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SŁOWO

PRZEDSTAWICIELSTWA
(RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk

i Administracja

PRENUMEFATA
W

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259,
zprzedaży

detalicznej

cena

pojedyńczego

N-ru

20 groszy.

BROWICA
KSZTY —

(powiat) — Księgarnia
Bufet kolejowy.

NIEŚWIEŻ

drukarni

ECK — Sklep „Jedność
A — ul. Suwalska 13, S. Matecki.

262

MOŁODECZNO

—

Księgarnia

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

CENY

cja nie uwzględnia

50 prac. drożei.

zastrzeżeń

co

T-wa

OGŁOSZEN:

—

ul. Ratuszowa,

NOWOGDÓDEK

—

Księgarnia Jaźwińskiego.

Kiosk St. Michalskiego.

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”.
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.

K. Malinowskiego.

PIŃSK

—

Księgarnia

POSTAWY

STOŁPCE

RODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński,
NIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierryński.

redakcji 243, administracji 228,

4 |

— Bufet kolejowy.
Księgarnia T-wa „Lot”.

-.ĘBOKIE — ul. Zamkowa, .W. Włodzimierow.
ODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*

WILNO, Czwartek 15 listopada 1928 r.
Rsdakcja

IAKONIE
SŁAW —

—

—

Polska —

Księgarnia

St. Bednarski.

Pol.

Księgarnia

Macierzy

T-wa

Szkolnej.

„Ruch.

ST. ŚWIĘCIANY — ш. Rynek 9, N. Tarasiejski.
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch'*.
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“.

„Ruch*.

Wiersz milimetrowy

jednoszpaitowy

na stronie

2-ej i 3-ej

30 gr.

Za tekstem

10 groszy

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne

do rozmieszczenia ogłoszeń

Ogłoszenia cyfrowe

; tabelowe

© 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

20gr

14 - 22 listopada VII T ydzień Akademika.
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Rozmotu z ministr em
DaukanMinister wojny, genera!
Dow
zwyczajnie
tas, „po naszemu*
kont, potomek starej na Litwie rodziny, jest jedną z najbardziej popularnych w dzisiejszym
rządzie
kowieńskim osobistością.
//

mniejszych

gu

wn:

mo,

często

w

i

wewnętrznych

większych
i zamieszkach,

Przez to sa- chem - jak to Polska
przesad-

nieco

sposób

kłótniach
utraciły

robi w stosun-

ku do Litwy, tworząc bandy

Pleczkaj-

ny, często żaś słusznie, uważana jest tisowców. Powiern więcej, Polska bęponiekąd za ekspozyturę niemiecko- dzie potrzebna przyszłej Litwie jako
sowieckićj polityki wschodniej. Cieka- gwarantka jej niepodległości. Ale—
miwą jest właśnie dlatego osoba
rytle
tem
na
że
nistra/ Daukantasa,

suje/się jego sylwetka jako zdeklaro:
майеро wroga bolszewizmu, jako najenergiczniejszego tępiciela komunizmu
ewnątrz kraju.
Pozwalam sobie na tym
miejscu
odtworzyć krótką rozmowę z generałem Daukantasem,
jaką
miałem
w
i Królewicza
p
— Przewrót grudniowy na Litwie

Oświadczył lakonicznie

minister— był

wywołany
koniecznością
dziejową
wewnętrzno-litewską. Groził nam ko-munizm.
Przedsięwzięliśmy
bardzo
ostre

Środki,

rozstrzeliwując

nastu komunistów.

Tego

kilku-

wymagało

od nas dobro ojczyzny.
Przechodząc następnie do stosurnków polsko-litewskich,
zauważył generał, że na Litwie bardzo jest rozpowszechnione przekonanie, że Polska
nosi się w
stosunku
do
Litwy z
zamiarami „wcielenia bez zastrzeżeń”.
— Czy pan generał nie sądzi, że
„te obawy są nieco przesadne
i troX chę sztucznie w Kownie
podtrzymywane?
— Gdybyż pan
wiedział tak, jak
ja to wiem, jak bliscy
byliśmy tego
w listopadzie roku zeszłego...
— Dlaczego Litwa
nie chce nawiązać normalnych stosunków z Wijeńszczyzną,

resie

Litwy,

przecież

która

może wywierać wpływ

leży

w

to

w

ten

inte-

sposób

na Ziemię Wi-

leńską?
— Właśnie
przeciwnie,
pozostawiamy
Wileńszczyznę
samej sobie.

nie

starych

powtarzajmy

Historja

nauczyła nas wiele.

błędów.

Polska

i Litwa winny iść obok siebie, w obliczu tych, jak to pan słusznie zauważył, wspólnie nam grożących
sił,—
równolegle, zgodnie obok siebie, nie
zwracać się ku sobie pionowo czy to
w kłótni, czy też w nienormalnym sojuszu.
Panie ministrze, ale poza wszystkiem tamta Litwa
historyczna różniła się bardzo od dzisiejszej, stanowiła ona raczej zlepek
różnych
narodowości, początkowo pozostających
głównie pod wpływem kultury ruskiej,
następnie zaś polskiej. Dziś jest czysto nacjonalistyczno-litewską, żmudzką,
powiedziałbym nawet.
|
— Ha, trudno. Przeżywamy obecnie po wojnie okres
wybujałego nacjonalizmu.

Z

nacjonalizmem

skim walczyć nie można i go
żaden sposób nie zwalcz
®

litew-

się

w

+

że właśnie
na Litwę
byłby
niewspółmiernie

zarówno ze strony Prus

nacisk
większy

ten
za-

Wschodnich

jak Białorusi w rękach
Rosji. Od
strony
zachodniej
Litwę
mogłby
ostatecznie gwarantować poniekąd ko”
rytarz gdański (jakże niekonsekwentne w tym wypadku są spekulacje kowieńskie na „nieuregulowane polskie
granice zachodnie"),
ale od strony
Białorusi nacisk ten byłby „stokroć
silniejszy, a
wobec
niewkluczenia
do tej przyszłej Litwy problemu
białoruskiego,
siła Zjego wzrosłaby na
tyle, iż przynależność
Ziemi
Wileńskiej do Litwy pozostawałaby ciągle

pod znakiem zapytania.

W

dodatku

przez nacjonalistyczne ujęcie państwa
litewskiego
Litwa osłabioną byłaby
od wewnątrz,
skutkiem
ogromrego
balastu
mniejszości
narodowych na
tak niedużym stosunkowo
obszarze.
Koniec
końców
Wilno zprzypadłoby
Białorusi,
bądź
skrystalizowanej w
narodowem -państwie, bądź też jako
ekspozyturze takiego lub innego moskiewskiego imperjalizmu.
Jakież zadanie 1miałaby
wówczas
Polska? — Ciągle
i ciągle bronić o
wiele słabszą
i bardziej napastowaną Litwę,
Dlatego słusznie uważają ci, którzy

nie chcą

utrzymania

dzisiejszego, iż sprawę
Ską
rozwiązać
można
wspólnem porozumieniu
kim zakresie,
m.

BATE TDI

status

W dalszym ciągu rozmowa
skierowana została raczej na tory pry”
watne. Do tych wszakże wyżej
wymienionych uwag litewskiego ministra
wojny chcielibyśmy dodać od siebie
parę słów.
Abstrahując już od zasadniczej
myśli generała, z którą się nie zgadzamy, mianowicie, że unja
polskolitewska stała się przyczyną
upadku
państwa polsko-litewskiego,
widzimy
w rozmowach prowadzonych już: nie-

raz z wybitnymi politykami dzisiejszego

Kowna, trzy błędy, które nazwać
natury zasadniczej:
1) Z gruntu fałszywe i niczem nienie Ziemi Wileńskiej wywołuje coraz
0 panująwiększą ilość niezadowolonych.
Pod uzasadnione przekonania
cych
w
Ziemi
Wileńskiej
stosunkach.
tym względem uważamy,
iż panowanie Polski jest najlepszą propagandą W tej sprawie pisaliśmy już nieraz.
2) Zaniedbanie kompletne problena rzecz Litwy. Dlatego
powiadamy»
z braku możże czas pracuje na
naszą
korzyść, mu białoruskiego, który
ności
studjowania
go
na
miejscu trakgdyż z każdym rokiem ilość zniechęconych do państwowości polskiej na towany jest w Kownie czysto teoretycznie, opierając się jedynie na przeWileńszczyźnie wzrasta.
— Panie ministrze! ależ te prze: starzałych koncepcjach, ;powierzchowkonania nie są oparte na stanie fak- nem zaznajomieniu z dzisiejszą pratycznym
w
Wileńszczyżnie, pozwoli są białoruską i na podstawie mniej
pan sobie zapewnić,
że jest raczej lub więcej abstrakcyjnych hipotez.
wręcz odwrotnie!
3). Wtłaczanie zarówno ducha jak
— No, my mamy inne wiadomo- materji sukcesji
Wielkiego Księstwa
SCi.
Litewskiego w ciasne ramki neolitew— W jaki sposób pan generał skiego,
nacjonaszowinistycznego
przedstawia sobie przyszłość stosun- lizmu.
ków polsko:litewskich. Przecież geograZ tych wyżej wymienionych błędów
ficzno-polityczne położenie
Litwy
wypływają błędy dalsze. Gdyby
naPolski pozostanie zawsze jednakie wet użyć za podstawę rozważania mijak przed wiekami, w obliczu wspól- nistra Daukantasa,
iż te dwie
siły,
nych wrogów,
pomiędzy
dwoma jakie reprezentowały ongiś „Polska i
olbrzymiemi mocarstwami zaborczemi: Litwa, nie powinny były się ze sobą
Rosją i Niemcami.
łączyć, a-iść równolegle obok siebie,
— Nie jestem politykiem, jestem to nadmienić musimy, że wówczas
skromnym marynarzem. Muszę jed- siły te były sobie równe, a w każdym
nak przyznać
panu
słuszność.
Ale razie prawie równe. W koncępcji zaś
właśnie dla tego jestem przeciwnikiem dzisiejszych „polityków litewskich
ta
unji. Mojem skromnem zdaniem, unja ich przyszła Litwa byłaby
państwem
zgubiła państwo polsko-litewskie. By- maleńkiem w porównaniu :do dawne-

ły to dwie wielkie siły, które zamiast go Wielkiego Księstwa, o wiele słabiść obok siebie równolegle, splątały szem od Polski. Gdyby więc urzeczy-

DYSKUSJA

NAD

razeu1

będzie

NBESAS
BUDŻETEM.

minister

spraw

nego budżetu, stwierdza jednak, że śru-

ba podatkowa stała się nadmiernie ucią
żliwa i dlatego wita zapowiedź reformy
i do-

;

i zmaganiach,

w

tych

Niemiec i Rosji, to stwierdzić

należy,

Briand.

52 sesji

nie może

skorzystać

ze względu

na plan stabilizacyjny, który nie pozwa
la na wydatkowanie sum obrotowych.
Naruszenie planu stabilizacyjnego z je-

zatrudnionym

100 tysięcy

stanie około

w tym przemyśle.

Wypowiedzeniem

objętych

zo-

x

robotników.

DBiicerowie chińscy na edukcji w Niemczech
BERLIN. 14.11. W najbliższych dniach przybywa tutaj grupa 35-ciu oficerów armji
chińskiego generała Fenga. Oficerowie ci mają studjować w Niemczech nauki prawnicze, aby móc później objąć stanowiska w administracji swego kraju. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem gen. Fenga oficerowie zamieszkają w Poczdamie,
życia wielkomiejskiego móc spokojnie oddawać się pracy.

Katastrofa

parowca

Nieznane

aby

zdala

od zgiełku

PRAGA.

14.XI. Bela

Kuhn,

dostał się w ręce

okolicznościach

jak

policji

„Prager

rumuńskiej.

następujących:

Presse*

Stało

z Bu-

się to w

cj

Bela Kuhnem.

Bukareszcie

silenia

rządowego.

twierdzą,

że

rząd

w celu wywołania

sowiecki

inne

pozycje

bu-

jed-

i postępowania.

i klubów

zainteresowanych

stronnictw

ta została ratyfikowana.

WARSZAWA,

14.XI. (tel. wł. Słowa)

We środę dnia 14 b. m. odbył się w
restauracji Hotelu Angielskiego obiad

wydany

przez

redakcję

„Dnia

Pol-

skiego" z licznymi przedstawiciela
mi
kół konserwatywnych ze wszystkich
prawie województw
Rzeczypospolitej.
W obiedzie tym wzięli
udział
Ministrowie Meysztowicz i Niezabytowski

oraz liczni przedstawiciele Sejmu, Se-

wysłał

rozruchów podczas

wielu

Sprawy honorowe
nich wystąpień

na fle osfaiw Sejmie.

WARSZAWA, 14 XI.
kuluarach sejmowych

W

żywo

sprawa

jednego
jednego

wyzwania

(tel. wł. Słowa).
omawiana
była

na pojedynek

z najwybitniejszych

z wybitnych

przez

posłów B. B.

posłów

P.P.S.

Sprawa

ta jest w toku. Również omawiano i druzi
pojedynek

mający nastąpić

na

tle zajść

po-

lemicznych na jednej z komisyj sejmowych.

prze-

Nowa sala Senafu.

Bergson i Sigrid Undsef laureafami Nobla

Nowa sala Senatu wygląda bardzo ładnie. W przeciwieństwie do sali sejmowej
robi wrażenie przytulne i wesołe. Podnieść

SZTOKHOLM. 14.X1. Szwedzka akademja
umiejętności postanowiła przyznać litereacką nagrodę Nobla na rok 1927 Henrykowi Bergsonowi, zaś nagrodę za rok 1928 norweskiej pisarce
Sigrid Undset.

przędewszystkiem należy
doskonałą
akustykę;
każde
słowo
z trybuny swietnie
słychać.
Projektowanie przebudowy gmachu Se-

Niepowodzenie
LONDYN.

14.11.

(PAT).

