
23 m. 24.
© - 1226

pierwotny

aaa aaa

A

ddaje

li

być

—1, od 5—8 wiecz.

o

©

4

mogą

a:
biad

narządów
od

ės

wygodami,

weneryczne,

moczowych,

c

| 2; Od pół wieku „uzyciu
Sea

chor.

syfilis,

Pokój

Skórnej Uniwer. S.
w.
powrócił i
Wiprzyjęcia chorych.
we- lenka
34 m. 3, od

płciowe. Elektroterapia, słońce
górskie
djatermja.
Mickiewi-

GHARYTONOWIEZ | S-ka

DOKTOR
B.ZELBOWICZ

— 1815° Adjunkt

choroby skórne,

E. LŪNTENSTĖM I Ya

w ciągu 24 godzin.

ne, weneryczne,

1 о4 5—7

0-0015

największa,
najstarsza i najszęśliwsza
kolektura w Polsce

WARSZAWA.

Skar-

pu biletów do kl. 1 — 18-ej Lot. P.

okoto

1/1

„LEKARZE_

bu Nr. 15) podaje do wiadomości ogólnej dziny przyjęć 5—7 pp.
iż w dniu 12 litopada rb. o godz. 12 rano, Zamkowa
7—1
Lew Wilnie, przy ul. Mickiewicza 23 (na miej- czenie światłem: Solscu) odbędzie się sprzedaż z licytacji 2 du- lux,
lampa
Bacha
żych kredensów dębowych
oszacowanych (sztuczne słońce górna sumę 600 złotych, a należących do D.H. skie)i elektrycznością
Mieszkowski, na pokrycie zaległości podat- (djatermja)
0815—
kowych.
Doktór Medycyny_
Ch. Smajkiewicz.

Klientów o zgłoszenie się po odbiór
wygranych w klasie V
i zarazem
przypominą, że ostatni termin wyku-

losėw w každeįj klasie:
1j2 losu
zł. 20—

Ch.

Smajkiewicz na zasadzłe
art. 1027 i 1030 Dr Hanusowicz
U.P.C. tudzież paragr. 33 Instrukcji o przy- Ordynator _ Szpitala
musowem ściąganiu państwowych podatków Sawicz, choroby skór-

(ul.

Co drugi los wygrywa!

zł. 10—

w Wilnie

Leia. W. Maloni I P |

27 MILIONÓW
8 Cena

Izby Skarbowej

Kolektura

7 ЭОИ

Główna
wygrana

Akcjonista

lba:

31,

Żądajcie

ty wysyłam
NI

róż-

wydawnictw

okazania!

8422. I. A. „Mleczarnia Wiejska — Napoleon Świdziński" w
ul. Mickiewicza

listownie,

dziewięć

nych

cze-

1416 —

Wilnie,

wydaje

różnych
to1-6L6b

Wojnara.

(FaRBUJĄ NA Zmnoj

żądania wzrotu sum z instytucyj
z odbioru pieniędzy potrzebne są

dniu

14—10

najdoskonalej: Instytut _ Stenograficzny.
Warszawa, Krucza 26.
Księgarniom przesła-

‚
KAZDEJ

„C/TOcCOL"
ILWILBRAFIK"

glugi, komór celnych, od
wszelkich instytucyj rządowych i
prywatnych podpisuje jeden z zarządów pod stemplem firmow

zabezpieczoną

fon

BRAUNŠA BARWNIKI

16. Spółka firmowa zowarta na mocy umowy

przesyłek,

na 12
twoja

złotem,
srebrem
i
drogiemi kamieniami.
LOMBARD
Plac Katedralny, ul.
Biskupia Nr 12, tele-

Т

VI.

maga1

Oszczędności

26, tel. 4—51.

Wilno, Wileńska

przy

RÓŻNE

Upaważniene Zastępstwo
JAN

łóż-

przekonać,
40 lat w
zakresie
meblowym.

* Zalety te stawiają samochód Chevrolet na
»AUTO;GARAŻE«,

mahonowy.

dębowe

ka, gabinet dębowy.
Wszelkie zamówienia
przyjmuje, proszę się

Wystawiamy na Powszachnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, w roku 192

tym samym poziomie, co inne wytworne i
drogie maszyny, z tą tylko różnicą, że cena
jego jest znacznie przystępniejsza.
Olbrzymie cyfry osiągnięte przy sprzedaży samochodów tej marki, zarówno

CZECZOT-

zł., salon

General Motors.

tors przy budowie tego samochodu.

1,080,212,71 gr.

ALON

maszyny, o bardzo dostępnej cenie. Wyrób

zastosowane przez inżynierów General Mo-

podpisy obu wspólników, natomiast korespondencję, pokwitowa*
nią

osnuta na tle

wyucza

z dn. 25 sierpnia 1928 r. na czas nieograniczony. Zarząd spółki należy do obydwuch wspólników. Do podpisywania ofert,
ków i innych zobowiązań,
kredytowych i pokwitowań

Pana

Liedtke i hr. Agnes Esterhazy.

2

mowa”. Przedsiębiorstwo budowy kolei i robot inżynieryjnych.
Słedziba w Wilnie, przy ul. M. Pohulanka 16. Firma istnieje od
25 sierpnia 1928 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: inż. Leon Butareiwcz przy ul. Wileńskiej, 31 i Ferdynand Abramowicz — przy

wszelkiego

Ga WIEŚ

S Ka?

tów
i
warów.

