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Nowy rząd łofewski.

w

charakterze

vice-ministra

rol

nictwa Rosjanin p. Szpolanski,
natomiast ministrem
sprawiedliwości został Niemiec baron Diisterlohe. Przeważną ilość tek rozdana
została pomiędzy blok włościański
oraz
blok
narodowy, pozatem ministrem oświaty został
człowiek
tak
zwanych
„nowych
gospodarzy”,
zaś
ministrem

cznych

kolei

— centrum.

i

spraw

W

ten sposób ga:

zagrari

binet posiada 54 głosy i Otrzymał
40 przeciw. Jest to większość nieznaczna,
Skie

ale jak na

wcale

stosunki

wystarczająca,

łotewponieważ

znamy tam wypadki,
kiedy gabinety
trzymały się większością jednego lub
dwuch głosów.
Interesowało
nas Oczywiście naj„ bardziej,
kto
zostanie
ministrem
spraw zagranicznych?
O _ „polonoiilstwie" menistra Balodisa tyle się mówiło w ostatnich czasach,
po
jego
wystąpieniu w Lidze Narodów i rozgłosie, jaki nabrała sprawa drogi libawo-romneńskiej, że w końcu ten
przydomek
„polonofila", zawdzięczając głównie Kownu, mimowoli stosowany był też i przez innych. Mówiono

nawet,

że

po

ukonstytuowanit

się

nowego rządu
Balodis
zostanie posłem w Warszawie.
Tymczasem Balodis został nadal
ministrem
spraw
zagranicznych. Jest to bardzo dobrze.
Bynajmniej, nie dlatego, żebyśmy go
chcieli pomawiać za prasą kowieńską
lub sowiecką o „polonofilstwo”, a dla
tego, żew chwili obecnej,
gdy najważniejszym
problemem
Europy
- Wschodniej, a tej jej części, która się
znajduje wokół
morza
bałtyckiego
szczególnie,
jest problem
litewskopolski

—

dobrze

nistra

spraw

jest,

že

na

zagranicznych

desygnowany

został

mi-

Łotwy

człowiek,

który ten problem zna.
Balodis był
długoletnim
posłem
łotewskim
„w
Kownie. Nikt mu zatem nie może zarzucić, że nie zna litewskich argumentów w tej sprawie, że był źle zorjentowany it. d. Łotwa mimo swej neutralności,

w

rozwiązaniu

szczęśliwem

sprawy polsko-litewskiej bardzo
jest
zainteresowana osobiście i dlatego dla
niej samej wielkie ma znaczenie osoba ministra Balodisa.
Pozatem
jest

to człowiek

najzupełniej

bezstronny,

świadomy swych celów i dróg
tycznych,

któremi

Łotwa

poli-

dzisiejsza

kroczyć powinna,

W

deklaracji

rządowej,

części,w której się mówi

zagranicznej, nic nowego
jemy.

Okólniki

te same

w

o

tej jej

polityce

nie tznajduzresztą

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy.
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“.
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego.
DUKSZTY — Bufet kolejowy.
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WARSZAWA. — W niedzielę o godz. 6 po poł. została podpisana
w Ministerstwie Spraw Zagraniczn. dodatkowa umowa handlowa do konwencji polsko-węgierskiej z 26 marca 1925 roku. Rokowania, dotyczące tej
umowy przeprowadzone zostały w Budapeszcie ze strony
polskiej przez
wiceministra Przemysłu i Handlu Doleżala, naczelnika wydziału handlu zagranicznego Sadowskiego i radcę tegoż Ministerstwa
D-ra Stoge.
Celem
zakończenia tych rokowań i podpisania umowy
przybył
do
Warszawy
przewodniczący delegacji węgierskiej dr. De Nickel.
Dodatkową umowę handlową podpisali ze strony
węgierskiej poseł
węgierski w Warszawie Belitska i przewodniczący delegacji węgierskiej dr.
De Nickel, ze strony polskiej— minister” Spraw Zagranicznych August Zaleski i przewodniczący delegacji polskiej «wiceminister Przemysłu i Handlu
Doleżal.

co

zawsze. Specjalny ustęp poświęcony
jest państwom bałtyckim, idei ich zbliżenia na Łotwie, zarówno jak w RewByć może zalu bardzo popularnej.
stanawiać może fakt, że premjer Cel-

Wybory do

rad prowincjonalnych

w Czechach.

PRAGA, 2-12. PAT. Wczoraj odbyły się w całym kraju wybory do
rad prowincjonalnychi okręgowych.
Wyniki
wyborów w satiej
Pradze
przedstawiają się jak następuje:
Narodowi socjaliści — 123.058 głosów (w porównaniu z rokiem 1927

zyskali

munišci
1377),
(zyskali
4.168),

13.956 głosów), socjaliści demokrarci 54.443

(zyskali 7.340), ko-

54.727 (stracili 15.689), niemieccy socjal-demokraci 3.359 (zyskali
stronnictwo republikańskie — 17.247, narodowi demokraci
73.263
2.220), ludowcy 24.175 (stracili 1358), stan średni 22.466 (stracili
nacjonaliści niemieccy 1704 (stracili 1927), niemiecka współpraca

ideowa 12.227 (zyskali 1823).

.

Dziesięciciecie

państwa jugosłowiańskiego

BIAŁOGRÓD 3-12. Z okazji 10-ej rocznicy istnienia państwa Jugosłowiańskiego
odbyło się w niedzielę w katedrze prawosławnej uroczyste nabożeństwo, które celebrował patrjarcha Dymitry w asyście licznego duchowieństwa.
Na nabożeństwie obecni byli król, królowa, ks. Paweł, ks. Olga, wyżsi dygnitarze dworu, członkowie rządu, korpus dyplomatyczny, wyżsi
urzędnicy
państwowi,
generalicja, członkowie
parlamentu i inni. Podobne
nabożeństwa
odbyły się jednocześnie w kościołach innych wyznań. Także na prowincji uroczyście obchodzono rocznicę. W Woliki Beszekierek i w Rawniku odbyło się odsłonięcie pomników króla Piotra.
W Białogrodzie otwarty został nowy gmach ratusza oraz budynek centralnych hal targowych.

Zajścia
BIAŁOGRÓD,

3-12 W

w katedrze i na ulicy.
czasie nabożeństwa

w katedrze katolickiej, kilku młodych

ludzi wzniosło wrogie okrzyki. Policja interwenjowała, aresztując dwie osoby. Grupa
młodzieży usiłowała uwolnić aresztowanych, których prowadzono do urzędu — policji.
Doszło do starcia, w czasie którego z jednej i drugiej
strony dano
strzały. Cztery
osoby zostały ranione, w tej liczbie 2 agentów policji.
Wedle informacji z ostatniej chwili jeden z ranionych zmarł, po przewiezieniu
do szpitala. Spokój w mieście został niezwłocznie przywrócony.

Organizatorami
ZEGRZEB,

3-12.

Policja

byli, rzecz
miejscowa

prosta, komuniści

stwierdza,

że

głównymi

szych zajść. sę. kormuniści..

zn

sprawcami

o

wczoraj-

z

Przy łożu chorego króla.
LONDYN, 3. XII. PAT. Biuletyn, wydany o północy,
stwierdza,
że
król czuł się nieco lepiej i spał w ciągu ostatnich trzech godzin.
Lekarze
potwierdzają opinję, wypowiedzianą w poprzednim biuletynie,
iż pomimo
znacznej poprawy w płucach, istnieje pewne zaniepokojenie co do wyttzymałości serca. Biuletyn jest podpisany przez czterech
doktorow,
którzy
opuścili pałac królewski o godz. 9 i powrócili ponownie o godz. 10 m. 30
a o godz. il. 30, odbyła się konsultacja.
Do pałacu przybył książę Jorku, który czuwa nad
chorym
wraz *z
królową i księżną Marją.
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głos

pewność,

iż Mussolini

będzie

zabierał

w

sprawie

ewakuacji

Na-

Kategoryczne pofępienie imperialistycznej polityki

Hindenburga i Groenera.

BERLIN,

3-12.

Na posiedzeniu

Ligi Praw

Człowieka

wygłosił były

policji Schuetzinger ciekawy wykład, w którym oświadczył, że wszystkie
nicze i pacyfistyczne powinny dążyć do opanowania Reichswehry, aby

pułkownik

T-wa

„Ruch*.

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“.
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski,
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Ko!. „Ruch“.
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*.

r
2-ej i 3-ej

Polska a eonkuacjo Hndrenji
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listopada.

p. min.

Walko.

„ Minister Spraw Zagranicznych Węgier p. L. Walko, wyjechał z Warszatego układu Niemcy zobowiązały się wy w niedzielę o godz. 7.20
wieczonie budować żadnych nowych fortyfi- rem pociągiem wiedeńskim
wraz
z
Nadrenji Podstawę do tych rokowań kacyj wzdłuż granic Polski i Czecho- otoczeniem, z którem przybył z Buposłem
określił, jak wiadomo,
komunikat słowacji w pewnej na mapie określo- dapesztu oraz
polskim
na
Węgrzech pułk. Matuszewskim. Mini„sześciu”* z dnia
16 września b. r., nej strefie... Nie zapominajmy wreszstra Walko odprowadził min. Spraw
spisany w
Genewie
i zatwierdzony cie, że art. 213 Traktatu Wersalskiego Zagr. p.
Zaleski w otoczeniu wyżprzez pp. Miillera, Briand'a, lorda powiada, iż po wygaśnięciu
kontroli Szych urzędników Min. Spraw Zagr.
Cushendun, Hymans'a, Scialoję i de- międzysojuszniczej
Liga
Narodów oraz poseł węgierski w Warszawie p.
legata Japonji.
Mocarstwa
chętnie ma prawo przeprowadzania w Niem- Belitska, w otoczeniu personelu
poopróżnienie Nadrenji przyśpieszą, ale czech takich inwestycyj, jakie uzna za selstwa.
pod dwoma warunkami:
że sprawa stosowne...
Minisfer Kwiafkowski we bwowie
odszkodowań zostanie pomyślnie zaAby móc
zawsze stwierdzić, czy Inauguracja roku
w wyższej szkołatwiona i że Niemcy wyrażą swą Niemcy szanują postanowienia, dotyle handlu zagranicznego.
demilitaryzacjj
Nadrenji
aby
zgodę na dodatkowe
gwarancje bez- czące
LWÓW 3XII. Wczoraj rano przybył do
móc w każdym wypadku zbadać, czy Lwowa p. minister przemysłu i handlu inż.
pieczeństwa.
Kwiatkowski. Po powitaniu na dworcu miNarazie
rozmowy
dotyczą tylko Niemcy przestrzegają swych zobowią- nister udał się do gmachu
województwa,
i nie skąd o godz. 11 przybył do sali instytutu
sprawy odszkodowań: chodzi o mia- zań z l'go lutego 1927 roku
technologicznego,
odbyła się inaugugranicy racja nowego roku gdzie
nowanie komisji ekspertów,
któraby budują gdzieś w sąsiedztwie
akademickiego w wyższej
szkole
„dla handlu zagranicznego:
przygotowała
plan „kompletnego i polskiej czy czeskiej jakichś fortyfikaPo
sprawozdaniu rektora Pawłowskiego p. miaby
móc nister Kwiatkowski wygłosi
ostatecznego załatwienia* tej sprawy. cyj w strefie zabronionej
ł
odczyt p. t
inwestygacje „Rola państwa w rozwoju stosunków ekoPonieważ
Niemcom chodzi o zredu- wreszcie przeprowadzać
nomicznych*.
Narodów — na to
kowanie spłat
przez
plan Dawes'a z ramienia Ligi
O godz. 14 odb;ło się śniadanie, wyprzewidzianych, a sojusznicy
na re- wszystko trzeba jakiegoś stałego or- dane przez izbę przemysłowo-handlową i
kuratorjum wyższej szkoły
dlą handlu zadukcję zgodzą się tylko
wówczas, ganu, jakiejś komisji, któraby to kon- granicznego, zaś o godz. 16 ministe
r Kwiat:
kiedy będą mieli pewność, że Stany statowała, a zaraz potem—na wypa- kowski wygłosił w sali kasyna koła literacko-artystycznego odczyt p. t. „Zagadnietraktato- nia gospodarcze
Zjednoczone
zredukują swoje
pod dek naruszenia zobowiązań
Polski“. Odczyt ten urząich adresem pretensje z tytułu dłu- wych—przystępowała do akcji kon- dzony był staraniem B.B., w imieniu którego powitał ministr
poseł
Loewenherz.
gów _ międzysojuszniczych — przeto cyljacyjnej, aby nie zaogniać sporu i Salę kasyna wypełnilia przedst
awiciele władz
rządowych, wojskowych, reprezentanci świarokowania w tym przedmiocie
będą jego przedmiot usunąć.
ta finansowego
Tym organem ma być właśnie ko- na publiczność. 1 gospodarczego oraz licztrwały długo, bo dotykają ogromnych
Po skończeniu odczytu zebrani podzięinteresów wzajemnie z sobą powią- misja, o jakiej mówi punkt 3-ci kokowali p. ministrowi za ciekawy
odczyt
Powołanie burzą oklasków. O godz.
zanych, bo
decyzja znajduje się na munikatu z 16 września.
21 minister KwiaWall-Street i w Białym
Domu,
ale do życia stałej komisji konstatująco- tkowski odjechał do Warszawy.
"Amerykanie ciągle nie chcą
uczynić koncyljacyjnej, dostatecznemi pełnoMin. gen. Składkowski na Śląsku
mocnictwami
rozporządzającej,
jest
gestu, na jaki czeka cała Europa...
Jak się dowiadujemy, dn. 2 b. m.
przybył
Przypuśćmy jednak, że za kilka drugim warunkiem przyśpieszenia ewa- do Lublińca minister spraw SEEDA
gen.
Sławoj
-Skład
kowski
z małżonką oraz
Sojusznicy nie mają
miesięcy opracowany będzie plan re- kuacji Nadrenji.
z jednym z wyższych urzędników ministerwizji planu Dawes'a,
że i Niemcy, i zamiaru tych dwu warunków rozdzie- stwa, i zamieszkał w hotelu Rzezniczka.
sojusznicy wspólnie i jednomyśinie lać. Dnia 30 września mówił p. Poin- p minister wyjeżdża do Tarnowskich
r.
nie
ustalą globalną sumę długu niemiec: carć w Chambćry, że „Francja
кО 'Z tytułu
odszkodowań, że żąda niczego innego, jak 'gwarancyį w Amhasador Laroche w Paryżu.
PARYŻ, 3 XII. PAT. W apartamentach
zgodnie przyjmą
jakiś
plan
spłaty dziedzinie odszkodowań i bezpieczeńPomiędzy Niemcami a mocarstwami sprzymierzonemi
toczą „się rokowania o przyśpieszenie
ewakuacji

tego długu...

