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PRZEDSTAWICIELSTWA
BARANOWICZE —: ul. Szeptyckiego —
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy.
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”.
DĄBROWICA

DUKSZTY

i Administracja

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta od 9 do 3.

elełony:

PRENUMEPATA

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

redakcji

GRODNO

4 zł. |

243, administracji 228,

drukarni

262

—

Księgarnia

—

ul. Zamkowa,
Księgarnia

T-wa

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

—

Księgarnia

T-wa

„Ruch*.

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej.

K. Malinowskiego.

— Bufet kolejowy.

GŁĘBOKIE —

WILKD, Piątek 16 listopada 1928 r.
Redakcja

(powiat)

A. Laszuk

W. Włodzimierow.
„Ruch'*

STOŁPCE

—

Księgarnia

T-wa

„Ruch“.

HOR
IWIE.

ZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.
€ — Sklep tytoniowy S. Zwierryński.

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

KLECK

—

WARSZAWA

LIDA —

Sklep

„jedność

ul. Suwalska

MOŁODECZNO

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
||
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adrajnistracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

13, S. Matecki.

— Księgarnia

T-wa

WOLKOWYSK

—

—

A

T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“.
Ksiegarnia T-wa „Ruch“.

„Ruch“.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy 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
50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr
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Jufro spofykamy się wszyscy w salonach Kasyna Garnizonowego, gdzie odbywa się

CZARNA

E

organizowana

przez Wojewódzki

Oblicze Janusa
Dziesięciolecie Niepodległości Państwa, które kraj cały
święcił triumfalnie, dało asumpt wielu powołanym
piórom do podsumowywania
wyników, jakie zostały osiągnięte
przez
Państwo w najbardziej różnorodnych
dziedzinach jego życia.
Lwia
część
tych piór zajmowała się zjawiskami
z życia politycznego państwa, zwłaszcza w dziedzinie problematów
ustrojowych, które, co jest symptomatyczne,
Są

ciągle

aktualne - mimo

dziesięciu

lat pogrążających
się w
mrokach
historji, Owocem tych rozważań będą
zapewne liczne wnioski, ale wątpimy
w to, by było
dużo
takich, które

stwierdzalyby „pelną

możliwość

dal-

szej wegetacji ustroju obecnie właściwego Polsce—republiki
demokratycz-

nej, beż konieczności

dokonania głę-

bokich zmian w stanie prawnym państwa, który bynajmniej
nie pokrywa
się obecnie
ze stanem
faktycznym.
Dwoistość bowiem ustrojowa państwa
owe niepokrywanie się stanu faktycznego ze stanem prawnym,
rodzi w
wyniku,

jak

mówi

ubiegłych

lat

dziesięciu,

uprawomacniania

doświadczenie

nie

się, że

proces

się

tak

wy-

' razimy,, stanu faktycznego,
ale nowy
stan prawny, który jest wypadkową

przez

sił, ukrytych w głębi państwa,

to nieobliczalnych i, dzięki tej nieobliczalności, dla państwa nader
grožnych.
Dziesięcioletnie
doświadczenie
mówi wiele.
Wystarczy przypomnieć

kilka etapów
państwa,

tworzenia

by stwierdzić

wiska, o
; wyżej.

którem

się

ustroju
zja-

istnienie

wspomnieliśmy

po-

powstanie

suweren-

stan
tymczasowy
utworzyło
nego,
władzy
pełnia
jakim
przy
prawny,
państwowej
była
skoncentrowana w
tejże Radzie, jako że tem orędziem Rada emancypowała się z pod władzy
mocarstw centralnych, które
ustanowiły ją w charakterze
rronarchicznego zwierzchnika. Tymczasem stan faktyczny

znalazł

swoje

odbicie

w

dekla-

racji posła Głąbińskiego na zebraniu
które dy*
u regenta Ostrowskiego,
skwalifikowało Radę Regencyjną, gło-

WARSZAWA.

VII

Tygodnia

Akademika.

Zaproszenia

15.X1 (tel. wł. Słowa). We wczorajszym

„Słowie*

o

Spór o Chorzów ma być załafwiony polubownie

J. Radziwili i T. Holėwko

jadą do Rygi

nych uprawnień. W

wyniku

tej

róż-

nobieżności nastąpił okres dyktatury
Józefa Piłsudskiego, który był stanem
nowym, powstałym jako «wypadkowa
panującego

podówczas

chaosu.

Następny okres tylko pod
względem prawnym był okresem
dyktatu„ry, faktycznie
bowiem
płynął
pod

znakiem

mającego się

zebrać

Sejmu

Ustawodawczego,
którego
zwołanie
zostało zarządzone przez Piłsudskie-

go niemal

niezwłocznie

objęciu

po

WARSZAWA 15.XI. (tel. wł. Słowa). Na przypadające w dniu
18
b. m. święto niepodległości republiki łotewskiej rząd
polski
wysyła
do
Rygi delegację w składzie prezesa
komisji spraw zagranicznych Sejmu Janusza Radziwiłła i naczelnika wydziału
wschodniego M. S. Z. Tadeusza

Hołówki.

ŻA

Delegacja

wyjeżdża

do Rygi

dzisiaj wieczorem

;

pociągiem

:

wileńskim.

Król jugosłowiański u Doumeryuea.
PARYŻ,

15 XI, PAT.

cognito złożył w dniu

bawi

Aleksander, który

Król jugosłowiański

tu in-

dzisiejszym wizytę prezydentowi Doumergue:

Wizycie tej przypisują w kołach

politycznych

duże znaczenie.

dość

Generał esfoński o Polsce
Wszystko
TALLIN.

jest doskonale,

wszystko

15. Pat. Generał Laiioner

mu

się podobało

po powrocie

prasie wywiadu, w którym oświadczył, że w

z

Polski

udzielił

Polsce widać znaczny postęp

we wszystkich kierunkach. Regime i urządzenia
państwowe są całkowicie
demokratyczne.
Armję
polską
należy
uważać
za najlepszą w całym

świecie.

‚

Aczkolwiek Polska jest wielkim 30-miljonowym narodem,

a Estonja

jest narodem małym, jednak interesy polityki zagranicznej „obu państw są
identyczne. Polska nie posiada żadnych agresywnych
dążeń nawet w stosunku do Litwy.

Sukces plk Rómmla
Jorku,

w New-Yorku

WARSZAWA, 15 XI. PAT: W ostatnim dniu konkursów hippicznych w Nowym
pierwsze miejsce w konkursie steeple chase zajął płk. Rómmel. Startowało 53

jeźdzców. Ekipa polska wraca w najbliższych dniach do kraju.

do minimum, uzależniając go przy
powoływaniu Rządu od stronnictw. Ta znów
prawnego i stanu
rozbieżność stanu
faktycznego znalazła swoje rozwiązapo któnie w przewrocie majowym,
rym

stronnictwa,

mimo

niewielkich

wprowadzotylko zmian konstytucji,
r., straciły
1926
lip.
2
z
nych Ustawą
nową
rodząc
zupełnie swe znaczenie,
rozbieżność stanów prawnego i iaktycznego, która istoi obecnie w obliczu nowego kolejnego rozwiązania.
Jesień 1918 roku,
będąc
wiosną
dla nowej państwowości polskiej, na-

wielkie nasilenie, iż nawet Rada
Regencyjna w orędziu z 7 października
nazwała się Radą
Regencyjną
Państwa— nie Królestwa.
Dziesięć ubiegłych lat dobitnie wykazały, jak ;bardzo eiemeryczne były

hasła republikańskie w stosunku do
Polskiego Państwa.
Ciągła rozbież:
ność
pomiędzy
stanem prawnym a
taktycznym państwa, ostatnie upodab-

niające do

mitycznego oblicza Janu-

sa, wystarczająco

stwierdza

stwo

ustrój,

oczekuje

na

niemożliwa będzie

iż

pań-

przy którym

podobna anomalja.

Grzmiący w narodzie echem
tradycji
okrzepnie niewątpliwie, by za-

władzy. Dwoistość tego stanu rzeczy stępowała w odblasku czerwonej žiu- głos

dała w wyniku nową anomalję,

jaką

przez Sejm

dnia

się stała uchwalona

20 lutego 1919 r. t. zw.

„Mała Kon-

dla
podstawę
stytucja”, która dała
„Sejmowładztwa" buńczucznie rozpanoszonego na kilku kartach
nowej
, historji Polski. Konstytucja z 17 marca
my,

1921

r., tworząc nowy
ograniczała

formalnie

władztwo

przez

brzmienie

stan prawsejmo.
to

artykułu

Prezydentowi zostawiając zadanie powoływania Rządu. Atoli artykuł ten,

u Pań Gospodyń

oraz w Biurze VII Tygodnia

Kroniki
Wczorajsze

Akademika

Wielka

24.

Sejmowe

posiedzenie

Komisji

Konsfyfucyjnei

(Telefonem z Warszawy).
WARSZAWA, 15 listopada.
Czytelnicy „Słowa* nie wezmą mi za złe,

sem nawet zarywa trochę z demagogji,
alba umyślnie mówi oczywiste absur-

że

dy, jak wtedy, gdy twierdził, że władza

odświeżę

w

ich

pamięci

sprawę

wniosku konstucyjnego BB.
Oto na
pierwszem powakacyjnem posiedzeniu
Sejmu poseł Walery Sławek z towarzyszami* wniósł
wniosek
wzywający
Sejm da przystąpienia do rewizji konstytucyjnej a komisję konstytucyjną do
złożenia sprawozdania w ciągu 3 miesięcy, co do „mających się zaproponować zmian ustawy konstytucyjnej*.
Na pierwszem posiedzeniu komisji konstytucyjnej, gdzie się wniosek znalazł,
prof. Makowski wygłosił referat uzasadniający prawniczo wnioski posła Sławka. Referat ten wszyscy po kolei uznali za znakomity i prosili o wydrukowanie, Referat został
"wydrukowany.

Prezydenta

i dotychczas

była

nja publiczna, z którą one się liczą, jest
za

tą naprawą.

Komisja jednak nie chce także przyjąć wniosku, ponieważ wniosek pochodzi od BB.,
wreszcie nie umie tego

bardzo

w Połsce silna, nawet przed zmianami
z 1926 roku, nawet za starej ustawy
z 17 marca, tak, że trzeba było armat

wniosku

zmienić,

gniewa

się na wnio-

sek, że jest obstrukcyjny w swej istocie, ale nietylko nie umie sobie dać ra-

ny rewolucji, już szalejącej na wschód
od Polski, zapalającej się na zachód.
Płomieniom
uległy
izdegenerowane
trony, ciągnąc
za sobą
w otchłań i
depopularyzując sam
ustrój monarchiczny jako taki, składając Įgo niby
ofiarę odkupienia za niebywałe klęski
spowodowane przez Światową
katastrofę.
W nowotworzących się | pań-

brzmieć mocno, bo ;głos ten—to głos
właściwy narodowi, jak niewłaściwe
są dla niego wszelkie, zupełnie
czne,

teoretyczne

konstrukcje.

sztuJesień

18 roku była dla Państwa

Polskiego

nową

1928 roku

wiosną.

Czy jesień

będzie przedwiośniem

ustroju,

piastowania_wszelkich zaszczytów, we rozumieć nie tak, jak on jest napisany,
wszystkich debatach prawniczych wy- ale według tego znaczenia, które mu
bija się na plan pierwszy. Mówi on nie- ten mówca przypisuje. Niktby się nie
wymagające trzech czytań, oraz usta- zwykle spokojnie,
jego argumenty są spodziewał że art. 125 mieści tak skom
,
wy, które
wymagają zgody obu Izb. zawsze bardzo silne i trafne i doskonaplikowane trudności w sobie. Dyskusja
Ponieważ nie można zmieniać konsty- le prawniczo przemyślane. Oprócz teformalna rozlazła się jak szerokie jetucji drogą zwykłej uchwały jednora- go jego przemówienia są dla nas spezioro, którego dna nie widać. W tafli
zowej, bez trzech czytań i pracy ko- cjalnie miłe, bo na hałaśliwym grucie
tego jeziora odbija się jedno: bezsilmisyjnej i nie można w stosunku do re- warszawskim nic nie tracą ze swego
ność Sejmu do naprawy ustroju.
wizji zastosować postępowania usta- wileńskiego charakteru.
Poseł Piłsutwowego,
gdyż konstytucja nakazuje dski zawsze mówi tak, jak się mówi
Jestem poto sprawozdawcą „Słosama ominąć Senat, — więc potrzeba w Wilnie, a czasem używa nawet wy- wa“ w Sejmie, aby obserwować objaspecjalnego regulaminu jest oczywista. rażeń żywo
wy tej właśnie bezsilności Sejmu i muprzypominających jakiś
Wszystko
to było dość 'proste i dworek na Antokolu. Ten koloryt lo- szę stwierdzić i przyznać się, że jestem
jasne. Dyskusja jednak na komisji kon- kalny w sposobie mówienia zarysował sprawozdawcą złym.
Bo
dowodów
stytucyjnej przybrała obrót... nie po- się pewnem rąbkiem dziś, gdy poseł swej bezsilności
Sejm dostarcza cowiem, że nieprzewidziany. Przeciwnie Piłsudski mówił, że prawa nie może dzień więcej, niż to bezsilne, jałowe
mojem zdaniem ten obrót był do prze- wchodzić w to, czy posłów przed deba- przelewanie z pustego
w próżne na
widzenia, ale przewidziany,
czy nie- tą trapi bezsenność, czy nie
(mówił posiedzeniu komisyjnem, którego formy
przewidziany już teraz po drugiem po- tak, nawiązując do oświadczenia jedne- są
przecież
interesujące i ciekawe.
siedzeniu komisji
konstytucyjnej nie- go z posłów, że stracił noc bezsenną na Weźmy pierwsze lepsze
posiedzenie
zbicie świadczy o całkowitej niezdol- domysłach dlaczego BB. zgłosiło taki plenarne, otóż jakiś mówca generalny
ności i komisji konstytucyjnej
i Sejmu właśnie wniosek), a poseł Liebermann mówi, i zacina się „Ee, — wymawia
dla załatwienia tego zadania które wkła przerwał
mu nerwowym okrzykiem: przeciągle. — „Ee, Ee“, ryczy na to
da na niezdolne te instytucje ustawa z „przepraszam, ja sypiam dobrze” i po- ktoś z postow, „Ee“, zaczyna beczeč
17 marca, t.j. do naprawienia ustroju seł Piłsudski, nie zmieniając flegmaty- cała Izba. Zuch ten kto beczy najgłonaszego państwa. Pod tym względem cznego tonu swego przemówienia i nie śniej, dostanie pochwałę od szefa swej
dwa posiedzenia komisji konstytucyj- zatrzymując się ani na chwilę, odpo- frakcji za wzorowe parlamentarne zanej, a zwłaszcza
posiedzenie dzisiej- wiedział mu: „to i chwała Bogu' . Ten chowanie się. Powtarzanie takich scen,
sze, było nie pochodem naprzód, lecz nerwowy zwischenruf posła Lieberman- opowiadanie o takich scenach codzień,
pochodem w tył, wynajdywaniem no- na i ta zdanie pełne chrześcijańskiego t.j. tak często, jak się one na plenum
wych trudności, plątaniem się bezsil- współczucia i spokojnego chrześcijań- zdarzają, musiałoby chyba czytelników
nem w tych trudnościach,
złorzecze- skiego zadowolenia, że bliźni śpi do- doprowadzić da obrzydzenia sobie inniem na nie i na siebie nawzajem. Sejm brze, miało naprawdę wileński chara- stytucji Sejmu. Ale cóż, kiedy jako czło
nie jest zdolny naprawić naszego ustro- kter.
Od wysokiego naogół poziomu wieka te sceny mnie tak nudzą, że naju, może to uczynić tylko oktrojowanie dyskusji odbijał natomiast głos i ton wet nie potrafię o nich składać sprakanstytucji zgóry. Krótka dwuposiedze- i rozumowanie
posła Bagińskiego z wozdania. Stwierdzam więc raz na zaniowa historja wniosku Sławka już jest „Wyzwolenia“,
który podnosił głos, wsze, że się zdarzają ciągle a zwłasztego dowodem.
Pod tym względem przypominając tem nie dyskusję komi- cza na niskim poziomie stała obecna
ten wniosek wykazał swe ogromne de- syjną, lecz jakiegoś pana, który przez po-wakacyjna
debata budżetowa na
posiedzeniach
plenarnych
Sejmu.
monstracyjno - pedagogiczne walory. podniesienie głosu chce kogoś steroryzować.
Cat.
Piszę te feljetonowe wrażenia, dlaNa dzisiejszej komisji konstytucyjnej zabierali głos przedstawiciele wszy- tego, by się utrzymać w ramach możliw sprastkich stronnictw. Pomijam Niemca i wie objektywnej dokładności
wozdaniu,
aby
zaznaczyć,
że
w tej Przyjazd
Sekretarza Ligi NaŻyda, których przemówienia były dość
słabe pod względem prawnym i dość formie dyskusja komisyjna odbiega zurodów do Polski.
banalne pod względem treści, lecz in- pełnie od tych wrażeń, które pozostaGENEWA.- Dnia 19 bm. udaje się do
ne przemówienia były i ciekawe i in- wiają plenarne zebrania Sejmu. Ale tem Warszawy Generalny Sekretarz Ligi NaroSir Drummond w towarzystwie swego
teligentne. Przemówienie posła Rataja, niemniej należy stwierdzić, że mimo tej dów
zastępcy, dyrektora
sekcji politycznej
p.
sama treść dyskusji wskazy- Sugimura. Sir Drummond odwiedzi pozatem
b. marszałka Sejmu,
którego zawsze formy,
tak zwalczałem na tem
miejscu nie- wała, że komisja w swej pracy ruszyć Kraków i Poznań, a w drodze powrotnej
zątrzyma się w Berlinie, gdzie odbędzie
nie jest w stanie. Wniosek konferencję z ministrem Stresemannem.
wątpliwie było bardzo
ciekawe cho- naprzód
э
ciażby przez to, że poseł Rataj nie jest przedstawiony można tylko albo przyprawnikiem lecz filozofem z wykształ- jąć, albo odrzucić. Wniosku odrzucić
WKROTCE
cenia i tkanką, na której rosnuwa swoje komisja sejmowa nie chciała, bo bała
rozumowania, jest metodologja logiki. się, że opinja publiczna weźmie to za
Daje to ciekawy efekt myślowy. Poseł wyrażenie przez partję niechęci do naLiebermann nie jest tak głęboki, cza- prawy ustroju, a partje wiedzą, że opi-

