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4, otwarta

miesięczna z odniesieniem do domu

lub z przesyłką pocztową

"Teorja I praktyka
w wal-

Sprawa

ce z religią w ZSSR.
Walka z religją w

%iej, stanowiąca,
tyce zupełnie

Rosji

sowiec-

jak wiadomo,

jeden

inaczej, niż w teorji.

Teoretycznie

walkę

z

religią

pro-

wadzą nietylko
antyreligijne
organizacje „bezbożników", lecz i wszystkie

instytucje

sowieckie.

są w Rosji ludźmi,

Poza prawem,
go i biernego

Du-

stojącymi

są pozbawieni czynneprawa wyborczego, na-

kładane są na nich wysokie
podatki
i najwyższe
opłaty za
korzystanie
z mieszkań
w domach
komunalnych.
Tak przedstawia się strona teoretyczna walki z religią w Rosji dzisiejszej.
W praktyce walka ta jednak, nie
bacząc na trudną sytuację duchowieńStwa,
niezawsze
kończy sięj pomyślnie
dla strony
silniejszej, t. j.
(dla komunistów.
Często
bardzo
z
"walki tej zwycięsko wychodzą obrońcy religji, zdobywając ponownie utracone pozycje i dyskredytując swych
przeciwników
w oczach
szerokich
warstw ludności.
Przyznają to otwarcie sami komuniści, względnie reprezentująca opinję
komunistyczną oficjalna prasa sowiec-

„ ka. Tak. np.

w jednym

z ostatnich

numerów
moskiewskich
„lzwiestij*
czytamy, że w pewnej
miejscowości
w powiecie
Kolelniczskim
z okazji
poświęcenia nowej ikony św. Mikołaja-Cudotworcy, władze miejscowe zarządziły
powszechny
odpoczynek,
ustanawiając

równocześnie,

że

wza-

mian za to pracować
się będzie w
dniu najbliższego Święta
proletarjackiego.

Wypadek ten,

wymownie

šwiad-

czący o fiascu propagandy
antyreli„gijnej w danej
miejscowości i'o zupełnem ignorowaniu
dyrektyw władz
sowieckich, nie jest bynajmniej jakimś
specjalnym
wyjątkiem,
bowiem po-

dobne

objawy

jawnego

popierania

przez ludność działalności prześladowanego przez władze duchowieństwa
są obecnie w Rosji
na
porządku

dziennym. W tych
dniach mieli możprzedność przekonania się o
tem

stawiciele prasy sowieckiej,
których
zaproszono do Centralnego związku
bezbożników i zapoznano ich tam z
materjałem, ilustrującym wpływy du-

nat
BH.

erjału tego wynika,

że w niektórych

Z

sowiecki.

na aparat

chowieństwa

inne-

między

miejscowościach

już wypadki bezpośred'zanotowano
duchowieństwa
niego oddziaływania
na nastroje wyborców. -O perspektywpływów
duwach stale rosnących

wyrobić pewne zdanie
Rosji

w

„faktu, iż

w

około

tam

mni-

100.000

które

klasztorach,
się

„arte-

i t. d.

Z ma-

dzisiaj oficjalnie nazywają

lami gospodarczemi*
terjału,

dzisiaj

istnieje

księży i około

chów, żyjących

podstawie

na

„60.000 cerkwi, że działa
300.000

naj lepiej

sobie

można

chowieństwa

przedstawicie-

przedłożonego

wynika dalej,
prawosławnych

lom prasy sowieckiej,
że przy kościołach

istnieją specjalne organizacje młodzie:
ży chrześcijańskiej organizowane na
młodzieży

wzór związku

komunistycz-

nej. W Moskwie, Leningradzie i Kijo-

wie czynne są ponadto wyższe SzkOnowych
kształcące
teologiczne,
ły
duchownych w myśl dogmatów wiary
chrześcijańskiej.
Nie bacząc na wszelkiego rodzaju
szykany, duchowieństwo w ZSSR. orSwe
do czasu
czasu
ganizuje od
zjazdy,

na

rozmaitsze

4 zł.

których

aktualne

omawiane

są

zagadnienia

tyczne, interesujące kościół.

naj-

_ gający się zaprowadzenia

gii we wszystkich
szkołach
ukraińskich.
Na szczególną
uwagę
zasługujć
a,stwierdzony przez działaczy antireligij"mych fakt wysłania przez wierzących

pielgrzymki

dalszym

ciągu

wierzących,

doroczne

zupełnie

sób

wewnątrz

samych

instytucyj

So-

Polska

Księgarnia

—

Pol.

St. Bednarski.

Macierzy

Szkolnej.

—

ST.
WILEJKA

POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.

WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“.
i

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

obchodzą

10-lecie

$E5M E RZĄD
VIII posiedzenie

urze-

Senafu.

Możliwość dymisji prezydenia Lotwy

bardzo poważne.

Mówi

mgala.

jest ustawa

sporu

zee,

EO

poselskiej,

o nietykalności

uchwalona przez sejm. Prezydent Zemgai ustawy tej nie ogłosił
i zwrócił ją sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Prezydent zaznaczył, iż ustawa nosi charakter konstytucyjny i dlatego wymapodczas
głosów,
ga kwalifikacyjnej większości dwóch trzecich
przyjmie
Jeżeli sejm
gdy sejm uchwalił ją zwykłą większością.
poraz drugi, prezydent ma prawo oddać ją pod głotę ustawę
oglasowanie ludowe. Prezydent podobno jednak nie zamierza

w kra-

> gospodarczej

c
szać referendum z powodu
u, wywołanej klęskami żywiołowemi.
W tym Sante rzeczy = razie ponownego przyjęcia ustawy
:
przez sejm możliwe jest ustąpienie prezydenta ze stanowiska.

to znaczy tylko jeden

na koalicji lewicowej, która będzie liczyć 51 głosów,
głos większości. Na czele rządu ma stanąć socjalista Rei.
Nowy gabinet zgodnie z opracowaną obecnie
liczyć będzie tylko 7-miu ministrów.
stracji

ustawą

admini-

o reformie

Pożar w Widzewskiej Manufakturze
ŁODŹ,
skiej

28 XI. PAT. Dziś nad ranem wybuchł pożar na terenie fabryki Widzew
się dach nad

Zajął
się

rzenia

wykańczalnią i farbiarnią.

na sąsiednie

pożaru

zabudowania

kie oddziały łódzkiej straży ogniowej.

3

2

л

Manufaktury.

Wobec

fabryczne

Po dwuch

>

niebezpieczeństwa

godzinach

rozsze-

prawie

wszyst=

pożar stłumiono.

Pożar

zmobilizowano

Spalił się tylko dach nad zabudowaniami wykańczal-

nie wyrządził większych szkód.

ni i farbiarni oraz część suszarni, w której

znajdowało

się nieco materjałów. Przyczy-

ny pożaru narazie nie można było ustalić.

8 wiadomości

w 6 wierszach.
zagranicz-

28 XI. PAT. Salkind, pierwszy zastępca komisarza spraw
ai październikowej, zmarł w Leningradzie na wrzód żołądka.
5
* % *
ch ną uniwersyte, 28 XI. PAT. Zaprzeczają tu pogłoskom o rozruchą

Ё

dniową

GENEWA,
sesję

28 XI. PAT. Woldemaras

Rady

przyjeżdża osobiście

przeprowadzili jedynie
ze względów politycz-

do Genewy

ną

imieniu
„w
która ogłosiła
tuanty,
Zjednoczenarodowej
suwerenności
dzielninie Bukowiny z pozostałemi
państwo
cami rumuńskiemi,w jedno
jednocześniezależne”, 'oświadczając
swe wyona
będzie
kierować
że
nie,

grodu

prawdopodobnie

się opierać

gru-

Ligi Narodów.

Konsty-

Zgromadzenia

celu „solidaryzując

z

zupełności z Rumunami

jednym

TALLIN, 28 XI. Nowy rząd estoński !będzie

posiedzenie

siłki w tym

opierał na lewicy
"Gabinet estoński hędzie sięgłosem
większości.
rozporządzającej

Prowincja ta była trzykrotnie
zagarnięta przez Rosjan i 3 razy
przez
Austrjaków i Niemców.
W dniu
25
Cernauti
w
października odbyło się

i z Węgier".

Wobec

się w

Siedmio-

częstokroć

bardzo

gorliwie

wewnętrznego

zakłócenia

dezertespokoju tej prowincji przez
—
Narodowa,
rów ukraińskich, Rada
organ
wykonawczy
Zgromadzenia
Konstytuanty — prosiła Rząd rumuński w Jassach, o wysłanie wojsk,'któreby zajęły prowincję. Jedna dywizja
8
dniu
w
przekroczyła
rumuńska
listopada granicę i w dniu LU t. m

przez ludność, lecz i przez

lokalnych

obecnie nad tem, w jaki sposób możnaby
było
najskuteczniej
przeciwdziałać żywiołowemu wprost wzrosto-

funkcjonarjuszy sowieckich.
Systematyczne
załamywanie
się wi religijności wśród szerokich warstw
ludności rosyjskiej.
N.
równoprzy
antireligijnego
frontu

Łodzi

Jak

dokonywać

rewizji

celnej?

Przeciw niewłaściwemu
waniu podróżnych.
Wobec
ków

powtarzających

Żniewłaściwego

trakto-

się wypad-

obchodzenia

się

z podróżnymi
urzędników
celnych,
ministerstwo skarbu poleciło ponownie urzędom celnym traktowanie podróżnych z największą
oględnościąi
uprzejmością
bez narażania ich na
przykrości. Nowe zarządzenie poucza

nadto

szczegółowo,

w jaki

sposób

rewiżji celnej.

Praski Bank perfrakfuje z rządem
polskim.

Między „Zemska Banka" w .Pradze .a naszem ministerstwem” skarbu
toczą się pertraktacje w sprawie. nadania „Zemska 'ВапКа“
przez rząd
Rzplitej przywilejów placówki bankowej, załatwiającej
w Czechosłowacji
wszystkie. sprawy, związane z wyplatą kuponów
od
polskich
papierów
zagarnęła już Czerniowce.
państwowych, których
dość znaczna
W sali posiedzeń pałacu guberna- ilość znajduje się w rękach
obywatorskiego, przewodniczący
Rady Na- teli czechosłowackich.
rodowej
Janku
Feondor
powitał
serdecznemi uściskami
generała dy- O przystąpienie Ameryki do fryhunału Haskiego.
wizji rumuńskiej „tak jak dwaj kodłupo
którzy
LONDYN, 28. XI. — Rząd amechający się bracia,
giem i bolesnem rozstaniu spotykają rykański zamierza w najbliższym czawięcej nie rozłą- sie wznowić rokowania z mocarstwa»
nigdy
się, aby
mi eurepejskiemi w sprawie przystączyć się".
pienia do międzynarodowego
trybu1918 r. w nału rozjemczego w Hadze.
W dniu 29 listopada
Czerniowcach zgromadzili się na wielkim kongresie przedstawiciele wszyst
STRZEŻCIE SIĘ PRZEZIĘBIENIA,
kich narodowości bukowińskich.
się zima z jej srogiem powieZbliża
Kongres ogłosił jednomyślnie „bezwarunkowe

nietylko

w Polsce.

W dniu dzisiejszym wyjeżdża

należy dokonywać

°

i ostateczne”

zjednoczenie

Bukowiny—w dawnych
granicach hiprzedwojennych. jedną z pielgrzymek
ESS IS ERKSA TIA EAS NERTI TNT
(IDEA
takich do klasztoru u podnoża góry
storycznych—z
Królestwem
Rumunii".
duchoBesztau na Kaukazie opisały niedaw* wiezkich i organizacyj powstaje obec- czesnym wzroście wpływów
którzy do
Niemców,
Przedstawiciele
działaczy
swego wieństwa niepokoi wielce
„no
bardzo
barwnie
moskiewskie nie w Rosji zupełnie legalnie
rolę na
się
dominującą
zastanawiają
grali
danej chwili
rodzaju „obrona religijna", popierana sowieckich, którzy
- „Izwiestja“.
Niektóre probostwa posiadają obecnie w Rosji własne spółdzielnie, któspółfiljami
re często są jakgdyby
spoten
W
komunistycznych.
dzielni

„Ruch.

© sprawie reparacyj.

Churchill

°

tak

Samo, jak miało to miejsce w czasach

—

ziesięciolecie dzisiejszej Rumunji.
Rumuni

T-wa

Ksiegarnia T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski.

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

OGŁOSZEŃ:

Księgarnia

Księgarnia

STOLPCE

„Jedność

CENY

—

POSTAWY

—

Księgarnia Spółdz. -Naucz.

wszystkich, siron „2lgdimiogrodių, Rear:

panuje najzupełniejszy spokój. Studenci
A
cie w AE
wygnanie
strajk, który trwał 24 godziny, z powodu skazania na
5
ZA
nych jednego z profesorów

w

PIŃSK

—

Rancler $eipel domaga się zmiany konstytucji,

go miasta religijnego, które otrzymać
miało nazwę Ewangielińsk.
;
Do klasztorów odbywają
56
w

Rosjj

262

ŚWIĘCIANY

OSZMIANA

Malinowskiego.

Choroba króla Jerzego.

nych

budowę całe-

drukarni

do porozumienia

specjalnej komisji rzeczoznawców na
Syberję, celem wyszukania tam odpo-

wiedniego miejsca pod

228,

Sklep

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem,
:
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra=|
| cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń:

Niemcami

N.

