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Mie-

dów

nie przywołał

rządku.

Ukrainiec,

jący w obronie
wice-marszałek,
szym

stopniu

mówcy

do

po-

pół-=bolszewik,

endeków
tolerujący

i
w

zuchwałe,

WARSZAWA,

sta-

endecki
najwyż-

rewolucyjne

nie Sejmu

z

Pos. Baczyński (Soc. Rad. Ukr.) twie-

13 XI. PAT. 29 posiedze-

dnia

13 listopada

narodu ukraińskiego w
rdzi, że potrzeby
zupełnie prawie
tym budżecie są rzekomo

1928 roku.

lzbą przystąpiła do dalszej rozprawy nad
preliminarzem budżetowym.
._
Pos. Woźnicki (Wyzwolenie), zabieraJąc głos, mówi, iż czyni to z uczuciem zaKkłopotania, giyż w duszach naszych grają
Jeszcze echa świątecznego nastroju w roCznicę niepodległości, a w przemówieniu
swem mówca musi nastrój ten co do przy«złości zakwestjonowąć. Dalej dowodzi, iż
przyczyną

rozgoryczenia

mas

pominięte. Przecho sząc do niedawnych zajść

nistra Spraw Wewnętrznych gen. Składkowskiego, że policja niebyła winna tych zajść
odparł z
na co minister Skłądkowski

ludowych—

życie gospodarcze

do

parlamentu

i

wym,

jest zarzut,

że

rząd

Piłsudskiego,

Się do budżetu już w
Pos.

Kuśnierz

mówcy

przyjaźni

ustosunkuje

Ukraińskiego i ukraińskiej socjalno-radykal

czytaniu.

nej reprezentacji.

D.) uznaie, iż prze

Dła

tej mierze

mówca

odpowiednich

wniosku

BB

najdrożsi miastu. Uczyniono to z całą Świa-

rolnego.

zapowiada

nagłości

uzasadnienia

zabrał głos pos. Loevenhertz i, przedstawiwszy stan faktyczny wypadków we Lwowie,
podkreślił, że sprofanowano pamięć obrońLwowa i Orląt, którzy są najbliżsi i
ców

cytem bilansu handlowego. Według mówcy,
punktem wyjścia programu gospodarczego

ustroju

Klubu

Narodowego,

Klubu

Klubu B. B.,

dłożony budżet jest rzeczywiście realny,
opiera się na faktycznych wpływach, należy go jednak oceniać w zestawieniu z defipowinna być reforma

z cesarstwem Persji.

Z kolei Izba przystąpiła do nazłości 4
wniosków w sprawie zajść we Lwowie —

pierwszem

(Ch.

podatko-

zwiększeniu

wykonywa

nie

budżetu zgodnie z uchwałami ciał. ustawódawczych. W zależności od odpowiedzi na
to pytanie stronnictwo

przeciwko

a zwłaszcza

się

podatku gruntowego.
Na tem dyskusję przerwano.
W pierwszem czytaniu odesłano do komisji spraw zagranicznych dwa projekty o
i traktacie
handlowej
ratyfikacjj umowy
>

udzielonym przed zamknięciem poprzedniej
sesji. Poruszając sprawę stosunku rządu
do ustaw, uchwalonych przez izbę, mówca,
zwracając się do rządu zapytuje, czy SłuSzny

wypowiada

przedłożeniom

przeciwko nowym

samorządu,

Marszałka

względu mówca

Z tego więc

nazywając go nienormalnym i dodając, że
stronnictwo Wyzwolenie nie solidaryzuje

Się z wywiadem

obe-

nie wytrzyma długo

cnego wielkiego obciążenia i jedynem wyjściem z sytuacji jest pomnożenie eksportu.

Marszałka Piłsudskiego demokracja
związałą duże nadzieje, które zawiodły.
Mówca poddaje następnie krytyce storządu

zbyt pobła-

była

bo

żliwa*. Klub mówcy głosować będzie przeciw budżetowi już w pierwszem czytaniu.
Pos. Dębski (Piast) uważa, iż nasze

jest to, iż z przewrotem majowym i osobą

sunek

winna,

„Była

miejsca:

zgłoszenie

domością i premydytacją.
Wniosek BB wzywa rząd

wniesków.

. Następnie rząd powinien wystąpić - zdaniem mówcy—z czynną polityką, któraby

7
przebieg

aby

tych zajść dokładnie zbadał i oświadczył, iż
agitatorów
społeczeństwo polskie odróżnia

utrzymała przy życiu stąn średni. Również
i podżegaczy od lojalnych obywateli. Realno
powinien się przeciwstawić manji kartelowa- polityka musi się opierać na rzeczywistości,
nia i śrubowania cen. Stronnictwo mówcy a rzeczywistością jest, że ziemie te od roku
poprze wszelkie kroki w kierunku rozbu- 1830 stanowią integralną część Państwa Poldowy instytucyj społecznych, zwłaszcza u- skieg о 1 że obok 20 miljonów Polaków mie-

bezpieczenia na starość i w razie niezdol- szka w Państwie Polskiem około 4 miljonów
ności do pracy.
ą Ukraińców. Ludność
zespolona
ukraińska
Mówca wita z zadowoleniem
wniesio- węzłami krwi, współżycia i współpracy z Pone

przez

rząd

nowe

przedłożenia,

dusze na poprawę uposażenia urzędników.
Budżet winien kształtować się pod kątem

wniosku

widzenia

potrzeb

należy uzyskać

rolnictwa

fun-

i przemysłu.

„ Pos. Dąbski (Str. Chłop.) wygłosił długie opozycyjne
przemówienie, w którem
otrzymał,

iż przedłożony budżet jest w po-

równaniu z dochodem społecznym i stanem
majątku

ów

narodowego za duży. Wzrost

z

podatków

uby podatkowej

tłumaczył

i stanowczo

wpły-

naciskiem

przeciwsta-

równej

jest zainteresowana

p

swego

Się zli-

klubu, domagającego

organizacyj ukraińdo

kwidowania bojowych

ów
skich. Mówca zbijał roszczenia Ukraińc
а
tė
ziem Małopolski
przema
Pos. Walnycyij (Se Irob - lewica) natomiast
BB
wniosku
Rat
wiał przeciw
:
popierał nagłość wniosków ukraińskich.
klubu

BB.

prawa

przed-

Pozostałe

nagłości tego wniosku,

kościeła

od

państwa.

re

dotąd

było

Pos. Grunbaum (Koło Żyd.) skarży się państwowej.

na wzrost

wążnie

obciążenia

ludności

podatkowego,

miejskiej,

prze-

a wśród niej

ludności żydowskiej. W końcu wypowiada
się przeciwko
ugodowości, a natomiast
zapowiada walkę o ochronę praw żydów.

Nagłość

tererrem

wniosku

organizacji

przyjęto

przeciwko 147. Na tem
knięto. Następne jutro we
po południu.

stwier

przeciw-

148 głosami

posiedzenie zamśrodę o godz. 13

M, ————>—>—>——
Zamach bomhowy
Donoszą z Dublina, że nieznani sprawcy

w Irlandii
rzucili bomby

pod pomnikieim

ogłoszeń

zdan.

%

Obie strony, reprezentujące siery Polskią Niemiec, podpisały obopól
ny protokuł, zamykający obrady i ustalający zasady, na jakich oprzeć się
winien obrót drzewny między obu krajami.
Zgodnie
z postanowieniami
protokułu uczestnicy obrad przedłożą go swym
aby ustalone zasady zostały zrealizowane. Obie

rządom
strony

i będą się starali,
wyraziły
zgodnie

pogląd, że mający być zawarty układ drzewny nie może w niczem przesądzić przyszłego traktatu handlowego polsko-niemieckiego, a jedynie winien
stworzyć pewne podstawy
kalkulacyjne dla Kandlu i produkcji drzewa do
chwili dojścia do skutku traktatu handlowego.
Po zakończeniu obrad delegacja niemiecka opuściła Warszawę.

Ratyfikacia konferencji skarhowej polsko-węglerskiej
BUDAPESZT. 13.11. (PAT). Izba niższa po dyskusji przyjęła jednogłośnie projekt ustawy o ratyfikacji konwencji
skarbowej, zawartej z Polską
dnia 13.5. 192 8r. celem uniknięcia podwójnege opodai kowania.

Wytyczne

rządu

nowego

PARYŻ, 13. XI. PAT.
będzie

krótka.

Będzie

blikanów, przyczem
sywnej w stosunku
Pozatem

rządu

Według
ona

„Matin*

Poincarego

apelowała

deklaiacja nowego

do

wszystkich

apel nie będzie zawierał żadnej
do kogokoiwiek,

deklaracja

uczyni

aluzję

do

repu-

myśli agre-

ewentualnych

zmian,

jakieby mogły być wprowadzone w żyćłe, wreszcie nie będzie
sprzeciwiała się rozdzieleniu ak
70 1 71 ustawy budżeto=
"
e że artykuły te zostaną uchwalone
przed
grudnia.
у

Rząd estoński podał się do dymisji
ać TALLIN. 13.11. (PAT). W związku z wyrażeniem votum nieufności
ministrowi rolnictwa przez frakcję rolników, rząd estoński na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu zgłosił dymisję.

Po przesilenia

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.

króla Wil-

helma II-go oraz koło pomnika króla Jerzego II-go.
Oba pomniki zostały poważnie uszkodzone. Przypuszczają, że zamachowcom chodziło o wywołarńe zamieszania i zakłócenia uroczystego obchodu dziesięciolecia zawieszenia bromń.
6
=

POSTAWY — Księgarnia Pol.
STOŁPCE — Księgarnia .T-wa

rządowem

między

przywódcami

W.

Bakar: eszcie

w Rumunii

WARSZAWA

WOŁKOWYSK

—

—

T-wo

wyloru prezydenfa

Austrii

WIEDEŃ. 13.X1. Pat. Dziś odbyła się konferencja klubów parlamentarnych, w przebiegu której kanclerz dr. Seipel wskazał
na zaufanie, jakie
ludność Austrji żywi do obecnego prezydenta republiki dr. Hainischa oraz
na życzenie ludności w kierunku zmiany konstytucji.

Kanclerz zaproponował
zmiany

przedłużenie

konstytucji,

funkcji

oraz rewizję

cjalnej demokracji burmistrz m. Wiednia Seitz

obecnego

konstytucji.

oświadczył,

sprzeciwia się bezpośredniemu wyborowi prezydenta przez
waż wybór taki jest niebezpieczeństwem dla demokracji.

prezydenta
Imieniem

so-

że partja jego
naród,

ponie-

Ameryka musi mieć silną flofę

Pierwsze na Litwie wybory do
Chorych, które w Kownie odbyły
1-go, na
prowincji zaś
14 b.
nie obudziły cokolwiek większego
interesowania.

Prawie

bez

Prezydent

odparł

z oburzeniem

światowej

celem

zarzuty

osiągnięcia

jakoby

materjalnych

Stany

postrzeżenie,

przy

nietylko

społecznej,

lecz

agitacji,
one nie-

minimalnem

budowy

nowych

statków

w

poszczególnych

Zjednoczone

przyłączyły

korzyści.

państwach

„Ruch”.

za-

szerszej

i samych

opinii

dzieli—w

ubezpieczo-

zostały

przeprowadzone,

Wielka Brytanja posiadałaby 86 krążowników, zaś Stany Zjednoczone tylko 40. Byłaby
to zbyt rażąca dyspozycja na niekorzyść Ameryki. Z genewskiej konferencji o ograniczeniu zbrojeń na morzu Stany Zjednoczone odniosły wrażenie, że rządowi Wielkiej Brytanji nie chodzi o ograniczenie zbrojeń, lecz przeciwnie o rozbudowę swej własnej floty.
Przechodząc do sprawy długów wojennych prezydent Coolidge zaznaczył, iż Stany Zjednoczone muszą domagać się całkowitego zwrotu należnych sum.

pełni

„babiego

lata" —każdy

nych, czego dowodem jest niezwykle chciał dobrze wykorzystać Świąteczny
niski procent głosujących: w Kownie wypoczynek przy jesiennem słońcu,
głosowało zaledwie 27 proc. ; upraw- głosowanie
więc nie zaabsorbowało
nionych do głosowania, w Poniewieżu jego uwagi.
— 40 proc. i t. d. Również bez echa
W dalszym ciągu
należy
zaznawybory przebrzmiały — wynikom ich czyć, iż, niestety,
głosującym nie zaprasa, z wyjątkiem
socjaldemokraty- pewniono
równego i sprawiedliwego
cznej,
nie poświęciła
ani jednego udziału w wyborach. Okazało się
np.,
artykułu. Opinia publiczna, jakby od- Iż w lokalu wyborczym
drugiego cyrdała milcząco te wybory kw koncesję kułu, w Nowem
Mieście, przez
pesocjaliemokratom,
zrezygnowała
z wien czas nie było wcale
kartek wyudziału w nich innych grup,
i jakby borczych listy Związku Ludzi
Pracy;
zgóry
przyjmując utarte mniemanie, zastąpiono je naprędce przypadkowo
że zazwyczaj
w Kasach
Chorych tym samym numerem listy Opieki M.
większość stanowią, jeśli nie komu- B. ze Starego Miasta, co też niejedneniści, to socjaliści, ogłosiła swe
de- go głosującęgo mogło wprowadzić w
sinteressement w tej sprawie i prze- błąd, W czwartym cyrkule znów,
na
szła nad nią do porządku dziennego. Zielonej Górze, całkowicie pominięto
Prawda, wybory te nie mogły za- listę robotników fabryki zapałek „Bałtoczyć szerszych kręgów z natury rze- kan“, na której, o ile dało się: słyczy, obejmując wąską grupę
warstw
szeć, pracujący robotnicy są przeważ
robotniczych. Litwa nie posiada du- nie Polacy.
żych miast z ich masą
proletarjatu,
Z powodu tak grubych braków
obdarzonego zaostrzonem «poczuciem złożono skargę, domagającą się uniewalki klasowej i obrony swych
inte- ważnienia w odnośnych cyrkułachiwyresów, wieś zaś do Kas Chorych nie borów i rozpisania nowych.
Została

be. Chodziło o wybory

wybor-

do

ona jednak odrzucona.
|
Wreszcie jeśli polskie organizacje
robotnicze w Kownie nie zdołały przeprowadzić

w
o

których dotąd nikt nic nie słyszał. W
charakterze społeczeństwa u nas tkwi
ostrożność i konserwatyzm.
Nic też
dziwnego, iż z wielką rezerwą
spotkano tę pierwszą próbę w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych.
W wyborach, jak
wiadomo,
odnieśli zwycięstwo :przeważnie
socjaldemokraci; w Kownie uzyskali oni na
ogólną ilość 20 mandatów — 10, w
Szawlach z 15. miejsc zdobyli sobie 9.
Sukces zrozumiały, ponieważ na tem
polu nie mieli oni poważnych konku-

ich

rywalka

—

szości narodowe (polska i żydowska)
Są o wiele słabsze liczbowo.
Polskie
organizacje
wzięły udział w wyborach
tylko z obowiązku

obrony

robotnicze
tych
nieinteresów

więcej niż

jednego

stawiciela,.nie należy.

zupełnie

nowej, po raz pierwszy zakładanej
Litwie instytucji — Kas Chorych,

rentów. Największa

Stany Zjednoczone nie są mocarstwem lądowem i dlatego nie potrzebują wielkiej
armji, natomiast ich położenie geograficzne wymaga silnej floty. Gdyby obecne programy

Kol. „Ruch“.

