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Drobne postanowienia Rady

Doniosła

LUGANO. 13.X1I. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu Rada Ligi Narodów
między innemi postanowiła zgodnie z
prośbą rządu greckiego zorganizować
w Grecji w związku z ostatnią epidemją dengoe służbę sanitarną z ramienia Ligi Narodów.
Prośba komisji rządzącej
zagłębia Saary o udzielenie
pożyczki została przekazana komitetowi finansowemu Ligi Narodów.
Następnie
po wysłuchaniu sprawozdania min. Stressemana o pracach
komitetu gospodarczego
Ligi Narodów, Rada postanowiła skierowąć ze
wszystkich rządów apel o możliwie
największe
przyśpieszenie ratyfikacji
układu o zniesieniu zakazów i ogra
niczeń w zakresie wywozu i przywozu, jako też innych konwencyj ekono„ micznych, zawartych w Genewie, ałbowiem
wejście
w życie tych umów
znacznie ułatwiłoby
międzynarodowe
stosunki ekonomiczne.

DświadczeniaRozmowy-Wizyty.
LUGANO, 13.XII. PAT. Briand,
Chamberlain i Stresemann oświadczyli
przedstawicielom

swe

rozmowy

prasy,

za

iż

uważają

ukończone.

Jest

rzeczą prawdopodobną, że sesja Rady
zakończy się w sobotę. Briand przyjął bułgarskich ministrów spraw zagranicznych
i finansów,
dalej
hr.
Bethlema i min. Zaleskiego. Węgierski
prezes Rady Ministrów hr.
Bethlem
złożył wizytę min.
Zaleskiemu,
poczem odwiedził Brianda i Stresemanna, wieczorem zaś miał spotkać Chamberlaina.

Lo uzgodniono?
LUGANO, 13 XII. PAT. Szwajcarska Agencja Telegraficzna podaje, że
na konferencji dzisiejszej ministrowie
spraw zagranicznych Francji, Wielkiej
Brytanji i Niemiec zdołali usunąć nie
porozumienie angielsko niemieckie w
kwestji wykładni art. 441 traktatu wer
salskiego.

Nie

osiągnięto

natomiast

zgody na utworzenie
t. zw.
komisji
konstatacyjno-pojednawczej
w
Nadrenji.
Ostateczna
decyzja w tej sprawie
nie zapadnie

w

Lugano,

gdyż

dalszy

ciąg rokowań
zależy od rezultatów
śkonferencji
rzeczoznawców
finansowych. Co do terminu zwołania komi:
sji przygotowawczej konferencji rozbro
jeniowej, ministrowie zgodzili się,
iż

zwołanie konferencji jest rzeczą przewodniczącego komisji Loudona, który
uczyni to we właściwej chwili.

LUGANO,

13 XII.

szwajcarskiej

PAT.

Głosy

o wczorajszej

„Neues

Źuricher Ztg." jak

spotkało

Wywiad

Dziennik

przypuszcza,

do

życia

komisję

cyjnych między obu

malną

krajami

BERLIN.

mowa

kanclerza Mullera

Pat.

polityczną,

w Lugano

niemieckich

nacjonalistycznej

nej w polityce zagranicznej.

3

konanie, że
stanowisko

/

W

miego

każdym razie

panuje

możiwości

wobec

Brianda

da ze Stressemanem
Chamberlain,

nie był obecny

jakkolwiek

w

kołach

niemieckich spodziewano
się, że rozmowa prowadzona
będzie we trzech.

nawiązując

do

związku prasy

berlińskiej,

wygłosił kancierz Rzeszy

prowadzonych

obecnie

Herman

przez

urządzonem

od ostatnich załóg

należy

uważać

nietylko

ministra

za cel niemiecki,

na

Muller mowę
Stresemanna

terytorjów

lecz za cel po-

równouprawnienie to jednak nie godzi się

też austrjackiej. Mimo to Niemcy nie mogą wyrzec się założeń Anschlussu, które zawar-

te są nawet w traktacie wersalskim. Anschluss nie pozostaje w sprzeczności z prawem
samostanowienia narodów. Nie istnieje naród austrjacki. Istnieje tylko niemiecki szczep,

zamieszkały w Austrji. Tak jak Bretończycy są Francuzami, takimi Austrjacy są Niemcami. Jesteśmy jednym
stji Anschlussu.

narodem.

naród

Cały

niemiecki zajmuje

stanowisko

zgodne

w kwe-

Wiadomości od łoża króla wzbudzają powszechny niepokój

o godz.

wydany

23.30 stwierdza,

że stan zdrowia

króla jest

:
й
:
w dalszym zadawalniający,
dziš
wydany
krėla,
zdrowia
stanie
o
Biuletyn
LONDYN. 13.12. (PAT).
o godz. 10.45 stwierdza, że król spał trochę w ciągu nocy. Stan lokalny infekcji: jest zadawalniający. Puls regularny, ubytku sił niema.

Rząd finiandzki otrzymał uofum nieufności
13.12.

jednym

(PAT).

Izba

głosem

przyjęła

83

przewagi

głosami

przeciwko

upadku

gabinetu

ochrony

przy

jednem

fińskiej.

z mianowań

nieuiności

administracyjnych.

Za

wnioskiem

socjalistów

oraz

głosowali także komuniści, część szwedów
SĘ

Wykory w Rumunii
zwycięstwo

|

partji chłopsko-rządowej

BUKARESZT. 13.12. (PAT). Wybory w kraju odbyły się w najzupełniej
szym spokoju. Wedle obliczeń z godz. 6 rano partja rządowa uzyskała około
85 proc. ogólnej liczby głosów. Z kolei największą liczbę głosów zdobyli liberałowie, partja węgierska i koalicja Averesku i jorgi. Wynik taki nie jest
definitywny. jest wszakże rzeczą pewną, że dwie pierwsze partje będą re;
į
Ar
я
prezentowane w parlamencie. _
wybrazostali
ministrowie
Wszyscy
Rząd uzyskał olbrzymią większość.
przywódców
wniony.

liberałów

wybór

Duca,

Bratianu

i Angelesco

zdaje

> wodke dotychczasowych wyników liga antysemicka prof. Cuzy i blok
komunistyczny nie zdobyły żadnego mandatu, gdyż nie uzyskały przewidzianego przez ustawę wyborczą minimum
й
>

2 proc. ogólnej liczby głosów.
ać

owe wyniki —znpelna kięsia Komunistów
Szczegół
13.12. (PAT). Według informacyj nadesłanych do ministerstwa

BUKARESZT.

spraw

wewnętrznych rezultaty wyborów do Izby poselskiej przedstawiają się jak następuje:
Lista rządowa prawdopodobnie będzie posiadała w nowym parlamencie 365 miejsc,
liberałowie — 12 — 14, koalicja Jorga — Averescu — 5 — 6, partja węgierska — 7 —
8,. Prawie jest pewnem, że tak zwany blok robotniczo - włościański, który jest organi-

tu prze-

Chamberlaina.
Pewien niepokój wywołał w kołach
niemieckich fakt, że
przy wczorajszych rozmowach Briun-

przyjęciu

dz e uznane za mocarstwo równouprawnione,

ni. Wśród
D
i

z

mowa kanclerza
poprze
Stressemana i wzmocni

Na

An-

bezprawiem.

rokawań, oświadczył między innemi, że uwolnienie okupowanych

Bezapelacyjne

odpowiadająca
zadowoleniem, jako
całkowicie ich obecnej linji politycz|

której,

(PAT).

i rządu pruskiego,

—Wzbranianie

większem

z dalszem trwaniem okupacji. Okupacja w myśl traktatu wersalskiego organiczona czao
ży
KE
sowo nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa.
Następnie kancierz podkreślił, że Niemcy muszą żądać również zastosowania do
siebie prawa stanowienia o sobie, zaznaczając, iż ma tu na myśli Austrję. Obecnie sprawa Anschlussu nie jest podnoszona jako żądanie aktualne ani ze strony niernieckiej, ani

prawicy

Ostatnia

w Lugano

w

bezprawiem

dach politycznych niezgodny jednoczy się jednak mimo tego dookoła jednego żądania,
mianowicie żądania ewakuacji. Kancierz zaznaczył, że zwolennicy wstąpienia Niemiec
do Ligi Narodów uważają za rzecz samo przez się zrozumiała, że Niemcy zostaną w Li-

korpus

przyjęta zo-

zacją komunistyczną oraz liga antysemicka nie uzyskają żadnego mandatu.

i

i
|

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch.
ST. ŚWIĘCIANY — ш. Rynek 9, N. Tarasiejski.

WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.
WARSZAWA

WOLKOWYSK

—

—

T-wo

Ksiąg.

Kol. „Ruch“.

Ksiegarnia T-wa „Ruch“.

numeru

dowodowego

20

groszy.

SEJM i RZĄD.

losami
światła
Genewa czy Lugano
Lugano,

Dyskusja nad działalnością Minisferstwa Rolnictwa
w

komisji

WARSZAWA,

10 grudnia.

- szem

budżetowej.
13 XI. PAT.

rannem posiedzeniu

Na dzisiej-

sejmowej

komisji

budżetowej w dalszej dyskusji nad budżewyjaśnienia sytuacji. Dziś jest ponie- tem _ Ministerstwa Rolnictwa przemawiał
działek; zanim list
mój
dojdzie do pierwszy pos. Kwapiński, zwalczając między innemi pogląd ministra 0 nadmiernej
Wilna, sytuacja się znacznie wyjaśni, konsumcji w Polsce, dowodząc cyfrowo,
o czem będę
donosił
w depeszach. że spożywamy wszystkich produktów znącznie mniej, niż zagranicą.
Mówca uwąża
Dziś stosunki pomiędzy
Niemcami a zą rzecz najpilniejszą dobrą organizację
zbytu

Francją są jaknajgorsze i p. Stressemann przed swoim wyjazdem do Lu"
gano dał do zrozumienia,
że w Lugano

Locarno

postawione

produktów

Po

rolnych przez spółdzielnie.

przemówieniu

pos.

Stolarskiego.

który
apelował
o wydatbiejszą
pomoc
oświatową dla drobnego rolnictwa, przema-

wiał pos Dubois (PPS).Omawiającw dłuższym wywodzie gospodarkę leśną, mówca

zostanie

Waldemarasem

lityki międzynarodowej.
я
8
я
Świat musi dowiedzieć się — ošwiadezyt kanclerz — že narod niemiecki w poglą-

stała przez przedstawicieli niemiechiej
prasy

13.12.

cześć rządu Rzeszy

jest

jest jeszcze

o wyrażenie rządowi votum

mTemówienie Miiliera ma wzmucnić pozycję Sfressemana w LuLUGANO.

Nadrenji

shlussu

Przyczyny

na nor-

Malinowskiego.

Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.

ra-

HELSINGFORS. 13.12. (PAT). Upadek rządu agrarnego Sunili został spowodowany interpelacją socjalistów, wymierzoną przeciwko postępowaniu dowództwa korpusu
i
ochrony w Tammeriorsie.
Interpelacja między innemi występowała przeciwko naciskowi, wywieranemu przez

drogę.

gano.
13.XII.

Locarna*.—Jutro

Wojownicze przemówienie kanelerza Rzeszy

Okupacja

tego rząd podał się do dymisji.

raby zbadała
sytuację na
miejscu i
poczyniła
propozycje
w kierunku
wprowadzenia
stosunków komunika-

K.

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego.
NOWOGDODEK — Kiosk St. Michalskiego.
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*.
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej.

Hr. Befhlen u minisira Zaleskiego

HELSINGFORS.

któ

s

A. Laszuk

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa
lub nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie

nad

82 wniosek socjalistów w sprawie votum nieuiności dla rządu. W następstwie

że Rada Ligi

rzeczoznawców,

2 premierem

Opozycji: dysponowała

na dłuższą metę nie będzie mogła uniknąć wydania
deczzjj w sprawie
Wilna, podkreślając przytem, iż zgóry
jest rzeczą przesądzoną, że decyzja w
sprawie Wileńszczyzny
może wypaść
tylko na korzyść Polski.
Dziennik kończy swój artykuł życzeniem, aby Liga Narodów powołała