Optymistyczna

stroną,

kiedy

mieckich
nasze

chodzi

o prawo

odszkodowań.

prawo

do

Uznano

restytucji

wschodzie

do

nie-

tylko

zabranego

przez okupantów "majątku,
prawo,
które w części tylko udało się nam,
zrealizować; pozatem zastrzeżone jest

nasze prawo do odszkodowań wojen-

Niemiec;

że na podstawie

ambasady

polskiej odbył się obiad na cześć

wszystkich narodów pokojowo usposobionych“. Francja uważa,
iż komisja konstatująco - koncyljacyjna musi
być organizmem stałym. W. Brytanja
proponuje, aby komisja ta w każdym
razie funkcjonowała do roku 1935, a
potem zdecyduje się o jej losie. „Bar-

kiego
w
małżonki.

Warszawie

dzo

Zamek,

to bar- stwa

Cry Mussolini będzie inierwenjował w sprawie ewakuacji Nadrenji?

niemal
drenji.

Księgarnia
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Przewodniczący Rady bigi w Tallinie

Mussoliniego chęci uczestniczelansują tę pogłoskę, wyrażając

—

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie

lotnictwo niemieckie będzie konfrolowane

przedstawiają się pogłoski o wyrażonej przez
nia w obradach Rady. W kołach niemieckich

ŚWIĘCIANY

„Ruch*.

dzo hipoteza,
ale przypuśćmy.
Czy
już wypełnione będą warunki, zezwalające na natychmiastową
ewakuację
drugiej strefy (Koblencja), której termin
opróżnienia
Traktat Wersalskj
wyznaczył
na
10 stycznia 1930 r.,
oraz. trzeciej
(Moguncja),
jaka ma
być okupowana do roku 1935? Bynajmniej.
GENEWA, 3-12. W przededniu konferencji dla kontroli produkcji broni,
która
Pozostaje
jeszcze sprawa dodatsię zbierze 5 grudnia w Genewie, porozumiały się Anglja i Francja w zupełności
co
kowych
gwarancyj
bezpieczeństwa.
do tego, że kontroli podlegać powinno także cywilne lotnictwo niemieckie, organizoJuż
w
komunikacie
genewskim
z 16
wane najwidoczniej celem wzmocnienia wojskowej pozycji niemieckiej.
września
kanclerz
Hermann Miiller
zgodził się na „zasadę
utworzenia
komisji
konstatująco
koncyljacyjnej,
RYGA, 3. XII. PAT. Z Tallina donoszą, że minister spraw zagranicznych Finlandji Prokope w drodze do Lugano, zatrzyma się przez dzień ju- której skład, działalność i zadania, a
trzejszy w Tallinie celem odbycia konferencji z estońskim ministrem spraw także czas jej trwania będą
poddane
zagranicznych Rebane. a następnie przybędzie do Rygi, gdzie także zatrzy- rokowaniom między rządami".
ma się na pewien czas..
Polska nie bierze udziału w pierwszej fazie rokowań, zmierzających do
ewakuacji
Nadrenii,
GENEWA, 3 XII. — Grudniowa sesja Rady Ligi odbędzie się tym razem przyśpieszenia
w Lugano. Chamberlain i Streseman
nie będą obecni — natomiast sensacyjnie albowiem
urzędowo
nie
jesteśmy

Cywilne

N.

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
BIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski,
_
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkolnej.

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński.
KLECK — Sklep „ Jedność"
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki.

243, adminiatracji

cja nie uwzględnia

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

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“

Podpisanie dodatkowej umowy handlowej polsko-węgierskiej

Nowy rząd łotewski ukonstytuowany
przed
kilku dniami posiada
charakter wybitnie
prawicowy, jeżeli
chodzi o stosunki na Łotwie, z dużą
domieszką
centrowych
elementów
parlamentarnych.
Udział
centrum w
koalicji rządowej jest o tyle požyteczny,
że zapewnia temu gabinetowi pewną stałość. Pod tym względem
centrum na Łotwie zawsze
właściwą
rolę „centrum“ odgrywało, t. zn. rolę do
pewnego
stopnia języczka u
wagi. Drugim czynnikiem
najczęściej
decydującym
0 losach
rządu
były
mniejszości
narodowe,
które w danym momencie również popierają koalicię. W opozycji pozostały
jedynie
więc stronnictwa zdecydowanie
lewicowe z socjal-demokratami
na czele,
jak to zresztą dawniej bywało. Mniejszości zjednane zostały w ten sposób,
że jako vice-ministr spraw wewnętrznych wszedł do rządu Polak p. Wierzbicki,

PRZEDSTAWICIELSTWA

10Z8 r.

redakcji

4 4

;

powszechnego,

mi

przykro,

ale

bezpieczeństwa

nie

mogę

się

zgodzić na angielską propozycję* —
oświadczył kanclerz Miiller w wywiadzie z korespondentem
Journal
de

Geneve (22.1X).

bawiącego w Paryżu

Konferencje

ambasadora
p.

francus-

Laroche”

prem.

i jego

Barfla.

Wczoraj
w godzinach
przedpołudniowych p. prezes Rady Ministrów, prof. Bartel, odbył
konferencję
z p. min. Niezaby-

towskim oraz wiceministrem Doleżalem.
o godz.

12-ej p. premjer

gdzie był

przyjęty

udał

przez

się

Pana

na

Pre-

zydenta Rzplitej. Konferencja p. premiera
z P. Prezydentem trwałą do godz. I m. 15.
O godz.

1

prywataych

m.

30 po poł. w apartamentach

p. Bartla odbyło

sę Śniadanie,

wydane przez p. premjera dla węgierskiego
ministra spraw zagranicznych.

Rokowania z Niemcami w tej spraNominacja p. Nakoniecznikowa.
wie nie będą łatwe. Polska musi jedWARSZAWA, 3 XII, PAT. Pan Prezynak otrzymać miejsce w komisji kon- dent Rzeczypospolitej podpisał nominację
p. Bolesława Nakoniecznikowa, naczelnika
statująco-koncyljacyjnej. Musi, bo za* wydzrału w Ministerstwie
Pracy i Opieki
równo. układy locarneńskie jak i pakt Społecznej na stąnowisko dyrektora Urzę-

Kellogg'a nie
nego

przyniosły

odprężenia

du

spodziewa-

moralnego w stosun-

kach niemiecko-polskich. A wszelkie
zakusy niemieckie naruszenia słusznych
postanowień
traktatowych
w
przedmiocie granic—jak to stwierdził

p. Minister

Zaleski w

wywiadzie

z

pewnym
dziennikarzem
wschodniopruskim „siłą rzeczy wywoływać muszą potrzebę dalszych uzupełniających
gwarancyj“.
Kazimierz Smogorzewski.

żywioły robotstała się
ona

Emigracyjnego.

Na cześć Paderewskiego.
POZNAŃ,

3 XII.— Pod

protektoratem

Prezydentą Rzeczypospolitej Mościckiego
zawiązał się w Poznaniu komitet uczczenia

Paderewskiego.
W rocznicę powstania 27
grudnia br. wmurowana ma być na murach
„Bazaru* w Poznaniu
tablica
ku czci Paderewskiego.

pamiątkowa

Lokaut w Ruhrze skończony.
DUSSELDORF,

3.XII. PAT.

Wo-

bec tego, iž
pracodawcy i robotnicy
zgodzili się poddać przyszłemu arbitrażowi rządowemu, pracodawcyw Zagłębiu północnej Ruhry
postanowili
ponownie otworzyć fabryki.

nych na terenie b. zaboru Ęrosyjskie- UIS SYREKENSKISUBENEAESIAO TESINIO
go.
Ale to wszystko nie wystarcza,
W konserwatywnych
dziennikach ponawet w rękach socjalistycznych nie być większą, aniżeli przewiduje traktat wersalski. abyśmy byli oficjalnie ;reprezentowani pierających B. B. „Czasie“ i „Dniu Polskim*
Sowiecko - niemieckie sfosunki
Flata niemiecka powinna być ograniczona do obrony wybrzeży. Nie potrzeba żadnych
pancerników. Generał Groener, który jest zakapturzonym imperjalistą i militarystą po- w
komitecie
ekspertów,
jaki lada słuszne wywołała oburzenie napaść na ziegospodarcze.
winien być usunięty. Hindenburga wpływ polityczny należy zupełnie unicestwić. Partje
Kemisja Odszkodowań zamia- miaństwo polskie, którą się ukazała w
robotnicze Niemiec dążyć muszą do stopniowego zdobywania jednej pozycji po drugiej, dzień
BERLIN 3.XII. Tutejsze sowieckie
„Głosie Prawdy*. Chodzi tu nie o „Głos
aby zdeffiokratyzować wojsko w Niemczech.
nuje. Conajwyżej možemy tam wyde- Prawdy*—dziennik, lecz o „Głos Prawdy“— przedstawiciel
stwo handlowe rozesłaPrzewódca Reichsbanneru
Seydewitz w drugiem przemówieniu oświadczył,
tygodnik.
W tym tygodniku drukują się ło komunikat, stwierdzający, że współże Niemcy nie powinni mówić wogóle o wojsku,
rozbroić się zupełnie i dać w
ten legowač „obserwatora“.
Co
innego
kiedy
na porządek zwykle rzeczy, które w redakcji Głosu praca gospodarcza niemiecko-sowiecsposób bodźca innym narodom do utwierdzenia pokoju.
ka rozwija
się naogół
z korzyścią
dzienny wejdzie sprawa „komisji kon- Prawdy—dziennika rzucają do kosza.
Przygoda
ta
jednak
ten
posiada
morał,
dla
obu
państw,
statująco-koncyljacyjnej".
Co
ta koinstrumentem

polityki

proletarjatu.

Mówca

jednak

uważa,

że

Reichswehra

powinna

Swans mistrza szachowego Mlechina w Warszawie,

Szachowy mistrz Świata dr. Alechin rozegrał w Warszawie seans
szachowej,
grając jednocześnie 27 partyj przy szachownicy
i 2 na

gry
pa-

misja ma*konstotowaći jaką
koncyljacyjną

akcję

ma przeprowadzać? Nie
że artykuły 42 i 43
Wersalskiego
postanawiają
lewy brzeg
Renu,
oraz na
brzegu pas 50-kilometrowy
zdemilitaryzowany, to znaczy
nie
mogą tam ani wznosić

że w dzisiejszych czasach nawet opróżnienie kosza wymaga pewnego krytycyzmu.

ESINERSBORE ZEE

mięć. Z partyj granych przy szachownicy Alechin wygrał 19, zremizował
4 i przegrał 4. Obie partje z pamięci Alechin wygrał. W nadchodzącą nie- zapominajmy,
Traktatu
iż cały
prawym
fapartji
dyrekcji
ma być
nadający
dekret,
oiicjalny
RZYM. *. **. (PAT). Ogłoszono tu
Szystowskiej prawo nabywania dóbr, administrowania niemi, przyjmowania legatów i Niemcy
dzielę Alechin

rozegra

podobny

seans we Lwowie.

Parfia faszystów prawnie uprzywilejowana,

„OJCZE.
(Kapitan

Sorell i jego

ł
syn).

STRZEŻCIE SIĘ PRZEZIĘBIENIA.
Zbliża
się zima z jej srogiem powieminsz wymienił, „że Łotwa dążyć donacyj, wreszcie występowania w charakterze osoby prawnej.
żadnych fortyfikacyj, ani utrzymywać
trzem
i
każdy musi zaopatrzyć się wka
DINNER TTT STU
S RT LRA TRS SNS
będzie również do jaknajwiększego zbli« AED
garnizonów wojskowych. Ta demilita- losze i śniegowce, dla pań zaś, które
żenia z Litwą". „Ktoś nieznający Sto- nowisku, które zajmował dotychczas sie w sposób więcej niż nieprzychyl- rvzacja nie skończy się bynajmniej w dbają także o elegancję śniegawców,
© erę 22
00000 5 Us
my
Nie zapominajmy,
że wskazanem jest, by przy kupnie żądały
Balty- bardzo ujemne wywołało
sunków panujących dziś nad
w Kownie ny.
Powstał wówczas cały 'kontlikt 1935 roku...
wyrobów
„Quaroku
stanął wszędzie okazania
kiem mógłby przypuszczać, iż chodzi wrażenie, tak ujemne, iż groziło zna- dyplomatyczny,
który dotychczas nie dnia i-go lutego 1927
absolwentka
„ECOLE PIGIER* w PARYŻU.
jakichś cznem oziębieniem stosunków. : Przy- został jeszcze w sposób įwystarczają pomiędzy rządem niemieckim a Kon- drat' i przy porównaniu z innemi z łaO wyjawienie
tu specjalnie
twością dojdą do przekonania, iż śnie- a Pracownia Sukien i okryć
damskich E
Dla
złagodzenia ferensją Ambasadorów układ w spraTak nie jest. czyny tego znane są wszystkim. Nie- cy zlikwidowany.
wyjątkowych sympatyj.
gowce „Quadrat* są naprawdę najbarod
majskromniejszych
do najwy=
międzysojuszniczej dziej eleganckie, najtrwalsze w porówSpecjalne wyróżnienie Litwy podykto- dawno bowiem premjer Voldemaras w tych naprężonych pomiędzy obydwo- wie rozwiązania
kwintniejszych.
Artystyczne malowanie na tkaninach.
naniu z innemi.
dziennikarskim
pozwolił ma państwami stosunków wymieniono wojskowej komisji kontroli, oraz zbuże pozo- wywiadzie
wane jest tą koniecznością,
EE
Wilno, ul. Tatarska 3 — 25.
в
Jakość gwarantowana.
sławetnych
fortyfikacyj
na
stawienie
ministra Balodisa na sta- sobie wyrazić się o ministrze Balodi- właśnie w deklaracji łotewskiej Litwę. rzenia

Wilno, Mickiewicza 10.
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Berezwecza
“

„Dziennik Wilenski“

w Nr. 273 z

WIELKOŚĆ.
dn. 28 listopada w rubryce ,, Z kraju““
Już w listopadzie 1519 r. Berezwecz
umieścił komunikat Katolickiej Ajencji nad jeziorem Berezweckiem wspomina
Prasowej (K.A.P.) pod tytułem „O od- się jako miasteczko. Około 1646 r. Jódani Berezwecza'* następującej treści: zef Korsak (nie Piotr jak podaje KAP)
„W ślicznej, nad jeziorem Głębockiem poktórym
łożonej „miejscowości Berezweczem zwanej, sprowadził O.O. Bazyljanów,
znajduje się piękny murowany kościół. Ko- podarował miasteczko. W 1782 r. BaŚcioł ten w stylu barokowym, uznany jest zyljanie zakładają tu szkołę 6 klasową

Cesarz

Katastrofalne frzęsienie ziemi w Ameryce Poludn.
Mnóstwo zabitych

mieszka przez parę dni w kla-

sztorze.
„Tobie, wielka święta przeszłośći i
tobie, krwi ofiarna, niech będzie chwa-

ła i cześć po wszystkie czasy!
MAŁOŚĆ.
Po utworzeniu się na jesieni 1915 fron
tu koło Postaw, —Berezwecz

ze swemi

Posiedzenie Komisji
Budżetowej

i rannych.