"ba

na święto niepodległości Łotwy.

bez- to uprawnienie Prezydenta

władności Rady Regencyjnej, płynącej
ze słabości jej papierowych, formal-

otrzymać

i karabinów, aby nadużycia tej władzy
Prezydenta złamać. Oczywiście twier- dy z tą obstrukcją, lecz sama się w niej
dzenie posła Liebermanna, że zamach wikła, sama powiększa trudności, robi
majowy był skierowany przeciw nadu- wrażenie stworzenia złapanego w wielżyciom władzy Prezydenta, jest jaskra- ką i silną sieć, w której można się szawym absurdem, zamach ten był skut- motać, lecz z której nie sposób się wydo
kiem tej anarchji,
która zapanowała stać. Każdy mówca przemawiający na
dzięki omnipotencji władzy Sejmu. Ale komisji wypowiedział zupełnie inną kon
poza tymi odskokami pos. Liebermann cepcję pojmowania wniosku pułkowni(socjalista), jako mówca, jest ciekawy, ka Sławka, każdy wysunął inną koncepżywy, zabawny i dowcipny. Zwischen- cję jego załatwienia. Okazało się też,
WARSZAWA, 15 XI. — Spór polsko-niemiecki o zakłady w Chorzowie
rufy na komisji mają też wyższy poktóry
wchodzi w okres likwidacji. Niezależnie od procesu przed Trybunałem haskim Opiera się on na twierdzeniu, że 125 ziom niż na plenum. Poseł Liebermann że art. 125 naszej konstytucji,
jest
dyskusji,
tej
i
osią
podstawą
jest
podjęta została próba bezpośredniego kompromisowego załatwienia sporu.
art. rozróżnia zmianę i rewizję, że re- powiedział prof. Makowskiemu, że w
Ostatnio toczyły się w Warszawie rokowania na temat polubownego zlibardzo trudny do zrozumienia, bo kawizja polega na przeglądnięciu wszyst- swej interpretacji trzyma się jednego
kwidowania sporu. Z ramienia zainteresowanych towarzystw niemieckich przyżdy mówca inaczej go interpretuje, inabył do Warszawy profesor Nikodem Caro, który prowadził pertraktacje z przed kich artykułów konstytucji, 'a więc trze- tylko paragrafu w sposób namiętny, na czej rozumie; utrzymując że p. Dubastawicielami rządu polskiego.
ba uchwalić, że się przystępuje do po- to prof. Makowski powiada: „przepranowicz w tym artykule popełnił to taW wyniku rokowań doszło do uzgodnienia
poglądów na sporne dotych- stępowania
rewizyjnego, że rewizji
szam, ja jestem beznamiętny'* a Lie- kie, to inne błędy, napadając na proi.
czas kwestje. Osiągnięte porozumienie wymaga jeszcze aprobaty rządu niemie- ma w.obecnym okresie dokonać tylko
bermann: „ale bywa także namiętność Makowskiego, że w ińterpretacji art.
ckiego i polskiego.
Izba
poselska,
a
więc
z
pominięciem
Se
zimna'.
Poseł Jan Piłsudski, którego 125 poczynił „dowolne wkładki*, każNa wypadek, gdyby rządy te zatwierdziły osiągnięty kompromis, sprawa
natu, czyli.w sposób nieprzewidziany osobę cechuje niechęć do zajmowania
zostałaby wycofana z Trybunału haskiego.
dy prawie z mówców sam twierdzi,
w dotychczasowym regulaminie. Trze- kogolwiek
sobą a także i niechęć do że taki, czy inny wyraz art. 125 trzeba

zamachu stanu rządu
Świeżyńskiego ustalający odpowiedzialność _ rządu zostały podchwycone hasła republiki.
oraz w powstaniu t. zw. „Rządu Lu- przed Sejmem, faktycznie redukował Psychoza w tej dziedzinie miała tak
belskiego“, ktore świadczyły

można

po-

miešcilišmy dyskretną jedynie wzmiankę
o sprawach
pojedynkowych na
terenie Sejmu. Obecnie te sprawy
zostały
jednak
zdewoalowane
przez
dzisiejszą poraaną prasę warszawską. Chodzi o to, że dnia 10 b. m. klub
parlamentarny PPS wydał uchwałę potępiającą
posła Sławka.
Zebraniu
temu przewodniczył poseł Niedziałkowski. Poseł Sławek wysłał dwuch sekundantów: pułk. Wieniawę-Długoszewskiego i pułk. Pierackiego do posła
Niedziałkowskiego, który swoimi zastępcami mianował p. Thuguta i posła
Kwapińskiego. Rezultatem spotkania sekundantów
było napisanie dwuch
protokułów jednostronnych.
W
protokule jednostronnym
sekundantów
posła Sławka zaznaczono, iż p. Niedziałkowski usuwa się od wzięcia na
siebie konsekwencji, jakiej wyrnaga od każdego
obrażającego kodeks honorowy i stwierdzono,
że sprawa została załatwiona w sposób honorowy
!
dla p. wułk. Sławka.
Pp. Kwapiński i Thugut również spisali protokuł, w którym
utrzymują, że poseł Niedziałkowski, jako socjalista, nie uznaje
pojedynków i
że dla załatwienia sprawy proponuje sąd obywatelski.
Obydwa te protokuły zostały ogłoszone
w
prasie,
skutkiem tego
pułk. Wieniawa-Długoszewski
i pułk. Pieracki wysłali swoich zastępców do
p. Thuguta i posła Kwapińskiego. Drugą sprawą pojedynkową
jest wysłanie sekundantów przez posła Przedpełskiego posłowi Opolskiemu, ze
względu na zajścia, jakie powstały pomiędzy tymi panami na komisji reform rolnych podczas dyskusji nad lasami hr. Dzieduszyckiego. Sekundantami posła Przedpełskiego są posłowie: Srocki i Kierzkewski.

sząc, iż zebrani przedstawiciele stron
nictw ustalą, czy Rada posiada zauia-

nie, uprawniające do sprawowania władzy. Jeszcze piastyczniej została uwidoczniona różnobieżność stanów prawnego i faktycznego w tym okresie w

Wileński

Sprawy honorowe na tle ostatnich wypadków w Sejmie

Aa Orędzie
Rady
Regencyjnej
z T
października 1918 r., które
stanowi

akt deklarujący

Komitet

KAWA - DANCING

który

się stanie rozwiązaniem
jedynem dla
rozbieżności stanów prawnego i fakstwowych substratach przez to już a tycznego, która czyni obecnie z pańpriori ustrój monarchistyczny był zdy- stwa oblicze Janusa. *
F. Krajewski,
skwalifikowany, a jako jego antyteza

więc uchwalić

speejalny,-badajże

najkrótszy, regulamin, gdyż nasz regulamin zna tylko uchwały sejmowe, nie-

A
W
A
W

„BURZĄ

r

2

ECHA

SŁ owo

KRAJOW

dziej, że jest to powiat naprawdę rolniczy,
minimalne ilości lasów i jedyposiadający
— Uroczystość 10-lecia. Schronisko nad nem źródłem dochodów jest rola i rolnictwo,
Naroczą. Uroczyste nabożeństwo w koście- które całkowicie w bieżącym roku zawiodło
że
te parafjalnym odprawione przez karmelitę powodując wielkie straty tem większe,
goojca Ireneusa i kazanie przez tego samego ziemiaństwo tutejsze już intensywniej
ojca Ireneusa o godz. 15.15, w tym samym spodarzyć zaczęło, używając znaczne ilości
czasie nabożeństwa w cerkwi, synagodze i nawozów sztucznych, kosztowne narzędzia
obory w
meczecie. Po nabożeństwach pochód na ry- (traktory) oraz organizując swe
nek, gdzie nastąpiło poświęcenie kamienia związku z rozwojem mleczarstwa (powiat
węgielnego pod Dom Łudowy ROK i remizę posiada 9 mleczarń spółdzielczych).
strażacką. Na rynku przemawiali wójt gm.
W sprawie podatku dochodowego zep. Hałko, naucz. szk. powsz. p. Kieler, oj- brani złemianie skonstantowali fakt, że żadciec Ireneusz, pop Kuźmicz, rabin i mufti ne z zeznań o podatku dochodowym złożotatarski. Po uroczystości poświęcenia kamie nych .w przepisanym
terminie nie zostało
nia pochód z konną banderą do szkoły po- uwzględnione
przez Urząd Skarbowy, miwszechnej na akademję. Na akademię zło- mo to, że zeznania w myśl ustawy składają
żyło się:
Słowo wstępne, deklamację, sztu- się „według najlepszej włedzy i sumienia”,
ka „Nieskończony bój* i śpiew wykonany nadto żadno z takich-że zeznań złożonych
przez młodzież szkolną. Po akademii zebra- przez księży z terenu powiatu również nie
nie zostało rozwiązarze. O godz. 15 komedja zostało uwzględnionem. W myśl ustawy o
w dwóch aktach „„Pani Pierot', zabawa ta- podatku dochodowym zeznanie płatnika jest
neczna i loterja fantowa. Ta ostatnia była podstawą dla wymiaru podatku, a winni zeła bardzo bogatą, bo była jedna
klacz 8 znań fałszywych muszą być pociągnięci do
fat ofiarowana przez p. Hałkę i kon 12 lat odpowiedzialności sądowo - karnej. Wszelofiarowany
przez
p.
Wojciechowskiego. kie zaś rachunki nawet „zapiski gospodarCzysty dochód z całej imprezy przeznaczo- cze* muszą być uwzględnione. Mimo to jeny na budowę D. L. i remizy strażackiej. dnak Urząd
Skarbowy nie uznał masowo
Czysty dochód przypuszczalnie około 1000 złożonych zeznań czem oczywiście wywołał
zł. Specjalne
uznanie i podziękowanie za powszechne oburzenie tem większe, że poudaną uroczystość należy się wójtowi gm. datki dochodowe bez żadnych podstaw obli- p. Hałko i i naucz. szk.
powszechnej p. czone zostały bezporównania większe niż w
Kielerowi. Kamień węgielny pod D. L. i re- roku ubiegłym.
mizę strażacką został założony ku
uczczedochodowy
wypadki, że podatek
Są
niu dziesięciolecia niepodległości Polski.
dwadzieścia razy większy niżw
obliczono

MIADZIOŁ

W

(pow. Postawski

dniu 9 b. m. bawili nad jez. Narocz

przy nowo
warzystwa

budującem
Miłośników

robót publicznych p. Siła-Nowicki, kurator
szkolny p. Pogorzelski, insp.
woj
pol.
Praszałowicz i starosta pow. Postawskiego
p. Niedźwiecki. Przy skramnym obiedzie u

p.

Hałków

omawiano

dalsze

prace

przy

schronisku. Budowa posuwa się w szybkiem
tempie naprzód dzięki usilnym staraniom p.

starosty.

jeśli

praca

w

tem

tempie

pójdzie

dałej, to w czerwcu 1929 r. zostanie schronisko oddane do użytku publicznego.
Jeśli
się przejeżdża przez pow. Postawski to odrazu rzuca się w oko
intensywna
praca
około budowy dróg
i podnoszenia powiatu
do poziamu pow. wschodnich. Widać szaloną
różnicę między
innymi pow., a przeważnie

pow.

Święciańskim.

Pana

starostę

SZARKOWSZCZYZNA

zgomadzenie

Związku

—

Zie-

i zimy.

Według

dze

ze-

branych danych niedobór żyta i pszenicy u
większej własności, stanowi przeszło 50—60
proc. Owsy z powodu spóźnionych siewów

tegorocznych
ły pod

tek

były niezmiernie późne i trafi-

mróz a nawet pierwszy śnieg na sku-

czego

zbłelały

i dają

obecnie

fatalny

omłót i puste ziarno. Ziemniaki w bardzo
wielu majątkach przepadły i już w czerwcu część ich znaczną odorano a ponieważ
we wrześniu nać zmarzła, przerywając wegetują, więc są
niedojrzałe i psują się w

kopcach.

To

samo

buraki

pastewne,

i skarbowych

aby

powiat,

tak

silnie

dotknięty nieurodzajem jak Mołodeezański,
zaliczyć również do „klęskowych* tembar-

czego

10 lat15 dni temu
8-go listopada 1918 roku, o 7-mej
rano gen. Veygand wszedł do
nu, który stużył Fochowi
za

wagomiesz-

kanie i rzekł:

Generale,
parlamentarjusze
niemiezcy przyjechali i chcą się z panem

widzieć — chcą prosić o pokój.

Sprowadzić ich tutaj
natychmiast
— odparł Foch zapinając kołnież od
munduru.

Veygand wyszedł a Foch

wyjrzał

przez okno. jego pociąg stał pośród
gęstego lasu
Compiegne;
tuż koło

Retondy miejsca skrzyżowania się

li-

ой kolejowych,
Ranek był pochmurny, zimny i nieprzyjemny. Słońca ani
śladu,
szaro i ciemno 'było na dwo-

rze. Od paru dni padał
przerwy,

ziemia

tak

deszcz

rozmokła

bez

i prze-

siąkła, iż zamieniła się w jakąś
gęstą, brudną miazię; drzewa zwieszały
smutnie bezlistne gałązki całe jeszcze
obwieszone dużemi, ciężkiemi kropla-

Ani

podmuchu

wiatru,

jakaś

martwa, przygnębiająca cisza, chmury
sunęły nisko, nisko, nowa ulewa wi-

siała w powietrzu.

Od sąsiedniej linji

szło paru ludzi, W sinych;płaszczach,
w kaskach
na głowie
szli powoli,
ponuro,

z trudem

wyciągając

ciężkie

buciska z lepkiego błota.
Przestrzeń
była niewielka, "paręset. kroków
za-

ledwie

—

„11 punktów z 30-stu".
Mińska „Zwiezda* -- organ
Centralnego
Komitetu _ Komunistycznej

ką mądrość

polityczną czynu legjonowego,

przewidujący

program

polityczny

Marszałka Piłsudskiego oraz dążenia wolnościowe narodu uosobione w kraju
w Marszałku Piłsudskim, zagranicą zaś w armji polskiej, zorganizowanej we
Francji.
Punktem
Eno
eee polityki polskiej była deklaracja Marszałka Piłsudskiego, mocą
której
arszałek powiadomił państwa o dokonanym
fakcie

niepodległości,

zrozumiał

bowiem

konieczność stwierdzenia publicznego

Był to krok męża stanu, spoglądające-

przez narod polski jego niepodległości.
go

w

daleką

przyszłość.

Mowę swą pos. Ciechanowski zakończył następujacemi
tych latach rozbudowy Ojczyzny zapytano, czy Polska idzie
lewo, wydało mi się, iż słyszę w odpowiedzi
potężny głos
zny: Polska idzie naprzód i zamierza iść prosto.

Udaremniony

napad

BERLIN, 15 XI. PAT.

słowami: Kiedy w
na prawo czy na
odrodzonej Ojczy-

na aufomohil kasowy

Policji berlińskiej udało się przeszkodzić sensacyj-

nemu napadowi rabunkowemu, planowanemu na automobil kasowy banku nie
mieckiego, który miał przewozić znaczne sumy pieniężne.
Policja wpadła na trop szajki bandyckiej, która się porozumiewała z szoferem,

mającym

miał z przed
dytami,

prowadzić

banku

automobil

i w

chwili,

gdy

automobil

z pieniędzmi

odjechać, zatrzymała przygotowane już automobile

z ban-

szajki

zostało

7 uczestników

kasowy.

automobil

ścigać

zamierzającymi

aresztowanych.

Samochody spowodowały zafonięcie okręfu.
Wyjaśnienia

w

sprawie

katastrofy

„Vestris*.

NOWY YORK, 15.Xi. PAT. Przedstawiciele
dyrekcji
towarzystwa okrętowego, do którego należał okręt „Vestris”*, udzielili wczoraj wieczorem pierwszych oficjalnych wyjaśnień o prze-

biegu katastrofy.

Wedle ich wyjaśnień, samochody, które znajdowały
się
z
opakowaniem na pokładzie okrętu, wskutek silnego
kołysania
się przesunęły się na drugą część pokładu, przerywając stalową.
przegrodę i powodując w ten sposób gwałtowne pochylenie się
okrętu. W chwili, gdy nastąpiła
katastrofa, statek „Monem*

znajdował

się w odległości

BUKARESZT,

25 mil od tonącego

15.X1. Wiadomość o

okrętu.

aresztowaniu Beli Kuna w
istotnie
działacz

stanzy okazała się nieprawdziwą, Aresztowano
imienia i nazwiska, jednakże nię jest to znany
przebywający obecnie w Rosji sowieckiej.