Lloyd

Na wczorajszem

czej pod względem ekonomicznym, spo
łecznym i kulturalnym. Frakcja głosować będzie za odesłaniem budżetu do

przez te trudności,

Wszystkie

dążąc

każdym
wypadku
do uzgodnienia
po-

natu i prasy.

we zachowanie się aresztowanego
wzbudziło domysły, że chodzi tu o Belę Kuhna. Policja posłała
fotografje jego do Bukaresztu, skąd nadeszła telegraficzna odpowiedź,
że aiesztowany
W

taktyki,

Obiad „Dnia Polskiego”,

Przed kilkoma dniami aresztowano w Konstanzy podejrzanego osobnika, przy którym znaleziono znaczną sumę. Osobli-

jest istotnie

w

Na odpowiednim dokumencie zostały wszystkie trzy stronnictwa podpisane. Na posiedzeniach
plenarnych

„Vesiris”

donosi

swobodę

glądów

losy rozbitków

Bela Kuhn aresztowany w Rumunii
karesztu

zupełną

nak z reguły
poszczególnym

umowa

NOWY YORK. 14.11. Według ostatnich wiadomości parowiec niemiecki
„Berlin** uratował 2 łodzie w których znajdowało się 22-ch rozbitków załogi.
„Vestris“, zaš parowiec amerykański 86 pasażerów i 90 członków załogi parowca „Vestris“.
Dotychczas brak wiadomości o losie 136 osób.
NOWY YORK. 14.11. Katastrofa parowca „Vestris'* wzbudza powszechne zainteresowanie.
Sterowiec „Los Angelos“ otrzymał instrukcje przygotowania się do natychmiastowego łotu, celem wzięcia udziału w akcji ratowniczej.

komisji.
Przeciw budżetowi przemawiali jednej z najistotniejszych
jega
części
szcze
posłowie Wołyniec i Bitner.
skompromitowałyby
nas nazewnątrz
Poseł
Stapiński
(Związek Chłopi miałoby fatalne
skutki dla naszego
ski)
podnosi,
iż
dzięki
chlubnej inicjazagranicznego.
kredytu
Licząc się jednak z wolą stronnictw tywie Banku Rolnego w całej Polsce
zmierzających do podniesienia drobne- rozpoczął się żywiołowy ruch meljorago rolnictwa, rząd uchwalił podwyż- cyjny. Chłopi, mając w kieszeni prames
szyć kapitał zakładowy Banku Rolne- sy, zączęli masowo meljorować, a gdy
go o dalsze 30 miljonów. Nadto rząd przyszło do terminów płatności, Bank
przeznaczył 30 milj. na pożyczki meljo- Rolny oświadczył, że niema pieniędzy.
racyjne. Będę szczęśliwy, oświadczył Zresztą państwo przebrnie szczęśliwie

kreśloną.

14.XI. (tel. wł. Sło-

Nowa katastrofa w przemyśle niemieckim

George'a

posiedzeniu

Izba Gmin

w wyniku

dysku-

chodawego z zadowoleniem.
sji przeprowadzonej w sprawie angielsko - francuskiego układu morskiego odrzuciła 326
W polityce wewnętrznej ze wglęgłosami przeciwko 163 poprawkę Lloyd George'a na mowę tronową, w której to popradu na sytuację zewnętrzną mówca rawce Lloyd Georges wystąpił stanowczo przeciwko wzmiankowanej poprawce.
dzi wystrzegać się nienawiści wzajeRÓL RCODY
A PARC
LL
a
i
mnej. Nasze mniejszości narodoweFs
znaj
stwierdza wreszcie mini- k:aińców we Lwowie, zabrał głos pos.
dą u nas ojczyznę, gdy staną na grin- dżetowe
ster są wykonane z wyjątkiem jedynie Woźnicki (Wyzwolenie), który oświad
cie państwowości polskiej.
wykonania brak Czył, że odpowiedź Ministra Skarbu w
Następnie zabrał głos minister skar- takich, dla których
podstaw
prawnych.
SD sprawie wykonania budżetu nie jest wy
bu Czechowicz, który odpowiadając na
starczająca.
Następnie
pos.
Smulikowski
w
imie
podniesiony w toku dyskusji zarzut, że
Pos. Sanojca (BB), stwierdza, że w
reprezentującej
rząd nie wykonywa budżetu tegorocz- niu grupy poselskiej,
czasie
debaty rzucono
frazesy, które
PPS,
związanej
z
dawną
trakcją
rewonego zgodnie z ustawą skarbową, оmiały
dyskredytować
obecny
izad.
lucyjną,
składa
oświadczenie,
z
któreświadczył, że wykonanie tegorocznego
Rząd
tymczasem
wychodzi
z
tej
kampa
go
wynika,
że
grupa
ta
sprawę
budżebudżetu w okresie od pierwszego kwietnia do 30 września, czyli za sześć mie tu traktuje, jako nieadzowną koniecz- nji zwycięski. Faktem jest, że w żadnym budżecie nie było tak wielkiej susięcy wydano miljard 332 miljony zło- wość państwową.
my na szkoły, jak w przedłożonym o0Ten
zasadniczy
stosunek
do
budżetych, co stanowi 48,83 proc. całego bupaństwowej nie becnie, mianowicie 400 milj. Na roboty
dżetu rocznego, łącznie z 145 miljona- tu jako konieczności
przeszło 100
mi złotych, przeznaczonemi na zasiłki wyklucza wypadków sprzeciwienia się publiczne przeznaczono
milj.,
tyleż
na
ro!nictwo.
Rząd
обеспу
wówczas,
gdyby
zachodziła
konieczdla urzędników, emerytów, inwalidów
wojennych i t.d.
Cyfry te nie mogą ność zmiany rządu, a istniała pozyty- chłopom nic nie obiecał, a jednak daje
świadczyć o niewykonaniu budżetu we wna możliwość zastąpienia go innym Polsce rozwój ktituialny, polityczny i
Odpierając twierdzenie,
dług uchwał Sejmu.
Punkt obrazy, o lep szym rządem, dającym gwarancje, gospedarczy.
ile można wydedukować z przemówień że przy zaspokojeniu potrzeb państwo- iż przewidziany dla armji budżet jest
przedstawicieli stronnictw leży w nie- wych zrealizowane byłyby postulaty lu zawielki, mówca zapytuje: „Czem sie
wykonywaniu art. 1l ustawy
skarbo- du pracującego. Ten stosunek frakcji obronimy, gdy n1 nas runie obca nawaarmatami i karabinami?"
wej, upoważniającego ministra skarbu do budżetu jest wynikiem przesłanek ła, iak nie
do udzielenia zapasów kasowych, kre- ideologicznych, wiążących zasadę nie- Rząd obecny wznawia tradycje Jagieldytów dla drobnego rolnictwa w wysa- zależności politycznej narodu z wyzwo lonów i Batorych, daje Polsce rozkwit.
Wiceminister skarbu Grodyński 0klasy robotnikości 100 milj. a z upoważnienia tego leńczemi dążnościami
rząd

WARSZAWA

”

Konierencje Poincarego

bo ponad

niem

stoi

minister, gdy sytuacja budżetowa posię razem. W tych olbrzymich, tak wistnić teorje ;zgodnego i równoległe- zwoli na przyjście drobnemu rolnictwu jego twórca, wódz narodu Marszałek
różnych geograficznie i etnograficznie go odporu Litwy i Polski wobec na- z pomocą kredytową w skali co naj- Piłsudski.
obszarach, w tych ciągłych wewnętrz- ciskających je z zachodu i wschodu mniej takiej, jak przez Sejm została zaPo przemówieniu posła Zahidn=go

*«ych tarciach

Francji

Porozumienie Wyzwolenia i PPS.

wa). Dnia i4.X1
odbyło
się posiesprawozdanie w sprawie rokowań polsko - litewskich, zaleconych rezołucją Rady Ligi dzenie przedstawicieli
PPS.,
Wyzwo# roku zeszłego.
lenia i Stronnictwa Chłopskiego.
Na
$
Sprawozdanie to opracowuje przedstawiciel Hiszpanji w Radzie Ligi Narodów amba powyższem posiedzeniu przyjęto,
że
sątlor hiszpański w Paryżu p. Quinones de Leon.
wszystkie
te trzy
stronnictwa mają
powołać do życia stałą wspólną komis.ę porozumiewawczą dla ochrony
PARYŽ. 14.11. (PAT). „Petit Parisien“ donosi,
że ambasador
angielski odbył z republiki i Rzeczypospolitej.
Zadaniem komisji będzie zapewnić
Poincare naradę co do zasad utworzenia oraz programu prac komisyj rzeczoznawców.
stronnictw wymienioDziennik twierdzi, iż rządy zainteresowane przedstawią swe poglądy w memorjałach za- współdziałanie
nych
we
wszystkich
sprawach, dotykomunikowanych ministerstwom spraw zagranicznych państw sojuszniczych.
czących uchwalania i obrony ustroju
republikańskiego
oraz działalności
sejmu
i
Senatu
Rzeczypospolitej.
BERLIN. 14.11. (PAT). Jeszcze nie zakończył się lokaut w przemyśle metalowym,
We wszystkich innych dziedzinach
a już związek przemysłu jedwabniczego zapowiedział wypowiedzenie umowy taryfowej
stronnictwa
wymienione
zachowają
wszystkim robotnikom

agentów do Rumunji

WARSZAWA. 14. 11. (PAT). W
pierwszem czytaniu odesłano do właściwych komisyj kilka projektów ustaw
Następnie zbrał głos pos. Roguszczak
(NPR),
oświadczając iż niema
powodu wątpić o realności przedłożo-

zagranicznych

Jako najważniejsza sprawa polityczna znajduje się na porządku dziennym

“guo

polsko-litewjedynie we
i w szero\

podatku, a zwłaszcza gruntowego

14. Xi. 28.

GENEWA. 14.11. (PAT). W kołach Ligi Narodów czynione są już przygotowania
ago rozpoczynającej się 10 grudnia 52-ej sesji Rady Ligi Narodów. Przewodniczyć tym

80-fe posiedzenie Sejmu

Każdy rok panowania Polski na tere- możemy

#-

' przygofowania do nowej sesji Rady Ligi

WOJNY ge n.Daukantdsem

swą siłę, utraciły odporność -nazewnątrz i zostały pochłonięte przez wielkie mocarstwa.
;
Nie jesteśmy i nie :byliśmy nigdy
Posiada on dla nas“ jeszcze to wrogami Polski, tylko wrogami jej
wyjątkowe znaczenie,iż Litwa dzisiej zaborczej w stosunku do Litwy posza, ze względów cžysto taktyczno- lityki. Nie zamierzamy nigdy rozbijać
politycznych, koordynuje z Niemcami Polski, spekulować na jej wewnętrzi Sowietami swą politykę zagraniczną nym rozkładzie, tak—dodał z uśmie-

»w stosunku do Polski.

fm,

(bezp. ukr.), który bronił wystąpień u-

Świadcza

że

na

liczne

i szczegółowe

kwestje rząd da odpowiedź w komisji.
Po wyczerpaniu listy mówców, Mar

szałek zarządził głosowanie nad zgłoszonemi wnioskami
pos. Chruckiego
(ukr) i Bitnera (kom.)
© odrzucenie
pieliminarza. Wniosek ten upadł i tem
samem preliminarz budżetowy w pierwszem czytaniu przyżęto i odesłano do

komisji budżetowej.

3

natu i kierownictwo nad robotami wykonał
architekt Stanisław Miecznikowski z Wilna,
Współpracowali z nim, jako główni jego
pomocnicy, architekt Giryn, również z Wilna oraz studenci

Wydziału

całą

na

studentem

budowę

w

ciągu

3 i pół

miesięcy,

Koszt robót wyniósł
około
500.000
złotych. Wśród
bardzo
miłych,
sympatycznychi zacisznych lóż, zwraca
uwagę
loża
Pana Prezydenta, a także loża korpusu dyplomatycznego. Obydwie te loże
są wyta-

petowane materjałem samodziałowym wileńskim i przyozdobione majoliką huculską.

Ruch z Rosji do Polski.
W miesiącu wrześniu r. b. przywieziono z Rosji do Polski 1580 wagonów
różnych

towarów,

w tem

1215

wagonów

rudy

żelaznej. W tym samym czasie wysłano z
Polski do Rosji 492 wagony. w tem 327
wag. żelaza i blachy.

Tranzyf rosyjsko-niemiecki przez
Polskę.
Ministerstwo Komunikacji
czyni od
dłuższego czasu starania o pozyskanie dla
Polskich Kolei Państwowych
tranzytu niemieckiego i rosyjskiego.
Uzyskanie łądun-

ków rosyjskich i niemieckich przez polski
zarząd kolejowy wpłynęłoby niewątpliwie
dodatnio

na

dochodowość

eksploatacji

kolei, zwłaszcza że Polska
stanowi dla
wielkiej połaci Niemiec i Rosji najkrótszą
drogę przewozu. Droga tranzytu na Litwę
i Łotwę

jest dla tych krajów dłuższa

sztowniejsza.

i ko-

UWAGA!

„TAJNY KURJER"
LIL DAGOWER

teatru „Nirwana'* w Lidzie. Nagłość te-

struje się w Wilnie

go wniosku
drzuccno.
Na tem porządek dzienny wyczerpano. Następne posiedzenie w piątek
16 km. o godz. 4 po poł.

ze

Sala wykonana została istotnie w amerykańskiem
tempie.
Projekt
i kosztorys
wykonano mianewicie
w
ciągu 9 dni, a

Następnie Izba przystąpiła do wniosków nagłych.
Pos. Harniewicz (Ch.
D.) motywował nag'ość wniosku swego klubu w sprawie zdemolowania

przez żydowski tłum chrześcijańskiego

Architektury

Politechnice
warszawskiej
Redo na czele.

z udziałem

Iwana Mozżuchina

© którym

i PETERSEN-

MOZŻYCHINOWEJ,
mówi

całe

Wilno, demon-

po

raz

pierwszy

i nie ma nic wspólnego z „Carskim
Kurjerem*.
Dziś w kinie „HELIOS*.

wii

Wyvia4 wire Nino

Fzwmawwwuw

|

2

ECHA

KRAJOWE

WILEJKA (pow.)

uczczoną

waniem

„Anioł

się składanie

minutą

na

następffie

grobie

mozo-

z wielkim

ubiegłym

roku

400 zł. W

odbyło

Nieznane-

zł. docho-

15.184

mi

machnął

Nowogródku

du i podatek wymierzył 1.144 zł.
nieźle!? I dzieje się to w roku,
wiem czem będę karmił służbę i
bo mam 30 proc. zwykłej normy
na. Czyż to nie fakt wołający o

Prawda —
„kiedy nie
inwentarz,
żyta i Siapomstę do

660 zł. podat-

Jeżeli do tego dodać:

Boga!

podatku
ku majątkowego, 666 zł. 17 gr.
gruntowego, 230 zł. 28 gr. podatku drogogminnego
podatku
wego, 632 zł. 55 gr.
706 zł. 23 gr. podatku szacunkowego, za
rower RU
psy 30 zł., za bryczkę 20 zł. za
zł. — to otrzyma się 4099 zł. 23 gr. które

w koście-

nabożeństwie

i łąk było

orrtej

ziemi

gdzie

folwark

Posia-

Skarbowego.

Urzędu

Wybryk

łem i trudem sporządziliśmy rachunkowość.
b. czuły na
Ziemię mam lichą — piasek
upały. Latem żyto podpaliło i omłót okazał
się fatalny. Kopa dawała 3—4 pudy, a do
tego grad pobił więc rezultat był fatalny tej
rachunkowości, bo wykazał parę tysięcy depieniędzmi z parcelacji.
ficytu „pokrytego
Otóż pomimo tego, iż minister Skarbu zalecił przyjmować w uwagę nawet „najbarrachunkowość i trochę
prymitywną
dziej
w
wierzyć ziemianinowi, Urząd Skarbowy

go Żołnierza od przedstawicieli wojska, szkol
nictwa, społeczeństwa i policji.
akademja w
Wieczorem
odbyła się
ё
gmachu gimn. państwowego.
ll-go w niedzielę zostało
odprawione
we
nabożeństwo
dziękczynne
uroczyste
AV cerkwi miejwszystkich świątyniach.
scowej po nabożeństwie duchowny Bużycki
z lży w przemówieniu swojem, „ porównał
czasy carskie z obecnemi, zwracając uwagę
jak wiele dobrego Polska zrobiła dla obywanarodowości, za
teli państwa, bez różnicy
co też powinni być wszyscy wdzięczni rząA
dowi polskiemu.