SAN - JAGO, 3.XII. PAT. Nowe wstrząśnienia podziemne, choć
mniej silne, wyczuto w okolicach nawiedzonych trzęsieniem
w
sobo!ę w nocy i w niedzielę rano.
Wedle

doniesień

nosi 108, rannych

nieoficjalnych,

liczba

zaś 308. W Challan

zabitych

w

Talca wy-

zabitych jest podobno

Były też

ofiary

miejscowościach. Wczoraj wieczorem
malna komunikacja kolejowa,

w

ludziach

przywrócona

w

innych

została

NAD BUDŻETEM
_MINISTERROBÓT
PUBLICZNYCH.

Moraczewskiego
Ministerstwa

do

Robót

obrad

nad

budżetem

Publicznych.

Sprawozdawca

pos. Chądzyński oświad-

cza na wstępie, że budżet ten został przekroczony o 31 miljonów, t. į. o 35 proc. Co
się tyczy wykonania budżetu na rok 1928—

29,

to mówca

oświadcza,

iż dowiedział

się

nor- że kredyty otwierano we wszystkich dziapakownemi murami poklasztornemi słu
łach i paragrafach z wyjątkiem 3. — Wiadoży jako kwatera dla najrozmaitszych
Nawiązano też połączenie telegraficznei telefoniczne z oko- mo, że Sejm wbrew stanowisku rządu podsztabów i szpitali rosyjskich. Z chwilą
niósł budżet tego resortu o 2.160.000 złotych.
licami, nawiedzonemi trzęsieniem ziemi.
Stworzono nowy $ w kwocie 360.000 złooswobodzenia
Dziśnieńszczyzny
od
tych na zaopatrzenie zwolnionych
drožni
wojsk bolszewickich klasztor i kościół
ków oraz wdów i sierot po nich. Następnie_
w Berezweczu zajmują wojska polskie.
na usunięcie szkód żywiołowych podwyższoSAN-JAGO de CHILI, 3.XII. PAT. Wiadomości
otrzymane
z no dotację z 200.000 na 1 miljon złotych.
Po podpisaniu Traktatu Ryskiego stabardzo
silnie
ucierpiało Wreszcie fundusz meljoracyjny zwiększono
rostwo Dziśnieńskie wspólnie z Wileń- . Constiiucion potwierdzają, iż miasto
wskutek ostatniego trzęsienia ziemi. Liczba zabitych w tem o miljon złotych. — Otóż, jak zaznacza
skim Tow. Rolniczym zamierza. załookazuje się, że Ministerstwo Robót
mieście wynosi 54, rannych zaś około 100. Mieszkańcy
żyć szkołę rolniczą i już nawet razpośpią
na mówca,
Publicznych występowało o te kredyty, jedplacach
publicznych.
czyna gospodarkę rolną, osadzając swe
nak nie zostały one przeważnie otwarte, gdyż
W mieście Tampa jedynie 10 proc. domów jest zdatnych do sprzeciwiało się temu Ministerstwo Skarbu,
go administratora. Była chwila, gdy w
wstawiony
użytku. jak obliczają, na całem terytorium dotkniętem katastro- motywując to tem, że kredyt
1922 r. zakon OO. jezuitów w Wilnie
został wbrew woli rządu. Tylko w dziale
fą zginęło przeszło 200 osób, rany odniosło przeszło 500.
<leleguje swego Ojca Ministra dla zorszkód żywiołowych dozwolono na dodatkojentowania się w warunkach osadzenia
wy kredyt narazie 200 tysięcy złotych.
w Berezweczu zakonu, jednak ogrom
Z kolei pos. Chądzyński
w dłuższem
oczekującej pracy przerasta energję nie
WIEDEŃ, 3 XII.—Wszystkie przygotowania do rozpoczęcia biernego opo- przemówieniu omawia szczegółowo poszczepo
pozycje budżetu Ministerstwa Robót
ru funkcjonarjuszy poczt, telegrafów i telefonów są juź ukończone.
dostatecznie jeszcze orjentującego się
Bierny
ublicznych. Wskazuje, że wydatki
BOT
a
się
rozpocząć we wszystkich urzędach pocztowych dziś o godzinie 12 czajne tego Ministerstwa wynoszą 108 zwyZakonu.
+
miw nocy
W 1923 zaczyna krąžyč pogloska,
ljonów, nadzwyczajne 37 miljonów.
PozyWiedeńska izba handlowa wydała
dziś komunikat, w którym
potępia
w
iž klasztor z košciotem mają byč oddabardzo ostry sposób uchwałę organizacji pocztowców, zarzucając im, że posłu- cja wydatków wzrosła więc w porównaniu
gują się środkami terorystycznemi i to w Czasie, kiedy szerokie koła gospodar- z rokiem ubiegłym o 6,8 proc. Prócz tego
ne wojsku. Narazie wiadomości tej ludsą kredyty budowlane innych resortów. Mócze poniesą bardzo dotkliwe straty z tego powodu.
ność nie daje wiary. Nikomu w głowie
wca uważa, że zmniejszenie etatów urzędpomieścić się nie może, aby
własny
niczych wydaje się możliwe. Wskazane byłoby utworzenie specjalnej ekspozytury
rorząd niszczył ostoję katolicyzmu! Aby
bót publicznych w Toruniu w związku z roznie uszanował woli fundatora, którą naźle traktujących swych podwładnych.
budową Gdyni. Wydatki zwyczajne i nadwet rząd
<osyjski po zabraniu
41
KRAKÓW, 3 XII.—Wczoraj w sądzie wojskowym zakończyła się trzydnio- zwyczajne na budowy wodne wynoszą
obu kościołów i obu klasztorów wypełwięcej niż w
wa rozprawa przeciwko 10 podoficerom z drugiego bataljonu 5 DAK. w Kra- miljon, t. j. o 2.600 tysięcy
kowie, oskarżonym o to, iż systematycznie
niał utrzymując konwikt w Wilnie. Gdy
nądużywali swej władzy służbowej roku ubiegłych. Na regulację Wisły przeznaKoszt oblicza się
wobec
podwładnych, nakładając na nich niedozwolone kary, fjak np. skakanie czono 4 miljony złotych.
jednak cała sprawa wchodzi w fazę cona 300 miljonów, rozłożonych
na 15 lat.
żabką
Sąd
po
rozprawie
zasądził
wszystkich
podoficer
ów na kary od 6-ciu do Projekt ustawy rozpatrywany jest obecnie
raz bardziej zdecydowaną i lada chwijednego miesiąca twierdzy,
la ma być definitywnie w Warszawie
przez rząd. Mówca proponuje rezolucję, wzy-

Cale miasfa zburzone.

Unieruchomienie

Berezwecza

za zabytek sztuki zarówno przez oficjalnych
jak i przez nieoficjalnych znawców. Historja
kościoła męczeńska i bardzo ciekawa, jak
wogóle historja północno - wschodnich ziem
Rzeczypospolitej.
Wybudowany w r. 1640
przez wojewodę mścisławskiego Piotra Korsaka, pana wielkich włości, a przeznaczony
dla szerzenia św. wiary katolickiej na rubieżach Ojczyzny naszej (jak to czytamy w
testamencie zacnego wojewody), długie lata

od

dla

strony

Łagodna

jeziora.

dzieci

okolicznej

ludności,

a

od

1779 prowadzą nowicjat swego zakonu.
Ten sam Józef Korsak Wojewoda
Mścisławski fundował w 1628 r. kościół
katolicki

w

Głębokiem,

które

leży

nad

jeziorem tejże nazwy, połączonem rzeczką
z jeziorem Berezwieckiem. W załatwioną, ludność miejscowa wysy1639 r. Wojewoda Korsak stawia drugi ła delegację do stolicy, aby broniła od
tym celom służy.
Przychodzi
r. 1830 i z kościół z obszernym klasztorem w któ- krzywdy, która ma
ją spotkać.
nieu anem powstaniem represje i kasata, koJako
jeden
z
delegowanych,
byłem
rym
osadza
Karmelitów
bosych,
nadaściół ulega zaborowi, a cały Berezwtecz zamieniony zostaje na gniazdo,
„obrusieńja i jac im połowę miasteczka i Lustowicę - naocznym świadkiem jak rząd ówczesoprawosławieńja siewierno - zapadnago kra- folwark, przynoszący rocznie
100.000 ny sprawę Berezwecza i legatu Korsaju”. Ten stan rzeczy rżeczy trwa do r. 1919, zł. dochodu. Wkłada jednocześnie obokowskiego potraktował. Decyzja zalekościół

wraca

do

prawnych

właścicieli,

przylęgłe

zajęte

są

przez

wują się mury —

widmo

szwadron

sze.

I napróżno

kolłaczą

naturalnym

opiekunom

cielnych,

cze w

duchowieństwu

lipcu

rb. JE

lita R. Jałbrzykowski

o zwrot

koś-

katolickiemu.

Jesz-

ks. Arcybiskup

skierował

państwowe prze

się dokonała

w

wyrażają przytem przekonanie,

tej dziedzinie

kulturalnej,

da

szczęśliwe

że wielka rewo-

rezultaty.

i.12. —

W

związku

ze wstąpieniem

arcybiskupa

Canterbury

arcybiskupa

Canterbury

dr.

Langi-

protesty

przeciwko

objęciu

stanowiska

przez
1

d-ra

SUPRA

robotników przy odnawiania kościoła

wiązek na zakonników

utrzymania bur-

sy dla biednych uczni i szkaży. Karmelici święcie wypełniają wolę fundatora,
utrzymując

w

klasztorze:

wikt szlachecki
bibliotekę

z 3000

szkołę,

kon-

na 12 biednych uczni,
dzieł złożoną,

NIEBYWAŁE

widok Głębokiego.

zbiór

żała od dwóch ministrów: spraw. woj
skowych gen. Szeptyckiego i Oświaty
i Wyznań
-— Głąbińskiego. Generał
Szeptycki sprawę z punktu załatwił rze
czowo, a szeroko: wymagając na zamia
nę Berezwecza kwater i stajni dla szwa
dronu jazdy. Będąc przygotowani na
takie żądanie z punktu ofiarowaliśmy
kwatery

w

sąsiednim

majątku

Ozier-

cach p. Jana Oskierki — gdzie obszerna przedwojena wołownia odpowiadała
w zupełności wymaganiom wojska. Byliśmy najlepszych nadziei, idąc do Min.
Głąbińskiego, uważając głos ministra
spraw wojskowych, jako decydujący w
owe dywersyjne czasy. Jakież było nasze zdumienie, gdy minister Głąbiński
okazał dla sprawy kompletną obojęt-

ność i niezrozumienie.

Tłumaczyliśmy

żadnego wrażenia — wydawał się zmę-

czony i znudzony. W rezultacie otrzymaliśmy stanowczą odmowę opartą na
twierdzeniu, iż większe p. minister w
tym kraju ma zaufanie do karabinu, niż

kazalnicy lub mszału. Nie pomogła nasza uwaga,

iż wojsko

będzie

ulokowa-

ne w Oziercach — p. minister pozostał
głuchy i niewzruszony w swoich zasadach.
Kiedym po powrocie do Głębokiego
zdawałem z mojej delegacji sprawozda
nie na dość licznem zebraniu o przeważającem składzie zaściankowym, upór ministra Głąbińskiego dla tych słuchaczy, oczekujących od własnych rządów pomocy w najdroższej i najświętszej dla nich potrzebie, wydał się tak
nieoczekiwany i nieuzasadniony, iż jednogłośnie zdecydowano, że musi to
być jakiś mason, i na to konto popuszczono wodze bujnie rozdmuchiwanej
_w owe czasy podejrzliwości i oskarżeniom...

Karmelitów

w Głębokiem.

jego dziejowej potędze,
jak dawnej ry z pod Głębokiego cofa się z bardzo
wielkości, tak również teraźniejszej — dużemi stratami. W 1812 r. główne simałości. Czem byliśmy — a czem je- ły francuskiej armji, idącej na Moskwę
przeciągają

przez

Głębokie,

a sam

ZNISZCZENIA.

—

obecnie z dotkniętych miejscowości.
Na wyspie Sylt (położona wpobliżu Danji na morzu Północnem, należy do Niemiec)
od piątku w ciągu kilku dni szalała burza.

Wiatr wiejący ze straszną siłą, poczynił na
całym obszarze wyspy,
olbrzymie
straty.
AE
wsie przypływ zupełnie
oddzielił od

ądu.

Przy wsi Morsum

fale uderzały z taką si-

łą( że utworzyły

szereg zupełnie odrębnych

wysepek.

wiele

Bardzo

statków

fale

wyrzuciły na mżeliznę.
Tamy dla linji kolejowych doznały

i wiatr

także

poważnych uszkodzeń. jeden z pociągów, któ
ry wyruszył w sobotę zrana, nie mógł sobie dać rady z wiatrem, wobec tego wysłano mu parowoz pomocniczy. Lecz mimo to
wzmocniony pociąg posuwał się zaledwie z
szybkością piechura i przybył na miejsce z

20-godzinnem
Nietylko

opóźnieniem.

na

wyspie

Sylt

ale

również

w

Hamburgu i Bremie burza ta dała się bardzo we znaki. Poziom wody na Elbie wzrósł
niepomiernie, wskutek czego na jej wzburzo-

falach statki zupełnie przestały

kurso-

wać. Wzdłuż całego wybrzeża
zachodniego
Szlezwiku wiatr poczynił
ogromne szkody.
W okolicach Bremy uszkodził mnóstwo оkrętów, które burza rzucała na brzeg, Z ośmiu statków nadeszły depesze iskrowe, że

są w

niebezpłeczeństwie,

gdyż

wiatr

poła-

mał im ster, śruby, koła czy maszty. Jeden
z tych statków stracił cały towar, umieszczo-

ny na pokładzie: fale i wiatr zmiotły go do
morza.
Ponieważ bardzo silna burza szalała też
na kanale La Manche, więc wskutek tego komunikacja między
Francją a Anglją uległa
przerwie. Port Boulogrre - sur - mer pełen

jest łodzi rybackich, które tam szukały ratunku przed burzą.
Siła wiatru dotarła zresztą i głęboko w
ląd, wyrządzając tam również szkody bardzo
poważne. Najcharakterystyczniejsze jest to,
iż wszystkie rzeki nagle wzbierają, zalewając

okolice.

Jak olbrzymi jest zasięg tej strasznej burzy, dowodzi fakt, iż okręt wojenny „Maryland“, na którym wyruszył Hoover w podróż do południowej Ameryki, na wysokości
południowego Meksyku znalazł się w strefie

burzy.