Dzika chęć zemsty siostrzeńca

Kon-

osobnika
tegoż
komunistyczny,

Ohregona.

planoSzkol-

nauczyciel prawosławny!

dzieci

szli jednak długo, długo i

nauki

są

pozbawione

Przez szereg lat myślałem — trudno!
Początek tworzenia państwa — przyjdzie z

czasem. Tymczasem, jak widzę z gazet, to
nie jest jakiś u nas wyjątek — bo i Mosarz
się skarży. Tu widać szablon bez wnikania
'
w rdzeń potrzeb ludności.
Mnie się tež to dziwnem wydaje i powstaje w głowie pytanie: pocóż stworzono
w Wilnie Komitet Regjonalny? Nam tu się

zdawało,

organiza-

że jest to ukoronowanie

Krwawe preludjum wyborcze w Meksyku.
WIEDEŃ,

dla oka

ludzi zafrasowanych

BEZDANY.
—- Poświęcenie stacji opieki nad matką
i dzieckiem i przedszkola.
W nadchodzącą
niedzielę odbędzie się u nas uroczyste po-

święcenie

nowozorganizowanego

przedszko-

la powstałego z inicjatywy i dzięki zabiegom niestrudzonej na polu pracy społecznej

p. Marji

Przewłockiej.

Jednocześnie

z tem

odbędzie się poświęcenie uruchomionej już
dawniej stacji opieki nad matką i dzieckiem.

Na
uroczystość
szereg osób.

tę przybywa
BIAŁA

z Wilna

WAKA

— Egipskie ciemności i augjaszowskie
nieporządki na przystanku kol. Ponary. Cierpliwość
o sancta simplicitas!
pasażerów,
jadących z nieszczęsnych Ponar już się wyczerpała.
Obejście
przystanku tego nie zamiata
się wcale, na ławkach tuż
przed
torem,
przeznaczonych dla pasażerów
wysiadują
stale kury miejscowych
kolejarzy.
Idźmy
dalej, do poczekalni:
brudy wokoło, pod
ścianami znajdują się najzwyklejsze
zydle
podłużrte. To całe, dosłowne umeblowanie.
Powietrze w poczekalni
zatrute
czadem,
który przedostaje się z pokoiku kasjerki. (W
poczekalni dotychczas nie palono ani razu).
Rzeczą zaś wprost karygodną jest zupełny

IS

O

Dzienniki

donoszą

z Meksyku,

że

Saias

miasta

Wesfernlaffe otwaria dla ruchu handlowego
Westerplatte, najbardziej

wysunięty punkt portu gdańskiego,

służył

dotychczas

wyłącznie do ładowania i wyładowywania transportów wojskowych polskich.
Po przeprowadzonych pomiędzy rządem polskim i senatem gdańskim pertrakta-

cjach z dn. 23 października rb. otwarta została również dlą ruchu handlowego, a prze
dewszystkiem dła wyładunków, przeznączonych dla Polski transportów złomu żelazne
go i fosfatów.

Tiomia pęka—morze" się podnosi — rzeka znikła

Ciekawe

niewi-

pracą

odczuwanych
silnie
jednak
docznych
się
miejscowych. — Warto
przez ludzi
sprawą zająć — gdyż jak w danymu nas
wypadku wychowując nowe pokolenie bez
nauki religji — stwarzamy grunt pod posiew bolszewizmu.
Gminiak Szarkowski.
—

15 XI.

do prawdziwej bitwy pomiędzy
Zemala doszto z okazji kampanji wyborczej,
wojskiem a demonstrantami.
Po stronie wojsk jest 12 zabitych, po stronie demonstrantów 22.

cyjne, w którem sfery rządzące z miejscomiały
wem społeczeństwem właśnie będą
często
na celu uzgodnienie niedokładności

NIN

NIK

TOS ZZOZ TORZE

mi.

Wobec
religji.

—

i komunalnych oraz świadczeń socjał-

nych, których wielkość i mnogość przerasta
możności płatnicze w bardzo wielu wypadkach. Oprócz normalnych podatków
przypada obecnie rata podatku
majątkowego,
który musiał być już przed dwoma laty w
myśl ustawy ukończony. Udzielone wiosną
kredyty siewne, za nawozy sztuczne, przed- |
nówkowe e.c.t.
Bank Gospodarstwa Krajowego postanowił
ściągnąć
bezwzględnie,
dając tylko możność czterem północnym powiatom Wileńszczyzny,
prolongaty
takowych do jesieni. Ziemianie zebrani na zjeździe uchwalili niezwłocznie wszcząć
starania u władz wojewódzkich , administracyj-

nych

katolickiej

któ-

rych niedobór w porównaniu do przeciętnego zbioru przewyższa 60 proc.
Koniczyny
nasienne zginęły w 100 proc., łubin nasienny
zmarzł całkowicie również w 100 pr. Siana
w roku bieżącym jest mało co więcej niż
połowa normalnego zbioru, gdyż otawy nie
były zbierane, a pierwszy ukos był lichy.
Przeżywienie inwentarza przez okres zimowy przedstawia się rozpaczliwie. Daje się
zauważyć masowe wyprzedawanie
inwentarza rogatego, co spowodowało niebywałą
zniżkę cen tegoż. Na jesień obecnie przypada szereg rat wszelakich podatków państwo-

wych

:
NOWY JORK, 15 XI. PAT. W czasie uroczystego obchodu
10-ej rocznicy
niepodległości Polski w Shenektady pos. Ciechanowski wygłosił dłuższe przemówienie.
Mówca zobrazował na seme tężyznę
patrjotyzmu polskiego, która ujawniła się zarówno w kraju, jak
na emigrac i w okresie niewoli, — poczem
skreślił wysiłki zbrojne Polaków,
diet saliai
wojny, wskazując na głębo-

szeregu lat

wać nauczyciel lub nauczycielka.
sem cóż się dzieje. W szkołach o ludności
nauczyciel-ka
z przewagą prawosławnych,
katolik — naodwrót w szkołach o przewa-

było 35 osób. Porzą-

lata

Obrazki 2 życia Blalorusi Sowietkiej

NOWY JORK, 15 XI. Siostrzeniec zamordowanego gen. Obregona kapitan
Obregon
starał się dotrzeć do więzienia, w którem znajduje się morderca Obre
nego w Wilnie. A oto przykład. Mamy sze- gona, Torral. Gdy się zbliżył de więzienia dobył rewolweru,
ażeby mordercę
reg szkół powszechnych najniższego typu o
woktórych
zastrzelić.
Tymczasem
obezwładniono
kapitana
i
odebrano
mu
broń. W kilka
w
—
lskiej
jednej sile nauczycie
Obregon
zastrzelił się kilku
bec odległości od kościoła lub cerkwi lekcje godzin później przybywszy do domu, kapitan
religii w zastępstwie księdza powinien da- strzałami rewolwerowemi.
Tymcza-

wewnętrznemi
dek dzienny poza sprawami
związku obejmował: 1) sprawę nieurodzaju
w powiecie i związanych z tem niezbędnych
pomocy rolnych, ulg podatkowych i kredytowych oraz sprawę nadmiernego wymieprzez miejrzenia podatku dochodowego
scowy. Urząd Skarbowy.
Mołodeczański powiat posiadający ziemnie ciężkie i zławne, w większej mierze ucierpiał od fatalnych warunków atmosiery-

ubłegłego

zga-

Zupełnie

Kuratorjum!

Uwadze

obserwuję fakt świadczący o braku
wości w czynnościach Kuratorjum

datki! Dnia 4 listopada r. b. w Mołodecznie
odbyło się walne
zgromadzenie
Związku
Ziemian pow. Mołodeczańskiego. Przewodmołodeczańskiego
prezes
niczył zebraniu
oddziału Związku
Ziemian p. Jan Puciata.

cznych

pow. Dziśnieński.

gdyż sam w swojej okolicy od

mian. Klęska nieurodzaju. Haracz , a nie po-

Na zebraniu obecnych

z tytułu zobowią-

Krajo„Ech
dzam się z korespondencją
wych“, umieszczoną pod tytułem: „Społeczeństwo do Sasa — Kuratorjum do lasa“,

Niedź-

MOŁODECZNO.
Walne

Obciążeń

nieuzań hipotecznych na rzecz banków
rzeczy
względniono. Wobec takiego stanu
zebrani ziemianie uchwalili wysłać delegację
do Izby Skarbowej w Wilnie z protestem
przeciw takiemu traktowaniu przez Urzędy
Skarbowe ziemiaństwa, traktowaniu wprost
„godności
poniżającemu i uwłaszczającemu
ludzkiej do p. Ministra Skarbu odnośna depeszę do Pana Ministra Skarbu oraz do Pana
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z
prośbą o interwencję i o zaliczenie powiatu
Mołodeczańskiego od rzędu dotkniętych klęK. M.
ską nieurodzaju.

wieckiego widzi się, zawsze niestrudzonego
i pełnego energji, na każdym kroku, gdzie
prawie sam kieruje wszystkiemi
robotami.
Takich starostów
więcej, a zaraz by było
lepiej
na Kresach Wschodnich.
Mijescowy.

—

ubiegłym.

roku

się schronisku „ToNarocza*
dyrektor

Obchūd 10-lecia Polski w St. Zjednoczonych

E

BUKARESZT,

zjawisko

15 XI. PAT.

nad

Na całem

morzem
rumuńskiem

Czarnem.
wybrzeżu

morza

Czarnego

zauważono bardzo ciekawe zjawisko, a mianowicie: ziemia w wielu miejscach pękła
i poziom morza podniósł się. Wpadająca wpobliżu Ekiena do morza rzeka, znikła zu
pełnie. W miejscowościach Cavarna i Balta

uszkodzonych

zostało kilka domów.

Kafastrofa kolejowa pod Lodzią.
ŁÓDŹ, 15. XI.
Wczoraj w nocy na stacji Chojny zdarzyła się katastrofa kolejowa. Pociąg towarowy zdążający w stronę
dworca
kaliskiego
zderzył się ze stojącym pod semaforem pociągiem towarowym
naladowanym węglem. Skutek tego zderzenia był ten,
że około 20 wagonów zostało strzaskanyćh i zniszczona lokomotywa pociągu towarowego. Straty
spowodowane katastrofą są bardzo znaczne, wynoszą
około ;300.000 zł.
Uprzątanie toru zajmie tydzień czasu. Przystąpiono niezwłocznie do budowy toru prowizorycznego, by uniknąć przerwy w komunikacji
osobowej i
towarowej.
,

Efna słabnie — lawy goraz mniej.
KATANJA, 15 XI. PAT.
wydzielanie

skamieniała

się

lawy

Dyrekcja instytutu

z krateru

i zatrzymała

brak jakiegokolwiek bądź

Etny

się.

światła.

Pasaże-

rowie wyczekują na wieczorowe pociągi do
Wilna w egipskich
ciemnościach. Z tego
też powodu dochodzi często do niepożądanej i częstej kłótni między
pasażerami a
kasjerką.
Niezrozumiałą nawet jest
rzeczą, jak

można

zaniechać

w

ten

przystanek od Wilna, w
wy. Ktoś winien ponieść

nie

liczni

karę.

Tego

domagają

sposób

pierwszy

kierunku Warszaza to bezwzględ-

się

stanowczo

pasażerowie.

TT II SI

TE

KI

I

chcemy się
nic nie było
słychać w ten martwy samym drżącym głosem,
poranek prócz chlupania ich butów w zapytać jakie są warunki koalicji dla
zawarcia pokoju?
kałużach.
„Niema żadnych warunków, przerFoch patrzał przez okno:
„Więc
oto, ona — pruska potęga, więc oto wał mu ostro. Foch,
koalicja
żąda
ta buta i pycha niemiecka,
więc oto przedewszystkiem aby. ją proszono
chwila na którą czekaliśmy przez о рокб]“. Niemcy spojrzeli na siebie
cztery lata;
więc trzy miljony ludzi ponuro. Ostatni promyk nadziei zgasł.
zginęło poto
by tych czterech
ludzi Trzeba było uderzyć w pokorę:
sprowadzić do mnie...* Foch patrzałi
Hrabia Olendort powiedział: „Dopatrzał, i czuł jak wzbiera w nim nie- brze panie marszałku my prosimy
nawiść do tych ludzi, którzy rozpętali formalnie o pokój,
niech pan
nam
taką burzę by wreszcie... 'przyczłapać A
powie jakich
słów pan od nas
doń po błocie, i żałował, że tylko on
ąda...
jeden patrzy przez okno
na pohańbienie Niemców, że niema tu całej
Za wielkim stołem zasiedli — po
Francji nasycającej
się
widokiem — jednej stronie
Niemcy,
po drugiej
pokonanych, zmiażdżonych Szwabów. marszałek Foch, Veygand i admirałowie angielscy Hop i Uejmiss, Obok stali
*
dwaj adjutanci Focha i tłómacz, poNiemcy dowlekli się wkońcu do rucznik Lepórche. Foch, mając przed
wagonu— salonu Focha. Weszli. Stali sobą plikę papierów, czytał powoli i
bladzi, zmieszani, nienaturalnie sztyw- dobitnie
warunki i żądania
koalicji,
ni. Jeden z nich, Ercberger,
wystą- po każdym
paragrafie zatrzymywał
pił naprzód i rzekł przyduszonym, się by dać możność Leperchowi przeurywanem głosem:
tłómaczenia. W międzyczasie
obserCzy pozwoli nam pan przedstawić wował on twarze Niemców:
widział
się panie marszałku?
jak twarze te stopniowo kurczyły się
Panowie macie zapewne dokumen- i wykrzywiały, widział jak mieniły się
ta odparł Foch, proszę
je pokazać, i bladły. Zdawało mu się, że Niemcy
zobaczymy czy są w porządku.
są bliscy płaczu, że jeszcze chwila a
Papiery, podpisane' przez
Maksa zemdleją lub wybiegną z sali, palce
Badeńskiego, były w najzupełniejszym ich gorączkówoi konwulsyjnie
błąporządku, Foch przepatrzył je- uważ- dziły po suknie stołu zaciskając grunie i zwracając się do Ercbergera za- be
ołówki.
Gdy
czytanie
zostało
pytał: „Czego sobie panowie życzą?
wreszcie
ukończone
Foch
wręczył
Chcemy,
mówił
Ercberger
tym Ercbergerowi plik papierów
i rzekł:

stale

wulkanologicznego
słabnie.

Dodać

Miejscami

też należy, iż wpływy

ze sprze-

daży biletów w miesiącach letnich wyrażały się w cyfrze 800 zł. (osiemset
zł.), w
miesiącach zaś zimowych w cyfrze 400 zł.
(czterysta zł.) dziennie!
Pobory
kasjerki
wynoszą zaledwie
75 zł.
(siedemdziesiąt
pięć zł.).
Słowem, Dyrekcja
Kolejowa ma suty
dochód i łaski nikomu nie robi.

Czekamy

naprawy
narach.

więc

szybkiej

skandalicznych

w PoJ. H.

„To wszystko panowie, daję wam 72
godziny na odpowiedź”.
Na Boga,
zawołali
chórem,
nie
czekaj pan, panie marszałku 72 godzin! (Każ przerwać działania wojenne
natychmiast.

