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Wyjazd min. Zaleskiego z Lugano
Złożenie hołdu

pamięci

Tadeusza

Kościuszki
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Włodzimierow.

iRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — 'K. Smarzyński.
IWIENIEC — Sklep tytoniowy 5. Zwierzyński.
CK — Sklep „Jedność
LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki.
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“.
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"NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego.
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego.
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”.
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej.
STOEPCE

— Ksiegarnia

T-wa

„Ruch“.

r

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski.
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“.
WOLKOWYSK

—

Ksiegarnia

T-wa

„Ruch“.

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

Nielojalność

numeru

dowodowego

20 groszy.

Brianda

17. Xil. 28.

budżefowa rozpafruje
Z ciężkiem sercem
S
ck
LUGANO, 17-12. PAT. Minister Zaleski wyjechał z Lugano w niedzielę po роdziennikarzami, przyczem Chamberlain Komisja
niedzielę wrócił do Kowna prebudžef Min. W, R. i 0. P.
łudniu.
do pisania tego artykułu. Byłoby oczy- powiada
mjer Woldemaras z Lugano. Niezwykle
swoim
Anglikom:
„jest
Przed odjazdem z Lugano, minister Zaleski wraz ze swymi współpracownikami wiście przesadą zestawiać
upokorze: optymizm generalny". Otóż to. Poli
« owacyjnie spotykano go na stacji. Jak
WARSZAWA, 17. XII. PAT. . Na posieudał się do leżącej w odległości 10 mil od Lugano wiili Morosini, gdzie zgodnie z wolą
zawsze przedstawiciele rządu i wojska,
dzeniu sejmowej komisji budżetowej roz*
nie
Polski,
którego
świadkami
byliśmy
tyka
to
jest
tendencja,
nie
fakt,
ta
tenpatrywano budżet Ministerstwą
Wyznań
moc wojska, którym Woldemaras tak . Tadeusza Kościuszki, spoczywało przez 78 lat jego serce, .przeniesione w r. 1895 do w Lugano w ubiegłą sobotę, z temi
dencja optymizmu generalnego zosta- -Religij ych i Oświecenia Publicznego.
Rapperswylu, zaś w roku ubiegtym — jak wiadomo — do Warszawy. Po zwiedzeniu
się lubi otaczać. Owacyjność tego przybudżetu
Ministerstwa
pięknej renesansowej kapliczki ozdobionej biuste m Kościuszki, min. Zaleski powrócił upokótzeniami Polski, które obrażały ła wtedy stwierdzona.
Nastąpiło od- W. R.Sprawozdawca
jęcia było dalszym ciągiem podkreślei O. P. pos.
Stypiński,
rozpoczął
do
hotelu,
poczem
o
godz.
17
odjechał
do
Warszawy.
prężenie
tych
nastrojów,
które
były
naszą
dumę
narodową
przed
1914
ro:
nia rzekomego sukcesu, jaki odniosła
referowanie budżetu tego
resortu,
zaznadyplomacja litewska w Lugano. W dalkiem. Ale w scenie sobotniej
znowu robione przed Lugano, może dlatego czając ną wstępie, że prace w Ministerstwie
posunęły się znacznie, zarówno w dziedziszym zaś ciągu rzekomy ten
sukces
dźwiękły głucho te dwa elementy, któ- właśnie, że skonstatowano, iż narazie nie organizacji, jak i w pracy nad szkolsztucznie wyolbrzymiany jest z innej
re życie brzydziły patrjotom polskim sprawy zlikwidować
nie
da
się, nictwem. Co się tyczy spraw szkolnych
w sprawie mniejszości.
jeszcze przyczyny, a to ze względu na
przygotowuje się rozporządzenie, które lada
z
czasów
niewoli:
uczucie
doznanej
no
więc
te
fanfary
antylocarneńskie
dzień będzie ogłoszone, o redukcji
liczby
przypadające wczoraj święto
„drugiej
PARYŻ, 17 XII. „Action Francais" zaznacza
słuszność deklaracji min. Zai nieaktualne, godzin tygodniowych do 30 we wszystkich
rocznicy przewrotu grudniowego.
leskiego i piętnuje wystąpienie Stresemanna, którego nazywa dziwnym obrońcą krzywdy i uczucie własnej bezsilności, stały się niepotrzebne
szkołach. Przechodząc do kwestji szkoł*
jeszcze w sobotę obradował u prepraw mniejszości. Pismo krytykuje także pobłażliwość
Brianda w stosunku do
Oczywiście,
scena z tłuczeniem bo one nigdy na serjo
przeciw
Lo- nictwa mówca podaje szczegółową statywystąpienia
niemieckiego
ministra.
zydenta Smetony cały gabinet
miniw
stół przez Flaschenbier- carno skierowane nie były, bo war- stykę, zaznaczając, że zakładów przed„Le Journal“ zaznacza, że min. Zaleski, wygłaszając swą deklarację, miał pięścią
strów z wyjątkiem samego tylko Wolszkolnych było ogółem
1430, przeważnie
głównie na widoku udzielenie odpowiedzi na niedawne przemówienie niemiec- doktora *) znajdzie swoich
komenta tości Locarno wyrastają i dla Niem- prywatnych,