Po skończonem

LONDYN,

koło 150 ha, a w roku ubiegłym pozostało
100 ha i młyn przynoszący 600 p. ziarna.
Dotąd nie przedstawiałem żadnych rachunków i naznaczano mi podatku od 200 —

milczenia i odśpie-

Pański',

wieńców

—

dam

sobotę, jako w dzień poświęcony zmarłym
bohaterom, po odśpiewaniu egzekwji i odprawieniu żałobnego nabożeństwa, jak również po wygłoszonej egzorcji przez
księdza
dziekana Śnieżkę, uformował się pochód,(w
którym nie brakło nikogo ze społeczeństwa
miejscowego) i udał się na cmentarz, gdzie
po przemówieniu kapitana
Klimasza i por.
Vorbrodta, pamięć
zmarłych
bojowników

została

Kłopoty ze „Ścianą Płaczu:

NOWOGRÓDEK.

Uczczenie
10-łecia niepodległości
w Wilejce pow. wypadło okazale. W

Polski

SŁOWO

le, wyruszył pochód do parku 3-go Maja,
gdzie zostało dokonane poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę „Domu Zgody”
przed poświęceniem burmistrz Hołownia, odczytał uchwały Komitetu obchodu oraz radnych miasta co do budowy wspomnianego
ь
domu, oraz akt erekcyjny.
Inspektor szkolny p. Płamiński w swojem przemówieniu streścił doniosłość dwudniowego święta. Wieczorem zaś w niedzielę odbyła się akademja w sali miejscowego
Nitosławski w
Kina, na której p. starosta
zwięzłych i dostępnych słowach dła szerodoniosłość
scharakteryzował
kiego ogółu,

podatek

jako

100 ha

folwark

opłacić

musi

piasziemi ornej i do tego nieurodzajnych
ków! To nie jest życie, lecz męka i jutro,
gdy będziemy šwiecič 10-lecie oswobodzenia Polski módlmy się, by Bóg nas uwolnił
od zmory, która w postaci teoretyków nic
wspólnego z życiem niemających rozpanoszyła się w naszych urzędach skarbowych.
Za czasów rosyjskich płaciłem 120 rubli w
Krotkowzrocznošč nadwie raty i tylko.
szych urzędów skarbowych przypomina mi
kmiotka, który źle karmiąc krowę i niedaz mleka
chwili.
jąc sciołki, chciał ciągnąć korzyści
wie- i dziwił się że krowa coraz bardziej zaryDomy były ładnie udekorowane,
„zdechła.
wieczorem zaś ituminowane.
wała mleko, chudła aż wreszcie
której
ziemianami,
między
jedności
Trzeba
— Uroczystość 10-lecia. Wśród
urozmaiconego programu obchodu
uroczystości niestety niema! Trzeba aby cała prasa my10-lecia niepodległości Polski na
uwagę i śląca państwowo i twórczo poparła, bo inapowzmiankę zasługują imprezy podjęte przez czej już nie za górami czas, gdy każdy
obecnie niewdzięcznego
miejscowy
Komitet
„Strzelca“ i Patronat zbędzie się tego
Opieki nad więźniami. Oprócz bowiem prze- warsztatu pracy, a Polska dojdzie do tego
— t. j.
mówień na większą i mniejszą skalę, dały stanu, co jest otjecnie w Sowietach
S. S.
one szerszej publiczności możność przeżycia braku chleba.
kilku historycznych chwil, poprzedzających
SKORBUCIANY.
wskrzeszenie Ojczyzny, przez
wystawienie
Dnia 15 b. m. o godz. 18 odbędzie się
na
scenie
„Więźnia
Magdeburskiego" i

„Szaleńców*.

Dzięki

świetnej

grze

wy odczyt na temat: Jak zaoszczędzić paszy
i powiększyć udój mleka.
Aktualny ten odczyt wygłosi Inspektor

chnowicza i Siemaszko,
całość
podjętych
starań wypadła
jaknajlepiej,
zyskując aplauz dość licznie zebranej publiczności.
MIADZIOŁ

(pow.

Rudomińska) cieka-

(gm.

w Skorbucianach

p.p. Mi-

Stacji

Rolny Wileńskiej Rolniczej
czalnej w Bieniakoniach.

DoświadJ. H.

Postawski).

LANDWARÓW
szkolnych i kolewładz
uwadze
Ku
—
— Kłopoty rolnika. Tyle pisze się i mówi od paru lat o lnie, że wszyscy więksi i jowych. Brak należytej opieki nad młodzie-

pociągami
żą Szkolną, jeżdżącą codziennie
do Wilna i z powrotem zaczyna mocno niewreszcie i czępokoić samych rodziców,
świadomość
stych podróżników, mających
wychowania młodzieży. Mamy | wprawdzie
wagony z tabliczką „dla młodzieży szkolnej”
lecz dzieje się wręcz przeciwnie. Do wagonów tych napływają pasażerowie, nie mająani ze
cy nic wspólnego ani z młodzieżą,
szkołą. Palą papierosy, piją wódkę, rozmao rzeczach dla młodzieży niewiają często
dozwolonych, czytają erotyczną (z ilustracjami) lekturę i t. d. i t. d.
Temu wszystkiemu nolens volens przycodzień
która
gląda się nasza młodzież,
spędza w dusznej tej i zatrutej atmosferze

mniejsi właściciele ziemscy
zaczęli
siać go
dużo więcej niż pozwala na to, choć mniejwięcej racjonalna gospodarka, wyczerpując
i tak już ubogą ziemię i niedokarmiając zimą inwentarz z braku paszy.
Kalkulowali
sobie, że może choć na krótko
dojdą do
normy dochodu, jaki obowiązuje mieć Urząd

przy

określaniu

podatku

docho-

dowego. I wyszła klapa,
bo choć ben urodził, ale żydki obliczyłi po swojemu i kupuja len tyłko za koszty produkcji, nie biorąc
nawet pod uwagę, że w tym roku robotnik
jesienią kosztował
trzy razy drożej, niż
w inne lata, tembardziej twierdzenia Urzędu
Skarbowego, że hektar ziemi musi dać pewną z góry określoną ilość dochodu.
Więc
znowu, nie mogąc usunąć wątpliwości
S
Urzędu.
Skarbowego,
trzeba
sprzedac kawałeczek ziemi, ma się rozumieć
bez żadnej formalności i pozwolenia Urzędu Ziemskiego, bo „Periculum in mora', czyli sekwestrator „ante portas“.

Szaława.

—

Zwrot starożytnej

świątyni.

Kurja

kościelnej,

wzniesiona

w

Często
odrabia

ta

wszystkie

ASU

R

CO

i „Owocowa,
fabryki

M. PigoGk w tratowae
й Są wyśmienite.

Ai

Żądać wszędzie.

i

ATA

i

OSI

I

i

ITK

14.X1.

Niedawno

Według przeprowadzonych

, rek niemieckich. Ponadto

znikł z

dochodzeń

puścił on

Tallina

znany

zdefraudował on

w obieg

B

a

TT

weksle

przedłużenia

III

POMNIK MONTWIŁA

TALLIN, 14. XI. PAT. Jak wiadomo,
w dniu wczorajszym podał się
do dymisji gabinet estoński z powodu votum nieuiności, wyrażonego przez
frakcję rolniczą ministrowi rolnictwa.
_ Według dzisiejszych doniesień, przewodniczący estońskiego Zgromadzenia Narodowego powierzył misję utworzenia nowego gabinetu gen. Sootsowi, członkowi związku włościańskiego
i byłemu
ministrowi
wojny.
Gen. Soots zastrzegł sobie do piątku po poł. czas
na udzielenie odpowiedzi.

Wycofywanie wojsk angielskich z Ghin.
` LONDYN, 13.XI. Na „dzisiejszem AS azerų
Izby” "gamie mitfstęł
wojny oświadczył w odpowiedzi na zapytanie, iż z 18-tu
bataljonów
bry-

Mólder.

pół miljona

na sumę

kilku

wizy.

Módler

III

ma-

miljo-

że

mu

pozwolą;

że

odsta-

III

pomnika Mickiewicza choćby
Szu parku. Montwiłłowskiego.
tam

na

wiosnę

mnik jednego
nych Wilnian
z placów 'albo
sta. Ci, którzy
sprawą,

roku

przyszłego

po-

z najbardziej
zasłużozdobić
będzie który z
ogrodów naszego mianajgorliwiej zajmują się

mówią,

że dołożywszy

starań

można będzie odsłonić pomnik już na
św. Józefa czyli 19 marca raku przyszłego. W każdym razie jeszcze przed
nastaniem mroźnej zimy,
mianowicie
jeszcze

w

ciągu

bieżącego

miesiąca

mają być założone fundamenty aby dobrze

ukrzepły

w

zamarzającej

ziemi.

W parku Montwiłłowskim pod Rossą znajduje się, porzucony piedestał
okazały, który Józef Montwitt przeznaczał pod pomnikową figurę Mickiewicza, bo o pomniku

nie zawsze

Mickiewicza

w Wil

marzył i zrealizować

ga

wielokrotnie. i na rozmaity sposób pró-

bował. Rzecz jednak zawsze okazywa-

ła się niewykonalną pod panowaniem
w Wilnie władz rosyjskich.
Montwiłł o postawienie
Tentował

z

generałem
Pershingem, naczelnym wodzem
skich podczas wojny światowej).

Według mego
wojnie światowej
chwili
ostatniej,
miesiącach.

Nie

przyłączenie

poglądu,
obrót w
nastąpił dopiero w
raczej w ostatnich

obrót

ten

II

w zaciSądził,

państw

z góry

przesą-

zwycięstwa

twierdzić,

że

dziło, nie ulega jednak wątpliwości, że
krok ten odegrał tu rolę bardzo poważną.
Przyłączenie - się
Ameryki — @0
państw koalicyjnych
miała doniosłe
znaczenie
psychologiczne, w niczem
nie

ustępujące

rozmiarom

następstw

materjalnych tego kroku. Pokazaliśmy
całemu światu, że
żywimy sympatje
dia sprawy

sojuszników,

a równocześ-

nie daliśmy całemu światu do zrozumienia, że gotowi jesteśmy dopomóc
sojusznikom nietylko, pieniędzmi, lecz

udział w morderstwie. Zbrodniarze po
które Fiszer miał ze sobą w portielu.

dokonaniu

morderstwa

zabrali

kilkaset

złotych,

frontach,

czemu

dałem

wyraz

w

depe-

szy, wystosowanej przeze mnie do narodu amerykańskiego po
przyjeździe

oddziałów

amerykańskich

da

Francji.

Chwilowe
niepowodzenia
wojsk
sojuszników były, zdaniem mojem, następstwem mylnego
twierdzenia,
że
frontu niemieckiego nie można przersobie
„ BERLIN. 14.11. W tutejszych kołach amerykańskich
przypisują wielką wa,
0- wać. Ponieważ uświadamiałem
dróży doradcy finansowego rządu polskiego Deveya do Moskwy. Mimo, > BS
niesłuszność takiego poglądu, usiłowama charakter nieoficjalny, będzie ona jednak zdaniem beriińskich kół amerykańskich przy- łem przekonać sojuszników, że przer-

Echa podróży Deuey'a do Moskwy

Rd gruntu dla dalszego rozwoju stosunków gospodarczych między Ameryką a
wanie frontu
ietami.
‚ Doradca finansowy Devey jest mężem zaufania
prezydenta Coolid,
który
pra- wykonania.

gnie być dokładnie

poinformowany,

jak się

tach, jakie są możliwości dla inwestycyj
gotów

jest poczynić

rząd moskiewski

A

obcych

wobec

Ś tiścja

gospodarcza

w Sowie.

kapitałów i wreszcie, jakie ustępstwa

Ameryki.

Devey

będzie

się starał pozatem

zorjentować, na jak silnych podstawach opiera się obecny regime w Sowietach. Tutejsze
koła amerykańskie podkreślają, że jeżeli obecne stanowisko Sowietów wobec Ameryki
nie ułegnie

zmianie,

nie jest wykluczone

nawiązanie

stosunków

dyplomatycznych

przed

upływem 2-ch, lat.

Głód w Moskwie i Leningradzie
Nieprzekonywujące
MOSKWA.

14.11.

(PAT).

Agencja

sprostowanie

Tass

donosi,

że wiadomości

podawane

przez

prasę zagraniczną o projekcie bezpośredniego zaopatrzenia dyplomatów zagranicznych
w środki żywności ze względu na trudności aprowizacyjne w Moskwie są nieprawdziwe.

Jak stwierdza Tass, zaopatrywanie w środki żywności

nych ośrodków

Rosji sowieckiej odbywa

Moskwy,

Leningrada

się bez żadnych trudności i że wobec

i in-

tego spra-

te —

te pierwsze

od dłuż-

szego czasu, — wzmocniły ducha zdeprymowanych już częściawo
żołnierzy. Po drugiej stronie frontu niemieckiego zwycięstwa wojsk koalicyjnych
wywołały niepokoje w armji.
Dzięki
akcji tej inicjatywa
przeszła do rąk%
sojuszników, którzy i nadal mieli możność narzucać
nieprzyjacielowi
swą
wolę. Znakomitte plany
strategiczne
wodzów koalicyjnych i sprawność bojowa ich żołnierzy dokonała reszty.
Do ostatecznego zwycięstwa przy- /
czyniły się w, wielkiej mierze również

i krwią našžyčh $ynów.=<Bete zja Adsdobre stosupkigrniedży Janinos

Ma fropie morderców łódzkich

derstwa naprowadził szofer taksówki, którą złoczyńcy odjechali ze środmieścia po dokonania mordu.
" Policja w dalszym ciągu poszukuje młodego 14-letniego chłopca podejrzanego o

amerykań<

do

chcę

się Ameryki

walczących

wojsk

rozstrzyganiu kampanij
wojennych, a
z tego punktu widzenia ostatnie oienzywy sojuszników posiadały
bardzo
doniosłe znaczenie. Dla
sojuszników
był to wielki sukces moralny,
gdyż

Choroba metropolity Szeptyckiego,

jest, rzeczą

możliwą

do

Moja wiara w zwycięstwa sojuszników była niezłomna.
Równocześnie
jednak byłem przekonany, że wojnę
można będzie wygrać jedynie przy sto
sowaniu ostrych ataków. Dlatego też
z całego serca popierałem pogłąd marszałka Focha, twierdzącego, że atak i
jeszcze raz atak jest jedyną
drogą,
prowadzącą do zwycięstwa. Zdaje się,
że nadzieje sojuszników
wzmocnione
zostały głównie na- skutek rezultatu ofenzywy z dnia 17 lipca 1918 oraz następnej
ofenzywy z dnia 8 sierpnia
1918 r. Nie chcę przez to powiedzieć,
że ofenzywy te, właśnie spowodowały
obrót w wojnie, gdyż zdaniem mojem,

ólne-

armjdm'i i ich
mi
zaprzyjaźniónemi
wodzami. Amerykanie uznają w całej
pełni zasługi, jakie wojska koalicyjne
położyły w pierwszych trzech latach
wojny. Ta świadomość dobrych chęci
ze strony wojsk koalicyjnych
podnosiła ducha oddziałów
amerykańskich.
A kiedy armje złączyły się do wspólnej bitwy,
doświadczenie
żołnierzy
francuskich i angielskich
_wytworzyło
wraz że świeżym
zapałem bojowym
żołnierzy amerykańskich silną
twierdzę.