Przecież

odpowiedź

rzą-

du będzie z pewnością potwierdzająca. Wszystkie warunki zostaną przyjęte. Nasza armja jest w nieładzie.
Dalsza ofenzywa
wywoła
rewolucję
w kraju.
Nic mnie to wszystko nie obchodzi, odparł Foch, wiem tylko, że prowadzić

będę

energją—aż
domości,

ofenzywę

ze

zdwojoną

do chwili otrzymania wia-

iż warunki

koalicji

rząd niemiecki przyjęte.

są

przez

Nie było co odpowiedzieć, oddaw-

szy sztywny ukłon, Niemcy wyszli ze
spuszczonemi głowami.
Minęły dwa dni. Foch był jak w
gorączce. Nie mógł zmrużyć oka, nie
mógł usiedzieć na miejscu,
nie mógł
nawet nic przełknąć. Chodził
z kąta
w kąt i nadsłuchiwał czy nie dzwoni
telefon, czy nie donoszą mu o otrzymaniu na wieży
Eifla radiodepeszy.
Był pewien, że warunki zostaną przyjete, że Niemcy zgodzą się na wszystko,

że lada

chwila

wręczą

mu

tele-

grzeszki

„czerwonego

nauczycielstwa:“

1) nauczyciele
zalecają
się (tak!)
do przystojnych pensjonarek, które to
zjawisko bywa gorąco i żywo omawiane przez całą klasę“, 2) „postępowe
nauczycielki piętnują jako „stuprocen-

szereg ciekawych
wiadomości 0 stosunkach - nieodosobnionych zresztą—
na fabryce cukierków „Czerwony (jatowe mieszczaństwo" zwyczaj
noszekiž-by inny, jak nie „czerwony!“) Monia kokard przez dziewczynki, a jedzyrzanin“ w miasteczku Narowli. Ponocześnie dzielą swe wychowanice (o
nieważ w okresie obecnym zawierane
ile chodzi o ich traktowanie) na „lepsą nowe umowy zbiorowe w
przesze"
(bogate) i „gorsze*
(biedne),
myśle, zamierzano
odnowić umowę i
3) utrwalanie wrogiego ustosunkowa:
na tej fabryce, przedtem zaś
sprawnia się wzajemnego
uczni i Įuczenic
dzano stopień wykonania
dotychczaprzez stosowanie jako kary
„sadzasowej umowy.
Otóż ukazało się, że
nia ucznia przy uczenicy lub też odumowa ta _ „kollektiwnyj
dogowor*,
zr
uczenicy przy uczniu“ it, d.
wykonywała się tylko w jednej trzeit
d.
ciej bowiem na 30-ci jej punktów zaPiją
na umór!
ledwie 11-cie doczekało się respektoJak
wiadomo
piją
w Rosji Sowania ich przez administrację fabryki! Pozatem
robotnicy
w przeciągu wieckiej wogóle, a na terytorjum Biaroku nie mogli się doczekać
obuwia łorusi Sowieckiej w szczególności, —
zawodowego, ubranie zawodowe pra- nie zgorzej! Awanturujących się pijano na koszt
przedsiębiorstwa
tylko ków zatrzymuje milicja, tak naprzyzatrzymaczęściowo, dietarjusze
nie
otrzymy- kład w ciągu 15 dni było
nych
w
Mińsku
66
osób
pijanych
rowali dodatku 5-cioprocentowego,
najałe -co
korszem jednak było to, że wypłaty botników i funkcjonarjuszy,
zarobków robotnikom systematycznie robić z takimi, co to choć piją w doopóźniano od 5-ciu do 9-ciu dni! mu i poza domem, ale mając spokojjagWszelkie protesty robotników
pozo- ny charakter, zachowują się jak
nięta, nie dając powodu do pociągastają bez skutku!
Jak widać z powyższego,
w kra: nia ich do odpowiedzialności!
Myślano, myślano
aż i wymyślainie szczęśliwości socjalistycznej
паOto, celem
„nrawstwiennawo
wet takie niezawodne, zdawałoby się no!
Środki, jak umowa zbiorowa, nie chro- wozdziejstwija“, zaprowadzono w gazetach
mińskich
specjalną
rubrykę
nią robotników przed wyzyskiem!
p. t. „Pozwólcie sobie przedstawić!—
Kto kogo wyrzuca!
Galerja alkoholików złośliwych”, gdzię
A oto jeszcze jeden,
jakże
wy- wymienia się imię, nazwisko, zawod,
mowny, mimo że drobny napozór wy- wysokość poborów
miesięcznych
i
padek z życia czerwonego
Mińska. t. p. rozmaitych
nałogowo
pijących
W
tymże
numerze
„Zwiezdy“
ze „towarzyszy". Jako okoliczność
spewzmianki p. t. „Oburzający postępek cjalnie obciążającą podaje się w tych
żakt'uwskiego
zaw'a*
dowiadujemy rubrykach fakt odmowy
któregoś
z
się następującej historji:
tych panów od bezpłatnego leczenia się
W jednym z domów, znajdujących w przychodni psycho-neurologicznej.
się w kompetencji
„Zaktu“
Nr.
15
„ Dla przykładu dajemy jeden z ta(Okręgowy Komitet Mieszkaniowy) w kich portretów:
„Mikołaj Szelczykow
Mińsku zamieszkiwał
pewien komu- majster fabryczny. Zarabia do 200
nista, a więc „swój człowiek* imie- rubli miesięcznie. Na propozycję przyniem Jaźwiński, Zamieszkiwał wraz z chodni, by się zgłosił na kurację, odrodziną, składającą się z żony i cór- powiedział:
„„rzeżyłem
х gorzalką
ki. Nim
mieszkał
ten komunista o lat 60,to i resztę życia spędzimy razem!'*
polskiem nazwisku w Mińsku wszystI gadaj tu z takim!
Tutejszy.
ko było dobrze, zdarzyło mu się jed- ORWELLA
ОСН РЕС ОВ аКОАЛ SYENĖTS
nak wyjechać z Mińska
na jakąś roW sprawozdaniach sądowych bratni nasz
botę sezonową i wnet stała się jego organ „Kurjer Wileński* tytułuje stale pod
rodzinie krzycząca krzywda i niespra- sądnego Henryka Przeździeckiego
— hrabią.
wiedliwość z rąk samychże
władz Otóż ze strony zainteresowanej komunikubolszewickich.
ją nam, że podsądny Przeździecki
nic nie
Mianowicie, korzystając z nieobec- ma wspólnego z rodziną Przeździeckich
ności Jaźwińskiego, inny „towarzysz", herbu Roch III, używającą tytułu hrabiownoszący

dźwięczne

miano:

Wieder-

skiego. Podsądny nabierał tylko na swój
tytuł hrabiego łatwowiernych wspólników,
jak teraz nabiera jłatwowiernych Recenzen-

man, a pełniący obowiązki kierownika „Żakt'u* Nr. 15, wyrzucił
wnet

na bruk żonę Jaźwińskiego

i

šmier-

tów

sądowych.

Pisanie

„hrabia*

Przeździe-

telnie chorą córkę tegoż, by wprowa- cki nie ma więcej uzasadnienia, niż pisanie
dzić natychmiast na uwolnione
przez „hrabia* Zdanowicz.
nie miejsce
swego
współwyznawcę
Ponieważ jesteśmy przy „Kurjerze*! Na
„towarzysza“ Jafsztejna. Mimo, że sa- padło to pismo bratnie na p. Ludwika Abra
mi bolszewicy nazywają to rozporzą- mowicza za zbyt mało pochlebne wyrażedzenie
„niedopuszczalnem
i zgoła nie się o literatach wileńskich. Nie chcę się
bezpodstawnem*
wszelkie sprzeciwy wdawać w tę polemikę. Zwracam tylko ui skargi obu
kobiet
pozostały
bez wagę, że p. Abramowicza zwałczamy dalerezultatów, a to dowodzi,
że pewnej ko ostrzej, niż czyni to nasz bratni organ

kategorji „dygnitarzy* sowieckich wol-

i że politycznie „Kurjer

no jest wszystko—włącznie nawet do
krzywdzenia pełnoprawnych członków
„rodzinki* komunistycznej! Cóż tedy
myśleć o losie zwyczajnych šmiertelników?!

oczywiście

Najprzód

sowieckiej.
co to jest szkoła

wicz, którego

so-

powiada „Zwiezda“

— każdy uczeń, nauczyciel i obywatel sowiecki raz nazawsze winni zrozumieć, że nasza (to znaczy — So
wiecka) szkoła jest szkołą klasową i
wszystko
co jest w niej sprzeczne z
jej charakterem klasowym,
proletar-

skim, musi być z niej usunięte!"
Burżuazyjność i... indywidualizm
(tak! od czegoż bowiem 'są kollektywne formy życia!) jako rzeczy wy-

mają

się

mali

brudne

nął, by nie zadzwonił telefon,
nadeszła depesza.

Berliprag-

by nie

Ale nadeszła. 10-go o 11 w nocy,
doręczono mu otrzymaną na wieży
Eifla radio-depeszę: „Rząd niemiecki
przyjmuje warunki przedstawione 8:g0

listopada".

Nareszcie! '

Całą noc Foch chodził po

swym

wagonie; chociaż nie miał od rana
nic w ustach zdawało mu się, że jest
pijanym: głowa mu się kręciła, nogi
uginały - wyszedł do lasu i w ciemnościach błądził pomiędzy drzewami,
przykładał rozpalone czoło do zim-

nych, wilgotnych pni... Nad
kazał sobie podać samochód,
pojechał

do Paryża,

Dominique

do

na

ulicę

ministerstwa

ranem
pędem

Saint-

spraw

wojskowych.

Clemanceau

binecie.

Przyjął

siedział

Focha

w swoim

ga-

niezwłocznie.

Nie był wcale wzruszony,
odwrotnie
skwaszony i w złym humorze.
Nic pan
nie ustąpił
Niemcom,

rzekł stary Tygrys, gdy Foch

wyjaš-

nił mu wszystko należycie, tem lepiej,
gram a jednak... był niespokojny
i tem lepiej, teraz ja zacznę
swą rozdenerwowany. A może im jeszcze botę!
mało, może zechcą jeszcze walczyć,
Natychmiast został wydany rozkaz
może trzeba będzie jeszcze
mięsa do armji, rozkaz o zaprzestaniu dziaarmatniego. Ha! Foch zaciskał pięści, łań wojennych, rozkaz uznający wojwtedy zobaczą z kim mają. do czynie- nę za skończoną.
nia, wtedy poczują but, nie zatrzy-

jest nam

gdyśmy atakowali za sprawy

nietylko

bardziej

tutejszy

od 90 proc. skła-

du przyjaciół „Kurjera*, którzy tak bardzo
za tutejszych chcą uchodzić, lecz jeszcze
jest od nich bardziej literacki. To, co pisze
p. Abramowicz, jest złe, ale to, jak pisze
jest o wiele więcej warte od formy pisania
niejednego z ulaurowanych literatów wileń-

rzystwa nie dorósł mu po kolaną. Pezwól
cie sobie Panowie szczerze to powiedzieć.
Między innemi zaznączyło się to w 0statniej polemice.
To, co napisał p. Abramowicz o literatach, było dowcipne, to, co

literaci piszą o p. Abramowiczu,

jest hała-

śliwe i niesmaczne.

TO

TOS

brodacze,

Wileński,

p. Ludwik Abramo-

skich z towarzystwa
wzajemnej
adoracji.
Pod tym względem
niejeden z tego
towa

bitnie „szkodliwe* muszą być „wybijane z głów uczni*
(„treba wybiwać
z mazhow!”*) inaczej zamiast dzielnych
„kommunarów" wyrosnąć z nich mogą „gimnazisteczki i panicze*!
Tyle
co do teorjil A w praktyce? W prak-

zmordowane żołnierzyki aż w
nie. I w takich chwilach prawie

bliższy niż

polityczne, to właśnie „Kurjer* brał go w
obronę. Amicus plafo sed i td. Otóż pAbramowicz jest dla nas politycznie człowiekiem szkodliwym,
którego wszędzie
zwalczać trzeba, ale sprawiedliwość, niety!ko sprawiedliwość, lecz poczucie smaku
i umiaru, każe nam przyznać, że jest on

O zwyczajach i obyczajach szkoły

III

IT TT

SIT

TTT

i stanowczej

warunków

Tow. I. Ma- %
w Nr. 254
„Zwiezdy“,
poświęconym
ibolączko śl %
wylicza
takie naprzykład

siukowicz
artykule
szkolnym,

Partji Białorusi w swym Nr. 256, zamieszcza pod powyższym tytułem,

wiecka? „Otóż —
donosi, że
lawa prawie

tyce bywa rozmaicie...

ь

RYTAS

i

z

Dwaj

radiotelegrafiści

Daudet

z 10-go na
Galłau siedzieli całą noc
11-go listopada przy swym aparacie.
Spodziewano sie depeszy, nakazującej
zaprzestania strzelaniny,
czekano na
nią z biciem serca. Raz wraz dzwonił
generała Nollć
telefon—to ze sztabu
Nic i nic.
pytano się o wiadomości.

Aż nagle

nad

ranem...

T-mej... Z szeroko

godzinie

o

otwartemi

wpatrywali się telegrafiści

w

oczyma

drobne

się na taśmie paznaki, pojawiające
3
pierowej-—-to on, to rozkaz.
Jak szaleni wybiegli ze swej būdki. Na drodze, po błocie szedł oddział
i karabiny na pleżołnierzy; tobołki
cach, chód

ciężki, znużony.

wrzasnęli.
Dokąd to koledzy?
Na front... do okopów...
skończona,
wojna
Stójcie,
oto
rozkaz, wracamy do domu...
Cały oddział stanął jak wkopany,
potem żołnierze zaczęli się Ściskać,

całować, kapitan obejmował

rekruta,

ciężkie buciska
sierżant porucznika,
wybijały dzikie hołubce na rozmokłej
Daudet i Gallau
i błotnistej szosie.
wpadli do sztabu gen. Nollć, wszyscy
telegraoficerowie byli zebrani, nim
fiści otworzyli
usta szał
radości
ogarnął wszystkich.
W oddali
słychać było
głuchy,
przytłumiony wystrzał armatni. Ostat-

ni wystrzał

podczas

Wielkiej Wojny.
Karol.

i

Ё

.

SŁO

т agpodarcz Zen odai

KILKU

„wstępne*,
ha.

By usunąć jedną z poważniejszych
przyczyn rabunkowej gospodarki należy przedewszystkiem uregulować usta
wowo prawo własności.
Ustawa regulująca prawa własności powinna przedewszystkiem:
"1. Zająć się ustaleniem praw własnošci, uprawnień
nietylka na jeziotrzecich
rach, do których obok osób
rości swe pretensje Skarb Państwa, ale
także na wszystkich pozostałych zwła
szcza na wodach wstępnych.
2. Jasno i wyraźnie określić, które
z praw i uprawnień można będzie ogłaszać do zatwierdzenia.
|
3. Wszelkie
prawa i uprawnienia

' muszą

dokumenta|-

być udowodnione

nie przez stwierdzenie bez żadnej wątpliwości podstawy roszczeń do danej
wody.
Postanowienie to nie powinno dotyczyć Skarbu Państwa, który temsamem staje się właścicielem wszystkich
pozostałych wód.
uprawnień
4. Przy rozpatrywaniu
może się nasunąć konieczność Ścisłego rozgraniczenia pojęć właściciela od
użytk ownika danej wody.

prawa wstępu, rozmiar uprawnienia
dałby się ustalić wyłącznie w drodze
administracyjnej.
11. Ustawa powinna
przewidzieć
termin, w czasie którego mogłyby być,
przez specjalnie w tym celu
ustanowione komisje,
rozpatrywane,
zgiaszane pretensje, oraz ustalić prekluzyjny termin, do którego nabyte
prawa
wpisywanoby do „ksiąg
wodnych" i
hipotecznych, pa upływie zaś tego terminu wszelkie zgłaszane pretensje ustałyby same przez się, a niezgłoszone uprawnienia automatycznie nabyłby Skarb Państwa.
12. Przy dziedziczeniu praw własności na wodach należałoby kierować
się następującemi zasadami:
a) Niemożnością nabycia żadnych
praw przez osoby trzecie, na wodach
publicznych i państwowych.
b)
Niepodzielnością
nabytych
praw na wodach prywatnych.
Rozumiem to między innemi w ten

ba,

dziedziczenia

darowizny,

Polskim.

licę

osoba

prawna)

natomiast

znieść bezpośrednie uprawnienia
szczególnych mieszkańców
8. W celu uniknięcia

mień

należy zaznaczyć,

po-

tej wsi.
nieporozu-

16 Dzi

od tego czy jeziora wstępne zostałyby

upaństwowione, czy też nie, tworzenie

Edmunda
jutro
Salomei

spółek wodnych miałoby miejsce nietylko na tych jeziorach, lecz i na je-

ziorach bezwstępnych, w tych wy! pad-

więcej
kach, gdy stanowią własność
niż jednej osoby.
Główną podstawą spółki musiałaby być
zasada,
iż objekty
wodne
wchodzące w jej skład mogłyby
być
wydzierżawione z ramienia całej spółki, na pewien dłuższy okres
czasu i
to jednej osobie
fizycznej
bądź też
prawnej.
Ustawa regulująca prawa własności na wodach naturalnych musiałaby
jedynie ogólnikowo
zaznaczyć o
tworzeniu

spółek

rybackich,

bliższe omawianie
pozostawionoby

natomiast

szczegółów

spółki

ogólnopolskiej

ramo-

ustawy

Ciśnienie
j
średnie w m. |
NRA
Opad

dnia

”

Poczynając od soboty 17 listopada codzień
przed oktaw ą do 25 listopada 0 godz. 5 p.p.
odprawiać się będzie w kaplicy uroczysta litanja z nauką.. Od rredzieli 18 listopada do
27 listopada odprawioną będzie w kaplicy
Msza św. z nauką po litewsku dla litwinów,
o godz. 6 rano, a od poniedziałku 19 listopada codzień w kościele na dole © godz. it r.
solenna Wotywa. Wszystkie inne nabożeństwa w kościele i kaplicy odprawiane będą

z dnia

utworzenia Państwowego

(poz. 830).

r.

w

w

mocy,

integralną

stanowiąc

majątku spółki rybackiej. W przeciwrazie niemożności
nym wypadku, w
przeprowadzenia ścisłego rozgranicze-

rozmiar unia uprawnień, ustala się
powierzchni
jednostkach
w
prawnienia
(bez uwidocznienia na planie), które

jako takie wpisuje się do majątku spół

ki wodnej.
10. Wysokość

rach

* » braku innych danych,

gatun-

Używanie

mąki

Od dnia

12-go

listopada

65 proc.

ku ponad

dzenia

Ministrą

dnia 10 października
Nr. 87. poz. 769),

BIEŁNA

‚

obowiązuje

Dewizy

na jezio- Dolary
z Kopenhaga
należałoby usta- Londyn

przeciętnie z jednostki
uzyskiwanych
właścicieli jezior nie
przez
chni
powierz

Szwajcarja
Wiedeń

posiadających

które

wsie

wstępu.

Ponieważ

nie- Włochy
Marka

swego

Tranz.
8,88
237,90
43,24

8,90
34,84

Paryž

do korzyści Praga

nie wydzierżawiały

b. r. (Dz. U.

niem.

Sprz.
8,90
238,90
43.34

46,71
212.37

Кирпо
8,86
237,30
43,13

8.92

8.88

34.93

34.75

26.48
26,42
17203
1171,60*
125.67
125,33

46,83

z

R.P.

WARSZAWSK

i waluty:

dokumentalnie

rokiem,

Wewnętrznych

15 listopada 1928 r.