—

na kartę. Prasa francuska podkreśla, zaznaczył między innemi, że niedostateczna
jest kontrola nad lasami, zwłąszcza w orże Niemcy są odosobnione.
Istotnie dynacji Zamojskich. Po przemówieniu pos.
mat gorszy od Berlina, że lekarz p. pomimo niesprawdzonych wiadomości» Przedpełskiego zabrał głos p. minister Niezabytowski.
Obawa przed komisją ekspsrtow.—,„Stroną trzecia, a sto- Stressemanna, który nie wzbrania mu że gabinet londyński rozpoczyna konmin.
Niezabytowpobytu w Berlinie, tak
się boi dla ferencje w sprawie układu morskiego Wyjaśnienia
sunki anglo-sowieckie“
skiego.
13.12. (tel. własny „Siowa“). Premjer Waldemaras udzielił wywiadu
LUGANO.
swego pacjenta genewskiego chłodu, bezpośrednio z Waszyngtonem i bez
przedstawicielowi „Zuricher Zeitung“. Na zapytanie w sprawie stanowska Litwy wobec że aż trzeba było przewozić do Luga- udziału
Francji, to jednak tutaj w
Odpowiada on na zarzuty, które padły
ewentualnych propozycyj Rady Ligi rozstrzygnięcia sporu litewsko - polskiego, — Wałdew czasie dyskusji.
Między innemi
co do
Lugano
zgodna
współpraca
Chamberno
sekretarjat.
i
maszyny
do
pisania,
pytania, jak jest rozrzielony
fundusz
zamaras zastrzegł się przedewszystkiem przeciwko komisji ekspertów. Najwidoczniej nie
a podobno nawet stół laina z Briandem jest najważniejszym pomogowy między wielkie a drobne rolnibędąc poinformowanym o projekcie Quinonesa odesłania sprawy do komisji tranzytowej. daktylografki,
ctwo, minister zaznaczył, że trudno na to
Waldemaras cały swój atak w wywiadzie skierował przeciwko komisji ekspertów. Stwier obrad Rady (ten sam historyczny stół, wypadkiem dnia. Czy to wszystko się odpowiedzieć, bo fundusz ten žprzekazywajej
Locarno, ny jest organizacjom rolniczym na potrzedzit przytem, że komisja ekspertów mianowana być nie może, gdyż dia uchwalenia
w który p. Woldemaras stuka kuła- przyczyni do przerobienia
trzeba jednomyślności wszystkich członków, zaś Litwa stanowczo się temu oprze. Zapy- kiem)—no! to nie jest może najmilszy które dla nas' Polaków
tak . niepo- by całego rolnictwa.
Z pomocy instruktorów korzystają z °
tany o powód tak stanowczego przeciwstawienia się komisji ekspertów, — oświadczył
skutki.
Osobiście są- natury rzeczy raczej drobni rolnicy. Co
pod
adresem Genewy
komplement. myślne miało
Waldemaras, że nie widzi jej potrzeby. jego zdaniem komisja ta była potrzebna kiedyś
jestem pro- się tyczy parcelacji, minister podkreślił, że
A Lugano tryumfuje. Specjalnie ietuje dzę, że nie, choć gotów
—- wtedy prosił o nią w Radzie Ligi, ale prośbie tej nie stało się zadość.
pozostało do
parcelacji
majątków
państwowych Sł tysiąc ha. W. sprawie żądania
W dalszym ciągu karespondent „Zuricher Zetg“ zadal Waldemarasowi bardzo dla i ugaszcza i obdarowuje dziennikarzy. rokować, że się znajdujemy w passie
wywozu minister przypomina,
że
niego drażliwe pytanie: czy strona trzecia, naprzykład Łotwa, która przecież bardzo ży- W sali dla dziennikarzy, w
gmachu ustępstw niemieckich. Polityki Locar- ząkazu
Polska przystąpiła w Genewie do konwenwotnie zainteresowana jest w uruchomieniu drogi Libawa - Romny nie może się zwróna
dzisiaj
Niemcy
odwołać
nie
mogą.
cji antyreglamentacyjnej i że sprawę
komKursalu, gdzie się posiedzenia Rady bęcić do Rady Ligi z prośbą o przyśpieszenie rozstrzygnięcia sprawy tranzytu? Zaskoczony
plikują ponadto nasze ;stosunki z wolnem
Zresztą
zobaczymy.
poza
się
dą
odbywać,wisi
wiełka
tablica
graficznie
uważa
państw
wiele
miastem Gdańskiem. Z kolei p. minister
tym pytaniem Waldemaras odpowiedział: „Proszę pana,
Sprawy, które się decydują wśród omówił kwestje szkolnictwa
roluiczego,
szkodowanych przez brak stosunków angielsko - sowieckich, a jednak Rada Ligi żad- ilustrująca różnicę pomiędzy ślicznym haadlu nierogacizną, meljoracji. Nadmieniarozmów
poufnych
Briand
—
Chambernych kroków w tej sprawie nie zamierza przedsiebrač“.
klimatem Lugano a dużo gorszym klijąc o izbach Rolniczych, minister wskazuje,
matem
innych miast
szwajcarskich. lain—Stressemann są i dla nas Pola- że przy wprowadzeniu Izb inaczej ukształMinisterków oczywiście o wiele bardziej waż- tuje się cała praca. Niebawem
ŁUGANO. 13.12. (tel. wtasny „Stowa“).
Dziš hr. Bethlen
odwiedził Podziwiam subtelność tej tablicy, Substwo Rolnictwa w porozumieniu z M-stwem
litewska.
Gdyby się Spraw Wewn. wydą okólnik, który
unortelność ta polega na tem, że w tem ne, niż sprawa
ministra Zaieskiego, z którym odbył dłuższą rozmowę.
muje w głównych zarysach tę sprawę.
W
Locarno
załamało
(w
co
nie
wierzę),
zestawieniu pominięta została
Genekońcu minister odpiera zarzuty, . dotyczące
chyba i Francja zmieniłaby w leśnictwa. Wreszcie wypowiada się prze:
wa, Q którą przecież zacnym
lugan- wtedy

się z ogólną

niechęcią słuchaczy.
„Neues Zuricher
Ztg* w krótkim
artykule
wstępnym
podkreśla, że bierny opór Litwy uniemożliwia wszelkie rozsądne rozwiazanie sprawy sporu polsko-litewskiego.

— Bufet kolejowy.

Albo to było umyślne,
albo gruLUGANO. 13.12. (tel. własny „Słowa*). Kryzys porozumienia się iranba gaffa. Pan Stressemann na otwarciu
ko - aaglo - niemieckiego, który dawał się odczuwać w początku konierencji
w Lugano uważany powszechnie za kryzys Locarna doczekał się nagle swego dzisiejszej (pięćdziesiątej trzeciej z kopuakiu zwrotnego. Tym momentem zwrotnym była rozmowa pomiędzy Bri- lei) sesji Rady Ligi Narodów dziękoandem, Chamberlainem i Stresemannem, odbyta dziś po południu. Wynik to< wał Radzie,
że się zgodziła na jego
zimowy jest wyraźnie pomyślny dla dalszej współpracy tych państw. Mimo prośbę przenieść obrady
z Genewy
ogólnego znaczenia Locarma należy się obawiać, aby za daleko idące ustępdo Lugano, gdyż „doktór zabronił"
stwa mocarstw na rzecz Niemiec nie odbiły się ujemnie na interesach Polski.
Rezultaty tego porozumienia mogą mieć również wpływ na zatarg polsko - li- mu jechać do Genewy. Bądź co bądź
tewski gdyż Stresemann uważany jest wdalszym ciągu za jedynego protektora Genewa
jest w Szwajcarji, czyli
że
Waldemarasa.
jest miastem pożądającem turystów,-Powszechną ciekawość budzi jutrzejszy raport Quinonesa.
powiedzieć takiemu miastu, że ma kli-

i „Journal de Geneve“
zaznaczają w
swem sprawozdaniu,
że wystąpienie

Woldemarasa

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

konierencia Brianda, Chamberlaina
narad usunięcie „kryzysa
port Qninonesa.

cjalny biuletyn,

dy-

skusji, przeprowadzonej na posiedze”
niu Rady Ligi w sprawie polsko-litewskiej są naogół pomyślne.
Zarówno

radzi

i Sfresemanna

Bufet kolejowy.

IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński.
KLECK — Sklep ;„Jednošė“
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki.
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“.

LONDYN. 13.12. (PAT). W związku z podaną wczoraj wieczorem wiadomością, iż król poddał się operacji wypompowania wody z prawego płuca, olbrzymie tłumy zgromadziły się przed pałacem, ażeby odczytać biuletyn
i dowiedzieć się ostatnich szczegółów, dotyczących stanu zdrowia króla. Ofi-

Dzienniki szwajcarskie osprawie polsko-litewskiej,
prasy

Rezultatem

BRASŁAW —
DĄBROWICA

HORODZIEJ —

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja i |
nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń.

dyplomacji

ul. Szeptyckiego

—

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

i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262.

PRENUMERATA
miesięczna
z odniesieniem
dodomu
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr.

—

BIENIAKONIE
DUKSZTY

„WILNO, Piątek 14 grudnia 1928 r.

|

i

PRZEDSTAWICIELSTWA

Jest godne uwagi, że w Bukareszcie komuniści uzyskali załedwie 500 głosów, a w
Besarabji ponieśli całkowitą klęskę. Na terytorjum całego państwa komuniści uzyskali
zaledwie 35 tysięcy głosów.

Nawy

prezydent

stanowisko

wiceprezydenta

Szwajcarii

Scheurera.

Wszyscy inni członkowie rządu
swych poprzednich stanowiskach.

związkowego

zostali

dzinę

drogi

od

zatwierdzeni

na

Cienewy,

nad

tem

sa

mem jeziorem i, że klimat Lozanny
powinien
być
mniej
więcej
taki
sam,
co
i
Genewy.
Widzimy
więc, (że lugańczycy
umieją
łączyć
wzniosłą i szlachetną
dyskrecję
ze
zmysłem praktycznym.
Wspomniana
więc tablica powiada, że w ciągu zimy
w Lugano wypada godzin słońca 825,
a w Lozannie tylko 574, Średnia temperatura w Lugano jest 17,50, a w
Lozannie 14,50, wreszcie, co najważniejsze, w Lozannie jest aż
19 dnį
mglistych w ciągu roku, a w Lugano
tylko jeden dzień i jedna dziesiąta. Z
tą

jednak

ostatnią

obserwacją

lugań-

w czasie rozmowy

ze Stresemannem

miał wyrazić zgodę na to, iż niezwłoaznie po pomyślnem rozpoczęciu obrad komisji rzeczoznawców
mogłyby
się rozpocząć rokowania
w
sprawie
ewakuacji Nadrenii.

Wymizna depesz między Ligą a
Boliwją i Paragwajem.
LUGANO,
wieczorem

13,X11. PAT.
nadszedł

Wczoraj

tu dłuższy

tele-

gram z poselstwa boliwijskiego w Paryżu do sekretarjatu
Ligi Narodów,
w którym to telegramie rząd boliwijski wyjaśnia powody i rozwój obecnego konfliktu z Paragwajem.
Dziś rano Sekretarjat otrzymał telegramy rządów Boliwji i Paragwaju,

czykom się nie udało. Możemy tu bo- które narazie potwierdzają tylko odprzywiem wszyscy skonstatować, że jest biór noty Rady Ligi Nacodów,
pominającej obu
państwom ich obowięcej niż jedna dziesiąta, przynajmniej wiązki, jako członków Ligi. Oba rząpięć dziesiątych. Oto bowiem wczoraj dy oświadczyły przytem, że chcą najlało przez cały dzień, a jeśli nie lało, przód przedstawić
sprawę prezydento było mglisto i dziś jak na złość tom swoich republik. Wczorajsza nomgła była całe rano. Pan Stressemann, ta rządu boliwijskiego minęła się w
drodze z telegramem Rady Ligi Naroo którego cenne zdrowie tak bardzo dów.
2
nam
wszystkim
chodzi,
przyjechał
„podczas
ulewy”,
jak to zgodnie
wszystkie potwierdzają dzienniki.

Pożar pięknej kawiarni warszawskiej,
Wypadek Śpieszącej na pomoc

Opowiadał mi p. Ehrenberg,
że
mofopompy.
Stressemann chciał koniecznie odbyć
WARSZAWA. 13.XIL. PAT. Dziś
tę sesję na Riwjerze. Proponował więc nad ranem wybuchł
w
lokalu
Briandowi (oczywiście, jeśli propono- kawiarni „Bristol* w Warszawie
spowodowany
prawdował, to nawet nie przez trzecie,
lecz pożar,
podobnie przez porzucony
nieczwarte, czy piąte osoby), aby Briand dopałek papierosa.
a
zaproponował
Cannes.
Ale
Briand
Spaliło się całe urządzenie kauznał, że jemu
nie wypada zapra- wiarni. Straty wynoszą około 70
szać do Francji, zamiast jechać
do tys. zł.
W
czasie
akcji
ratowniczej
Genewy. Na to jakiś złośliwy Anglik
stramotopompa
nadjeżdzająca
powiedział, że najlepiej jechać do Rażacka zderzyła się z samochopallo na Riwjerze włoskiej i byłoby dem. Pasażer samochodu ranny,
uszkodoskonale, aby sam Stressemann to motopompa i samochód
Rapallo zaproponował.
Pan Stresse- dzone.
mann już miał powiedzieć „Rapallo*,
ale się zakrztucił i powiedział: „Lugano*.
Dowcip polega na tem, że w
Rapallo podczas konferencji
genueńskiej w 1920 r. podpisany został traktat
pomiędzy Bolszewją a Niemcami. Ta

aluzja w obecnych
Stressemannowi

BERN. 13.12. (PAT). Szwajcarskie zgromadzenie związków wybrało
Haaba na stanowisko prezydenta Związku Szwajcarskiego na rok 1929, a
na

litewskiej
swoją
dzisiejszą
czykom chodzi, przecież tablica ta ma sprawie
za zadanie wołać jaknajgłośniej „przy. taktykę, tak ńieodpowiadającą naszym
1
jeżdżajcie do nas, a nie do Genewy!" interesom. Cat.
Więc „wbrew interesom Lugano" Genewa została pominięta na tej tablicy,
Co Briand obiecał Streseman
na której figuruje
Bazylea, Zurich,
nowi?
Bern. Ale pominąwszy Genewę,
nie
Pogłoska dziennikarska.
pominięto przecież Lozanny, a każdy
PARYŻ,
13 XII. „Echo de Paris“
wie, że Lozanna położona jest o gopodaje wiadomość Pertinaxa, że Briand

nie

warunkach jest p.
na

tyce. Nie chcę o tem pisać, bo jesteśmy

dziś jakby w wigilję wydarzeń, czy

poprawkom

zmniejszają guzy (żylaki).
Sprzedają apteki i składy apteczne.

Fijatlkowskiego,

odroczono.

Budżet Ministerstwa Sprawiedliwości
Najlepiej prowadzony
szem

wej komisji
rozpraw nąd

budżetowej
przystąpiono do
budżetem Ministerstwa Spra-

wiedliwości.

}

Referowa!

roku

resort.

WARSZAWA, 13. XH. PAT. Na dzisiejpopołudniowem posiedzeniu
sejmo-

pos.

Rozmaryn

Budžet

ten w

1927 wynosił 4,93 proc. całego

żetu

państwa.

„ Referent

wyraża

się

bud-

z uznaniem,

o

działalności departamentu ustawodawczego
cytując dokonane prace. Mówiąc o pracach

komisji kodyfikącyjnej, referent zaznacza, iž

rok 1929 ma być początkiem
okresu realizacji wielkich reform
ustawodawczych.
Z
kolei referent zwraca
uwagę
na koniecz-

ność powiększenia
skich
isędziów.

na

liczby etatów

niedostateczność

sędziow-

/ uposażenia

|

Powolując się na sprawozdanie N. I. K.
referent stwierdza, że resort ten jest pod
względem gospodarszym jednym z najlepiej
prowadzonych

żetu

bez zmian.

oraz

Wyjaśnienia

prosio

min.

przyjęcie

przemówieniu

sędziego

przypada

bud-

Meysztowicza.

Minister sprawiedliwości
w swem

Meysztowicz

zaznączył,

iż”

bud.

żet obecny przeznacza 100 tys. na pomoc
więźniom, którzy wychodząz więzień, Co
do etatów, to ilość ich prawie
odpowiada
już ilości przedwojennej, ale zakres działania sędziów powiększa się. Na jednego
rocznie

3900 spraw,

a

zaległości rosną.
AP
W przyszłym roku będziemy mieli oko-

ło €00 nowych etatów, a nie wiemy, jak je
zapełnić,gdyż wskutek

wielkiej różnicy mię-

dzy zarobkami w wolnych zawodach, a za-

robkami sędziowskiemi
pować

do

sądu. Na

nikt nie chce wstę-

podniesienie

opłat są-

miaru sprawiedliwości. Niesłuszne
ty do ustawy o czynszownikach,

są zarzujakoby p.

dowych nie pozwala wzgląd na taniość wy-

Minister zajął w niej stanowisko antysemickie. W końcu miuister oświadcza, iż

postara się usunąć
przepisy,
skierowane
przeciw Żydom
w ustawodawstwie
rosyjskiem, modyfikując IXi X tom zbioru praw.