Uważam,

że stworzenie

wspólne-

go dowództwa wszystkich wojsk koalicyjnych
przyczyniło
się w bardzo
znacznej

mierze

do

zwycięstwa,

szę się szczerze, że Ameryka
plan ten zaakceptowała.
Nie wolno

nam

i cie-

pierwsza

zapominać

również

o znakomitych sukcesach floty wojen-*
nej, głównie angielskiej. W Anglji mówiono, że każdy żołnierz angielski pły
nie

przez

na

kanał

jednega

plecach

marynarza. Odnosi się to w jeszcze
większej mierze do żołnierzy amerykań
skich,

których

bezpieczeństwo

w

cza-

sie transportu przez ocean zależne było w całej pełni od marynarzy. Ameryzasługi
umie
ka szczególnie ocenić
odwaswej
dzięki
którzy
marynarzy,
dze unicestwili plany niemieckich łosię
przyczyniając
dzi podwodnych,
zwydo
mierze
tem samem w wielkiej
cięstwa.

Z naszego

stanowiska,

zwłaszcza

zaś, jeśli chodzi o rolę*wojsk amery-

kańskich w wojnie światowej, żwycięj *
wspaniał
było
stwo sojuszników
na
tryumfem armji demokratycznej
Aui
Prus
ą
organizacj
autokratywną
demokratyczna,
Armja
stro-Wegier.
której oficerowie wybierani są z pożołnierzy, jest w peł- śród zwykłych
nem tego słowa znaczeniu armją deAmerykanie

mokratyczną.

są z niej ró-

wnie dumni, jak inne armje ze swych
wa specjalnego zaopatrywania dyplomatów cudzoziemskich nigdy nie była poruszana.
zwycięstwo przesądzone było już wcze starych tradycyj.
zostało za
śniej. Ofenzywy te jednak głównie zaś
Zwycięstwo osiągnięte
ich następstwa zabezpieczyły zwycię- cenę bardzo wysoką. Wszystkie pańofiary
„BUDAPESZT. 14.11. (PAT). Hrabia Bethlen, odpowiadając na inter- cięstwo i przekonały zarówno sojusz- stwa przyniosły daleko większe
zyało,
przypuszcz
nikówysjak
i
państwa
centralne
(jak
to
pierwotnie
się
niż
pełacje, „oświadczył w Izbie Deputowanych, że rząd węgierski bynajmniej nie
skując daleko mniej, niż oczekiwały.
wynika
z
powojennych
pamiętników
ma zamiaru rozwiązywać kwestji dynastycznej bez zasięgnięcia opinji parlarozmaitych
generałów
niemieckich), Wolno nam jednak żywić nadzieję, że
mentu.
że wojna musi się skończyć tryumfem gorzkie to rozczarowanie nie dopuści
koalicji.
do powtarzania się w przyszłości poJak już wspomniałem, psychologja dobnych katastrof.
ANGORA, *
PAT. Kismet Pasza przedstawił w dłuższem przemówieniu pro- odgrywa bardzo
poważną
rolę przy

Sprawa

monarchji na Węgrzech

Program

gram

W

charakteryzujący

rządu tureckiego.

ogólne wytyczne

tereckiej polityki wewnętrznej

i ze-

wnętrznej.

;

ciągu

roku

między

bieżącego

innemi
szeregu

sprawy
szkół

szkolne Kismet

ludowych

Pasza

z ustalonym

zapowiedział otwarcie
pragramem

oraz

zorga-

Pożar 10,000 ba last,

nizowane wędrownych kursów, których działalność będzie skutecznym
środkiem w
walce z anałfabetyzmem. Mówca zaznaczył, że ma nadzieję przy pomocy tych środków
nauczyć umiejętności czytania i pisania bardzo wielu analiabetów
Po przemówieniu Kismet Paszy Izba wyraziła jednogłośnie votum

w wieku starszym.
zaufania dla rządu.

Wielki pożar kinematograiu
pożar,

który ogarnął

cały budynek

teatru, Na przedstawieniu

było mnóstwo

dzieci,

któ-

re przeważnie zginęły w ogniu. Teatr spłonął doszczętnie. Z pod gruzów wydobyto mnóstwo zwęglonych trupów. Ogólnej ilości ofiar jeszcze nie obliczono.

tyklon szerzy spustoszenie w Ameryce południowej
AIRES,

14. XI. PAT.

Gwałtowny

cję Cordova.

MOSKWA, 14 XI. -Według doniesień z Sebastopola w lasach, znajdujących
się między Majkopem a Tuapse, wybuchł pożar, który osiągnął olbrzymie rozmiary. Dotychczasowe próby opaaowaaia pożaru nie dały rezultatu. Pożarem
objętych jest około 10,000 ha.

cyklon

nawiedził

prowin-

Skutki wybuchu

Dziwny wypadek w wyfwórni filmowej

W miejscowości Villa Maria zniszczonych zostało około
30 budowli,
przyczem 15 osób zostało zabitych, a około 50 odniosło rany.

BUENOS

AIRES,

14. XI. PAT.

Według ostatnich wiadomości w na-

stępstwie huraganu, który szalał w prowincji Cordova,
116 odniosło rany.

zginęlo

IIS

ORCO PORZ

ITT

STN

to, że o. o. franciszkanie mają
wznieść

tam

wielką

figurę

umieszczony

św.

zamiar
Fran-

ciszka z Asyżu. Zresztą skwer jest mocno zacieniony; perspektywy tam dla
pomnika brak.
Upatrzono tedy inne miejsce, mianowicie rodzaj placyka przylegającego na rogu ulicy Zawalnej i Trockiej
do boku kamienicy p. margrabiny Umiastowskiej. Nie wydaje się nam to
miejsce trafnie obrane. Nie czyni zawzniesienie pomnika Mickiewicza na- dość warunkom zarówno perspektywiwet w prywatnym
parku i to jeszcze cznym jak estetycznym.
jakby już za miastem. Przygotowany
Bardziej by się nadawał pad pomcokół pozostał w parku, natomiast po- nik Józefa Montwiłła skwer przed kopiersie Mickiewicza wyrzeźbione przez ściołkiem Bonifratrów lub ostatecznie
Welońskiego zostało z rozkazu władz możnaby się zdecydować na tak obiikilkanaście
lat temu
wywiezione w ty w malownicze widoki ogród po-Berstrony Szawelskie i nie wiadomo co się nardyński. jest też i Park Zamkowy
z niem stało.
(Cielętnik) do uwzględnienia...
Komitet zajmujący się sprawą uczCo zaś do tego, kto ma wykonać
czenia Józefa Montwiłła pomnikiem w popiersie, mające stanąć na cokole poWilnie postanowił, jak się rzekło, spo- mnika, to najprawdopodobniej
zwróżytkować piedestał z parku
Montwi- ci się Komitet do znanego rzeźbiarzałłowskiego. Na nim ma być ustawiony artysty Z. Otto w Warszawie, 'albo da
biust Józefa Montwiłła.
prof. Bałzukiewicza w Wilnie.
Nierozstrzygnięta jest tylko
kweSulimczyk.
stja gdzie, w jakiem miejscu ma stanąć pomnik wielkiego działacza społecznego i filantropa.
Początkowo i przez czas
dłuższy
była mowa o skwerze czyli
ogródku
Pękła gdzieś na świecie
struna o
miejskim otaczającym przy ulicy Troc- przedziwnym dźwięku — niezastąpiokiej mury po-Franciszkańskiego
ko- па... Ein schóner
Tonistaus
ścioła. Projekt
upadł ze względu na der Wel t—napisał znakomity krytyk

BATTISTIWI

INS

IT

EO

40

osób,

BERLIN.

o śmierci Battistini'ego.
Umarł? A przywykło

CE ZOT

się od

tak

dawna wierzyć, że Mattia
Battistini
posiadł tajemnicę nietylko nieskończo-

nego życia lecz nawet „wiecznej młodości*. Nie pamiętano aby
kiedykolwiek ukazał się na scenie lub na estradzie inaczej jak w pełni męskiej krasy...
no, i w pełnem posiadaniu bajecznego
głosu.

14.11. (PAT). W

jednem z większych towarzystw filmowych na Friedrich-

strasse zdarzył się niezwykły wypadek. W sail, w której wyświetlano
film wybuchnęła
gaśnica pożarowa z niewiadomych dotychczas powodów. Operator filmowy został tak
ciężko

muzyczny Józef Reitler na wiadomość

Efny

CATANIA. 14.11. (PAT). Główny strumień lawy, którego szybkość wynosi około 7 m. na godzinę, rozchodzi się na 5 odgałęzień, przyczem najsilniejsze z nich dochodzi do
_ Strumien, płynący ku Fossantore,stał się potokiem rozżarzonych kamieni. Według ostatnich obliczeń straty wynoszą około 200 milj. lirów. Działałność Etny powofi słabnie.

"

Więc — nareszcie! Sprawa uczcze- pomnik nie będzie „kłóć w осгу“ winia w Wilnie pomnikiem pamięci zna- leńskich satrapów. Więc przygotował
komitego organizatora
przedsiębior- wspomniany
cokół, a Pius Weloński
stw społecznych i wielkiego a rozum- dla pomnika w parku Montwiłłowskim
nego filantropa, Józefa Montwi- wykonał—w bronzie — popiersie twórłła zeszła z martwego punktu. Już w cy „Pana Tadeusza". Ale pomimo najnajbliższych
miesiącach
oczekiwać usilniejszych starań, nawet Józef Monmożna realizacji tej pięknej myśli. Mo- twiłł nie mógł uzyskać pozwolenia na
że już

(Wywiad

zwroć w wojnie świałfowej?

wywarła bardzo silne wrażenie zarówtyjskich, wysłanych do Chin w okresie marszu nacjonalistów,
11 już od- no u nieprzyjaciół, jak i u sojuszników.
iechało stamtąd, a 6 innych wyjedzie niebawem.
Ta samo powiedzieć należy o efekcie
jaki wywołałał w opinji obu
walczących obozów przyjazd naszych oddzia
łów zbrojnych na front
europejski i
WIEDEŃ,
14 XI. — Przebywający tu od kilku dni metropolita Szeptycki ich udział w decydujących bitwach.
ciężko zaniemógł. Konsyljum lekarskie zaleciło choremu zachowanie
zupełneJak tylko zapadła decyzja w kiego spokoju. Ze względu na kuracje pobyt metropolity w Wiedniu potrwa czas
runku przyłączenia się
Ameryki
do
dłuższy.
Koalicji, Stany Zjednoczone zdecydowane były walczyć 'aż do ostatecznego zwycięstwa. Ja osobiście
wierzysojuszników
od
į ŁÓDŹ. 14.11. (PAT). Dziś nad ranem funkcjonarjusze urzędu śledczego areszto- łem w zwycięstwo
udziału
w
wali jednego ze sprawców mordu, dokonanego w niedzielę wieczorem na osobach mał- pierwszej chwili naszego
kampanji wojennej. Wiara ta wzmocżonków Fiszerów w Łodzi.
możAresztowany został 19-letni Stanisław Łaniucha,
zamieszkały
w Łodzi przy ul. niła się jeszcze, kiedy dana mi
Targowej. Aresztowany Łaniucha przyznał się do udziału w morderstwie, Na ślady mor- ność zorjentowania się w sytuacji na

S ATS,

nów. Onegdaj udało się Móldera przytrzymać w tutejszym konsulacie estońskim, dokąd przybył w celu uzyskania
wiony będzie do Estonii.

Gen. Soois ma fworzyć gakinef w Esfonji

BUENOS

adwokat

p.

RYGA. 14.11. W miejscowości Chodyniec niedaleko Woroneża podczas przedstawienia kńematograficznego wstęga zapaliła się, wskutek czego powstał w jednej chwili

Ujęcie miljonowego oszusfa.
PARYŻ,

Brytyjskich

budowania
tej Ściany
przez. muzułmanów
nie została
jeszcze zdecydowana.
Minister przedstawi za kilka dni Izbie t. zw. Zeszyt Biały.
dotyczący
zatargu o starożytną Ścianę i wyłuszczający stanowisko rządu brytyjskiego
w Palestynie w poruszonej sprawie.

w

CZEKOLADKI
„Baniusia”, ..Złofa"

pa

ai

podJ. H.

14. XI. Sekretarz stanu do spraw Kolonji

Amery, interpelowa! w parlamencie w sprawie zatargu
między muzułmanami i żydamio Ścianę Płaczu w Jerozolimie, oświadczył, że sprawa za-

Omawiając

XVI

stoi w prawie wyłącznie katolickiej okolicy,
prawosławni zaś mają tuż obok cerkiew w
Lebiodzie, zwrot katolikom był moralną koniecznością. Sprawa zwrotu zostaje wresz-

szkolnej

i młodzieży

władze

zapewnią spokój, oraz stronę moralną
czas codziennej podróży w pociągach.

rozbiorach zaś uległa
zaborowi na rzecz
Cerkwi prawosławnej. Ponieważ kościół ten

załatwiona.

pasa-

niepowołani

zajęli

miejsca

odpowiednie

wieku przez Jundziłłów, w w. XVIII z gruntu odrestaurowana przez Kostrowickich, po

cie sprawiedliwie

też można widzieć, jak młodzież
gdyż
lekcję stojąc na kolanie,

żerowie.
Dziwić się należy, że anormalny stan
ten trwa już od dość dawna i nikt nie zwródrogą pucił dotychczas specjalnej uwagi
DR
bliczną.
Może dopiero teraz zainteresują się tem

Metropolitałna otrzymała wiadomość od ks.
kanonika Hipolita Bojarnica, dziekana Lidzkiego, że kościołowi katolickiemu
zostaje
zwrócona świątynia w Skrzybowcach,
vel
Murowance (pow.
Lidzki).
Świątynia ta,
stanowiąca jeden z ciekawszych
zabytków

architektury

AB

po kilka nawet godzin.

===

Skarbowy

Lo skowodowało

ranny,

że zmarł

TOZ O OE

w kilka chwil

SZEPOA EZ

po wypadku.