Nowy-Yurk

1914

Spraw

26.36
— 171.17
125.02

46.59

Karnicka

Aleksandrowa,

wa, Lutosławska

pszennej, pochodzącej z przemiału
mąki
nieodpowiadającego normom $ 1 rozporzą-

lać na podstawie średnich korzyści, jakie uprawniony posiadał z prawa wstę

pu przed

zerowa Stefanowa, Horoszkiewiczówna Walentyna, Jakowicka Władysławowa, Januszkiewiczowa Aleksandrowa, Jaworska Iwowa,
Jeleńska Mieczysławowa, joczowa Konradowa, Konecznowa Feliksowa, Jundziłłowa Zyg
muntowa, Kirtiklisowa Zdzisławowa, Kempistowa Stefanowa,
Kraszewska Witoldowa,
Kubicka Benedyktynowa,
Klottowa Janowa,
Kopciowa Adolfowa, Kopciowa Witoldowa,
Kotwiczowa Janowa,
Korolcowa Józefowa,

przedmiocie

pszennej

uprawnień

stwierdzonych

Filipkowska, Gieczewiczowa Hipolitowa, Gla-

Prze-

Rolnego

Ignacowa,

Bohdanowiczowa

Bsiacka Bolesławowa, Chodynicka Kazimierzowa, Dmochowska Władysławowa, Dunajowa Władysławowa, Dworakowska Włodzimierzowa, Ehienkreutzowa Stefanowa, Englowa Mieczyslawowa, Folejewska Józefowa, Fiedorowiczowa Lucja, Pułkownikowa

z

Banku

Janowa,

kowa

nych z dnia 22 października 1928 r.w Sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
1921

kawie* - danAleksandrowi-

ska, Bossowska Franciszkowa, Burhardtowa
Aleksandrowa, Bujalska Władysławowa, Buj

|
procentowej (poz. 829);Ministra
Reform Rol— Obwieszczenie
10 czerwca

17 b.m.

AKADEMICKA.
— Lista Pań Gospodyń „Czarnej kawy'ODodancingu 7-go tygodnia akademika.
wiązki gospodyń na „Czarnej
cingu łaskawie przyjęły P.P.

wej ustawie rybackiej.
nie Ministra Spraw We9. Na jeziorach stanowiących wła- nowe Rozporządze
wnętrznych z dn. 9 listopada br. w przedsność kilku osób, prawa których ist- miocie używania w, zakładach przemystoniały przed wejściem w życie ustawy seu mąki pszennej gatunku wyższego od
procentowej. Rozporządzenie zezwala
uj zostały pierwiastkawo
uregulowane, 65
w terminie do dnia 15 grudużywanie
na
Ofaz wyraźnie rozgraniczone (z uwizakładach przemysłowych do
w
r.
1928
nia
docznieniem na planie) pozostają one przerobu i wszelkiego rodzaju wypieku—
część

Pogrzeb odbędzie się w sobotę
na tymże cmentarzu,

wyższego

gatunku

pszennej

porządku.

— Eksportącja zwłok ś.p. Zotji Szyszkowskiej-Kuszlówny odbędzie się w pią:
tek 16-g0 listopada o godz. 5 min. 30 z
mieszkania przy ul. Mickiewicza Nr. 7 do
na cmentarzu ewangelicko-reforkaplicy
mowanym.

mysłu i Handlu, Skarbui Rolnictwa w spraych
wie używania w zakładach przemysłow
od 65
mąki

ustalonym

ŻAŁOBNA.

Z

z Ministrami:

dane w porozumieniu

KOŚCIELNA.

— Porządek nabożeństwa w kaplicy Ostrobramskiej podczas Opieki Matki Boskiej.

Ministra Spraw We=
9 listopada 1928 r. wy-

wnętrznych z dnia

+ 80C.

! Połudn.-zachodni

zwykłym

Łokuciewska

Wincentowa,

Jano-

Łaszkiewiczo-

wa Kazimierzowa,
Mackiewiczowa Wacławowa, Mafecka Janowa, Materska Ignacowa,
Marcinowska Kiemensowa,
Meys ztowiczowa

Szymonowa,

Miedzianowska

Władysła-

wowa, Mohlowa Wachawowa,
Michejdzina
Kornelowa, Modelska Teofilowa, Muszyńska
Janowa,

Janowa,

Makowiecka

Orłowska

Edwardowa,

Zenonowa,

Okowa

Ordyłowska

Szczepanowa, Otrębska Janowa, Opoczyńska
Kazimierzowa, Pietraszewska Janowa, Pimonowa Arsenjuszowa, Pigoniowa Stanisławowa Pirufferowa Janowa,
Praszałowiczowa Bro
nisławowa, Raczkiewiczowa - Oktawjuszowa,
Rucińska
Raczkiewiczowa Władysławowa,
Romanowa, Reszczyńska, Remerowa Jerzo-

wa, Rudnicka J$ljuszowa, Ruszczycowa

Fer-

dynandowa, Rejcherowa Michałowa, Romai
AlekOchenkowska Helena, Safarewiczowa
SumoroBolesławowa,
Sztrallowa
sandrowa,

kowa Leonowa, Szmidtowa Władysławowa,
Srebrnowa Stefanowa, Szniolisowa BolesłaTrzebińska

wowa,

Józefowa,

Wańkowiczo-

wa Stanisławowa, Waśkowska Eugenjuszowa
Wróblewska Bronisławowa, Władyczkowa
WoStanisławowa, Wyleżyńska Adamowa, Wo-

jewódzka Wanda, Zawadzka Adamowa,
Zajewódzka Wanda, Zawadzka Adamowa,
wadzka Feliksowa, Zawadzka Władysławowa, Zdziechowska Marjanowa.

UNIWERSYTECKA.

bm.

—

Z

uniwersyt etu. W sobotę dnia 17
o godz. 1-ej pp. w
Auli Kolumnowej

Uniwersytetu odbędą się promocje na doktoTt
WAŻ
lekarskich następujących о-

sób:

norowego

dra

Bolesława

Motza.

Przypomi-

namy, że dziś w piątek dn. 16 bm. odbędzie
się o godz. 19-ej w sali Śniadeckich wykład
inauguracyjny wybitnego uczonego polskie-

go

z Paryża,

honorowego

nowomianowanego

Wydziału

profesora

Lekarskiego

Uniwer-

sytetu Stefana Batorego, d-ra Bolesława Motza. Wstęp wolny.

SAMORZĄDOWA.

(0) Posiedzenie wydziału powiatowe-

Al.

Fredry

„Damy

będzie

arcy-

i huzary*.

Ceny

dzielę o godz. 5.30 pp. na naszej scenie, ulegając prośbie szerokich warstw publiczności,
która w dniu powszednim przyjść do Teatru
nie jest w możności.
W repertuarze śwłetny „Grzebień szyldkretowy“.
Ceny miejsc znižone.
— Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne w Reducie na Pohulance. We wtorek dn.
20-go bm. wystąpi w Reducie
znakomity
kwartet drezdeński, jeden z najznakomitszych
zespołów kameralnych w Europie. Zespół ten
odbywa obecnie tourneć artystyczne po Polsce. Między innymi wystąpi w Warszawie

Posiedzenie Rady Miejskiej
„Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej, jak to już jest w zwyczaju rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem i
miało przebieg spokojny.
Na wstępie przewodniczący posiedzenia p. wice - prezydent Czyż, przemówił nawiązując do uroczystości 10lecia , poczem wzniósł okrzyk na cześć
Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej podchwycony przez wszystkich
radnych
z wyjątkiem r. Dziedziula, który domagał się uzupełnienia tego okrzyku. Na
czem ono polegało nie wyjaśniło się
gdyż, jak zawsze,
wybryk ten został
należycie potraktowany — zbyty mil-

czeniem.

Po dokonaniu pewnych zmian w po
rządku dziennym
przystąpiono do 0mawiania
poszczególnych
punktów.
Sprawa prżeniesienia kredytów w
budżecie 1928 - 29 r. wywołała ożywio
ną dyskusję. Chodziło o to, że Magistrat wystąpił z wnioskiem o zaakcepto
wanie zadecydowanych już i wykorzystanych przesunięć sum budżetowych.
Najpoważniejszą pozycją była suma
68.000 zł. przerozchadowana

przy prze

prowadzaniu remontu szpitali.
Dało to asumpt Radzie Miejskiej
uchwalić wniosek,
zatwierdzony już
uprzednio
przez Komisję Finansową,
a głoszący że przekroczenia sum budże
towych mogą mieć miejsce jedynie w
porozumieniu z Komisją Finansową.

Pozatem przyjęto do zatwiedzającej wiadomości program robót inwestycyjnych w granicach dodatkowej pożyczki w rozmiarze 700.000 zł. Uchwalono dodatkowy
budżet na budowę
gmachu szkoły powszechnej na Antokolu oraz domu robotniczego, zatwierw wieczorze Schubertowskim nad którym
protektorat objął Pan Prezydent Rzeczypo- dzono projekt Magistratu w sprawie uspolitej. W programie wileńskim wykonają stalenia podatków na r. 1929 - 30, uartyści kwartet op. 131 Beethovena a-moll chwalono wniosek Magistratu dotycząSchuberta i kwartet F-dur Dworzaka. Bilety
już są do nabycia w biurze Orbis Mickiewi- cy asygnowania kredytów na rozpoczęcie robót przy budowie betoniarni.
cza 11.
RÓŻNE.
Na wniosek
Magistratu zatwier— Sprostowanie. Skutkiem błędnej infor- dzono projekt
częściowej
regulacji
macji
podaliśmy, że poświęcenie kościoła Wilna, oraz uchwalono podwyżki dla
garnižonowego Św. Ignacego nastąpić ma w
miejskiej. Wniosek o
przyszłą niedzielę. jak się dowiadujemy to szoferów straży
przeznaczenie
placu miejskiego pod
nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.
—

Podprokurator

do Lidy. W

myśl

Kowerski

władz

przeniesiony

sądowych

podpro-

budowę

„Ośrodka zdrowia,

mieszczą-

cego w sobie instytucje sanitarne jak
kurator przy sądzie okręgowym w Wilnie
i
przychodnie, stacje opieki nad matką
p. Kowerski przeniesiony
został na stały
da posiedzenie wydziału powiatowego sej- pobyt do Lidy. Jednocześnie wydelegowany i dzieckiem i t.p. przyjęto jednogłośnie.
s
Wileńsko - Trockiego zostało odwo- został personel biurowy.
Jak wiadomo „Ośrodek zdrowia* ma
ane.
— Druga wielka jesienna loterja Ostro- zapewnione subsydjum fundacji Rockebramska. Wszystko co przyjemne i pożytefellera w wysokości 15 tys. dolarów о— (0) Dodatkowe raporty kontrolne ofi- czne iam znajdziesz. Odbęlzie się loteria i
cerów rezerwy i pospolitego ruszenia. P. m- trwać będzie od 17 do 25 listopada. Pierw- raz pomoc Ministerstwa.
nister spraw wojskowych zarządził w roku szą loterję Ostrobramską — społeczeństwo
Uchwalono też projekt statutu kotakowych raportów wileńskie przyjęło bardzo życzliwłe, i swo- munalnej kasy
bieżącym powołanie do
oszczędnościowej na{
im licznym udziałem . znącznie dopomogło
kontrolnych:
miejskiej
instytucji
nowej
tej
dając
Oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia sprawie odnowienia kościoła i kaplicy Ostrogo. W związku ze zmianą na stanowiskach
starostów, wyznaczone na dzień 19 listopa-

Uwagi: pochmurno, mgł a
Minimum za dobę — 89C.
Maximum na dobę 10°С.
bez zmian.
Tendencja _ barometryczna:

w

1) Gucewicza vel Awgucewicza Władysława, 2) Z Jasińskich Sochaczewskiej Hełeny, 3) Aronowicza Jakóba.
Й
Wstęp wolny.
— Wykład inauguracyjny profesora Ho-

—

przeważający |

r. o zakresie
przemy-

korporacyj

(poz. 826);
słowych
— Rozporządzenie

|

po połu-

Marja Gorczyńska wystąpi raz jeszcze w nie-

ją do szpitala.

:

7
159

za do- J

Wiatr

P.* Nr. 93 z

aż

aa

4 2

1928 r.

czowa Jerzowa, Bortkiewiczowa Juljanowa,
Białasowa Stanisławowa, Bekerowa Edwardowa, Bochwicowa Stanisławowa, Benisław-

dnia 12 listopada 1928 r.
— Rozperządzenie Rady Ministrów

czynności instruktorów

15-XI

bę w mm

a uporządko-

Rz.

Zach.
sł. o g. 16 m. 2

z dnia —

i rozporządzenia.

Ustaw

Z „Dziennika

sł.g. 6 m. 46

meteoroiogiczne
Spostrzeżenia
ologji U. S. B.
Meteor
u
Zakład

INFORMACJE.
Nowe

Wschód

Dziś

miejsc od 20 gr.
— Niedzielny występ Marji Gorczyńskiej.

w nowejpremjerze. Przybyła wczoraj na

serca. W stanie niebudzącym nadziei odwieziono

PIĄTEK

zaczęły się w
wania tych stosunków
nawet wsie
domagać
czasach
ostatnich
(—)
składając zbiorowe podania.

iż niezależnie

dzieło

artystki Zofji Kuszlówny.

Nazajutrz miała grać pierwszą rolę

Reduta dla młodzieży.

niedzielę o godz. 3-ej pp. grane

_Kro nika

mieszkaniec wsi, Ustawa powinna iść Miadzioł, Miostro, Szwakuta, Buża,
w kierunku przyznania względnie od- Szwakuta Mała i t. p. Największe je(wieś,

о-

,—

pomocą bandyci dali do niego szereg dniu przedstawienie dla młodzieży szkolnej
za zgodą Kuratorjum Okręgu Szkolnego.
strzałów raniąc ciężko w głowę i ramię
Zespół Reduty przedstawi dramat G. Zapoczem zbiegli w kierunku granicy.
polskiej „Tamten*. Początek punktualnie o
Jednocześnie z tem rozegrała się godz. 3.30. Pozostałe bilety w cenie 30, 40,
druga tragedja, oto w jednej z płoną- 50, 60, 80 gr. 1 zł. i 1 zł. 50 gr. są do nabyw „Orbisie“ i od godz. l-ej w kasie tecych stodół wybuchł granat podrzuco- cia
atru.
ny zapewne fxrzez dywersantów.
Si‚ — Popoludniowka „Car Pawel I“. W niełą wybuchu ranni zostali ratujący mie- dzielę o godz. 15-ej przedstawienie popunie sąsiada
następujący
włościanie: larne dla najszerszych warstw z udziałem K.
- Stępowskiego w postaci tytułoJan i Józet Sierżantowie oraz Jan i Bro- Junoszy
wej, dramatu D. Mereżkowskiego „Car Panisław Nawojczykowie.
weł I". Bilety w cenie od 50 gr. już do naO napadzie powiadomione zostały bycia w biurze „Orbis*,
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Dzisiejnatychmiast
władze KOP'u i policji.
sza premjera. Karol Hanusz jeden z najznaNie ulega wątpliwości, że napad ma komitszych
artystów, w specjalnym jemu
charakter dywersyjny, 2a sprawcy jego tylko właściwym rodzaju, dziś wystąpi na
wysłani żostali aby steroryzowawszy scenie Teatru Polskiego w zupełnie nie znaprzy pomocy pożaru ludność Kamionki nym Wilnu repertuarze, który stolicy w ostatnich czasach najbardziej przypadł do guuprowadzić Józefa Chmiela,. Podobne stu. Jednocześnie dziś ukażą się dwie pełne
napady nie były rzadkością przed paru humoru komedje Twaina i France'a, a mia„Historja o człowieku, który wylaty. W pobliskim granicy Krajsku orga nowicie
nizowane były z dezerterów i różnego dawał gazetę rolniczą”, i „Historja o człowieku, który zaślubił niemowę*. Program doautoramentu oprzyszków bandy których pełnią wspólnie z K. Hanuszem T. Granowzadaniem było siać pożogę na pogna- ska — Wodzicka (piosenki) i K. Wyrwicz Wichrowski.
niczu polskim. Obecny wypadek jest
‚ — „Damy i huzary“ dła młodzieży. W
pierwszym w bieżącym roku.

i t.p.

stwa.

ziora

sąsiadów

SPALONE.

próbę generalną, nie zdradzając żądnego zdenerwowania.
Po ukończeniu próby udała
się do domu. O godz. 6 wieczorem strzeliła do siebie z rewolweru, mierząc, w oko-

posiadający
majątku
Właściciel
prawo połowu ryb na jeziorze, pragnie odstąpić swe prawa, może to uczy
nić wyłącznie z jednoczesnem wyzbyuprawnych
gruntów
5. O ile chodzi o istotę, uprawnień, ciem się części
Zajeziora.
danego
do
Ustawa
powinna
bez
ograniczeń i przylegających
azastosow
również
być
może
ta
sada
świadczeń znieść pretensje
wynikaprzeprowadzenia parcelarazie
w
ną
jące:
enia,
a) Z wszelkich wstępów i prawa cji takiego majątku — dziedzicz poile właściciel
O
p.
t.
i
a
darowani
połowu ryb na jeziorach, o ile grunty
siada całe jezioro bez przylegających
osób uprawnionych nie przylegają do
sprzedać
jezioro
może to
gruntów,
danej wody. Postanowienie to nie dowyłącznie w całości.
tyczy Skarbu Państwa, który w więkNiezależnie od projektowanej ustaszości wypadków posiadając wody nie
wy regulującej stosunki prawne na jema własnych gruntów.
jaknajkrótszym
ziorach należałoby w
b) Uprawnienia do
połowu
ryb
opodatkowastałe
ić
wprowadz
czasie
wynikające wyłącznie z prawa brzegona
nie jezior podatkiem „wodnym*
wego, oraz łowienia ryb na. własny wzór istniejącego gruntowego, zaś fun
użytek, a także wstępu, o ile dotyczyć dusz uzyskany z tego tytułu przeznapartyj czyć na cele zarybiania wód naturalbędzie płytkich przybrzeżnych
jezior.
nych.
6. Należy również przewidzieć moNależy również zaznaczyć, iż unorżność przymusowego wykupu
wysp, mowanie stosunków prawnych na jeod osób nie posiadających uprawnień ziorach tut., oraz w innych wojewódzdo rybołóstwa na danej
wodzie
na twach znajdujących się w analogiczrzecz uprawnionych, zwłaszcza w tych nych warunkach prawnych, bynajmniej
wyspy nie jest rzeczą łatwą i może być rozposiadanie
wypadkach, gdy
może strzygnięte tylko na drodze obmyśla£wpływa, lub wpłynąć ujemnie
rybnej, nej ustawy, inne rozwiązanie tej ważgospodarki
"ra prowadzenie
Przedewszystkiem określić sposób wy- nej sprawy nie da się uskutecznić, jekupu wysp, leżących w granicach wód żeli się co i zrobi to tylko połowicznie.
państwowych.
Е
Konieczność unormowania stosunprzema7. W wypadku, gdy prawo wstępu ków prawnych na jeziorach
lub inne uprawnienie posiada wieś, w wia sama przez się, tak iż wstępnemi
są między innemi: Narocz,
praktyce zaś korzysta
poszczególny jeziorami
rzucenia istniejącego
uprawnienia do
rybołóstwa
całej
wsi w
znaczeniu

zaalarmowano

STODOŁY

Nowe ubiory wykonane w pracowniach
Reduty. Całość, tj. 9 obrazów kończy się
przed
o 12-а.
*