K.

zyskała
wolność.
Stara
Mołdawia
WARSZAWA, 28. XI. PAT. Dwa
czywistnienia ideału narodowego, t. j. Stefana Wielkiego została z powropunkty,
mianowicie wybór
4 członzjednoczenia terytorjalnego wszystkich tem zjednoczona.
ków Trybunału Stanu i sprawozdaziem rumuńskich.
Węgierska rewolucja w Budapesz- nie o zmianie rozporz
ądzenia
Prezycie
odbiła się echem i w Siedmiogro- denta „o postępowaniu
1
grudnia
1918
r.
odbyły
się
dwa
karno-adminirządy potwierdziły ugodę, zawartą dnia 12-go listopada
między skarbem
państwa polskiego, reprezentowanym
przez
ministra przemysłu i handlu wielkie zdarzenia, które odkupiły cier- dzie, gdzie rumuńskie wymagania na- stracyjnem, spadły z porządku dzienDe nego.
Kwiatkowskiego, a towarzystwami Bayerische Stickstoftwerke
i Oberschle- pienia narodu rumuńskiego, podczas rodowe, dały jej inny charakter.
Sen. Ižycki (Wyzw.)
w _ imieniu
sisch Stickstofiwerke, reprezentowanemi przez prof. Caro.
wojny światowej. W tym
dniu
król legacja narodowej partji rumuńskiej
komisji
skarbowo”budżetowej
zrefeWymienione noty zawierają również stwierdzenie:
1) że co do spra- Ferdynand I, mając przy boku gene- utworzyła
się w Pradze jako
„Ru- rował trzy projekty
, Izba przyjęła bez
wy Chorzowa nie istnieje więcej różnica poglądów pomiędzy
Rzeczpospozmian.
litą Polską a Rzeszą Niemiecką
i 2)
że Skarga, zgłoszona do Stałego rała irancuskiego Berthelot, wkroczył munska Rada Narodowa“,
Następnie sen.
Budapeszteński
rząd
Karolyi
był
Posner (P. P. S)
do
stolicy
Rumunji,
oswobodzonej
od
Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze w sprawie Chorzoreferowa
!
projekt
noweli
do ustawy o
zmuszony
przyznać
tej
Radzie
wyłączwa, zostaje wycofana jako bezprzedmiotowa.
okupacji nieprzyjacielskiej. W tym saochronie lokatorów.
O treści ugody z dnia 12 listopada dowiadujemy
się, że ugoda ta mym
Rumudniu Rumuni
siedmiogrodzcy ne prawo przedstawicielstwa
Mówca zaznaczył,
co dó wysokości pretensyj fi;
została zawarta na podstawie kompromisu
Pod przewodnictwem pod względem prawnym że aczkolwiek
ogłaszają na wielkiem . zgromadzeniu nów i Węgier.
projekt nonansowych obu firm niemieckich w drodze
ustalenia sum,
które będą
wiele wątpliwości,
to
spłacane w sposób następujący: Suma,
przewidziana
dla
Bayerische narodowem w Alba Julia zjednocze- Rady Centralnej utworzone _ zostały weli zawiera
siedmiogrodzkich
z wszędzie „Regjonalne Rady", które jednak ze względu па konieczność
Stickstoftwerke za używanie jej patentów, metod, aparatów
i konstrukcyj nie terytorjów
przez Fabrykę Związków
Azotowych
w
Chorzowie
podlega wypłacie Królestwem Rumunji. Przedtem jeszcze wzięły na siebie administrację kraju. pośpiechu, komisja prawnicza Senatu
wnosi uchwalenie bez zmian. Projekt
częściowo.
Rada Narodowa w Aradzie
poprzyłączono i pozostałe dwie prowin*
noweli Izba przyjęła
w _ brzmieniu,
wzjęła 2 ważne.
postanowienia:
wy- ustalonem przez Sejm.
cje rumuńskie, Besarabję i Bukowinę
rumunskieW chwili kiedy państwo rosyjskie stosować apel do rządu
Na tem porządek dzienny wyczerpano.
Marszałek
go
i
wezwać
cały
naród
rumuński
z
zamykając Sposiepogrążone
było
w
rewolucji,
dzięki
LONDYN, 28. XI. PAT. Biuletyn urzędowy o zdrowiu króla
stwierdza, że chory spędził dzień wczorajszy nieco lepiej. Temperatura w godzi- czemu wszystkie narodowości, znaj- Siedmiogrodu i Banatu
na Wielkie dzenie, oświadczył, iż następne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie
nach wieczornych była niższa, niż o tej samej
godzinie
dnia
poprzed. dujące się dotąd pod przymusowem Zgromadzenie
Narodowe,
aby sam za dwa
tygodnie.
niego.
panowaniem
rosyjskich
carów,
od- zadecydował o swoim losie. Zgroma-Ksiąže Walji i jego brat wracają do Anglji.
Posiedzenie komisji prawnizyskały wolność, — Besarabja
zda- dzenie to odbyło się 1 grudnia 1918
LONDYN, 28. XI. PAT. Ksiąžę
Walji nadesłał na ręce premjera der.
w
Alba
Julia,
dawnej
stolicy
Siedczej.
pochopeszę, że tak on, jak i książę Glocester wracają możliwie
najprędzej
do wała sobie sprawę ze swego
WARS
ZAWA
, 28. XI. PAT. Dziś,
Anglji. Należy zaznaczyć, że książęta nie byli wezwani do
powrotu,
lecz dzenia mołdawskiego i odpierając na- miogrodu, w tej samej cytadeli, gdzie
r. Michał. Chrobry— Mihai w obecności wiceministra sprawiedlizdecydowali się nań z własnej inicjatywy.
wałę
bolszewicką, ogłosiła . własną w 1599
wości p. Cara, rozpoczął swe prace
autonomię, na wielkim meetingu woj- Viteazul—ksiąže Muntenji i Mołdawii pod przewodnictwem
posła Jana Piejako władca i rackiego subkomitet komisj
skowym, który 'się odbył 5
maja został ukoronowany
i
prawni1917 r. w Odesie z udziałem 10.000 pan Siedmiogrodu, —było to pierwsze czej, wybrany dla sprawy nowelizacji
Prezydenta winna wybierać cała ludność.
zjednoczenie ziem rumuńskich, i gdzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypobesarabskich żołnierzy.
WIEDEŃ, 28 XI. PAT. Na zgromadzeniu
wyborców „dzielnicy Wiednia
2 listopada wielki kongres woj- w roku 1784 wielki bohater narodo- spolitej, zawierającego prawo o ustrowygłosił kanclerz
Seipel przemówienie, w którem
wyraził ubolewanie, że
ju sądów.
stracony, ginąc
ogłasza ostatecz- wy, Horia, został
skutkiem sprzeciwu socjal demokratów, nie można będzie
przeprowadzać wy- skowy w Chisinau
Referentem był pos. Lieberman.
borėw na prezydenta republiki w drodze plebiscytu.
śmiercią
męczeńską.
Podczas,
gdy Przedmiot
nie
autonomię
Besarabji
i
decyduje
obrad stanowiła
kwestja
Kanclerz oświadczył, że rewizja konstytucji jest konieczna, gdyż obecnie
1000 de- awizacji sądowej i nadzoru. Po dłużrządzi Austrją pozornie demokracja parlamentarna, która w rzeczywistości jest zwołanie parlamentu narodowego na- zebrało się w sali przeszło
tylko utrwaleniem absolutystycznych rządów stronnictw paikyerorck, O waž- zwanego „Sfatul Tarii"'.
cytadeli, szej dyskusji doprowadzono do uzgodW
dniu
4 legatów, na płaskowzgórzu
nieįszych sprawach życia państwowego
powinna
decydować
cała ludność w
nienia sprzecznych stanowisk.
drodze ptebiscytu. Nakoniec kanclerz zaznaczył, że pierwszą kwestją, która by- grudnia parlament ten jest najwyższą przysłuchiwało się przemawiającym z
łaby poddana plebiscytowi, jest wybór prezydenta oraz Sprawa rozszerzenia władzą w Besarabji. 15 grudnia
100.000 osób, ze
Be- 8 trybun mówcom
Polak w kamifecie morskim
jego prerogatyw.
\
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ukraińskiego,
które
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Do czasu ostatecznej Unji, Siedmioponiedzi
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W dniu 9 kwietnia „Sfatul Tarii'*
jeszcze załatwiona i dopiero
WIEDEN, 28. XI. Wedle doniesień
odpowiedzi na zapytanie, czy eksperci będą
odpowiedzi. Churchill odmówił
przyłączenie «Besa- gród miał pozostać pod rządami Rady dzienników z Nowego Jorku,
postawreszcie
ogłasza
sposób.
inny
w
też
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mianowani przez komisję reparacyjną,
Przewodniczącej
(Consiliul
Dirigent),
nowił
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Fzamianować
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Zbrodnia carów z roku
Fleichera ministrem spraw 3zagraniczwielkiego
obrońcy
sprawy
Rumunów
przepołowa dawnej Mołdawji;, była
nych w gabinecie amerykańskim.
wobec zatargu z parlamentem.
mocą włączona do Rosji, — została siedmiogrodzkich i obecnego premieKellog
dał do zrozumienia,
że
ra Rumunii.
pragnie
ustąpić
ze
swego
stanowiska.
starta.
Zemej
łotewski
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republik
RYGA, 28.X1. Między prezydentem
Ta Wielka Rumunja zaczęła wreszDla
Bukowiny
wojna
Światowa
być
mogą
następstwa
gaiem a sejmem powstał spór, którego
Komisja sowiecka do zakupów
cie
istnieć. w rzeczywistości.
prezy- była długiem i ciężkiem cierpieniem.
dymisji
się nawet o możliwości

Tak np.

nauki reli-

243, administracji

WARSZAWA. 28.XI. Pat. Między rządem polskim
a rządem Rzeszy
niemieckiej zawarte
zostało definitywne
porozumienie,
likwidujące spór
polsko-niemiecki o fabrykę w Chorzowie,
Dnia 27 listopada b. r. minister spraw zagranicznych p. Zaleski i poseł niemiecki p. Rauscher dokonali wymiany not, na
mocy
których oba

poli-

na zjeździe duchowieństwa ukraińskiego omawiano sprawę nauczania religii w szkołach, przyczem postanowiono wystosować na ręce Ogólnoukraińskiego Centralnego Komitetu
Wyko„ nawczego specjalny memorjał, doma-

redakcji

KLECK.—

Chorzowa załatwiona

Polska doszła z

z głównych punktów
programu
bolszewickiego, przedstawia
się w prak-

lokalne

3. Teieiony:

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.

W

chowni

od 9 do

Bufet kolejowy.

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

GŁĘBOKIE — ul. Żamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*
HORODZIEĮ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński.

WILNO, Czwartek 29 listopada 1028 r.
R=dakcja

—

Księgarnia T-wa „Lot”.
(Polesie) — Księgarnia

A. Łaszuk

Bukowinie i przedstawiciele Polaków,
wyrazili również przystąpienie ich do

aktu Unji.
Austcję

I tak

w roku

1775

zagrabiona
prowincja

przez
od.

trzem i każdy musi zaopatrzyć się wka
losze i śniegowce, dla pań zaś, które
dbają także o elegancję śniegawców,

wskazanem jest, by przy kupnie żądały
„Ouawyrobów
wszędzie okazania
drat“ i przy porównaniu z innemi z łatwością dojdą do przekonania, iż śniegowce „Quadrat* są naprawdę najbar-

dziej eleganckie, najtrwalsze w porównaniu z innemi.
Jakość gwarantowana.

komisja

do

_przedstawicielstwa

handlowego Z. S. R. R. w Polsce
z
kierownikiem
Kopyłowem
na czele
dla poczynienia
zamówień
towarów
tekstylnych.
W skład tej komisji wchodzi również
przybyły
wczoraj
z Moskwy

ekspert
man.

„Centrosojuzu“

Bo Polski

p.

Glinks-

przyjeżdża min.

zagranicznych Rumunji

Na zaproszenie
rządu
przybędzie do Warszawy
stycznia
minister spraw

nych Rumunji p. Mironesco.

spr.

polskiego
w połowie
zagranicz-

Przyjazd
min.
Mironesco ma na
celu złożenie oficjalnej wizyty rządowi polskiemu dla nawiązania bliższego kontaktu między rządem polskim
a nowym
rządem
rumuńskim pod
przewodnictwem p. Maniu.
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„Rewja''
W Sali

Klubu
Kolejowców
ul. Dąbrowskiego 5.
Szczegóły

jutro.

„Z PRZEŻYĆ I WALK”
książka Władysława Studnickiego. 370
str. Cena 10 złotych. Książka ta obejmuje historję życia naszego politycznego
przedwojennego,
daje
obraz
walki naszego kierunku niepodległościowego z ugodowym,
charakterystykę i rozwój poszczególnych stron-

nictw i grup
niej

politycznych, szczegól-

uwzględnione

są organizacje

bo-

jowego pogotowia: Strzelec, Drużyny
Strzeleckie, Skarb Wojskowy, Kog
misja Tymczasowa, oraz

wiele mater=

jału do działalności najwybitniejszych
ludzi w Polsce

nego.

okresu

przedwojen-

TTT

ROK

—

DE

ECHA KRAJOW

Tajfun na Filipinach.
liczba
osób, które zglnęły w czasie szalejącego
ostatnio na Filipinach
tajfunu, przewyższa 200. Na samej tylko wyspie Leyta pozbawioMANILLA,

Niedozwolone praktyki komunistów
Z Baranowicz

rzy przy pomocy

dynamitu

osadzono

Sprawców

kiej.

donoszą:

Litwa

wsi

więzieniu.

Dochodzenie

rozsadzili schrony wojenne,

w

komunistów,

policja aresztowała

Wpobliżu

w

położone

któ-

na t.zw. linji niemiec-

toku.

„Słowa”

lubi

nłe

z nas

arcymiłych

grasują

łamach

na

czytać

już

u nas

i są nawet

poszkodowani

i to z pośród sfer nauczycielskich.

Wil-

po

„przechadzek

Sa

Sądzić przeto należy, iż ostrzeżenia młatwowiernego
niejsze uprzedzą niejednego
przed zamówieniem na różne „dzieta“ samolecznicze.
ia
Dodać tu należy, iż agenci ci wyróżniają się niezwykłą elokwencją w swym zawodzie, ilustracje anatomii ciała ludzkiego 0bszybko i dokładnie,
jaśniają zadziwiająco
oczywiście z pamięci, kuli je widocznie przez
długie miesiące. Dla powodzenia zatrzymują
się najdłużej na barwnych nagich | ilustracjach kobiety i mężczyzny — zależnie której
z płci się „demonstruje”. Lep to niezawodny.
Jeden z tych agentów, niejaki p. RZ
podległości, gdyż min. Składkowski tam się siedzibą w Landwarowie nie mogąc namónarazie nie wybiera).
wić w Czarnym Borze nabywców poszczeBóg z nim, niechaj chadza sobie po Wil- gólnych zwołał niemał całą miejscową luddocze- ność, by co 10 osób wypisało ową zbawienniechaj
tam i z powrotem,
nie
ka się jeszcze niejednych targów — wysta- ną książkę. Wykazał też dużo energji i „wienawieziono
wy, a ja tymczasem poinformuję nieco czy- dzy” lekarskiej, skoro wkrótce
telników o włóczęgostwie na prowincji, na mu różnych chorych i kalek. Rada była jedco, rzecz dziwna nie zwrócono dotychczas na: p. FH. musiał zwiewać czemprędzej, aż
zatrzymał się w Ponarach skąd zadyszany
szczególnej uwagi.
stale
wrócił pociągiem do Landwarowa.
mieszkam
1920
Od roku bowiem
Działy się też rzeczy, o których publiczw zacisznych, zdala od wrażeń i zgiełku Inprowadzę nie nawet pisać nie można.
turkach'i dla ciekawości samej
Albo znów wędrowni handlarze, korzystałe rejestr osób wędrownych. Ostatnia poz rzadkiej sieci posterunków policyjstając
tyle
372,
zycja w nim oznaczona jest cyfrą
handlują w największe nawet świę—
nych
więc dusz ludzkich gościło w mym domu, ta drobnym towarem, oszukują przytem cieklasyfiich
też
jest
Ciekawa
1920.
od roku
mną jeszcze ludność.
ja
kacja, według zawodu a mianowicie:
Jeden z nich zdrów meżczyzna, (wyznawybomużńików 116, agitatorów podczas
nia Mojżeszowego) chodzi wciąż z koszyrów do Sejmu Wileńskiego, następnie do I kiem w ręku "ogólnej wartości towaru 15—
i Il Sejmu oraz Senatu Rzplitej 87, wróż- 20 zł. i sprzedaje grzebyki, szpilki, guziki
kubitów 27, fotografów 15, agentów firm han- etc. drobiazgi. Śpiewa przytem różne
dlowo-przemysłowych i t. d. 62, artystów plety i t. d. Zgłosił się nawet do mnie, bym
malarzy 6, turystów—harcerzy 22, kwesta- wyrobił mu reklamę do polskiego radja (sic!)
przeciwnie —
rzy na różne cele 34 i badaczy naukowych 3. w Wilnie. Mente captus czy
pytam
teraz
sam
siebie?
napić
tylko
zachodziło
osób
13
tego
Oprócz
z
się wody, (ludzie ci byli niewątpliwie
Przed kilku dniami, wśród ciemnej nocy
miasta) 7 zaś pytało o drogę.
usłyszałem pukanie i słowa: „proszę się nie
i nazwisko
(imię
Nie wymieniam tu oczywiście osób urzę- jękać — jestem L. ].
dowych, które notowane są w innym zupeł- brzmiało całkowicie) badacz przyrody, (!!!)
oto mój dokument!
nie dzienniczku.
przyrody,
Wpuściłem owego „badacza
zgodny jest z prawdą
Ruch powyższy
Skierki?
Kantego
nie“ czcigodnego pana
(Nawiasem mówiąc — mego wypróbowanego przyjaciela ze Świrtun).
Szkoda też wielka, że ceniony ów „podrėžnik“ nie przechadza się wcałe po prowincji i nie czerpie stąd garściami wprost
może
materjału pierwszorzędnej wagi. Być
nie czyni tego z powodu komunikacji i wielkiego błota, jakie panuje zwykle na wsi.
(W samych zaś Świrtunach, dzieki niezrownanym wpływom p. Skierki ulicę wybrukowano, chodniki zaś wysypano ostatnio świeżym żwirem, widocznie z racji rocznicy Nie-