Senatorzy
WARSZAWA,

też konferują.
13 XII

PAT.

W

dniu dzi-

sieįszym obradowala senacka komisja prawnicza pod przewodnictwem wicemarszałka
Senatu

Posnera

nad

projektem

ustawy

uwłaszczeniu

byłych £czynszowników.

referacie sen.

Abramowicza

pa

komisja

projekt w brzmieniu, uchwalonem

o

Po

przy-

przez

ejm.

Posiedzenie komisji reform rolnych
WARSZAWA, 13 XII. PAT, Dziś obradowała sejmowa komisja reform rolnych
pod przewodnictwem pos, Pluty, w obecności

miniątra

reform

rolnych

Staniewicza.

W pierwszym punkcie porządku
dziennego
znajdował się wniosek pos. Domagały (Str.
Chłop.) w sprawie parcelacji dóbr w powiecie Wieluńskim.
Komisja przekazała tę
sprawę podkomisji do załatwienia.
Z kolei

głos dyrektor Banku

niszewski,

(z kogutkiem)
сар
аее
„аНЕ
usuwają
ból,
krwawienie,
swędzenie,
pieczenie,

pos.

które zmierzają do odcięcia niektórych
kredytów;
Na tem zakończono obrady nad bud:
że em Ministerstwa Rolnictwa. Głosowanie

zabrał

rękę:

Przechodzę
teraz
do „obecnych
tylko o polisłów
kilka
warunków”,

ciwko

który

zobrazował

Rolnego Sta-

całokształt

rozległej działalności Banku Rolnego w
kierunku unormowania stosunków agrarnych, udzielania pożyczek długo i krótko
terminowych

3
©

oraz

wydatków

na

sztuczne

nawozy, spółki maszynowe, spółki hodowli
bydła i t. d. Dalszą dyskusję odroczono
do

następnego

posiedzenia.

A

2

SŁOW(2

L
KUDSÓ--£S$ZX
M
O
T
O
R
CAR
|
I
,
Defroif U. S. A.

Dz. 13 grudnia 1918 r.
Sala posiedzeń
raj o godz.

Senatu

1.30, z powodu

USB

wczo-

dziesięcio-

Wyjątkowo
wał

Uniw.

Wil.

świetny
po

okres przeży-

reiormie

swieckiej,

tralnego i t.d. —
trogrodu

wywieziono

, Moskwy,

Kazania

do Pioe.t.c.

—

rodzaju liceum humanistycznego, a prace były trudne, bo nietylko uzyskanie
gmachów i rewindykacja mienia, lecz
uzyskanie zatwierdzenia budżetu, tworzenie ciała profesorskiego i t.d.
Po oddaniu hołdu przez powstanie
Marszałkowi
Piłsudskiemu, który dekretem z dn. 5 maja 1919 r. uznał Uniwersytet Wileński za wskrzeszony, odczytano:
główniejsze fakty z historji
Wszechnicy Wileńskiej, powstanie któ
rej z woli króla Stefana Batorego, na
mocy aktu erekcyjnego, datuje się od
dn. 7 lipca 1578 r.
Uniwersytet Wileński przechodząc
w ciągu wieków rozmaite koleje, przetrwał przeszło półtrzecia wieku, spełnia
jąc jako ośrodek wyższy kultury, doniosłe zadanie,
nakreślone mu przez
Wielkieśo Twórcę,
wydając mężów
pełnych nauki, cnoty i zasługi dla kraju, zarówno z grona profesorów jak uczniów.

jest rzeczą konieczną pod. jąć usiłowania, mające na celu jaknajszybszą rewindykację zbiorów tych dla Uniwersytetu i miasta Wilna, a opierając się
jako: „Cesarski Uniwersytet Wileński zwłaszcza na materjałach inwentaryZa kuratorjj
Adama Czartoryskiego. zacyjnych Polskiego Towarzystwa OW 1832 r. po klęsce w walce o nie- pieki nad zabytkami w Moskwie i Kipodległość Polski Uniwersytet Wileń- jowie, oraz Koła Piotrogrodzkiego War
ski ze względów policyjno - politycz- szawskiego Tow. Opieki nad zabytkanych został zamknięty, dorobek mater- mi i Macierzy Warszawskiej.
Należy spowodować w tym celu akjalny w części zniszczony, w części rozw
dany zakładom obcym; specjalne ucze|- cję w Biurze Prac Kongresowych
nie, wyrosłe na gruzach zburzonego U- Warszawie, oraz w innych Instytucjach
niwersytetu, istnieją stosunkowo niedłu powołanych do rozrachunku Polski i Li
go i kraj cały o tysiącach mil kwadra- twy z Rosją.
V. Otwarcie Uniwersytetu Polskiemieszkańców liczący
towych miljony
w ciągu przeszło 80 lat, pozbawiony go w Wilnie powinno nastąpić nie późjest wyższej uczelni, pozbawiony mo- niej niż w jesieni r. 1919 co będzie zakomisji w Wilnie,8
żności rozwoju naukowo -kulturalnego. daniem specjalnej
Nigdy myśl polska na Kresach nie która w najbliższym czasie zajmie się?
godziła się z gwałtem dokonanym przez organizacją uruchomienia Wszechnicy.
VI. Dla pomocy Komisji OrganizaUniwersytetem
rządy zaborcze nad
Wileńskim. Były niejednokrotne wysił- cyjnej w Wilnie — należy utworzyć
ki — lecz nie było odpowiednich wa- przy Komisji Litewskiej w Warszawie,
runków, to też z chwilą wyzwalania się Komitet Warszawski Odrodzenia Wsze
z kajdan niewoli, kiełkuje myśl w skrze chnicy Polskiej w Wilnie.
VII. W skład Komitetu
роszenia Uniwersytetu w Wilnie w wielu
wołano: na prezesa Dziekana Wydziału
umysłach polskich.
I oto dn. 13 grudnia 1918 r. w War- Prawa i Nauk Politycznych Uniwersyte
szawie, z inicjatywy prof. dr. Stanisła- tu Warszawskiego prof. Alfons Parwa Władyczki odbyło się w mieszka- czewski, na członków Komitetu: rektoWydziału ra i wszystkich Dziekanów Uniwersyteniu ówczesnego Dziekana
Warszawskiego tu Warszawskiego. Dziekana Wydziału
Prawa Uniwersytetu
prof. Alfonsa Parczewskiego a pod prze Humanistycznego Uniwersytetu Lube|wodnictwem Dziekana Wydziału Teo- skiego prof. Stanisława Ptaszyckiego,
logicznego ks. Antoniego Szlagowskie- księcia Eustachego Sapiehę, prof. Włago, pierwsze realne zebranie w sprawie dysława Zawadzkiego, historyka Uniwskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskie- wersytetu Wileńskiego dr. Józefa Biego na którem prof. St .Władyczko wy- liūskiego, dr. Marjana Morelowskiego,
głosił referat: „O konieczności najry- prof. Kazimierza Noiszewskiego, prof.
chlejszego wznowienia Wszechnicy Wi Stanisława Władyczko.
Na sekretarza powołano proi. Staleńskiej* ; przedstawił wnioski
zmierzające ku wznowieniu czynności tej nisława Władyczko, na zastępcę jego—
ucżelni mającej za sobą wielkie trady- dr. Marjana Morelowskiego.
Z ramienia tegoż Komitetu, przybył
cje i wsławionej
tylu
znakomitemi
imionami. . Wnioski te, uzu pełnione do Wilna w dn. 20 grudnia 1918 r. prof.
co do rewindykacji majątku ruchomego St. Władyczko i tu łącznie ze śp. prof.
nosił się
i nieruchomego zostały
jednogłośnie Ziemackim który oddawna
z myślą wskrzeszenia Un. Wil. i w paprzyjęte, a brzmiały jak następuje:
1918 roku, w DzienI Wszechnica Wileńska, która prze- ždzierniku tegoż
szło 250 lat była ogniskiem polskiej niku Wileńskim zamieścił dwa gorące
kultury narodowej, służąc ku pożytko- artykuły w tej sprawie, odbyli naradę
wi i chwale narodu polskiego ma wiel- z prezesem Komitetu Edukacyjnego dr.
Witoldem Węsławskim, na wniosek
kie prawo na dalszą egzystencją i muktórego, Komitet Polski w Wilnie dn.
si być powołana do życia.
II. Zamknięcie
Uniwersytetu Pol- 30 grudnia tegoż 1918 r. specjalnym de
skiego w Wilnie przez cesarza rosyj- kretem a doniosłem znaczeniu dla przeskiego Mikołaja I-go — należy uwa- biegu całej sprawy ogłasza wskrzeszeżać, z punktu widzenie prawa, za akt nie Uniwersyt. Wil. Pod aktem tym wigwałtu i naruszenia od kilku wieków dzimy nazwiska: K. $w'ąteckiego, Marzagwarantawanej własności narodu pol jana hr. Broel - Platera, Bronisława Uskiego, gdyż zrabowano cały kultural- miastowškiego, K. Niedzialkowskiego,
ny dorobek Wszechnicy Wileńs kiej, Z. Nagrodzkiego, W. Abramowicza, Al.
w części go niszcząc, w części rozdając Zwierzynskiego, ks. Kuleszy, F. Zawadzkiego
i wielu innych. Jednoczeinnym uczelniom.
III. Zatem Uniwersytet
Polski w śnie z ramienia tegoż Komitetu tworzy
Wilnie nie został nigdy prawnie znie- się Tymczasowy Senat Akadem. o skłasiony, należy go uruchomić, tem bar- dzie następującym: rektor — prof. JóWydziału Hudziej, że przeszło 3 miljony Polaków zef Ziemacki, dziekan
zamieszkałych na Litwie i Białej Rusi, manistycznego — prof. Staszycki, dzienie licząc wielkiej ilości Bałorusinów kan Wydziału Lekarskiego — prof. Sta
katolików, ciążących do polskiej kultu- nisław Władyczko, w skład Senatu byli
ry — mają prawo do własnej
szkoły powołani prof. Władysław Zawadzki,
oraz dr.
wyższej. Tą szkołą powinien być Uni- prof. Kazimierz Noiszewski,
wersytet. Polski w Wilnie, mający już fil. Stanisław Kościałkowski przyczem
utworzono komisję organizacyjną Retak wielkie i sławne tradycje.
IV. Pierwszorzędna Bibljoteka Pu- windykacyjną i biuro uniwersyteckie,
bliczna w Wilnie, zbudowana na zrębie które się mieściło u p. Z. Nagrodzkiepoiskich zbiorów rękopiśmiennych i bi- go, pierwszą sekretarką którego 70bljotecznych, oraz liczne archiwa wileń stała p, Marja Hryniewiczówna.
Prace idą w kilku kierunkach: przyskie pozostałe w Wilnie, lub częściowo
rewindykacji
mienia
zrabowane przez Rosjan, które należy gotowanie do
rewindykować — mają dostarczyć Uni- byłego Uniwersytetu, zabiegi o środki
wersytetowi Polskiemu w Wilnie pier- finansowe, oraz prace przygotowawcze
wszorzędny materjał do studjów nau- w kierunku utworzenia projektu ciała
profesorskiego.
Zważając na ciężkie
kowych.
bolszewicką,
Wobec tego, że zarówno Uniwersy- warunki pod okupacją
tet Wileński po roku 1831, jak i mia- tempo prac idzie powoli.
W owym czasie prof. Władyczko
sto Wilno od raku 1839, a zwłaszcza
po roku 1863 i w czasie ewakuacji Li- jedzie da Moskwy i Piotrogrodu, by
twy w r. 1915, zostały przemocą po- porozumieć się tam z polskimi uczozbawione wielkiego: aparatu naukowe- nymi i zaprosić ich do Wilna, wchodzi
go, jaki stanowiły: Bibljoteka Uniwer- również w kontakt z uczonymi Polski
sytecka, Archiwum, Zbiory Obserwa- we Wszechnicach Polskich.
Wkrótce po zajęciu
Wilna
przez
torjum Astronomicznego, Archiwum Biskupów unickich, znaczna część Muze- wojska polskie, Naczelny Wódz Józef
um starożytności, część Archiwum Cen- Piłsudski biorąc gorąco da serca spra-

-Słowacki wraca do Wilna.

nie Mickiewicza, że Słowackiego krzywdzono, nie dając mu należytego miej-

dr. Władysława

Zahor

skiego, dr. Ludwika Czarkoawskiego i
inż. Wasilewskiego, za których to w
dniu wczorajszym, o godz. 9 rano w
kościele św. ]ana odprawioną została
Msza św. przez ks. dziekana prof. Swirskiego.
Pozostali: proi. Stanisław Władyczka, prof. Ferdynand Ruszczyc, Bronisław Umiastowski, Zygmunt Nagrodzki
Jan Latwis, inż. Stankiewicz zasiedli u
stołu prezydjalnego.
Zebranie otworzył prof. Kolankowski były pełnomocnik Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do spraw Uniwersytetu Wileńskiego,
który zaznaczając
wielkie zasługi w sprawie tej
położone przez prof. St. Władyczkę i
śp. prof. Józefa Ziemackiego, zaprasza
na przewodniczącego
zebrania prof.

St. Władyczkę.