Po drugie, na obniżenie liczby głosów
Związku
niewątpliwie
musiał
wpłynąć również ten ogólny brak zainteresowania, o którym
zaznaczono
na wstępie. Robotnik nasz nie uŚwiadamia sobie jeszcze
znaczenia Kasy
Chorych, dlatego też wybory
poniekąd zlekceważył, nie przykładając do
nich większej wagi. Tej pięknej nie=

kampaniji

przedwyborczej,
prawie bez
nawet
prasowej,
przeszły
interesowaniu

Kas
się
m.,
za-

Federacja Pracy — po walnej klęsce
Sensacyjna mowa Coolidge'a
podczas ostatnich wyborów do Sejmu
LONDYN. 13.11 — Donoszą z Waszyngtonu, że z okazji dzisiątej rocznicy zaw
maju 1926 r. oraz rozłamie, jaki w
wieszenia broni prezydent Coolidge wygłosił na zebraniu legionu amerykańskiego wielniej
nastąpił po przewrocie
grudnioką mowę w której poruszył m. in. sprawę anglo - francuskiego układu morskiego oraz
sprawę długów międzysojuszniczych.
wym, przestała być groźną.
Mniejsię do wojny

Ksiąg.

Księgarnia T-wa

ma: sięfUddyć o konferencja: pe-zodsta-- £ół
i tutaj tętno jej było bardzo słą-.

stkich kołach z zainteresowaniem i życzliwością.

Austrji drogą

Szkolrrej.

Pierwsze wybory na Litole do Kas Chorych

należy. W ten sposób łakcja

wicieli ludności żydowskiej co do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Wczoraj odbyło się posiedzenie rady ministrów, na którem zajmowano
się pracami bieżącemi. Radzie została przedłożona do aprobaty lista nowowybranych preiektów. Oświadczenie rządowe Maniu zostało przyjęte we wszy

Sprawa

Macierzy
„Ruch'*.

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski.
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska,

BUKARESZT. 12. 11. (PAT). Terminy wyborów
następujące: dn. cza skoncentrowała się w trzech głó12 grudnia wybory do Izby 15 grudnia do Senatu, 17 Sio do
da
wych, 19 grudnia do uniwersytetów. Przypuszczają, że mniejszości narodowe wnych ośrodkach miejskich — KowAle naoutworzą wspólny blok wyborczy. Toczą się już w tym względzie rozmowy po- nie, Szawlach i Poniewieżu.

przed”

zamykać - oczu, -

iż stało się to częściowo i z własnej

winy. Wybory te stały się dla nas
pod tym względem dobrą
nauczką,
która zmusi na przyszłość
naprawić
niejeden błąd i zwrócić uwagę na toiż, być może,
nie wszystko
w tej
Sprawie jest u nas w porządku.
Z
tych własnych grzechów niepoślednią
rolę odegrała niedopuszczalna opieSszałość, która wystąpiła
szczególnie
jaskrawo w tych sferach pracujących,
od których można byłoby
się spodziewać większego zrozumienia własnych interesów i większego poczucia
obowiązku. Tolerowanie masowej, niczem nieuzasadnionej abstynencji, jaka się tym razem zaznaczyła, może
doprowadzić do całkowitego rozluź- |
nienia więzów
-społecznych.
Można
sobie tedy postawić pytanie, czy w
nadzwyczajnych warunkach
naszego
bytu narodowego w kraju mamy prawo lekceważąco traktować swe
najpierwsze obowiązki i czy wobec tego
nie zachodzi potrzeba u nas dyscypliny społecznej?

Dionizy Bazylewicz.

LLS.)
$EJĄ I RZĄD

polskich warstw pracujących, lecz również dlatego, że mniejszości
naszej
nie jest obcem życie kraju, że pragnie ona w niem
współpracować narówni
ze wszystkimi
obywatelami
należącymi bądź do większości, bądź
Klub В. B. solidaryzuje się z
do innych mniejszości. Wystawiło więc
wystąpieniem posła Sławka.
MOSKWA. - 13. 11.
wewnętrzne w Politbiuro przybierają coraz ostrzejsze własne listy: w Kownie Stowarzyszeformy. Stalin, którego polityka w stosunku do włościan budzi głębokie zastrzeżenia w nie sług i pracownic pod wezw. Opieki
WARSZAWA, 13.XI. (tel. wł. Słowa)
bardziej prawicowych odłamach, jest obecnie więcej odosobniony, niż ktokolwiek. Bucharin przebywający właśnie w Suchum wypowiada się za całkowitem utrzymaniem kom- M. B. oraz w Kownie
i Poniewieżu Bezpartyjny Blok ogłosił komunikat,
promisowych decyzyj CiK'a powziętych w sierpniu rb. W związku z tem, utrzymują,
całkowicie się solidaryzuje z
Pracy,
który który
iż Bucharin ustąpiłby ze stanowiska redaktora „Prawdy*. Istnieje ogólna opinja, iż w Polski Związek Ludzi
wystąpieniem posła Sławka, znanym
Rykowa

a odłamem

do sowietów

Stalina,

dojdzie do otwartej walki pomiędzy

odła-

O

Budynek, w którym mieszczą się biura, obrzucono kamieniami. Policja interwenjowała, celem przywrócenia porządku
imusiała użyć broni, oddając kilka strzałów. .
Przy

starciu

ranny

został pewien

młodzieniec,

którego

przewieziono

do szpitala.

Szereg

osób aresztowano.

Przemysłowiec
Pośredniczy

między

w roli polityka

rządem

a koalicją chłopską.

donoszą z Białogrodu, że znany
WIEDE . 13.11. (PAT). Dzienniki wiedeńskie
przemysłowiec w Białogrodzie Savcic podjął się. z własnej inicjatywy pośrednictwa między rządem a koalicją chłopsko - demokratyczną.
Wynikiem tych wysiłków było oświadczenie rządu, że zgadza Się na rozwiązanie

i w

:

ile w Poniewieżu

Związek

rów w Kownie okazał się dla niego
Trudno w danym
niezadawalniający.

wypadku obliczyć, ' ile

głosów

Związku mogła zebrać w
ile mandatów należało mu

w

sprawie

kowi.

przeciwko

Poseł

Walery

posłowi

szych obradach

teżaw posiedzeniu
udziału

wieńskiej Radzie Kas Chorych.5 Trzeba
od
iż, niezależnie
nie zapominać,
ogólnej liczby polskiej ludności robot-

niczej i pracującej w mieście, uprawnieni do głosu byli tu jedynie robot"
nicy zarejestrowani, czyli ubezpieczeni

Zarządu

Prezes

i w

dzisiej-

Klubu,

plenarnem

jak

Sejmu

nie brał,

Dzień premjera Bartla.

lista

Kownie i
się w Ko”

Mar-

Sławek,

Klubu B. B. jest chory
od-

niósł zwycięstwo, o tyle wynik wybo-

WARSZAWA,
W

13.XI. (tel. wł. Słowa)

dniu dzisiejszym

Pan Premjer Bartel
nistrą Skarbu

przed

przyjął

pełudniem

.Grodyńskiego,

nie generała Sosnkowskiego.

wice-minastęp- |

O

go- .

dzinie pierwszej premjer odbył dłuższą konferencję z Marszałkiem Sejmu
p. Daszyńskim.
Po południu
Pan
Premjer przyjął p. Aubaca, znanego.
dziennikarza. Po posiedzeniu
sejmo-

przez pracodawców. A wiadomem jest, wem Pan Premjer Bartel udał się do
iż olbrzymia część ludności pracującej Pana Marszałka Senatu prof. SzyKowna są to drobni rzemieślnicy. i mańskiego, który urządził w swych
robotnicy,

pracujący bądź

nie, bądź zatrudnieni
parlamentu. Savcic zamierza w najbliższym czasie udać się do Zabrzebia, aby wejść w

kontakt z koalicją chłopsko - demokratyczną.

Kas Cho.

1 przedstawiciela

Poniewieżu .3-ch.

w której znajdują się biura włoskiego towarzystwa komunikacji morskiej Cosulic.
Ё

też przeprowadził do Rady

rych w Kownie

BIAŁOGRÓD. 13. 11. (PAT). Wczoraj wieczorem studenci uniwersytetu w Lublanie zorganizowali manifestację z okazji 8-ej rocznicy podpisania traktatu w Rapallo.
Manifestacja rozpoczęła się wielkiem zebraniem w uniwersytecie, po którem uiormował się pochód z kilku tysięcy osób. Manifestanci doszli do konsulatu francuskiego,
wznosząc okrzyki: „Niech żyje Francja”, następnie zaś usiłowali dostać się do dzielnicy

gimnazjów
stawicielstwa narodowego, domagać się bę- dził, iż z czterech prywatnych stojące,
któdzie natomiast zniesienia Senatu i konkor- białoruskich zamknięto najniżej
datu oraz rozdziału

do rozmieszczenia

Manitesfacje studenfów w Lublanie

ej
słano jak zwykle do komisji administracyjn

wiając przeciw

co

Kiosk St. Michalskiego.
Ksiegarnia T-wa „Ruch“.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ei 30 gr. Za tekstem 10 groszy
Kronika rekiamowa 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

WARSZAWA, 13.X1. PAT. Po dwudniowych obradach delegacji przemysłowców drzewnych niemieckich z przedstawicielami przemysłu drzewnego Polski w związku z wygasającym 30 b. m. układem drzewnym polskoniemieckim, obie delegacje, kierując się chęcią
umożliwienia dalszego rozwoju nieskrępowanego obrotu drzewnego między obu państwami, wyraziły
zaodnie życzenie, aby rządy obu państw rozpoczęły
niezwłocznie wymianę

mem

(Biał.) uzasaWreszcte pos. Gawryluk
wił się wprowadzeniu nowych podątków, a
wem оzwłaszcza zwiększeniu podatków grunto- dniał nagłość wniosku o natychmiasto
wych. Pos. Dąbski zapowiedział, iż stron- twarciu gimnazjum białoruskiego Ww Radonictwo jego nie zgodzi się na żadne zmia- szkowiczach. Pos. Mackiewicz ( 3B), przemany konstytucji, ograniczające

zastrzeżeń

czasie zbliżających się wyborów

nagłoś
W głosowaniu przyjęto jedynie
wnioski ode-

wniosku

nie uwzględnia

—
—

Zafargi w „Polifbiurze”

w
R
:
rozwoju panstwa.
ile i
nagłość
ł
uzasadni
N.)
(KI.
" Re Stroński

lakami

wadzenia oszczędności,

*

zmierza-

jące de reformy systemu podatkowego. Za
pomocą reformy ustaw skarbowych i wpro-

262

Mi-

słowa

[przypomina

mówca

Lwowie,

we

drukarni

D układ drzewny polsko-niemiecki.

to robiło
przemówienia — wszystko
swą demagogją,
na jaką go stać. dziwne wrażenie.
Człowiek, który nigdy nie był
inteliW końcu Minister Spraw Wewnętrzzawołał do ks. Czetgentny, dziś pokazał,
że
przecież nych z miejsca
Marszałku, mów„Panie
nerw
demagogiczny mu _ pozostał. wertyńskiego:
Podrzucał wszystkimi, kto się przej- ca używa wyrazu „czelność”, a Pan nie
muje wystąpieniami tego rodzaju. Za- reaguje".
powiadał szaloną walkę
w obronie
sprawie pułkownika Sławka
W
konstytucji, demokracji i ustroju par- Klub P.P.S. wydał oburzający komulamentarnego. Zobaczymy.
nikat. Kilka razy mieliśmy tu sposob
pułkownika
pisać o postaci
Walki narodowościowe. Nikt nie ność
wyraził życzenia, aby w dwa
dni po Sławka. Ostatnio pisaliśmy, że to jest
święcie niepodległości Państwa Pol- typ moralny Winkelrieda. Istotnie tak
skiego nie mówić o wojnie Polaków jest. Ludzie, szanujący cudze przekocudze
z Ukraińcami. Przeciwnie,
mówili o nania, powinni też szanować
niej wszyscy, zarówno Ukraińcy, jak oburzenia. Zresztą to, co powiedział
i Polacy.
pułkownik Sławek, bynajmniej nie odform
Ukraińcy w swych pogróżkach, ża- biegało
od dotychczasowych
pollach i urąganiach zwracali się wyłącz- parlamentarnych w parlamencie
nie przeciw BB. Nie mówili nic o skim. Parlamentarzyści dotychczasowi
endekach. Przeciwnie radykał ukraiń- nie powinni się obrażać, że się móSki, poseł
Baczyński,
który
mówił wi językiem przez nich „często stososteno“
najostrzej,
brał
nawet
w obronę wanym, jak na to wskazują
endeków polskich
przeciw
uciskowi gramy sejmowe. W każdym razie Szaze strony Rządu, a poseł
Stronski, cunek dla jednostek, dla zasług ideoktóry przemawiał imieniem endeków, wych, dla czystości moralnej pułkownie zaznaczył nawet, że tej obrony nika Sławka wskazywałby na koniecznie przyjmuje. Mowa posła
Baczyń- ność umiaru deklaracji jego przeciwskiego. była pełna
obelżywych wyra- ników. Nie poszli jednak drogą umiażeń, skierowanych pod adresem Rzą- ru, tak, jak nie idą na opozycję prawdu i Ministra Spraw
Wewnętrznych: dziwą. Nie potrafią mieć konsekwencji
+ wyrazow, jak
„Szachrajstwo“ i „bez- i odwagi we własnej linji politycznej,
czelność".
Przewodniczący,
zamiast potrafią tylko obniżać poziom ogólny
Marszałka
poseł
endecki
książe życia politycznego, napadając na najCzetwertyński, z niewiadomych powo- szacowniejsze wśród nas jednostki. Caź
„

K. Malinowskiego.
ь

LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki.
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”.