ZO OOOO

bajeczna metodai zaczynał
działać
fenomenalny talent, —któż powie, któż
wskaże?
Wszystko
u - Battistiniego
tworzyło jedną całość—niezrównaną:
głos, metoda,
niesłychana
technika,
wrodzony talent,
skończony artyzm,
uczucie subtelne... no, i last
not

least—wielka

uroda męska, wdzięk

DO EO

WODO

ciu człowieka

tak

ZPN

ujmującego,

tak

„bon camarade“, tak łatwegow obcowaniu, tak chwilami

neg
—o
iak Szalapin.

szczerze

serdecz-

Najmilsze zosta-

ło mi wrażenie po zbliżeniu
się towarzyskiem do artysty,
dla którego
śpiewu i talentu żywię rzetelną admirację. | otóż
nie umiałbym
powiedzieć, który z nich, Mattia
Battistini
czy Szalapin bardziej „wygrywał” przy

oraz postawa, jakiej nie miał w naj:
lepszych swoich czasach
sam
nasz
Władysław Mierzwiński.
bliższem poznaniu. Podobno w ostatMówili najwytrawniejsi nauczyciele nich czasach był się Battistini bardzo *
Cóż to był za głos! Niezrównany Śpiewu, że nikt nie umiał tak opero: zmienił—na dezawantaż. Podobno odtimb re; czarujące mezza
Voce; wać oddechem jak Battistini. Popros- ludkiem się stał, coś jakby mizantr
o*
a co za słodycz, co za Śpiewność w tu cudów dokazywał.
pem... Spochmurnial!
Werwy, humo*
lirycznych wylewach!
Niczem
miękGrand
seigneur
w życiu, ru i Szarmanckiej
galanterjj
wobec
kość i śpiewność
oraz
pełnia tonu w każdej okoliczności
życiowej,
był dam, podobno, nie było już ani
śŚlastarej włoskiej wiolonczeli pod ręką Ca- też i nim na scenie.
Wrodzona
w du... Zdawał się go tylko jeszcze głos
salsa lub Gaspara Cassado... A co za nim była grandezza a coś „impe- zajmować. | czyliż nie ironji
życia w
potęga była głosu, uczucia, furji gdy ratorskiego“ bylo w spojrzeniu
jego tem mnóstwo, że, jak czytam w gaw „Rigolecie* xacznie
wołać
„Ven- oczu gdy, bywało, ogniami się zapa- zetach, głos Battistiniego
jeszcze pod
detta! Vendetta!"... Jeden tylko Caru- lą i potoczą wzrokiem dokoła. Reitler sam koniec życia był
mocny i niemal
so potrafił tak „ryknąč“ w „Otellu“: pisze o głosie Battistiniego: „Es war świeży, tylko — 70-cioletni organizm
„Sangue! Sangue!“
die edelste
Menschenstimme, ge- nie był już zdolny posługiwać się tym
Z jednym go też i tylko Caruso sattigt
von
Wohlklang
und er- fenomenalnym głosem. Sił już nie
porównywano,
Matję Battistiniego. warmender Herzensgiite* — dosłuchu- było...
A jednak, pozostał mi nazawsze
Bo pod względem werwy, wirtuozow- jąc
się
w akcentach
tego szlastwa Śpiewaczego i humoru
prześci- chetnego głosu ujmującej dobroci w pamięci siedmdziesięcioletni MassiZda- ni śpiewający
gal! np. w „Cyruliku Sewilskim*
na- cechującej wielkiego Śpiewaka.
Leńskiego w „Oniegiwet takiego mistrza jak
Titta Rufo, rzyło mi się dwa, trzy razy spędzić nie", we włoskiej operzew Petersbur-_
którego
arcydziełem
był
właśnie nieco czasu w towarzystwie Szalapi- gu,w t. zw. Małej Sali
Konserwaokolicznościach... torjum. Dawno to już było, dawno...
il Barbiere. A cóż to była za dykcja! na; a raz w takich
pokoncerto„ Battistini nie dotrzymał kroku MasSześćdziesiątkilkoletni
Battistini Śpie- jakby to powiedzieć?...
wał prolog do „Pajaców'* porywając, wych, kiedy o t. zw. rozkrochmale- siniemu.
Czytam też w gazetach, że gdy laentuzjazmując, jak wirtuoz nad wirtu- nie się nie trudno. I przyznać muszę:
ozami. A gdzie u niego kończyła się rzadko zdarzyło mi się spotkać w ży- tem roku ubiegłego Battistini czaso-

Vil

Tydzień

Akademika

15- XI.
15-XI. ZNAREGO KONCERT
KOĄPCZYTORA PROF. BURĘATH'A.
wicie z innych województw
przywóz
(przeważnie do Lidy) wynosił
około
400 tonn
przy wywozie
do innych
wojew. około 200 tonn i wywozie zagranicę (do Łotwy) 72 tonny.

1 jęczmienia nam brak.
‹

że

Pomimo,

jęczmie-

uprawą

pod

nia znajduje się w województwie Wiprzestrzeń,
znaczna
dość
jeńskiem
ogólnego
proc.
9
około
stanowiąca
nie
obszaru zasiewanego, produkcja
jest wystarczająca i rok rocznie wwozimy jeszcze pewną ilość. Część przyprzypada na jęczwozu niewątpliwie
browarniany — jest to jednak
mień
ilość nie tak znów znaczna.
Przywóz jęczmienia zzewnątrz czyli
wynosił w roz innych województw
Jako statonn.
2300
ło
ku 1927 przesz
wycja odbiorcza figuruje tu niemal
stacje wojełącznie Wilno, na inne
wództwa przypada mniej 100 tonn. Z
przyzagranicy, mianowicie z Łotwy
Wilna) wynosił tylko 12
wóz (do
tonn,—natomiast wywieźliśmy do tejże Łotwy 57 tonn (z Soł - 44 i Smorgoń —13).
dowóz
wewnętrznym
W obrocie
do
nie
wyłącz
niemal
ż
równie
istniał
Wilna, w ilości około 400 tonn. Pod
udział w
tym względem największy
ował,
przyjm
Wilna
miasta
zacji
aprowi
stwierdziliśmy w odjak poprzednio
niesieniu do żyta, powiat Oszmiański

ZERO

lustracja wileńskich
celem sprawdzenia zastosowania

TOO

AI

TT

o

trasa tej wyprawy

Wyprawa
celu swej

в°

misja będzie badać nie tylko stan sanitarny,
się piekarzy do
lecz także i zastosowanie
zakazu używania do przerobu i wypieku mąki

14 listopada
Dewizy i waluty:
Tranz.
8,88
Dolary
237,90
Kopenhaga
43,24
Londyn
8,90
Nowy-York

10,000

służby

ta-*

fumdusze па pokrycie
ksówki, by zdobyć
przynajmniej pierwszych kosztów wyprawy,
niejaki
przyłączył się
Do przedsięwzięcia

Pedro

do

znany

Montes

i komandor

sekretarz

przy-

Skoro tylko 4-ej śmiałkowie

wyprawy.

byli

jako

Valparaiso,

dziennikarz

de

się

przyłączył

chilijski

Senor

entuzjasta,

Oca,

nich

do

dy i ich skaliste zbocza, przez żyzne doliny,

wszelkie przedsięwzięcia samochodowe, mające na celu ustalenie komunikacji automo-

wyruszyła

wyprawa

że

tego,

Wobec

równin

drogami
- Ayres.

bez uprzedniego zbadania warunków komunikacyjnych, raz po raz uczestnicy jej spo-

tykali

niespodzianki.

kłopotliwe

i strumieni

górskich

wbród,

poprzez

lub

trzeba

Wiele

było

naprędce

rzek

przebywać

budowane

mo-

sty. Złe drogi południowo amerykańskie stawały się jeszcze gorsze wskutek deszczów,
dzikie zwierzęta zachodziły często
drogę,
lecz spłoszone furkotem motoru pierzchały
trwożliwie.
Najtrudniejszą jednak przeszkodą, jaką
drodze, było
ekspedycja spotkała na swej
wąwozu w Andach,
przebycie olbrzymiego

w okolicy Camarones. Trzeba było spuścić
górskiem
zboczu
samochód po stromem
6000 stóp, a następnie wciągnąć go na taką
po

wysokość

samą

środki

Techniczne

drugiej

rozporzą-

do

były

jakie

wąwozu.

stronie

dzenia — to linki i kamienie. Przy pomocy
linek wciągano samochód pod górę, a kamienie podsadzano pod koła, by w ten sposób zabezpieczyć wóz od zešližnięcia się w

przepaść. Ciężka i niebezpieczna ta prze-

prawa

trwała

Po

szeregu

przygód

41

ciągu

czenia

12

godzin.

mniej

dni, przybyła

są w

Wszyscy

dobrych

w tak dobrym

oni wrócić
do Tacny.

nim

więcej

podobnych
9123

przebywszy

wyprawa,

nos Ayres.

Francisco vrolet

popierający

Banku Rolnego oraz kilku starostow wojew.
Nowogródzkiego i Wileńskiego w celu. zwiedzenia tej nowej placówki Iniarskiej.

Pan starosta Witkowski

uczestnicy

humorach,
stanie,

że

tą samą drogą

mile

w

do

Bue-

mimo

zmę-

szczęśliwie

a ich Che-

postanowili

z powrotem

*

TO
IST TTK
TI AION NSI
(AAS SS I TS
doskowo zamieszkał w jednym z rzymskich tjach stał Battistini u szczytu
sposobu
oraz
głosu
swego
nałości
w,
zono
klasztoró
rozpuszc
po Świecie
—
Rigoleito
pogłoskę, że — wstąpił do zakonu! śpiewania. Może to będą:

di Luna
Niema ognia bez dymu. Od dość już Cyrulik Sewilski — Hrabia idealnym
Wprost
_
ze“.
„Trubadur
*
dawna był się Battistini „schronił” na w

był w „Traviacie“:
noble
póre
że będzie
zapowiedź,
Zresztą... sama
zapełniała
Śpiewał,
wogóle
Battistini

k
!

|

‚

|
|
sj

pełniący rolę go

spodarza pokazał przybyłym „międlarni? poczem -zaprezentował, stację opieki nad matką
i dzieckłem, powstałą z inicjatywy p. M. Prze
włockiej.

MIEJSKA.
— Z posiedzenia miejskiej komisji Finansowej. We wtorek, dn. 13 listopada, odbyło
się posiedzenie miejskiej komisji Finansowej

W sprawie przeniesienia kredytów w buMagidżecie 1928 - 29 r., komisja zarzuciła
Jakóba
Św.
szpitala
remont
na
że
stratowi
wydatkowano

30.000

preliminarzowych

zamiast

zł. i postanowiła,

- 100.000

dal Magistrat nie wydawał
chwały komisji.

na-

żeby

pieniędzy bez. u-

Pozatem komisja przyjęła program robót
inwestycyjnych w granicach dodatkowej po-

w wysokości

życzki

700.000 zł. oraz budżet

dodatkowy na budowę gmachu szkoły powszechnej na Antokolu i domu robotniczego
podatków na rok
W sprawie ustalenia
1929 - 30, komisja uchwaliła przyjąć normy
wymiarów roku zeszłego do wszystkich miej-

skich

od

podatków

broni

i od

myśliwskiej

rowerów, które zostały zniesione, przyczem
od rowerów będą pobierane tylko 2 zł. za
złożenie podania i 1 zł. 50 gr. za Nr.
subsydjum dla
Sprawę jednorazowego
szkolnictwa żydowskiego komisja po dłuższej

dyskusji

uchyliła.

SAMORZĄDOWA.

— Nowy starosta obejmuje już pow. Wil.
y
Trocki. W dniu dzisiejszym dotychczasowLup.
ego
Trocki
ko
Wileńs
pow.
starosta
e
cjan Witkowski rozpoczyna przekazywani
aktów i spraw starostwa nowomianowanemu

staroście p. inż. Radwańskiemu. Potrwa doto
kilka dni poczem p. Witkowski uda się
Wilejki celem objęcia starostwa od p. Nitosławskiego.

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.

—

p, Prezy-

Pen - Klubu

Akademicka kolonja letnia w LegaciWydziału
Komitetu

Pomocy Polskiej Młodzieży Aka

Strajk szteperów chałupników. W dniu

wczorajszym zastrajkowało osiemdziesięciu
szteperów chałupników.
Domagają się oni
wyrównania płac zgodnie z przyjętą już umową i równomiernego podziału pracy pomiędzy poszczególnych robotników.
Towar jaki został doręczony poszczególnym robotnikom do roboty został zatrzymany przez strajkujących.

dla a-

Letniej

Kolonji

nowej

budowy

Komitet

został

wybrany

demickiej

Handlowych

kademików.. Kolonja ta ma powstać na terenie powiatu Wileńsko - Trockiego w maj.
Legaciszki. Skład Komitetu jest następujący:
inž. Wiktos Niewodniczański, prof. dr. Wła
dysław Jakowicki, inż. August Przygodzki,

Babicki.

i Władysław

Łastowski

Józef

inż.

Komitet w najbliższym czasie opracuje plan
nowej kolonji, a wiosną roku przyszłego przy
stąpi do dudowy tak ważnej dla akademików
stąpi do budowy tak ważnej dl aakademików

placówki.

TEATR

skim.

Dziś

na Pohulance.

—— Reduta

"

1i-ty „Car

I MUZYKA.

z Junoszą-Stępow-

I* —

Paweł

po raz

w postaci tptułowej.
Bilety wcześniej w „Orbisie* a od godz.

w kasie teatru. Początek o ogdz. 20.
Jutro
„Car Pawel I“.
szkolne. W piątek,
L Przedstawienia
dnia 17 b. m. dwa
16 b. .m i w sobotę
młodzieprzedstawienia popołudniowe dla
ży szkolnej za zgodą Kuratorjum Okr. Szkol17-ej

jed

a

terre

dla

niego

stałe

wywdzięczając

się

wielkiemu śpiewakowi za jakieś hojne
dary, któremi wsparł ich klasztor.
Urodzony był Battistini w Rzymie
(ileż to razy w prasie czytano, że

jest... Hiszpanem!) 27 lutego 1857 roku.

„Odkryto

(barytonem

jego fenomenalny głos
jak wiado-

był Battistini,

śpiewał mnóstwo
mo, aczkolwiek
partyj tenorowych) dość późno. Debiutował bowiem dopiero w 1878 r.

w „Faworycie'* Donizettiego.

| dopie-

Żonaty był. Dzieci nie miał. Gdy,
lat temu

żona

cztery,

mu

umarła,

sumpufundował Battistini własnym
tem nieduży klasztor,
osadził w nim
dwanaście mniszeczek i pełne im dawał
utrzymanie.
W kaplicy zaś klasztornej wybudował mauzoleum.
Pogrzebał w niem nieboszczkę żonę a obok
niej miejsce dla siebie
przygotował.
Tam też niewątpliwie złożony będzie
do grobu.
We

Włoszech

gdzieś

pękła

struna

ny polski, urolog, dr. Bolesław Motz, przebywający stale w Paryżu, został niedawno
Wymianowany profesorem
honorowym
działu Lekarskiego
Uniwersytetu
Stefana
Batorego. Nowomianowany profesor
honorowy dr. Bolesław Motz wygłosi w piątek,
dnia 16 b. m. o godz. 19-ej w sali Śnia-

deckich Uniwersytetu Stefana Batorego wyWstęp na ten wykład
kład inauguracyjny.
wolny.
SZKOLNA.

—
cza. W

cznicę

śmierci

Rocznica
czwartek

śmierci

nie odprawiona

„dnia

Henryka
o godz.

Henryka
15 bm.