Siła wiatru

przełewały

była

Jednocześnie
liwy tajfun. Tak
pamięta już od
on setki domów,
10 tysięcy
ludzi

Grozę

Hoovera.

że fale

docierała

na Filipinach szalał straszsilnego tajfunu ludność nie
lat pięćdziesięciu. Zniszczył
wskutek czego conajmniej
jest bez dachu nad głową.

potęguje fakt, iż wieke wulkanów

częło działać.
Bardzo znaczne

ta burza również
Nawet

tak wielka,

się przez okręt. a woda

aż do apartamentów

spustoszenia

za-

poczyniła

na całym obszarze Anglji.

w Londynie

wiatr wiał z taką siłą, że

przechodnie padali na ulicy, Burzy towarzySzyła niebywała ulewa. Wiatr wiał miejsca-

mi z szybkością 130 kim. na godzinę. Nietylko
nie mogło być mowy o komunikacji lotniczej, lecz nawet rozmowy telefoniczne“ 7
wielu ośrodkami stały się niemożliwe, gdyż
połączenia bardzo ucierpiały.

„Nie odbyło się bez ofiar ludzkich. Osiem

osób zostało zabitych, przeważnie przez padające drzewa; oprócz zabitych stwierdzono

setki ranych. Na cmentarzu w Gainsborcagh
burza

powywracała

szereg

nagrobków;

w

wielu parkach ucierpiał drzewostan. W zatoce

Sandrich omal nie zatonęła cała masa łodzi
rybackich wraz z załogami; na szczęście ocaliły je wyprawy ratunkowe i zaciągnęły
do zatoki na miejsce spokojne.
K.

mieniować przez 2 stulecia na okolicz
zaś drugą — czyniło ducha tych Kre- ną ludność najszłachetniejszemi zasasów rozbiórkę, kasując legat Korsaka dami etyki
chrześcijańskiej na której
w Berezweczu, równocześnie niszcząc jednocześnie opierała się i przetrwała
polskość przez reformę rolną.
państwowość polska w tym kraju.
To też dziś z równą jak przed pięO ZWROT BEREZWECZA.
ciu laty wiarą w triumf prawdy i zdrowy instynkt, wołamy o pełną restytuWnikając w życie naszego kraju i cję humanitarnych podstaw legatu Korszukając kardynalnej cnoty, która oby- saka. A są niemi
nie'cele fizyczne —
wateli tutejszych cechować winna musi lecz moralne. Nauka i Słowo Boże promy zgodzić się, iż cnotę tą musi |
mieniować winny z murów Berezwecbyć ofiarność,
polegająca na podpo- kich wielkością — wojsko zaś jako sirządkowaniu osobistych swych intere- ła znaleźć musi odpowiednią lokatę.
Komunikat Katolickiej Ag. Pr., mają
Tak załatwił sprawę Berezwecza w sów — interesom państwa. Tobie Ojwolnej Polsce rząd Chjeno - Piastow- czyzno! musi powtarzać ziemianin, u- cy na celu iniormowanie i orjentowanie
nauczyciel, niemal codzien- opinji publicznej zadania swego nie wy
ski, gdy w gabinecie Witosa sześć tek rzędnik,
nie
dla
ulżenia
w nader ciężkich warun- pełnia.. Historji zabrania Berezwecza
było w ręku narodowych i chrześcijańkach bytowania
:
nie wyjaśnia, żądania stawi połowiczskich demokratów!
Tymczasem jaki przykład dajemy? ne. Zwrot Berezwecza, to nie tylko naSprawę oddania klasztoru i kościo- Niszcząc legat Korsaka ten najszczyt- prawa pękających murów — to restyła wojsku poruszyłem w Nr. 242 „Sło- niejszy dowód ofiarności, przekreślamy tucja ducha, jako jedynego tymczasem
wa' z dnia 30. 10. 1923 r. we wstęp- sukcesyjny nakaz, pozostawiony przez motoru państwowego w naszym kraju.
nym artykule „Zbiórka na Kresy i roz- fundatora pokoleniom przyszłym. Za- Zwrot Berezwecza, to naprawa kardybiórka na Kresach". Była to bowiem pominamy, iż testament Korsaka, jako nalnego grzechu naszej młodości pańchwila, gdy jedną ręką: „Polskie Tow. akt najszczytniejszej filantropji i dal- stwowej, to powrót do wielkości!
Opieki nad Kresami* na którego cze- szy ciąg wielkiej idei humanistycznej
Michał Obiezierski.
le stali ówcześni min. Głąbiński i Seyda Ostrogora i Frycz Modrzewskiego prourządzało

zbiórkę

pieniężną

na

Kresy,

Pos. Kornecki

wnosi szereg

`

poprawek,

skreślających odpowiednie kwoty z poszczególnych pozycyj budżetu na ogólną
sumę
12.224 tysiące.
Po przemówieniu posła Korneckiego zabrał głos minister Moraczewski, który sprzeciwił się zmniejszeniu etatów,
zaznaczając,
że wszelkie oszczędności personelu odbijają
się na ilości robót. Często przez nieznaczne
powiększenie sił pomocniczych w
gruncie
rzeczy oszczędza się. Co się tyczy sprawy
departamentu prawnego, poruszonej
przez
pos. Korneckiego, to mówca zaznacza, że
personel tego departamtentu został powiękSzony nie dlatego, że wydział przemianowano na departament, ale dlatego, że było za

mało prawników.

w

końcu

mówca

-

4

omawia

szczegółowo poprawki i wypowiada się za
małemi zmianami przeciwko poprawkom referenta i przeciwko poprawkom, zgłoszonym

przez posła Korneckiego.
Skarbu

STATKI W NIEBEZPIECZEŃSTWIE. — PRZYGODY
HOOVE RA.

Szalejące ostatnio burze wyrządziły tyle
szkód, iż wyliczyć wszystkich
niepodobna,
oto jednak garść wiadomości nadchodzących

nych

projektu

nia referent proponuje szereg poprawek w
dochodach, a w dziale wydatków zmniejszenie szeregu pozycyj.

Naczelnik

Kcha sfraszliwych huragarów..

p. Ministrowi, czem jest Berezwecz dla
miejscowej ludności katolickiej, — pokazywaliśmy na mapie specjal
wiezionej gdzie Berezwecz leży, podkreślając jego znaczenie jako ośrodka
kulturalnego w korytarzu Grabskiego.
Słowa nasze nie robiły na p. ministra

steśmy.

jaka

Tragiczna śnier

kart g eograficznych, gabinet fizyczny,
(KAP).
Sprawa jest więcej niż paląca ze aptekę, szpital i kilka gościnych komwzględu na ,bóle* nietylko Berezwecza nat dla zwiedzających te miejsca.
ale całej katolickiej bidności północOkoło Głębokiego 6 listopada 1661
nej Wileńszczyzny. Aby obecną „igrasz r. w wojnie toczonej z Moskwą o Ugokę i ironję łosu'' należycie zgłębić, na- dę Hadziacką wojska polskie pod Czarwłem Sapiehą odnoszą wał
leży przed oczami czytelników rozwi- nieckim
nąć film Berezwecko - Głębocki w całej ne zwyc
'0 nad Chowańskim któ-

z klasztoru

nowego

j

przemówie-

w Turcji już są drukowane aliabetem
lacińskim
ANGORA, 3-12. Stosownie do ustawy o obowiązku drukowania

PARYŻ. i, — Donoszą tu z Algieru, iż w czasie robót przy odnawianiu kościoła Notre Dame D'Afrique rusztowanie na wysokości 20 mtr. zawaliło się. Siedmiu
robotników zatrudnionych przy odmałowywaniu kościoła poniosło bardzo ciężkie obrażenie cielesne. 2-ch z nich zmarło.

Ogólny

tego

Po referencie zabrał głos pos. Woźnicki,

Langislanga.

zwrot nastąpić winien natychmiast".

Fragment

ra-

wniesienia

który, nawiązując do przemówienia
posła
Chądzyńskiego co do nieotwarcia przez rząd
pewnych kredytów, prosi w imieniu 3 stronnictw lewicowych pana
przewodniczącego,
aby zażądał wyjaśnień od rządu co do wszystkich E ais
uchwalonych przez
Sėjm,
czy to in plus, czy tež in minus.
Przewodniczący poseł Byrka akceptuje to
żądanie.

zawierające

ludność prawosławna, widząc rewidykowany

staną traktować sprawę zwrotu Berezwecza
biurokratycznie,
od urzędu, do urzędu, a
wnikną w istotę rzeczy, w warunki miejscowe, w historję i bóle Berezwecza, a wtedy

w tej

slanga odbyły się dzić manifestacje jego przeciwników, którzy zarzucają mu tendencje
katolickie. Po ceremonji kościelnej przed kościołem rozdawano publiczności broszury,

pismo do p. ministra WR i OP, jak również
do p. wojewody wileńskiego, ałe dotąd cicho. Jak nam wiadomo, rozchodzi się teraz
nie o to, aby mury Derezwecza
opuściło
wojsko, łecz o to tylko, by w jednym skrzydle dawnego
klasztoru mógł
zamieszkać
ksiądz w cełu opieki nad kościołem i odprawiania nabożeństw dla okolicznej ludności,
przywiązarej bardzo do Berezwecza, jako też
dla wojska, o co władze wojskowe niejednokrotnie proszą.
Sprawie powyższej nadaje
specjalne
zabarwienie i ta okoliczność, że

nji losów. Niechże czynniki

Śledztwo

do

zakończeniu swego

e

LONDYN.

odpowiednie

kościół, stojący faktycznie bez użytku, urąga katolikom, podnosząc
zarzuty przeciw
rządowi polskiemu,
przeciwstawiając mu wyjatkową troskliwość o Berezwecz dawnego
rządu carskiego. lle na tem cierpi ambicja
narodowa, ile traci interes państwa, interes
nie materja!lny, ale stokroć od materjalnego
ważniejszy? Kościół, który przetrwał przemoc moskiewską rujnuje się niszczy w wołnej Ojczyźnie, jak gdyby dła igraszki i iro-

kolejowej kasy stacyjnej, gdzie dokonywane są wpłaty

Hianifęstacje przeciw nowemu arcybiskopowi Canterbnry

Metropo-

rząd

ustawy. W

Pisma

lucja,

Berezwe-

zabytków

3-12. W gmachu

wającą

kolei we bwowie

arabski przechodzi już do przeszłości,

ruiny jest coraz bliż

cza

Kradzież na

alfabetu książek, pism, napisów, reklam i wszelkich innych publikacyj, wszystkie
pisma
ukazały się w dniu wczorajszym po raz pierwszy drukowane według nowego alfabetu,
wzorowanego na aliabecie łacińskim. Pisma
zaznaczają, iż
dotychczasowy
alfabet

ułanów i oddział KOP. Zabytek historyczny
niszczenie, odpadają gzymsy i tynki, zaryso-

-

kara na podoficerów

według

ściołem jest niemożliwa, gdyż wszystkie mu-

*
*

poczty wiedeńskiej

na przesyłki towarowe dokonano kradzieży 50.000 zł. w
gotówce.
wie trwa. Na ślad sprawców kradzieży dotychczas nie ESR

zo-

staje rewindykowany przez ludność i wojsko polskie. Od tej chwili zmazarie zostało
piętno niewoli, lecz, niestety, opieka nad kory

LWÓW,

,

wydziału

Sienkiewicz

w

wskazuje

Ministerstwie

na to, że Mi-

nisterstwo Skarbu otworzyło kredyty
miesięczne. Na usunięcie szkód
żywiołowych,
aczkolwiek w preliminarzu było 200 tysięcy
a Sejm uchwalił miljon, do tej pory otwarto
już kredyt do 600 miljonów złotych.
Min. Moraczewski zabierając głos wyjaśnia przedewszystkiem poruszoną na rannem posiedzeniu kwestję rzekomego
sprzeciwiania się ministra skarbu otwieraniu kre-

dytów

—

dla Min.

oświadczył

Robót

Publicznych.

minister —

nie ma

i
*

Rząd

wcałe

za-

miaru złośliwego traktowania zmian _ budżetowych, poczynionych przez Sejm. Co do
szkód elementarnych to wszystko jedno jaką wstawić kwotę. Gdy będą szkody, pienicdze muszą być wydane, a jak nie będzie
szkód, to pozycja
budżetowa nie
będzie
wydatkowana.
W dalszym ciągu przemawiali
posłowie

Kiernik

(Piast),

Griinbaum

(Koło

Żyd.)

Rychlik (Wyzw.).
Min Moraczewski, zabierając powtórnie
głos, oświadcza, że uważa za niewskazane
monopolizowanie ruchu autobusowego przez

wprowadzenie

i

koncesyj. Koncesje nie dadzą

państwu tytułu do
natomiast podatek

pobierania opłat za ruch,
od automobili i autobu-

sów może dać państwu
środki na budowę
dróg Co się tyczy kamieniołomów, to
faktycznie, kamienia
zdatnego
do budowv
dróg niema w Polsce dużo. Zdawało się, że
z chwilą wprowadzenia ruchu
kolejowego,
drogi nie będą już tak potrzebrie. Tymczasem wzrastający ruch samochodowy
podtrzymuje wymagania co nawierzchni
dróg.
Minister oświadcza, iż nowelizacja
ustawy
drogowej jest istotnie wskazana. Prace nad
tem są w toku, a projekt wniesiony będzie
na plenum. Rozważany jest również projekt
funduszu drogowego, na co szuka się źródeł
pokrycia, a mianowicie, projektowany
jest
podatek od aut, podatek od biletów
autobusowych oraz Ministerstwo nosi się z ®myślą wprowadzenia podatku od wozów ce-

lem

utrzymania

dróg

gruntowych

dla ruchu

kołowego. Na tem posiedzenie
przerwano
do jutra, do godz. 10 m. 30. Po południu
budżet Prezydjum Rady Ministrów. Głoso-

wanie

nad

środę

przed

budżetem

południem.

Min.

Robót

Publ.

4

we
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łysienie

usuwa

„Esencja Chinowo - Chmielowe* i
a „Mydło Chinowo - Chmielowe*
(z
B Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
a

|

apteczne. Główny skład Apteka Gąseckiego, ul. Freta Nr 16.
10156
Wydz. Zdr. Publ Nr 154,
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!
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7-9255

Widok

У

W dniu dzisiejszym komisja
budżetowa, obradująca pod przewodnictwem posła
Byrki, przystąpiła w obecności p. ministra

30

osób, rannych również 30. W Teniente, w kopalni Cepper Comp.,
gdzie nastąpiła eksplozja, znaleziono zwłoki 17 osób. Przypuszczają jednak, iż pod gruzami znajdują się zwłoki dalszych ofiar
katastrofy.
Jak donoszą z Perequen było tam 5 osób
zabitych, a w

Santa-Cruz 30 zabitych.