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

Redakcja

Sejmowe

liśmy znowu
dłuższe
demagogiczne
posiedzenie Sejmu.
Zresztą kto lubi
krzyki, hałasy, ryki wszelkiego
rodzaju, dla tego to posiedzenie” nie
było nudne. Poseł
Dąbski
chlusnął

2

NOWOGDÓDEK
N. SWIECIANY

HOROBZIEJ-— Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierryński.
KLECK — Sklep „Jednošė“

redakcji 243, administracji 228,

(Telefonem z Warszawy).
WARSZAWA,

(powiat) — Księgarnia
Bufet kolejowy.

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego.

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*
>

WILNO, Środa 14 listopada 1928 r.
Redakcja

— ul. Szeptyckiego — A. Laszuk

— Bauiet kolejowy.
Księgarnia T-wa „Lot“.

doraźnie

przymusowi

i

przeto

u

samodziel-

pracodawcy
niepodlegający

ubezpieczenia.

apartamentach

przyjęcie.

DIE

RTĘ

SŁOWO

VII Tygodnia Akademika |£ O) NC

Czwartek dn. 15 o godz. 20.30 odbędzie
się w
Auli Im. Śniadeckich U. S. B. w Wilnie na rzecz

+

<

ECHA

W programie Chopin, Paderewski,
Szymanowski oraz utwory własne.
Bilety w cenie od 50 gr. do 4 zł. do nabycia w Biurze VII Tygodnia Akademika (Wielka 24) w godz. od 17—19,
znanego kompozytora prof.

“a
*>

KRAJOW

Szaniażyści
Kozodój

wą. Jak

isanemi

anonimowemi,

na maszynie,

w

których tajemnicza organizacja żąda wypłacenia po 500 zł. od p. Mikulskich
na ręce oddawcy, w przeciwnym razie grozi nieuniknioną Śmiercią. P. Mikulski nie uląkł się tajemniczej groźby Kozodoja, wraz z listami oddał w ręce poprzeprowadzeniu

po

licji, która

śledztwa

iż listy napisał w urzędzie

stwierdziła,

gminnym sekretarz gminy Milenkiewicz. Jak twierdzi Milenkiewicz z prośbą
© napisanie tych listów zwrócili się do niego Kozodój i Jakimowicz. Wszystkich
trzech osadzono w więzieniu.

Zjazd

13 XI. (tel.

wł. „Słowa*)

Przed

paru dniami

w kościele

OO.

Pijarów

—

10-есе

niepodległości

st. Centralnej
strzyk,

do

Osobowej

posługując

się

dla

w

nastrój świąz wieczora zaterenie kolejotowarowej zapoczynając od

urządziła

tego

cap-

celu

pocią-

głem lokalnym, przyczem na st. towarowej
grała godzinę i na osobowej 1 godzinę. Na

ulicach tworzyły się grupki
przechodniów
przygłądających się dekoracji
demów, zakładaniu lampek elektrycznych doiluminacji
Szereg gmachów państwowych, komunalnych prywatnych przystraja się odświetnie, wywieszając dywany, tarcze z Orłem
Białym i portretami Prezydenta Mościckie-

go i Marszałka

„KOWNO.
dzenie

Piłsudskiego.

Dekoracje niektórych
gmachów
wyglądają imponująco np. gmach Magistratu,
Ogniska Kolejowego, KOP-u, który nawet
lampki elektryczne do iluminacji ma ze swemi inicjałami, plutonu żandarmerji, Sokoła,
gminy żydowskiej i włele innych. W oknach
magazynów, a nawet domów
prywatnych
wywieszono dywany, portrety i t. p., Ślicznie
iluminując na tłe narodowym.
U pomnika
Nieznanego żełnierza pośpiesznie zakończaja ślicznie urządzone dwie bramy tryumfalne, jedną przez ulicę Szeptyckiego,
drugą

Mickiewicza.

tany"

komedja

w 1

akcie

Anczyca.

nic do zarzucenia

przedstawieniu

dźwiękach

oddział

rągiew

na

drogowy

_maszt..i

orły, zaciągają

„zakładają

lampki.

cho-

_doilu-

minacji. Już wszystko skończone. Publiczności pełno. Godz. 12-ta. Wszystkie
parowozy ślicznie udekorowane przez jedną minutę gwiżdżą. Wypada
zaznaczyć, iż naj-

wspanialej

były

udekorowane

miescow'ej

parowozowni

„parowozy

i najbiedniej

—

wi-

lenskiej.
Publiczność
rozchodzi się do domów,
gwarząc wesoło o dawnych minionych i bez
powrotnych czasach, jakiś kolejarz
mówi:

„Mój Boże, czy 15 lat temu spodziewał się
kto, iż na miejscu, gdzie Rosjanie wywieszali

swe

chorągwie,

rągwie polskie".
W dalszym ciągu
w sali kina „Apołło*

dziś

będą

wisieć

cho-

programu o godz. 18
odbyła się uroczysta

akademja. Na akademii przemawiali major
Paciorkowski, rejent Danowski i generał Pożerski. Po przemówieniach
nastąpiła część
muzyczno-wokalna. O godz. 20
capstrzyk
orkiestr wojskowych po ulicach miasta.

Dumrte

tony

marsza

wojskowego

ele-

kupcy

ziemianie,

i. rzemieślnicy

gmina

czenia.
4
Następnie uroczyste šlubowanie i deti=
lada wojska i organizacyj. Przed dowódcą
dywizji i starostą Emerykkėm idzie zwartym
ordynkiem 78 pułk piechoty, następnie przejeżdża 26 pułk ułanów,
9 D.A.K.,
hufce
szkolne i kolejarze, tym razem bez różnicy
przynależności związkowej, wszyscy raztem,
niosąc na przedzie 3 sztandary (oby takie

połączenie nastąpiło w rzeczywistości).
filada trwała około godziny.

gradem

się

przedstawienie

dziatwy

Wi-

Kilkadziesiąt tysięcy robotników na
ESSEN.

13.11. Wczoraj

przemyśle

rozrzucano pomiędzy

stalowym

będzie musiała

robotnikami

wypowiedzieć

pracę

wielkiej firmy Krupp ulot-

także

W ten sposób jeszcze kilkadziesiąt tysięcy ro otników
conych na bruk.

zachodnio-

w

lokautu

ogólnego

wobec

Krupp

że firma

ki, stwierdzające,

swoim

nietnieckim

robotnikom.

niemieckich

zostanie wyrzu-

Wypadki po świecie —w dwóch wierszach
WALENCJA.
i

CALAIS.
wybuchnął

13.11. (PAT).

13.11.

pożar.

(PAT).

że wybuch

Na

magazynie

Straty wynoszą

KONSTANCA. Wydarzył
przyczem 40 osób utonęło.
RZYM.

W

wczorajszem

podobno

Pięć tysięcy

osób

koronek,

należącym

wiele miljonów

się na morzu: Czarnem
*

®

posiedzeniu

Etny zniszczył 70 domów

reg zarządzeń,

A

pozostało

do

firmy

się

angielskiej,

franków.

nieszczęśliwy

wypadek

okrętowy,

Giuratti

oświadczył

®

Rady

Ministrów

minister

oraz około 1200 ha plantacyj pomarańcz.

bez

dachu

celem przyjścia z pomocą

nad

ofiarom

głową.

Rada

ministrów

katastrofy.

niach. Już na pół godziny do rozpoczęcia
akademji nie wpuszczano na salę nikogo Z
powodu przepełnienia sali.

Z tego

która

szkolnej,

o godzinie 17 akademja w sali cyrku i o
godz. 19 przedstawienie i zabawa w Ognisku

Kolejowem dla dziatwy.
Dopiero dziś dał
się odczuć brak sali
w Baranowiczach ani
sala
„Apollo“ ani
Ogniska Kolejowego, ani nawet cyrku miejskiego nie zdołały pomieścić
publiczności,
pragnącej być na akademjach i przedstawie-

Domu

znów

do

wniosek,

budowy

iż należałoby

Ludowego

przystąpiono

do budowy

Sądu

teatru

przy-

miejskiego,

z ogromną salą.

na

planach

Grodzkiego.

lub

urzędowych

$. G.

LIDA.
— Pożyczki na odbudowę. Na posiedzeniu powiatowej komisji odbudowy przy-

uchwaliła

sze-

znano mieszkańcom powiatu
Lidzkiego na
odbudowę
zniszczonych,
wskutek działań
wojennych, zabudowań pożyczki na ogólną

sumę

11.200 złotych.

— Zmiany w Województwie. Z dniem
15 b. m. Wydział Bezpieczeństwa w Województwie Białostockiem obejmuje p. Józef
Wejngarten, dotychczasowy

Naczelnik

Wy-

działu Bezpieczeństwa w Nowogródku.
- Brak opieki nad umysłowo chorymi. W ostatnich czasach bardzo często
zdarzają się wypadki samobójstw popełnianych przez umysłowo chorych; jest to wynikiem braku Odpowiedniej opieki nad tymi
nieszczęśliwymi.
Onegdaj
miały miejsce
a mianowicie:

we

wsi

dniu

we

w

pło-

Sieliszcze gm. Horodeczańskiej powiesił się

Apanas

Piotr i w tymże

samym

wsi Koźle niejaki
Bodeiko Dominik zabarykadował się we własnem
mieszkaniu,
które

następnie

jące z syna zmarłego księcia Chirochito uczynić prawdziwego władcę państwa wscho

dzącego

słońca.

Zaczęło się od zaprowadzenia Chirochito do skarbca
cesarskiego: tam wręczono
mu duże lustro i miecz a na szyję wsadzono
długi i ciężki naszyjnik. Potem wezwano wie
lu mądrych astrologów, w tem paru chińczyków, którzy, mieli ustalić „szczęśliwy”* dzień
ostatecznej ceremonji. Uczeni mężowie namyślali się długo. Stosowali różne tajemnicze praktyki i wreszcie ogłosili dzień a raczej szereg dni szczęśliwych. Są to właśnie
dnie od 5-go do 15-go bm.
W międyczasie nie próżnowano, minione
2 lata zostały solidnie wyzyskane. Pierwszy

podpalił

i zginął

żałobie, którą

odbywał

cały kraj przykładnie. Codziennie we wszystkich świątyniach odprawiano modły za spo
kój duszy b. cesarza i za pomyślność rządów nowego, codziennie kapłani przypominali wiernym zalety i zasługi dobrotliwego
Taiszo Tenn. Wybrano również 3 pólka na
trzech krańcach japonji i zasadzono na nich
ryż.
Sadzić,cesarski ryż jest wielkim zaszczytem, toteż młodzieńcy i młode dziewczy

ny

powołarie

do

tej

ceremonji,

przy

której

asystują niezliczone tłumy, muszą mieć doskonałą rep utację i służyć za wzór swym
rówieśnikom.
Ryż posadzony na wiosnę, starannie pielęgnowany, dojrzał nareszcie — z pompą i
ceregielami przewieziono jego ziarno do pa-

łacu cesarskiego. W nocy z 14-go na 15-ty
bm. Chirochito, dostojnicy państwa i liczni
goście zjedzą ryż z namaszczeniem, będzie
to ostatnia ceremonia, ostatni akt „koronacji*
*

*

®

Oczywiście nie jestem Japończykiem. Nie
mieszkam na dzikich
wyspach
coraz to
wstrząsanych trzęsieniami ziemi, nie mam dłu

giego kimona, nie noszę kolorowego wachla-

rza, nie śpię w papierowym domku, nie jadam na śniadanie, obiad i kolację — ryżu.
Również nie znam utworów literackich pisanych przed dwoma tysiącami lat w rodowitym języku, nie mogę wyliczyć imion 123
króli panujących w mym krajui, nie mogę
się poszczycić prastarą kułturą.
Nie mogę
również być dumnym
iż flota mego kraju
jest co do potęgi trzecią na świecie, iż wszystkie mocarstwa zabiegają o względy mego
rządu no i jeżeli chcę znaleźć ostatnią datę
zwycięstwa nad przebrzydłą Rosją nie wystarczy mi cofnąć się o skromne 25 lat.

Wzamian

kolonji

mieniach.

holenderskiej.

lernicy
drogę
do nas.
łatwo.
czółno,
400

Jest.

to prawdą.

że
w

Ga-

mają do wyboru trzy drogi:
albo
do Brazylji, albo do Venezueli lub
Do Brazylji nie mogą się dostać tak
W tym celu potrzebne
im. solidne
na którem
musłeliby
przepłynąć

kilometrów

morzem,

przepełnionem

re-

kinami, morzem wiecznie burzliwem z silnemi prądami.
Droga po lądzie nie jest w niczem lepszą. Cała Guyana jest w istocie jednym lasem zarosłym, przez który nie można się
przedostać. Zbiegowie mogą zaopatrzyć się
tyłko w mały teporek, nie
wystarczający
do przecinania
pnączy i do obrony przed
dzikim zwierzen.
Jeżeli galernik wybierze drogę do kolonji hołenderskiej, widoki ma lepsze. Przedewszystkiem granica jest bliska,
oprócz
tego obchodzono
się u nas ze zbiegami
względnie.
Przyszediszy do
Paramaribo,
które jest głównem miastem kolonji, znajdowali tu sposobność do pracy na okrętach
jako palacze, lub też jako służacy i tak dostawali się z powrotem do Europy, lub też
znajdowali zajęcie w kopalniach, gdzie zawsze panował brak robotników Europejczyków.
W roku 1922 mieńsśmy w kolonji 200
zbiegów. Istniały wprawdzie z Francją mowy o wydańie zbiegów, ale
zamykaliśmy
na to oczy.
" Dopiero w roku 1923 sytuacja się zmie-

niła.