Sienkiewi-

jako w

Sienkiewicza

12 ro-

zosta-

10.30 uroczysta Msza

w kościele Pobernardyńskim. Szkoła Po
TO znowu aż po dziesięciu jakichś la- o przedziwnym dźwięku — niezastą- św.
Nr. 11 im. Henryka Sienkiewicza
wszechna
piona,..
Zeszedł
ze
Świata
mistrz
włomu
dały
tach wszechświatową sławę
która corocznie organizuje obchód Sienkie«Występy w medjolańskiej La Scala. skiego
bel
canto
może wiczowski w Wilnie,
wszystkie
uprasza

Podobno repertuar Battistiniego obej- ostatni.
od Mozarta
mował 82 opery! Sięgał
do
Czajkowskiego,
do „Oniegina“

»Wertnera“ Masseneta,

»Гозсе“

Pucciniego.

W Rzymie -- pod

Nie

łatwo

do Scarpia w
piewał

batutą

powiedzieć:

w

też

Wagnera.

jakich

par-

czas,

КЕ
WAW

instytucje, stowarzyszenia, organizacje i szko
ły w Wilnie o wysłanie swych delegacyj ze
sztandarami, a wszystkich, komu drogą jest
pamięć Wielkiego Polaka o przybycie na powyższe nabożeństwo.

Uroczysta

O iluminacji,

Akademja

ku czci H. Sienkie-

wicza odbędzie się w sali kina miejskiego
niedzielę dnia 25 bm. o godz. 12.

w

obeliskach

„_

i

t.p.

Iluminacja miasta z racji 10-lecia istnie

nia odrodzonej Polski
ogół dość skromnie...

przedstawiała
Taki
Urząd

się na
Woje-

wódzki, takie Starostwo Grodzkie, Izba
Skarbowa, Dyrekcja Lasów,
a nawet Dyr.
Kolejowa, że nie wymieniamy innych, wywiesiły transparenty

dne

i

i cyfry mniej-więcej

gustowne,

jednak

te

same

ła

co 1

zawsze--„tradycyjne*, które zwykliśmy oglą
dać przy
rozmaitych,
pomniejszych
zdarzających się rok rocznie, uroczystościach.
nansowe,

w

których

się

znajduje

nasze

—

Polski

Teatr

Marji

występ

gnaulny

Poże-

„kutnia*)

(sala

Dziś

Gorczyńskiej.

wystąpi po raz ostatni
Marja Gorczyńska
na naszej scenie, dziś więc miłośnicy talentu uroczego i wielce utalentowanego gościa

ujrzenia

go

naszej

sposobność

mego miasta i An
wyłącznie rezultatem
naszej czysto wileńskiej ociężałości, powol
ności i apatji, zrodzonej
przez obcowanie
z niełaskawą dla człowieka, surową,
północną przyrodą i mocowanie się z nieuro-

dzajną glebą...
Z tem większą przyjemnością przeto
zatrzymujemy naszą uwagę na rzeczach ładnych

i

dały

które

nowych,

pomysłach

się tam-sam zauważyć w tej dziedzinie.p
Z pośród takich nowych, oryginalnych
imprez, pierwsze miejsce należy się urządzeniom na górze Zamkowej, gdzie ilumi-

nowano szczyt baszty w ten sposób, że nakształt wieżycy ze śpiczastym
mu
dano

„Josełe! sa szen!* (Josełe to
zgromadzonych
słyszymy wśród

tłomaczy

tadne!)—
na rogu

pocz-

„en passant"

sąsiadce

swej

ciwa kupcowa!
Brama ta miała być podobnie znacznie
większą, jednak przechodzący w tem miejscu kabel

elektryczny

zmusił

do zwężenia

w niebo

obelisk

10-ciometro-

teatralnem i zostawia pamięć o sobie niezapomnianą.
"
Dla uroz— Występy Karola Hanusza.
maicenia i ożywienia tętna pulsu teatralnego
do jutrzejszej premjery, która przynosi dwa
i France'a
Twaina
nazwiska
znakomite

deseczkowej

wydawał

który

„Historja o człowieku,

ga-

i „Historja 0 człowieku, który

zaślubił niemowę*,

przygoto-

Polski

Teatr

wuje „Dodate k Nr. 1“, w którym wystąpi,
w otoczeniu naszych artystów pod wodzą
ułubieniec
Karola Wyrwicz-Wichrowskiego,
stolicy w swym rodzaju nieporównany, Karol

Jutrzejszy

zupełnie

w

Hanusz,

więc

wieczór

będzie pełen humoru
—

„Damy

repertuarze,

nowym

w

Teatrze

i Huzary*

Polskim

niezwykłych.

i wrażeń

dla

młodzieży

szkolnej. W niedzielę o godz. 3-ej po poł.
szkolnej arcygrane będzie dla młodzieży
dzieło Al. Fredry „Damy i Huzary*. Ceny
miejsc od 20 gr.
— Koncert prof. Wł. Burkatha. W dniu
dzisiejszym w auli Śniadeckich USB odbędzie się koncert znanego kompozytora prof.

Wileńskie

Towarzystwo

w Reducie na Pohulance.

Filharmoniczne

Kwartet Drezden-

ski w Wilnie. Dzięki zabiegom: Filharmonii
na jeden tylko
wileńskiej udało się pozyskać
występ znakomity zespół kameralny. Koncert odbędzte się we wtorek 20 go bm. i
zgromadzi niezawodnie kulturalne Wilno, ma
jące tak niewiele sposobności słuchania kameralnej muzyki. Program koncertu zawiera
L. v. Beethovena przepiękny kwartet smycz-

r. zostali

oni aresztowani

Przywódca

członka PPS - lewicy. Pozostali należeli też
tej partji w celu zatarcia śladów.
Prawie wszyscy występowali w procesie
„Hramady* jako Świadkowie.

A

WKKOTCE

A

„BURZĄ
List Nemezjusza Klemensa
Ogórkiewicza

Okropna pogoda nie pozwala mi opuszczać moich apartamentów przy zaułku Krzywe Konary 17 m. 2, muszę korzystać z uprzejmości poczty, aby dać o sobie znać,

pobiedować troszeczkę i wyjaśnić kilka wątpliwości.
Łaskawi moi

mogłem

wziąć

czytelnicy

udziału

w

wiedzą,

zjeździe

nie

z powodu
pominięcia
mojej osoby przez
„czynniki organizacyjne”, które widocznie uważały, iż skromna osoba estety będzie psuła uczty duchowe odprawiane z sympatycz-

nemi gośćmi.
Muszę: dodać, że gdy przeczytałem komunikaty zapowiadające w Wilnie

zjazd

literatów,

wpadłem

w

doskonały

wej wysokości na skwerze Łukiskim w
godzinach gdy dobrotliwy zmrok przesłaniał przed oczyma przechodni mizerję jego
bił Orzeł

konstrukcji.

Szczyt jego

zdo-

Biały, zaś po czterech jego stro-

nach u dołu złociste cyfry: 1794, 1830, 1863
i 1918; nad tą ostatnią cyfrą nądpis: „Bo-

jownikom o Wolność — Wilna”,
pod nią
wieńce,
kwiaty...
Zwlaszcza
piękne są
wieńce z chryzantem. Ubolewać należy, że
obeliska nie tylko

że nie

iluminowano,

stanowiłem tedy powetować niepowodzenie
drogą zaznajomienia się z tworami ducha i
talentu wschodzących gwiazd na firmamen-

cie wileńskim.
Poszedłem do księgarni.

spytałem:
utworów
dość

zawsze

otoczeniu

nad

wyglądał

drzew

udaną
Również
lowniczo i oryginalnie.
na dachu wiinnowacją było ulokowanie
leńskiego „drapacza chmur*— Dyrekcji Kolejowej, umocowanej na drążku świetlistej
kulki

z chorągiewką

sama

w powietrzu,

ściach nocy kulka

nad

W

nią.

tam

pławić

się

ta zdawała
hen

ciemno-

na

wysoko-

ściach... .Okazale udekorowała lampkami
swą siedzibę Komenda Obozu Warownego.
Gustownie przystroił swe ściany Magistrat wileński, występując wcale okazale i

niepowszednio.
Pośród inicjatywy prywatnej

zasługuje

mi dać

kilka celniejszych

przedstawicieli litera-

mnie

pociąga

Wilnie (mło-

i pociągała)

najmniej dziwnego uprzedzenia do dzieł wileńskich. Co to jest? Tu coś się kryje. Pytania mnie te dręczą i niepokoją, czuję że
braknie już sił dla rozwiązania zagadki!
„ Proszę wszystkich o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy.
Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz.

Porady esfefyczne
Nemezjusz Klemens
OGÓRKIEWICZ
Przyjmuje

codziennie

i 4—8, z wyjątkiem

od 10—12

świąt

i

Krzywe

Konary

17 m. 2.

WYKAZ
WYGRANYCH A PODJĘTYCH
DOLARÓWEK DO DNIA 2 LISTOPADA RB.
Wygrane

40000 dolarów —

Nr. obligacji

341248.

8000 dol. —

Nr. 68599

Po 3000 dol. Nr.

i 857374.

121481,

150885

901024, 913547, i 944316.
__ Po 100 doi. 4730, 20390,
58409, 59151, 69026,
72005,

iluminacja

w ki-

bogatą
przeprowadził
samorzutnie
który
illuminację domu swego przy ul. W. Pohutym
w domu
lanka d. Nr. 3. Ponieważ

Żydowskich, dało to powód do mylnych
przypuszczeń jakoby ten ostatni był wykonawcą tej sympatycznej imprezy.
Wreszcie, o ile chodzi o ogół ludności,

B

Dwowowowwwwwwii

mieści się, między innemi, Związek Kupców

suta

dni

imienin swych przyjaciół.

nach i okazałe wystąpienie właściciela znanego w Wilnie banku p. Bunimowicza,

dość

np.

po imieniu — niedbalstwa księgarzy, ich co-

Po 1000 dol. Nr. 141875, 194740,
532797, 537012, 613239,
859832,
i 870115.
Po 500 doł. Nr. 87659, 104963,
224682, 360315, 368530, , 425027,
550123, 585990, 589397,
599539,

na wyróżnienie

mi

uśmiechem na twarzy oŚwiadczał mi, że nie
posiada na składzie.
„Wyobraźcie drodzy moi jak jestem zmartwiony! Nie spałem kilka nocy usiłując wyjaśnić przyczyny tego — nazywajnmy rzeczy

co

ma-

miał

p. P. lub. Sz., wszędzie subjekt z dziwnym

nie oświetlono, bowiem sterczącej
z tyłu
która tak
pomnika jednej głupiej lampki.

wyraz

proszę

najmłodszych

tury i związku zawodowegow

musiało-by wyglądać wspaniale z perspektywy ulicy Mickiewicza, ale nawet wogóle
dobrze jak nic fnie oświetlała, stanowczo
nie można tu brać w rachubę!
Z pomniejszych imprez świetnym był
pomysł iluminacji klasycznego portalu byłego Ratuszu przy ul. Wielkiej, który w

Złoty

otworzyć drogę, ale i ten magiczny środek
zawiódł. Mój Boże! czy dacie Bao
wiarę jak te księgarnie wileńskie, pełne niegdyś
najrozmaitszych dzieł, podupadły. Gdzie się

24009,
74869,

79972, 80692, 91298, 91382, 93596,
113729,
118563, 121373, 136447,
136801, 157989, 163890, 170643,
flaga191805, 197283, 210104,
kowy cis - moll op. 131, dalej Schuberta słyn to poza przystrojeniem bram domów illumi- 187395,
216131, 225250, 236446, 251031,
ny
Der Todt und das Madchen (śmierć i mi i zielenią, niektórzy mieszkańcy
okna swych
domów, 300163,
320867, 327049, 330364,
dziewczyna) wreszcie śliczny kwartet Anto- nowali świeczkami
wystawy 340219,
353126, 357358, 359438,
niego Dvoraka, znakomitego
kompozytora zaś właściciele sklepów ozdobili
Dostojników 381938,
Najwyższych
384044, 392818, 397731,
podobiznami
czeskiego.
i Prezy- 404530,
407363, 409082, 413752,
Bilety już są do nabycia w biurze Orbis Państwa: Marszałka Piłsudskiego
.
denta Mościckiego.
428724, 420612, 442348, 451340,
Mickiewicza 11.
Przechodzień.
482457, 525449, 527416, 528962,
oz
540366, 540797, 553878, 559649,
599894, 603557, 613185,
ZMECEZEEKZEBSECEH 590976,
637754, 646303,
626790,
656649 659042, 681785, 690130,
iD. TEWIN GB 713484, 146642, 765416, 766527,
Ė w
każdej
ilości
sprzedzje „Rolnik 8
178879, 785680, 804044,
(Choroby dzieci)
B 774034,
Wileński* Kalwarviska 11 m. 3 tel.
808815,
811077, 835383, 843095,
147, w składach: Pacilic Rossa
i Sklep
857445, 850726, 863061,
B POWIŃCII, Zawalna 28/30, tel. 585. @ 852767,
Kalwaryjska 6.
—0
875209, 884638, 889052, 913862,
971910, 977118 i 995033.
WE
EISS EI
E
SI EST

| MARTOFLE |

że

literatów

końcem, z boku zaś umieszczono świetlną humor. Oto — pomyślałem — zbliża
się
mapę współczesnej Polski z cyfrą „X“ po- wreszcie godzina kiedy
dostąpię zaszczytu
środku i zapalającemi się ruchem okalają- zaznajomienia się i nawiązania bezpośredniecym granicami... Mapa ta była stale przed- go kontaktu z koryfeuszami naszej literatury
miotem podziwu wszelkiego rodzaju publi- wileńskiej. Niestety stało się inaczej. Przyczności.
słowie mówi: „na siłu mił nie budiesz*, po-

wystrzelający

zetę rolniczą”

1927

z hromadowcami.

do

ści wileńskiej, zwłaszcza mieszkańców sa-

po dzisiejszem
a
sukces,
bie niekłamany
przedstawieniu więcej się nie ukaże.

Marja Gorczyńska swemi kreacjami zapisała się złotemi zgłoskami w naszem życiu

styczniu

tej grupy Olejniczak, sekretarz klasowych zw.
zawodowych
przysłany został specjalnie z
Warszawy i na terenie Wilna
uchodził za

z tylu
Judno-

„Grzebień

repertuarze

Na

scenie.

i w

jednocześnie

stosunek,

jej podstawy, a co za tem idzie- pomniejszenie całości.
Szyldkretowy* — Kesslera, który zdobył soBardzo ładnie i efektownie wyglądał
na

ostatnią

mieli

będą

z nią celu. Policja wpadła na trop ich roboty

Tak samo i ludność nie pokwapiła się
zbytnio z dekoracją domów, ograniczając
się przeważnie do stereotypowego
wywieszania flag. Nie trzeba chyba tłomaczyć, że
zjawisko to nie ma śnic wspólnego
patrjotyzmem
razy wypróbowanym

OSKARŻONYCH.

W dniu jutrzejszym na wokandzie sądowej znajdzie się sprawa komunistów: Olejniczaka, Strumpfa, Wajnera, Brunera, Gryszuna, Grochowskiego, Miciuro i Perewozkina. Wszyscy oni należeli do KPZB, a opanowawszy
klasowe
związki
zawodowe
współdziałali z „Hramadą' dążąc do jednego

ZE niecodziennym, by można go było
lekceważyć, czy pomniejszać przez niedość
doń

rano

Wileńskich.