i świadczy o naszem życiu na prowincji. Po-

dam tu też charakterystykę niektórych zawodów: np. jałmużnicy są przeważnie fizycznie zdrowi, szukający lekkiego chleba, wie-

fu z nich można podejrzewać o dziwną prze-

zdraszłość; wśród fotografów zaś jeden
dzał mocno swój zawód i cel przybycia. Był

któregoś

szpieg,

jakiś

to niezawodnie

z

państw ościennych. Agitatorów ró żnych parkrótko i prosto:
bardzo
tyj załatwiałem
poparcie.
wszystkim obiecywałem solenne
Najbardziej dokuczliwymi i szkodliwymi
byli i są niektórzy z pośród agentów firm
wydawniczych z Kresów zachodnich. Ponieposzkodowanych —
wielu
waż jest już
przeto pozwolę sobie przytoczyć tu wzmiankę z katowickiej „Polonji* Nr. 283, z dn.

15-10

1927

r.

„Przy ul. Plebiscytowej 34 w Katowicach mieści się od kilku łat dość tajemnicze
biuro pod sziumną nazwą „Księgarnia i In"Ovrę„stytut sztuk pięknych, kierowmictwo
gu Katowickiego".
W biurze tem niema żadnych sztuk pięknych po za jedną starszą panną, księgarnię
zaś stanowi jedyne dzieło w języku niemieckim p. t. Lecznictwo Bilza w cenie aż 62
zł. na tom. Podejrzana ta firma pozwala sobie w Poznaniu na dość skandaliczne praktyki, gdyż klienci po opłaceniu pierwszej
raty otrzymują z Sądu nakazy płatnicze na
całą sumę 62 zł. oraz osobno za koszty są-

bezstronny.

Każdy

dowe.

przyznać,

musi

iż

tembardzieį,
jest to szczytem bezczelności,
iž spraw takich jest podobno w sądach tysiące. Obecnie za 62 zł. można nabyč kilka

lub więcej
jakieś tam
w starem
Uwagi

daleko cenniejszych książek, niż
leczenia
przedawnione systemy
wydaniu.
„Polonii* aż nadto ilustrują kom-

który istotnie wręczył mi dziwny jednak do-

kument: bruljon o 190 podwójnych stronicach, zaopatrzony aż w 672 pieczęcie.
Pierwszą stronicę wypełnił Rektorat Uniktórego L. j. jest
wersytetu Poznańskiego,
czwarty rok słuchaczem, następnie komenda
policji, dalej liczne urzędy państwowe, pty3
watne, kościelne i samorządowe.
iż
Wszystko to stwierdzało niezbicie,
niezwykły ten człowiek odbył pieszą podróż
i wszerz Polski, interesując się niewzdłuż
mal wszystkiem o czem świadczyły tysiączne jegó notatki z ostatnich dwuch lat.
zaś
Gawędziliśmy do rana. Ponieważ
związał mię chwilowo do milczenia, nie mo-

gę przeto podzielić się narazłe z czytelnikami
podróżnika,

w celach nau-

uwagami młodego
kowych.
P. L. J. ma wygłosić wkrótce w Uniwersposytecie poznańskim odczyt o swych
strzeżeniach, w roku zaś przyszłym „ogłosić
zawierające
drukiem swe prace naukowe,
niektóre tajemnice co do nowego kalendarza,

GODOTI Marzeństw; ostemictwaw-Polsee=it.
did,

Na jedną jednak konkluzję pozwolę sobie tutaj: że w spostrzeżeniach p. L. J. pawątpić należy w
nuje duży chaos i zgóry
powodzenie tych „wyników*”.
Nazajutrz przyciągnął do Inturek tabor
cygański. Jest to największa plaga włóczęw
by
niesłychane,
Sziczęście
gostwa.
wiosce nie brakło wówczas komu kury lub
prosiaka, stara to zresztą piosenka — powiadają.
wypadek nieco
się
Ostatnio zdarzył
gorszy. U gospodarza, gdzie nocowali cyganie (u Augustyna Urbanowicza, we wsi

Skorbuciany, gminy Rudomińskiej), oślepł na
gle. koń. Podejrzani o to są oczywiście złośliwi cyganie.

A podejrzeń owych jest znacznie więcej.
Najmilszymi okazali się zawsze
harceCzęstujesz
rzy. Żywi, weseli, niewybredni.
nalać
ich papierosami — nie palą, chcesz

promitację wspomnianej wyżej spółki, która
szuka obecnie ofiar u nas na Kresach Wschodnich, gdyż dzieło Bilza (który zmarł, o ile półmagistracki — nie tykają, podczas gdy
mię pamięć nie zawodzi w r. 1846) znaj- inni, mówiąc językiem Skierki — lubią pić
duje się już w tłumaczeniu na język polski. same tylko „liszne”, gdyż według ich mnieszkodzi,
Tłumaczenie to wypadło jednak fatalnie: ję- mania wódka wcale zdrowiu nie
psuje
ludziom
zyk polski „szwankuje* w wysokim stopniu i tylko nieszczęsna zakąska
każdy szanujący się Polak podobnego „dzie- zęby...

la“

Drugą,

bibljotece

swej

w

trzymać

szumną

podobnie

„Międzynarodowy
Katowicach".

nie

zechce.

instytucją

Instytut Wydawniczy
tego

Agenci

jest

w

„wydawnictwa

Kazałem

28.XI,

PAT.

wówczas

Według

ostatnich

informacyj,

wysp

Filipińskich

zawiadomił Waszyng-

Ogromne szkody we Francji. — Rzeki wylały. — Telefony uszkodzone.

Statek „Lwów”

dofam szczęśliwie do Gdyni.

Dzielna załoga przez trzy

Pogrom żydów w -fahryge w Mińsku
Po chleb do Polski

Dziś

|

Koncert |

„MIŁOŚĆ i ŁZY SZOPENA”

Fr.Szopena

ciłem

dość

niedyskretne

pytanie:

—

cóż to

zacni druhowie zwiedzacie w naszej okolicy?
— Tr..oki panie, Troki... brzmiały głosy za biesiadnym stołem. Oto kawałeczek
coeiełki z ruin zamku, wtrącił jeden z nich.

Widzieliśmy

i kienesę

karalffykg,

sam

du

na łamy

prasy

gospodarczego

swego

pobytu

z naszego

życia

opowiedzieli

mi

harcerze— turyści.

kulturalnow

końcu

Ponieważ fakt ten stwierdzili osobiście,
podaję go więc jako podwójnie autentyczny.

Wietbny ksiądz. dziekan W.,_ w Nowych

ciężkiemi

krokami

i nieuf-

R

Dziš,

dnia

29

listopada

1929

CZARNA

Urozmaicony

moja ochmistrzyni) zgotować zupy
kartoflanej i pokrajać większy bochenek razowego chleba z zeszłorocznego jeszcze urodzaju.

r.

w

lokalu

Stowarzyszenia

KAWA

Techników

czary,

kary

i uraki

kurzem

i pleśnią
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Wileńskiej

czy też także ustawy, zatwierdzającej wydatki pozabudżetowe. Gdyby się konieczności
takiej ustawy nie uznawało, to byłoby obojętne, czy Sejm zredukuje budżet od miljarda

czy nie. Możnaby, wydatkowaść jak się chce.

Jest to rzecz nie do pomyślenia i nie przzychodzę tutaj, żeby sobie kpić. Może być jeszcze sporne, czy identyfikować akt wydatków pozabudżetowych z absolutorium udzielanem rządowi, ale dopóki jest taki stan, jak
obecny, ustawa jest niezbędna i będzie to
zrobione. Proszę tylko, żeby panowie nie rządali tego odemnie dziś ani za tydzień, a zapewniam że rząd będzie dążył do tego, by
sprawę tę załatwić jak najszybciej. Na podstawie doświadczenia
muszę stwierdzić, że
niepodobieństwem jest rządzić przez rok bez
kredytów dodatkowych. Np., cena żyta i owsa wzrasta podwójnie i wywołuje zwiększenie wydatków w Min. Spraw Wojskowych.
Czy rząd ma czekać na zgodę parlamentu,
gdy w wojsku ludziom i koniom trzeba dać
żyto i owies? Bez sumienia nie można rządzić państwem i takie wydatki biorę na swoje sumienie. Trochę zaufania i kredytu trzeba okazać każdemu rządowi. Przyznaję słuszność,
że wydatki ponadbudżetowe nie są
zjawiskiem normalnem, to też ambicją moją
jest, aby w tym roku były one jak najmniejsze, bo będzie to dowodzić uzdrowienia naszych stosunków. Tyłe co do pierwszego problemu.
Co do drugiego to już w wywiadzie mym
wyraziłem pogląd, że jest rzeczą nienormalną łączenie budowy płanu na przyszłość z
robieniem rachunku za przeszłość.
„ W głosowaniu przyjęto wniosek pos. Rataja tej treści: „Komisja przyjmuje do wiadomości oświadczenie p. Premiera, iż rząd zgodnie z postanowieniami konstytucji i ustawy
skarbowej przedstawi Sejmowi
niezależnie
od zamknięcia rachunkowego
kredytu do-

datkowe samy na r. 1927-28 do ustawowego

zatwierdzenia”, Na tem dyskusję nad tą sprawą zakończono.
ё

lajście w kuluarach sejmowych.
Pos.

Polakiewicz policzkuje
Chruckiego.

Podczas wtorkowej

pos.

dyskusji w komisji

budżetowej Sejmu pos. Celewicz (Ukr.), mó
wiąc o polityce min. spraw wewnętrznych,
zacytował
słowa rosyjskiego ministra, hr.
Uwarowa,
który odrodził
drażnienie tego
pokolenia Polaków,
które brało bezpośredni udział w powstaniu.
Na
podstawie tej

analogji, p. Celewicz oświadcza, że drażnie
nie Ukraińców nie przynosi
sławy w oczach zagranicy.
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P. Chrucki postał chwilę, oszołomiony,
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ob-

rad Sądu Marszałkowskiego, gdyż tak postanowił p. marszałek Daszyński, do którego pos. Chrucki wystosował
nym opisem zajścia i prośbą
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Początek o godz. 8-ej wieczorem.
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tel. 182.
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mnę,
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ul.

na rzecz niezamożnych uczni Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
dział koncertowy z p. Zofją Plejewską i Karolem Wyrwicz Wichrowskim. Moc niespodzianek.

*

A że miłość przynosi ze sobą najwięcej nadziei i beznadziei, najwięcej
fantazji i chęci zrealizowania
swych
marzeń, więc też wieczór ten jest mo-

k

powiadač przyszłość swem rysunkiem
jeżeli cień na ścianie przypominał tru-

Dziś szkoły, kościół, szpitale, 'a nie-

przy

Z DARCIRGIEŃ

ścianie szukali cienia, który miał prze-

raz i policja tępią i burzą wszelkiemi
sposobami te indywidualne fantastycz-

Pos. Dąbski zarzuca, że urzędy skarbowe

samowolnie wymierzają podatek dochodowy,
co odbija się na ustawie inwalidzkiej, na tej
bowiem podstawie cofa się inwalidom i wdowom zasiłki. Mówca domaga się nowelizaeji-ustawy i zniesienia -prekluzyjnego termi-

chowny Firkowicz nam pokazywał. A
je- Trokach, ceniony prezes miejscowego kółka nu zwłoki.
rolniczego, jednego z najruchliwszych kółek
Pos. Qelewicz żąda nowej rejestracji inwa
ziora... rzekłbyś morze całe! Potem znowu
Świątniki — dworek Marszałka
Piłsudskie- w całym powiecie najął parobka z Ligojń lidów i przyznania zaopatrzenia inwalidom
wraz z przepięknem jeziorem. Albo znowu
(gm. Rudziska) Michała Rudzisa i polecił narodowości ukraińskiej z wojny polsko - uLigojnie, dwa jeziora. Boże, same jeziora— mu w swoim czasłe rozsianie worka sztucz- kraińskiej.
nego nawozu. Obecnie podczas orki jesiennej
razem ocean polski!...
Następnie wioska na wzgórzu
Sorok pług zahaczył o jakiś worek. Okazało się,
PRZEMÓWIENIE PREM. BARTLA.
Tatary. (Gm. Rudomińska). jest tam dwa- że to ten sam worek, pełen sztucznego naNastępnie zabrał głos prezes Rady Mininaście rodzin tatarskich, o polskich jednak wozu, który miał rozsiać Michałek. Łatwo
ę:
о$księdza strów prof. Bartel, który
mniej więcej nazwiskach jak:
Rodkiewicz, więc sobie wyobrazić zdziwłenie
Połtarakiewicz, Szabanowicz, Lebiedž i t. d. dziekana i wszystkich parafjan z postępku wiadczył: Przed kilku dniami była w tej sali
Mają oni stary, drewniany meczet bez pół- poczciwego jednak Michasia, który. przypu- na stole operacyjnym tylko jedna sprawa —
zakopuje
się przekroczenia budżetu. Tymczasem drogą pą
księżyca, gdyż zerwał
im go tegoroczny Szczał, iż nawóz sztuczny
wiatr. Mówią po polsku, gdyż języka tatar- wprost do ziemi, skąd roztacza on swe cza- czkowania powiększyło się to i ma być dwie
skiego nie zna nawet ich „mołna”* Silimo- rowne działanie.
sprawy.
Potrzeba u nas dokładnego prawa budżeNa tem kończy się mój rejestr osób węwicz. Dzieci uczą się w pobliskiej szkole polskiej w Skorbucianach. Świętują
niektóre drownych, po głuchej i ciemnej jeszcze na- towego zdaje się nie ulegać wątpliwości. PoJ. Hopko.
wstała też kwestja, czy rząd chce ogranitylko piątki i większe Święta roczne. Mięsa szej prowincji.
czyć się tylko do zamknięcia rachunkowego,
wieprzowego jednak nie jedzą.