Od tego. czasu każdego zbiega
władze aresztują i po nadejściu do

okrętu

francuskiego,

wydają.

Okręt

nasze
portu

wiezie

go do Cayenne, stolicy francuskiej Guyany.
Dlatego od tej pory
większość
zbiegów
uchodzi w kierunku Brazylji lub Venezueli.

Zbieg

musi

przebyć

kolonje nasze i angiel-

skie, przyczem Anglicy ich także przytrzymują. Jeżeli przedostaną się przez kolonię
holenderską i angielską, wówczas ocalili się.
W Brazylji lub Venezueli mogą ostatecznie
przyjąć poddaństwo krajowe. Takich szczęšliwcow jest jednakowoż bardzo mało. Węże, drapieżne
zwierzęta,
śmierć z głodu,
plemiona indyjskie, którym płacą za ujęcie

zbiega,

grożą

na

każdym

kroku

zbiegowi,

który jest bezbronny. Nędzarze, którzy nabawią się małarji są straceni. Umierają opuszczeni w lasach po przebyciu uprzedniem
<człego piekła mąk. Ci, którzy nie obawiają
się 1200 kilometrowej drogi i dopłyną do
wybrzeża Venezueli, które jest bagniste, giną przy: wylądowaniu, ponieważ bagna są
tu bezdenne.
Galernicy wiedzą
0 tych
wszystkich
niebezpieczeństwach.
Dlaczego więc uciekają? Jedynem rozwiązaniem zagadki jest
tęsknota za wolnością.
Ponieważ nic nie
jest tak strasznem, jak utrata swobody. Kto
zna ich życie, ten nie może im odmówić

współczucia.

za to należę do narodu wolne-

go od przesądów, nowożytnego, rządzącego
się zdrowym rozsądkiem. W ciągu dziesięciu
Tar wtadztatem cztery „głowy państwa z któ

rych

pierwszą

wygryziono,

drugą

zabito,

trzecią wypędzono.
Astrologów o wyrok niebios nie pytam—
mam czterystu mądrali, z których każdy ma
dość rozumu w głowie.. Nie noszę po nikim
żałoby przez rok, nie czekam na nikogo dwa
lata, nie sadzę ryżu by go zjedli dostojnicy
za półroku. Nie ma na to wszystko czasu,
żałoby mógłbym nigdy nie zdjąć, ryżu nie
skosztowałby nikt nigdy z pewnością.
Czy ja wiem, może i szkoda, że tak sie
różnimy od Japończyków.
Karol.

ZENITH

Straszna śmierć uciekinierów z Cajenny.

NOWOGRÓDEK.

dwa takie wypadki,

Ten i Gotai Rei czyli wielkie ceremonje ma-

‚ -

hody wiozącce gości weselnych zderzyły
.
zaś odniosło rany w tem 6 ciężkie.

zgińięła? 10

jedna osoba

tutaj, przyczem

bezmyślnie koronacją nie ma ża-

się walki uliczne.

bruku

i co

dnego sensu, gdyż żadnej koronacji w Japonji niema. Nikt tam nigdy nie widział ani
korony ani uroczystości przypominającej euro
pejską koronację.
Stary mikado Taiszo Tenn umarł dwa lata
temu. Od tej chwili trwają w Japonji Gotai

rok był poświęcony

Fahryki Krupa stoją

— Budowa Sądu Grodzkiego. Budowa
Banku Polskiego idzie w całej pełni, obecnie

odbyło

śmierci

policjantów; policja dała kilka strzałów do tłumu.
Oficer policji oraz 6-ciu policjantów zostało danionych strzałami rewołwerowemi, które
padły z tłumu. Robotników zostało 10 rannych.
Aresztowano 40 osób. Wzmocnione oddziały policji rozpędziły demonstrujące tłumy.

to mamy

silną armję,

od

kamieni

podziwiać siły
Rzeczypospolitej
w dzień
10-lecia, a poszczycić się w to wielkie świę-

ktryzują tłumy publiczności, które zapełnia- gdyby wrogowie pokusili się znów na naja nietylko chodniki, ale i jezdnie.
Е szą Niepodległość, odeprze należycie wroga.
O godzinie 14-ej w sali kina „Apollo“
O godz. 21 zabawa ludowa z przedstawieniem w Ognisku Kolejowem. Punktualnie o godz. 21 przedstawicieł* władz administracyjnych, komunalnych i wojska zajęli
swe miejsca. Przed przedstawieniem do zebranych przemówił prezes obchodu Komitetu Kołejowego inż. Layman, podnosząc zasługi
kolejnictwa w odbudowie państwa i
następnie przekazał głos p. Kobusowi, celem
odczytania mowy Min. Komunikacji Kiihna.

obsypali

stąpić

mamy

500“ lecia

De-

Dzień jesienny, pogodny, ciepły, to też
publiczności zgromadziły się tysiączne rzesze, takiego zgromadzenia jeszcze nie notowano w Baranowiczach.
To publiczność, starcy i dzieci przyszli
się czem,

obchodem

było 70 organizacyj.

gnąć do wnętrza ratusza. Policja broniła dostępu z czego wywiązały

Robotnicy

żydowska,

żydowscy, - Sokół

w siedzibie Związku szaulisów odbyło się posie-

z projektowanym

niemieckich przemysłu metalowego, doszło do gwałtownych zaburzeń. Kilkutysięczny
tłum robotników zorganizował demonstracje. Delegacja ro botników zamierzała wtar-

or-

Strzelec. Ze wszystkich wieńców na wyróżnienie zasługują gminy żydowskiej i kolejarzy. Po tej ceremonji nastąpiła minuta mil-

związku

ESSEN. 13.11. Przed ratuszem w Essen w którym
odbyło się posiedzenie Rady
miejskie, obradującej nad ewentualnem wsparciem dla pozbawionych pracy robotników

kiestry kolejowej
bawiono się ochoczo do
rana. Dzień 11 listopada
rozpoczął
się o
godzinie 7-ej pobudką orkiestr wojskowych
na ulicach miasta.
O godz. 10 uroczysta msza polowa na
placu Legjonów.
Przemówienie
na temat
dnia wygłosił oraz mszę odprawił ks. kapelan mjr. Wołasek. Po mszy dowódca dywizji
generał Pożerski wzniósł
okrzyk na cześć
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
Prezydenta
Mościckiego, Marszałka Piłsudskiego i wojska, poczem uformował się pochód do pom-

czycielstwo,

w

Krwawe walki bezrobotnych z policją w Essen

W sobotę, t. j. w przeddzień święta o
godzinie 10-ej w
kościele
garnizonowym
odprawiono uroczystą mszę żałobną (w in1l-ej
nych świątyniach o 9-ej). Mszę odprawił i nika Nieznanego Żołnierza. O godz.
wieńców na grobie
okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kape- odbyło się składanie
lan Major Wolasek. Godzina 11 na dworcu Nieznanego Żołnierza. Wieńce składają poosobowym praca dekoracyjna dobiega koń- szczególne jednostki, najpierw starosta Eme
ca, wywieszają dwa artystycznie
zrobione ryk, wojsko, skarbowość, kolej, policja, nauprzez

organizacyjne

rowiec

i innym amatorom

przy

13.11. (PAT). Wczoraj

LONDYN. 13.11. O 300 mil od wybrzeży Ameryki północnej tonie pa„Vestris* o pojemności 10.000 ton.
Na rozpaczliwe wezwania z parowca spieszą mu z pomocą liczne okręty. Rząd amerykański wydał rozkaz, aby udzielić tonącemu parowcowi jaknajszybszej pomocy, i przygotować odpowiednią ekspedycję ratunkową.
W ostatniej chwili donoszą że parowiec japoński „Ohio Maru' znajduje się już wpobliżu tonących.
Jak się okazuje na statku „Vestris'* znajdowało się 350-ciu pasażerów
Podróżni i załoga musieli okręt opuścić i wsiąść na łodzie ratunkowe.

Sztuka

jak to: p. p. Homińskiej i Kowalczykównie
i p. Homińskiemu, Kotwickiemu i Głąbowi,
p. Zuk i w tej sztuce (grając Błażka) wykazał znów swój talent aktorski.

Po

przejeżdżać,

Staiek pasażerski zatonął

Skazaniec udatnie wybrana na obchód 10-lecia w całej pełni uwidoczniła na scenie katusze cierpiane przez nas podczas zaborów
tembardziej, iż opracowana była nałeżycie.
Osobliwie dobrze odegrał swą rolę p. Żuk
(generała rosyjskiego) dobrze p. Wolfowa,
p. Jarocki, a już typowym
žandarmem byl
p. Rzepecki. I sam rozkład
przedstawienia
był obmyślony nałeżycie, gdyż po tak przykrym dramacie, gdzie
masa
publiczności
płakała, postawiono komedyjkę czysto
polską z życia wiejskiego.
Tutaj do Śmiechu wszystkich zachęca
Walek—parobek
wiejski '(p.
Janiszewski,
który nadzwyczajnie poprowadził swą rolę.

Niema

miał

kawalerów orderu baczpłesisa

tolda. Reprezentowanych

Poczem odegrano dwie sztuki: „Skazaniec“
dramat w 1 akcie Osterlofa i „Błażek opę-

Polski. Już

piątek 9 listopada wieczorem
teczny ogarnął miasto, gdyż
czął się obchód Święta na
wym. Dekoracja dworca na
kończona i muzyka kolejowa

pociąg

00-lecie Śmierci Wifolda

rozbito skarbonkę i skradziono wota z jednego z bocznych ołtarzy. Sprawca
kradzieży zbiegł. Wszczęte poszukiwania przez policję dały rezultat, gdyż przyaba Edwarda, mieszkańca miasta Piotrkowa, karanego już 3-letniem
łapano
więzieniem za kradzieże. Skradzione pieniądze i wota zostały przy sprawcy
odnalezione.

BARANOWICZE

którę niebawem

RYGA. 13.11. (PAT) W dniu 11 listopada w Libawie odbył się zjazd kawalerów
orderu Laczplesisa, w którym wziął udział prezydent paūstwa Zemgals, marszalek Sejmu Kalnyn, estoński minister wojny Reek oraz cały szereg wyższych urzędników i oficerów.

Ujęcie święfokradcy.

.
LIDA,

się okazało, w zwrotnicę,

włożono siekierę tak że pociąg byłby musiał wykoleić się na zwrotnicy.
Dotychczas nie zostało ustalone, czy chodzi tu o zamach. Śledztwo jest w toku
Według doniesień dzienników, miano zaaresztować pewną osobę, pozostającą w stosunkach z lewicowymi ekstrenistami jako mocno podejrzaną
o dokonanie zamachu.

Gl

Twierdzi się, — rzekł na wstępie —
większość zbiegów ukrywała się dawniej

To co się obecnie w Japonji odbywa

nazywamy

+

>>,

Koronacja Mikada

RYGA. 13.11. PAT. (Leta) Pociąg osobowy którym prezydent państwa
Zemgals, prezydent parlamentu oraz wyżsi oficerowie powracali z uroczystości pułkowych z Libawy, został zatrzymany przed Mitawą przez straż kolejo-

w potrzasku:

z listami

+

BURKATHA.

lamach na pociąg wiozący dygnitarzy łotewskich

LIDA, 13 XI. (tel. wł. „Słowa*) Przed paru dniami do właściciela majątku
Michałowo p. Mikulskiego i do jego brata zgłosił się mieszkaniec wsi Zbożki

gm. Nowodworskiej

WŁADYSŁAWA

ny

Lekarz

marsylijski

na dożywotnie

dr. Bourat

roboty.

zasądzo-

przymusowe

w

Cajennie za zamordowanie urzędnika bankowego, zbiegł przed miesiącem.
Jego ucieczka wzbudziła powszechną uwagę i zaciekawienie, tem większe, że Bourat był w

Guyanie

zaledwie

kilka

miesięcy.

Nie

kraju, otoczenia i ludzi. Wszelkie poszukiwania okazały się daremnemi i nikt dotychczas nie wie, gdzie się znajduje. Przypu-

szcza się że jest w Guyanie holenderskiej
oddzielonej od francuskiej tylko rzeką Marono.

e

Koiesnondent

paryskiego

„Temps*

faza

Czekolada zdrowia

znał

roz-

mawiał z byłym gubernatorem Guyany holenderskiej baronem van Heemstra,
który
urząd ten sprawował sześć lat z rzędu. Holender powiedział dziennikarzowi francuskie-

mu, co następuje:

|

\3

EE

ъ`

i

fabryki

M PIASRCKI w tratwie
:

jest bardzo
smaczna
i požywna dla dzieci.

ŻZądać

wszędzie.
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RÓWIEŚNIK DUŃSKIEGO
KRÓLEWICZA.

ność?