Wczoraj popełniła
samobójstwo
znana
w Wilnie artystka dramatyczna Zofja
Kuszlówna, żoną mecenasa Szyszkowskiego. Pani Kuszlówna
występowała w Teatrze

Przedstawmy: rzecz tę w paru przykła
dach. Wieś posiadająca prawo połowu ryb na jeziorze przechodzi na kolonje, w takim wypadku uprawnienia
całej wsi przesz łyby na właścicieli
paru nadbrzeżnych kolonij, którzy ogruntów
trzymaliby mniejszy obszar
uprawnych, wzamian za proporcjonalne korzystanie z dochodów płaconych
przez spółkę rybacką. W przeciwnym
uprawwypadku prawo pierwokupu
PańSkarbowi
je
przysługu
wsi
nienia

tut. województwa,

zanim

Samobójstwe

praw / własności,
posiadanych
się
jeżiorach,
na
uprawnień
względnie
drogą:

TRZY

gień przeniósł się na sąsiednie stodoły: Antoniego i Karola Głowaczów.
Sprawcy podpalenia, a byli ni mi
b. mieszkańcy tej wsi, którzy przed kil
koma miesiącami zdezertowali z wojska i ukrywają się w Rosji: Bronisław
i Piotr Szostakowie, oraz mieszkańcy
wsi Pohost: Bron. i Kazimierz Laszkowicze oraz nieznany miejscowej ludnoś
ci osobnik wpadli do mieszkania niejakiego Halickiego pytając go o Józefa
Chmiela. jak widać bandytom zależało
specjalnie na odszukaniu go, gdyż rozbiegli się po wsi a znałazłszy usiłowaН uprowadzić z sobą. Chmiel stawił 0pór, a kiedy ludność przybiegła ши 2

wyzbyć

będzie

można

iż nie

sposób,

RANNYCH,

W dniu wczorajszym władze bezieczeństwa powiadomione
zostały o
napadzie
dywersyjnym na wieś Kamionka gm. Dołhinowskiej pow. Wilejskiego. Napastnicy spalili trzy stodoły
oraz ranili kilka osób.
Wieczarem spostrzeżono ogień wydobywający się ze stodoły józeta Gołu

na jeziorach

zw. powszechnie jeziora
których jest około 40,000

s

Napad dywersyjny w powiecie Wilejskim

O prawne uregulowanie stosunków rybackich
Z uwagi na doniosłość powołanej
sprawy, przytaczamy poniżej w streszczeniu artykuł inż. A. Kozłowskiego
wydrukowany
w ostatnim
numerze
„Przeglądu rybackiego".
Województwa Wileńskie
posiada
około 70.000 ha jezior, czyli przeszło
trzecią część ogólnego obszaru
tych
wód W Polsce. Z tej ilości część przypada na wody bezsprzecznie państwo
we oraz należące do innych osób, reszta nie posiada prawnych właścicieli,
stając się pastwą kłusowników i rabusiów dobra
społecznego — są to t.

wo

b.

oraz

zwolnio-

wojskowych,

urzędników

nych:z czynnej służby w PW, urodzonych w

latach:

a) 1879 i 1889 z wyjątkiem oficerów rezerwy

z roku 1889, którzy w roku bieżącym odby+
wali ćwiczenia wojskowe.
b) tych oficerów rezerwy roczników 1902,

1901, 1900, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894,
1893 i 1892, którzy w latach ubiegłych nie

odbyli .żadrtego ustawowego ćwiczenia wojskowego i nie zgłosili się do raportu kontrolnego;
c) oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia, oraz urzędników wojskowych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej roczników

1801,

1890,

1882,

1881,

1888,

1887,

i 1875,

którzy

1880,

1876

1885,

1886,

latach

w

u-

biegłych nie zgłosili się do raportu kontrolnego.
kontrolne dla oficerów przynaŚRnar
leżnych do PKU Wilno - miasto i Wilno - posię w

odbędą

wiat

1928

19 lisetopada

dniu

r. o godz. 9-ej w lokalu PKU Wilno - miasto
przy ul. J. Jasińskiego Nr. 12. |

Oficerowie rezerwy i pospolitego ruszenia, jako też b. urzędnicy wojskowi, przyna-

leżni do innych PKU zgłoszą się do raportów kontrolnych dnia 19 listopada w tych
PKU do których ze względu na swoje miejprzynależą.

zamieszkania

sce

SPOŁECZNA.

I OPIEKA

PRACA

— Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Wilnie posiada w „ewidencji swej na;
A
stępujące zapotrzebowania: „
w kraju: na 300 robotników leśnych, kilkadziesiąt służących — kobiet, nauczycielkę
do przygotowania uczenicy do8 kl. gimnazjum (real.), korespondenta 'niemiecktėgo,
biuralistę - sekretarza, elektromontera i. ter-

:

minatora stolarskiego;

Francji: ślusarzy, kotlarzy, trezowni:
ków i tokarzy metalowych.
Reflektanci na powyższe winni się zgłado

(okienko Nr. 7) w godz. od

szać do PUPP

10 - 14-ej, przedstawiając odpowiednie šwiadectwa, stwierdzające ich uzdolnienia do wykonywania poszukiwanej pracy.

I ODCZYTY

ZEBRANIA

—

Zebranie naukowe

wydz. I. Tow. Przy

Sztuki odbę-

w sali Dziekanatu

jaciół Nauk

Wydziału

naukowe

dzie się zebranie

I Tow.

Przyjaciół Nauk. Na porządku referaty:
Srebrny St: Arystofanes i tragik lofont.

łaciński o Trzech
Glixelli St.: Wiersz
Umasłych i jego związek z malarstwem.

A. Towiańskie-

Pigoń St.: O stosunkach

go

z. Vintrasem.

Wstęp wolny dla członków i gości.
— Zebranie organizacyjne Oddziału WiT-wa Eugenicznego
leńskiego Polskiego
(wałki ze zwyrodnieniem rasy). Pod protektoratem wojewody wileńskiego p. Włady-

sława Raczkiewicza, odbędzie się w niedzielę dnia 18 bm. o godz. 16.30 w sali Konfe-

rencyjnej Urzędu Wofewodzkiego
tedralny

Zebranie

2),

działu Wileńskiego
nicznego.

Centralny
kich

T-wa

1 m. 8.)

organizacyjne

Polskiego

_ Zaproszenie

T-wa

Od-

Euge-

wydaje Sekretarjat

Eugenicznego

codziennie

(Plac Ka-

(ul. Śniadec-

godz.

od

14 —

15.

Pp. oficerowie polska młodzież akademicka
USB. urzędnicy państwowi i samorządowi,

oraz nauczycielstwo bez
kazaniem legitymacyj.

zaproszeń,

Za

0-

bramskiej; ufni w ten gorący afekt wilnian
dla tego co dobre i pożyteczne, jeszcze raz

zwracam się z zachętą i prośbą o szczery
i chętny udział w loterji, najpierw przez ofiarowanie fantów, a potem przez zakup biletów

tyle w naszych domach.

domkach i rodzi-

nach znajdzie się rzeczy dobrych i pięknych
a już zbędnych dla właścicieli, a ofiarowane
na loterję Ostrobramską — mogą się stać

żródłem przyjemności, radości i pożytku dla
wygrywających. Ofiary w fantach,
z wdzię

nazwę:

wego

broszki i złote zegarki i inne cenne drobiazgi: dla tualety mydło i perfumy, dla rozrywki — muzyka, jak skrzypce, gitara, mandolina, harmonika i inne muzykalności. Bilety
w cenie 50 gr. nabywać można codzień od
17 do 25 listopada na stolikach przy koście-

nami

le Ostrobramskim.

Komitet Ostrobramski.

WYPADKI

I KRADZIEŻE

— Wybuch granatu. W m. Łyn gmiany
pow. Święcianskiego mała dziewczynka wracająca ze szkoły znalazła na drodze granat,
zgubiony zepewne przez patrol KOP. Dziecko nie orjentując się w niebezpieczeństwie
przyniosło granat do domu. Ojciec dziewczyn

ki

uderzenia

silniejszego

eksplodował.

w

pierś

począł

Raduk

Onufry

Od

Raduk

rozbierać

granat.

młotkiem

granat

został ciężko

poraniony

i rękę.

zaś

radnego

do

została odroczona,

sce p. L. Kruka

Komisji

cznescią przyjmie kancelarja komitetu (Eazyljańska 3) codzień od 17 do 25 listopada
od godz. 10 rano
do godz. 5 wiecz.
Bogaty wybór fantów podany będzie do
rozegrania a mianowicie: gęsie, kury, kaczki, owce, barany i wieprzaki, dalej dobra i
smaczna kapusta, czerwone buraczki i sypkie kartofelki
i naczynia kuchenne i stoło-

we; dla sportu saneczki i łyżwy, dla ubrania

Oszczędnoś-

Kasa

„Komunalna

ciowa m. Wilna”. Na wydatki związane
z utworzeniem tej instytucji uchwalono
15.000 zł. oraz 100.000 jako kapitał
zakładowy.
Sprawa wyboru członków Komisji
Finansowej i Opieki Społecznej na miej
no-

wybrano

Rewizyjnej

red. Cyncynatua.

P
wydawnicze.

Nowości
—

Karol Poraj Koźmiński:
Beliny*.

1914—1916.

stracje. Warszawa 1928,
Jest to pamiątkowy

„Z

Str.

|

uła-

239. ilu-

sd

opis Kampanii Wo-

łyńskiej, w której autor brał udział w szeregach

I-szej

Brygady,

w

szczególności

pierwszym szwadronie ułanów

w

Beliny. Na-

zajmująca.
bardzo
szczera,
racja bardzo
Piękny przyczyneki materjał
do dziejów

legjonowych.
Antoni Anusz: „Z powodu oświadczenia Marszałka Piłsudskiege*. (Z dn.
1 lipca 1928 r.) Str. 34. Warszawa. F. Hoe7
sick... 1929.
Teza zasadnicza przypomnień i uwag
autora brzmi: „Nigdzie i nigdy nowe państwo nie było stworzone przez parlament,
konwent lub sowiet.
Rola przedstawicielstwa narodowego sprowadzała się do ulegalizowania rzeczy zdobytych i osiągnię-

tych, do wzięcia w posiadanie i do bardziej

umiejętnego zagospodarowania
lub mniej
tego, co zostało dokonane za sprawą wielkiej jednostki w narodzie. |
— Dr. J. Magiera: „Literatura czeSUROWA KARA DLA SZPIEGA.
ska i słowacka”. Obraz z piśmiennictwa.
W dniu wczorajszym sąd okręgowy pod W zarysie. Str. 292. Warszawa. Nakł. księg.
przewodnictwem p. Jodzewicza rozpoznawał F. Hoesicka 1929.
Niewątpliwie autor przedmiot, który
przy drzwiach zamkniętych sprawę Jakimoszpiego- ma
pod piórem — zna. Niestety jednak,
wicza oskarżonego o uprawianie
stwa na korzyść jednego z państw ościen- tak fatalnie włada piórem, że już to jedno
odbiera wartość książce osobliwie przenych.
dla celów pedagogicznych. Np.
Jakimowicz przybył do Wilna w 1927 r. znaczonej
i po zorganizowaniu organizacji szpiegow- „Z oczytania obfitego przez pamięć niejed-

z SĄDÓW

skiej usiłował rozszerzyć działalność jej na
oddziały wojskowe. W tym celu zabiegało
o prz yjęcie go na posadę do jednej z instytucji wojskowych. Zdemaskowano go i aresztowano w chwili kiedy miał przy sobie ma-

terjał

szpiegowski.

Sprawa

rozpoznawana

była przy drzwiach zamkniętych i w rezultacie sad wyniósł wyrok skazujący Jakimowicza na dziesięć lat więzienia ciężkiego.

Kukułka, uczciwa praca, nuda i wogóe..
Kukułka
je się błogo,

w gnieździe witoldowem
jak

b. sekretarz

czu-

osobisty

w

źródłach mocy i niemocy.
7
Skrzeczy sobie, nieboga, swe paszkwile,
mające uchodzić za kwiat dowcipu i owoc
mózgowego—
dwutygodniowego wysiłku
młodzieży wileńskiej.
R

O kukułeczko

żółtodziuba!

O

mło

no stąd lub zowąd

rysu mego

przedostało

lecz i tak

jeszcze

się do za-

sporo

padnie zapisać na dobro śutorowe*

przy-

„Van-

czura wybrany na przedstawiciela moderny
czeskiej

reprezentowany

został „Piekarzem

Marhoulem*—„Moralny nihilizm u Vanczu-=
ry objaśnia się komunizmem* — „Gdy w
latach pięćdziesiątych przy zacieśnieniu

po-

litycznem...* — Tygodnik „Zlata Praha* do
dzisiaj będący czeskiej sztuce tem,
czem
dla polskiej
„Tygodnik
Ilustrowany“ etc.

etc. Po jakiemu to pisane? W każdym razie nie po polsku.
— Włodz. Perzyfiski: „Dziękuję za

służbę". Komedja

w 3 aktach.

Warszawa.

F. Hoesick. 1929.
Wystawiona w Warszawskim Teatrze
Narodowym na otwarcie sezonu bieżącego.
Dr. H. Kelsen: „Zagadnienie parlamentaryzmu*
Stron. 32. Warszawa. F.
Hoesick. 1929.
Jest to przekład autoryzowany rozpra=
wy profesora uniwersytetu
wiedeńskiego-

I, o cierpliwości słuchawek i słuchaS
KOMUNIKATY.
czy!...
+
— Posiedzenie Wil. T-wa Pedjatrycznego
Róża kolcami się broni przed natrętneW poniedziałek dnia 19 bm. o godz. 8 wie- mi nosami,
skunksy zapachem odrzucają
18 Polska boferja Państwowa
czór odbędzie się w lokalu Kropli Mleka (ul. wroga na daleki dystans, słońce,
gdy się
Wielka Nr. 46) posiedzenie Wileńskiego Od- znudzi—otącza się chmurami. Lecz co maI klasa, dzień 1-szy.
działu Polskiego Towarzystwa Pedjatryczmy począć my, nieliczni esteci wileńscy?
Główniejsze
wygrane:
nego z następującym porządkiem dziennym: Od kogo zapożyczyć
kolców, zapachów i
1) Dr. P. Brodzka, Wyniki pracy Stacji chmur, aby uszy swe zabezpieczyć
przed
75,000 zł. Nr 146747.
Opieki nad matką i dzieckiem TOZ. za okres przedwczesnem zwiędnięciem, tprzy słucha35,000 zł. Nr 151616.
8-letni. 2) Dr. R. Szabad - Gawrońska — niu elokwentnych gloryfikacyj własnej nieu15,000 zł. Nr 149014.
niektóre właściwości fizyczne noworodków. dolności, wygłaszanej
przez radjo (przez
1,000 zł. Nr Nr 78519, 85649.
3) dr. K. Stawiarska — sprawozdanie z dzia- radjol o zgrozo!),
у
500 zł. Nr Nr 54559, 121796, 126207,
łalności Oddziału noworodków przy Šzpiti-“
PS. Łopian jest to trawka specjalnie 12584, 171376.
lu ś-go Jakóba za okres 4-letni.
|
ubóstwiana i poszukiwana przez czworonoTEATR I MUZYKA.
gie zwierzęta o rozwiniętych
mocnych
— Reduta na Pohulance.
Dziś po raz uszach i stałym trwałym uporze przy każTAKSÓWKĄ 142
12-ty dramat Mereżkowskiego „Car Paweł dem udanem czy nieudanem przedsięwzięjest wygodna i elegancka. Zamówienia
I-szy” ze znakomitym odtwórcą postaci ty- Ciu.
na dalsze podróże przyjmuje tel. 375,
Nemezjusz Klemens
tułowej K. Junoszą - Stępowskim. W. przedstawieniu

bierze

udział

cały

zespół

Reduty.

Ogórkiewicz—esteta.

3

SŁOW

4

Władysława Życka
(Wspomnienie

Z

odejściem

śp.