‚

Przewodniczący wzywa zebranych
do oddania hołdu pamięci
zmarłych
członków prez powstanie poczem udzie
la głosu
prof.
Al.
Parczewskiemu.
W swej przemowie— prof. Parczewski
podkreśla
zapoczątkowanie konkretnych prac przez prof. Władyczkę, który łącznie ze śp. prof. Ziemackim położyli niezmierzone
wprost zasługi w
sprawie odbudowy Wszechnicy Wileńskiej. Następuje przeczytanie uchwały
pierwszego posiedzenia w tej sprawie,
poczem zabiera głos dr. W. Węsławski i przypomina o działalności Komitetu Edukacyjnego, stwierdza niezmier
"ne zasługi prof. Ziemackiego i prof.
Władyczki, którzy się zgłosili do niego
z konkretnym i wszechstronnie przygotowanym materjałem do rozpoczęcia
prac,

zaznaczając,

że

tylko

wytrwała

energja i silna wola tych dwojga, dokonały wielkiego dzieła, oddaje hołd
śp. prof. Ziemackiemu i obecnemu prof.
Władyczce.
Prof. Władyczko w swej przemowie
dając krótkie
sprawozdanie z biegu
tych byłych prac zaznacza, że najtrudniejszą pracą, było zwalczanie
tych
przeciwnych prądów, które dąż.yły da
odroczenia sprawy
odbudowy do r.
1920,

3

lub

stworzenia

tylko

uczelni

w

Sto lat temu, w lecie 1828 r. dzie-

żal do Uniwersytetu,
który
nie wyróżnił utalentowanego
młodzieńca
z

pośród innych absolwentów, mniej od
niego zdolnych.
Skończył
Słowacki
uniwersytet w okresie wielkich uroczySstości jubileuszowych z powodu 250* lecia założenia Wszechnicy Batorowej,
to też razem z innymi kolegami otrzymał pamiątkowy
medal z portretami

Stefana Batorego Oraz... carów

Alek-

sandra I i Mikołaja I.
Z Wilnem Słowacki
pożegnał się
na zawsze: w jego utworach bardzo
mało jest ech wileńskich i nic—z uni-

wersytetu. Ale i w Wilnie przez dłużSzy czas Słowacki był mało znany.
Oderwane Od centralnej, Polski,
przeżywające
beznadziejne tragedje,
Wilno nie mogło
przez długie lata
obcować bliżej z poetą, który dojrzewał i do lotu się sposobił właśnie w
murach grodu Giedyminowego, na tle
rzewnej
wileńskiej
przyrody.
Przez
pilnie strzeżony kordon
przedzierał
się i serca „tutejsze” zwycięsko podbijał potężny
rywal
Słowackiego—
natchniony Adam. I tyle było w Wil-

Фотбо
Li

Przeszło 1000 znakomitych

| My

sca.

Dopiero

w

ostatnich

dziesięciole-

więtnastoletni absolwent Wydziału Pra- ciach zbliżyło się Wilno do Słowackiewa i Nauk Moralnych,
Juljusz
Słowacki rozgoryczony i smutny opuszczał Wilno, aby do niego nie wrócić
już nigdy.
:
Wywoził z Wilna zranione serce i

to fabryka samochedów, kfóra jest obecnie najbardziej popularna
wśród szerokich rzesz aufomohilistów Ameryki | Europy Zachodniej.

Hudson

Ww

średnictwem

obchodów

i zjawia

się

sam

— niepro-

str. CCXXXVIII

4

samochodowym

wprowadziła

życie

Oto co pisze Wilhelm Kirchner w sprawozdaniu z Salonu Berlińskiego w „Berliner
Tageblatt",
541 z dnia 18/11 1928 г.:
„Samochody Essex Hudson cieszą się uznaniem dzięki swej niskiej cenie i Ślicznie, miękko
zarysowanej linji karoserji. Model „Essex Super Six* dopiero od niedawna został wprowadzony
w Niemczech,

ale

dzięki

znakomitym

zaletom

i niskiej

cenie

zdobył

takie

uznanie,

zarejestrowanych w Berlinie samochodów
6:io
cylindrowych
zajmuje
pierwsze
Essex Super Six jest najbardziej poszukiwanym 6 cło cylindirowym wozem
Już niezadługo

i na rynku

polskim

samochody

Hudson

Następne

wyasygnawując

przytem

potrzebny fun

dusz na uruchomienie zapoczątkowanej
akcji. ,
Dr. Kolankowski wypełniając wolę
swego mocodawcy, poleca istniejącym
już organizacjom
dalsze
prace nad
wznowieniem Uniwersytetu Wileńskiego i z ramienia Naczelnego Wódza i
Naczelnika Państwa, mianuje Komitet
Wykonawczy Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego w składzie następującym: przewodnicz. rektor J. Zemacki,
członkowie: prof. St. Władyczko, prof.
F. Ruszczyc,
Konrad Niedziałkowski,
Bronisław Umiastowski, Jan Latwis, dr.
Ludwik
Czarkowski, dr. Władysław
Zahorski,

Zygmunt

Nagrodzki,

inžy-

i Essex

zdobędą

ogłoszenia ukażą

Recenzja ta wywołała na „Środzie”
bardzo

ciekawą

gania żadnych
cenzji spotkał
ciwnikami,

ale

dyskusję

bez

wycią-

wniosków.
Autor
resię z idieowymi
przeznalazł

i energicznych

sprzymierzeńców. Ostatecznie nikt walnej bitwy nie przegrał i nikt nie zwyciężył, lecz naogół biorąc, zdaje się,
miał rację śmiały recenzent: w poezji
romantycznej są nuty, które obecnie
nie potrafią zbudzić echa, które przebrzmiały na zawsze. Jest coś w rodzaju słów Roty: „Nie będzie Niemiec
pluł nam w twarz!..* Niegdyś protest,
ledwie nie rewolucyjny, dziś...
Takie słowa są do czytania i do
rozmyślania, głośno lepiej ich nie wy*
mawiać...
Kto bliżej się stykał z przedwojenną rosyjską armją, ten scenę rewji
w Kordjanie obserwował właśnie
z
takiem uczuciem, z jakiem się słucha

rozpacznego

protestu „przeciwko plu-

ciu w twarz!
To są momenty nieistotne, drobne, nie wpływające ujemnie na wartość utworów, ale... „IKordjana* można i trzeba czytać po kilka razy zkolei, lecz czy wiele
znajdzie się osób,
któreby po kilka razy były w teatrze
na Kordjanie, nie wiadomo.
Swoją drogą, nie być na tem przedstawieniu w Reducie—to wielki wstyd!

Tak czy owak, Słowacki—Kordjan

wywołał w sennem
Wilnie
pewien
ruch. Jak przemówił
do
młodzieży
akademickiej Król
- Duch, wie tylko

że w

zasłużone

się w rubrykach

spisie

miejsce.
świata”.

uznanie.

tekstowych.

Londynsko-zmigracyjna sensacja
PROCES

KS. PALEY

W
Londynie toczy się obecnie proces
który odsłania rąbek historji z czasów carskiej Rosji. Pozwanym w tym procesie jest
jubiżer londyński Norman Weis, oraz grupa
innych jubilerów w Londynie, Paryżu i Brukseli. Proces nosi charakter
cywilny. Weiss
zakupił dla siebie i swoich wspólników w
„Wniesztorgu” za 48.000 funtów szterlingów
część znacjonalizowanych ruchomości pałacu
Paley w Carskiem Siole.

. W

kontrakcie

kupna

Weiss

przejął

Z BANKIERAMI.

trzeciej wniesiono pretensje do sprzedanych
przedmiotów. Przedmioty te — w przeważnej

części meble, tapety, obrazy, dywany, przed-

mioty sztuki — nadeszły ubiegłego lata do
pewnej firmy ekspedycyjnej. Księżna Paley
wystosowała do tej firmy zakaz sądowy zabraniający dostarczenia nabywcom tych przie

dmiotów

rzeczy,

i pozywa

Kim jest księżna

na

o wydanie

teraz kupców

lub odszkodowanie.

Paley? Wielki książę”

Paweł Aleksandrowicz, stryj cesarza Mikolaja II, ożenił się po raz pierwszy z grecką
księżniczką, potem przez dziesięć iat był wdo
wcem. W roku 1902 ożenił się po raz drugi
zagranicą ze swą przyjaciółką, wbrew woli
USB, zwalczając
przytem
powstałą cara. Ślub był morganatyczny. Przyjaciółka
wśród pewnych miarodajnych czynni- ta, Olga urodzona Karnowicz, poślubiona byPików, koncepcję odsunięcia terminu ot- : od roku 1880 rosyjskiemu majorowi
z którym miała troje dzieci. W
stohkonsowi
warcia Uniwersytetu do roku 1920, za- roku 1920 , otrzymała od sądów rosyjskich
dowalając się na razie czemś w rodzaju rozwód i w sierpniu tegoż roku wyszła w
Livorono za wielkiego księcia Pawła. Ślub
liceum humanistycznego.
był morganatyczny i car zabronił obojgu

siebie całe ryzyko i zrzekł się wszelkiego
regresu do rządu sowietów, gdyby ze strony

Gdyby koncepcja profesorów Zienierowie Stankiewicz i Wasilewski.
mackiego
i Władyczki otwarcia w całej
Zaznaczyć przy tem należy, iż prof.
F. Ruszczyc wniósł projekt utworzenia pełni Uniwersytetu w roku 1919 nie
Wydziału Sztuk Pięknych i zorganizo- została zrealizowaną, wątpliwem byłoLitwy
wał go niezmiernym nakładem pracy, by jego powstanie w okresie
Środkowej, później zaś, w latach inku chwale naszej Wszechnicy.
Wyrażając podziw
niezmordowa- flacji, jeszczeby trudniej byłoby przenym wysiłkom woli, tego coraz bar- prowadzić tę sprawę.
Dla tego to, chociaż wysiłkom wielu
dziej szczuplejącego grona ludzi, któludzi
Uniwersytet Wileński zawdzięcza
rzy w przeciągu trzech, czterech miesięcy, przy najwydatniejszej
pomocy swe powstanie, jednak przedewszystpełnomocnika Naczelnego
Wodza do kiem-należy podkreślić tu imię Józefa
spraw Uniwersytetu Wileńskiego prof. Piłsudskiego, który gorąco przyjął tę
Ludwika Kolankowskiego zdołali 1) re- sprawę do serca i gorliwie patronował
windykować niezbędne gmachy i odpo- całej tej akcji, zapoczątkowanej przez
wiednio je przygotować, 2) ułożyć pre- profesorów ]. Ziemackiego i St. Włady liminarz na pierwszy rok akademicki i czkę imiona których również zostaną
uzyskać jego zatwierdzenie, 3) przy- na zawsze w historji Almae Matris Vilnensis.
gotować kilka projektów Statutu UniWielkie uroczystości związane z
wersytetu Wileńskiego, 4) zorganizodziesięcioletnim
istnieniem wskrzesz0wać pierwsze biura uniwersyteckie, 5)
uroczy
brać udział w tworzeniu ciała profesor- nej Wszechnicy, jak również
stości
z
powodu
350
letniego
założenia”
skiego wznawiającej się Wszechnicy,
a które ostatecznie zostało zorganizo- Uniwersytetu Wileńskiego odbędą się
wane przez Ministerstwo W.R. i O.P. w październiku 1929 r.
w ostatnim miesiącu przed otwarciem
Aleksandra Markiewiczowa.

*

w

Zdobywszy wyjątkową popularność
W AMERYCE,
samochody Hudson
| Essex opanowują W REKORDOWYM CZASIE RYNKI EUROPEJSKIE.
W EUROPIE ŚRODKOW EJ samochody Hudson i Essex są OBECNIE
NAJMODNIEJSZE.

wę wskrzeszenia Wszechnicy
Wileńskiej, mianuje dr. Ludwika Kolankowskiego
swoim
pełnomocnikiem
do
Spraw Uniwersytetu Wileńskiego, zatwierdza wszystkie projekta przedstawione przez rektora J. Ziemackiego,

prof. Ruszczyca („Immor-

-I- 216,

przemyśle

NAUKOWĄ ORGANIZACJĘ PRACY.

Nr.

szony, lecz z tęsknotą wielką oczekiwany, jakże zawsze požądany!..
I oto po długiej rozłące, przerwanej przed wojną krótką wizytą za po-

go i serce dla niego otworzyło, po- tele" oraz genjalna inscenizacja „Lilli
roku
obecnym
przy”
mimo wszystko... nie znając genjalne- Wenedy“), w
go poety. Nie jest to winą
Wilna, pomniał o sobie Słowacki potrójnie:
przecież ono prawie nie posiada
pa na uniwersytecie analizę „Króla Dumiątek po Słowackim i nie ma wcale спа“ rozpoczął prof. W. Lutosławski,
„Kordjana*, prof.
rękopisów Słowackiego (o drobiazgach Reduta wystawiła
St. Cywiński
wydał
„Samuela
się nie mówi),
co uniemożliwia
po- zaś
ważne badania na miejscu nad twór- Zborowskiego”, dodając naukowy koczością poety. Zresztą cała
Polska mentarz. *)
„Zborowski*,
„Kordjan*, „Królwciąż jeszcze poznaje
Słowackiego,
wciąż odkrywa w jego utworach no- Duch* — cóż to za piękne zademoncóż
we i nowe wartości, wciąż
szuka
i strowanie genjusza Słowackiego,
to za subtelna i głęboka. próba stoznajduje coś nowego.
sunku społeczeństwa wileńskiego
do
Znajdując się pod wielką
sugge- jedaego z największych poetów
niestją lat i nie doceniając potężnej wy- tylko narodu polskiego, lecz—świata!
mowy wieków, nie zauważyliśmy wca*
Jak ta próba wypadła, za wczešle setnej
rocznicy
uzyskania
przez nie o tem mówić, obecnie skonstatoSłowackiego dyplomu uniwersyteckie- wać tylko należy, że wilnianie mocniej
go i opuszczenia Wilna. Nie zorgani- zareagowali tylko na Kordjana i to
zowaliśmy nietylko żadnej
akademii ze względu na interpretację tego utwo(i chwała Bogu!), lecz nie udzieliliśmy ru przez Redutę oraz z powodu pewSłowackiemu ani jednej „Środy* lite- nej recenzji, której autor zaznaczył,
rackiej lub posiedzenia T-wa im. A. iż Kordjan ze sceny już nie oddziałyMickiewicza (to już gorzejl), nie а- wa na publiczność tak jak niegdyś i
liśmy w dziennikach, pilnujących wszel- jest znacznie lepszy w czytaniu.
kich rocznic, żadnej,
najdrobniejszej
wzmianki.
*) Wydawnictwa Wydziału | TowarzyAle Słowacki *jest tak potężnym stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie Nr. 1. Julduchem, że nie czeka na łaskawe za: jusz Słowacki. „Samuel Zborowski* (wydanie krytyczne). Opracował i wstępem poproszenia
Organizatorów
wszelakich przedził Stanisław Cywiński. Wilno, 1928,

Essex

produkuje DZIENNIE fa fabryka, która pierwsza

A E OO

działkowskiego,

przeprowadzonej przez Komisję Eduka
cyjną w r. 1781 jako t.zw. „Szkoła Główna litewska” oraz po
reorganizacji
w r. 1802 w początkach 19-go wieku