LEWICA PPS NA ŁAWIE

rzeczy
*10-lecia" przez naszą odrodzoną
państwowość,
jest momentem zbyt doniopoważny

11

Z SĄDÓW

1 PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH.

Mickiewicza, naprzeciw Katedry, zachwyconego_ Wileńskiego.
nych przechodni.
dramat G.
przedstawi
Zespół Reduty
Wznosząca się w tem miejscu ostrokąwzbudzała
Zapolskiej „Tamten*. Początek o godz. 15 tna
brama tryumfalna także
m. 30 (pół do czwartej). Bilety w cenie: ogólne ukontentowanie. Każda z jej pnących
30, 40, 50, 60, 80 gr. 1 zł. i 1 zł. 50 gr. się ku górze kondygnacyj, jest oświetlona
wcześniej do nabycia w biurze „Orbis”, ul. innem jakimś światłem, —wieńczy ją olbrzy
Białym u
Mickiewicza Il a w dniu przedstawienia od mi lampjon czerwony z Orłem
godz. 14-ej w kasie teatru.
szczytu —słowem brama „mit abażur”, jak

wieś do siebie, do Contigliano
(poUNIWERSYTECKA.
uniwersytec- Burkatha. W programie utwory Chopina, Ró
„ — Wykłady powszechne
siadłość ziemska o 2 godziny autem
kie. W dniu 15 listopada r. b. o godz. 7-ej życkiego, Szymanowskiego i własne. Zwaod Rzymu) i pędził tam żywot iście
wieczór w sali Śniadeckich U. S. B. (ul. św.
oraz cel, na
, pustelniczy. Dotrzymywał mu we dwo- sale operowe wogóle w całej Europie. Jańska 10) odbędzie się wykład powszech- żywszy popularność wykonawcy
mu
który przeznaczony będzie dochód, mianoOne
kobiety.
ny prof. Stefana Srebrnego p. t. „Ajschylos* wicie pomoc niezamożnym akademikom, kon
) rze towarzystwa tylko stary służący Zachwycał, czarował
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 20 gr.
nazwiskiem Petrelli. Gdy zaś Battisti- też więcej „wyrobiły* sławy i rozgłocert dzisiejszy zgromadzi w gmachu uniwerre— Wykład inauguracyjny prof.
honoczne
entuzjasty
wszystkie
niż
su
niestawał
Rzymu,
do
syteckim wszystkich tych, którzy z przyje"ni przyjeżdżał
rowego dr. Bolesława Motza. Wybitny uczo mnością połączyć chcą wznosły cel.
odmiennie
kwaterą u pewnych
mni- cenzje razem wzięte.

hów, którzy mieli

Dziennikarzy

Państwo, z drugiej jednak strony przebrnięcie pierwszego, najtrudniejszego z natury

i administracji

dan w towarzystwie Nacz. Wydziału Rolnictwa p. Szaniawskiego wice dyrektora P.

na Cheurolecie

biotnistemi i wyboistemi
argentyńskich do Buenos

niezwy-

wykazał

kłą sprawność i wytrzymałość.
Manuel i Humberto sprzedali swoje

Podesta

125.02

125.67

Rolniczo

Spółdzielni

Centrala

Daily

Wileńskich

listopada 1928 roku.

Pogrzeb odbędzie się dzisiaj, dnia 15 listopada o godz.
z kościoła Zbawiciela (na Antokolu) na cmentarz wojskowy.
Q czem zawiądamia

W związku z notatką
skiego Pen - Kłubu.
naszą w sprawie wniosku złożonego przez de

Decyzja

wniosku

sprawie

w

Wileńskiego

skim.
— Wojewoda Nowogródzki oraz starostowie zwiedzili międlarnię lnu w Bezdanach.
Produkcja lnu staje się u nas coraz to popularniejszą gałęzią gospodarstwa. Ostatnio

13-go

Może taka oszczędność jest skądinąd wska
zana przez wzgląd na ciężkie warunki fi-

—

tam mnięzakupiła w Bezdanach powstałą
dlarnię Inu. Bawiący w Wilnie wojewoda Noudał się do Bezwogródzki p. Beczkowicz

bilowej pomiędzy Chili a Argentyną.
piaszczyWyprawa wyruszyła poprzez
stą pustynię Atacamy, podążając wąskiemi
po
węże,.
jak
się
wijącemi
drogami,
przepaścistych stokach górskich, przez An-

ten

wóz

ponieważ

Chevrolet,

34.75 _

Wilnie.

Wielkiej Brytawspółpracownik

szkach. Na ostatniem posiedzeniu
Wykonawczego Wojewódzkiego

lzby Kontroli p. Pietraszew-

sem Okręgowej

26.36
171.17

26.48
172.03

125,33

wskiego i profesora Jaźwińskiego w sprawie
„Domu Akademika", wreszcie odbył p. Wojewoda dłuższą konferencję z prokuratorem
Sądu Najwyższego p. Piernikarskim i preze-

Kupno
8,86
237,30
43,13
8.88

34.93

26,42
171,60:

Praga
Szwajcarja

ta niezdążyła osiągnąć jeszpodróży, a już zorganizowała

kilkuletniej

Sprz.
8,90
238,90
43.34
8.92

w

dnia

rzeczach...

dentowi Folewskiemu, w sprawie dopuszczenia języka żydowskiego do konkursu o najlepszą książkę o Wilnie dowiadujemy się, że
specjalna komisja powołana do rozpatrzenia
W ten sposób
tego wniosku odrzuciła go.
sprawa ta została ostatecznie przesądzona.

Falko-

ego, księdza Rektora

Przeciwgruźlicz

Brytanji

The Chicago
angielskich,

legację żydowskiego

p. Wojewoda profesora Władyczkę i doktora Borowskiego w sprawach Towarzystwa

1928 r.

34,84

Paryż

nuel'a i Humberto, żę postanowili oni zorga
samochodową z Tacna
nizować wyprawę
Co postanowili to i wydo Buenos-Ayres.
konali. Po krótkich debatach postanowiono
taksówki
jednogłośnie użyć do tego celu

marki

W dniu wczorajszym złożyli wizytę p. Wojewodzie konsul Wielkiej Brytanji p. Frank
współpracownik pism an ielSavery Oraz

WARSZAWSKA

GIELDA

ten tak podziałał na trzech romantycznych
Maszoferów tego miasteczka — Juan'a,

ciągu

przestępny.

się czyn

odnosi

zmarła

ŻYCKA

Dziennikarzy

żydow-

—

do któ- "skich „The Chicago Daily News* i „The Morning Post* p. Darsie Gille. Następnie przyjął

połączone z konfiskatą przedmiotów

rych

ciś-

URZĘDOWA
u p. Wojewody.

i wizyty

Audjencje

—

wnętrznych o przemiale pszenicy i żyta będą karaniw drodze postępowania administraczyjnego grzywną do 3.000 zł. lub aresztem
do 6 tygodni, przyczem kary te mogą być

zorganizowanie i przeTym razem jednak
należy
prowadzenie wyprawy zawdzięczać
wyłącznie inicjatywie kilku prywatnych jednostek.
Przez miasteczko chilijskie Tacna przejeżdżał pewnego dnia automobilista włoski,
zdążający z Argentyny do New Yorku. Fakt

w

Ministra Spraw

rozporządzenia

pisów

We-

spadek

KTS

prze-

przekroczenia

Winni

proc.)

70

ponad

nienia“

wyższym

(o gatunku

żytniej nieprzepisowej

Wielkiej

czasopism

barometryczna:

Tendencja

Konsul

Syndykatu

Syndykat

News“ oraz „The Morning Post“ p. Darsie
Gille, którzy łącznie z bawiącemi w Wi lnie
dziennikarzami włoski mi zwiedzili Państwowy Bank Rolny, Okr. Urząd Ziemski i inne
urzędy państwowe zapoznając się pokrótce
z pracami ich. W godzinach popołudniowych
goście podejmowani byli przez p. Wojewodę.

deszcz

pochmurno

Uwagi:

gólnych powiatów. Przy lustracjach tych ko-

46.59
46,83
46,71
Marka
niem.
212.37
MianoIS
OO DFA EKSTRA
PROCY ROW

wynosi

—

Przybyli do Wilna konsul
nii p. Frank Sawery oraz

! Połudn.-zachodni

Minimum za dobę — 80C.
Maximum na dobę 11?C.

poszczte-

terenach

członkini

RÓŻNE.

miejskich

na

WŁADYSŁAWA

I ODCZYTY

— Doroczne Walne Zebranie Stow. Lekarzy Polaków odbędzie
się w piątek 16
listopada o godz. 19 i pół w lokalu
T-wa
Lekarskiego (Zamkowa 24)
W razie niedostatecznej ilości członków
w I terminie następne zebranie o godz. .20
będzie ważne przy każdej ilości obecnych.

Opad za do- )
bę w mm
|

шпдЩщ\

położonych

ZEBRANIA

SIC

wódzka do badania wypieku chleba wznowi
dokonywanie systematycznych lustracyj piekarń istniejących w Wilnie oraz w osiedlach

gie podobna ekspedycja Chevroletowa z mia
Steczka chilijskiego Tacna wzdłuż brzegów
Buenos—Ayres.
Południowej do
Ameryki

Juan'a

średnia

Jak się dowiadujemy ze źródła miarodajnego, w dniach najbliższych komisja woje- Wiatr

General
"Wielki koncern automobilowy
Motors Corporation, który przed paru miefabrykę
otwarzył w Warszawie
siącami
montażową Chevroletów, zorganizował niezwykłą wyprawę na dwóch Chevroletach—
osobowym i ciężarowym wzdłuż Afryki poprzez Europę z Kapsztadtu do Sztokholmu.

meteorologiczne

14

Temperatura

żyta

SU.

9 tysięcy mil w 40 dni

Ogólna
mil.

Zach. sł. o g. 16 m. 2

R

ы

— Służbowy wyjazd p. prezesa Żółtowskiego. Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów
inż. Żółtowski wyjechał do Warszawy celem
wzięcia udziału w zjeździe prezesów wszystkich Dyrekcyj.
Na zjeździe tym ma być
rozpatrywany projekt p. Prezesa Żółtowskiego w sprawie reorganizacji służby technicznej w zakresie telefonii i telegrafji.

Zakładu Meteorologji 0. 5. В.
z dnia - 14 XI 1928 r.

na mąkę o gatunku nie wyższym ponad 70
proc. Takie lustracje będą dokonywane stale
i systematycznie w pewnych odstępach cza-

rocie handlowym jęczmieniem w roku Wiedeń
1927 wypadł ujemnie, jakkolwiek od- Włochy

„nośna cyfra jest bardzo nikła.

Leopolda
„Edmunda
Spostrzeżenia

młyna-

się

o przemiale

przepisów

rzy do nowych

ob-

dztwa Nowogródzkiego bilans w

wschód m. g. 6 m. 46

J
Grodzkiego została
dokonana Ciśnienie
młynów przemysłowych średnie w m. ]

i Starostwa

przywóz jęczmienia do Wilna,

tak zzewnążrz jak ze stacyj na terepołożonych wyranie Województwa
tonn.
żał się cyfrą 2128
przywozu — jęczmienia
Nadwyżkę
określić dla
można
nad wywozem
na sumę
kiego
Wileńs
województwa
2300 tonn. W roku 1924 za ostatnie
wynosiła
9 miesięcy nadwyżka taka
>
424 tonny.
Należy zaznaczyć, że idla wojewó-

-sk.
ZSB

ARCO

Lustracja młynów i piekarń. W ubiegłym
tygodniu z ramienia Urzędu Wojewódzkiego

Smorgonie 101, Prudy
—713 tonny,
21, Mołodeczno 21).
57, Oszmiana

Łączny

WRA

|

POCZTOWA.

CZWARTEK|
15 Das |
jutro

KRONIKA MIEJSCOWA.

Mołodeczański (st. Soły

i częściowo

AROS

NIKA

X RO

Mujer Gospodarczy Zjem Wood

i 373504

428420,
860038,

204867,
440034,
772338,
50990,
78413,

99194,
136540,
174233,
210726,
258886,
345796,
361432,
397978,
413855,
479900,
539116,
589277,
614430,
653789,
712591,
769305,
807718,
844002,
866545,
954270,

wo

З©

SPORT.

zespołem stolicy. Niema się czem zachwycać, odwrotnie trzeba się smucić— przecie
zawodowcy czescy czy austrjaccy choć mniej
opłacani grają sto razy lepiej.
Kto wejdzie do Ligi: Garbarnia czy Ł.T.
G.S. — niewiadomo, szanse krakowskiej drużyny są większe gdyż pokonała Polonię w
Przemyślu a to dużo znaczy. W każdym razłe szczęście odegra
pierwszorzędną rolę,
gdyż poziom obu pretendentów jest zupełnie
różny. Polonia, jak przewidywaliśmy, okazała się najsłabszą finalistką, jest to jeszcze
jeden dotkliwy cios dla Wilna i dla entuzjastów wileńskiej klasy piłki nożnej.
Karol.

BOKSERZY POLSCY NA WĘGRZECH. —
OSTATNIE BOJE PIŁKARZY.
Bokserzy nasi po dość szczęśliwych występach
sztu.
Z
nie lubią
ciągnąć

teczny

w Szwecji wybrali się do BudapeWęgrami sprawa była trudna gdyż
oni przegrywać i nie wahają się naw sędziowaniu. To też wynik osta-

brzmi

11:5

na

korzyść

Węgrów.

Walk było stoczonych osiem: za zwycięstwo
otrzymywało się 2 punkty za nierozstrzygniętą 1 pkt. Arski, Seidel i Tomaszewski zremisowali, Kupka
(waga ciężka)
zwyciężył
knock - outem. Nie obeszło się bez zgrzytów i narzekań na stronniczość. Nasi bokserzy dowodzą, że sędziowie byli obrzydliwie
stronnic zy i dwie walki uznane za zwycięskie dla Węgrów były właśnie ich porażkami, czyli że wynik winien brzmżłeć 9 : 7 dla

Czwartek dn. 15 listopada 1928 roku.
11,56—12,05: Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie komunikat meteorologiczny. 12,05
—12,30:

Polski.

Transmisja

z Warszawy.