Wobec tego, że
wieczór
29-go
listopada kończy stary rok, a rozpoczyna nowy, z wieczorem tym od najdaw- że najbogatszy we wróżby, gdzie „on“
niejszych czasów wiąże się najwięcej jest zawsze głównym
bohaterem,
a
najrozmaitszych. wróżb i przepowiedni; „ona“ najbolešniej, najdotkliwieį
oda że wieczór ten wypada w
wigilję czuwa jego nieobecność.
Andrzeja, więc wszystkie te sposoby
wróżenia i zabawy z- niemi związane
Niżej wymieniam sposoby wróże— nazywają się andrżejkami lub ję- nia, najwięcej rozpowszechnione — па
drzejkami.
Ukrainie i w Polsce, dla ewentualneKiedyś w wigilję Andrzeja wróżyli go wykorzystania dziś wieczorem, Цwszyscy, ciekawi nowego roku,
lub przedzając przytem że głównym
wazaniepokojeni losem, jaki on im gotuje. runkiem ich ziszczeń — jest całodzienNajwięcej pospolite wróżby, o których ny post przed wróżbą.
pamięć się przechowała da dziś: dnia |
były takie: wylewali gorącą cynę lub
wosk na wodę a otrzymaną figurą na

Powoli,

Przystąpio-

ją wszystkich emerytur, gdyż nie są objęte
przedsiębiorstwa i monopole a także emeryton o wielkich szkodach, wyrządzonych przez huragan 'w 6 pro- tury duchowieństwa. Następnie zaopatrzenie
cywilne ze służby polskiej wynoryżu
i emerytalne
wincjach, gdzie zbiory orzechów kokosowych,
konopi,
si 280 zł. miesięcznie, ze służb zaborczych —
innych roślin są całkowicie zniszczone.
150 zł. Oprócz tego rząd preliminuje odprawy
Amerykański Czerwony Krzyż wyasygnował na pomoc
dla tak zwane pośmiertne. Co się tyczy paragrafu „dary z łaski", to mówca proponuje zmiaofiar katastrofy 20.000 dolarów.
nę tego tytułu na „zasiłki dla osób zasłużonych“.
Pos. Celewicz omawia położenie byłych urzędników austrjackich narodowości ukraińskiej, którzy utracili posady w czasie
PARYŻ, 28.XI. PAT. Prawie w całej Francji panują gwaltow- wojny
polsko - ukraińskiej i nie dostają emene burze, Wiele rzek wystąpiło z brzegów. W niektórych woda rytur. Mówca prosi o uregulowanie tej sprapodniosła się bardzo znacznie. Sieć telegraficzna i telefoniczna wy i uważa że należy zrównać wysokość emerytur urzędników byłych państw zaborzostała w wielu miejscach uszkodzona.
czych z emerytami polski mi.
Na posiedzeniu popołudniowem sejmowa
komisja budżetowa przystąpiła, w obecności
prezesa Rady Ministrów prof. dr. Bartla, do
dalszej dyskusji nad sprawą kredytów dodatdoby walczyła z żywiołem.
kowych za rok 1927 - 28.
Pos. Woźnicki (Wyzw.) uważa, iż uchwaGDYNIA, 28 XI. Wczoraj dnia 27 b. m.”około godz. l2-ej w poł. do portu
ła Rady Ministrów o wydatkowaniu funduprzybył statek szkolny „Lwów*. Statek, wbrew pierwotnym wersjom, jest uszko- szu dyspozycyjnego ministra spraw wewnędzony, załoga, mimo kilkudniowej walki z huraganem — czuje się dobrze. Jak trznych, o której wspominał na wczorajszem
wiadomo, „Lwów* od trzech dni nie mógł dobić do brzegu, a to wskutek sil- posiedzeniu p, minister Składkowski, była bez
nych wiatrów przewiewnych, które odrzucały
go w stronę otwartego morza prawna. Nasze skąpe ustawodawstwo skarbowe nie pozostawia co do tego żadnej wątPrzez trzy doby załoga pod wodzą kpt. Matyjewicza zmagała się z ży- pliwości. Odpowiedzialność
ża wczorajsze
wiołem, bowiem niemilknący „sztorm* poważnie zagrażał statkowi.
swoje oświadczenie minister spraw wewnęWprowadzenie „Lwowa* nieuszkodzonego do portu zawdzięczać
należy trznych przerzucił na premjera. Dlatego —
prosimy wyjaśnienia i
dzielności
naszych młodych „wilków morskich“ oraz ich wytrawnego komen- oświadcza mówca
od odpowiedzi uzależniamy swoje dalsze stadanta,
nowisko.
Pos. Czapiński (PPS) chciałby mieć wyjaśnienia jak premjer zapatruje się na oświadczenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie funduszu dyspozycyjnego.
Z Mińska donoszą: W fabryce „Oktiabr** w Mińsku robotnicy wszczęli pogrom żyPos. Bitner (Ch. D.) oświadcza, — żaddów. Wobec tego aresztowano 10 osób, których osadzono w więzieniu. Rozprawa prze- ne przekroczenie ustawy skarbowej jest nieciwko nim rozpocznie się z początkiem grudnia.
dopuszczalne i powoduje nietylko parlamentarną, ale i konstutycyjną odpowiedzialność.
Gdyby rząd mógł przekroczyć budżet samodzielnie, mógłby to uczynić o miljardy, ale
ustawa skarbowa zakreśla właśnie granice.
Dający się ostatnio we znaki na Białorusi Sowieckiej brak artykułów žywnošcioPos. Polakiewicz (BB) stwierdza, iż w
wych zmusza głodującą ludność do poszukiwania chleba. W związku z tem wzmog:> się sprawie tej są wątpliwości. Samo prawo buprzekraczanie granicy przez tz. mieszoczników, którzy zaopatrują się na terenie Polski dżetowania sejmowego napotyka na trudności, gdyż nie jest ono jasne. Dlatego mówca
w mąkę i słoninę.
W rejonie Krasne - Iwieniec w przeciągu kilku dni przytrzymano 28 taklch łazików. zgłasza rezolucję, wyzywając rząd do przedłożenia w ciągu dwóch miesięcy
projektu
prawa budżetowego.
ATEITIS
TEST
NSTS EAT T
ROTOR SRC.
Pos. Krzyżanowski zdał sprawę z działu
Kino „HELIOS“g Dziś uroczysta premjera!
19-go budżetu (Renty inwalidzkie i pensje),
Hołd Francji dla genjusza Polski!
który w sumie
wynosi 134 miljony.
Ul. Wileńska 38.
Nieśmiert. dramat wielkich uczuć
W dysk:
pos. Polakiewicz poruszył kwe
stęję koncesyj inwalidzkich, zaznaczając mięwielkiego człowieka p. tdzy innemi, że termin odnośnego rozporządzenia upływa w grudniu. Należałoby więc
przygotować projekt ustawy, rewidujący tę
Podczas
seansów
sprawę. Idzie o ułatwienie inwalidzie życia
najpiękniejsze epokowe arcydzieło miłości i tęsknoty.
od godz. 6-ej z
przez zatrudnienie go pracą, tudzież o odciąOsoby: Fr. Szopen — Pirre Blanchar. Marja Wodzińska — udziałem _ znanej
Mary Beli, George Sand — G. Lougier, Hr. Delfina Potocka śpiewaczki Pani *,*
żenie skarbu państwa.
i francuska. która
Następnie pos. Pająk (PPS) omawia waZofja
Zajączkowska.
Arystokracja „polska
wykona
Powstańcy, żcłnierze rosyjscy etc.
dliwości przy wykonywaniu ustawy inwalidzutwory
kiej i twierdzi, że w całem ustawodawstwie
Dla młodzieży dozwolone.
inwalidzkiem są wielkie braki.
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Honorowe bilety nieważne.
Dalr | mówca omawia szeroko sprawę
1 APSOROWEOZZESE
A WTNORZTODEŃ
STTTEST
TTT
organizacyj inwalidzkich. Zdaniem jego, Zwią
zek Inwalidów Rzeczypospolitej wdaje się
Ciekawy też szczegół, aż proszący się rzekomo w politykę.
Podczas „wyśmienitej tej kolacji wtrą-

% °

nie oglądając się — zbliża się chłop
nasz ku zdobyczom kultury współczesnej.
Pajęczyna przesądów i zabobonów
jeszcze pęta mu krok, a wierzenia w

(PAT).

giem państwowym, jak pożyczki państwowe. Emerytury w dziale budżetu nie obejmu-

przypuszczają, ocalały.

swej Stefci (przyszła

ANDR ZEjKI

28.11.

no do preliminarza budżetu emerytur i rent
inwalidzkich i pensyj.
Sprawozdawca pos. Krzyżanowski zaznaczył, że emerytury i renty są tak samo dłu-

nych dachu zostało 10 tysięcy osób. Szkody w zbłorach dosięgną
prawdopodobnie kilku miljonów dolarów, choć zbiory cukru, jak
General-gubernator

Włóczęgostwo na prowincji
Któż

Dalszy ciąg debat komisji hudżefowej
WARSZAWA.

zwa

2

ikeliаЫ

SŁOWO

lub krzyż —

oznaczało

ro położyć pod poduszkę kartki z imio-

i w samotności, więc się najwięcej prze

Lub też po zmówieniu tych pacierzy postawić pod łóżkiem miskę z wodą a przyśni się przyszły mąż, przechodzący most na rzeczce. jeżeli się wróży

żywa wtedy strachu i wzruszeń, których przeważnie się szuka. Więc pierwszy sposób polega na tem, że dziewczyna się ubiera na biało, natomiast
twarz czerni sadzą, następnie
siada
przed lustrem, przed którem się palą
dwie
świece, — a równo o północy
ujrzy w
lustrze
narzeczonego
lub
śmierć. Inny sposób, nieco więcej fatygujący, ale również skuteczny: dziew
czyna się kładzie na piecu lub plicie,
mając na piersiach talerz z zapaloną
świecą (w pokoju musi być ciemno),

przy głowie zaś patelnię z pierścionkiem. W wyciągniętych podniesionych

do góry rękach trzyma lustro, w które
patrzy tak długo, 'aż zobaczy ukocha-

nego.
Ustawia się również dwa duże lustra — jedno naprzeciw drugiego, a w

to śmierć

kogoś z bliskich w tym roku; kwiatek
czy wianek — radość w rodzinie;
grabie, czy inne narzędzia gospodarskie — przyrost bydła lub narodziny
dziecka
it. p. naiwne
tłumaczenia
przypadkowych cieni. Następnie — zarzynali czarną kurę, a w jej wnętrznościach szukali ziaren lub kamyczków,
których kształt i ilość przepowiadały
szczęśliwy lub nieszczęśliwy rok; jak
też spalali najwyższe drzewo,
'ażeby
zabezpieczyć nowy rok przed zarazami i chorobami.
Jeżeli dawniej wróżyli wszyscy, to
dziś, kiedy nawy rok formalnie się rozpoczyna prawie na całym świecie 1-go0
stycznia —wieczór ten, wigilja Andrzeja — jest wieczorem wyłącznie zakochanych dziewcząt. (dla chłopców —
wieczorem wróżb jest wigilja św. Katarzyny — 24 listopada).

wróżby z lustrem, chociażby dlatego,
że się odbywają wszystkie o północy

widzianym korytarzu, o północy ukaże
się znowuż taki „on*. Również o północy można

w lustrze zobaczyć

паггесхо”

nego jeżeli od południa aż do północy
nie przemówiło się do nikogo ani słowa i nic się nie jadło.

i
Cień, jako najwięcej nieoczekiwany
pierzachował
rysunku
w
zny
fantastyc
wszeństwo we wszystkich wróżbach. A
więc: leją wosk na wodę przygadując
wosku na wodę,
przytem: „nalejcie
ujrzyjcie swoją przygodę*.. a otrzyma-

nami

męskiemi.

|

całem towarzystwem — wróżby nie za-

wsze się sprawdzają
albowiem mniej
wtedy skupienia i wiary w skuteczność.
Przeważnie wróży się wtedy na temat:
która z panien pierwsza
zamąż pójdzie, więc podane kilka najłatwiejszych
tego
sposobów.
Najlepiej
układać
wszystkich pantofle z prawej nogi, jeden przed drugim w kierunku drzwi,
coraz to przesuwając ostatni na pierwsze miejsce, aż której pantofel pierwszy będzie na progu, ta najwcześniej z
tego grona zamąż pójdzie. Wróżą też
w ten sposób, że naokoło stołu siada- |
ją dziewczęta mając przed sobą prze"wrócony talerz, który kryje pierścionek
różaniec i kwiatek. Na dane hasło wszy
stkie sięgają pod talerz, a wyciągnięty
przedmiot wróży o dalszym losie właścicielki: pierścionek oznacza zamążpójście, kwiatek — panieństwo, a różaz >
niec —

klasztor.

Pieką również bułeczki z pszenicznej mąki, układają w kółko, oznaczywszy wprzódy każdą swojem imieniem,
a wpuszczony pies ma rozstrzygnąć,
która z panien pierwsza zamąż pójdzie.

Także o północy dobrze jest pójść
pod okna cudzego mieszkania i podsłuchać rozmowę. Słowo głośniej wypow'edziane może służyć zą przepowied- (która bardzo chce
sobie wywróżyć |
nię lub wskazówkę na przyszłość.
zamążpójście— musi nasmarować buO północy też słucha się psów uja- łeczkę pachnącym tłuszczem), lub syną figurą szukają cieniu na ścianie. dania, lub węszy się powiew wiatru, pią ziarna pszenicy, a już kogut lub kuLub też składają ze sztywnego papieru aby wyczuć z której strony się zjawi ra losy rozstrzyga.
parawanik—harmonijkę i podpalają go przyszły mąż.
Także puszczają każda z wróżących
Spalony parawanik nie rozsypuje się,
po
dwie igły na wodę w spodku. Której
pra„on“
nocy
w
przyśnił
Aby się
tylko się kurczy, a cień który pada na
igły
się zetkną — ta zamąż napewno
zmówić
snem
przed
trzeba
—
wdziwy
najleścianę od tego papieru podobno
pójdzie,
jeżeli zaś pływają samopas —
klędziewięć pacierzy stojąc, dziewięć
piej przepowiada przyszłość.
zostanie
starą panną.
dopiewtedy
a
leżąc,
są bezwzględnie cząc i dziewięć
Najciekawszemi

2

wo

SŁO

„kirjer Gospodarczy Ziem Wschodni
.
|
|

|

mienia posiadaczy listów.
Prasa warszawska donosi
že uchwalono już likwidację b.
rosyjskich
banków
ziemskich i że za ki Ika miesięcy będzie dokonana konwersja listów zastawnych
powyższych banków na walory polskie.
Ze
względu
na to należy wstrzymać się
od
przedwczesnej sprzedaży tych listów.