A jakżę umiała trafić do dusz i umysłów
maluczkich! Jakże barwiemi i pełnemi treści
były Jej
szkołach

pośmiertne.)

Władysławy

Życkiej,

którą dn. 13. 11. śmierć mimo wysiłki nauki
i starania lekarzy z objęć siostry nielitościwie wydarła, ubywa nam z szeregu najdzielniejszych pracowników na niwie społecznooświatowej niepospolita, naprawdę siła. Bo,
gdzie tylko jakaś dobra a pilna sprawa niezmordowanej ręki, czujnego oka i żywej
myśli potrzebowała, tam wnet do apelu sta-

wała

Ona,

zawsze

gotowa

czynić

najtrud-

własne
pogadanki z matkami w
powszechnych! Ileż tam zdrowego

padło ziarna!
Tak jest: śp. Władysława Życka, którą
w powszechnym żalu i ze łzami liczne grono starych i młodych, znanych i nłeznanych
przy ziemi rodzinnej na wieczny spoczynek
oddało z sercem iść do ludzi umiała, o sobie
samej nie myśląc nigdy, zawsze tylko Boga, Ojczyznę i Jej sprawę mając na wzglę-

’

I, jakby
spełniło

gi

w nagrodę za życie cichej zasłusię najgorętsze żądanie Jej du-

niejsze, zawsze pogodna i wesoła, niezło- Szy: spoczęła na cmentarzu wojskowym tuż
mnie ideałom swoim wierna, ogromna ener- obok mogiły kochanego żołnierzyka swojegią i odwagą cywilną obdarzona, prawa i
o, pośród mogił innych orężnych obrońców
szczera, żadnych
kompromisów z sumiejczyzny, sama niby wierny żołnierz Najniem nie mająca nigdy...
jaśniejszej Rzeczypospolitej bojownica wyNa pożegnanie przypatrzymy się temu trwała, niestrudzony siewca Światła i dobra
cichemu życiu,
którego ostatnie przeszło па niwie ojczystej.

dwa dziesiątki

tu w Wilnie wśród nas upły-

Stanisława Świętorzecka.

nęły: może piękny przykład Zmarłej pobudzi i zachęci niejedne bezczynne ręce, może jakąś mdlejącą w gnuśnym bezw.adzie
duszę ożywi i do czynu pchnie. Śp. Władysława Życka, urodzona i wychowana w ojczystych Życkiszkach, w pięknej ziemr Kowieńskiej, domowym i rodzinnym
obowią-

zkom

oddana tam znaczną większość swych

lat spędziła. W r. 1905 po śmierci ukochanej matki, którą z najwyższem poświęceniem pielęgnowała, w Wilnie zamieszkała i
zajęła się wychowaniem osieroconego wcześnie bratanka. Ileż w tę pracę miłości i zapału kładła, jak gorliwie czuwała nad kształceniem umysłu i serca przybranego syna!
Pałaka i czowieka wychowywała jednocześ
nie pełniąc obowiązki archiwistki w Archiwum miejskim aż do roku 1918-go. Najazd
bolszewicki już
Jej w Wilnie nie zastaje.
Ciężkie warunki finansowe, które ogół inteligencji naszej przeżywał, ani na chwilę nie
zachmurzyły pogody jej ducha. W Warszawie do pracy zarobkowej się bierze, potem w
Poznaniu ją się znajduje i tu i tamw dziedzi
nie roboty społecznej
Wezczynna nie jest,
przygląda się pilnie wartkiemu prądowi życia w Wielkopolsce, czerpie stamtąd naukę
i wzory.
Po powrocie
w drogiem do Macierzy
Polsktej przyłączonem Wilnie, chociaż ciężko dotknięta przedwczesną
śmiercią bra-

tanka

i wychowanka

swego,

nie traci dro-

SPORT.
FINAŁ ROZ. GRYWEK O PUHAR
WIL. O. Z. P. N.

Odtąd

niema

już

nic trudnego

Władysławy: doświadczona
ni i wieloletnia nauczycielka

obejmuje

wykłady

historji

dla śp.

wychowawczyz zamiłowania,

Polski

na

kur-

sach wieczornych dla młodzieży pozaszkolrej, bierze żywy udział w pracach Zarządu
Stowarzyszenia Chrz. Narodowego Nauczy-

cieli

Szkół

Powszechnych,

organizuje

stały

Klub Nauczycielski, zaopatruje go w pisma,
urządza tam cotygodniowe herbatki, które
na jej usilne prośby uśwłetniają odczytami

najpoważniejsi

profesorowie

USB.

we:

Mołodeczno,

Mińsk,

Słuck,

Bo-

brujsk. A pani z Wilna! Musimy wciąż
jeszcze posuwać

się, całą Białoruś

za-

garnąć, bo wtedy tylko Wilno będzie
bezpieczne. Niech pani idzie, dokona
pani wielkiego czynu i wielu, wielu ludzi tam uratuje temi
pieniędzmi, co
pani wiezie. Byle dojść, byle się przedostač!...
/
staje jej w oczach ten
Tu znowu
miody chłopak z Dyneburga, który ją
w Święcianach informował, jak ma so-

bie radzić. Musiał nieraz straszne rze-

czy przechodzić, jeżeli po dwóch mie-

siącach tak jest jeszcze zdenerwowany. Ale to nic, — da sobie jakoś radę.
Ot, wyjątkowo, pociąg nigdzie nie stazbliżają się
je, pędzi i pędzi, pewna

ul. Ostrobramska

historyczna

j.

Rostkow-

wygł. M. Kwolekówna.

17,10-17,35: Audycja recytącyjna z cyklu
„Rozwój polskiego humoru*, utwory Janą
Kochanowskiego w wyk. Zesp. Dram. Rozgł.
Wileńskiej. 17,35—18,00: Transmisja z Krakowa:

„Nasze obowiązki, wynikające

skania

dostępu

do

dr. j. Smoleński.

morza*

Wileńska

z uzy-

Koncert

po-

WIELKA

= Wykonawcy: Orkiestra Rozgł.
ileńskiej pod kier. Zygmuntą Dołęgi i

prof. Władysław Burkath (Fortepian). 19,00
—19,25: „Skrzynka
pocztowa”,
korespondencję bieżącą omówi Kierow. Progr. R. P.
w Wilnie
Witold
Hulewicz.
19,30—19,55;
Tr. z W-wy: „Wiedza lekarska a kosmetyz Warszawy,

odczytanie

i Pogoń.

Zawody

te nie będą reklamowane przy pomocy
afisz.
WALNE

ZGROMADZENIE WIL. O.Z. PŁYWACKIEGO.

W dniu 24. 11. w lokalu Banku Gosp.
Krajowego odbędzie się Walne Zgromadze-

nie Wileńskiego

Okręgowego

Związku

Pły-

wackiego z następującym porządkiem dnia:
1) odczytanie protokułu z poprzedniego posiedzenia, 2) sprawozdanie zarządu, 3) sprawozdanie skarbnika i gospodarza, 4) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) udzielenie a-

bsolutorjum

ustępującemu

zarządowi i skar-

PRZED

nowych

władz

WALNEM ZEBRANIEM
* . HOKEJOWEGO.

STRZELECTWO

związku,
`

ZWIĄZKU

— DRUGI KONKURS
CHĘTY.

koszar o kubaturze

w Snowie pow. Nieświeskiego.
Oferty w zapieczętowanych

dziny 13-ej.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na wynik przetargu
oraz ewentualnego przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego.
Ceny winne być podane za jednostkę roboty na podstawie ślepego kosztorysu, któ-

ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także
będą podane warunki techniczne dotyczące

gnęli

z 3-ch

jedno

pierwszych

miejsc

conajmniej wyżej ustalone minima.

Towarzystwo

Wszyscy inni ubiegający się o klasę strze
lecką muszą osiągnąć minimum na konkur-

sach

strzeleckich

trzykrotnie

w ciągu

roku.

by.

Kursów

przy

Technicznych
(Holendernia

dwuletnie

12)
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ul. Mickie-
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PRZENIESIONY

B

13

r.

B
B

UBRANIA najnowszych WIOIÓW ATYI gotowe
ZA GOTOWKĘ i NA R

na zamówienia

В

Duży wybór materiałów ostatnich nowości. Wykonanie
ul. Mickiewicza 33-a (stary lokal) B
Mica Orzędne: =
otwarta

ubrań.

:eparacyjna

pracownia

LEKARZE

łupież,

brodawki,

ku-

6.

m.

AL 8

Bg POSADY
REM

į

Ulframaryna

wydatniejszą

najlepszą

farbą

do

sytilis,

«,

bieliznyi

stwie,

do dzieci

Zwierzyniec,
7 m. 4.

etc.

ul. Miła|
—

Wszędzie

m POLSKIE

do nabycia,

TADA

RZE TYT

OT

ARAMIS

w

|

A

\

samochodowe
i
inne
wszystkie
wyrobyBĄ
zagraniczne.
Nagrodzone na wystawach: w Wilnie,

CLJ [A przewyższają

TOFLE ||
|B w KAR
każdej ilości sprzedaje „Rolnik B
i

w ElektroTechnik

Michał Girda "T

AA Wilno, Szopena 8. (przy dworcu)fiA

* о*
*
deszcz ze šniegiem zacina, i nie widač
Oleńka od kilku dni jest już w Winic. Biegnie dość długo i wpada na jakiś szeroki gościniec, pociągu już nie tebsku i cały czas mieszka u rzeźnika,
słyszy, wreszcie czuje
pad
nogami który pierwszy wyciągnął swą okrwabruk. Idzie już teraz powoli i rozmy- wioną prawicę do niej w ową pamięt-

śla, co robić. Zdaleka widzi czerwone
światła, — miasto, wieś? Nie, to mia-

ną

noc

—

pieniądze

sto! Czyżby Witebsk? Oto jakieś niewielkie domki, okiennice z serduszka-

Dziunię,

mi,

przy

bramie

ława.

Zmęczona

sia-

jesienną.

Załatwiła

wręczyła

o której

wszystko,

i poznała

tyle się

ową

nasłuchała.

Gdy stanęła
przed
nią jasnowtosa
dziewczyna, o różowej twarzy, z dłu-

nie chciała wieda. Zapukać, czy nie zapukać? Słyszy giemi warkoczami,
stłumiony płacz dziecka, jakieś drzwi rzyć, że to ta właśnie dziewczyna, któspraw.
skrzypnęły i znowu cicho. Tak ciągnie ra trzyma w swem ręku tyle
dopopoznać,
ją lepiej
do cichych, dobrych ludzi. Decyduje Chciałaby
się: puka do zamkniętej bramy.
Mil- móc w niejednem, ale Dziunia mówi,
czenie. Znajduje drut dzwonka i po- żeby już wracała, bo tu może wpaść,
ciąga, — i sama się przestrasza alar- a tam na nią czekają: sprawa jest pilmu dzwonka, jednocześnie słyszy ja- na. Oleńka wyjeżdża.
I oto jedzie już na wozie pomiędzy
kiś dziwny okrzyk—zarzynanego człowieka czy zwierzęcia. Nie orjentuje worami kartofli a kapustą, za jej wosię nawet, z której strony
dochodzi. zem sunie jeszcze kilka wozów, eskorDrętwieje narazie, słyszy tylko tupot tują krasnoarmiejcy, bo to jakaś dolicznych nóg i chrapliwe męskie głosy. stawa do wojska. Dowiozą do wsi poFurta otwiera się i wypada jakiś chłop granicznej, przez uprzejmość dla państwa Olszewskich, którym zabrali jaktórego ręce ociekają krwią.
rzyny.. jedzie też komisarka
jakaś i
— Czego się włóczysz tutaj? Wy- nawraca biedną Oleńkę na swoją wianoś się! — krzyczy po rosyjsku, a jezaj! A ja zaglanu k tiem. Wesoło bę- dnocześnie słyszy Oleńka znowu ten rę. Oleńka się zgadza i udaje, że trafia jej ta przemowa do przekonania,
dzie!
straszny krzyk. Milczy,
opiera się o powiada jednak że boi się miasta, doPociąg
czemuś
zwalnia.
Oleńka furtę i czuje jakąś dziwną obojętność: kąd ją
komisarka
zaprasza, i woli
wieś. Dzień jasny, słoneczny, z przyorjentuje się, że musi wyskoczyć i, ko- niech się dzieje co chce!
powietrze
takie
rzeżkie.
rzystając z lasu i wczesnego zmroku,
— No, co tobie?
przelękłaś
się? mrozkiem,
miejscami
leży
śnieg.
Gościniec
suchy,
uciekać! I czyni to.
Chodzi powoli,
Co, tego kwiku zarzynanego wieprza? schludny, wśród oszronionych
zlekka
niby na rozkaz konduktora, i przesuwa
No chodź już! Nie wydasz nas przecie
drzew.
Oleńce
tak
dziwnie
dobrze
na
się na platioremkę. Czy tylko potrafi
brapod
że wieprza kłujemy, a jak tu
w
w ludzi,
siebie,
w
skoczyć? Śliskie stopnie...
Skacze —
wierzy
duszy:
się zwalisz, to tylko bolszewików
czuje nad carozmokły mą
Polski'i
jasną
spada poprostu na miękki,
przyszłość
nam
naprowadzisz.
No,
chodž-že,
wszechpotężną opiekę
nasyp. Przez chwilę jest jak ogłuszołym światem
chodž!
bolszewickie
na, że nie zdaje sobie sprawy, czy bęBożą. Ta całe mrowie
malutkiem
Oleńka już
wszystko
rozumiei wydaje się jej czemś tak
dzie mogła wstać. Ale słyszy okrzyk
konduktora: „Nu gdzie ty? — To ją wstyd jej, że się zlękła kwiku zarzyna - wobec potęgi duszy ludzkiej, w której
podrywa na nogi, zsuwa się z nasypu nego wieprza. Daje się popychać i, jak zamieszkał Bóg.
Siedzi obok
wieśniaka z niajątku
w krzaki. Słyszy ciągle głos kondukto- senna idzie. Jednocześnie myśli: „„|cra i jakieś inne głosy.
Zaczyna biec. Śli taki drobiazg mię tak przeraził, io państwa Olszewskich i właśnie dzielą
Jest jakaś ścieżyna wśród
krzaków, co dalej będzie?
się prowjantem z kobiałki, którą tro!

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redunior odpowiedzialny Witold Wuydytlo.

Ignacego

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.
ad 12--2i Od 4--6,

ul. Mickiewicza 24,
tei. 271.

Bikrakowie, AA
Z łotemi Ig
iedniu etc, medalami
złotemi i
dyplomami.
Przedstawicielstwo. A Dr. @. WOLFSOŃ
achowe ładowanie i naprawa.
weneryczne,
moczo-

Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel.
147, w składach: Pacific Rossa
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z balko- jest
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twoja

zabezpieczoną

daje się dla solidnego Plac Katedralny, uł.
mężczyzny lub bez- Biskupia Nr 12, teledzietnego małżeństwa.fon 14—10 — wydaje
Portowa Nr 23 m. 24pożyczki pod zastaw
złota, srebra, brylanWAWAWAW
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POŻYCZKI
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„najsolidniej
|
ziemski z pełnym || Wil. Biuro Komiinwentarzem zaraz || sowo - Handlowe,

sprzedamy
>
I

i

do- ji Mickiewiczą
21,
! tel, 152. pozę —0 |

H.-K. „Zachęta”
0

LEKCYJ

Ъ,

rzystną
pracę propagandowo-akwizycyjną,
Oraz
przy.
zbieraniu

zamówień na przenumeratę i ogłoszenia.

ny

niach

03

murowa-

z

;

K i

2

774 18.000 złotych
sprzedamy za-

raz dom

”

trancuskieg0

udzielą pozę"

14 m. 1.

różnych

UDZIELA

mieszka-

placem

Francnz-Paryżani
z wyższem wykształ-

własnym przeszło
260 sąż. kw.

D .H.-K. „Zachęta* ;ceniem

i długoletnią

mne

p.p.