DYSKUSJA
STWA

KE

Czopki
Zopki h he-

feni

(Z

moroidalne „Varicol
krwawienie,
swędzenie,
zmniejszają

Sprzedają

kogutkiem

R
ból,
pieczenie,

guzy (żylaki).

apteki i składy

apteczne.
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Nuro Gongokra) Zen eko

przeciwnie—skutkiem

odcięcia

granicy z Rosją, warunki eksportowe

niska.

„Zamknięcie

у

©

hasel

chrześcijańskich

Sąd konkursowy salonu 1928 r. Zachę- różnienia p. Bronisławowi Jamontowi, na„katolicy* z białoruskiej chrześcijańskiej demokracji. Dążą
ty warszawskiej udzielił zaszczytnego wy- szemu malarzowi wileńskiemu.
do wywłaszczenia Kościoła.
Zawczorajszy
numer _ „Krynicy* mowy postulat „oddzielenia kościoła
(skonfiskowany), zawiera wiadomości od państwa*, konfiskaty „bez wykupu
‚ Urzędowa mińska „Zwiezda* donosi, że w miasteczku Leninsk na Białorusi sowieckiej wybuchły rozruchy antysowieckie. Włościanie pod przewodnio nowej akcji posłów Karuzy i Ste- ziemi kościelnej", wreszcie —odebranie
osiedzenie „sielsowi tu* z okrzykami:
ctwem niejakiego Mikalewicza zerwali
powicza pod firmą
„Zjazdu Biało- prywatnej własności ziemskiej na ko„trzeba wszystkich komunistów zamordować (treba usich kamunistych perabić).
ruskiej Chrześcijańskiej Demokracji". rzyść bezrolnych - również bez wykuCzęść włościan uzbrojona była w strzelby myśliwskie. nia 29 listopada został
W „zjeździe* wzięło udział poza paru pu. ($ 27 31, $ 38 uchwalonego
dokonany napad na położoną w sąsiedztwie wieś Słockowicze, gdzie rozgromiono zebranie „komsomolców*. Utworzony został pochód demonstracyjny, któposłami wymienionymi kilku
studen- „Programu“).
ry kroczył ulicami z okrzykiem: „wojna komunistom*,
tów i kilkudziesięciu
„kmiotkow“,
Zjazd, nakoniec, wydał
bardzo
głosujących na co kazano;
byli tam ostry w wyrazach
„„protest* przeciw
i katolicy i prawosławni.
.
czynnościom duchowieństwa
katolic(z Baranowicz donoszą).
У
Ze względu na nazwę,
możnaby
kiego.
przypuścić, że jest to akcja kościelna,
Opinja społeczna poruszona jest do żywego wiadomością o tajemniczym
zaginięciu czterech osób. Wypadek ten miał przebieg następujący:
katolicka. Na to samo wskazują okoJasnem jest, że cały zjazd miał
Ż bBaranowicz wyjechała do Słonima taksówka, prowadzona przez szoieliczności, w jakich
zjazd się
odbył: jedynie szyld katolicki, a zmierzał do
ra nazwiskiem Warszawski. Jako pasażerowie jechali trzej elegancko ubrani
zaczęto go Od nabożeństwa w Koš- celów wręcz Kościołowi wrogich. Hamłodzi panowie.
Na drugi dzień znaleziono taksówkę w odległości kilku kilometrów od
ciele św. Mikołaja, a „Krynica twier- sła katolickie były tylko przykrywką.
Słonima. Pomimo poszukiwań, dotych czas nie ustalono kto to byli tajemniczy
dzi, że było na zjeździe tym obecnych Nadużył ich znowu nacjonalizm
tym
pasażerowie, avi gdzie się oni obecnie znajdują. Szofer zginął bez śladu.
także kilku księży; tej ostatniej
wia- razem białoruski. Chciał
sie niemi
domości nie sprawdziliśmy i dlatego posługiwać zarówno przeciw Państwu,
Na zaproszenie właścicieli fabryki p. p.:
nie podajemy nazwisk.
jak i przeciw
Kościołowi na korzyść
N. Bernsztejna, |. Arona i G. Pikusa przybyli
Pomimo szyldu religijnego
zjazd komunizmu, „pour le Commissaire dyrektorzy banków miejscowych, p. Siemiten miał charakter wybitnie wrogi ko- de Moscou'.
Jak ma wyglądać odnowiona
radzki, Bunimowicz i Miłkowski, przedstawi.
+
ciele prasy polskłej i żydowskiej oraz sfer
Ściołowi. Wysunięto na nim
prograbaszta Zamkowa?

Dziwni

Antysowieckie

Jakiekolwiek dokładniejsze
zesta- się poniekąd tylko w odniesieniu do
wienie stanu
obecnego w rozważanej Inu i hodowli.
Skoro jednak ani možliwošci ekspor
kwestji do stanu przed wojną nie jest
do przeprowadzenia wobec tych znacz- towe Wileńszczyzny wzrosły, ani zwię, nych zmian,
jakim
uległy
granice kszyła się się produkcja miejscowa, —
tery+ przyczyny zmniejszenia się bierności
administracyjno
jednostki
dawnej
torjalnej — byłej gubernji Wileńskiej, bilansu handlowego należy doszukiwać
której część, a mianowicie około
28 się w osłabionej zdolności konsumcyjrozważanego
terenu a więc: w
tysięcy kw. klm. zajmuje obecne wo- nej
jewództwo Wileńskie.
Można
tylko zmniejszeniu się importu. Rzeczywiśjerdzić, że bilans handlowy pozo- cie do czasu „zamknięcia nożyc” t.j.
współmiernego
stosunku
/ oŚc nadal biernym i w odniesieniu zaistnienia
przemystokužbecnego województwa Wileńskie- między cenami wyrobów
wjnacznie się jednak obniżył w wych, a produktów rolniczych, zdol4.
absolutnej. Nie dlatego
bynaj- ność konsumcyjna ludności miejskiej, a
rolniczej była minimalna,
kniej, żeby wzrosły możliwości ekspor- zwłaszcza
wprost
towe lub zwiększyła się produkcja. właściwie była rozpaczliwie
Wręcz

е

Nadužycia

Ldolność eksportowo-1mportowa województwa Wileńskiego.

Wileńszczyzny od naturalnych
portów jak Libawa i Kłajpeda oraz niewymiany,
czynności, pod względem

в

nożyc*

zwiększyło

Tajemnicze zaginięcie czierech osób.

1 PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH.

zdolność nabywczą rolnika stanowiącega tu przeszło 80 proc. ogółu ludności, przyczyniło się wybitnie do poprawy stosunków gospodarczych, wytwarzając
zwiększony popyt na wyroby
przemysłowe i artykuły, tak wytwarzane, jak nie wytwarzane na miejscu. Mia
ło to niewątpliwy — niezależnie od
zaistnienia
wogóle w Państwie lepszych konjunktur
ekonomicznych —
wpływ dobroczynny na ożywienie żyWTOREK
cia gospodarczego w miejscowych оį Dziś
Wschód si. g. 7 m. 18
środkach przemysłowo - handlowych.
Barbary
Zach. sł. o g. 15 m. 41
Spożycie węgla kamiennego w Wilnie
jutro
wzrosła z 13837 tonn w roku 1924 (za
Anastaz., Kr.
ostatnie 9 miesięcy. do 56414 tonn w
r. 1927. Przywóz soli w r. 1926 tylko
Spostrzeżenia meteorologiczne
do 5 główniejszych stacyj przeznaczeZakładu Meteorologii U. S. B.
nia wynosił 9716 tonn, wówczas gdy
z dnia — 3-XII 1928 r.
w r. 1924 (9 miesięcy) całkowity import nie przekraczał 5200 t. Mniejszy Ciśnienie
|
lub większy wzrost stwierdza się ró- średnie w m. ] se
wnież w odniesieniu do szeregu innych
T zm.
Ua3
produktów i wyrobów.
Temniemniej daleko jeszcze nie zo-

*

INFORMACJE.

wileńskich przetarto 75,000 festmetrów

a.

lasu okrągłego, co stanowi
zaledwie
PAŃSTWOWEGO BANKU ROL
30 proc. surowca normalnie
przecie- POŻYCZKI
NEGO POD ZASTAW
KSIĄŻECZEK O' ranego rocznie przed wojną. Przemysł
SZCZĘDNOŚCIOWYCH P.K.O.
« garbarski dotychczas nie może dźwigPragnąc ułatwić wcześniejsze otrzymywaksiążeczek onąć się z upadku. Z małemi wyjątka- nie kapitałów właścicielom
t RY
to wszystkich innych dzie- szczędnościowych, wydanych na podstawie
(t. zw. waloryzacyj) dawA zatem produkcja nych
P rzerachowania
4
przemysłu.
wkładów, PKO zawarła umowę z pań-

przemysłowa nietylko, że nie wzrosła

w porównaniu do czasu przedwojen' nego, lecz utraciła nawet
zdolność
zaspakajania potrzeb rynku lokalnego
w dawnych rozmiarach.

Trudno mówić równieżo efektyw-

stwowym
bank ten

bankiem rolnym, na mocy
przystępuje w najbliższym

lombardowych BRO

do udzielania pożyczek

KO

oszczędnościowych

książeczek

zastaw

której
czasie

wymienionego typu.
8
W myśl umowy prawo lombardu przysługiwać będzie pierwotnemu właściciel. książeczki, względnie jego prawnym spadkobiercom.

danta policji. Dowiadujemy się, że komendant P. P. m. Wilna p. nadkom. Izydorczyk

nakazał przeprowadzenie ścisłego dochodzenia w sprawie niedozwolonych rozmów SZ0tem
ferów autobusowych. Jednocześnie z
komendant Izydorczyk polecił podwładnym
sobie organom policyjnym zwracać baczną
uwagę na przestrzeganie przez obsługę autobusów przepisów obowiązujących. Jak widać stoimy wobec sanacji stosunków w ruchu autobusowym, jakie dotychczas
pozo-

stawiały wiele do życzenia.
—
Dwadzieścia spraw leśnych — готраtrzył wczoraj p. Wojewoda. Wczoraj w go-

dzinach urzędowych p. Wojewoda
Raczkiewicz w obecności przedstawiciela Okręgowego Urzędu Ziemskłego p. Żemojtela i inspektora ochrony lasów
Kotkorowskiego
rozpatrzył 20 spraw z resortu ochrony la-

na została komasacja

przeszło

100

serwitutów

zbli-

ża się ku końcowi.

Działalność

sa-

, morządu terytorjalnego coraz większem przesiąka zrozumieniem znacze' nia i potrzeb rolnictwa, staje się bardziej
planowai Świadoma zadańi celów.

Rywalizacja

organizacyj rolniczych na

tle rozdmuchiwanej

przeciwstawnošci

półrocznych.
Dłużnikowi przysługuje prawo
przedterminowej spłaty pożyczki częściowo
lub w całości.

Od pożyczki państwowej

bierać

ZZ

odsetki

w

Bank Rolny po-

wysokości

8 proc.

rocznie. Ponieważ jednak dłużnikowi przypada 3 proc. rocznie od sumy nominalnej zastawionej książeczki, będzie on przeto pokry-

wał jedynie różnicę między procentami liczonemi przez państwowy Bank Rolny, a kwotą
należną
mu z tytułu kuponu od książeczki
oszczędnościowej to znaczy płacić będzie faktycznie tylko 5 proc.
W razłe wylosowania książeczki
państwo-

interesów większej a mniejszej włas4 ności ustępuje miejsce zgodnej współBank Rolny potrąci kwotę udzielonej popracy nad podniesieniem stanu rolni- wy
życzki lombardowej wraz z procentami, dolictwa, Spółdzielczość
mleczarska roz- czając do tego tylko od pożyczonego kapi4 wija się w tempie dotychczas nienoto- tału odsetki zwłoki w wysokości 2 proc. rowanym. Pomoc kredytowa osnuta na cznie tym dłużnikom którzy w oznaczonych
względnie
zdrowych zasadach banków ludowych terminach nie spłacili zaśprocentów
nadwyżkę wypłaci
ewentualną
i kas Stefczyka coraz bardziej zwęża kapitału,
dłużnikowi.
, pole działalności prywatnego kapitału
Pożyczki wydawać będą oddział główny
Banku Rolnego w Warszawie
_ lichwiarskiego. Przytoczyć można je- państwowego
am

szcze długi szereg przykładów świad-

oraz jego

oddziały

€zących o poprawie na terenie województwa Wileńskiego stosunków w rolnic

niu, Katowicach,
Pińsku, Krakowie,

twie, względnie o jego

BIEKNA

możliwościach

4 tendencjach rozwojowych.
Temnieniej jak już nadmieniłem, efekt tej Dewizy
poprawy w sensie zwiększonej produkcji nie jest jeszcze widoczny, Złożyły Dolary
‹ na 10“
sgłównie dwie przyczyny: Holandja

8,88

Londyn
Nowy-York
| ny warunkami atmosferycznemi, nieu- Paryž
rodzaj, który w roku bieżącym nabiera Ргаса

%

ganizmu

producenta,

že dla powstania

Szwajcarja

możliwości eksportowych - niezbędnem
„jest rzeczywiście

bardzo znaczne

zwię-

kszćnie wydajności z ha. Jak dotychczas rolnictwo nie jest samowystarcza|ne tembardziej, jeżeli weźmiemy pod
uwagę jego niezdolność własnemi si-

łami

'aprowidowania

eksportowe

w

miast.

rolnictwie

Możności
zarysowały

r

:Ё
!

Pozna-

171,80

Kupno

8,86
357.30
43,15
8.88
34.77
26.36

17226

238,35
238,95
125,35
125.66
46,74
46,86
237,70
238,30
123.93,5
124.25
niem.
212.56

171.67

237,75
125.04
46.62
237,10
123,62

—

Wstrzymanie

Wobec ostatnich
w -Mińszczyźnie,

konserwatora.

egzekucji

podatków.

rozruchów
włościańskich
wstrzymano na
pewien

czas egzekucję podatków od rolników oraz
zawieszono na dwa miesiące rozprawy sądowe

za

antysemickie

— (о) Zabronienie polowania na łosie, byki, dropie i wiewiórki. W Nr. 96
„Dz.

Ustaw ukazało się rozporządzenie

Min.

Rolnictwa o zabronieniu całkowicie do dn.
31 grudnia 1930 r. polowania na łosie -byki,
dropie, dropie-kamionki (strepety) i wiewičrki.

Rozporządzenie

to wchodzi

z dniem 24 stycznia 1929 r.

w žycie

— (0)

Podatek

od

opracowuje

nieruchomości.

wniosek

w Sprawie

pobrania w roku 1929 podatku
ków, jako dodatku
ku od

od

budyn-

do państwowego podat-

nieruchomości,

w wysokości

50 proc.

podatku państwowego, t. j. w dotychczasowym

wymiarze,

z tem

miarze tego podatku

jednak,

że przy

wy-

będą stosowane indy-

widualne ulgi do wysokości 12 i pół. proc.
podatku państwowego
do tych
nierucho-

mości, które
mieszkań
montu.

posiadają

powyżej

jednoizbowych

i

50 proc.

wymagają

re

Ministerstwo

dla robot-

P. i O. S. wydało

za-

rządzenie aby we wszystkich zakładach pracy, zatrudniających powyżej czterech robotników, każdemu robotnikowi, najpóźniej w
siedem dni po rozpoczęciu pracy wydana

była przez pracodawcę książeczka obrachun-

kowa.
Ksążeczki te mają być wydane według
wzorów dla poszczególnych kategoryj za-

kładów
przez

opracowanych

okręgowych

i

zatwierdzonych

inspektorów

pracy.