о аао

ietniej rocznicy
podjęcia
prac nad
wskrzeszeniem Uniwersytetu Wileńskie
go zgromadziła w swych scianach grono osób, których zasługi wiekopomne
w sprawie wskrzeszenia Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, niewątpliwie
złotemi głoskami
wyryte
zostaną w
dziejach historji Almae Matris Vilnensis
Zebrani — to członkowi byłego Komitetu Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego, który łącznie
z członkami Komitetu Polskiego oraz
Komitetu Warszawskiego, położyli fun
dament tych prac przygotowawczych i
ten ogromny wysiłek woli, definjujących w rezultacie wskrzeszenie Uniwersytetu Wiłeńskiega w r. 1919-tym.
Z liczby jedenastu członków b. Komit. Wykonawczego Odbud. Uniw. Wiłeńskiego, pięciu nielitościwa
śmierć
uniosła: nieodżałowanej pamięci Rektora Józefa Ziemackiego, Konrada Nie-

POR

7 dziejów Unioersytetu Oileńskiego

p. profesor

Lutosławski,

powrotu

Rosji.

do

regent

Książę

bawarski

udzielił tej pani dziedzicznego tytułu hrabiny
Hohenfelsen i tytuł ten przeszedł również na
troje dzieci, które urodziła wielkiemu księciu.f'
Para ta żyła przeważnie w Boulogne. W
1907 udzielono im pozwolenia na tymczasowy przyjazd do Rosji, w roku zaś 1912 wrócił za zgodą cara na stałe. Wielki książę kupił w Carskim Siole dom, który przerobił
na pałac. Tam żyli razem chociaż wielki książę miał także pałac w Petersburgu. Podczas
wojny niemiecki tytuł Hohenfelsen nie był
już odpowiedni i cesarz udzielił owej pani
rosyjskiego tytułu księżnej Paley. Po wybuchu rewolucji wielki książę zostawił oba pałace i mieszkał w małym domu w Carskim
Siole. W lipcu 1918 r. został aresztowany

w

początkach

pałace

zaś

zaś

1919

roku

znacjonalizowano.

rozstrzelany,

Księżnej udało się uciec z Rosji i od tego
czasu mieszkała przeważnie w Paryżu.
Księżna

twierdzi

w

swej

skardze,

że

nie

narusza w niczem prawa sowietów do rozpo-

rządzenia znacjonalizowaną własnością carskiej rodziny, lecz że pałac w Carskim Siole
się w nim znajdują nie
i przedmioty które
są

własnością

pozywającej,

Pawła

lecz

ja '0 morganatvezna

mal-

wielkiego

która

księcia

żonka nie stała się członkiem carskiej rodziny

ez"

który może

jak to się robi-i słusznie! — w stosun
ku do utworów dramatycznych? Dlana ten temat. Co zaś do Zborowskie- czego jakoś nie słychać o funkcjonogo któż wie o jego
istnieniu w no- waniu bibljoteki związku, która skławej szacie?
da się z samych dzieł członków?
Od paru miesięcy na półkach księWileńscy literaci podobno boją się
garskich skromniutko spoczywa arcy- posądzenia ich o chęć reklamowania
dzieło
Słowackiego,
„odświeżone” się. Ale
na /akiej
reklamie zależy
przez prof. Cywińskiego!
Kto wie o przecie nietylko literatom,
lecz książjego ukazaniu się? Kto cokolwiek wie kom wileńskim, tak po macoszemu
o wartościowych, naukowych wydawni- traktowanym
na rynku księgarskim,
ctwach T-wa Przyjaciół Nauk?
zależy społeczeństwu
całemu,
które
Chciałoby się wyrazić z tego po- nie wie kto, jak i na jakich warunkach
wodu głośny żal lub wypowiedzieć pracuje w Wilnie w dziedzinie literaprotest, lecz pod czyim adresem?
tury.
Wydawców winić nie można: Wilno
Książce prof. Cywińskiego, pozbasłynie z niedułęstwa wydawców i mo wionej
takiej „reklamy“, dzieje bę
że z dumą wskazać na „iachowych” wielka krzywda.
3
administratorów, zdolnych położyć na
Dzieło Słowackiego w Wilnię! Oto
obie łopatki najlepiej się zapowiadają- wypadek tak rzadki, że wart jest jak
ce wydawnictwo!
największego rozgłosu!
„ Winić profesorsko-urzędniczą wiDzieło
o Słowackim
w Wilnie!
leńską
inteligencję,
która
czeka na Oto dowód ogromnego wysiłku, dłuegzemplarz honorowy z dedykacją au- goletniej pracy,
nieuniknionych wyjatora (mea culpa!) lub zadawalnia się zdów z Wilna w celu badania rękopi
przeczytaniem nie samej książki, lecz sów Słowackiego, wreszcie—i'to rzecz
recenzji o niej (mea maxima culpa)? w naszych czasach niemała —dowód
—Bože Wielki! Ale kieszenie tej inteli- znacznych kosztów, poniesionych przez
gencji są tak rozpaczliwie
puste, że autora w celu wykonania pracy.
książka staje się luksusem!
Niedobrze więc jest, że o tej książ
„, Możnaby było złośliwie słówko po ce tak jest cicho w Świecie wileńskir*!
wiedzieć pod adresem Związku Zaw.
W. Ch.
Literatów w Wilnie, bo któż jest barD.
N.
dziej powołany do opieki nad książką, niż ci, co książki piszą?
Dlaczego na „šrodach“ nie są omawiane
kiedyś

nowsze

podzieli

książki

się

swemi

członków

+

wrażeniami

związku,

FIE

A

ь

SŁOwWwo

KURIER G05P0DIKI

wiska

żenia

strona

polska

przyjęcie jako podstawy
do rokowań
| ( Azasady genewskiej konwencji przeciwregłamentacyjnej, opartej na
zniesieniu

przez

poszczególne

państwa,

tyckich

[

w

$

zu i wywozu.

3

W toku pertraktacyį strona niemiec
„ka przyjęła w zasadzie postulat wolnego obrotu

odnośnie

do wywozu

produ-

któw przemysłowych z Niemiec do Polski, żądając przyznania jej bardzo wysokich kontyngentów z list towarów,
których import do Polski jest zakazany. Przyjęcie kontygentów tych równałoby się faktycznie zniesieniu list zakazu.

Ponadto

strona

niemiecka

zażą-

dała niepomiernej ilości zniżek celnych,
sięgających

obecnej
zułą

przeciętnie

około

taryty polskiej, —

60 proc.

poza klau-

do Niemiec podstawowych artykułów
z dziedziny produkcji rolniczej strona
niemiecka zajęła raczejstanowisko nega

1928

zaznaczył

zasto-

sowaniem nawozów sztucznych.

Łącz-

1)
mięsa
miecka
Jest to

nawozów sprowadzanych za pośrednictwem Wileńskiego Oddziału Państwo-

Co do importu bydła rogatego i
wołowego z Polski strona niezajęła stanowisko
odmowne.
iż
tembardziej niezrozumiałe,
niemiecka,

jak

wiadomo,

nie

importuje

2) Co

do mięsa wieprzowego.

zmuszona była oświadczyć, iż nie widzi

podstaw do zawarcia szerokiego porozumienia. P. Hermes wyjechał wówczas
do Berlina (połowa października) celem zakomunikowania tej odpowiedlzi
« rządowi niemieckiemu i omówienia sy. tuacji. Pa powrocie do Warszawy w
dniu 4 b. m. pełnomocnik niemiecki zakomunikował ostateczne oferty rządu
Rzeszy,

stanowiące

jego

zdaniem

wy-

starczającą podstawę do
szerokiego
porozumienia. Odpowiež ta — jak zdołała stwierdzić Agencja Press w miarodajnych kołach — przedstawia się, jak
następuje:
1) Całkowita odmowa na postulaty
polskie w sprawie bydła i mięsa wołowego.
a
2) Odnośnie do świn żywych i bitych odpowiedź niemiecka
powróciła
rawie w zupełności do wrześniowej
oferty niemieckiej, a mianowicie do pro
ponowanych wówczas 4000 sztuk tygodniowo co stanowi przywóz do Niemiec 208 tys. sztuk rocznie z ograniczeniem sprzedaży wyłącznie do fabryk
przetworów

mięsnych.

i

|

|

zwiększyła

mineralnych

stępująco

(w

Powiat
Brasławski
Dziśnieński

dane biednym

się również

przedstawia
1927
260
1330

Mołodeczański
Oszmiański
Postawski

Święciański

Z

Wileńsko-Trocki

dn. 7 grudnia

1928 r. Rozporządzenie

nas większe

znaczenie

praktyczne,

w Wilnie

„„WYPadek
miejsce
w dniu
13 bm.ten a miał
w dniu
1i t.j.
dni przedtem

kowy, że..

--

ministra

mysłu

i Handlu

listopada

oraz

Skarbu

z dnia

ceł

1928

przy

r.

o

wywozie

kienniczych

Rolnictwa

zmianie

Odbyła

Strona

polska,

uznając w zasadzie słuszność dążenia
do zorganizowania wzajemnej wymiany w sposób uniemożliwiający nieuzasadnione wahania cen i depresję
na

gotowych

Rozporządzenie

na-

z dnia 3

wyrobów

ministra

Spraw

w

dziedzinie

ilości

danych

organizacjom

przywilejów

o charakte-

między

sadniczych podstaw
„4 nie do pomyślenia.
Jedynie

w

obu

rządami

porozumienia

dziedzinie

węgla

za-

jest

ostat-

nia propozycja niemiecka zawierała cyfry, zbliżające się do postułatów Polski.
Ponadto strona niemiecka
starała
się wysunąć ostatnio ograniczenie prawa tranzytu wyrobów mięsnych z Polski
na
rynki
państw - trzecich
przez

wprowadzenie

tranzytowych.

Takie

kontyngentów

_ ograniczenie

polskiego eksportu na zachód
byłoby
zresztą w jaskrawej sprzeczności z postanowieniami międzynarodowych kon-

wencyj, regulujących te kwestje.
Ostateczne koncesje strony niemiecwystarczającą

podstawę

do

punktach.

:

Jednoczešnie pelnomocnik niemiecki zażądał wyjaśnienia stanowiska pol-

się w

W

dniu

nowycir

wczorajszym

Uniwersytecie

uroczystość

nowej

zebrało

M. Rektorem

włó-

czele

Wewn.

12 w południew Auli Kolumsię ciało

profesorskie

ks. dr.

w togach

i biretach.

J. M. imatrykulował

stawicieli

z każdego

z

Cz. Falkowskim
po dwóch

wydziału,

J.

na

przed-

poczem

no-

przemiale

pszenicy

i żyta wadzili imatrykulację

netto

mineralnego
lub

tolickich i innych wyznań.

superfosfatu

— (6) Święto pułkowe 5 p. p.

16

Olivaer

Tor)

5

а

Poznań

A
parytecie
„

przy
”

zł,

We

1929

dnia

18 listopada,

w kościele

św

O

san:

przed

się

godz. 9-ej

Jada odbędzie

na ul. Zamkowej

>
Katowice
zł. 14.08
Warszawa- Wscho-

Leg.

odbędzie

sena
odprawione į
b
andurskiego, a po nabożeństwie

się

nabo-

RE
defiladą

komendantem

gar-

nizonu płk. Krok-Paszkowskim. Po południu w Teatrze Polskim odbędzie się specjałne przedstawienie
dla żołnierzy pułku
„Damy i+ Huzary*+е
й
d
Putk 5 p. p. Leg., jak również cała dy-

14.40

Sio

Wschóż

sł.

:

„ Oprocentowanie

N

1929 r.
KOMUNIKATY.
— Koncert w „Domu Rosyjskim*. W
w „Domu

koncert

i

wienie

przedsta-

się

odbędzie

15 grudnia

Sobotę

Rosyjskim“

(Mickiewicza 22) na rzecz inwalidów wojny Światowej. W koncercie łaskawie biorą
(Mezzo-soprano
Dal
udział: Pani Helena

8

i pół

proc. w

Po koncercie tańce. Jazz-band.

Początek

a

go

Li pół

ЮШКа

fortepianie Prof.

Przy

UCZ
x IE
jalkowski.t

Bas

ano
Е

Z

SE

SE

Bufet.

RO

Bibljote-

gr. do 5 zł. — w

w cenie od

1.50

ce „Domu
od 5 do 7.

22
Mickiewicza
Rosyiskiego"
przy wejdniu koncertu
W

ściu.

średnia
Opad

155

!

za do- !

bę w mm

l

AE
2

Północno-wschodni

mgta.

Maximum na dobą 4-27C.
Tendencia barometryczna:

Bez

Stanu

smo

ks. prałatowi

Wiskont
Jego

Jego

Świętobli-

Wiskontowi.

otrzymał

z

Świętobliwości

Ks.

Sekretarjatu

następujące

wysłane z Watykanu dn. 5 grudnia.
Najprzewielebniejszy Księże Prałacie,

pi-

Ojciec Święty z żywem izadowoleniem

raczył przyjąć „Traktat Kanoniczny o małżeństwie prawnie zawartem, lecz niespełnienem*, którą to pracę Ksiądz Prałat
uprzejmie zechciał jako homagjum kornie

dedykować jego Świętobliwości.

Jego Świętobliwość

dziękuje

Księdzu

Prałatowi za ten dowód synowskiego

hoł-

du i udziela Mu z głębi serca Apostolskiego Błogosławieństwa,
jako
zadatku
łask

(Ostrobiamskim) zostaną

A

raty na intencję

Wojewoda

wileński

wczoraj,

we

Bandur-

_ — Walne zebranie Tow. Popierania Sce

lokalu

13

bm.

Oddziału

„Il.

Kurjera

Codziennego”

przy ul. Wileńskiej 26 odbędzie się o godz.
6:30 zebranie Tow. Pop. Sceny Polskiej. Gdy

na

DY

W, oznaczonym

terminie

zebranie

dekoncentracyjnej

komisji

dla

usprawnienia

"!CZEJ, reorganizacji

administracji państwowej. W sobotę, dnia 15
bm. p. Wojewoda Raczkiewicz uczestniczyć
będzie w posiedzeniu Kapituły orderu Polonia

OSR

niedziałek 17 b. m. © godz.
w ósmą

rocznicę

tragicznego

9 m. 39

jako

zgonu

$. p.

Prezydenta Gabryela Narutowicza odbędzie
żałobne celesię w Bazylice nabożeństwo

silnego

szkańcy

wsi

Miluńce

dziecko

poparzenia,
gm.

że zmarło

do domu.

Mie-

Opelskiej wraca-

jąc do domu znaleźli trupa Kazimierza Bejnara, zam. we wsi Rymonany. Dochodzenie
przeprowadzone

przez

Stanie nietrzeźwym

policję

ustaliło,

Restituta. Ponadto wyjazd p. Wojewody do
Warszawy ma na celu załatwienie szeregu
innych spraw, administracyjnych i gospodarczych, woj. Wileńskiego. Zastępuje p. Wojewodę w czasie nieobecności p. wicewojewoda
Stefan Kirtiklis.