Odbudowa budynków, zniszczonych w Polsce przez wojnę

«

Skutkiem wojny šwiatowej, a następnie skutkiem wojny o zabezpieczenie
granic ni emal wszystkie dzielnice dzisiejszej Polski
uległy
zniszczeniom.
Około2 milj. (dokładnie
1,837.305)
budynków legło w gruzach od pocisków armatnich i pożarów, a 5 miljonów iudności znalazło się bez dachu
nad głową. Z tej liczby 140.000 zniszczonych budynków
przypadało
na

Banku,

lecz

Centrałę

w

Warszawie.

postawiona w porozumieniu z zainteresowanemi organizacjami
rolnemi w płaszczyźnie
całkiem realnej i podobno nawet omówiony
został plan repartycji kredytów.
Tymczasem ku wielkiemu zdziwieniu odbywa
się
konferencja, swiadcząca że sprawa kredytów
przez Centr. nie jest jeszcze przesądzona
w
tym lub innym sensie a wzbudzająca obawy,
że cała akcja okaże się spóźnioną.

miasta, reszta wieś.

1923

końca

r. —

1924

1925

końca

do

1926 —
do końca
r. — 1.318.645,
r. —
1927
zaś
końca
do
1,426.841,

1,500.000 budynków, czyli 82,8 proc.
ogólnej liczby budynków zniszczonych.
» — № początku roku bieżącego pozo=
przeszło
odbudowy
stało zatem do
Jeśli
300.000 objektów zniszczonych.
odbudowa w tem samem tempie dalej
na
się będzie posuwać, ślady wojny
1930
ziemiach Polski do końca roku
zostaną

STAN

BEZROBOCIA..

Na rynku pracy w z. m. zaznaczyła się
dalsza poprawa. Liczba bezrobotnych
spadła w okresie od 29 września do 3 listopada
o 1.417 osób do 81.195. Spadek bezrobocia
nastąpił głównie, dzięki częściowemu zatrudnieniu w górnośląskiem hutnictwie i górnictwie. W okresie od 4 do 10 b. m. zaznaczył się
wzrost
bezrobocia o 3.333 do
84.528.

W

kołach

miejskich

projekt, przeciw któremu

rozważany

jest

chcielibyśmy za-

łożyć protest w nadziei, że Wilno nas po-

Cały

ten

projekt

nazywamy

niem kielicha kwiatu.
Ulica Ostrobramska

Banku

Rolnego

i już

obecnie

Województw

zakupu, je na

południowych

w większej ilości, które się przywozi
Wilna i tu się magazynuje.

żyto

do

m.

polecił umłeszczać na odezwach w celu uchronienia ich od konfiskat. Autorami odezw

rozerwa-

wśród których tylko były gmach azowskodońskiego banku w restauracyjno-bizantyjdyssonans.
czyni
prawdziwy
stylu
skim

terenach

szeroka

byli pos.

jeszcze

przed brzydkim domem miejskim (tam, gdzie
się miesci kino
miejskie), poczynając od
klasztoru Bazyljanów, zwęża się, aż dobiemi Cudownego Obrazu. Dwie te zwężające
się linje ulicy są tak piękne, jak tylko największy artysta wyśnić może. Idą one sze-

regiem białych

kamieniczek arcywileńskich,

szy

i spokoju.

nie

rzadko

z

wraz

zamieszkiwaną

bydłem. Odbudowane wsie dużo skozewnętrznym.
rzystały na wyglądzie
miaDotychczas wybudowano w
domów,
nowych
83.000
stach przeszło

KR
CZWARTEK:

29 Dziś

o łącznej ilości 380.000 mieszkań. Dużą
rolę w odbudowie i rozbudowie mia-

Saturnina
Zach. sł. o g. '5 m 46
jutro
państwowe.
st odgrywa budownictwo
Andrzeja
Poza stolicą i prowincją wynikła popaństwotrzeba budowania gmachów
Spostrzeżenia meteorologiczne
wych i domów mieszkalnych także na
Zakładu Meteorologii U. S. B.
Kresach Wschodnich, gdzie Ministerz dnia — 28-XI 1928 r.
stwo Robót Publicznych w r. 1924—
mieizb
2.000
ponad
26 wybudowało
Cišnienie
j
й średnie w m. | э
szkalnych.
Budownictwo państwowe nadal się
й
wzmaga. W budowie znajduje się о- Temperatura j
średnia
BREE
рай—
budynków
wielkich
becnie 70
niektórez nich
stwowych, przyczem

i tradycją Wil-

Alechin zawita do Wilna,

będą gmachami monumentalnemi.

bę w mm

AOC TTEDEZA
ZOZ
: ROZATOE
Z
UIIES
We

wczorajszej

„wstępie przytoczyliśmy
*cii

Rolniczej”

o

spółdzielczości

komunikat

wywozie

miecz.

zaś

masła

w

przypuszczeniu, że
my wyraz
terenie może nastąpić poważne

ruchu spółdzieczo-mieczarskiego
wyzbywania się przez ludność,

na

której

w

notatce,

„Agen-

i rozwoju

końcu daliśna

naszym
załamanie

z powodu
dotkniętą

klęską nieurodzaju, hodowlanego materjału—
w tej notatce ustęp dotyczący kredytów hodowlanych został przez niektórych czytelnimówiąc,
ków žiė zrozumiany. Mianowicie,

że Bank Rolny, który kredytami hodowlanymi mógłby poniekąd
ga się z wyraźnem

miałem

uratować sytuację, Ociąpostawieniem kwestji—

na myśli nie Wileński

Oddział

tego

Liczą również sztachety sąsiedniego
domu, lub polana przyniesione ze składzika zapytując:
kocha? nie kocha?,
ale ter! sposób wróżenia jest aktualny
nie koniecznie
tylko 29 listopada ale
zawsze i a każdej porze roku. Zapalają
również każda przed sobą swiecę, a
której wcześniej się spali, ta pierwsza
umrze, lib zamąż pójdzie.

—

]

Wiatr

!

orzewažający )

Przeważający

zachodni

Maximum na dobę 4?C.
Tendencja barometryczna:

W

bież.

wzrost ciśnienia

KOŚCIELNA.
administratorem no0-

woodzyskanego kościoła w Murowance. REZ
ks. Arcybiskup Jałbrzykowski naznaczył do
Murowanki, w charakterze ' administratora

Jednocześnie

wikat

dotychczasowego
222

się, że

dowiadujemy

z tem

Arcybiskup

ks.

ks. Pa-

pow. Lidzkiego

(Murowanka)

wła Czapłowskiego,
rego w Żołudku.
JE

kościoła w Skrzybo-

niedawno

odzyskanego
wcach

do ludności

wystosował

pismo, w którem dziękuje za starania około
zwrotu tej starej Świątyni prawowitym po-

—

dziewczyna

w tymże

roku wyjdzie

zamąż.

p

Są to wróżby najpospolitsze, Jest
wiele innych więcej lub mniej fantastycznych, ale których z braku miejsca już
nie podaję.
Zresztą trzeba się tylko naprawdę
zakochać, a każda wróżba się sprawdzi

każdy przechodzień będzie miał ukocha
dne

imię, w każdem

jedyne oczy.

lustrze ujrzy się te

Jabłrzykowskiego.
— Pierwsze nabożeństwo

ar-

w

misyjne

prał.

ks.

Marcinkowskiego, absolwenta Instytutu Nauk
Wschodnich w Rzymie. Nabożeństwo cele-

brował JE ks. biskup K. Michałkiewicz.
— (b Wizytacja parafij. JE. ks. biskup
rozpoczął wizytację

Michalkiewicz

sufragan

parafij m. Wilna. Wizytacja ta potrwa czas

URZĘDOWA.

.

dłuższy.

Audjencje

—

dniu

W.

u p. Wojewody.

odbu-

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz
był dłuższą konferencję z kierownikiem

dowy drogi żelaznej Druja - Woropajewo inż.

do

i komisarzem wyborczym

Rozwadowskim

Izby P zremysłowo - Handlowej inż. Sławińskim

przyjął prezesa

poczem

Ceł

dyrekcji

p.

S. Lewakowskiego.
— W trosce 0 groby wojskowe. Pan Wo
Wileński

jewoda

Ergo.

na

wyszczególnionych wyżej województw winni

Wydziale

— Wykłady powszechne uniwersyteckie.
dniu 29 listopada 1928 r. o godz. 7-ej w.

w sali
Jańska

ny

10 do 15 grudnia

roku.

prof.

Wstęp

Śniadeckich Uniwersytetu
(ul. ś-to
10) odbędzie się wykład powszech-

dr. Jana

Oki

p.

t. „Eurypides“.

50 gr., dla młodzieży — 20 gr.

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.
—
cy w
wolne
2

Państwowy Urząd Pośrednictwa PraWilnie na posiadane w ewidencji swej
miejsca może zapośredniczyć:
inżynierów - architektów, 1 inżyniera-

miernika, 1 kreślarza, 4 biuralistów, 2 biuralistki, 1 stenografistkę, 2 nauczycielki ze zna-

jomością

języka francuskiego,

gorzelanego,

kilkudziesięciu kandydatów

na posterun-

kowych
botników

P.P., kilkudziesięciu giserów, folasowych i kilkunastu
akwizyto-

rów.
siądaczom i przywrócenia jej do chwały BoOdpowiednio uzdolnieni kandydaci winni
żej.
się zgłaszać do PUPP w Wilnie ul. Subocz
—10-lecie konsekracji JE ks. Arcybisku- Nr.
20-a, okienko Nr.7 w godz. od 10 - 14-ej
pa R. Jałbrzykowskiego. W dniu 30 bm. tj. w
Jednocześnie
PUPP podaje do wiadomości
najbliższy piątek archidiecezja wileńska obchodzić będzłe 10-lecie sakry biskupiej swego że przyjmuje zgłoszenia na wszelkiego rodzaju pracowników i robotników. ZamówieArcypasterza JE ks. Arcybiskupa Romualda

Przed śniadaniem do wróżenia musi ka- św. Panny Marji, oraz kazaniem
łązka zakwitnie do Bożego Narodzenia

magistrackie

leży pisemnie w czasie od

Ks. Czapłowski

przeciw rozrywaniu
Wypowiadamy się
Boską OstroMatką
przed
kwiatu
kielicha

Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w terminie zimowym roku akademickiego 1928 1 29 odbywać się będą od 8 stycznia 1929 r. Do egzaminów zgłaszać się na-

chidiecezji wileńskiej. Na mocy ostatniej uDobrze też wyjść na ulicę i pierw- chwały Rady Archidiec. T-wa Misij Wewnętrznych odbyło się w Katedrze pierwsze
szego lepszego przechodnia zapytać o nabożeństwo
misyjne z wystawieniem Przeimię, a będzie to imię przyszłego męża. najświętszego Sakramentu, litanją do Najżda dziewczyna ściąć gałązkę wiśni i
wstawić do butelki z wodą. Jeżeli ga-

Egzaminy

Uwagi: pochmurno.
Minimum za dobę -I- 20C.

—

kłócić wileńskich nastrojów.

UNIWERSYTECKA.

Opad za do- }

wystosował

do wszystkich

nia można składać osobiście (pok. Nr. 9), listownie i telefonicznie (tel. Nr. 661 i 12-06).

WOJSKOWA.
—
dniu
przez
nych
cy się

Termin

rejestracji

rocznika

1908.

W

1 g.rudnia upływa termin
rejestracji
referat wojskowy Magistratu urodzow r. 1908. Po tym terminie uchylająod rejestracji będą karani grzywną.

KOMUNIKATY
— Przedstawienie
pawilon*.
Sodalicja
p rzedstawienie

amatorskie „Dziesiąty
Klawerjańska urządza

amatorskie,

które

zostanie

opieki

nad

grobami

wojskowemi.

Zadaniem

referatu będzie m. in. prowadzenie ewidencji
cmentarzy i mogił,
przeprowadzanie robót
i remontów oraz dokonywanie
ekshumacji
pojedyńczych rozrzuconych mogił.
Okólnik poucza p. starostów, że w wypadkach

ekshumacji

mogił

obecnym

+ usi

być delegat starostwa, oraz nakłada na władze administracyjne i policję obowiązek czuwania nad cmentarzami i mogiłami.

—

Z

budowy.

posiedzenia
W

Urzędzie

Wojew.

Wojewódzkim

się pod przewodnictwem
Adm.
Woj.

p. Wł.
Komisji

MIEJSKA.
Komisji Od-

Naczelnika

odbyło

Wydz.

Dworakowskiego
posiedzenie
Odbudowy, na którem rozpa-

trzono 339 wniosków

powiatowych

komisyj

Teodozjusza.

Arcybiskupa

Wyjazd

zk

„Teodozjusz

prawosławny

Arcybiskup

do

emigracyjnych

chał do Warszawy na sesję Synodu
ła Prawosławnego w Polsce. |

wyje-

Kościo:

Jak się dowiadujemy na sesji będzie r0Zpatrzona sprawa białorusyzacji cerkwi w Wileńskiej decezji.

członkiem konsystorza pra-

Kowsz —

—

wosławnego. Dn. 28 bm. do Wilna nadeszła
wiadomość, że znany duchowny prawosławny A. Kowsz mianowany został członkiem wi
leńskiego konsystorza prawosławnego ducho

wnego. Wiadomość powyższa wywołała ogro
prawo-

duchowieństwa

wśród

mne wrażenie
sławnego.

— Sen zimowy kolejek podmiejskich. Do-

wiadujemy się, że wszystkie pociągi wąskotorowe, kursujące na kolejkach podmiejskich

w Wilnie z dniem 1 grudnia rb. będą odwołane i nadal kursować nie będą.

— Uwadze

Od

konsulatu łotewskiego.