SZKOLNA.
— (o) Ulgi dla uczącej się młodzieży. Magistrat

na wczorajszem

posiedzeniu

postanowił, że ucząca się młodzież, zarów=

miejsc

i średnich, jaki
biletów na balkon

parterowych.

— Zarząd Opieki Rodzicielskiej przy Gi-

147, w składach: Pacific Rossa
i Sklep

ь-——__—

ników.

obrachunkowe

w kinie miejskim, może korzystaćw pierwszym seansie, od godz. 4-ej do 6tej, z

w każdej ilości sprzedaje „Rolnik
Wileński” Kalwaryjska 11 m. 3 tel.
6.

— Książeczki

—0

mnazjum im. kr. Zygmunta-Augusta niniejszem składa najserdeczniejsze podziękowanie
za bezinteresowny udział w koncercie
na

rzecz
dniu
duty

niezamożnych

watorjum

uczniów

gimnazjum

w

1 grudnia В. r. dyrektorowi teatru Rep. Jul.
Osterwie i art. teatru polskfe-

prof.

Wil. p. K. Święcickiej

TEATR
Konser-

i p.p.

Ol-

fji Plejewskiej, p. Karolowi Wyrwiczowi-Wi-

chrowskiemu oraz p. Aleksandrowi Kisielewiczowi za łaskawy współudział w „Czarnej Kawie”, urządzonej w dniu 29 listopada
b. r. na rzecz niezamożnych uczni gimnazjum
im Mickiewicza. Jednocześnie zarząd serdecznie dziękuje Magistratowi m. Wilna
za
udzielone dla dekoracji sal kwiaty.

WOJSKOWA.
— Dodatkowe
regowych rezerwy

zebrania kontrolne szei pospolitego ruszenia.

Minister Spr. Wojsk. zarządził dodatkowe
zebrania kontrolne dla szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia z bronią,
którzy

zobowiązani byli zgłosić się do zasadniczych

zebrań kontrolnych w roku bieżącym, łecz z
jakichkolwiek powodów temu obowiązkowi

zadość

m. Wilna.

W tej dziedzinie - jak się: dowiaduje:
Po zwiedzeniu fabryki, przyczem goście
ad
Kompeieniaroų — istnieje
mieli możność
zapoznać się z mechanicz- o 0
i sprzec;
całkiem odrębnych
znych ze sobą
p
nym sposobem zamykania puszek, odbyło postów.
się przyjęcie, podczas którego wygłoszono
„Jedni uważają, że po zniesieniu obeszereg przemówień i wzniesiono toasty na
wznieść na
należy
cnej . nadbudówki,
pomyślność rozwoju placówki.

szewskim, oraz za akompanjament p. Szczepańskiemu.
— Nowy termin oRónezo
zjazdu T-wa
Szkoły Białoruskiej.
owiadujemy się, że
ogólny zjazd delegatów Towarzystwa Białoruskiej Szkoły, odbędzie się w Wilnie w
dniu 9
b. m..
W pierwszym, zapowiedzianym terminie, zjazd ten nie odbył się z powodu nieporozumień wewnętrznych.
— Podziękowanie. Zarząd Opieki Rodzicielskiej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza składa serdeczne podziękowanie p. Zo-

nie uczynili, a mianowicie:

dzisiejszych resztkach baszty rodzaj drewnia

I MUZYKA.

nej werandy okrągłej z podcieniami, uwień-

Dziś i jutro
— Reduta na Pohulance.
draostatnie dwa przedstawienia poematu
na
matycznego „Kordjan“, przed zejściem
czas dłuższy z repertuaru, z Juljuszem Osterwą w postaci tytułowej. W scenach zbiorowych bierze ud ział pełny zespół Reduty.
wzorów
Stylowe ubiory ściśle według

pracowniach
wykonano w
historycznych,
4
ZE ZA
Reduty.
Początek o godz. 20-ej. Bilety wcześniej
do nabycia w „Orbisie* i od godz. 17-ej w
2
Teatru.
— Malicka i Węgierko w Reducie. W
czwartek, dnia 6 b. m. rozpoczynają wystęMalicka

Warszawie

w

Polskiego

Teatru

artyści

M

w słonecznej ko-

i Al. Węgierko,

mite paradoksy autora, cieszyć się będzie
jeszcze przez długie wieczory wyjątkowem
powodzeniem artystycznem, jednak ze wzglę-

technicznych

dów

i jutro, poczem
repertuaru.

— Piątkowa

z

schodzi

dłuższy

czas

w latach ubiegłych ćwiczeń. wojskowych. nie
odbyli

. 4)

zerwy

Podoficerów

(kateg.

A)

i szeregowców

urodzonych

w

r.

re-

1895,

1896, 1897, 1898 i 1899, którzy w latach
ubiegłych ćwiczeń wojskowych nie odbyli.
Wyżej wymienżeni
szeregowi rezerwy
i PE,
ruszenia muszą się stawić w

Wilno — miasto o godz. 8 rano w

dniach wyszczególnionych w planie.
W dniu 5 b. m. stawią się szeregowi

rezerw. i pospolit. ruszenia kat. A.
C. D.
(C1iC2), rocznika 1903, którzy nie stawili się do zasadniczych

w roku

zebrań

1928.

kontrolnych

W dniu 6 b. m. ta sama kategorja urodzonych w r. 1900. W dniu 7 b. m. urodz.

w

r. 1888.
W najbliższym

numerze

podamy

kate-

gorje szeregowych rez. i pospolit. rusz., którzy mają się stawić do P. K. U.

ZEBRANIA I ODCZYTY
— Wileński Oddział Polskiego T-wa Psy
chjatrycznego. We środę, dnia 5-12 r. b. w
sali wykładowej uniwersyteckiej w Szpitalu
Św. Jakuba odbędzie walne zebranie Wileńskiego

Oddziału

Polskiego

Psychjatrycznego
dzonych

gości

Towarzystwa

dla członków

w

30 w

2-gim

term.

ważne

bez

względu

1 terminie

o

o godz.
na

8-ej

ilość

i wprowa-

godz.

7. m.

wieczorem

członków.

Porządek dzienny: 1) Prof. Dr. R. Radziwiłłowicz: Wspomnienia
pośmiertne po
ś. p. Doc. Juljuszu Morawskim i ś. p. d-rze
Adamie Wizlu. 2) Prof. dr R. Radziwiłłowicz:
Z nowszych badań nad
cznym. 3) Sprawozdanie
ry nowego zarządu.
—

Sekcja

Opieki

dziny Wojskowej*

układem autonomizarządu, 4) Wybo-

KOMUNIKATY.
nad

organizuje

kursy

dla dzieci

rytmiczno-plastycznej

styki

dzieckiem

„Ro-

gimnawoj-

skowych i osób cywilnych od lat 4—12.
Żapisy
przyjmuje
Sekretarjat R. W.
(Mickiewicza
od 17—19-ej.

13) w poniedziałki i czwartki
Opłata zależna będzie od ilości

ul.

Dominikańska

5.

W

Słowackiego

niedzielę

9 grud-

nia o godz. 4 po poł. Towarzystwo
Wychowania Przedszkołnego zaprasza wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym
dla
przywitania św. Mikołaja, który obiecał
dzieci wileńskie odwiedzić, a nawet rozdać

niespodzianki.
Aby się dzieci

nie nudziły czekając

św. Mikołaja, przysłał do Wilna bajcZapy
która śliczne bajki opowie.
e,
Zapraszamy więc wszystkie dz'ec;
Wejście I zł.

Pierwsza reprezentacja
zjadą do Wilna.
odbędzie
„Pana Jowiałskiego" — Fredry,

Polskiego

Teatru

w. ponie-

działek 10 b. m.
Bilety w tej samej cenie, co w warszawskim Teatrze Narodowym już są do naby-

cia w kasie Teatru
bez

Szochet.

podudzia.

‚

tala ZEE
tym

Zamkowej

ją

dniu

samym

i św.

Jańskiej

przy

Józef

do

Szpi-

я

zbiegu ul,

Kosowski

przejechany został WE autobus Nr. 14383,
KoW. Markowskiego.
prowadzony przez
sowskiego opatrzył lekarz Pogotowia zaweы
Ž
zwanego przez policję.

Obydwa wypadki mialy miejsce w biały
dzień.
— Niefortunna

wyprawa.

nad

Wczoraj

ranem patrol K. O. P. przechodząc po poprzemytników
bandę
graniczu spostrzegł

usiłujących przedostać się na teren polski.
poPrzemytnicy spłoszeni przez kopistów,

rzucając

twy.

45 litrów

spirytusu

zbiegli

Li-

do

(b)

odcinka

(b) Strzelają. Onegdaj naprzeciwko
granicznego Rubieżewicze, w pobli-

żu granicy polsko-sowieckiej patrol sowieckiej straży granicznej został ostrzelany przez

po
się

grupę włościan sowieckich. Właścianie
ostrzelaniu patrolu, który zbiegł, ukryli

K. O. Ex któdo pobliskiego lasu. Patrolowi
ry w tymże czasie znajdował się w pobliżu
jeden z partyzantów krzyknął:
wypadku,
i u nas będzie porządek".
WW krótce

—

(b)

Aresztowanie

Komunistów.

W

jednym z lasów w pobliżu Stołpców policja
Areszwykryła „masowkę“ komunistyczną.
towano pięć osób, na czele z „przewodniczącym zebrania”, W ręce policji wpadł obfity
materjał dowodowy.
— Defraudant warszawski posługiwał się
fałszywym paszportem. Donosiliśmy wczoraj,
śledczym m. Wilna powiodło
że władzom
się przyaresztować w naszym mieście Wożnego PKO z Warszawy Andrukiewicza, któty sprzeniewierzył 10.000 złotych. Dalsze do-

— Pierwszy zwiastun zimy. W sobotę, chodzenie wykazało, że Andrukiewicz ukry1 b. m. w mieście naszem przez kilka go- wał się pod fałszywym nazwiskiem Wiktora
dzin padał śnieg, który jednak przy zetknię- Adamskiego, a metryki na nazwisko Adamciu się z mokrą ziemią natychmiast topniał, skiego sfałszował i sprzedał Andrukiewiczopozostawiając po sobie
jeno kałuże i błoto. wi BB Eo jako Załkind, znany już władzom
Był to pierwszy tegoroczny śnieg.
z tego rodzaju fałszerstw „zamieszkały przy
W niedzielę i w dniu wczorajszym pa- ul. Ponarskiej Nr. 18. Załkinda aresztowano
z
dał śnieg nadal, jednak połączony z deszczem i przekazano władzom sądowym.
Dyrekcja
względnie zbyt nietrwały aby stworzyć po— Poważna kradzież weksli.
włokę śnieżną.
firmy ekspedycyjnej „Konkurencja WarszawWogóle aura tej zimy wyprawia jakieś ska” (Kwiatowa 7) powiadomiła Urząd Śleddziwy. Mrozu dotychczas nie mieliśmy, śnie- czy o poważnej kradzieży weksli na ogólną
gu ani na lekarstwo. Dziś przypada świętej
sumę 14.500 zł. Dochodzenie ustaliło, że
Barbary. Jeżeli będzie ona „po wodzie”, to kradzieży dokonali zamieszkali w tym samym
w myśl staroświeckich przepowiedni
Boże domu Aleksander Dowbor i Jan Matejewicz
Narodzenie będziemy mieli „po lodzie". Zo- Weksle odnaleziono i zwrócono firmie, obu
baczymy.
zaś sprawców oddano do dyspozycji sędzie-

—-

Uroczystość

przeniesienia

fabryki

konserw „Atlantie* do nowego gmachu. W
niedzielę ubiegłą odbyła się — uroczystość
przeniesienia fabryki konserw „Atlantic* do
nowowybudowanego gmachu przy ul. Wiwulskiego Nr. 106.
Fabryka „Atlantic* jest jedną z większych tego rodzaju fabryk na Kresach. Obecnie dzięki uzyskaniu nowego lokalu, zdobyła ona dalsze możliwości rozwoju..

Fabryka

zatrudnia

obecnie

65

robotni-

ków wyrabiając cały szereg gatunków konserw rybnych, które zdobyły już sobie należyte uznanie na rynku polskim.

„ Na odnośnym obrazie Smuglewicza widzimy dość wysoką basztę o 4-ch kondyNa
(obecnie mamy dwie tylko!).
gnacjach
innym jeszcze również starym szkicu widzi

my znowuż basztę o 4-ch kondygnacjach z
tą jedynie różnicą, że gdy u Smuglewicza
na drugim
wieża ma kształt cylindryczny,
obrazku mamy wieżę w kształcie stożkowa
tym, zwężającym się ku górze (zaznaczmy
tu nawiasem, że ten ostatni szczegół wyda-

je się dość prawdopodobnym).
„ „Więc może wartoby wieżę

go śledczego |-go okręgu.
gazem świetlnym. W
— Zatrucie

2 b. m. w

mieszkaniu

przy

ul. Beliny

;
dniu

Nr.

odbudować
nie

zapyta

pierwotnych?"

w jej kształtach

jeden z pośród czytelników. Niestety, jest
to niemożliwe ze względu na brak ścisłych
rysunków lub planów omawianej przez nas
basztę

odbudowawszy

Gdybyśmy,

baszty

na podstawie stosunkowo niedawno wykonanych i sprzecznych w szczegółach paru
„Patrzcie,

Oto

„nabieranie

go-

powiedzielibyśmy:
a pospolite

RZ

„Może więc być jedynie mowa o baszcie

dopasowanej

1

charakteru

na podstawie

ze

możemy

rycin

wyżej

wzmiankowanych

do

a

miasta i jego architektury,

pra-

złamania

Przewieziono

baszty?—

dzisiejszej

charakterem

m

stylizowanej,

autobusowe.
pisali o złym

ona

Doznała

tem

o

Co mówi

baszty wysokiej.

ie

ci

stanie komunikacji autobusowej, zwłaszcza
o tem, że nie wszyscy kierowcy są należycie przygotowani, znalazło potwierdzenie w
dwóch wypadkach, jakie miały miejsce przed
dwoma dniami.
Przy zbiegu ul. Zawalnej i Kwaszelnej
autobus Nr. 14360, prowadzony przez $70fera Al. Hryniewskiego przejechał 24-letnią

Genię

wzglę-

nasze

istorja? Czy nie będzie to sprzeczne z pie

rysunków,

WYPADKI I KRADZIEŻE

wego

na górze Zaka

niej postulaty.