śnieg zrobił nam znów zawód. Przed dwoma dniami radość wstąpiła w serca sportowców i... dorożkarzy. Radość niepomierna.
Pierwszym niósł on zapowiedź rychłych uciech sportowych jak narty, saneczki, a następnie ślizgawkę — drugim zwiększenie za-

sów przeciwgazowych. Z racji organizowania
przez LOPP dwutygodniowych kursów przeciwgazowych, jakie odbyły się w Wilnie w
okresie od 7 — 21 stycznia 1929 r. p. Wojewoda Raczkiewicz uznając celowość powyższych kursów wystosował pismo okólne do
przewodniczących
wydziałów powiatowych
zalecając im delegowanie
na wspomniane

się „pierwszy raz w tej zimie” bodaj na Antokol, a i na ogół biorąc hegemonja autodorożek spada do minimum. Zawsze to lepiej saneczkami przejechać się niż buksującym Fordem, a choćby i nie Fordem. Tak
myślano i cieszono się, a tymczasem śnieg
zamienił się w deszcz. Zamiast śnieżnej bieli mamy znów szary, brudnawy krajoobraz,

Okólnik p. Wojewody w sprawie kur-

przedstawicieli

robków.

oraz o wy-

zamiast

Któż bowiem

chrupiącej

nie zechce przejechać

jeźdni —

kałuże

błota

jednanie w pow. związkach
komunalnych dziury w rozkopanych chodnikach.
sum na pokrycie kosztów delegowania ich
„ Jak długo potrwa ten stan trudno przed(djety i koszty podróży). Pozostałe wydatki widzieć. Milczy nawet o tem zakład metepokryje sam Komitet LOPP.
orologiczny.
— P. Starosta lszora,
a nie
p.
=
Sportowcy powędrują na sale, a biedni

dwański wydeiegowany

został

e dorożkarze spoglądać będąz zazdrością na
kowyska. P. Wojewoda Wileński wydelekryte autodorożki. Bóg da że nie długo. Nie
gował, jako przedstawiciela swego na uro- przywykli my w Wilnie Boże
Narodzenie
czyste otwarcie spółdzielczej wytwórni mięREA
snej w Wołkowysku w dniu 15b. m. p. StaTEATR I MUZYKA
rostę Grodzkiego m. Wilna Wacława Iszorę.
— Reduta na Pohulance. Ostatnie wystęPonadto z ramienia Urzędu Wojewódzkie- py Marji Malickiej i Węgierko „Prawdziwa

go

weźmie

udział

w otwarciu

wytwórni

Mieczysław Rymkiewicz. Delegowany
przednio w zastępstwie p. Wojewody

rosta

Wileńsko-Trocki

p. Radwański

p.

poSta-

miłość”,

Dziś

i jutro

ostatnie

dwa

występy

gościnne niezrównanej gwiazdy sceny i ekranu — M. Malickiej i
AE A. Węgier-

nie ko, w komedji Bracco p.t. „Prawdziwa

mógł wyjechać do Wołkowyska z powodu
ważnych spraw, jakie ma do załatwienia na

łość, która
wodzeniem

mi-

cieszy się nadzwyczajnem pou publiczności
wileńskiej. Zie

zamianowany

względu na tworzącą się kolejkę przy kasie
przed samem przedstawieniem, Dyrekcja Te-

Szkolnego p. Stefan Pogorzelski zamiano= | — „Przedstawienie popularne — „Świt,
wany został Kuratorem tegoż Okręgu.
dzień i noc". Jutro o godz. 4-ej po raz osta—

Sprostowanie.

W

związku

kronikarską,

ieszczoną

roku

zamierzonym

pressu

Wileńskiego

o

rzekomo

z dnia

w

z notatką

numerze

13 grudnia

Ex-

1928

przeniesieniu

p. Starosty Wileńsko - Trockiego Jana Radwańskiego

z

wóz

z drogi,

wywrócił

chałowi ]. tenutę dzierżawną w kwocie

się

150

zł. i aby uwolnić się od tego obowiązku otruł swego kuzyna. Trucizny dostarczył zabójcy niejaki Jan Sziojdo, mieszkaniec Wielkiego Boru. Obu sprawców aresztowano i
przekazano do rozporządzenia sędzłemu śled-

$

RADJO.
Piątek, dn. 14 grudnia 1928 r,
11,56 12,10: Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo=
giczny. 16,10—16,30: Odczytanie programu
dziennego i chwilka litewska.
16,30—1645:
Kurs języka włoskiego—lekcja 14-tą- prowadzi dr. Janiną Rostkowska. 16,45 17,10:
„Impresjonizm
i ekspresjonizm w sztuce

nowożytnej” odczyt XIV

sztuki* wygł.

prof

17,10—17,35: Koncert

Wileńskiej

pod

zajmowanego

obecnie

stano-

tni

przedstawienie

dla

najszerszych

publiczności wileńskiej, po cenach

do

5 zł, świetnej

„Świt,

dzień

ksandrem

bność
w

ich

i noc”

komedji

Węgierko.

do ujrzenia

N

z Marją

warstw

od 50 gr.

icodemiego

nadzwyczajnych

—

Malicką i Ale-

Jest to ostatnia

tych

z cyklu

U. S. B.

Orkiestry

kier. Zygmunta

17,35 —

18,00:

„Tr.

z

Kłos.
W

„Żywioły

wschodnie na ziemiach
polskich* odczyt
wygł. prof. dr. T. Kowalski. 18,00
— 18,30:
Koncert orkiestry Rozgł. Wil. pod dyr. Z.
Dołęgi. W progr. utw. R. Straussa. 18,30—
19,00: Audycja

literacka:

„Z jakim

przesta-

jesz, Jakim = stajesz" komedja Aleksandra
Fredry wyk.
Z. Dramat. Rozgł. Wil. 19,00
—10,15:
Muzyka z płyt gramofonowych.

Sygnał częsu z Warszawy. Odczytanie piogramu na
sobotę
i komunikaty. 20,15—;
Transmisja koncertu symfonicznego z Fil-

harmonji Warsz.

świetnych

kreacjach.

w

Echa Jowial-

skiego.
Gdyby pp. Malicka i Węgierko
ry zaufali publiczności wileńskiej
liczyli swój pobyt w Wilnie na
żej, byliby zapewne dali nam w
odczuć

urok

swoich

talentów,

zgó
i obdłupełni

bez

za-

iamywaniawrażeń, przeciwnie od mniej
trwałych do — wyższych, głębszych.
Stała się inaczej. Ukazali się nam pierwej w „Świce, dniu i nocy* a potem w
„Prawdziwej

miłości'.

Byłobyi to do-

bre, ałe nie każdemu ze śmiertelnych
choć nie wiem jak suto obdarowanych
w talent, i najwdzięczniejsze warunki
zewnętrzne,

danem

jest bezkarnie

czy-

nić cuda jak w Kanie Galilejskiej: z
wody—wino. Bo o iłe Nicodemi daje
nam jeszcze wino, to Bracco — zwykłą wodę. Tam był urok pewien i czar
leciuchny

poezji,

tu przyziemne,

zresz-

tą, dążenie do prozy łóżka. Nie można
było ani chwili abstrahować od wrażeń „Świtu, dnia i nocy”, patrząc bezpośrednio potem na prawdziwą rzeko-

mo miłość. Na tem polegała omyłka
sympatycznych 'artystów.
;
Piszę o tem dlatego, że zazwyczaj
my, tu w Wilnie, jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie teatru. Przed wojną
już mieliśmy dobry, ideowy teatr. Po
wojnie odwiedzali nas najwięksi artyście sceny polskiej i to nie rzadko, jak
naprzykład wielki Solski. A od łat kilku
darzy nas swą ideową pracą i rzetelnym wysiłkiem 'artystycznym Reduta
z Osterwą i Limanowskim
na czele
Twierdzę

zawsze,

że teatr

znakomicie

wychowuje publiczność:
artystycznie
i społecznie. Otóż u nas robił to zawsze
bo zawsze był przedni.
й
Jeżeli raz jeszcze zapewnię czytelników,

że

wdzięk

i uroda

p.

Malickiej,

cco — to powtórzę sąd
która doskonale to sama
WISKO

2

Podejmowaliśmy
rek

gorąco

publiczności,
odczuwa.

w

ubiegły

i serdecznie

w

wto-

salach

Ge-

orges'a znakomitych artystów Teatru
Narodowego z Ćwiklińską, Solskim i
Frenklem na czele. Nastrój był przemiły. Wiwatowano na cześć tych, których
imię elektryzuje każdego miłośnika sceny polskiej. Przemawiali p. prezydent
Folejewski, p. rejent Klott, prof. K. Sławiński i inni, odpowiadali Frenkiel i
Solski; gorąco oklaskiwany był list prezesa Czesława Jankowskiego. O przemiłym nastroju niech świadczy doskonały 'aforyzm, ofiarowany
przez mistrza Solskiego do stambuchu p. Heleny
Romer - Ochenkowskiej; myślę, że Solski zechce mi wybaczyć przytoczenie
tego aforyzmu w całości; za niedyskrecję zgóry przepraszam:

wodą!

psa,

—

* * *
\
Recenzja
moja z przedstawienia
„Pana Jowialskiego* w Wilnie wywoła
ła pewne echa, miłe zresztą dla autora tej pisaniny. Jedne ustne, telefoniczn e, inne jak p. Hel. Romer — pisane.
Rad będę to wszystko poruszyć i oświetlić w specjalnym artykule. Dobrym objawem jest ta podnieta myślowa
dana nam przez artystów pierwszej sce
ny polskiej. W recenzji syntetycznej,
gdzie musiałem mówić o zadaniach teatru Narodowego, o nowych wynikach
badań nad Jowialskim i o grze najznakomitszych wśród
znakomitych 'artystów pewne kwestje zamało zostały uwypuklone. Sąd swój rozwinę szczegó-

i Fr. Liszta.

Krakowa

komedja

Teatru Narodowego. —

Że nigdy —

Rozgłośni

Dołęgi.

programie utwory R. Wagnera

—

Pragnienie gasić każdy ma
Za Boską zgodą.
Lecz tem się różni człek od

„Źródła

Juljusz

miłość"

że ekspresja i kultura sceniczna p. Węsię bawić, zapomiże gierki pozwalały
w nając o czczości i brakach komedji Bra-

do domu

Bejnar zboczył

a około jeziora Szaman

łowiej.

Niech

i to

„bluźnierstwo*

bę-

dzie mi wybaczone.

*

w.

PZ

POLĄCY?

RÓŻNE.
— Jak to było ze śniegiem. Zdawna oczekiwany i mocno w tym roku spóźniony

został Kuratorem
Wil. Okr. Szkolnego. atru prosi o
zaopatrywanie się w bilety
Postanowieniem Pana Prezydenta z dnia 3 wstępu w biurze Orbis do godz. 4.30 pp. i
b. m. pełniący obowiązki Kuratora Wil. Okr. w kasie teatru od godz. S-ej pp.
ы

— Nabożeństwo żałobne za duszę
$. р. Prezydenta G. Narutowicza. W po-

tak

w ciężkich męczarniach.
— Tragiczny powrót

a

neści

ŻAŁOBNA,

doznalo

kilka dni do Warszawy. W dniu dzisiejszym, SZło do skutku następne walne
CIĘ Se
w piątek p. Wojewoda przewodniczyć bę- Bedzie się tegoż dnia i w tymże lokalu o Ę
dzie na organizacyjnem posiedzeniu sekcji 7-€i « Na porządku dziennym ać 4

terenie starostwa:
— Pan S$: Pogorzelski

Kardynał P. Gasparri.

Zanim pośpieszono z pomocą

„Prawdziwa

trzech aktach Bracco z występem gościnnym Marji Malickiej i Aleksandra
Wegierki w Reducie. — Uczta na czešč

nie do-

niebieskich.

Łącząc wyrazy wysokiego poważania
A
do tusług Waszej Przewieleb-

I KRADZIEŻY

odprawione RoCzłonkowie i 19,15—19,40: „Skrzynka pocztowa*.
o liczne przybycie 19,56: Muzyka z płyt gramofonowych. 19,40
1956:

Kola.

ny Polskiej. Dn. 22 grudnia rb. w sobotę w

URZĘDOWA.
Wł. Raczkiewicz

czwartek

tego

ich rodzice są proszeni

J. E. ks. Biskupa

kursy po dwóch

zmian.

KOŚCIELNĄ.

— Podziękowanie
prałat

—

—

Uwagi:
Pochmurno,
Minimum za dobę —-10C,

wości

K

i społeczeństwa.
wyjechał

Spostrzeżenia meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U. S. B.
z dnia 12— -XII 1928 r.

Temperatura

i

durskiego w obecności przedstawicieli włądz

Zach.
5 41
Łach.
słst o g. 1515 m.

Wiktora

WYPADKI

—- Dziecko
spłonęło przez nieuwagę matki, Kostanecka Jadwiga mieszkanka
Turmont rozpaliwszy ogień w piecu poszła
do sąsiadki na pogawędkę,
w trakcie
jej
nieobecności, która trwała dość długo, gdyż
sąsiadki musiały sobie opowiedzieć
wszystkie nowiny, pozostawiona bez opieki szeŚcioletnia córeczka, Jadwiga zbliżyła się do
ognia i została objęta płomieniem.

nią w dniu 1 sierpnia

r.

gonu.

r. 7 m. 18

15.12.

rb. w sali gimnazjum im. Ad. Mickiewicza
(Dominikańska 3) odbędzie się koncert kameralny, poświęcony twórczości Fr. Szuberta w setną rocznicę jego zgonu, z łaskawym
udziałem pp. prof. Konserwatorjum M. Kimont - Jacynowej, (fortepian), K. Święcickiej (śpłew), H. Sołomonowa (skrzypce) oraz pana E. Katza (wiolonczela). Akompanjuje dr. T. Szeligowski.
Na program się złożą dwa tria na fortepian, skrzypce i wioloncze lę, pieśni solowe,
sonata na fortepian i skrzypce oraz sonata na fortepian i wioloncze lę.
ы
Czysty dochód przeznacza się na wpisy
dla niezamożnych uczniów gimnazjum im.
Ad. Mickiewicza.
Bilety wcześniej
nabywać można w Sekretarjacie Gimnazjum, a w dzień koncertu
przy wejściu.

swego założe-

15-lecia

czystego obchodu

zł. 14,88

Przy odbiorze superfosfatu
do dnia Prof. W. Jodko (cytra). Pani Ludmiła Babi5
15 stycznia 1929 t.—pbonifikata po zł. czewa OE
NL.
e
A
10„ mencie cytry).
20.— od każdego
Oraz grana
będzie
komedja

browane przez

Dziś

roli tytułowej.
— Jutrzeįsza premjera. W sobotę po raz
pierwszy grane,będą obrazy dramatyczne z
powieści Dostojewskiego „Idjota”,
— „Ogniem i mieczem* dla młodzieży.
W sobotę o godz. 5-ej pp. i w niedzielę o
godz. 3-ej pp. grane będą obrazy dramatyczne na tle powieści H. Sienkiewicza „Og-

do uro- czemu w Mołodecznie,

się

wizją Sejcciaj Belas

Podzamcze
— ów
Lw

Za worek 100 kg-wy —
zł, 1.60
„ Opakowanie 100 kg. — zł. 0.20
Dostawa wagonowa.
Kredyt
wekslowy
do listopada

|

wtorek,

święto pułkowe 5 p.p. Leg.