Aberacja

umysłowa

czy też naj-

wyższej próby
szlachetność? Dotąd,
przez trzysta lat, nie zdołano
porozumieć się pod tym względem i usta-

sierdzia ošmieszone i zjadliwą satyrą
wychłostane przez
Cervantesa,
prze-

stała być w jego przepysznem dziele
„aktualną“
satyra. Przestano ją odlić
opinji
—miarodajnej.
czuwać -i zapomniano o niej. Rzuco„O odwadze
wielmożnego
Bo — zarówno
Don Kiszot jak no się natomiast wynosić pod niebiopana, o jego czynach i zamytypy
przekazane sa ogrom dokumentów obyczajowych.
słach mówił Sanczo
łudzie Hamlet są to dwa
różnie gadają. Jedni powiadają: wiekom
in crudo.
Don Kiszot i Donkiszotyzm? Ależ jest nim właśnie
al to głupiec. Drudzy:
mężne Hamlet
są
to
dwaj
wyobraziciele to niezmierzone bogactwo rysów oby:
ma serce ale nie ma szczęścia,
dwóch
krańcowych
organizacyj czajowych, z których, jak z najmisterInni znowu:
grzeczny
jest i
uprzejmy ale warjat! Jeszcze duchowych. Są to dwa indywidua wy- niejszej mozajki, Cervantes swego hiinni.. Na wołowej
skórze nie ciosane z jednej bryły.
Każdy z nich dalga uformował!
spisać, co mówią”.
to niejako podstawowy, źródłowy ma*
Aż
wreszcie
któryś
Francuz z
„Don Kiszot”, Cz. Il, rozdz 2. terjał psychologiczny...
ogromny ma- XVIII go wieku zawołał sam zdumioPrzekład W. Zakrzewskiego.
terjał, aby było
z czego
wykrajać ny swem odkryciem:
Trzysta zgórą
lat temu, we dwa choćby któż wie jaką mnogość „Don
— Ależ ów pogromca
wiatraków
lata po ukazaniu
się „Hamleta*
w Kiszotėw“ poczętych z genialnej inwen- i baranów... c'est
un
homme
pierwszem wydaniu książkowem,
wy- cji Cerwantesa a korygowanych i „tłu- de bien querevolte
I'injudrukowana została w mieście Valla- maczonych* wedle własnego widzi- stice et gu'exaltelavertu!
dolid - którego sama nazwa brzmi jak misię 'choćby
najbystrzejszych
umyUderzył w gwóżdź trafiając w sarefren piosenki rozlegającej się echa- słów, choćby najgłębszych myślicieli.
mą główkę. Un homme de bien!
mi po kastylskich
górachi— pierwsza
No, i używanoż sobie, używano! Właśnie tak. Człowiek, któremu leży
część nieśmiertelnego dzieła Cervan- Wprost zaludniono, ba, przeludniono na sercu czynić dobro, człowiek nietesa „El ingenioso hidalgo Don Qui: literaturę wszechświatową rzekomymi tylko do gruntu dobry ale i dobro
xote de la Mancha".
„Don Kiszotami“ i „Hamletami“,
„miłujący. Nie o wielu ludziach da się
= I od tej daty przed iluž to pokoTrzysta lat temu cisnął Cervantes to z czystem sumieniem powiedzieć...
leń wyobraźnią, iluż setek tysięcy, iluż w powódź przebajecznych i przeawanZawsze tylko nie zapominajmy, że
miljonów ludzi przedefilował ów nie- turniczych _ „romansów
rycerskich pur
sang Don Kiszotów i akurat,
śmiertelny hidalgo
wysokiego wzro: wspaniałą—s atyrę
którą czytając, kubek w kubek takich ludzijak Hamsię od let—niema!
stu, kościstej budowy, o bladej, ściąg- ludzie współcześni pokładali
łej twarzy, nastroszonej, czarnym za- śmiechu. Bez niewczesnych porównań,
Po Turgenjewie pozostał przepiękrostem, rozżarzonej głęboko osadzo- był to skandalik a la „Na ustach ny odczyt właśnie o Don Kiszocie i
nemi oczami! Któż go nie widział „jak grzechu”. Dopiero jakby się pod tęgi Hamlecie. Paralela. Znakomita; wątżywego” przed sobą, na grzbiecie reflektor dostali i nawpółzwarjowany pię czy w ciągu lat 70-ciu, które upłyRosynanta,
chrzęszczącego
okrutnie ekstrawagant Don Suero de Quinanes nęły od owego
odczytu,
dorzucono
zbroją, chwiejącego
potężną
kopją, i Don Gonzalo de Guzman
i Don cośkolwiek naprawdę ważkiego do
przemawiającego
uroczystym,
nieco Pero Vasquez de Sayavedra i jak się Turgenjewowskiej
analizy i jego niearchaicznym
językiem — palladynów! tam oni wszyscy nazywali autorowie zmiernie subtelnego odczuwania
zaKtóż z nas, dzieckiem, nie Śmiał się stojących na głowie
opowieści,
od równo „donkiszotyzmu*
jak „hamlez niego, a w późniejszym
wieku nie których się ludziom we łbie przewra- tyzmu*. Turgenjew nie lubi Hamleta.
zadumał się kisdy nad nim!
cało.
$
‚
. Powiada mu: „Ty, królewiczu, nigdyGdy zaś wywietrzały
z pamięci byś nie walczył z wiatrakami, bo nie
Co jednak stanowi istotę „donkiszotyzmu”? Śmieszność — czy szczyt. ludzkiej „księgi rycerskie", bez miło- wierzysz
w olbrzymów
ale gdyby

istotne olbrzymy

zabiegły ci kiedy
drogę... nie stanąłbyś też do walki!*
A zaś mając na myśli rycerza z La
Manczy, powiada: „Sami, na własne

instynktywnie
positum:

trafaego?

snoba,

filistra,

Mixtum

com-

pospolitego

być nie mogło,

z Łopalewskim

niemal

w Wilnie

współcześnie

kazał

mu

zjadacza chleba z pośród najbardziej odrodzić
się
(oczywiście „w
szarego
tłumu?
Typ
porządnego, pieśni')
Miłaszewski w
Warszawie,
oczy widzieliśmy ludzi kładących ży- rozsądnego, wytrawnego,
zapobiegli- Stanisław Miłaszewski, autor komedji
cie za. nieistniejącą zgoła
Dulcyneję wego i rozważnego
osobnika?
Ze romantycznej „Farys“,
poeta „gestu
lub za coś nieopisanie marnego,
na: sporą dozą „dulszczyzny“, co? Ow- wewnętrznego”, tłumacz
hiszpanskiewet plugawego, co zdawało
się im, szem...
Wszystkie
te ingredjencje go „Don Juana“ Zorilli i szwedzkich
że jest urzeczywistnienięm ideału tyl- znajdziemy w duchowej istocie nie- arcydzieł Heidenstam'a.
ko zostało przez jakieś złe moce śmiertelnego
_„koniuszego*
rycerza
„Mitaszewskiego „Don Kiszot“ jest
przeobrażone. Widzieliśmy takich... I Bladego
Oblicza. Ale — nie trzeba šwiežo napisaną i wydaną
fantazją
gdy ludzie tacy istnieć przestaną, niech nigdy zapominać, że ów Sanczo wie- sceniczną
w
jedenastu
(krótkich)
zamknie się
nazawsze
księga
dzie: lokrotnie kieruje całą akcją, że spi- odsłonach. Tę mam w książce przed
movens
niejednej
przy- sobą. Nie ustępuje
jów! Nie będzie już w niej co czytać", ritus
poematowi
draPrześlicznie
powiedziane!
„Vous gody Don Kiszota—to
on. W opo- matycznemu Łopalewskiego pod wzglęėtes artiste, monsieur Iwan...“ można- wieści Cervantesa jest on
niejednego dem akuratnego. szarpnięcia Don Kiby
powiedzieć
parafrazując
znane rozdziału: pryncypalną figurą. Obraca Szota... w górę, po nad
padół
sa„Vous €tes orfevre, monsieur Jošsė...“ Don Kiszotem jak marjonetką! „Na- tyry Cervan esa, z której
się zroTurgenjewowi artyście okrutnie podo- stawienie" mu daje takie lub owakie. dził i w której—naszem
skromnem
bał się Don Kiszot. Inaczej nań patIl gdy
się tak dobrze,
dobrze zdaniem — tkwi po same uszy. Mirzył Spasowicz. Uważał za hazardow- wczytać w Cervantesa, a wmyślić w łaszewskiemu też wydał się Don Kidoprawdy,
czy nie szot Cervantesa... za mało
ne w
najwyższym
stopniu
to, co Don Kiszota...
„złożoFortynbras mówi u Szekspirao Ham- przyjdzie zapożyczyć dlań najtrafniej- nym", skomplikowanym,
symboliczlecie: „Byłby się wzorem królów oka- szego określenia — u Wagnera. Don nym, za mało esencjonalnym, i „herzał, dożywszy berłal..." Jakbym.
wi- Kiszot? Ależ to_ najautentyczniejszy: metycznym*, słowem za bardzo
poreine
Thor!
dział w tej chwili oczy
Spasowicza der
ziomym, za bardzo—si mple.
Pil
wytrzeszczające się za szkłami okulaTaki sobie Don Kiszot tylko „według
*
rów,i kościstą jego, niedużą rękę
Cervantesa"... mógł
być dobry dla
siekącą
nerwowo
powietrze
rębem
ludzi z przed trzystu lat, ale nie dla
Nie widziałem
„dłoni... Nie! Niel Sensu niema! Hamniestety, na scenie nas.
let nie sprostałby żadnemu
większe- w Reducie „Rycerza z Manczy” Łopa:
Dobry to on
musi być. Nawet
lewskiego. Przewlekłe niezdrowie sta- dobrocią „nie z tego Świata". Powiamu zadaniu praktycznemu.
:
A cóż dopiero mówić
o Don Ki- nęło temu na zawadzie.
Z tego jed- da o nim Sanczo: „Dobry jak anioł.
nak, com o sztuce czytał w gazetach, Żółci w nim, co brudu
szocie!
7284)
za paznokUtarło się określać: Don Kiszot— wnoszę,
że wileńska - najświeższa— ciem. Dziecko mu wmówi,
że dzień
Don
Kiszota nietylko to noc. Jak go poskubać, to jeszcze
poezja; Sanczo. Pansa + proza. Sanczo interpretacja
dzieli ze swoim panem
nietylko nie- zbliża go do „gėttliche Einfalt“ Parsi- powie: Bóg zapłać!* Ale zaraz przyzliczone a opłakane przygody, lecz fala lecz przenosi, wręcz apoteozo- chodzi „„pogłębienie* — filozoficzne.
i nieśmiertelność. To przedewszyst- wo, w jakieś superae aurtae,
O Gdy Bazyli i Kiterja rzucają się Don
jakich, jako żywo, Cervantesowi
się Kiszotowi do nóg obwołując go swokiem.
:
im dobroczyńcą,
Kimže
on
jest?
Personifikacja nie śniło.
3
gdyż jego przecie
I -aby co do niešmiertelnošci Don interwencja połączyła * tę kochającą
zdrowego rozsądku,
t. zw.
„chlopskiego“ rozumu,
ograniczonego ale Kiszota najmniejszej już wątpliwości się parę, gdy dziękują mu z całego

-

Т
SŁ O

urjos bospodarcay Zjem Wschodni

Wycieczka dziennikarzy włoskich w Wiinie

lniane nie jest w „Raczniku

Statystycznym'*
jest traktowane

Chrzanowskiego. Gości powitali na dworcu
przedstawiciele Województwa i Syndykatu
Dziennikarzy Wileńskich.

w

„Rolniku*

rubryk

nie

wy-

*nienfających stacji przeznaczenia.
W roku 1927
nie widzimy większych zmian w porównaniu
do roku
1926 w obrocie
handlowym
siemieniem Inianem.
:
Tak
naprzykład
wywóz z województwa Wileńskiego do innych województw wyrażał się w roku 1926 cyirą 2940 tonn, zaś w roku 1927 — cyfrą 2850 tonn. Celem
zorjentowania
się, jakie miejscowości złożyły się na
odtu wykaz
ten wywóz podajemy
nośnych stacyj nadania:
tonn

Stacja nadania:

949

Głębokie

Dukszty
Olechnowicze

776
271
220

Hoduciszki

140

Postawy

91

Budsław

Smorgonie
N. Święciany

88
65

szmiana
ołodeczno

45
41

.

1gnalino
ERB

Podbrozie * «

41

i

LBS

5007507

3-460

a

Wilejka

Prudy
Woropajewo
Parafjanów .
Łyntupy
Wilno

29

mej»

:98

20

18

sa

.2850

Wywóz zagranicę jakkolwiek zwiększył się nieco, pozostał jednak nadal
nieznaczny. W roku 1926 wynosił ta-

1927 —

672 tonny, w roku

889 tonn, w tem:

ž

Stacja nadania

o

E

3

ME

OB

888%
Dukszty

|

429

Hoduciszki
`

Ignalino

45

106

—

90
—

N. Święciany
Olechnowicze

|

—

15
-

—

Smorgonie

693

wobec

294

tonn

oraz do Dukszt z Łotwy — 601 tonna.
W celach porównawczych nadmienić tu należy, że eksport nasion oleistych z terenu całej Polski wynosił w
roku 1927 10508 tonn, import — 9196

15

—

181

15

138, Baranowicze —

Eksport do:

2

Niemiec

Prus Wschodnich
Qżechosłowacji
przez

;

90

оООО

276

181

15

—

115.
оаЫ

Gdańsk

—
15

nych

województw

—

wynosił

w

roku

1927 — 3739 tonn przy 3612 tonnach

ka — 10, Pogorzelce — 10.
wynosił
zagranicę
Wywóz

—

10 tonn,

—

Mołczadź

—
Bohdanów

—10,

Ga-

10,

15 tonn, do
/

19, Słonima

—

—

22).

CZETSHARTZWAPIOWIEERPZREOWZARCCO
BIELDA WARSZAWSKA
Dewizy

13 [istopada 1928 r.
i waluty:
Sprz.
Tranz.

Kupno
8,86

Dolery

8,88

8,90

Kopenhaga
Londyn
Nowy-York

237,90
43,24
8,90

238,90
43.34
8.92

237,30
43,13
8.88

przeważnie

k

—

Dhejrzyj

fowar

ENA STAND

IAE

IS

KITA

TED BEI

do-

krajowy.

TTT STS SE

i pogrzeb

O czem zawiadamiają

na

cmentarzu

Zakładu

meteorologiczne

Meteorologji

z dnia —
Ciśnienie
j
średnie w m. ]
Temperatura

j

średnia

13-X1

U. S. B.

1928 z.

КАС

GB;

—

Nadkomisarz

rozpoczynają

UW;

Z, 2:

Dotacja

Ponadto
tych 19000

spadek

ciś-

URZĘDOWA.

państwowa

Ministerstwo

dla instytucyj

Pracy

przeniesio-

się, że komen-

pożegnał się z korpusem oficerskim.
Kto obejmie stanowisko komendanta dotychczas niewiadomo,
czasowo funkcję tę
pełnić będzie kom. Lewandowski, dotychczasowy zastępca.

— Nowe kompetencje Wojewody Wileńskiego. W myśl ostatniego zarządzenia Mi-

szereg

fi-

i Opieki

pieczeń pracowników umysłowych ściągane
są w sposób nieodpowiadający
przepisom
Min. Spraw Wewn.
nadesłało do urzędów
państwowych specjalny okólnik, Wszystkie
nieprawnie
potrącone z uposażeń urzędniczych sumy mają być zwrócone poszkodo-

wanym.