Wileńska,
1.| praktyką.
Mickiewicza
tel: 9-05. G8IG—o | 32 3, tel,
10—18,
MANNY

00

Ziemniaków,

4—5

©

Sz

szelkie oszczę-B

Praca _ odpowiednia Woltmany
jadalne,
również dla studen- suche, doborowe, 6—
tów. Zgłoszenia z re- 7 tys. pudow sprzeferencjami
i dowo- dam wagonowo loco

dności lokuje-

my pod gwarancje
weksłowe i hipoteczne
D. H.-K. „Zachęta“
osobistemi w Lida. Maj. Dokudowo,
płciowe i skórne, ul. dami
1,
Wileńska 7, tel. 1067. godz. 9—14 i 16—17. poczta
Dokudowo Mickiewicza
Gimnazjalna 6 - 15. -0Raginiewicz.
2 tel. 9-06.
SAKO

skliwe ręce pani Olszewskiej
hojnie miał
tego
chłopaka , przeprowadzić
zaopatrzyły.
Wieśniak
„zakąsuje“ i przez granicę, a oddał go w ręce kramruga chytrze na Oleńkę, gdyż oboje Snoarmiejców. A tam nic nie wiedzą.
wciąż muszą słuchać wywodów nadTymczasem
krasnoarmiejcy
pozwyczajnych
komisarki;
wreszcie z znali Oleńkę.
pasją spluwa prawie
na
śniegowce
— A, towariszcz!
Kuda
ty? —
eleganckiej komisarki, — aż się tamta Oleńka otrząsa się
przygniębienia i
nasrożyła. |
pokazuje związaną łykiem miotłę. Boi
— Towariszcz, a, towariszcz! a ty się odezwać, bo nuż żyd głos jej podaruj swoja szubka
dziewczynie, — zna, a ona ma przy sobie całą pocztę!
ona młodzieńka, a ty stara, jej też о- Żyd zajęty chłopcem, mija, krasnoardziać chcesia, a weź jej stara palta; miejcy też, pośpiesznie wrzucają chłop
tobie komisary nowa palta kupią. Jak ca na wóz, sami z żydem wsiadają i
równość, to niech będzie równość!
zacinają konie: „,„Na razstreł mołodca!'*
Teraz Oleńka rozumie, że chłopak
* k *
miał na twarzy
maskę
śmierci. Na
Dojechali. Oleńka
zeszła z wozu,
wszystkich pożegnała uprzejmie i dla chwilę ożywiła tę twarz umarłą jakaś
rwała się mu na usta,
niepoznaki,
poszła w
stronę
chat. prośba, która
Przejdzie granicę sama,
szczegółowo
opowiedziano jej, jak ma iść. Szybko
zdąża przez kładkę, na drugą
stronę
rzeki. Tam ogołocona z liści leszczyna, a dalej las, parę wiorst lasem i już
posterunki polskie. Prawie
biegnie z

ostatnia

prośba,

Wreszcie

kiego posterunku
wie na żołnierza,

w

której

coś

chciał komuś,

ale bohatersko

wał nad

Tak,

sobą.

musiał

zlecić

zapano-

biedak

wy-

czytać coś w wyrazie twarzy
Oleńki
i zrozumiał, żę niewolno
mu i tego.
Turkot
oddala! się szybko. I raptem
niecierpliwości. Raptem słyszy
turkot gdzieś daleko krótka salwa karabinoPoderwa- ,
wozu. Ukryć się niema
gdzie,
więc wa. Oleńka oprzytomniała.
chowa tylko zawiniątko i zaczyna ła- ło ją coś, i prawie nieprzytomna zamać młode brzozki na miotły. Brzózek częła biec. Boże! czy nie zmyliła dracały zagajnik. Turkot słychać
coraz gi? Nie, biegnie, już widzi posterunek
bolszewicbliżej i właśnie od
strony
granicy. polski. Nikt jej nie ściga,
wysuwa

snoarmiejcy,
eskortowali

się wóz,

za nim kra

właśnie ci, co
ją

do

wsi,,

na

tylko co
czele

ich

Żyd. Skąd ona zna tego żyda? Boże!
przecie to ten żyd, którego
widziała
w mundurze żołnierza polskiego й1 majora. Co to znaczy? Dlaczego przebrany

i prowadzi

za

sobą

jakiegoś

mło-

dego chłopaka?
Chłopak jest blady,
bez kropli krwi w twarzy,
rysy, jak
stężałe. Przechodząc koło Oleńki, zatrzymał

się

_
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Św.

ce-

lów malarskich. Odznaczona
na Wystawach
w Brukseli i Medj olanie
złotemi medalami
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera,
Lwów, Słoneczna 20.
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orąz Gabinet Kosme- Popławska 31.
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zmar7
szczki, piegi, wągry,

12 letniej. uczciwych
rodziców,
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gospodar-
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i od 4 -7.
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17—19 w Szkole Technicznej przy ul. Holendernia
а вна в

Wojskowym,

8—1

listopa-

kursy pomocników

ALBANI,

się zniżka.
Ofiarna 4
m. 5. Przyjmuje:
od

Państwowej
20-go

dramat

mysłowych. Adres: В. |
Zboiński,
cukrownia

rzędnikom i uczącym

ukończych. Przyjmowani będą kandydaci ze świadectwem
klas
pewszechnej, lub 4-ch
szkoły
czenia 7-mioklasowei
wi
godzinach wieszkoły średniej. Wykłady odbywać się będą w godzinach
(14 do 21). Opłata wynosi: wpisowe 10 złotych
czorowych
Wszelkich informacyj
miesięcznie.
naukę
za
i 30 złotych
w godz,
udziela oraz podania przyjmuje kancelarja Kursów

Dyrektor (—) Inż. A. ZUBELEWICZ.
Nowogródek, dn. 8. 11. 1928 r.
.

Lil

fżyńskaŚmolska Ostrowy”,
dogodnie
pocztaj łatwia
Choroby jamy ustnej. Ostrowy,
wojew. War- | bez_ najmniejszych
Plombowanie i usuwa szawskie.
—; | kosztów wstępny h
nie zębów bez bólu.
Wil. Biuro KomiPorcelanowe i złote
sowo - Handlowe,
korony. Sztuczne zęam
mm
Mickiewicza
21,

od godz. 17 do 19 w Szko-

12.

w Wilnie

da 1928 roku otwiera

robót.

gwiazdy

strujący najważniejsze zagadnie=
HANS MIRENDORF, WILHELM

lub do zakładów prze-
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potężny

PIETROWICZA.
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SEEEMSSZEZ
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MARCELA
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e Technicznej— Holendernia
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rywal IWANA
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Państwowej

przy
12)

m3

ZA-

osią-

Technicznych

Kursów

w Wilnie (Holendernia

1177

dziny 12-ej z załączeniem wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowanej sumy w gotowiźnie lub kwitem Kasy Skarbowej.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia do go-

najnowszem

Dagower. Wyjątkowo fascynująca
całej prasy zagranicznej. Seansy o g. 4,6, Si 10,15.
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KONKURS STRZELECKI Z BRONI KRóTKIEJ.

dla wszystkich

głównych

DIETERLE

2766

tarcza zostanie nagrodzona.

otwartych

obecnej, w rolach

doby

m3

W sobotę dnia 17. 1i.
odbędzie się na
strzelnicy Ośr. W. F. Wilno (ogród Bernardyński) drugi konkurs zachęty.
Najlepsza

strzeleckich

nia erotyczne

4255

kopertach na-

w swojem

z udziałem

OPĘTANA PRZEZ ZMYSŁ

Dziś! Sztandarowe arcydzieło!
Zagadnienia wolnej miłości.

1928 roku otwiera dwuletnie kursy dozorców
Przyjmowani będą kandydaci ze świadectwem

nia przyjmuje

MOZŻUCHIN

|rywalł Douglasa Fairbanksa i przepiękna Sue Carol. Nad progr.: Wesołą komedja w 2 akt. Pocz. o g. 4, ost. 10.25

ukończenią
7-mioklasowej szkoły powszechnej, lub 4-ch klas gimnazjum.
(17
Wykłady odbywać się będą w godzinach wieczorowych
do 21). Opłata wynosi. wpisowe 10 złotych i 30 złotych miepodaoraz
sięcznie za naukę. Wszelkich informacyj udziela

leży składać w Dyrekcji przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6 do dnia 26 listopada br. do go-

wykonania

Technicznej

IWAN

KURJERS““

Film ten wzbudził zachwyt

OGŁOSZENIE,

. 12790 m3

2) murowanego
budynku jadalni o kubaturze
3)murowanej
stajni o kubaturze
i
a
i 4) drewnianej wozowni o kubaturze
AL

Mistrz ekranu genjalny

od

SERCE".

na tle pięknych

lłosne, osnute

Kino- |
е
Teatr „Wanda
Wielka 30.

Szkole

roli głów-

ISŁONSIIE! s NAMAG
Gz
„ZŁÓDZIEJ
cyklu
z BAGDADU?
„ARGYZŁODZIEJ
z
DAMASZKU
ode
iustuje
nam
awantury miDouglas Mac Lean
bajek egzotycznego wschodu. W rolach głównych: znany

Dzis! Nadzwyczajna
premjera!

2

A. Mickiewicza 22.

pię-

W

akt. „МНМ..

pro-

Towarzystwo

w 8 aktach.

1 ylko dla osób o mocnych nerwach! Dziś największy film doby obecnej. Mistrza ekranu BERNARD GOETZKE,
królowa piękności SU ZY WERNON i ulubieniec kobiet WILLY FRITSCH w porywającym dramacie w 12 wielk.
(TRAGEDJA CZŁOWIEKA, SKAZANEGO NA ŚMIERĆ). Rzecz dzieje się w podejUjawnienie tajemnic nocnych
rzanym
kabarecie,
palarniach
opium i szulerniach.
lokali. Pełne tragicznych wstrząśnień duchowych przeżycia człowieka niewinnie skazanego na śmierć.
Początek o godz. 3,
Ostatni seans o godz. 10_m. 30.

„Polonia“

Ogłoszenie o przetargu.
głasza przetarg na budowę:
1) murowanego budynku

godz. 4-ej. Następny program: „WILCZE

„„TAJNY

42.

KINO-TEATR

dramat

filmy:

czyli myśliwych, polujących przy pomocy sideł na zwierzęta o drogocennem futrze.
ANI*—w 2-ch aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów

program: „URATO

1928—29 p. t.
treść! Mistrzowska gra!

38.

Kino „Piecadilly“

odczyt wygłosi

18,00—19,00:

Nad

5.

the-GREAT.

perów,

4%

„M Ś L l G l E b E
nej: słynny aktor czworonożny
Rzecz dzieje się współcześnie w puszczach Północnej Ameryki wśród tra-

wyświetlane

Dziś! Superszlagier Sezonul
produkcji r.

Ta „lio“

wspomnień" ро-

trowego

1 p.p. Leg.

już do Witebska. Uczuła raptem szarpnięcie. Jak tu dziwnie pociągi stają,
prawie nie zwalniając. I poco stanął?
(Dokńczenie)
—szczery las. Z wagonów zaczęli wy— Kuda ty, kuda ty?! — Nie, nie sypywać się krasnoarmiejcy:
Konduposzli jednak za nią. Staje ze swem ktora ani śladu, — czy tu nie kontrozawiniątkiem na wichrze i deszczu, któ lują biletów?
Instynktem
wiedziona,
ry w twarz zacina i pociesza się, że cofa się do przedziału. Tu śpią wszynie długo już będzie mogła wrócić da scy pokotem i, chociaż
okna i drzwi
przedziału: wódki mają dość, jak wy- otwarte, zaduch straszny.
Wdrapuje
sączą do dna, będą spali.
Zmęczona się na górną półkę i tam stara się być
jest już i głodna więć wydobywa sło- niewidoczną.
ninę i razowiec Iwana i zaczyna jeść.
Pociąg stoi godzinę, dwie, — nie,
Robi się jej raźniej. Mimowoli przypomina sobie słowa majora, powiedziane chyba już wieki całe. Zmrok zapada.
Wreszcie ruszył. Do przedziału wchoana pożegnanie:
— Proszę pani, zdaję sobie sprawę dzi konduktor.
na co panią narażam,
wolałbym sam
— A, miertwieckaja! A tut
kto?
iść, niż taką młodą dziewczynę posy- Toże pijanaja? Niet? Nu, goiubuszka,
łać, ale tam tylko kobieta przejdzie,
— pokażi biletik! Nu, ładno!
ю
jeśli przejdzie. Zresztą, chłopców wolę
Oleńka milczy, patrzy na tego koninieć pod bramą. —Zamyślił się potem duktora bez munduru, w kożuchu i czu
i tak napół do siebie, napół do Oleńki: je, że zaraz zaproponuje jej swoje to—W
listopadzie przerwała się wię warzystwo. Jak tu się bronić? Nic doksza akcja, bo gotujemy się do skoku, brego mu z oczu nie patrzy.
— Nu, dziewoczka,
pojdziom ko
oni też. Musimy o nich wiedzieć wszystko, by zatrzymać zdobycze sierpnio- mnie! U mienia kupe I'klasa. Nu, śle-

WYWIADOWCZYNI

dr.

„Garść

drużyny

zostaje stałą sprawozdawczynią Powszechnych Wykładów
Uniwersyteckich i prawie
Łącznie z konkursem strzeleckim orga
do końca życia doskonale w „Dzienniku Wi- nizowanym przez Pol. Kl. Spr. zorganizowa-=
leńskim' ten dział prowadzi.
ny zostanie przez Ośr. W.F. Wilno w dniu
Wszedłszy na kursach wieczor. w kontakt 18.11. (godz. 10 rano) konkurs strzelecki z
z młodzieżą coraz ściślejsze nawiązuje z nią broni krótkiej dowolnej kal. 22. Obowiązuje
nici, coraz większy zdobywa tam szacunek broń i amunicja własna. Ilość serji 2 po 10
coraz żywsze przywiązanie;
witeszcie już strzałów plus 2 próbne. Trzy najlepsze wyprzed 6-ciu laty organizuje tu w Wilnie pier- niki zostaną nagrodzone. Termin zgłoszeń do
wsze
Stowarzyszenie
Żeńskie pod nazwą dnia 17. 11. godz. 10.
„Młoda Polka* i całą swą gorącą niepożytą duszę kładzie w pracę nad uświadomieSTRZELANIE NA KLASĘ STRZELECKĄ.
niem i uobywatelnieniem stowarzyszonych.
Ośrodek WF. przystępuje do klasyfika„Mtoda Polka“ stała się pierwszem u nas
ogniwkem „Związku Stowarzyszeń Młodzie- cji strzelców z broni małokalibrowej która
ży Polskiej', który dziś, dzięki stałemu po- będzie podstawą oqeny dla mających się odparciu zacnego duchowłeństwa naszego oraz być z wiosną r. 1929 zawodów strzeleckich
grona ludzi dobrej woli, tysiące członków i z broni małokalibrowej o mistrzostwo Wilna
Przewidziane są 3 klasy na 25 i 50 mtr.
członkiń na terenie Wilna i Wileńszczyzny
w kategorji panów jak i pań. Minima obojuż liczy.
s
p. Władysław Życka do ostatniej chwi- wiązujące przy 100 punktach możliwych są
i życia była czynną prezeską Okręgu Wileń- następujące:
Kategorja panów: Klasa I od 80 pkt. w
skiego. Złożona ciężką niemocą, umęczona
cierpieniem jeszcze
dziewczątka swoje do górę, klasa Il od 60 — 80 pkt., klasa III poloża boleści przyzywa, jeszcze udziela im niżej 60 pkt.
Kategorja pań: klasa I od 70 pkt. w górad i wskazówek.
Nieprzyjaciółka frazesu i wszelkiej po- rę, klasa II od 50 — 70 i klasa III poniżej 50
zy, pracownica skromna za rozgłosem nigdy pkt.
Ewentualne podwyższenie minimów strze
nie goniła, o pierwsze miejsca nigdzie się nie
ubiegała, nłeraz zadraśnięta boleśnie zadość leckich nastąpi w zależności od podniesienia
uczynienia nie prosiła; dotknięta na jednem się ogólnego poziomu strzelectwa.
Do klasy I zaliczeni zostaną strzelcy i
na inny posterunek odchodziła,
wszędzie
strzelczynie,
którzy w ub. roku zawodach
najpożyteczniejsza być umiała.
dowej Organizacji Kobet objęła sekcję oświa
tową, wszędzie kilkakrotnie kursa dla instruktorek wiejskich, urządzając,
sama szereg
wykładów obejmując i opracowując dla użytku uczenic swoich doskonałe pogadanki.

gadanka

17,10:

Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót Publicznych w Nowogródku о-

Pozatem

Jako długoletnia członkini Zarządu Naro-

ska. 16,45

Finałowe spotkanie o puhar i odznaki uiundowane przez Wil. O.Z.P.N.
odbędzie się w niedzielę o godz. 1.30
na boisku 6 p.p. Leg. Stają do niego

i na

staje...

16,10—16,30:

będą

PETER

SALA MIEJSKA

Odczytanie programu dziennego i chwilka
litewska. 16,30 - 16,45: Kurs języka włoskiego- lekcja 6 prowadzi

włącznie

Kulturalno-Oświatowy

gramu na sobotę i komunikaty. 20.15: T1.
koncertu syrufonicznego z Filhar. Warsz.
Po transmisji komunikaty z W-wy: P.A.T.,
policyjny, spertowy i inne.

W związku z nadchodzącym sezortem hokejowym odbędzie się w miesiącu grudniu
(pierwsza połowa) Welne Zebranie Wil. Okr.
Związku Hokejowego. saaa
ZY
=

pamiątkę

meteorologiczny.

Od dnia 14 do 18 listopada 1928 r.

Biejski Kinematograf

ka* odczyt wygłosi dr. M. Piernacka. 19,55:

bnikowi, 6) wybory
7) wolne wnioski.

jego

komunikat

Sygnał czasu

gich chwil, nie drętwieje w bólu, zawiesza
tylko nad Swem skromnem łóżeczkiem szab1е ułańską i czapkę zmarłego swojego żołnierza i do pracy dla Ojczyzny i społeczeństwa
z prawdziwie młodym zapałem pełnej szla-

cHetnego ognia duszy, jakby na jego miejsce

RADJO.
Piątek dn. 16 listopada 1928 r.
11,56 12,10: Tr. z W-wy: Sygnał cząsu,
Hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie,

©

i spojrzał,

chciał

coś

po-

wiedzeć, potem oczy
powiekami nakrył i pośpiesznie minął.
Oleńka rozumie. Żyd zdradził, —
Br

ja

„Wydawnictwa

niema. Wpada praktóry chciał do niej

mierzyć.
—-

Żyd

zdradził!

—

woła.

Młody

żołnierz polski nie wie, co robić. —
„Czego wrzeszczesz warjatko?* — bierze dziewczynę
za ramię i prowadzi
do grupy oficerów w pobliżu. Oleńka
poznaje majora i przypomina sobie raptem imię żyda: „Lewi zdradził,
panie majorze! Chłopaka rozstrzelali, nieszczęście; I robi się jej dziwnie ciem=
no w oczach,

osuwa

się na ziemię.

Wacława

MWieńskie"

uł.

Kwaszelna

Walicka.
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