13.60
A

zł.

nowych

© godz. 11 min. 30 odbędzie sią zaprzysiężenie rekrutów, wziętych do wOjska w październiku r. b. Zaprzysiąženie »poprzedzą
uroczyste nabożeństwa w iświątyniach
ka-

proc. luzem:
Ž
я
"
parytecie Gdańsk
(Kaiserha-

przy

wszystkich

WOJSKOWA.
— (0) Zaprzysiężenie rekrutów.
W
niedzielę dnia 16 grudnia, na placu Broni,

wiosenny 1928 r.

Za 100 kg.

"PIĄTEK"

w

i spadając z wysokiego
brzegu przygaicti
Bejnara.
— jabłko faszerowane
strychniną dał
kuzynowi.
W sprawie otrucia Jacynowicza
pojawiły się w prasie wzmianki przedstawiające zdarzenie to w sposób nieodpowiadający rzeczywistości. Istotnie rzecz się miała
jak następuje: Michał Jacynowicz otruty zoStał we wsi Mały Bór, gminy Kraśne, pow.
Mołodeczańskiego przez kuzyna swego Tymoteusza Jacynowicza,
mieszkańca
tejże
samej. wsi za pomocą ofiarowanego jabłka
zatrutego strychniną, po spożyciu którego
Michał Jacynowicz zmarł. Dochodzenie ustalito, że przyczyną zbrodni byłą taka: Tymoteusz Jacynowicz obowiązany był płacić Mi-

mokas)

O

neuila i Berra z K. Wyrwicz - Wichrowskim

słuchaczy.

1928 r. (Dz. U. R*.

R

sze-

rokiego porozumienia gospodarczego,
streszczały się zatem w
powyższych

imatrykulacji

ców oraz sympatyków, że dnia 16 grudnia
r. b. o godz. 6 rano w kościele św. Teresy

kiej, które — jej zdaniem — stworzyć
mają

sama za

— Komunikat. Zarząd Koła Młodzieży im. Zawiszy Czarnego w Wilnie powiadamia niniejszem swych człenków, rodzi-

rze monopolowym przed uprzedniem uregulowaniem

płaci

mierzu Wołyńskim komedja j. Szaniawskiego — „Ptak“.
— Teatr Polski. Dziś po raz ostatni sensacyjna nowość „Czarodziej'* (Beverley) Ver

niem i mieczem”. Ceny od 20 gr.
— Koncert kameralny. W sobotę

Z TEATRÓW.

do

(poz. 882).

urzędach powiatowej administracji ogólnej.
B
rocznym.
O każdorazowo ustalonym typie minirzy zapłacie
ster Spraw Wewnętrznych ogłosi w Moniё
proc. akon
torze
Polskim.
с

K

Przygotowania

powracając ze wsi Zaborniki

SEZOR

Wzory tego typu znajdować się będą w

iosu'.

Wi słuchacze udali się do swoich wydzia
łów, gdzie poszczególni dziekani przepro-

i Rolnictwa o

Nr. 98 poz. 882):
Zakazuje się przemiału pszenicy na mąkę gatunków wyższych (jaśniejszą) aniżeli
65-procentowego przemiału.
Zakazuje się przemiału żyta na
mąkę
gatunku wyższego (jaśniejszą) aniżeli jednolity typ każdorazowo oznaczany
przez
Ministra Spraw Wewnętrznych.
Typ ten będzie ustalany na podstawie
70-procentowego wyciągu z ziarna o przeciętnej wadze 70 kg. na hektolitr.

J
kiem wstępnym tego rodzaju
ujęcia Wiatr
grzeważzjący 1
sprawy musi jednak być uzgodnienie
podstaw

chorych

U. S. B.

O godz.

GENY SUPERFOSFATU.

rynkach, wyszła z założenia, że warun-

produktów oraz zasad wymiany między
obu krajami.
Wszelkie przyznanie jakimkolwiek

(opisanie)
na dwa

wydział podat-

imatrykulacji nowych słuchaczy wszystkich
wydziałów Uniwersytetu Stefana Batorego.

rozporządzenia

(poz. 879);

„Uśmiech

„Uśmiechu losu" dobiegają końca. Kapitaitą postać Siewskiego kreuje genjalny artysta Stelan Jaracz. Inne postacie odiworzą:
St. Perzanowska, M. Malinowska, i I. Larewską oraz Z. Chmielewski, j. Karbowski i
W. Scibor.
W scenie zbiorowej aktu III bierze udział
caly zespół Reduty.
Psemjera w niedzielę,

z dnia 1 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z ministrami: Przemysłu,
Skarbu,

Przemiał pszenicy i żyta.

cjalne organizacje handlowe,
przewij
dując dla tych organizacyj
po
obu Ciśnienie
stronach monopolu w dziedzinie handlu średnie w m. į
wieprzowem.

Kasa

Uroczystość

Słuchaczy

z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu

dniem 15 grudnia wchodzi w życie ата
nowe rozporządzenie o przemiale pszenicy i
#
żyta anulujące poprzednio w tym przedmioprzy parytecie
cie wydane R-nie z dnia 10-10 1928 r. W
myśl na wstępie wymienionego
rozporzą- Dopłaty:

Spirydjoną!,
JNEC

mięsem

powiadomiono

Egzekutywy zaniechano.
Dobre wszystko to, co dobrze się kofńczy— mówi przysłowie, jednak w tym wy-

mini-

po-

przez Spe-

Co tu długo czekać z płat-

nikiem.

z

wy tytoniu w r. 1929 (poz. 878);
Rozporządzenie ministrów ; Skarbu, Prze-

Z

tnej sprzedaży kontyngentu na danym
rynku zależy przedewszystkiem od konjunktury cen.
Jak wskazano wyżej, wysunęła stro
na niemiecka propozycję dokonywania
wieprzowem

sekwe-

tualnie nie dał jej kilku bodaj dni zwłoki
dla zdobycia pieniędzy. Opisać graty i ba-

31 października 1928 r. w przedmiocie upra-

MFORMACJE.

pod uwagę, że wszelka możliwość isto-

mięsem

przychodzi

graty.

Nikomu nie przyszło do głowy
spytać
X., czy zapłąci dobrowolnie, nikt ewen*

p.

(poz. 877);

Rozporządzenie

fen

14

obrotu

on to

padku wydział podatkowy
Magistratu nie
nictwa oraz
Przemysłu i Handlu z dnia 5 jest w zupełnym porządku. Wszak prawda?
grudnia 1928 r. o Śslalówie lie sądu pracy
„ „ UNIWERSYTECKA

Duże ilości sprowadzane są pozatem przez „Rolników* a przedewszystkiem przez Syndykat Rolniczy.

P.

i opisuje

sta, ot system.
97

odpowie-

Krótko i węzłowato.

stra Sprawiedliwości oraz ministra Pracy i
Opieki Społecznej w porozumieniu z ministrami:
EWA
RZ
Skarbu i Rol-

1699,5

dzenia z dnia 1 grudnia

strater

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 98 z PQ

160

1315

Nr.

do zanoto-

nie zapłaci przyjdzie komornik*.
Kiedy mam płacić zapytuje zaintereso-

Po trzech dniach

rozpó-

P.*

„Mamy

wana, lecz niestety nie uzyskuje

dn. 5 grudnia 1928 r. Rozp. Min. Poczt i Tele

1485

60

R,

©

— Jak Magistrat egzekwuje'należno-

dzi gdyż p. sekwestrator
(zapewne
był) nie ma czasu wyszedł.

ustawy i rozporządzenia.
Ustaw

powszech-

s

O niezwykłej gorliwości
sekwestratomagistrackich wiemy wszyscy, Z prak-

pani

A

„Dziennika

wyświetleniu

Pani X. leżała w szpitalu miejskim skierowana tam przez Kasę Chorych. $Wyzdrowiała szczęśliwie, wróciła do domu.
Przechodzi kilka miesięcy
Pani X.
siedzi w domu. Dzwonek. Wchodzi młody
człowiek i oznajmia. „Pani leczyła się, pani
musi zapłacić (tu wskazuje sumę) jeżeli

Nr. 91 poz. 527).

Nowe

po

Sami aż do... przesady.

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 31 sierpnia 1926 roku (Dz. U. R. P.

500
299,1
625

575

Wileįski

przepisów

dzieciom

wania świeży fakt takiej gorliwości.

rządzenia karani będą na podstawie art. 4 5

rok 1928
495
1930

440
25
495

przekroczenia

nie

tyki (och jakże smutnej) lub ze słyszenia.
Panowie ci gorliwość swoją posuwają cza

a) wymienionych.

tonnach).
rok

ści.
rów

b) wstępu do lokali
przemysłowych,
handlowych składów i zakładów w punkcie

ilość

się

‚

mąki pszennej i żytniej.

Winni

stwier-

zupełnie

atrze Polskim, dla dzieci szkół

nych.

Twierdzenie strony niemieckiej, jakoby oferta ta posiadała obecnie dla
„nieważ przewiduje rzekomo
obowiązek zakupu tych kontyngentów przez
proponowaną w tym celu określoną organizację handlową, jest
conajmniej
problematyczne. Należy bowiem wziąć

w Wilnie

powyższa

filmu w kinie miejskiem w dn. 27 i 28
grudnia. Oprócz tego Magistrat zakupił 4 dn. bm. Bilety są do nabycia w Orbisie.
— Reduta na prowincji. Dziś w Włodziprzedstawienia „Ogniemi Mieczem* w Te-

dających na składach mąkę pszenną i żytnią i inne artykuły spożywcze wyrabiane z

wega Banku Rolnego, która w
roku
1927 wyrażała się cyfrą 4500 tonn, zaś
w roku 1928 wzrosła do 7393,6 tonn

zów

stro-

na niemiecka odrzuciła postulat polski
wolnego obrotu na rynku niemieckim i
ograniczyła się do niezmiernie niskiej
oferty 200 tys. sztuk rocznie, co stanowi zaledwie ! procent konsumcji niemieckiej. Ponadto strona niemiecka оgraniczyła możliwości sprzedaży jedynie do fabryk przetworów mięsnych.
W tych warunkach strona polska

|

tualnie na podstawie
ksiąg i dokumentów
handlowych od osób i zakładów zajmujących
się przemiałem w
celach
przemysłowych
pszenicy i żyta, handlujących mąką pszenną i żytnią, przetwarzających w
celach
przemysłowych mąkę pszenną i żytnią na
pieczywo i artykuły spożywcze oraz posia-

na terenie województwa Wileńskiego.
Dia W-wa Nowogródzkiego
odnośne
cyfry są znacznie mniejsze, mianowicie
675 tonn w roku 1927 i 2149,5 tonn w
r. 1928.
Ч
Według powiatów udział
Banku
Rolnega w akcji sprowadzania nawo-

corocznie

|

grafów z dnia 19 listopada 1928 r. w spra:
wie częściowej zmiany taryfy pocztowej i
telefonicznej (poz. 863),

się wzmożonem

nie z tem

zapotrzebowania

e

obowiązującemi

tywne, czyniąc następujące propozycje:

poważne ilości tych produktów. Wwóz
bydła rogatego i mięsa wołowego z
Polski stanowiłby zresztą tylko
nieznaczny ułamek ogólnego importu niemieckiego w tej dziedzinie.

»

ze stawkami

nych sprowadzanych za pośrednictwem
Wileńskiego Oddziału P. B. R.
Rok

mogąc pokryć własną produkcją swego

|

Przemia' żyta na mąkę o gatunkach niż-

— Wzrost ilości nawozów mineral-

największego
uprzywilejowania.
Natomiast co do importu z Polski

"Rzesza

|

szych (ciemniejszą) od ustalonego typu nie
podlega ograniczeniom.
!
'
Zakazuje się używania w
zakładach

dla Gdyni i Gdańska,
d) do koncesji
dla niemieckich linij okrętowych w dzie
dzinie przewozu emigrantów, e) da pośredniości
handlu t. j. do porzucenia
dotychczasowych
tendencyj polskich
stosowania zasady pochodzenia i przychodzenia (origine et provenance).
Wobec niedostatecznego uwzgłędnienia najistotniejszych postulatów polskich oraz wysunięcia daleko idących,
po części nawych
żądań
ze strony
niemieckiej, strona polska, stojąc
na
stanowisku
równorzędności
wzajemnych koncesyj, podjęła, jak się dowiaduje Agencja Press — kroki nad znalezieniem odpowiednich ram dla przyszłega układu.
3

drodze wzajemności, zakazów przywo-

Wojewódzki

wiadomość

MIEJSKA.
— (0) Magistrat dla biednych dzieci
Magistrat wyasygnował pewne sumy na
zakup 3000 upominków, które będą
roz:

skiego odnośnie: a) zniżek celnych na
towary niemieckie, b) do kontyngen- przemysłowych do przerobu i wszelkiego rotów przywozowych dla przemysiu nie- dzaju wypieku mąki pszennej i żytniej nieodpowiadającej
imieckiego — co do artykułów znajdują rozporządzeniu. normom przewidzianym м
cych się na polskich listach zakazu, c)
* Dla umożliwienia kontroli nad przestrzepowiauwzględnienia postulatów niemieckich ganiem postanowień rozporządzeń,
w dziedzinie wyrównania polskich taryf towe władze administracji ogólnej uprawniokolejowych do niemieckich portów bał- ne sąa) do:żądania potrzebnych wyjaśnień, ewen

zaproponowała

że

odpowiada rzeczywistości.