MIEJSKA.
(0) Choroby zakaźne w Wilnie. Wedanych wydziału zdrowia Magistratu,

w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie
na tyfus brzuszny 6, plamisty 1, nfeokreślony I, płonicę 5, błonicę 3, różę 3, krztusiec
3, grypę 2, ospę wietrzną 9 i gruźlicę 10
(3 zmar.) osób.

—](0) Ceny w Wilnie z dnia 13 listopada. Ceny za 100 kłg. przy tranzakciach wa-

ESTA NE STERZL SITES WSROIESZEWO TA

szkodowanym
na skutek klęsk ży wiołowych w wysokości od 100 do 300 zł.

KOMUNIKATY.
—

(0)

Posiedzenie

komitetu

powiatowe-

15 listo-

go W.F. i P.W. We czwartek dnia

pada, w lokalu starostwa, odbędzie się posie-

dzenie

komitetu

W.F.

i P. W.

pow.

Wileń-

sko - Trockiego. Na porządku dziennym: 1)
sprawy būdžetu, 2) inwestycyj, 3) sprawy
organizacyjne.
— „Šrody“ techników. Komunikują nam
žė
Stowarzyszenie
techników w Wilnie

wznawia

zebrania towarzyskie które

odby-

wąć się będą w każdą środę w lokalu Stowarzyszenia. Wstęp dla członków oraz wpro
wadzonych gości.

dzenia projektu zniesienia służebności pastwi

Skowej, obciążającej dobra ziemskie, Konwa
liszki, gm. Dziewienisktej, pow. Oszmiańskie
go własność Janiny - Žofji UmiastowskiejMiłewskiej na rzecz wsi Rymosze, Zajaczowo, Utkany i Ożukalnie; 3) sprawa umorzenia postępowania w przedmiocie zniesienia
służebności pastwiskowej, obciążającej państwowte dobra ziemskie Ulino, gm. Łużeckiej
pow. Dziśnieńskiego, na rzecz wsi Ulino, 4)
sprawy zniesienia służebności pastwiskowej
mającej rzekomo obciążać
dobra ziemskie
Błaszniki, gm. Prozorockiej, pow. Dziśnieńskiego, własność Glińskich, na rzecz wsi Miś

kowo, Siomki I, Siomki II Siomki III.

Przypomina czaChwały Wiekuistej.
sy, kiedy z niskiego
dworku swego
wyruszył po raz pierwszy
w świat...
I widząc.
niepożądany
wyraz na
twarzach otaczających
go przyjaciół,
powiada im — zamykając zarazem
całą fantazję sceniczną:
„Nie myślcie, żebym znów szalał!

chwilą
do Damaszku)
a drugi od samego rastającej omówione przed
początku
popełnia
najwšcieklejsze transcedentalne fantazjowania.
szaleństwa... „pro
Christo, idzie
— Wyzbywszy
się szaleństw —
przez nie „jak po stopniach*
do zdaje się mówić Don Kiszot — któchwały, ale tej, Wiekuistej, in e x cel- remi osnuł mnie całego Cervantes,
sis.
powiedzmy, uleczony z nich, stawszy

Don

o

woła Don Kiszot Miłaszew-

umierający

sławę...

gotowi

—

wiekuistą!

ale (słuchajmy!)
Na

Śmierć

iść lecz nie dla siebie

my

tylko...

przerozkosznej

satyry

hiszpańskiej pasowany jest na
rza Bożego (*).

Don

Kiszot

Łopalewskiego

staro-

Ryce-

do-

dla Ciebie, Panie, pro Christo“.
trzymuje kroku swemu ewarszawskiedramatyPoemat
Z ust umierającego Don Kiszota mu rówieśnikowi.

dowiadujemy się dalej, że owe wielkoludy i czarowniki, z któremi
walczył

pięciu
głęboko
czny Łopalewskiego
Cervantekst
w
obrazami wpuszczony

przywary
3

nem zwycięstwie nad grubym
materjalizmem i pychą żywota — w „Samotnego ofiarnika, człowieka pokory,
docierającego
do
progów
nieba“,
gdzie na rycerza z Manczy,
przebó-

to były (słuchajmy znowu uważnie!)... tesa, wyrasta na apoteozę Don KiszoPycha, Zazdrość, Lenistwo, Wyuzda- ta przeistaczającego się po odniesionie i inne najpaskudniejsze
I grzechy główne.

Chwała? Ale my, rycerze chrzešci-

lańscy znamy
Viekuistą.

Pielgrzymce

jedną

My

tylko:

w _ naszej

Chwałę

ziemskiej

į

Depcem po zbrodniach i monstrach
Jako po stopniach ao chwały!

6 Tableau!

Don Kiszot pojęty

jako

Szowy wół i wirgiljuszowa

wirgilju-

pszczółka,

€o orzą pole pod zasiew.. nie dla
siebie, co zbierają miód do ula... nie
dla siebie. Sobieski deklarujący

w. po*

słaniu do papieża, że Turkom nief dał

*) Pani Małgorzata Anosow (przypuszczam, że pseudonim) napisała
i wydała
świeżutko tu w Wilnie wierszowane misterjum o św. Franciszku z Asyżu zatytułowując je... „Kuglarz Boży*! Dlaczego—kuglarz?
Dlatego, tłumaczy sam św. Franciszek, ponieważ ja i bracia moi klasztorni jesteśmy
„wędrowni kuglarze Boży”, porywający ludzi ku radości, każde stworzenie uśmiechem
jasnym pozdrawiający... (str. 26). Jak się
rzekło: moda

przyszła

już taka!

Obaj nawskroś —

Już

jestem

zdrów.

Więc —

umie-

Ki- ram“.

przebóstwieni,

Ani jednem słowem nie wspominam o walorach scenicznych i dramatycznych obu utworów; ani o wybornym, jędrnym, miejscami w doskonałych zwrotach wierszu Miłaszewskiego,
ani o poetyckich podobno niemałych
zaletach wiersza Łopalewskiego. Chokondziło mi wyłącznie o „ideową
najnownowych,
cepcję* obu
szych Don Kiszotów.
MilaOstatnie jednak słowo ma
:
szewski.
pogruchotany
Kiszot,
Jego Don
zapasów, z
ch
ostatni
podczas
srodze

trudem

przewieziony

do

domu, —

umiera.
Otaczają go siostrzenica,
Mówi.
gospodyni, cyrulik. Tłumaczy im Don

Kiszot

jak to przez walki z monstra-

mi symbolicznemi przysparzał chwałę
Bożą na ziemi, jednocześnie, stopień
sam
po stopniu, coraz bliższy będąc

*

innych, na rzecz wsi Wierenki.

— Delegacja Pen - Klubu żydowskiego
u p. Prezydenta Folejewskiego. Do p. Prezydenta

Folejewskiego

zgłosiła

delegacja Pen - Klubu
nie

w* sprawie

się

wczoraj

żydowskiego

premji,

w Wil-

wyznaczonej

przez

Magistrat za najlepszą pracę o Wilnie.

Delegacja zwróciła uwagę p. Prezydenta
na treść
punktu 1-go statutu konkursu, w
którym powiedziane jest, że praca ta napisana być musi w języku polskim.
Literaci żydowscy uważają warunek ten
za niewłaściwy i proszą o wyznaczenie w
skład komisji kwalifikacyjnej członka Pen -

Klubu
—

wileńskiego.

Obchód 10-lecia Niepodległości w Pań

stwowej

Wytwómi

Wódek

Nr. 6 w

Wilnie.

W sobotę 10 bm. i w niedzielę 11 bm. Państwowa Wytwórnia Wódek w Wilnie obcho
dziła

troczyście

10-lecie

Niepodległości:

W sobotę o godz. 13-ej
dyrektor Wytwórni p. Wł. Zanoziński wygłosił wobec pra
cowników odczyt na temat rocznicy. W niedzielę o godz. 10-ej rano pracownicy wysłuchali Mszy św. w kościele Serca Jezusowego, a o godz. 6-ej wiecz znowu się zebrano

dla

wysłuchania

przemówienia

okolicznoś-

ciowego p. Dyr. Zanozińskiego, po którym
miały miejsce produkcje koncertowe orkie-

stry wojskowej,
macje

i t.p.

Podniosły

chóru

nastrój

pracowników,

panował

wśród

dekla-

zebra-

rych którzy kilkakrotnie wznosili okrzyki na
cześć Prezydenta Rzplitej
oraz Marszałka
Piłsudskiego.
Po ezęści poważnej uroczystości, odbyła się
zabawa taneczna, która
przeciągnęła się w miłym nastroju do godz.
12 w. nocy.
:
Sympatycznej inicjatywie urządzenia obchodów wszczętej przez dyrekcję Wytwórni
należy ze wszechmiar przyklasnąć, stanowią

W dniu drugim posiedzenia będą rozpatrzonte sprawy następujące:
1) sprawy ze skarg odwoławczych: a)
na orzeczenie komisji uwłaszczeniowej przy bowiem one w życiu robotnika urozmaicenie dające, poza. rozrywką,
niejeden moment budujący.

sanctitatis,
Możliwe. Sława! Nielada ćwiekiem odores
się całkiem nieoczekiwapławią
rych
we łbie może być bodziec taki.
otrzymuje
Beethoven
ne postacie...
Lecz oto — niespodzianka!
tytuł
honorowy
Bożego
Przybłędy,
„l my, chrześcijanie,
walczymy o

Kiszotem Łopalewskiego a

2) sprawa zatwierdzenia projektu przymusowego zniesienia służebności pastwiskowej, obciążającej dobra ziemskie Markowo gm. Lebiedziewskiej, pow. Mołodeczań-.
skiego, własność W. Straszyńskiego na rzecz
wsi Wiażuny.
3) sprawa zatwierdzenia
układu dobrowolnego o zniesieniu
służebności postwiskowėj obciążającej dobra ziemskie Iwanowo gm. Parafjanowskiej, pow. Dziśnieńskie
go, własność Lewkowiczów, Leśniewskich i

po-

nisterstwa Spraw
Wewn.
Wojewodowie:
Wileński, Nowogródzki, Wołyński i Poleski
RÓŻNE.
otrzymali nowe kompetencje
polegające na
. — (0) Posiedzenie
Okręgowej Komisji
tem, że przekazane im zostało prawo decyzji co do zamykania stowarzyszeń, ich od- "Ziemskiej w Wilnię. W dniu 15i 16 listopadziałów oraz związków jako też decyzje, co da odbędą się posiedzenia Okręgowej Kodo legalizacji stowarzyszeń działających na misji Ziemskiej w Wilnie.
Porządek dzienny pierwszego dnia posieobszarze więcej niż jednego województwa.
Ponadto
Wojewodom tym przekazane zo- dzenia zawiera, m. in. sprawy następujące:
stało prawo decyzyj w przedmiocie zmiany 1) kilkanaście spraw zatwierdzenia projektów scalenia gruntów poszczególnych wsi w
nazwisk.
— Nieprawnie
pobierane stawki ubez- pów. Wileńsko -Trockim, Dziśnieńskim, Wipieczeniowe. Wobec stwierdzenia, że w wie- lejskim i Brasławskim, 2) sprawy zatwier-

lu wypadkach składki na rzecz zakłądu ubvez-

Chomińskiego.

Spo-

zapomóg

w Głębona rzecz

Bujnickiego; b) na orzeczenie komisji uwłaszczeniowej na pow. Święciański w przedmiocie uwłaszczenia Witolda i Antoniego ŁuPK
z tytułu długoletniej dzierżawy zacianka Cegielnie,
gm. Żukojńskiej, pow.
pow. Święciańskiego, należącego do klucza
Stracza - Sidoryszki,
właśność Zygmunta

móg oraz 11325 zł. tytułem normalnej subwencji miesięcznej dla Instytucyj Opiekuńczych w Wilnie. Oprócz powyższych dotacyj
udzielił

w dniu

St. Zahorskiego z tytułu długoletniej dzierżawy gruntów z majątku Ostrów, gm. Prozorockiej, pow. Dziśnieńskiego, własność M.

asygnowało
Ministerstwo złotytułem nadzwyczajnych zapo-

p. Wojewoda

W dniu wczorajszym odbyła się w Komendzie miasta odprawa wszystkich oficerów policji, podczas
której p. Reszczyński

—

powiatowym urzędzie
ziemskim
kim w przedmiocie uwłaszczenia

się od liter: M,

nia w instytucjach i zakładach Opieki
łecznej w. dniu Święta Niepodległości.

Reszczyński

i bratanka

się znów
o którym

normalnym
człowiekiem, a
nic niema
do powiedzenia,

muszę umrzeć, zejść z areny, zginąć.
To nieodzowne, to konieczne.
Albo
wiem to, co ma ożyć.w
pieśni, jeśli
ma wogóle w pieśni ożyć, musi przestać istnieć w życiu realnem. Tu
na
ziemi człowiek taki, jak Don Kiszot
Cervantesa istnieć przecie
nie może.
Owóż i ja, Don Kiszot z krwi i kości, umrzeć muszę, aby — ożyć i żyć
już wiecznie w nieśmiertelnem
dziele
wielkiego pisarza-poety.
Takie były ostatnie słowa wróconego do zdrowych zmysłów Don Kiszota Miłaszewskiego.

Obrócił się do Ściany — i skonał.
cz. J.

ŽYCKA

13 XI. 1928

Związek

Społecznej wyasygnowano na ręce p. Wojewody złotych 3.000 na polepszenie wyżywie

dant policji m. Wilna nadk. A. Reszczyński
rozkazem
Komendy Głównej P.P. przieniesiony został do Lwowa.

dług

tami, zmarła

LL,

łantropijnych.

Dowiadujemy

zmarłej

im.

„Młoda

Ś. Sakramen-

soku.

Eksporiacja zwłok z kliniki U. S. B. na Antokolu do kościoła Zba.
o
wiciela odbędzie się dnia 14 bm. o godz. 4 po poł.
Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarzu wojskowym w dniu
15 bm: o godz. il-ej rano.

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.

—

Minimum za dobę — 20C.
Maximum na dobę 39C.
TEM

rano.