,
dłuższego czasu konsulat łotewski w Wilnie
ciej
najczęś
katy,
komuni
yj
redakc
do
rozsyła
nas
treści gospodarczej, które stanowią dla

poli-

cenny materjał dla poznania stosunków
tycznych

nujących.

stronicy

jednymz

w

„Wirtschaftliche

komunikatów,
aus

widzimy

Lettland“,

mapkę

pa-

naszę zwrócił jednak fakt

Uwagę

następujący: oto

scha”

Łotwie

na

i gospodarczych

rodzaju

tego

Wochen-

na pierwszej

części

bałtyckich,

krajów

Jakież było nasze ždziwienie,
Polski i t.d.
gdyśmy zauważyli, że ta mapa, przez „konsufat łotewski mieszczący się w Wilnie roz-

syłana, przedstawia granice Polski fałszywie.
Najwidoczniej Wilno, chociaż nie oznaczone
wchodzi

nazwą,

mapie

tej

na

w

„Li-,

skład

tauen'.. Pozatem wogóle granice Litwy ozna-

czone są daleko kosztem Polski, omal że do
Mołodeczna z jednej, a Białegostoku z dru-

;

giej strony.
— (b) Budowa

Montwillowi,

pomnika

pomnika Montwilnaprzód. Onegdaj
zatwierdzono promiejscem jego będzie placyk u zbiegu ulic Trockiej i Zawalneį naprzeciwko domu mrg. Umiastowskiej.

wykonane przez członków młodzieży w Sali Sprawa budowy w Wilnie
Paratjalrej przy Kościele ś-to Jańskim o g. łowi posuwa się szybko
na posiedzeniu komitetu
6 wiecz.
— Czwartkówka WKS „Pogon“ „Czwar- jekt pomnika. Ustalono iż
tkówki*

WKS

Pogoni

łym lokalu klubowym

odbywające

się w

(Uniwersytecka

mi-

6 -8)

zdobyły już sobie ogólne uznanie z racji niezwykłe miłej atmosfery jaka je cechuje. Dowiadujemy się, że z okazji „andrzejek* dzisiej
sza zabawa

urozmaicona

kcjami. Początek o 8-ej.

będzie

różnemi

atra

RÓŻNE

— Osobiste.
Dziś przybywa do Wilna
Dyrektor Ajencji Wschodniej p. Adam Szcze-

pismo okólne w którem powiada- panik.
Ё
imia, że z rozporządzenia władz centralnych
— Sprostowanie.
W numerze wczorajpowstał w Urzędzie Wojewódzkim
referat szym w notatce o mającem nastąpić objęciu

starostów

w. SpiaWwaca
ekspozytury.

się zwracać
wymieniortej

stanowiska naczelnika wojew. wydziału zdrowia, zawdzięczając wadliwej korekcie, umieszczono zamiast nazwiska p. dra Rudzińskiego — asystenta USB nazwisko „dra Budzińskiego”.

—

(b)

Sprawa

handlu

w dniach

przed-

świątecznych. Zarząd stowarzyszenia kupców i przemysłowców w Wilnie, zwrócił
się
do władz z prośbą o przedłużenie
godzin
handlu do godziny 9-ej włeczorem w tygodniu przed świętem Bożego Narodzenia, tj. w
dniach od 17 — 25 grudnia.
— (0) Epidemia tyfusu
plamistego w
wioskach litewskich pogranicznych. Na przedpolu Nowych Trok, we wsiach litewskich
Strawa i kolonji Karciszki wybuchła epidemja tyfusu plamistego.
Zachorowało kilka-

wicz,

pracuje prof. Bałzukie-

nad którym

Pomnik,

wykonany

z bronzu.

będzie

Postano-

wiono jeszcze w rb. podjąć pracę nad zało-

żeniem fundamentów pod przyszły pomnik.
Pozatem uchwalono przekazać Radzie miejskiej prośbę o przekazanie wspomnianego
placyka komitetowi.

—

powstania

98-rocznica

(b)

listopado-

wego. W dniu dzisiejszym jako 'w 98 rocznicę powstania listopadowego w poszczegól-

nych

oddziałach

ki i odczyty,

odbędą

KOP

się pogadan-

bohaterom

poświęcone

powsta-

nia.

dochodzeń poli— (b) Przyśpieszenie
cyjnych. Wobec stwierdzenia, iż dosyć długa
procedura
na

policyjnych, często stoi

dochodzeń

przeszkodzie

władzom

mierzenia sprawiedliwości,
wydała

rozkaz

aby

sprawy

dochodzeniowe
tempie. Pozatem

—

załatwiane

uproszczenia

Umotywowany

Inwalidów. Władze

Komenda

przyszłości

w

szybkim

prowadzenie
chodzeń.

sądowym,

wy-

do

policji
wszelkie

były

w

projektuje się prze-

tormalistyki

finansowych

Związek

Wilnie,

Oficerów

pragnąc

uczcić

Rezerwy
10-lecie

w

wskrze-

szenia Ojczyzny oraz przypomnieć społeczeństwu wysiłek żołnierza polskiego, „bezlub

w armiach

cykl

cudzoziemskich,

„Gawęd

o

przez radjo co

wyjnie*, wy-

drugi poniedzia-

organizatorów

jest

zaryso-

wanie warunków walk na wszystkich frontach wszystkich walczących, braci oraz mo-

prawdziwych Wilnian,
pożyczkowych o umorzenie
pożyczek, u- bramską i wzywamy
dzielonych
najuboższym
poszkodowanym
aby nas w proteście naszym poparli.
przez wojnę na odbudowę zniszczonych buRACOON,
dynków we wsiach i miasteczkach.
Ellis
Na ogólną sumę pożyczkową 201.720 zł.
komisja postanowiła umorzyć 171.742 zł. 81 dziesiąt osób, z których wiełe zmarło. Wowydawanie
gr. z czego poszczególne powiaty przypada: bec tego zostało wstrzymane
rzepustek rolnych.
Postawski — 32.480 zł. 80 gr., Oszmiański—
Nowa ekspozytura urzędu emi18.528 zł. 59 gr., Wilejski — 120.733 zł. 42 5 _р (o)
gr, W tem umorzono 100 proc.
pożyczki gracyjńiego. W tych dniach urząd emigracyj222 poszkodowanym, 90 proc. -— jednemu, ny uruchomił ekspozyturę w Białymstoku z
75 proc. — dwum, 50 proc. — 46,18 proc. okręgiem działania na województwo białostockie, nowogródzkie i wileńskie. Do zakre— Żi uchylono 61 podań.
Ogólna kwota przypadająca na
spłaty su działalności ekspozytury należy wydawaprzez pożyczkobiorców, których stan gospo- nie zaświadczeń na paszporty emigracyjne
darczy i warunki materjalne obecnie polep- do krajów zdfhorskich, nadzór i kontrola nad
towarzystwami
szyły się—wynosi 29.977 zł. została rozłożona towarzystwami okrętowemi,
na 10 lat. Pierwsza rata patności zadłużenia emigracyjnemi, zwalnianie agentów emigracyjnych i t.d. Wszyscy więc emigranci Z
rozpoczyna się dn. 1.12 rb.

Wschód sł. g. 7 m. 08

w partji, sposo-

źródłach

i td. Ze strony obrony zeznawał sen. Rogula, który na zapytanie strony wyjaśnił, że listę nr. 39 aczkolwiek była jego przeciwniczką polityczną gdyż sam kandydował z listy
nr. 18 uważał za listę białoruską radykalnąnarodową gdzie zasadniczemi pierwiastkami
były. pierwiastki socjalne. Charakteryzując po
sła Staganowicza sen. Rogula zaznaczył, że

jek. Zamiarem

nie tych linij przez wybudowanie nowej
ulicy, zowiemy rozerwaniem kielicha kwiatu.

ONIKA

oskarżonych

kontaktowania,

par

Lifwini żądają „wyrównania granicy”

bę,

bach

zorganizował

Zdawiendawna,
Na dzień l-go stycznia b. r. pozoMaten ruch uliczny pod kaplicą
był
na
stało do odbudowy (cyfry w nawiarzeczywistą
to
jest
że
To,
wileńskiej.
donny
sach oznaczają ogólną liczbę objektów
Brama, w której Ona nas broni, dodaje
(1,969),
429
zniszczonych), świątyń
bardzo wiele uroku naszemu miastu. Ten
W
drugiej
połowie
grudnia
w
przejeździe
przez
Wilno
do
Rygi,
zawita
do
Wilna
szkół 1.103 (6.586), innych budynków słynny mistrz szachowy — Alechin, który rozegra tu kilka partyj w szachy. W przyruch uliczny, przy którym wszyscy odkry(1.793), szłym tygodniu Alechin rozegra kilka mieczów szachowych we Lwowie.
użyteczności publicznej 547
wają głowy—tak przez wszystkich podróżbudynków murowanych 8.240 (27.000)
ników jest opisywany, tak wszystkim wra(499.000),
=pbud. drewnianych 73.303
ził się w pamięć. ;Tu właśnie jest piękno
223.461
gospodarskich
budynków
Wilaa!
e
;
:
Onegdaj komendant litewskiej straży granicznej
lejtenant Tiktis zwrócił się do
(1.248.100).
nie jest dzielDzielnica Ostrej Bramy
szybciej
władz
polskich
z
prośbą
o
urządzenie
konierencji
pogranicznej
w
„bardzo,
jak
się
wyrapostępuje.
Odbudowa wsi
rozwijało»
się miasto
którejby
w
nicą,
ził,
ważnej
sprawie".
W
związku
z
powyższym
przedwczoraj
nastąpiło
to
spotkanie.
naprzód niż odbudowa miast, przyczem Ze strony polskiej występywałi pp. starosta Łukaszewicz i komendant Dubowski. Od
Mickiewina
Pohulance,
na
Miasto rośnie
uderzający jest postęp jakościowy od- przybyłych przedstawicieli polskich łejtenant litewski zarżądał odstąpienia Litwie części
lecz nie tam. Jest
Antokolu,
na
nawet
cza,
budowanej wsi: znikły już zupełnie na lasu położonego w rejonie wsi Gowejki. żądanie swe Tiktis motywował koniecznością - to dzielnica zabytków, którąz całym pietyzKresach t. zw. chaty „kurne' (bez ko- wyrównania.w tem miejscu linji granicznej. W odpowiedzi na to przedstawiciele polscy
Mniejsza o dorożkamem otaczać należy.
minów), gdyż wprowadzona przy od- oświadczyli, iż tego żądania uwzględni! nie mogą.
nie jest i zwlaszprzechodniów,
i
auta
rzy,
я
budowie unifikację budowy. Nowe donigdy tak wielu — w
tu
ich
będzie
nie
cza
my wiejskie posiadają do dwie — trzy
tej dzielnicy ważniejsze jest, aby w czemś
izby, podczas gdy przed wojną więkhistorji i nie zanie zrazić naszej świętej
szość chałup posiadała tylko jedną iz-

śzachowy mistrz świata —

rze działalności

polskich

gą vczuciom naszym ikaplicą, tworzą jakgdyby wnętrze kwiatu. Dlatego przerobie-

pięknem

byli kierownicy ja-

zeznali o charakte-

pańskiego*,
walczącego
podczas
wojny
światowej w szeregach pierwszych formacyj

Linje, które się schodzą przed tak dro-

We wsi Szyszkińce pow. Postawskiege, zdarzył się niebywały wypadek samobójstwa. Starzec 99 letni, nazwiskiem Nestorowicz, w celu samobójczym zażył esencji octowej. Dawka jednak okazała się zbyt słaba. Wówczas starzec zadał sobłe nożem ranę
w brzuch, gdy zaś ona okazała się zbyt płytką by mogła nastąpić śmierć — powiesił się
na belce od pułapu. Śledztwo przeprowadzone w sprawie przyczyn tego rozpaczliwego
kroku, ujawniło, że Nestorowicz, mimo blisko stu lat wieku, kochał się beznadziejnie w
pewnej młodej dziewczynie.

i Romaniuk.

świadkowie

komunistycznych

—

Tyle tu ci-

Wilna.

piękniejszych zakątków

czejek

w

monasteru św. Ducha

brama

Natomiast

Staganowicz

Następnie

a odrzewiony dziedziniec,
niczem nie razi,
uchodzić za jeden z
może
który osłania,

sfulefnizgo starca

Parfja Zach. Biał. przed Sądem

Nowogródzkim

drugi dzień rozpraw
"į
być wybudowana nowa ulica „dla odciąžėnia ruchu kołowego*, jak się mówi. Ulica
(Telefonem od korespondenta „Slowa“)
ta ma iść albo przez dziedziniec monasteW drugim dniu rozpraw zeznawali šwiad jest to człowiek słabo orjentujący się w kwera św. Ducha, albo z plącyka przed ko- kowie oskarżenia przytaczając b. wiele dowo- stjach politycznych, nie uważa go jednak za
ściołem św. Teresy przez znajdujące się dów popierających tezę oskarżenia w całej działacza komunistycznego. O szeregu kandydatów z listy nr. 39 św. Rogula oświadczył
wzdłuż kościoła posesje. W obu wypad- rozciągłości.
"
Między innemi świadek, ówczesny za- iż jego zdaniem byli to ludzie nie posiadająkach ulica taka wychodziłaby na wąski zastępca starosty nowogródzkiego p. Kuchar- cy zdecydowanego oblicza politycznego. Toułeczek nazwany ulicą Cerkiewną, a łączą- kowski zeznał iż w okresie przedwyborczym warzystwo Szkoły Białoruskiej według opinji
cy plac położony za Ostrobramą 2 ulicą odezwy listy nr. 39 zawierały zamaskowa- świadka jest to organizacja do której wchone hasła, które CKKPZB tajnym okólnikiem dzi szereg elementów od skrajnie ugodowych
Subocz.

ga tej wąskości, którą posiada przed okna-

Pomimo tej rezerwy Magistrat m. Wilna uzyskał znaczny kredyt z Państwowego

Komunistyczna

prze. Oto przed kaplicą Ostrobramską mą

— Rezerwa zbożowa dia miast Województwa Wileńskiego. jak się dowiadujemy ze
źródła miarodajnego Ministerstwo Spraw We
wnętrznych na wniosek p. Wojewody Wileńskiego zarezerwowało znaczną ilość żyta,
niezbędnego dla ludności miast Województwa Wileńskiego na wypadek braku dostatecznej podaży żyta i mąki na rynkach miejscowych. W ten sposób ludność będzie zabezpieczona przed wyzyskiwaniem jej przez
spekulantów.

Niezwykłe samokójstwe

usunięte.

całkowicie

SPRAWIE
LISTÓW
ZASTAWNYCH
BANKÓW ZIEMSKICH.

Wobec przeciągania się sprawy
likwidacji b. rosyjskich banków ziemskich, rozmaici spekulanci rozpuszczają pogłoski, zmierzające do
zdezorjentowania
posiadaczy
listów zastawnych, wspomnianych
banków,
chcąc w ten sposób wykupić z ich rąk za
bezcen listy te, stanowiące częstokroć re-

końca

do

1,099,046,

r. —

1.212.516,

INFORMACJE.
W

OBECNY

Właś-

nie z inicjatywy i staraniem Oddziału Wileńskiego sprawa kredytów hodowlanych była

Polskie władze państwowe z całą
€nergją natychmiast przystąpiły do odbudowy siedzib kraju.
Postęp odbudowy przedstawia się
imponująco: do końca 1920 r. odbudokońca
wano 403.685 budynków, do
1921 r. — 674.037 budynków, da końca 1922 r. — 881.600 budynków, do

ŻA kulisami komunistycznej afery szpiegowskiej

Sztki

do-

wniosek w sprawie Zw

wojewódzkie wysłały do

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
umotywowany wniosek w sprawie zawieszenia Wil.
Oddzia'" Zw. Inwalidów Wojennych.

cne

podkreślenie wysiłku, dokonanego

do skrajnie radykalnych i z tego powodu jest
ona terenem tarć.
Po zeznaniach senatora
Roguli obrońca mec. Smiarowski
prosił o
wciągnięcie do protokółu następującego faktu, iż funkcjonarjusze państwowi będący na
terenie swej pracy od lat kilku nie znają języka białoruskiego gdyż jak sami twierdzą
nie interesują się tym językiem. Obrona w

swych zapytaniach pod adresem świadków
dowodowych starała się wykazać iż akt oskar
żenia oparty jest jedynie na wywiadzie policyj
nym i zeznaniach konfidencjonalnych pozbawionych materjału faktycznego.
W czwartek dalszy ciąg rozprawy.