Rokowania polsko-niemieekie
Po wznowieniu rokowań
handlo
wych we wrześniu r. b. obaj pełnomocnicy zgodzili się, że rokowania mają
zmierzać do zawarcia
porozumienia
gospodarczego, opartego na szerokich
podstawach. W myśl powyższego zało-

Urząd

dzą,

sposo-

artystów

i

Poznajcie Francję —

Siostrzycę Rzeczypospolitej Polskiej. — Rok 1928 dla ruchu
z najchlubniejszych, — ograniczał
się jednakowoż

wydawniczego w Polsce był jednym
jedynie do literatury rodzimej.

Społeczeństwo nasze, w którem budz i się coraz żywiej potrzeba pokarmu intelektualnego, —nie zawiodło —rozkupując nak: łady dzieł polskich pisarzy w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy.
Ten właśnie fakt, stwierdzający u społeczeństwa polskiego rosnące
umiłowanie do
dobrej polskiej książki, nie mniej świadomość, że w dziedzinie wydawnictw
polskich o
Francji, — w nabliższej sercu sojuszniczce naszej, jest zupełna luka, pobudził do podjęcia takiego wydawnictwa, które powiedziałoby Francji, że społeczeństwo polskie pragnie Ją równie dobrze poznać, jak kraj rodzimy.
Dzieło to pod nazwą

FRANCJA

W SŁOWIE I OBRAZACH

na tle kilkuset ilustracyj, wykonanych

reprodukcją ofsetową, rotograwurową i wielobarwną, — obejmuje całokształt kultury umysłowej i materjalnej Francji
i wydane będzie
w zeszytach po jednym do 3-ch miesięcznie, — począwszy od stycznia
1929 r.
Protektorat nad dziełem tem objąć raczył Pan Ambasador Polski w Paryżu,
dr. Al-

fred Chłapowski.
Teka redaktora

ia Morawskiego,

nych, którzy
zaciśnienia
dzieć
część

naczelnego spoczywa

w rękach znakomitego

prof. Uniwersyt. Poznańskiego, —

wiedzą

stosunków

swą

pragną

przysłużyć

inteiektualnych,

oba

się do złożenia

kraje

Dzieło to zawierać będzie to wszystko,

romanisty

przy udziale wybitnych

łączących.

co każdy

hołdu

d-ra Józe-

polskich uczo-

Francji,

tudzież

do

kulturalny Polak o Francji wie-

winien. Na treść tej zbiorowej publikacji złożą się następujące działy tematowe:
pierwszą wypełnią: słowo wstępne, zarys geograficzno - statystyczny, historja

Francji w zarysie z uwzględnieniem roli Francji, podczas wojny światowej;

cji parlamentarno - polityczny; Francja pod względem

gospodarczym.

ustrój Fran-

(Handel i Prze-

mysł, Kolonje francuskie). Część drugą poświęca się opisowi Francji w ujęciu następującem: Paryż, Francja północna, półn. - zachodnia, półn. - wschodnia, środkowa,
półn.wschodnia, półn. - zachodnia, półn. - południowa. Część trzecią wypełni opis kultury umysłowej Francji w tematach: Psychologja narodu francuskiego; filozofja francuska; sztuka;
literatura; (malarstwo, muzyka i t.d. ); nauka francuska i oświata; regjonalizm francuski; stosunki kulturalne polsko - francuskie.
Ponadto, do każdego egzemplarza dołączony zostanie „Samouczek języka
francuskiego”.
Dzieło wydane zostanie b. starannie na najlepszym papierze, formatu 24X32 objętości około 1.000 stron druku.

Cena dzieła wynosi
złotych 125, — Dajemy jednak możność nabycie tego dzieła
najszerszym kołom naszego społeczeństwa w spłatach miesięcznych po pięć wzgl. dziesięć złotych — bądź też w pięciu ratach kwartalnych po złotych 25, —

Zamówienia — z powołaniem się na ogłoszenie w niniejszym dzienniku — upraSza się kierować pod adresem POLSKI INSTYTUT WYDAWNICZY w Warszawie „ul.
Żórawia 4a, — pieniądze zaś wpłacać na konto P.K.O. nr. 18688.

KAŻDY DOM POLSKI, KAŻDA INSTYTUCJA
PRYWATNA, KAŻDA BIBLJOTEKA — WSZYSCY
POLSKIM DZIEŁO O FRANCJI POSIADAĆ.
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— Zapewne jesteś przeciwny temu?
zauważył rektor, akcentując słowo.

„przeciwny“.
—

Oczywiście,

że nie jestem

wolony, że nas opuszcza.
— Kiedyż

zaszło

*

zado-

nieporo-

to małe

zumienie, które spowodowało odejście
pokojówki?
— Dziś rano, — szepnął Molineu.
tajemniczym wyjazdem
— Przed
twej żony?
Na wspomnienie

o żonie, Molineau

zaczął się kręcić niespokojnie.
— Tak... mniejwięcej... — jęknął.
syBadawcze spojrzenie wysoko
niego
napełniało
kuzyna
o
tuowaneg
pokojem. Rektor zaś myślał w duchu:
„Mój Boże, jak to dobrze, że postanowiłem w tym domu przenocowač!“.
Idąc do swega pokoju rzekł:
— lIrwinie muszę cię uprzedzić, że
mam zwyczaj spać
przy
otwartych
drzwiach, a najmniejszy szelest mnie
budzi!

Po śniadaniu rektor rozsiadł się wygodnie w gabinecie z gazetą w ręku,
oczekując na powrót żony kuzyna. Tym
czasęm Molineau zniknął pod niezbyt

_
tekst nie zgadzał się wcale z tem, co
a
czytał kuzyn Molineau:
żałuję, że nie mogę
— „Bardzo
Flora'. _ łen
przyjąć zaproszenia.

wyraźnym pretekstem, co jeszcze bardziej zaniepokoiło rektora. „Gdzie on

Rektor spojrzał na datę: depesza
była wysłana przed dwoma tygodniami.

się podział?*

—

zapytywał

siebie

kilka razy. Było już po dziesiątej,

pokoju

w sąsiednim
kie kroki.

Po

po

gdy

rozległy się szybwahania

chwili

p. Moli-

neau wszedł do gabinetu. Postać jego
tchnęła gorączkowym niepokojem, który przebijał się poprzez sztuczną pewność siebie. W drżącem ręku trzymał
depeszę. Stanął przed kuzynem i bez
wstępu, wyrecytował jednym tchem.

posilał

się

spokojnie

że

mimo,

szczki nie znikały z jego czoła.
Wydav

' Bł

adatowy

Mecylewi

Zaczynał

on zdawać

zadania, które

intensywnie.

zostanie tu do powrotu mej żony.

sobie sprawę

nagle stanęło przed nim.

p. Molineau

stawił się na wez-

chwili

z głos rozkazał:

| Wreszcie ruchem stanowczym, rzucił depeszę do ognia i zadzwonił.
— Proszę pawiedzieć panu, że chcę
z nim mówić — rozkazał czarującej pokojówce, odwracając się od niej.
Gdy

Po

—Powiedz

milczenia,

3

"

tajemniczy

3

mu, że musisz wyjechać

i nie możesz niestety udziez Londynu
Ё
lić mu gościny.
_ — Ach! — jęknął uczony, —pewien
jestem, że to jego nie przekona!
— Pokaż mu spakowaną walizkę.
>

Nie

wiesz,

jaki

to uparty

czło-

dniósł depeszę, rozwinął ją i przeczytał... Zaczął mrugać oczami, widząc iż

AA
|
wanie, kuzyn, spotkał go wzrokiem spo wiek!
— Więc wyjedź naprawdę!
kojnym, lecz stanowczym i groźnym.
Molineau zamyślił się.
— Irwinie, — rzekł, —pragnę ko— Najtrudniej przyjdzie mi powieniecznie zobaczyć się z twoją żoną, a
ponieważ nie mam żadnych ważnych dzieć to, jakaż szkoda, że nie umiem
mi
spraw, — odkładam wyjazd. Jeśli po- kłamać! Czuję, że on nie wierzy
zwolisz, zaczekam tu na powrót Hen- wcale. Gdybym się tylko odważył z
nim mówić, mógłbym...
tyki!
Głos z za drzwi przerwał mu suI nie czekając na odpowiedž rektor
cho:
zagłębił się w czytanie artykułu.
— Mam nadzieję, że znajdziesz w
Molineau nawpół przytomnie
wypadt z-pokoju. Chwiejąc się i opierając scbie siłę, by oznajmić mu o swym wysię o ściany, zbiegł na dół do kuchni, jeździe.
— A gdy zapyta, dlaczego wyjeżna ostatnim stopniu, spotkał Ewę. Wedżam?
soła dziewczyna, nie przeczuwała wi— Powiesz, że jedziesz po żonę.
docznie, jak straszny dramat wisiał nad
— A gdy zechce pojechać ze mną?
domem jej chlebodawców. To też fi— Odpowiesz, że to jest tylko twoglarnym uśmiechem zagadnęła:
im obowiązkiem.
— Pan szuka kucharki?
— Gdzie ona jest? — zapytał ciężMolineau westchnał i zamyślił się.
ko.
Nagle myśl szczęśliwa
wróciła
mu
— W sypialni.
część spokoju.
Pobiegt więc do sypialni i zaczął
— Napiszę list do niego, zawiadadobijać się do zamkniętych drzwi.
miając, że wyjechałem!
— Otwórz! — krzyknął dziko.
— Jak chcesz,
odrzekła kucharGłos kobiecy odpowiedział mu:

4,„ Redaxtor

zd
u 0.
way

„Proszę na mnie nie czekać, nie
Henryka".
mogę przyjechać.
— Czy to depesza od twojej żony?
— Tak, to od mojej żony, — odrzekł Molineau.
—

Muszę

wyznać,

że

to

wszystko

wydaje mi się bardzo dziwnem, — 0znajmił rektor, przeszywając swą ofiarę ostrem spojrzeniem.
— Cóż tu dziwnego, cóż dziwnego?
— jęknął Molineau. — Henryka wyjeżdża

z domu

bardzo

często. Bardzo

ża-

łuję, że nie będziesz mógł się z nią zoVI. Podejrzenia rektora rosną z ka- baczyć! Ale....
Nie mogąc dłużej znieść świdrujążdą chwilą.
Śniadanie w miłem mieszkanku na cego spojrzenia bystrych -oczu rektora,
ruchem
Hiacent Rood nie było dnia tego nazbyt pan domu zmiął nerwowym
ożywione. Zachowanie dwuch kuzynów depeszę i wrzucił ją do ognia, poczem
było niejako ilustracją różnicy, istnie- mamrocząc coś pod nosem, zniknął. Na
jącej pomiędzy
czystem a nieczystem nieszczęśnie, zmięta kulka papieru niewpadła do ognia i zsunęła się z kominsumieniem.
P. Molineau wylewał herbatę, upu- ka na podłogę. Rektor wstał z krzesła
szczał ca chwila łyżeczkę i jadł z naj- i, z wyrazem człowieka, który jest przewidoczniejszym przymusem. Rektor zaś konany o słuszności tego, co czyni, pozmar-

— Tak, ten nieznośny, bezwstydny
człowiek. Przed chwilą oznajmił mi, że

Przez kilka minut rektor stał, jak martwy. Myśl jego pracowała

— Ubieram się, ca się stało?
|
— On nie chce wyjeżdżać!
— Kto? Rektor? — rozległ się peniepokoju okrzyk.

odpowiedzialny

Witold W

wyjeka, — ale gdzie masz zamiar
chać?
Molineau zdecydował, że najlepiej
będzie, gdy pojedzie do jakiegoś ciche-

cieszony, gdyż nie mogę Cię poczęstować przed wyjazdem.
Szczerze Ci oddany Irwin Molineau".
Oczy Ewy śledziły wyraz twarzy

go hotelu i tam przenocuje:
— Obawiam się, że gdybym

rektora. Lecz gdy po skończeniu listu,
na twarzy. jego ukazał się wyraz naj-

wrócił,

mógłbym

go

jeszcze

dzisiaj

znaleźć.

Pojadę do hotelu Roock ford. Dowidze-

nia!

—

Dowidzenia

ci, —

odrzekł

głos

za drzwiami.
Pół godziny później uwagę rektora,
czytającego feljeton w „Timesie*, odwróciło wejście denerwującej go pięknej pokojówki. Jej niestosowna wesołość,

którą

usiłowała

ukryć,

wywołała

nową falę podejrzeń w głowie rektora.
Pokojówka podała mu na srebrnej
tacy list. Rektor poznał odrazu charakter pisma kuzyna.
— Proszę zaczekać aż przeczytam,
rozkazał, czując, że zaczyna walkę z
tą niebezpieczną dziewczyną.
Oto, co przeczytał rektor w liście:
„Drogi mój bracie, z wielkim żalem
muszę ci zakomunikować, że zostałem
wezwany telegraficznie
na
południe

Francji. Przykre okoliczności | pozba-

wiają mnie przyjemności
Tobą. Nie będę wdawał

góły przykrej sprawy,

obcowania z
się w szcze-

która

odrywa

mnie od Ciebie, ale muszę Cię uprzedzić, że będę nieobecny w domu w cią-

gu dwuch tygodni.

Wybacz że opuszczam Cię tak nagle, nie mam jednak czasu pożegnać
się z tobą osobiście. Bardzo wygodny
pociąg odchodzi o 12 minut 55 z dwor-

ca św. Pankracego. W pociągu tym
jest, zdaje mi się wagon restauracyjny,
gdyby nie było go, byłbym niepocieЭгр

sergi

szczerszego oburzenia, wesołe
znikły

—

momentalnie

A więc, —

p. Molineau

iskierki

|

z jej oczu.

|

zaczął oburzony,—

!

wyjechał?

— Tak jest,
mowoli. Ewa
Twarz rektora
dziej ponurą.
— Pisze, że
się pożegnać?

— odrzekła drżąc mistrach.
nagle
uczuła
stawała się coraz barл
nie miał czasu ze mną

е

— Tak.
— Ach, — krzyknął rektor, — więc
panienka zna treść tego listu?
— Domyślam się ze słów Ekscelencji.
osób,
Rektor nie znosił młodych
które umiały znaleźć
zawsze
odpe
wiedź.
ъ
— Ach tak? — uśmiechnął się złośliwie, a brwi zmarszczyły mu się jeszcze bardziej. Spojrzał tak groźnie na
dziewczynę, że ta mimowoli
spuściła
oczy. To sprawiło mu pewną ulgę: dodał z okrutnym uśmiechem:
— A jednak miał czas na napisanie
listu? No, dobrze!
Gdy Ewa wyszła, rektor, po krót-kim namyśle, krokiem zdecydowanym
podszedł do telefonu:
у
— Proszę Scotland-Yard.
(D. C. N.)
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