WŁADYSŁAWA

Jutro stawią się szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia z bronią tych samych kategoryj, rocznika 1897,
których nazwiska
rozpoczynają się od liter: A, B, C, D, E, F,

i: półpochmurno

ny do Lwowa.

których

NAQ„PARES,T,

268

Tendencja _ barometryczna:

i życzliwych pamięci

14 listopada o g. 4-ej p. p

o g. ll-ej

C:łonkini Rady Związkowej i Patronka SMP. Żeńskiej
Polka* po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzona

— Zebrania kontroine.
W dniu dzisiejszym na zebrania kontrolne dla szeregowych
rezerwy i pospolitego ruszenia z bronią stawić się mają osoby rocznika 1898, które nie
były na zebraniach (pospolitacy) lub nie odzwiska

nienia"

15 listopada

ste

były ćwiczeń wojskowych (rezerwiści), a na-

Opad za do- }
bę w mm
|

Uwag

dnia

siostra

WOJSKOWA.

Spostrzeżenia

nastąpi

$$

I jeden, jedyny ten wyraz
„wigc“
szotem Milaszewskiego ta tylko —
zwady z ludzki nie sięgnie.
w wiekuiste
przygody,
rozchodzą
„nastawienia”
ywę
ideowa!
—
różnica,
że
w
pierwszym
takiego
Z
otwiera
głęboką
perspekt
na
samą
za
olbrzymem Pandofilando? Pogoń
gęste staje się przemiana (jakby po drodze rdżeń koncepcji Miłaszewskiego, przenaszej
literaturze
po
dziś
się
sławą. Żądza sławy!
w Lktó-

bohater

wojskowym

przyjacoł, znajomych

stwionego
przez
ofiarę
i pokorę, oczekuje Chwała
Wiekuista!
Społecznik-idealista, jak go jeden
z recenzentów
nazywa, przedzierzga
się, przeistacza w „samotnika
religijnego“.
Nadokazywał,
namiotał się,
naborykał jak chyba nikt na Świecie.
I okazało się, że wszystko to było:
marność i pycha żywota. Między Don

sławę —

4

żałobne

ma joSerca za... szczęście — powiada Don wziąć Wiednia jedynie ad
rem
gloriam
Dei.
Kiszot jakby „na stronie": „Oto jest
Oczywiście
dlaczegożby
nie
los mój: dawać
to, czego sam nie
można było i tak interpretować
niemam“,
szaleństw
się O śmiertelnych i klasycznych
Lecz to tylko zahaczenie
modNawet
Manczy?
La
z
rycerza
Przyjdzie
Sens ukryty donkiszotyzmu.
jest dziś przenoszenie wszelkich
moment, że Miłaszewski wypowie się ne
padołu
Jasno i wyraźnie. Wiecie państwo, co irracjonalizmów z ziemskiego
wysokie,
tak
wysokie,
tak
sfery
w
na
i
gna Don Kiszota na wiatraki
po najosobliwsze że żaden już tam kontrolujący wzrok
Świat
barany, w

skiego

h

Exportacja z Kliniki U. S. B. na Antokolu? do Kościoła Zbawiciela na Antokolu, dnia
Nabożeństwo

gonowych. franco st. Wilno: żyta 39, owies
zbierany 33, młynkowany 35, jęczmień browarowy 36, na kaszę 31 - 32, otręby pszenne 30, żytnie 27 - 28, makuchy lniane 51.
Tendencja słaba. Dowóz dostateczny.

Zach. si. 0 g. '6 m. 2

15 i Вой- -

Czechosłowacji

15), do

—

No-

90,

—

stacji Horodziej

(ze

ziemianka ziemi Kowieńskiej, prezeska Wileńskiego Okręgu Stow. Młodzieży Polskiej, patronka Stow. Młoda
Polka, czynna członkini Narodowej Organizacji Kobiet, członkini Stronnictwa
Narodowego
zmarła dnia 13-go
listopada 1928 roku opatrzona Św. Sakramentami.

>
j$

polskie

|_ Leopolda

166

W roku poprzednim.
34.75
34.93
34,84
się Paryż
zaznaczyło
Pewne ożywienie
26.36
26.48
26,42
Praga
(w
natomiast w obrocie wewnętrznym
171.17
17203
171.60:
grancach
województwa),
który
о- Szwajcaria
125.02
125.67
125,33
stacja Wiedeń
Siągnął cyfrę 3207 tonn. Jaka
46.59
46,83
46,71
y
Włoch
odbiorcza figuruje tu niemal wyłącznie
Wilno z 3181 tonnami, w r. 1926 — Marka niem. 212.37
2290 tonn (pozatem tylko Hoduciszki SEOSEM
TETTKS
— 16 tonn i Postawy — 10 tonn). Jak
wyżej celem umożliwienia orjentacji Z Zanim kupisz fowar zagraniczny

jakich miejscowości

red. Arde-

żyje

IWladyslawa Žycka

о

65, Bastuny — 20, Słonim — 16, Stołpce — 15, Domanowo — 14, Różan-

Wywóz z terenu województwa Wi-

leńskiego — łącznie zagranicę i do in-

włoski

„Niech

:
46
m.
6
g.
Sł.
Wschód

Jozefata

106, Mołczadź —

Przywozu z zagranicy- do wojeków zbytu, jak to można stwierdzić na wództwa
Nowogródzkiego w r. 1927
podstawie poniższego zestawienia:
—nie było.
Harski.
Łotwy

okrzyk:

301, Horodzki — 255, Bohda! Połudn.
246, Skrzybowce — 160, Ga- Wiatr
154, Lida — 140, Horodziej— grzeważający 1

Przywóz z innych województw wynosił 86 tonn (da Lidy — 45, Barano-

rok 1926 _ rok 1927

z dziennikarzy

ŠRODA
JĄ Gaus

Na zakończenie przytaczam tu kilka odnośnych cyfr za tenże 1927 rok
dla województwa Nowogródzkiego.
Wywóz do innych województw z
terenu województwa Nowogródzkiego
wyrażał się cyfrą 2122 tonny (w tem
ze stacji Nowojelnia — 472, Lachowi-

wicz

śniadaniem

NIKA

tonn.

tonn,

włoskich

w

z Rumunji — 41 i z Czechosło— 15 tonn, razem
4340 tonn,

25 tonn).

zmiana co do ryn-

Zaszła jednak

tonn,

st. Baranowicze 20 tonn, do Lidy —

—

—
razem

4284,
wacji

wja

—

31

—-80

Paratjanów

236

kolegów

magni o) wzniósł
Wilno!“

r. 1926. W obydwu wypadkach przywóz ten miał miejsce wyłącznie w odniesieniu do Wilna.
Przywóz z zagranicy do w-wa Wileńskiega w r. 1927 przybrał dość poważne
rozmiary,
mianowicie
4941
tonn, w tem do Wilna
z Łotwy —

nia —

—
—

60

—

Głębokie

|

—

68

ski jeden

,

—

przed

w hotelu Georges'a przy udziale repiezentanta Województwa naczelnika Wiktora Piotrowicza, profesorów USB Ferdynanda Ruszczyca, Mieczysława Limanowskiego i Stefana Glixellego, reprezentantów świata literackiego i prasy. Wśród bardzo serdecznego
nastroju wygłoszono
szereg
przemówień,
świadczących o tradycyjnej przyjaźni polskowłoskiej. Szereg toastów rozpoczął wice prezes
Syndykatu
Dziennikarzy Wil. red.
Kodż, któremu
odpowiedział red. Stellutti
Scala. Podczas toastu na cześć Włoch i Pol-

i O-

15 tonn (ze st. Horodzki) i do Prus
Wschodnich — 1 tonna (ze st. Skrzybowce).
w
wewnętrzny, to znaczy
Obrót
znikomy
był
granicach województwa,
—— zaledwie 45 tonn (ze st. Nowojel-

ių Šš

podejmował

Przywóz
do Wileńszczyzny z innych
województw
wynosił w roku
1927

godzinach

krotnie wyrażali zdziwienie z powodu. wielkiej ilości zabytków, świadczących o wpływach włoskiej sztuki i kultury łacińskiej. Po
południu Syndykat Dziennikarzy Wileńskich

Udział
innych
powiatów,
Wileńsko-Trockiego
jest

znikomy.

danów

35

S 3

Postawski

wojelnia — 30, Mołczadź —

ią

=

Święciański,

szmiański.
zwłaszcza.

15
15
14 10 cze —
2 nów—
wja —

Razem

kowy —

sławski,

W

lniane, przyta- południowych dziennikarze włoscy zwiedzili
przewodnictwem profesora USB Ferdynadawczych, a pod
nanda Ruszczyca miasto, przyczem niejedno

starczane jest siemie
czam
wykaz
stacyj

wydzielone osobno, a
łącznie z innemi na- więc: Głębokie — 1081 tonn, Dukszty
sionami oleistemi, jak konopne,
mak, — 776, Smorgonie — 316, Hoduciszki
słonecznik, rzepak, kokosowe (kopra), — 307, Postawy — 300, Oszmiana —
soja, sezam i t. p. Te jednak nasiona 101, Ignalino — 96, Olechnowicze —
oleiste tak podrzędną pod
względem 57, Święciany 48, Budsław 40, Worotonażu odegrywają rolę, że bez więk- pajewo 35, Prudy — 20, Mołodeczno
*%zej omyłki można przyjąć iż odnośne — 15, Parafjanów — 15 tonn. Z obyniżej przytoczone. cyfry obrazują wła- dwu przytoczonych wykazów wynika,
ściwie obrót handlowy siemieniem Inia że odpowiednio do rozpowszechnienia
nem, tembardziej że całkowity
obrót uprawy Inu, siemie lniane dostarczane
Branie może być
odtworzony z powodu jest przez powiaty Dziśnieński,
istnienia

y=

Wczoraj we wtorek 13 bm. przybyła
do Wilna wycieczka
dzienikarzy włoskich
pod przewodnictwem przedstawiciela Polsk.
Agencji Tełegraticznej w. Rzymie red. Leona

Ohrót siemieniem Inianym
Siemie

мо

Młodzieży

Polskiej.

TEATR I MUZYKA.
Teatr Polski (sała „Lutnia*) Ostatnie
dwa pożegnalne występy Marji Gorczyńskiej.
—

Dziś

i jutro

Marja

Gorczyńska

15 i 16 b.

skiego, Modzelewskiego, stojących na wysokim poziomie artystycznym, to też publicz-

ność

na

„Grzebieniu

szyldkretowym*

storja o człowieku
będą

prawdziwym

wym

repertuarze,

który

zaślubił niemowę*

wieczorem

oraz nasi artyści

zł. 10—

kreuje Junosza

- Stępowski.

Jedyna

losu

W

przedstawie-

Początek o godz. 20-ej.
Bilety wcześniej do nabycia w „Orbisie*
i od godz. 17-ej w kasie teatru. Jutro i po-

jutrze „Car Paweł I".
Е
— Wileūskie towarzystwo
Filharmoniczne w Reducie na Pohulance.. Kwartet Drezdeński w Wilnie. W najbliższy wtorek 20.
11. 1928 r. będzie niebylejaką atrakcją. Wystąpi bowiem w wieczornym koncercie słynny Kwarfet Drezdeński.
Żespół ten zaliczany jest do najlepszych
pie.

tego rodzaju w Euro-

WYPADKI

—

Znów

I KRADZIEŻE

katastrofa autobusowa.

O nie-

uwadze szoferów wileńskich i nieprzestrzeganiu przez nich obowiązujących przepisów

pisaliśmy tyle już razy, że doprawdy jedynie
wypadek tej miary — co wczorajszy mógł
nas skłonić powrócić do tego tematu.
Przez nieostrożność i brawurę szoferów,
zdarzyła się katastrofa, która na szczęście,
skończyła się jedynie pogruchotaniem maszyn, no i... przypuszczać
należy uwolnieniem Wilna od dwuch nieostrożnych szoferów. Zajście miało przebieg następujący:
Aleją Kościuszki pędziła z niedozwoloną
szybkością taksówka Nr. 99 (Ford), a wślad
za nią, również niezbyt powoli autobus Nr.
14378 (Chevrolet) należący do p. Dubowskie
go. W pewnym momencie taksówka skręciła
w bok, chcąc wjechać na dziedziniec koszar
saperów,
a autobus ułerzył w nią z całej
siły. Uderzenie było tak silne, że „„Ford* został rozbity całkowicie, autobus zaś ma potrzaskane
nadwozie i wybite szyby.
Na
szczęście pasażerowie nie odnieśli poważniejszych ran.
Na
miejsce wypadku przybyła natychmiast komisja, celem zbadania przyczyn katastrofy. O sile zderzenia Świadczy najlepiej
fakt, że autobus odrzucony został na 6 -8
metrów.

m. i POJUTRZE

około

losów w każdej klasie:
12

wo-

niu bierze udział cały zespół Reduty.

suma wygranych

zł. 20—

pod

dzą Karola Wyrwicz - Wichrowskiego.
— Reduta na Pohulance. Dziś „Car Paweł I* D. Mereżkowskiego. Postać tytułową

Co drugi los wygrywa!
| 1/4 losu

humoru. Ca-

łości dopełni dodatek, w którym wystąpi ulubieniec stolicy Karol Hanusz zupełnie w no-

327 KILJONÓW
fiCena

bawi

się wybornie.
— Występy K. Hanusza. Piątkowa premjera na której ukażą się dwie arcywesoie komedje Twaina i Frances'a „Historja o człowieku który wydawał gazetę rolniczą” i „Hi-

"750!

Ogólna

-

jako ta pp. Frenklównę, Zakrzyńską, Tymowską, Wyrwicz = Wichrowskiego, Opol-

Ciągnienie I klasy
wielkiej 18 Loterji Państwowej
Główna
wygrana

w

medja ta w której Marja Gorczyńska jest nie
porównaną, posiada i innych wykonawców,

Ostatni dzien!!
JUTRO

wystąpi

Wilnie ostatnie dwa razy w świetnej pikantrtej komedji „Grzebień szyldkretowy*. Ko-

3I4 losu.
zł. 30 -

1/1 losu
zł. 40—

największa,
najstarsza i najszęśliwsza
kolektura w Polsce

„LENIA I rk
"WARSZAWA.

Dddział w Wilnie wielka 24 rel. 425.