Tydzień Policyjnego Domu Zdrowia
Pod

dysława

protektoratem

Pana Wojewody

Raczkiewicza

i pani

Wła-

Wojewodziny

Władysławowej
Raczkiewiczowej oraz pod
łaskawem przewodnictwem pana
profesora
USB Władyczki przy licznym współudziale
przedstawicieli miejscowego
społeczeństwa
odbędzie się w czasie od 29 listopada (czwar
tek) do 7 grudnia rb. (piątek) włącznie „Ty-

dzień Policyjnego Domu

Zdrowia

dla Walki

przez

z gruźlicą”.
,
W czasie Tygodnia odbędą
następujące
imprezy:
W dniu 29 bm w czwartek uroczysta premjera „Kordjana'* — J. Słowackiego, odegra-

armji

tańca", jakiej jeszcze w Wilnie nie było, z
udziałem całego zespołu teatru i pani Wino-

„przedwojennego* żołnierza polskiego. Wygłaszają odczyty wyłącznie uczestnicy walk
okresu 1914-1918, oficerowie rezerwowi
oraz służby czynnej. Dotychczas zostały
wygłoszone następujące gawedy: 1 X. r. b. na w Reducie przy ul. W. Pohulanka. W głóWalerjan Charkiewicz. „Co to jest wojna?* wnej roli wystąpi Juljusz Osterwa. Pozosta15 X. r.b. Dr. Ryszard Mienicki „Z walk łe bilety do nabycia codziennie w biurze Orpierwszego Korpusu*. 29 X. r. b. Kapitan bis — Mickiewicza 11 do GE 16, następ
Stanisław Chudyka „Jak legun poznał Imć nie od 16 do 21 w cukierni Czerwonego Sztra
Panią Wojnę i co z tego wynikło". 12 XI. Ila, codziennie, zaś w dniu przed stawienia —
r.b. Stanisław Ciozda. „Na szlakach sybe- od godziny 17 w kasie Teatru Reduta.
2) W dniu I grudnia (w sobotę) o godz.
ryjskich*
(Z dziejów walk V Dyw. Sybew teatrze Polskim specjalne noryjskiej) 26 XL. r. b. Władysław Kospoth- 23
Pawłowski „Na polach grunwałdzkich w r. cne przedstawienie „Wielka Rewja humoru i
1914*

(Wspomnienia Polaka, b. oficera

niemieckiej). W dalszym ciągu

będą wygła-

szane gawędy:
10 XI. r.b.
Walerjan Charkiewicz „List wojskowego lekarza* (Polaka

w służbie rosyjskiej). 24 XII. r.b.
Turgalski „Wigilja na froncie".
TEATR

Teodor

i MUZYKA.

— Teatr Polski — Ostatnie przedstawienie „Co on robi w nocy”, Dziś po raz ostatni grana będzie najweselsza farsa „Co on ro-

bi w nocy”.

na której publiczność

bawi

się

wybornie.

—

Jutrzejsza premjera. „Powrot do grze-

chu“, najnowsza

obfitująca

lająca
grana

w

komedja

kapitalne

z talentem
będzie po

St. Kiedrzyńskiego,

sceny,

odzwierciad-

współczesne nasze
życie,
raz pierwszy jutro. Ceny

miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr.
Przedstawienie nocne. W sobotę o godz.
1l-ej wieczorem na rzecz Tygodnia policyjnego dla walki z gruźlicą Teatr Polski występuje
biecuje

z przedstawieniem nocnem, które 0być niezmiernie wesołem. Przedsta-

gradzkiej - Gregor. Bilety jak wyżej.

3) Dnia 2 grudnia (niedziela) o godz. 12
w południe w kinie Helios bezpłatna Akademja, urządzona staraniem wileńskiego Towarzystwa
Przeciwgruźlicz ego dla
najszerszych mas. W programie muzyka, film ilu-

strujący działalność Policyjnego Domu Zdro-

wia i odczyt o wałce z gruźlicą. Wstęp bezpłatny. W niedżłelę 2 grudnia, poczynając
od godz. 2 pp. w kinie Miejskim film p.t.
„Dyktator' oraz na dodatek film ilustrujący
działalność policyjnego Domu Zdrowia. Bilety w cenie 80 gr. na parter i 40 gr. na balkon do nabycia w kasie Kina.
5) W poniedziałek dnia 3 grudnia od
godziny 16 min. 45 do 17 min. 10
odczyt
przez radjo o Policyjnym Domie Zdrowia i

znaczeniu Tygodnia.
6) W dniu 7 grudnia w Teatrze Polskim

premjera sztuki lekko - kryminalnej i trochę
sensacyjnej p.t. „Bewerlen* autorów Ber i

Wernai. Bilety jak wyżej.

Komunikując o powyższem Komitet Tygodnia
prosi wszystkich mieszkańców m. Wil
cza, że potrafi i Teatr Polski zabawić i rozśmieszyć publiczność nie gorzej od teatrzy- na i przyjezdnych o wzięcie jak najliczniejszego udziału we wszystkich tych imprezach
ków warszawskich, które się cieszą tak.
. gdyż fundusze uzyskane tą drogą umożliwią
wielkim powodzeniem.
W przedstawieniu tem przyrzekła łaska- budowę sanatorjum dla gruźlicznych w Ponarach pod Wilnem, na którą potrzeba pół
wy udział L. Winogradzka - Gregor.

wienie nosi tytuł „„Potrafimy i my*, co ozna-

— Reduta na Pohulance.
Dziś, dnia 29
bm. w dniu rocznicy powstania listopadowe-

go, pierwsze przedstawienie „Kordjana”, poematu dramatycznego Juljusza Słowackiego.
Postać tytułową kreuje ]. Osterwa.
W. przedstawieniu bierze udział pełny ze-

spół Reduty.
mówienie

Przedstawienie poprzedzi

prorektora USB

16-ej i od

17-ej w kasie teatru.

Czysty dochód z pierwszego przedstawie-

;

Na srebrnym ekranie.
„W wirze Paryža“ (kino „Heljos“).

prze-

prof. S$. Pigonia.

Początek punktualnie o godz. 20-ej.
Bilety na pierwsze przedstawienie wcześnie do nabycia w „Orbisie* od godz. 9-ej
do

miljona zł.

Przežycia pewnej

damy,

znakomitej

aktorki paryskiej, która poślubiając lorda
ze Szkocji—pana w starszym już wieku,
przyrzekła mu porzucić scenę, jednak po
pewnym czasie ogarnięta
tęsknotą za sceną, sławą i oklaskami
publiczności,
opue
szczą ciche ustronie, by znów się rzucić w

cyjnego Domu Zdrowia dla walki z gruźlicą”.

wir Paryża, skąd niespodzianie, pod wplywem upiorów zbliżającej się starości, ucie-

Następne przedstawienie „Kordjana”w pre
mjowej obsadzie, w sobotę, dnia 1. 12. br.

mieszkując tam w zacisznem odludziu i za-

nia

przeznaczony

—

„Pawel

na

rzecz

I“. W

„Tygodnia

niedzielę,

Poli-

o godz.

15

po cenach zniżonych przedstawienie popularne dramatu D. Mereżkowskiego — „Car Pawel I“ z udziałem pełnego zespołu Reduty.

—

Artur Rubinszeteja znakomity pianista,

wystąpi

tylko raz jeden

na koncercie w pią-

tek o godz. 8.15 wieczorem w Reducie. Sprze
daż biletów w biurze Orbis uł. Mickiewicza

11 w dniu koncertu od godz. 5-ej w kasie teatru.

WYPADKI

I KRADZIEŻE

— Pożar na tartaku Szapiry. W dniu 27
bm. o godz. 2 min. 20 w tartaku Szapiry przy
ul. Wysokiej

wybuchł

pożar,

obejmując

dre-

ka

w pełni powodzenia

mierzając
życia,

w

niem

do Szwajcarii, za-

spędzić

oto zawiązek

sztuki

reszikę

swego

filmowej

p. t.:

„W wirze Paryża”,
ю
2
Dslej mamy pod wplywem namėw męża wspólny powrót do domu vią Paryż,
pokusom którego jeszcze raz ulega lekkomyślna małżonka, koniec końców jednak,
sztuka, LB
eg
dramatycznych perypetjach, dobija
do szczęśliwego końca.
Film chociaż starannie wykonany, zagrany naogół jest dość przeciętny. Postać lorda-małżonka trąci zlekka ckliwym sentymentalizmem popularnych melodramatów francuskich, zato ładne są zdjęcia zimowego krajobrazu w Szwajcarji, oraz

wniany budynek w którym mieścił się kantor ulic Paryża dniem i w'nocy. Pozatem zai jadalnia dla robotników. Od wspomnianego sługują na uwagę efektowne pomysły reżybudynku zapaliła się drewniana wieża, mie- serskie, zmierzające do płastycznego odszcząca zbiornik wody,
służący dla użytku tworzenia
psychicznych przeżyć artystki,
tartaku. W ubikacji kancelarji spaliły się wszy wstrząśniętej wrogim” stosunkiem do niej
Przybyła na iniejstkie książki rachunkowe.
sce straż ogniowa, nie posiadając na razie
wody zapasowej, nie mioglė przeprowadzič
Przyczyny pożaru
należytej akcji gaszenia.

narazie nie ustalone.
s
— Rekordowa cyfra 100 kradzieży. W
nocy na 27 b. m. około domu Nr. 7 przy ul.
Składowej został aresztowany dawno — роszukiwany zawodowy złodziej Srul Szepel,
który dokonał około 100 kradzieży. Szepel
niósi rzeczy, nałężące do H. Dykowskiej.
—
Wilnie

Sprytna służąca. W
pojawiła

się

sierpniu r. b. w

„sprytna”*

służąca,

któ-

ra dokonywała kradzieży z mieszkań i następnie porzucała swych chlebodawców.
Dnia 27 b. m. służącą aresztowano. Ustalono iż zatrzymana Weronika Olszewska

(Zwierzyniecka 12) dokonała kradzieży
żuterji na szkodę Cz. Gołąbek (Bakszta

bi2).

— Zamach na właściciela folwarku W
nieustalonych
przez
nocy na 26 b. 'm.
sprawców wystrzałem z karabinu przez okno

został postrzelony
warku

Pukiszcze

Protasow.
powstało

w

gm.

Dochodzenie

na

fol-

gardło właściciel

N.

Mołodeczańskiej

ustaliło iż zajście

tle miłosnem.

Samobójczy skok z mostu do Wilji. W
dniu 27 bm. o godz. 14.30 Jan Chmiel, zamieszkały przy ul. Strycharskiej Nr. 2, rzucił się z mostu

lecz przez

do Wilji w celu samobójczym

posterunkowego

Ryszarda

Ulew-

skiego został uratowany. Pogotowie ratunkowe udzielając pomocy, pozostawiło w do-

mu. Przyczyna targnięcia się na życie — nieporozumienia rodzinne.
— Tragiczne zetknięcie się fury z au-

tem.

Mieszkaniec

mianskkgo

wraz

E.

ze swym

wsi

Aniski

Michałowo

przyjechał

sąsiadem

B.

pow.

do

Osz-

Wilna

Krupowcem

po

zakupy. Przy wyjeżdżaniu z miasta,
koń
spłoszony przez auto asenizacyjne skoczył w

bok, przewracając wóz. Krupowiec padając
z wozu uderzył się tak nieszczęśliwie, że poniósł śmierć na młejscu.

krytyki I,

następnie,

depresji, zwycięzki
rą podbija swym

po

chwili

bój z publicznością,
któ-

genjuszem aktorskim.

Ciekawym jest ten obraz i z tego jeszcze względu, że możemy w nim dopatrywać

się

sporej „dozy: indymrisiainyot

prze-

* Ilustracja muzyczna naogół dość

stą-

żyć odtwórczyni roli tytułowej- Li!
оwer, znakomitej niemieckiej aktorki filmowej, która niestety, poczyna: już starzeć i
to w tempie zatrważającem! |
ranna i jedynie podczas
zdjęć: z Paryża
graną
na fortepianie melancholijną melojyikę należało zastąpić
czem$ žywszem,
hałaśliwszem coby bardziej
odpowiadało
zawrotnemu tempu wielkiego miasta, naprzykład jakimś efektownym jazz-bandem
czy czemś w tym rodzaju!)

:

Alfa,

RADJO.
Czwartek dn. 29 listopada 1928 roku.
11,56—12,10: Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
meteorologiczny.
komunikat
Krakowie,
12,10—12,30: Transmisja z Warszawy: „Piosenka polska z okresu walk O niepodległość narodu". 12,30 — 14,00: Transmisja
poranku muzycznego z Filharmonji Warsz,
16,10—16,30: Odczytanie programu dziennego i chwilka litewska. 16,30— 16,45: Komunikat harcerski. 16,45 - 17,10: „Z dziejów
sceny połskiej w Wilnie* odczyt. 17,10 —
17,35: Transmisja z Warszawy: „Wśród ksią
żek* odczyt. 17,35—18,00: Muzyka z płyt
gramofonowych. 18,00—19,00: Audycja literacka z okazji rocznicy powstania listopa=
radjoPogadanka
dowego. 19,00 — 19,25;

techniczna. 19,25
ekspresjonizm

19,50—

-

19,50: „Impresjonizm i

w sztuce starożytnej” odczyt.

_.: Sygnał czasu z Warszawy,

czytanie programu

20,30—22,00:

na piątek

Transmisja

Od-

i komunikaty.

z Warszawy:

Kon-

cert. 22,00—23,30: Transmisja z Warszawy:
Komunikąty oraz muzyka taneczna.

SŁOW O

Magistratu

a
1) 2 kotły wot

Annia

242,3 m2 ciśnienia 10 atmosier.

2) Zespół
COMPOUND,

maszyny parowej
TANDEMz kondensacją
о mocy 350

1928

z"

roku

we

składach aptecznych znanego
środka od odcisków

Po-

Prow

ogłosze-

a : піасЬр a ą teczn ych!!!
M
Н PP. Kupcom, Przemystowcom

ЕНО

Oferty i pokwitowanie

m

E

aptekach

A.
.

B

—
pz
BRKAGEBZ

W
Bzuiicu żeliwnego do 50.000 kg.
SSE
5) Miedzi do 5.000 kg.
—
Kasy Magistratu

W
A

wszystkich

SALA MIEJSKA

z

i | B

ul. Ostrobramska

E

Нm

PARKA.