! MODNY

i aktów

produkcji

PoczsśiEp

zamieszkały tamże.
1689 — VI.

w dniu 30. 8, 28 r.
8421. 1. A. „Przedsiębiorstwo budowy kolei i robót inżynieryjnych inżynier L. Butarewicz i F. Abramowicz — spółka fir

umów

filmie

jaką

pożyczki pod zastaw
złota, srebra, brylan-

w Wilnie. Hala Miejska, stragan Nr. 213, sprzedaż drobnej galanterji. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Wiszejka Luba,
zam. w Wilnie, zauł. Lidzki 11 - 16.
1415 — VI.

ul. M. Pohulanka

GERDI

emocji,

Stenograiji

8. 28

8420. I. A. „Luba Wiszejska“

czarującą

tej niebywałej

A.

28.

Wsród
Chinki.

erotyczny

8640. I. A. „Wilkiszski Mojžesz“ w Jodach, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów wióknistych. Firma istnieje od

1924

Polskiego

osobowych, jak i ciężarowych, wymownie
świadczą o ich popularności.

zł. 2,198,988,35 gr.

1412 —

Państwa

AMOCHÓD Chevrolet od pierwszego
rzutu oka uderza niezrównaną wytwor` побсй 1 przestronnością swej karoserji. Specjalnie szerokie drzwiczki zapewniają całkiem

kwitowaniem pieniądze z przekazów, korespondencję zwykłą i
połeconą, przesyłki pocztowe i kolejowe, oraz wszelkie inne należności dla spółki. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Stefanem Przewłockim pełniącym obowiązki Józefa Siewiorka, Notarjusza przy Kan
celarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 16 grudnia 1927 r. za Nr. 5862 na czasokres do dn. 1 stycznie 1929 roku
z automatycznem przedłużeniem jeszcze na jeden rok, o ile nikt
ze wspólników na trzy miesiące przed upływem terminu nie
zgłosi żądania rozwiązania spółki.
7

wpisy:

Oszmianie,

m

10: Różni za inkaso

Suma Bilansowa _ zł. 2,198,088,35

Handlowego

917,72 gr.

437916,

„ 107,356,78 „

Razem

wskrzeszenia

wygodny i elegancki samochód

:

» . 60,808,33
» 15,759,44
-»..„66,855,74

10-lecia

za zaproszeniami.

99
ZOF JA CZAPLIŃSKA.
Scenarjusz i reżyserja naszego sławnego reżysera HENRYKA SZARO. Początek v g. 4-ej, ost. 10.25. Passepartout i bilety honorowe w dniu premjery i w dni świąteczne nieważne. UWAGA! Publiczność będzie wpusz-

K. IGN O

zi. 272,814,59
„182,601,95 „455,476,54

9, Nieruchomosci
10. Różne rachunki
il. Koszty, różnice kursowe it. p.

Do Rejestru

»

„

premiera!

czana na widownię tylko podczas antraktów. Nad
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1928 r.

7 „ 10,630,97
$ і\9‚76і%3 3
„
8900—,„

|

Obchedu

Tysiączne artykuły prasy całego świata nie mogły udzielić czytelnikom
daje widzowi ten szlagier.

„Polonja” kew zee

A Munas

21. 295,263,—
„ 389,797,58 zł. 685,060,58 gr.

3. R-ki bieżące (salda kredytowe.
4. Zobowiązania inkasowe 7
}
5. Redyskonto weksli

Rewelacyjna

Dziś! Perły
KINO-TEATR

;

:

Uroczystego

Miejskiego TYLKO

„BRUDNE
PIENIĄDZE
miasta.
Serca
wschodu
i
elodui
Z nędzy i głodu do blasków i sławy. Film, poryw. siłą treści i grą niezrównanej
Orkiestra powiększona. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.154

KinoWIELKA
„Piecadilly“
ZEW ZMYSŁÓ
42.
erotyczne przeżycia młodzieży,

zł. 250,000,—

a) terminowe
b) a vista

6. Banki krajowe

„199473 „15,699,09

w arcydziele
sztyletów.

Stosunkowo

3

2. Wklady:

b. z powodu

(SPOWIEDŹ
SZESNASTOLETNIEJ
DZIEWCZYNY).
Film przedstawiający
w wysoce artystyczny sposób obecne pełne nerwowego napięcia i żądzy rozkoszy

STAŃ BIERNY.

1. KAPITAŁ (zakładowy)

7,688.80

11 Jistopada r.

wejście do Kinematografu

Dziś

IKI

zi.

S

ostrza

ul. Wielka 30.

w WILNIE
na dzień 1-go października 1928 roku.

1. Kasa i sumy do dyspozycji w Ban-

Od dnia 9 do 13 listopada 1928 r.
it
szponach
włącznie będzie wyświetlany film:
„Przesądy
i przywidzenia
de
Komedja dramat w 10 aktach.W roli głównej: Król ekranu DONGLAS FAIRBANKS. Kasa czynną
od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „MŚCICIELE*. W niedzielę dnią

Dziś! Najnowszą Sensacja Ekranui Tego jeszcze nie byłol
ANNA- MAY > WONG

“

Wanda

DOMU BANKOWEGO F. WINISKI
STAŃ CZYNNY.

Ч

u-

‚
połskiego,

urodzenia,
obywatelstwa
moralności,

®

Miejski Kinematograf
Kulturalno-Oświatowy
SALA MIEJSKA

poda-

nia do dnia 1 grudnia br. z dołączeniem
wierzytelnionych odpisów:

uroczystej aka-

Warszawskiej,

się o nie winni wnieść

Ubiegający

Warszawy:

meteorologiczny.

15.00 — 16.00: Transmisja

demji

z

r.

o Ww+

+

k

1-ZIZS ul. Stara Nr 13.

>

— m.

1,

5222—0

ua „Wydawnictwo Wileńskie" ul, Kwaszejna 24.

‚
i