-

4

Z SĄDÓW

1 PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH.
zbiegu

ulic

Zawalnej

KŁÓTNIE SĄSIEDZKIE PRZYCZYNĄ
DNI I KARY:

i Trockiej,

w miejsce dotychczasowych przejść przez
jezdnię z płyt kamiennych,
usunięcie których przed miesiącem podczas prac regulacyjnych w tem miejscu
wywołała żywe
niezadowolenie i niepokój wśród
okolicz-

nych

mieszkańców,

skazanych

na wykręca-

nie nóg i obcasów przy
wędrówkach
osławionych- „kocich łbach* tych
ulic,

zostaną

urządzone

nowe

przejścia

zatarg

asfalto-

B

|

© WYGRANĄ

urzą-

Największa

nez

gramu

i

na czwartek

oraz

móżna

się łatwo

A więc

8641.

graczy,

KOWIEM

SZCZĘŚLIWE

TO

sławskim, sklep gotowych
Właściciel

WYROBOW

zam.

12 losu
za 20 zł.

„Ali losu
ja 40 zł.

musowem
17-5

|. A. „Zacharow

Dawid*

pow.

Braroku.

a
690—VI

roku.

1927

Właściciel
1694—VI

wsi

towarów
Nowopohoskiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż
Firma
i „kolonjalno-galanteryjnych.
spożywczo-bakalejnych

istnieje od 1927 roku. Właściciel Zacharow

żyć w dostatku
bez trosk codziennych!!!
zwlekać? Śpieszcie zatem

pocóż

i dobrobycie

5

„Zaleski Kazimi

2

RM

zę:

ah

Sw

Pow

3644.
o
łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje
I
1693—V
tamże.
zam.
rz,
Kazimie
Zaleski
iel
ska. Właścic

z

pow. Osz> 8645. LA „Zarecer Rocha“ w Smorgoniach,
Firma istnieje od 1928 r. Właściciel
miańskim, herbaciarnia.

Zarecer Rocha,
8646.

1694 —

zam. tamże.

1. A. „Żmijewski

Natan'* w

Smorgoniach,

VI.

pow.

od 1928
Oszmiańskim, sklep materjałów leśnych. Firma istnieje
1695 —VI
roku. Właściciel Żmijewski Natan, zam. tamże.

miejscu

w świątyni hazardu
Sezon w Monte Carlo już się rozpoczął. Już ściągają — i aż do kwietnia coraz tłuminiej ściągać będą — do
Mekki

hazardu

ludzie

z całej

kuli

ziemskiej (wszystkie świątynie zresztą
mają wyroczny tylko okres świętości!)
W ostatnich czasach, tuż pod bokiem
Monte Carlo powstaje nowa świątynia

w Cannes, do niedawna rybackiej wiosce na Riwierze. Lecz tradycja Monte
Carlo

nie

zaginie

jeszcze

pewnie

tak

prędko.
Monte Carlo!
Monaco, u podnoża
Ksiąstewko
Aip, nad morzem Śródziemnem, jest

najmniejszem państewkiem na świecie:
u.
posiada ono 22 kilometry kw. obszar

jedi około 20.000 ludności. Od roku
jerjum
teryto
na
nak 1878-go, kiedy

go, w Monte

Carlo,

Blanc wzniósł

Wilnie
1027 i

(Dz.

Urz.

Min.

i opłat z dn.

Skarbu

Nr.

NA

NAJMODNIEJSZE

6g..
-©

Zawalna

— — ©
mało

kę

i wiertarkę

pocią—

pore a

-

arkę

Oj

o

i heb-

drzewa»

Oferty z wo:
nieniem
wielkości,
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z Duży wybór materjałów ostatnich nowości. Wykonanie B
i pierwszorzędne. Przy ul. Mickiewicza 33-a (stary lokal)
— ©
została otwarta pracownia reparacyjna ubrań.
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WILHELM

podaje do wiadomości ogólnej iż w dniu 16

Transmisja z W-wy: Koncert poświęcony
muzyce duńskiej. Wykonawcy: Orkiestra
Р. R. poddyr. Józefa Oziminskiego i Wera
TransNeumark (fortepian). 22,00—23,30:
misja z Warszawy: Komunikaty: P. A. T,
policyjny,

ost. 10.23

jąca

Loferji Klasowej
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arcy
dziełć!
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Ch.

17,45—18,45;

odczytanie

opium

Muni

Nie zwiekajcie! Czas jest drogi! Ciągnienie JUTRO.

18,45—19,00: Komunikat Zw. Mł. Polskiej.
19,00—19,25; Audycja niespodzianka. 19,25
—19.55: Kwadrans akademicki. 19,55: Syz Warszawy,

palarniach

i najszczęśliwszą

już fysiące

ZAWSZE

Bajka, 3) Ignacy Paderewski: Suita a) Pieśń
miłosna, b) Nokturn, c) Monuet, d) Krakowiak fantastyczny. Cz. Il. 1) Fantazją na
Moniuszki, 2) F. Nowowiejski:
tematy St.
Kujawiak,. 2) Ks. Scherwonka: Mazurek.

gnał czasu

0 g. 4,6, 8 i 10,15.

i szulerniach. Ujawnienie tajemnic nocnych
wstrząśnień duchowych przeżycia człowieka niewinnie skazanego na śmierć.
Początek o godz. 3.
Ostalni seans 0 godz. 10 m. 30.
kabarecie,

8

Niemiecka 35. Tel. 13-17. P. K. O. 80.928,

uszczęśliwiła
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St. Moniuszko:
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Lil

fascynująca

Centrala w Warszawie, Nalewki 40, tel. 296.35 P.K.O. 3553

Koncert popołudniowy. Wykonawcy; Orkiestra Rozgłośni Wileńskiej do „kier. ZyChopin: Pologmunta Połęgi. Cz. 1. 1) F.

a-dur,
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a co drugi los stanowczo

Odczytanie programu dziennego i chwilka
litewska. 16,30— 16,55: Bajki opowie dzie16,55—17,45.
ciom. Zofia Tokarczykowa.
żołAudycja poświęcona pamięci poległych Drunierzy: 1) Pieśni chóralne w wyk- 1)
słuchowiżyny harcerek, 2) „Białe róże”
sko pióra Heleny Markiewiczówny w wyk.

zespołu

pre

akt.
„WINIEN ?..
lokali. Pełne tragicznych

WNORZALA 6.

>

Styczniowa 3.

w swojem najnowszem

z udziałem

3

Dostawa natychmiastowa.

>

od

Tylko dla osób © mocnych nerwach! Dziś największy film doby obecnej. Mistrza ekranu BERNARD GOETZKE,
królowa piękności SUZY WERNON i ulubieniec kobiet WILLY FR ITSCH w porywającym dramacie w 12 wielk
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rąbane na podpałkę.
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gral Film ten wzbudził zachwyt
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któr.
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meteorologiczny.

opalowy, kowalski i
z najlepszych kopalń done
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IWĄN
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o van
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ląca!ių

komunikat

g

treść!

Mistrz ekranu genjalny

program:

OSTATECZNY CZAS!
DECYDUJĄCA CHWILA!

dzenie tych przejść z asfaltu, gdyby jednak
z jakichś względów okazałoby- by się to
trudnem,
można
pozostawić i istniejące
przejścia z płyt kamiennych,
rozszerzając
je tylko przynajmniej do szerokości trzech
płyt więszych.
Dla całości zelówek jest to kwestja pa-

Šroda.

A

38.

w 2-ch aktach. Kasa czynna

godz. 4-ej. Następny

RAM

tym razem nie utnie na pół drogi i rozszerzając wymienione przejścia
przysłuży się
pięknie swym współobywatelom,
zyskując

11,56

|

Czynny
bilans
handlowy
jest
najlepszą rękojmią potęgi państwa

dużych płyt, wylot ulicy Św.
Jańskiej posiada przejście tylko jednopłytowe,
przytem ułożone z płyt małych!!

Było

er

N

program: „URATOWANI*

1928— 29 p. t.

Kiro „Pictadilly”

©

-

po-

Wileńska

o

Nad

5.

produkcji r.

„elios“

66

PETER the-GR: AT. Rzecz dzieje się współcześnie w puszczach Północnej Ameryki wśród traperów, czyli myśliwych, polujących przy pomocy sideł na zwierzęta o drogocennem futrze.

Dzis! Superszlagier Sezonu!

KinoTeatr

9
©

Przepis użycia «każdym pudełku

roku.

mamy przejścia o szerokości dwu lub trzech

ogólny poklask i uznanie!
Oczywista
pożądanem-by

a Od pół wieku wuzyciu <
„ARBA DO WŁOSÓW
we WSZYSKIE
odcieniach.Przywraca pierwotny
kolor i połysk, Siwym wŁOSOM.

stanowił skończyć zatarg i w tym celu jednym uderzeniem siekiery zabił
znienawidzonęgo. Sprawa oparła się o sąd okręgowy,
który w dniu onegdajszym rozpoznał sprawę i skazał wszystkich trzech. Jurgietewicza:
na 4 lata więzienia ciężkiego a po zastosoa amnestji na dwa lata, Anusewiczów po

Jańskiej na Wielką. Zwłaszcza dotkliwie daje się we znaki
mieszkańcom to ostatnie
przejście, bowłem gdy w innych miejscach

nadzieję,

Jurgielewicz

gielewicz będąc z braćmi Anusewiczami

Katedralny z ulicami Mickiewicza z jednej
i Wielką z drugiej strony i 3) wylot uł. św.

więc

z sąsiadem.

Е

nienawidził go zwolna jednak przyzwyczaił
się do tego stanu rzeczy,
sąsiad natomiast
obdarzony charakterem swarliwym niejednokrotnie załewał mu sadła za skórę. Pewnego razu, a było to w nocy na 23 1. br. Jur-

po
—

we. Roboty w tym kierunku już rozpoczęto
przed paru dniami i w chwili obecnej są już
one na ukończeniu,
Otóż przy tej sposobności, chcielibyśmy z jaknajwiększym naciskiem zaznaczyć,
że prace w tem miejscu prowadzone muszą być rozszerzone na kilka innych jeszcze
punktów w centrum miasta, gdzie istnłejące obecnie przejścia z płyt kamiennych są
zdecydowanie za wąskie w odniesieniu do
odbywającego się po nich olbrzymiego ruchu, a w rezultacie
przechodnie spychają
się wzajem z przejść tych na jezdnię, nieraz
przymawiając sobie brzydko, gdy się gdzieś
śpieszą lub obdarzeni są przez naturę temperamentem wybuchowym.
Punkty takie, położone
przy głównej
arterji ruchu,
biegnącego od dworca poprzez ulice Wielką i Mickiewicza w kierunku Zwierzyńca: 1 skrzyżowanie ulic Wileńskiej i Mickiewicza oraz wyłot ul. Jagiellońskłej, 2) dwa długie przejścia łączące skwer

Miejmy

N

M. Jurgielewicz drobny
rolnik w pow.
Brasławskim ani się spodziewał, że zasiądzie
na ławłe oskarżonych. Żył skromnie i jedyrem zmartwieniem jakie go trapiło, by za-

dawniony

SALA MIEJSKA
ul. Ostrobramska

„MŚCIGIEL

Od dnia 14 do 18 listopada 1928 r.
włącznie będą kde
filmy:

Kulturalno-Oświatowy

N
0
®

ZBRO

AM,

Przy

POCZĄTEK.

kiejski Kinematograf

o

A MAMA

DOBRY

i

РИ ЧАН ЧС

ТБ Ч

WEP

- €Za, unieważnia
dy. Może być do po- Wileńskim i Dziśnień
gubiony kwit lomgospodar-skim powiecie. Domocy w
bardowy (Biskustwie, do dzieci etc. wiedzieć się: Wilno,
pia 12) Nr 22422,
42,
Zwierzyniec, ul. Miłaul. Mickiewicza
— ©
— Вг. Łokuciewscy. —] unieważnia się.
7 т. 4.

et quarante natomiast jest grą dojrzałych bywalców Kasyna.
Ruletka otwiera nieskończone

żliwości... o ile —

mobilizacyjną

wyd. przez P.K.
2 MŁYNY
12 letniej. uczciwych torowe,
na imię
rodziców, poszukuję WODNE, 10 parcel— U: Wilno,
posa-5—10 hektarowych w Owsieja Szolomowijakiejkolwiek
się.

oczywiście —

mo-

los

Exemsprzyja choć przez 10 minut.
plum: X zasiada do stołu z pięciofrankówką (najniższa stawka) i stawia ją

mów panujących i starej arystokracji,
przetrwało w Sporting-Clubie, którego
członkiem może być tylko członek odpowiedniego klubu obcego.

Niewiara i zabobon

istotne
pierwszy

psychiki
wchodzi

—

gracza.
do

oto cechy

Kto

kasyna,

po

|

raz

nie wie-

rzy żadnym zasłyszanym opowieścioni
muje wygraną,
trzydziestopięciokrot- o grze, nikogo o nic nie pyta, sam próPo
ną swą stawkę; sumę tę stawia na 17 buje znaleźć system niezawodny.
i trafiwszy znów dostaje trzydziesto- krótkim czasie zaczyna wierzyć wszyprzyswajać sopięciokrotną stawkę, przeszło 6.000 fr. stkiemu i wszystkim,
sumę tę stawia na 32 i, znów trafiw- bie „systemy*, podpatrzone u szczęszy, uzyskuje przeszło 200.000 fr.! Je- śliwców, wypytywać się, jaki krupier,
jeszcze szczę- jakie stoliki i jakie liczby mają w tei
śli do tego dochodzą
śliwe szanse (4 cheval carrć,
trans- lub tamtej godzinie „pecha“, zbierać
cudze
doświadczenia
i
versale pleine, transversale
simple), skwapliwie.
na

8; numer

ten wchodzi

i X otrzy-

może po kilku minutach gry podnieść

skrzętnie

się z półmiljonem franków w pugilaresie. Ale czy ta uczyni? — Napewno
nie! I pół miłjona, fantastyczny majątek, w który
rozrosła się pięciofranotchłani
kówka, ginie w pożerającej
banku kasyna.....
Kasyno dzisiejsze obliczone jest na

liwienie zabobonne dochodzi wreszcie
do tego, że opanowany grą
osobnik
kładzie tylko to ubranie, w którem coś
wygrał, idzie do Kasyna tylko * tą a
nie inną droga i t. d. i t. d., przypomi-*
nając najdokładniej fetyszystę z niedostępnych kniej barbarzyństwa.
M. P.

masę:

dawne,

dostępne

elity-międzynarodowej,
Bro

wyłącznie

dla

łatorośli

do-

sa „Wydawnictwo

notować

własne.

Wileńskie" ul, Kwaszelna

Przewraż-

23.

/