E

przerwy.

— Znów dwa wypadki
Wszystko to, cośmy ostatnio

basztę

widzieć

jest baszta Górnego Zamkul*. byłaby to nie

wiecz.

11—9

Polskiego

dziwacz-

co nam chodzi? Chodzi nam koniec
końców 0 dwie rzeczy: 1) o jaknajbardziej
wdzięczny i okazały wygląd tego widzialnego zdaleka zabytku, z uwzględnieniem, w
granicach możliwości, jego form pierwotnych i 2) o jaknajbardziej rozległą panora-

s

nem, Ćwiklińską i innymi na czele, z własnekostjumami 1 rekwizytami
mi -dekoracjami,
gmachu

Nie brak wreszcie nawet tak

nych pomysłów, jak wychodzący z założeń
ściśle i wyłącznie konserwatorskich, projekt

premiera. W piątek wcho-

dzi na repertuar Teatru Polskiego komedja
angielska L. Verneuilla i L. Berra z dziedziny kryminalistyki p. t. „Czarodziej“ | („Be
„Beverlej“ „daje wiverley“). Jakkolwiek
dzowi dreszcze sensacji, jednak nie ma nic
wspólnego z tanią i tandetną robotą bulwa-

się w

gro-

wygoprzy
mę Wilna ze szczytu baszty,
dnym dostępie na jej wierzchołek.
„, Wynika stąd przedewszystkiem, że pra-

dziś

tylko

będzie

grany

na

w prastarych

dziskach słowiańskich. Inni pragnęliby repierwokonstrukcji baszty w jej tormach
tnych. Podnoszą się także głosy na rzecz
budowy całkiem nowej baszty.

dem

znako-

powiedzeniai

dachem; całość sty-

baszt

wej, skonkretyzujemy ściśle

sądząc z codziennego przyjęcia, jakiem się
cieszy wśród publiczności, która nieustannemi salwami śmiechu i wybuchami oklasków

na dowcipne

na wzór

gnęlibyśmy

medji Niecodemiego „Świt, Dzień, i Noc".
Bilety już są do nabycia w „Orbisie".
Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Po—
Kiedrzynskiego,
wrót do grzechu* — St.

reaguje

lizowana

prof. Szyszko Bohusza, zdaniem którego po

kasie

py

czonej tym lub innym

zniesieniu obecnej nadbudówki, istniejące
resztki baszty należy zabezpieczyć daszkiem
i tylel Na szczęście projekt ten spotkał się
z ogólnem potępieniem.
By łatwiej uświadomić sobie, jaką pra-

1) Szeregowi rezerwy i ae
ruszenia (kat. A. C. D.) urodzonych
w roku
1900, 1903 i 1888 (wszystkich bez wyjątku).
zd
atu.
2) Szereg. rezerwy i pospol. ruszenia (kat. rowego melodram
w Wilnie. WileńNarodowy
Teatr
A i C) urodzonych w r. 1890, 1891, 1892,
teatralne zapiszą złotemi zgłos1893, 1894,
1895, 1896, 1897, 1898, 1899 i skie kroniki
grudnia 1928 roku, kiedy to
10
datę
kami
1901, którzy zobowiązani byli do zebrań konNarodowy z najki
Warszaws
Teatr
cały
trolnych w“latach ubiegłych, lecz nie stawili
dramatycznej,
sztuki
się. 3) Podoficerów rezerwy
(kateg. A) większymi potentami
ęgrzyFrenklem,
urodzonych w r. 1890, 1891 i 1894, którzy a mianowicie, Solskim,

zgłoszeń.
— Do sali Gimnazjum

SAMORZĄDOWA.
Magistrat

Wyrwicz-Wichrowskiemu,

wystąpienia.

no szkół powszechnych
akademicka, po nabyciu

KARTOFLE
Kalwaryjska

naczelnego

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.

8,90

358.20
359.10
43,26
43.37
8,90
8.92
34,86
34.95
26,42,
26.48

osiągnięcia Stokholm
wypadku
Ale nawet w
przez rolnika większych zbiorów nie Wiedeń
' należy oczekiwać rychło poważniejszej Włochy
zmiany w bilansie handlowym, bowiem Kopenhaga

przeciętna produkcja tak dalece nie za- Belgja
„ spakaja rzeczywistych wymogów or- Marka

w

WARSZAWSKA

3 grudnia 1928 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.

4 zniszczenie powojenn e i w ciągu trzech
; lat bez przerwy nieurodzaj zpowodowa

rozmiarów nienotowanej jeszcze klęski.

zamiejscowe:

Grudziądzu, Wilnie, Łucku,
Lublinie i Kielcach.

nowisko

go

P. K. U.

nej poprawie w rolnictwie. Rolnictwo Na każdą książeczkę nominalnej wartości zł.
poszczególnej
bezwzględnie wykazało bardzo poważ- 860 będzie udzielana pożyczka lombardowa sów, wzywając do każdej
sprawy osoby zainteresowane.
w
kwocie
zł.
500.
Pożyczki
będą
udzielane
ny postęp co do stosowania
nawo— Odwołanie prof. Remera.. Konserokres do 3 i pół lat. Przez pierwsze trzy
. zów sztucznych, ulepszonych narzędzi na
półrocza dłużnik spłacać będzie tylko pro- wator wileński prof. jerzy Remter wyjechał
rolniczych i t. p. Ustrój agrarny ule- centy po upływie zaś tego okresu następuje w dniu wczorajszym do Warszawy aby na
ga właściwej przebudowie:
ukończo- spłata kapitału w czterech równych ratach mocy delegacji Min. W. R. i O. P. objąć sta' tysięcy ha, likwidacja

handlowych

К КО NIKA

gorsze,
uległy znacznej zmianie na
,, bowiem zróżniczkowanie taryf, zblijężające Wilno do Gdańska, nie stanobri jeszcze dostatecznej rekompensaty.
w wielu jeszcze
strony
Z drugiej
nie dorównuje
produkcja
branżach
przedwojennej. Nie trzeba zapominać,
że Wileńszczyzna zaledwie od 8 lat
przestała być terenem walk, najazdów
i. okupacji, a tylko od 1922 r. datuje
się definitywne
rozstrzygnięcie
jej
przynałeżności państwowej.
Bliskość
dwuch niespokojnych
sąsiadów
niezbyt sprzyjała przejawom inicjatywy i
lokacie kapitałów na tym terenie, największą jednak przeszkodę w rozwoju przemysłu stanowił brak Środków
produkcji: maszyny i narzędzia zostały przeważnie przed wkroczeniem niemieckiej armji do Wilna—ewakuowane wgłąb Rosji, skąd już nie powró| 5
ciły, co ocałało
przywłaszczyli Niem- stała osiągnięta właściwa zdolność na- Opad zado-)
cy lub zagrabili bolszewicy. Znaczna bywcza ani są zaspakajane potrzeby bę w mm
część budynków fabrycznych
została konsumcyjne w należytym stopniu.
:
2
Wiatr
Ten wzgląd że województwo Wi- grzewatający
1! Połnocno-wschodni
į zniszczona lub powažnie uszkodzona
podczas działań wojennych. Miasto leńskie z braku wielu surowców oraz
Uwagi: Pochmurno. Deszcz.
- Smorgonie słynne ze swych zakładów braku węgla przemysł swój siłą rzeczy
ograniczyć musi do przetworu lub prze- Minimum za dobę 5°С.
garbarskich pod pociskami i skutkiem
roślinnej, Maximum na dobę 17C.
pożaru legło w gruzy. W
uprzemy- róbki przeważnie produkcji
zwierzęcej i leśnej, oraz zasobów mi- Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia
słowionych majątkach niema zakładu
nerałnych, że z drugiej strony wojewóL
przemysłowego, któryby ocalał.
dztwo
jest
terenem
wybitnie
rolniczym,
URZĘDOWA.
Wobec ogromu
zniszczenia,
nic
posiadającym duże możliwości rozwo-*
dziwnego, że okres odbudowy
przey do Święcian.
Wojewod
p.
Podróż
—
jowe — ten wzgląd powtarzam winien
mysłu wileńskiego nie został jeszcze
niedzielę p. Wojewoda Raczkiedecydująco zaważyć na dalszem kształ W ubiegłą Kuratore
m Okr. Szkolnego Steiazamknięty, że postęp
w tej mierze
wicz z p.
towaniu się tutejszych stosunków go- nem Pogorzelskim i w towarzystwie sekrebardziej zaznacza się w odniesieniu
spodarczych w kierunku
wzmożenia tarza osobistego p. Staniewicza udał się do
do małych o typie rzemieślniczych zaprodukcji roślinnej i hodowlanej. Tak Święcian celem wzięcia udziału w uroczykładów. Przytoczę tu kilka cyfr po- by między państwami jak i między stości poświęcenia przedszkola.
я
W czasie swego pobytu p. Wojewoda
«. jaŚniających: w przemyśle
mineral:
poszczególnemi dzielnicami w różnoli- zwiedził niedawno otwartą Stację
Opieki
nym średni stan zatrudnienia
na
|
tych warunkach Polski musi zaistnieć nad Matką i dzieckiem, schronisko dla dziezakład wynosił 13 robotników w ro- pewna kooperacja gospodarcza, pole- ci i starców, gmach gimnazjum, w którem
ku 1910, zaś w roku 1927 tylko 3,4,
obecnie nowa duża sala gigająca na wzajemnem uzupełnieniu po- dobudowuje sięosiem
klas szkolnych. Wresz« dla przemysłu
żelaznegoi maszynomnastyczna i
trzeb gospodarczych.
cie zwiedził p. Wojewoda nawootwarty szpiwego odnośne cyfry zatrudnienia
są
Z. Harski.
tal położniczy i nowowybudowane gmachy
—22, i 9, dia przemysłu
chemicznesądu oraz aresztu policyjnego.
g0—6 i 3. W r. 1927 na tartakach
nowego komen— Słuszne

t
'

rozruchy na Białorusi.

spokojnem sumieniem dobudować parę brakujących kondygnacyj.
Za wysoką baszą przemawia i ta je-

gdy z gó-

szcze okoliczność, że wówczas

panoramę

pełną

mamy

ry Trzykrzyskiej

Zamkowej
Wilna, z takiej baszty na górze
jaką mamy obecnie, panorama jest niepełną ponieważ okolice położone za górą
Trzykrzyską przesłania całkowicie ta góra.
Przy dostatecznie wysokiej baszcie manka*
ment ten, według wszelkiego prawdopodobieństwa, zostałby usuniętym!
Jakie zastrzeżenia

wysunięte

mogą być

w związku z tym projektem?
sylwetki
„ Obawa przed „naruszeniem*
Wilna? Zbytnie obciążenie fundamentów
baszty? Czy są to zastrzeżenia istotne? Czy
może być mowa chociażby o jakimś naru61
szeniu sylwetki Wilna gdy dany
tej sylwetki—szpetna nadbudówka drewniana,- powstał dopiero przed kilkudziesięciu
zaborgo władzom
laty i zawdzięczamy
zgnieceniu popo
czym, które niedługo

urządziły tu sobie
wstania styczniowego
budkę dla telegrafu optycznego?!
O ile znów chodzi o fundamenta, to
‚
jeśli wytrzymały one ciężar czteropiętrowej baszty w przeszłości to wytrzymają go
i teraz, tembardziej,

nie

że

niej bronić się przed Moskwą
na

kami, a mamy

zamierzamy

zada-

jedynie

względzie

z

lub Krzyža-

nia estetyczno-iurystyczne, więc grubość
murów w dobudowanych górnych kondy-

gnacjach

minimalną,

będzie

to tak trudno wzmocnić

góry Zamkowej?l.

nośne zbocza

tu poruszali takich kwe-

„Nie będziemy

krużgacku

styj jak to lub inne urządzenie

baszty (Otwar-

па szczycie

obserwowanego

jak urządzenia

ty lub osłonięty daszkiem),
wewnątrz

baszty

przeszłością Góry

muzeum

Zamkowej

urządzenia tu winiarni
na wzór jak

czy-Ż

zresztą

fundamenta i od-

związanego

z

(propozycje

lub innej restauracji

to było przy

upa-

Rosjanach.

dły z miejscal), jak kwestja tych lub innych schodów wiodących na szczyt baszty
(niektórzy chcieliby windy dla osób w starszym

wiekul)

z

miejsca tej niecierpiącej

szcze-

bowiem

i t. p. są to

się o ruszenie

góły, narazie zaś rozchodzi

zwłoki

sprawy,

na załatwienie której oczekujemy już od
Przechodzień.
lat kilku!

RADJO.

Wtorek dn. 4 grudnia 1928 r.

11,56-12,10: Transmisja

z Warszawy:

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjąckiej w
Krakowie oraz komunikaty. 16,10 — 16,30:
Odczytanie programu dziennego i chwilka
litewska. 16,30 — 16,45: Kurs języka włoskiego. 16,45—17,10: Kronika z życia młodzieży. 17,10— 17,35: Audycja recytacyjna z
cyklu: „Polska poezja współczesna”. Utwory Anny Słonczyńskiej. . 17,35—18,00: Tr. z
Poznania: „Na końcu języka* odczyt. 18,00
popularnego
--19,00: Transmisja koncertu

ulegli zatruciu gazem świetlnym Cypa Szuchowska, Lejba Szuchowski, Sonia Berman
Pierwszej pomocy
i Mojżesz Sanit

z Katowic. W programie. muzyka polska.
19,00 — 19,25: Dialogi regionalne. 19,30 —
19,55: Transmisja z Katowic: „Przez okno

Pozostali cho-

19,56—20,00: Transmisja sygnału czasu Z
Warszawy. 20,00—20,25: Transmisja z Katowic: „Bery i bojki śląskie". 20,30 — 22.00:

Ratunkowe, które
udzieliło Pogotowie
wiozło Cypę Szuchowską w groźnym

nie do Szpitala Żydowskiego.

odsta-

wyrzy pozostawieni w domu. Powodem
padku było uszkodzenie rur, prawdopodobnie przez robótników wykonujących roboty
ziemne, prowadzone przez Magistrat m. Wilna.

życia —

pogląd

na

ustrój

Świata"

odczyt.