Ta

Aaaa

aa

alia

Nr. 67 — prd ZZterminem
otwarcia oiert
OSB
ERÓdź: Gej dó 12-07,
zamkniętych

оо

w Magistracie

+

i

`

udziel

pokėj

i

Elekt

;

"aid

ai

НЕ

i

m.

z

u
a

2

stkich

@

g

3

tel.

RSS

EITI TDS
й

HELENA DOMAŃSKA
„ECOLE

zgrwoca?
t

PIGIER*

w

pism

na warunkac

wi

:

i

V

Na:

а

34

=

į

PROWINCJA!

8

a

munalnych,

instytucjach

B

przerachowany

B
3

marca

g

« (z kogutkiem)

Czopki he-

moroidalne „Varitol
k
ienie,
S

usuwają
ie,
pi

ból,
i

siais ga a
apteki i składy y apteczne.
ap

Sprzedają

Handiowego Dziat A Sądu Okręgowego
wciągnięto następujące wpisy:

w dniu 2. 10. 1928 r.
8568. I. A. „Minc Hirsz* w Dziewieniszkach,
miańskim, sklep spożywczo - galanteryjny. Firma
1877 roku. Właściciel» Minc Hirsz, zam. tamże.

1928

w

Warszawa,

i

:

U

a

ННЕ

Nowy-Šwiat 22.

ki

yr
i

i

B

pocztowe B

8

i

ZU

ёч;:аак:іе] LEĆ
B
r r 3 —————z.

L m wer

prawomocne

Akcjonarjuszów,

pow. Oszistnieje od

w

2) Masz

3)

tamże.

1798

VI.

Ignacy Bęben, ur. 1906 r., syn Michąa i Anny, zam. w Wil-

—

Ustawy z dn. 24. 9. 1919 r. (Dz. URP Nr. 88 p. 478) i par. 1
Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11. 10. 1928 r.
(Dz. URP Nr. 93 p. 828) wolno przeciw jej uwzględnieniu zgło-

VI.

1928 roku. Właściciel Oświecimski

tamże.

śnie zarządza

skiej, pow.
istnieje

tamże.

od

8575.

|

w

Żupranach,

gm,

1926

Właściciel

roku.

l. A. „Papkin Liba'* we

Owsiejczy

k

Lejzer,

1802 —

wsi Potaszni, gm.

VI.

Leonpol-

1922

Rajchel

zam,

Dłużnicy

w

Brasławskim

sprzedaż

towarów

włóknistych

ZŁOTE

MEDALE

Afńoid

Fibiget

a również

1829—VI

Antoni

na

Targach Pół

Wilnie).

"zagranicznych.

E

n

i gotowe, za gotówkę

Rzeczypospolitej

Ša
3270.10
se

ET

suma

NKVD

AI

Sprzedaž

S

Wojewódzki

ZŁ.

Ogólną suma

721,141.38

SSE IS STT

UNIROSS

IIS SAS

Miaterjały
TY

NUIRITSASSTS

о

kracie

ego

D.ZELDOWIEZ

odbędzie

się —

chor. wenev

czne,

moczowych,

od

syfilis,

9

angielskie, kreden-

—1, od 5—8 wiecz.

Sy,

Kobieta-Lekarz

Br. Zeldowiczowa

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW MOCZOW.
ой 12--21 од 4--6,

Groszek “5527;

kio 1,40 Paa

tel. 277.

152.

Twiedryński i $-ka
Wileńska

Dr. POPILSKI
skórne

szafy

m

ul. Mickiewicza 24,

choroby

stoły,

biurka,
krzesłą
dębowe i t. p. Dogodne warunki
i
na raty.

28, tel. 1224

I-ŁEPS

i we-

neryczne.
Przyjmuj
od godz. 10 do li od
5—7 p.p. W.Pohulanka 2, róg Zawalnej
8415 —
W.Z.P. į

rb*SÓW

DOKTOR
b. GINSBERG

1 tel. 9-05.

z pozwo-H

leniem
i
poszukujemy

bez
dia

poważnych nabywców z gotówką

D. H.-K. „Zachęta*
Mickiewiczą
В

ЭРОМ
o

ZA

—тигомапу®

z taką, oficyną
3 mies:kaniach

po 4
stanie

pokoje,
w
dobrym.

Placu około
120
sąż. kw. sprzeda
my zaraz dogodnie

Br. G. WOLFSON

weneryczne,
moczopłciowe i skórne, ul.
Wileńska 7, tel. 1067.

H.-K. „Zachęta*

Mickiewiczą

ъ

tel: 9-05.

—0

"116

Doktor-Medycyn

A. GYMBLER "

choroby skórne, weneryczne
i moczopłciowe. Elektroterapia, słońce
górskie
djatermja.
Mickiewi-

—

cza 12,

14 dniowa

róg

Tatar-

9-2i5—8.

W.Z.P

Doktėr

43,

Medycyny

„Stenagrał Polski“
miesięcznik

ilustro-

wany, organ Instytutu
Stenograficznego

Warszawa, Krucza 26,
wyuczającego

ŁUKIEWICZ

skórnei

RÓŻNE

płciowe,

ul

_rów-

nież listownie steno=
grafji najdoskonalej —
wychodzi,

półrocznie

dwa złote. Prospekty
z ul. Śniadeckich 1, bezpłatnie.
9pIS-T
przyjmuje
ad 1 2
i od 5—7 p.p. —I8I5
MŁYN WODNY
į dowydzieržawienia |
EGLE
PER
i
od zarąz
„cze uz
tp
Mickiewicza 9, wejście

wszelkich

Firma

towarów
od 15

nie posiada

w

do 25%

Wilnie żadnych

filij.

BE AMUSZERI GR

| D.H.-K. „Zachęta” |
| Mickiewicza
i tel. 9-05. 0 луе1,1 *

hiugzerkaśmiałowska

ZGUBY

oraz

№

tyczny

Gabinet

szczki,

Usuwa
piegi,

Kosme-

zmar-

wągry,

łupież, brodawki, ku-

sów.
m.
laznym

fi stacii

ROPOWY

KUN*

wozie, zdolny

elekt.

i t

firmy

18 s. k. na
do

szczegóły:

že-

rolnictwa,

ul. Miłosierna

wolt prąd
Oglądać
i

6 m.

46,
-

L LOKALE s

d. i DYNAMO

MASZYNA
7 s. k. 220
stały do
sprzedania.

Mickiewicza

6.

gezmam gą

„PER-

gubioną
książkę
wojskową, rocz-

nik 1887, w d.
przez P. K. U. Wilno,
na

imię

Stanisława.

Podbereskiego,

ważnia

się.

Mieszkanie
у

3 pok.

A

„Balsam

przez

p: p. Doktorów

Thiocolan

Age"

Maszyny

wzmacnia
organizm i samopoczucie
chorego, powiększa wagę ciała.

orygina

Thiocolan

fabryki G, M.

Age“

Sprzedają apteki i składy apteczne.
Ządać tylko w oryginalnem opakowaniu
apteki A. GĄSECKIEGO w
Warszawie, ul, Leszno 41.

z firm

-©

Skład
E

r

w Wilnie,
TS

Reprezentacja
Wilno,

ul. Zarzecze 30 m. 7.

SS

as

Pru

AS

od

P.

EE

ua „Wydawnictwo

W

wyd.

K. U.

Wilno. rocznik 19035
na imię
Antoniego
Webera,
unieważnia
się.
0—9pSS

|

przy gruźlicy,
bronchicie,
kaszlu
ułatwia wydzielanie się
plwociny,

„Balsam

przez

8569

książkę

wojskową,

Zaraz, lub 1 grudnia
b. r. Zgłoszenia do
„Słowa* pod 1. W. -o

CHOROBY PŁUC
Stosowany

potrzebne

unie-

O

Zwoje

11.

i męskie
i letnie.

Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Wuydyiio.

salony,
gabinety,
łóżka niklowane i

narządów

W. Zdr. Nr.

r.

Fabryka i skłąd
5
mebli:
jadalne,
sypialne,

choroby
weneryczne
syfilis i skórne. Wilno, ul. Wileńska 3,* elefon '567. Przyjmuje
od 8 do 1 iod4 do8.

. 19,

'od dnia 27-go b. m.

Istnieje od 1843

DOKTOR

w Eialymstoku

==

Spółka z ogr. odp.
ilno, ul. Tatarska
10, dom
własny.

BAWAWAE

rzajki, wypadanie wło-

CENY WYJĄTKOWO NISKIE.

-0

4 LEKARZE В I Wilntin i -4a]

Callel Noz
|:
telef, Mr. 090 Jem»

Baczność!

JEDWAB.

z

WAWAWAW

ofertowy

Tera

ы
], 1, ееа

MOTOR

WEŁNĄ

wraz

BWAWAWE

przęsła 32 m. (długości

i wysortowanego

damskie
zimowe

umeblowane na biuro

TA

DTS TASTE

LTKA EISS

przetarg

z rabatem

doroczna

2 lub 3 pokoje

BAWAWAW

Zł. 721,141.33

choroby. weneryczne,

!

26,

ašiai

18—2.

Tartaki

„Edmar“,

Е sklep stka, jedwabiów 1 manufaktury
Egz. od r.

dla pana inteligentne
go,
do
wynajęcia.

12,507.71

Dyrekcja Robót Publicznych

VTAT

I

mieszkaniem od zaraz
potrzebne. Zgłoszenie
do hotelu Bristol pod

ъ

Pierwszorzędna robota — Ostatnie nowošci — Ceny niskie.
Przy sklepie (Wielka 13) zostął już otwarty dział ubrań
damskich,
17Ł8)6 cą

ul, Niemiecka

WŁO-

na biuro do wynajęcią.
Portowa 19 m. 6.
-z

prawnicze

T

wielka wyprzedaż

:

DAMITA,

Pokój

40.087.87

Zastrzega się dowolny wybór oierty, przyczem zaznacza się, że odnośne ceny jednostkowe powyżej których dopiero
oferty
stanowić będą
przedmiot właściwego przetargu, ustaliła Dyr. Rob. Publ. następująco:
ad 1) 150 złotych za tonnę,
ad 2) średnio 13.35 zł, za m3,
00560
ad 3) 20 groszy za kg.
Szkic linearny mostu mogą otrzymać reflektanci na żądanie pisemne po
wpłaceniu 5 zł. do Kasy Skarbowej i nadesłaniu odnośnego zaświadczenia.

i na raty

z własnych materjałów.

w 12
;po-

——

„705. 76
347,73

|

—

22

dniu

3,143.20

SSE

—

w

LT

najdalej do dnia 18/XII r. b. godziny 11-tej, w którym to dniu iczasie na-

KZSZESRESZY

dnia

250,000.—

.
Ostemplowane oferty, obejmujące całość przedmiotu
przetargu,
паleży wnieść w kopertach zapieczętowanych do Dyrekcji Robót Publicznych

4

r.

BIERNY.

STAN

ofertową.

ceną

z

Zgromadzenie

b. KULIKOWSKI ut. wielka Nr. 13.
połeca
Duży wybór materjałów ostatnich nowości, oraz przyjmuje
obstalunki

kusicielki
niesłusznych

|

na dzień
zień
1-go !-go lipca lipca 1928

równoległej na Śrubach,
2) 418 m3 budulca drewnianej konstrukcji sąsiednich przęseł drewnianych i jażm,
3) 10085 kg. Śrub z drewnianej konstrukcji
mostu
na Niemnie w
Druskienikach na drodze państwowej Jeziory:Porzecze.
przetargu
niniejszego
„ Rozbiórka konstrukcji, stanowiącej przedmiot
należeć będzie do obowiązków kupującego, wobec czego winna być iobjęta

UBRANIA podług najnowszych WZORÓW
na zamówienie

j

2 pokoje

Ę

wyprzedaž resztekį
towaru
Wydawca

14)

„213.

handlowo-fabryczne

1898
«и

ON“
„М. @ОР
SZEWILO

1

skiej

8688. I. A. „Samerson Załka* w Miorach, pow. Brasławskim, jatka mięsna. Firma istnieje od 1828
roku.
Właściciel
Samerson Załka, zam. tamże.
, 2833—VI

KAMGARNY,

i urocza

——

Drygas

ваввиисоовавани евосовсевиное

sławskim, drobna sprzedaż towarów galanteryjnych i czapek.
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Sagałowicz Ruwin, zam.
tamże.
1832—VI

Wielka

w

Pieyel-Paris

' 8687. I. A. „Sagalowicz Ruwin“ w Widzach, pow. Bra-

w

i fisharmonij

B. Sommerield

.i skór.

8686. I. A. „Rif Elokim* w Miorach, pow. Brasławskim,
drobna sprzedaż towarów kolonjalnych i dziegciu. Firma istnieje
od 1921 roku. Właściciel Rif Elokim, zam. tamże.
1831—VI

FOTY

WO.

96,243.24

Ogólna

Urząd

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874)
PRZEDSTAWICIELSTWO najst. fabryk POLSKICH.
(Najwyśsze nagrody na wystawach € «: opejskich,

1830—VI

10401.

z dostawą

fortepianów, pianin

ma istnieje od 1923 roku. Właściciel Rajchel Lejba, zam. tamże.

Isfnieje ca E

e, Irrczych

K Dąbrowska.

“8685. I. A. „Rajchel Lejba“ w Kozianach, gm. Bohińskiej,
Fir-

pow.

JDAR

Ry
12) Wierzyciele
13) Sumy przechodnie

g

Sass

CAT LITS TOK

Skład

tamże

Wschodniej

;

“az?

1928 r.

Genia,

p

Rze

Prezydenta

314,262,—

5) Półfabrykaty
62
KEYi
iii instrumenty

woty.

można w Wilnie w Przedst, Aj. Wsch
ul. Mickiewicza 4 — 6.

Zamawiać

8684. 1: A. „Rajchel Genia* w Widzach, pow. Brasławdrobna sprzedaż towarów bakalejnych. Firma istnieje od

roku, Właściciel

Ajencji

abonamentu

Cena

“8683. I. А. „Radecka-Milulicz Elžbieta“ w os. Platerów,
gm.. Bohińskiej, pow. Brasławskim, sklep tytuniowy i spożywczy. Firmą istnieje od 1923 roku. Właścicieł Radecka-Mikulicz
Elžbieta, zam. w maj. Belmont, pow. Brasławskim.
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8576. 1. A. „Papkin Szloma“ we wsi Potaszni, gm. Leonpolskiej, pow. Brasławskim, skup zboža, Inu i siemienia w celu odsprzedaży. Firma istnieje od 1925 roku.
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8573. I. A. „Owsiejczyk Abram“ w Żupranach, gm. Solskiej, pow. Oszmiańskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1920 roku.
Właściciel Owsiejsczyk Abram, zam. tamże.
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8571. I. A. „Okun Srėl“ w Turmontach, gm. Smołweńskiej,
pow. Brasławskim, sklep towarów wióknistych, kolonjalnych i
skór. Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel Okuń Sról zam.
tamże.
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