„Jak

po-

wstały i czem są wyspy Hawajskie" odczyt.
12,30—14,00: Transmisja z Filharmonji War
szawskiej: Poranek muzyczny. 16,10 —16,30:
Odczytanie programu dziennego i chwilka

Nie wiemy jak tam było w Budapeszcie
ale wiemy jak jest zawsze i wszędzie gdy
walczą dwaj mniejwięcej równorzędni przeciwnicy. Połe do dyskusyj otwarte: on
mu litewska. 16,30—16,55: „O gołębiach poczto
dał w szczękę — tak, ale ten go walnął w wych* odczyt. 16,55—17,10: Komunikat harnos, — cóż z tego kiedy on go zdzielił w cerski. 17,10—17,35:
Transmisja z Warszaokolicę serca prawym sierpowym — wielka wy: „Wśród książek”. 17,35
18,00: Muzyka
rzecz, ten go palnął lewym swingiem w u- z płyt gramofonowych. 18,00—19,00: Audycja
cho— eh, cóż to jest w porównaniu z tem literacka: „Wyzwolenie“,
tragedja St.
Wywspaniałem uderzeniem w nadbrzusze — ale spiańskiego (akt II). 19,00—19,25: Pogadanoko podbił mu ten lepiej — wcale nie, on ka radjotechniczna. 19,25 - 19,50: „O teatrze
miał większy siniec — jednak w mordę wię- ludowym* odczyt.
19,50
: Odczytanie
cej razy mu dał ten a to grunt.
programu na piątek, sygnał czasu z Warszą
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Duży wybór materjałów ostatnich nowości. Wykonanie
pierwszorzędne. Przy ul. Mickiewicza 33-a (stary lokal)
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dokumentów

Boz

Wazza

prześwietlanie, m.

elektryczny

i
Kobieta-Lekarz
DI Leldowiczowa

WIELKĄ
POLECA

przerėbki

Początek

PIETROWICZA.

4

AKOSZERKI

tyczny

Roentgena

od

p

r. 1874)

z

Rzecz dzieje

Ujawnienie

plg wolreį

MARCELA

rywal IWANA

Jeden ок

mA. od 5-8 wiecz. |neryczne i moczo- do adm. „Słowa pod)
A
płciowe. Elektrotera_ A. W.
w

iż

ŚMIERĆ).

GOETZKE,

dramacie w 12 wielk

MĘŻA). W roli głównej jak zwykle czaru-

w rolach

8

i Elekfro-leczniczy.:

sytilis, LArZĄdÓW
moczowych, od 9

OW

w porywającym

NA

film z życia arystokracji weneckiej

(ZEE,

Gabinet Roentgena

na wystawach europejskich,
na Targach Półn. w Wilnie).

Sz. Klienteli,

arcydziele

czarującej gwiazdy Lil
Wyjątkowo fascynująca

o g. 4,6, Si 10,15.

i szulerniach.

opium

Por-|

najst. fabryk POLSKICH.

istopada r. b. ZOSTAŁ RA
wicza

najnowszem

wstrząśnień duchowych przeżycia człowieka niewinnie skazanego
Początek 0 godz. 3.
Ostatni seans o godz, 10 m. 30.

obecnej,

3 ZNECNCNESNSKZM

?zagranicznych.

do wiadomości

SKAZANEGO

palarniach

UBS EIBISTI
elektrycznością,
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści.
wewnętrzny, oczny» Niuszerkaśmiałows
4—8.
towa
W szpitalu oddziały:
i
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 2 KET (AM BOW
az
Ga
medla stałych chorych moczopłciowych.

вre BR Prow

fisharmonij

FRITSCH

wej-

a

Zakład krawiecki L. KULIKOWSKIEGO

Według

rzanym

kobiet WILLY

rów, z osobnem

a

na całą Polskę.

w swojem

z udziałem
Dagower.

całej prasy zagranicznej. Seansy

(ŻONO, SŁUCHAJ
FLORENCE VIDOR.
„PURPUROWA GONDOLA jąca
Dziś! Sztandarowe arcydzieło!
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„Polonja

otrzymać w Dyrekcji, gdzie także

ЧОСУУч

Brasławskim,

oraz

A

wybo-

przeprowadzenia dodatustnego.
podane za jednostkę roślepego kosztorysu, któ-

WH WY WU CY CY WY GW WY WY CY WY CH UW CY WA W

WYWIADOWCZYNI
W

17 do

prawo

go-

B
WYJAZD DO WARSZAWY
B
ZBYTECZNY!
Załatwiamy wszelkie zlecenią w B
sądach, urzędach państwowych i ko- B
munalnych, instytucjach
finansowych
B
i wszystkich innych.
Interwencje, zastępstwa,
porady, B
informacje we wszelkich
sprawach.
Windykacje weksli i należności, Wy- B
wiady.
B
Bitro „Pomoc Prawno-fandlowa", B
В
Warszawa, Nowy-Świat 22.
Prosimy załączać znaczki pocztowe B
na. odpowiedź.
Kerespondenci w całej Polsce poszu- B
kiwani.
B
EU WY WEJ WY VRE WY VP WY EF ENY (UD KAJ #

Gen. Repr.

12.

AT

MA

udziela

od godz.

będą

EB

Przyjmowani
będą kandydaci
ze świadectwem
ukończenia
1-mioklasowej szkoły powszechnej, lub 4-ch klas gimnazjum.
Wykłady odbywać się będą w godzinach wieczorowych
(17
do 21). Opłata wynosi: wpisowe 10 złotych i 30 złotych mieKursów

ry można

WARSZAWA

Towarzystwo Kursów Technicznych przy Państwowej
Szkole Technicznej w Wilnie (Holendernia 12) 1-go grudnia
1928 roku otwiera dwuletnie kursy dozorców drogowych.

kancelarja

sobie

38.

WIEDZ

w go-

G. Gerlach

OGŁOÓSZEKIE.

naukę. Wszelkich informacyj

sumy

ru oferenta bez względu na wynik przetargu
oraz ewentualnego
kowego przetargu
Ceny winne być
boty na podstawie

:

program: „URATOWANI*

produkcji r.
1928—29 p. t.

Kino „Piccadilly“

wyso-

większych miast ach.

:
1711 — VI.
SESEKOBSBE SEZESECENSS

nia przyjmuje

zastrzega

u

drobna sprzedaż towarów bakalejnych, obuwia i skór. Firma
istnieje od 1914 roku. Właściciel Rozen Eljasz, zam. tamże,

sięcznie za

yrekcja

można

r. Akt organizacyjny zeznany został przed Notarjuszem Siennickim w Warszawie dn. 5 stycznia 1928 r. za Nr. 107.
1702—VI.
8504.

13-ej.

Ez

1927 roku, opublikowany

Polskiego“

dA

perów,

Nad

5.

nych i pozornie wyglądających jak nowe MASZYN do pisazwracamy uwagę Sz. Klienteli, że NOnia „UNDERWOOD*

przy ul. Żelaznej

Etinginowi

w

towiźnie lub kwitem Kasy Skarbowej.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia do

polskim starych

Żeligowskiego 10 udzielono prokury dla Oddziału w Wilnie z
prawem podpisywania łącznie z jednym z członków zarządu,
lub z jednym z prokurentów
Oddziału Wileńskiego. Spółka
Akcyjna. Statut jej, zatwierdzony przez Ministrów Przemysłu

i Handlu oraz Skarbu dnia 22 grudnia

kości 3 proc. od zaoferowanej

OSTRZEŽENIE—Vo*<

podpisywania za Oddział łącznie

vel Abramowi

wadjum

| ii

z jednym z członków zarządu, lub zastępców, lub łącznie z
jednym z prokurentów tegoż Oddziału zam. w Wilnie Dawidowi
Frydkowskiemu przy ul. Piwnej 6 i Berkowi Dworzeckiemu prz

ul. Piwnej

Wileńska

Szkole Technicznej w Wilnie (Holendernia 12) 20-go listopa-

51 i Abram Epsztein przy ul. Elekt oralnej 14. Zastępcy: Szmterel Boryszański z Łodzi, ul. Zachodnia 64, i Idel Ilutowicz z
Warszawy, ul. Grzybowska 36. Zarząd zastępuje spółkę wobec
władz i osób i prowadzi jej interesy. Wszelką korespondencję
w imieniu spółki podpisuje jeden członek zarządu. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty prywatne, hipoteczne i
notarjalne, czeki i wogóle wszelkie inne dokumenty podpisuje
dwuch członków zarządu. Do odbierania z poczty pieniędzy,
przesyłek i dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka zarządu. Udzielono prokury: dla Centrali z prawem podpisywania za Centralę łącznie z jednym z członków zarządu, lub
zastępców lub łącznie z jednym z prokurentów Centrali D-rowi
Marjanowi Czarnożyłowi z Warszawy, ul. Czackiego 15a, dla

Oddziału

ICOM

da 1928 roku otwiera dwuletnie kursy pomocników ' mierniczych. Przyjmowani będą kandydaci ze świadectwem ukończenia 7-mioklasowei szkoły powszechnej, lub 4-ch klas
szkoły średniej. Wykłady odbywać się będą w godzinach wieczorowych (14 do 21). Opłata wynosi: wpisowe 10 złotych
i 30 złotych
za naukę miesięcznie. Wszelkich informacyj
udziela oraz podania przyjmuje kancelarja Kursów w godz.
17-—19 w Szkole Technicznej przy ul. Holendernia 12.

Akcyjna”. Celem spółki jest prowadzenie handiu wszelkiego rodzaju sudrowcami i półsurowcami oraz gotowemi wyrobami
krajowemi i zagranicznemi, w szczególności zaś artykułami bran
ży kolonjalnej, chemicznej, farmaceutycznej, gumowej i technicznej, zarówno na rachurek własny jak i komisowo. Siedziba Centrali w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 2, oddziału
w Wilnie przy ul. Wielkiej 36. Oddziały w Łodzi, Lwowie, Katowicach, Poznaniu i Brześciu n-B. Kapitał zakładowy 1.000000
złotych. podzielony na 4.000 akcyj, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią członkowie: Simon Beloff, Arkady Rubinowitch, Horacy Wictor Parker — wszyscy z Londynu, oraz
zam. w Warszawie Izaak Rubinowitch, Saweljusz Gens —obaj

przy ul. Wareckiej

Teatr „EJIOŚ”

Kino-

skiej Nr. 6 do dnia 26 listopada br. do goz załączeniem

Ostrobramska

PROWINCJA!

Towarzystwo

w Wilnie

Handlowo - Komisowy — SAIR —

m3

MUrZE
2375.
71177 m3
w Snowie pow. Nieświeskiego.
Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w Dyrekcji przy ul. Grodzień12-ej

SALA MIEJSKA

OGŁOSZENIE.

wpisy:

w dniu 28. 9. 28 r.

4255

i 4) drewnianej wozowni o kuba-

dziny

RE

Kulturalno-Oświatowy
ul.

„MSGIGIELE“
reystynny aktor czworonożny
w puszczach Północnej Ameryki wśród tra-.

Od dnia 14 do 18 listopada 1928 r.
włącznie będ
wyświetlane filmy:
AT. Rzecz dzieje się współcześnie
PETER the-

. 12790 m3

2) murowanego
budynku jadalni o kubaturze
„k
3)murowanej
stajni o kubaTurde
„ula
P

gp

KLAWE

o Legji warszawskiej, która pokonała Polonię 3 : 0 i udowodniła, iż jest najlepszym

Do Rejestru Handlowego

trowego koszar o kubaturze

НЕСЕМ

2 punkty

Miejski Kinematograt

Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót Publicznych w Nowogródku оgłasza przetarg na budowę:
1) murowanego budynku pię-

OSŁABIENIE
BLEDNICE
LECZY

* * *
i w food baalu się klaruje sy-

Nareszcie
tuacja.

i wy i komunikaty. 20,30—22,00: Transmisja
z Warszawy: Muzyka lekka. 22,00—23,30:
Transmisja z Warszawy: Komunikaty.

o przetargu

#

, Taka

niema sposobu stwierdzić kto ma rację, sędziowie mogą decydować jak im się podoba,
załeżnie od tego czy cenią więcej dobre rąbnięcie w brzuch czy w szczękę. Przekonywującym jest tylko i jedynie knock - out.

Ogłoszene

jej nie tytułuje ironicznie „panienką*.
Zresztą, przecież to jest wieś
biało-

ruska

w

wszyscy
Iwan,
kami.

Mińszczyźnie

są

nawet

tak, ale jego

jeszcze,

prawosławni,
sąsiedzi

są

nie

—

katoli-

Mickiewicza

a

21,

gubiono legitymację uniwersytec
kę Nr 11. Znalaz-

pe zechce

odnieść na

portów 1z=
i

ode
unie—0

ЯН

RACE WBU

— @

2

Pociąg ma tylko jeden przedział
osobowy, reszta zajęta przez krasnoarmiejców. Wagony
mają
opłakany
wygląd: brak szyb w oknach, brak nawet drzwi, podłoga tak zaśmiecona, że
wagony wyglądają raczej na bydlęce.
Znalazła

miejsce

koła okna,

co

LJ

zaduchu i brudów, bardzo ją ucieszy— Pożyjecie u nas
kilka dni, ba ło. Pociąg już ruszył.
— Matko, zapal światło! Wstawaj
W. przedziale,
że, matko,
daj co zjeść! — Idę już, nie codzień chodzi kolej, dopiero po- oprócz Oleńki, jest tylko jedna kobie*
idę. Nie widzisz, — jest ta dziewczy- jutrze trzeba na stację, dowiezie was ta; przykre robi wrażenie, bo okrutnie
na, o której mówiłeś. Zaraz dam jeść! na miejsce. Tylko
jechać będzie się wymalowana, a ubranie
ma
brudne,
Iwan sam zapalił naftową lampkę i długo, całe sutki może, będziecie sta- niechlujne. Otaczają
kilku
robotnizawiesił ją na Ścianie, przeżegnał się wać w czystem polu.
ków, widocznie
nietrzeźwych. Palą +“
— Cóż robić, — byle jechać! mó- piją w dalszym ciągu,
trzykrotnie, zwrócony w kąt
ciemnej
Oleńka trochę
izby, ku ikonom. Dopiero teraz odez- wi Oleńka.
ze strachem patrzy na tę pijatykę. Zawał się do Oleńki.
czynają zagadywać do niej , zapraszać
kok ow
pewno? no, nie
— Jeść chcecie
na wódkę.
Oleńka
odmawia.
„Nie.
prosi- _ Oleńka jest już w wagonie. Pocz- chcesz? — nie trzeba, nam więcej 20-)
pogardźcie naszem jedzeniem,
ciwy Iwan wsadził ją wczesnym ran- stanie!'* Pociąg mknie dość
szybko,
siebie kiem do pociągu, odchodzącego w kie cieszy się więc z tego i stara się nie|
pewności
Oleńka nabiera
rozmów, które
się toczą w
(czuje, że trzeba mieć tę pewność sie- runku Witebska. W węzełku ma nowy słyszeć
bie) i zasiada do kolacji w obcej cha- zapas prowiantu, z którego bardzo się przedziale. Wypadnie jej chyba wyjść
cie z obcymi ludźmi. jednak już nie cieszyła, — nie będzie potrzebowała na platformę, bo mężczyźni robią się
dni. Ta žyczli- zbyt natarczywi. Wychodzi.
czuje się obco. Wydaje się jej, że jest myśleć o sobie parę
poot,
—
wość
Iwana
i
jego
matki
ujęła ją i poWilnem,
pod
wsi
gdzieś na
+
Wacława Walicka.
szła sobie po chleb na wieś, jak to cieszyła, przekonała się z mrukliwych
nieraz musiała za czasów okupacji nie- odezwań obojga, że cała wieś czeka
(Dokończenie nastąpi).
nie mają tu
miec. i bolszewick. Uczucie obcości i sa Polaków, — bolszewicy
motności zupełnie niknie gdy zaczynają swoich sympatyków.

my.

=

Dru

na

„Wydawnictwo

Wileńskie*

ul. Kwaszelną
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