Transmisja z Katowic:
Koncert kameralny
muzyki polskiej. 22,00 — 22,30: Transmisja
z Warszawy:
Komunikaty. 22,30
23,30:

Transmisja muzyki tanecznej z Katowic.
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Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Mileįkowski
Szmuel,
zam.
w
kol.
Borowy
Młyn,
gm.
Smorgońskiej,
pow.
Oszmiańskiego.
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rolnicy,

JE

będący

właścicielami

samodzielnych

8548. I. A. „Milikowska Chaja*
w Krewie, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma istnieje
od 1919 roku. Właściciel Milikowska
Chaja, zam. tamże.
1871—VI

c) złożą wadjum w wysokości 5 proc. ogłoszonej ceny
wywoławczej sprzedawanego gospodarstwa.
Stawający do przetargu winni do dnia 19-12 1928 r. zło-
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wzorowem;

tamże.

należy do zawodowo
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nej

w dniu 17-10 28 r.
8700. I. A. „Wejckin Faja* w Miorach, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż
resztek towarów włóknistych.
Firma
istnieje od 1927 roku. Właściciel Wejckin Faja, I REA
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na wyjazd.
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Dobroczinny
M:
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st. kol. 5 klm.
zaułek Nr 2-a m. 3.
Obszaru okoto 120 „Buchalter“.
s
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D H.-K. „Zachęta" | posady.
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tel. 9-05.
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—o lu С.
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był naprawdę tryumfalny. Publiczność
tak tłumnie wyległa na ulice że dopraw
dy z wielkim trudem karawana nasza
przedefilowała przez ulice miasta. Każdy nietylko chciał zobaczyć owe Chevrolety, które przedarły się
poprzez
bezdroża afrykańskie,
lecz
dotknąć
ich,

by

przekonać

się

namacalnie,

że tak jest w rzeczywistości.
Tego samego dnia wieczorem wynasza jest rzeczą pożyteczną — sądzę
— nie ulega wątpliwości, gdyż prze- dano na naszą cześć bankiet w hotelu
tym wzięli
mawia ona językiem faktów, że dla no- Continental. W bankiecie
woczesnega samochodu niema takich liczny udział przedstawiciele
władz,
dróg, ani takich bezdroży, których nie- wojskowości oraz sier przemysłowych,
zdołałby on przebyć.
Ma olbrzymie handlowych i towarzyskich.
znaczenie dla przemysłowca, dla kupca
Depesze gratulacyjne posypały się
i podróżnika, i wogóle dla naszej no- zewsząd — z Kapsztadu od zarządcy
woczesnej cywilizacji,
która ' dzięki Prowincji, który podkreślił w swej desprawnym
środkom *komunikacyjnym peszy daniosłość naszej ekspedycji dla
przenika do najodleglejszych
zakąt- rozwoju transportu motorowego w Afry
ków świata.
ce centralnej; od burmistrza
miasta
Dnia 6 sierpnia, w pięć
miesięcy Kapsztadu, z Indyj, Z Włoch, z Angiji,
po opuszczeniu Kapsztadu, stanęliśmy z Francji, z Hiszpanii etc.
u bram Kairu. Na spotkanie nasze wyA więc pierwszy etap naszej podrójechała olbrzymia karawana samocho- ży został przebyty. Zmaganie się z tru-
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Myśl o tem, że bezdroża i pustynie
Afryki, oraz walka z żywiołami są już
poza'nami, dawała nam radość, jaką
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się spełnić jakiś czyn pożyteczny
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urzędniczych lub urzędów. Dowiedzieć
się

i złote EB
lux,
lampa
Bacha Porcelanowe
(sztuczrie słońce gór- korony. Sztuczne zę- H
Wojskowym, uskie)i elektrycznością by.
rzędnikom i „uczącym

. Mickiewicza
Bs > 2424,

skórne i płciowe,

do

kw. odpowiedni
budowę domów

pp. Choroby

0815—
Dr. Zeldowiczowa (djatermja).
Dr.
POPILSKI
KOBIECE, WENE- choroby skórne i weRYCZNE, NARZĄ- neryczne. Przyjmuj
DOW MOCZOW. od godz. 10 do 11 оё
od 12-21 Od 4-6, | 5—7 p.p. W.Pohulan-

choroby

mu przebyta przez nas przestrzeń dzien się wreszcie w górzystej miejscowości
nie była bardzo minimalna. Mimo to w pobliżu oazy Kukur, skąd widać już
jednak zdążyliśmy choć powoli,
lecz było
położone
nad
Nilem
miasto
uparcie naprzód krętemi drogami
do Assuan,, gdzie zamierzaliśmy
zatrzycelu, albowiem prosta droga była zu- mać się na parę dni dla wypoczynku
pełnie
niemożliwa,
głównie z tego i zreperowania
chłodnicy.
względu, że jej wcale nie było.
Zjazd z góry do miasta Assuan był
Wszyscy uczestnicy wyprawy wy- bardzo trudny, albowiem góra
była
tężali swe siły, by jaknajprędzej prze- bardzo stroma i pokryta złomami skał.
być bezwodną pustynię, albowiem wy- Przez cały czas podróży po
zboczu
czerpanie się zapasu wody, jaki mieli- gór groziło
nam
niebezpieczeństwo,
śmy ze sobą, groziło nam wszystkim gdyż najmniejsza nieuwaga, najmniejniechybną śmiercią. Na szczęście
w szy nieprawidłowy ruch
kierownicy,
jednej opuszczonej kopalni znaleźliś- lub najmniejszy defekt w systemie hamy źródło, co pozwoliło nam dopełnić mulców, mógł spowodować katastroię
nasz zapas wody, będącej już na wy- stoczenia się w przepaść. Pa czterech
czerpaniu, i przebyć pustynię.
Gdy;- godzinach
uciążliwej i niebezpiecznej
byśmy źródło to znaleźli wyschnięte, jazdy znaleźliśmy się u stóp góry, gdzie
to prawdopodobnie ekspedycja nasza rozpościerało się miasto Assuan.
zakończyłaby się wśród pustyni, alboKONIEC PIERWSZEGO ETAPU.
wiem chłodnica zaczęła ciec i potrzebowała stałego dopełniania jej wodą.
Droga od Assuan do
Kairu
nie
Dzięki temu, że zabraliśmy ze so- przedstawiała już ani zbyt
wielkich
bą z Kartumu przewodnika Araba, uni- trudności, ani zbyt wielkich niebezpieknęliśmy błądzenia po pustyni,
przez czeństw w porównaniu z tem, cośmy
co znacznie zyskaliśmy na czasie.
przeszli do tej pory. Jadąc wybrzeżem
Po dziesięciu dniach znaleźliśmy Kanału, spotykaliśmy co chwila na tej

Stanisław Mackiewicz.
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Na przestrzeni 200 mil nie spotkaliśmy ani jednego strumyka, ani jednej
oazy — tylko piaski i piaski bezbrzeżne. Samochody nasze zapadały się tak
głęboko w piasek, że jazda stawała się
zupełnie niemożliwa. Nie było inne rady, tylko trzeba było skorzystać z zabranych z Kartumu
kilkumetrowych
siatek drucianych. Siatki te ułożone na
piasku chroniły samochody od zapadania. Oczywiście, posuwaliśmy się naprzód bardzo powoli, gdyż co parę kro-
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ul. Mickiewicza 4 — 6.

niskie.

г--------------.-----

godziay

Dziś! Arcydzieło

«

Wydawnictwo niezbędne w każdem przedsiębiorstwie.

13) został już otwarty dział ubrań
damskich,
T-L8bS

&

czynna

głównych:

sumieniu
.pspontetwóre MoulinR uget Kobiety(Handel ©żywymmieczystem
towarem), w rolach 16
uszający erotyczny dramat w 12 aktach z cyklu

|
KrWielka„Mania“
30.

Wschodniej

gospodarcze

Kasa

gormuje w aktualnych zagadnieniach gospodarczych

przyjmuje

Ceny

Film

Tragiczne

Kino-

rolników;

i na raty

materjałów ostatnich nowości, oraz
obstalunki z własnych materjałów.

=

Sceny

GAZETA HANDLOONĘ
codzienne

p

VALOBREGA

WIELKAg42.

w Poznaniu.
W sprawie obejrzenia gospodarstw wzorowych poleca
się zwracać do Administratora Dóbr Krotoszyńskich w Krotoszynie — zamek dla skierowania do odpowiedniego likwidatora.

Jedyne

we

=

Banku Rolnego w Poznaniu, ul::.

poleca Lb. KULIKOWSKI m. wielka Nr. 13.
uży wybór

Farrell.

Poraz pierwszy w Wilnie
Długooczekiwana
uro czysta premjera!

Kino „Piccadilly“

Oddział

UBRANIA podług najnowszych WZORÓW
na zamówienie

i Charles

Pocz а1еtek

gospodarstwa

Oferty przyjmują: Wydział Agrarny Instytucji CentralPaństwowego Banku Rolnego ul. Nowogrodzka 50, oraz

piętro,

ABY)
\
sunu zanauzama

MĘSKIE

Beery

dotychczas widzieli. W rolach

humoru! Arcywesoła farsa p.t. ” srmenezzwonnawaszama
niezapomniana bohaterka
filmu
„Białe Noce“.
Nad

A;źMickiewicza 22
IEWICZA ZZ.

Wydział Agrarny Oddziału Państwowego Banku Rolnego
w
Poznaniu, ul. Kantaka 10.
3
Szczegółowych warunków w sprawie warunków sprzedaży udzielają: Wydział Agrarny Instytucji Centralnej PaństwoNowogródzka 50 II
wego Banku Rolnego w Warszawie, ul.

1876—VI

pluszo-

się

Dziś

Polonia*
3

Do dnia 30-XII 1928 r. refłektanci będą mogli dowiedzieć
się o dopuszczeniu do ustnego przetargu.
Ustny przetarg odbędzie się w lokalu _ Państwowego
w Poznaniu, ul. Kantaka 10, dnia 10-I 1929 r.
Banku Rolnego
godz. 11 rano.
=

8553. I. A. „Mowszowicz Bluma* w os. Ługomowicze,
gm. tejże, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy. Firma istnieje
od 1928 roku. Właściciel Mowszowicz Bluma, zam. tamże.

we DAMSKIE i
ze starych na naj-

»

b) deklaracja, że nie jest właścicielem samodzielnego
gospodarstwa rolnego, lub że zobowiązuje się do sprzedania
posiadanego gospodarstwa;
c) zobowiązania, oznaczone w pkt. a i b, opisanych w
poprzednim ustępie ogłoszenia;
d) dowody udziału w pracy społecznej — zwłaszczą w
dziedzinie rolniczej;
e) dowód złożenia wadjum.

8552. I. A. „Mofski Wilhelm“ w Ikaźni, gm. Przebrodzkiej, pow. Brasławskim, sklep spožywczo-kolonjalny i galantecji. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Moński
Wilhelm,
zam. tamże.
1875—VI

filcowe,

zobowiążą

utworzenie

antaka 10 w opieczętowanej kopercie oświadczenie, jaką najwyższą cenę ofiarowują za sprzedawane gospodarstwa.
Do oznaczonego oświadczenia winny być dołączone:
a) dokumenty, stwierdzające, że stawający do przetargu

8551. I. A. „Monski Aleksander“ w Nowo-Pohošcie, pow.
Brasławskim, drobna sprzedaż towarów galanteryjno-bakalejnych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Moński Aleksander, zam. tamże.
1874—VI

KAPELUSZ

spowodowało

żyć w Oddziale Państwowego

8550. 1. A.„Misuszczyn Gitel“ w Widzach, pow. Brasławsklep spożywczo-galanteryjny.
Firma istnieje od 1927 r.

zam.

istnienie

wzorowego;

8549. I. A. „Milikowska Nachama* w Oszmianie, ul. Rynkowa 31, sklep galanterji i śledzi. Firma istnieje od 1912 roku.
Właściciel Milikowska Nachama, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór.
1872—VI

Gitel,

morskiej przewyższa wszystko, cośmy

Premjera!
*
8
i
Fascynujący
film
e czasiel
„A (rzech
į
t
i o“ p U t

KINO-TEATR

a) zobowiążą się utrzymywać przynajmniej w dotychczasowym stanie trwałe zabudowania, lub specjalnie cenne kulktórych

FREGATA
zdjęć

SE

zawodowo

tury,

Misuszczyn

"Ostrobramska 5.

Ki
Ea
o: „Ilelios
Teatr
Wileńska 38.

film:

dramat w 14 aktach. Wielki epos morza! Bohaterskie walki z Korsarzami! Technika

Wallace

100 ha,

FREGAT

grudnia 1928 r. włącznie będzie wyświetl

„„NIEZWYCIĘZONA

MIEJSKA;

ul.

IEŻONA

ania 3 do dnia 7

Następny

8547. I. A. „Milikowska Szyfra*
w Krewie, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Milikowska Szyfra, zam. tamże.
1870—VI

Właściciel

Od

i dochodowym,

(niekarłowatych) gospodarstw rolnych, którzy:
=
>
k

1869—VI

skim,

a

г

złotych.

„Milejkowski Szmuel* w Smorgoniach, pow.

sprzedaż

amo

odległe jest od miasta powiatowego 12 klm. szosą, od stacji
кkolejowej
R Kozmin drogą bitą ą 6 klm., stacjai kolejki powiatowej
zje >
Cena wywoławcza 272.000, zł. z czego
pożyczki
w
listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego około 149.000

w dniu 27-9 28 r.

Oszmiańskim,

AOEĆ

oraz z uprawami i zasiewami ozimemi.
2
Gospodarstwo wzorowe OOO!

. 1. А. „Farbiarnia skór — inżynier—chemik
Kuszel
Lewin'*
Wilnie,
Popławska Lewin
30, farbiarnia
skór. wFirma
istKale od w IEA
kę ul. Widacki
Kusta zam.
Wilk
ul. Zygmuntowska 20.
1868—VI
————————————————————
8546. 1. A.

a

Ska

DO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie
następujące

чОны

-

Rejestr Handlowy
&

wciągnięto

rs

SŁOWO

-—

Ра

„6

4

Mickiewicza 1, tel.

SMB GD

terenach

afrykańskich 4

stało się już częścią historji automobilizmu.
W Kairze zamknęliśmy pierwszy
rozdział naszej epopei. Drugi rozdział |
Europa *!
—— to Mała Azja, Bałkany,
ostateczny nasz cel podrėžy Sztokholin 4
Oto główne punkty naszej dalszej m$
szruty: Gaza, Haifa, Beirut, Alleppo;
Aleksandretta, Adana,

+

Karaman, Konia, ,

Ilgin, Afium, Karakissar, Kutaya, Ismid,

i Skutari. A następnie Bóstor, Kon$tantynopol, Adrjanopol, Ruszczuk, Bukareszt, Slatina, Turnu, Severin, Belgrad,
Brod, Zagreb, Triest, Bescia, Medjolan,
Zurich, Bazyleja, Miilhura, Remiremont .
Epinol, Nancy, St. Didier, Paryż, Amiens,

Abbeville,

dalej —

Boulogne

i Calais.

A

Londyn

i z powrotem na kon- -

tynent

przez

Hawich,

Utrecht,

Arnhem,

gdeburg,

Kleve,

Pacztdam,

Berlin,

Kolding, Kopenhagę,

wreszcie —

Antwerpję,

Kolonję,

Gothenburg

Sztokholm.

DIG
Wiieńskie*

Ma-

Hamburg, ,

ul, Kwaszelna

—
23
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