szkół powsze-hnych ogółem
demarasa. Posiedzenie to tajne było i kiego ministra, podnosząc raz jeszcze dyskusję w kwestj: granic Polski. Min.
ponad 26,476, a uczniów 3,362,822, z czego piib
treść obrad nieznana.
Najwidoczniej
Zaleski słusznie wspomniał o podziale Górnego Sląska, któ.e wbrew przepo- torów w Polsce, wśród których będą ców i dla Francuzów o wiele
licznych szkół 25,149, a uczniów 3,255,656.
wiedniom złych proroków, nie okazało się bynajmniej szkodliwe dla rozwoju i optymiści i pesymiści. Ja
jednak obrady te związane były
ze
się zali- sprawy,
które te
dwa
państwa Na ogólną liczbę dzieci w wieku szkolnym
tej
dzielnicy.
sprawą zniesienia
stanu
wojennego.
3,735,895 pobierało naukę w różnych 'zaczam zgóry do najdalej idących
pe- dzielą.
kładach 3,465,693, co przedstawia 92,8 proc.
Sprawa ta tak ważna dla Litwy całej,
symistów, lecz wiem,
co powiedzą
Stąd, jeśli mi optymiści powiedzą, gdy w roku 1922 23 procent ten był
a Kowna w szczególności,
tamująca
optymiści. Ošwiadczą oni, że to wale- że walenie pięścią w stół było ozna- 68,9 proc.
normalny rozwój i przytłaczająca psyNa
oświatę
pozaszkolną
preliminuje
nie kułakiem w stół przez Stresse- ką, że Stresseman chce sobie na się obecnie
BERLIN,
17-12.
PAT.
Zbliżona
do
urzędu
spraw
zagranicznych
„Deutsche
All"chicznie, odesłana została do Rady Stao 100 proc. więcej niż w roku
gemeine Zeitung“ donosi z Wrocławia, że pojedynek słówny pomiędzy ministrem Za- mana to tylko ratowanie jego, Stresse- sprawie polskiej
nu, skąd niebawem powrócić ma do gapowetować
gdziein- ubiegłym, Mówca zaznacza, że według dotychczasowych badań należy
liczyć Się z
leskim a Stresemannem wywołał w niemieckich kołach na Śląsku duże wrażenie.
binetu ministrów, ażeby doczekać swemana, pozycji w Niemczech, że Stres- dziej doznane niepowodzenia,— to po- tem, że w ciągu najbliższego dziesiecioleLudność niemiecka na Śląsku wyraża ubolewanie, że wogółe doszło t do incygo rozstrzygnięcia jeszcze w roku biepięścią cia liczba dzieci w wieku szkolnym wzrośdentu, w którym dopatruje się nowego niebezpieczeństwa dla porozumienia z Polską. seman pojechał już do Lugano „pod wiem: nieprawda, to walenie
żącym, najprawdopodobniej
zaś
w
o 66 proc. W stosunku do tego trzeba
naganką*
prasy
prawicowej,
że
w
Luw
stół
jest
szczerą
deklaracją
Stres- nie
Z drugiej zaś strony koła te wyrażają wdzięczność Stresemannowi za obronę
praw
pierwszych dniach stycznia roku przyobliczyć zapotrzebowanie.
Etatów nauczymniejszości niemieckiej przed aeropagiem światowym.
gano nic pozytywnego
nie
uzyskał, semana, że przechodzi do. ofensywy cielskich mamy obecnie 63 tysiące.
szłego.
к
Referent wskazuje na to, że w dziedziWszystkie te wypadki nie są ze
że więc musiał czemś ratować swoją przeciw Polsce,
nie bojąc się na tej nie szkolnictwa średniego należy dążyć do
sobą luźnie powiązane, ale posiadają
popularność. Ponieważ całe Niemcy drodze żadnych trudności
ze strony zorganizowania sieci szkolnej ze szczególpewną wytyczną linję kierunku
mocnem uwzględnieniem szkolnictwa żeńskiego
Francji.
są
Owiane
propagandą
antypolską,
niejszego ugruntowania
dzisiejszego
LA PAZ, 17.X11. PAT. Do ministerstwa wojny przyszła
wia- wiec—powiedzą optymišci—min. Stresregimeu. Właśnie druga rocznica przeDlatego
też moje oburzenie po
Juijusz Kaden-Bandrowski laureao
o krwawem
spotkaniu zbrojnem na granicy paragwajwrotu 17 grudnia... wypadki w Lugaseman, chcąc się zrobić popularnym ciężkiej sobotniej scenie nie jest skiefem nagrody państwowej.
skiej.
no przedstawiane są w ten sposób jako
człowiekiem, musiał nawymyślać Pola- rowane
w
stronę
Stressemana.
PARYŻ,
17.XII.
PAT.
Prasa
podaje
w
doniesieniach
z
La
Paz,
Państwowa
nagroda literacka w wysoniemal zupełnie i co więcej, ostateczne,
on kości 15 tysięcy złotych przyznana została
że wojska boliwijskie zajęcy
po
krwawej
walce
paragwajskie kom, bo teraz będzie go trudno wy- Cóż Flaschenbierdoktor? — jest
zwycięstwo stanowiska Litwy. Kto teJuijuszowi Kaden-Bandrowforty
Roqueron i Roja Selva.
rzucić z ministerstwa, gdyż
scena z naszym
otwartym — przeciwnikiem, k Lose
go dokonał — Woldemaras, a w każskiemu.
SANTA
FE,
17.XII.
PAT.
Przez
Santa
Fe
został?
przewieziony
sali gry w ruletę w lugańskiem ka- naszym
dym razie nowy rząd. Dziś — według
wrogiem
w polityce mięznaczny materjał wojenny, przeznaczony
dla Boliwii.
W
skład
tego planu — przedstawić należy Litwę
synię
stanie
się
sceną
2
heroicznego
dzynarodowej.
Jeśli
przeciwnik doKatastrofa kolejowa pod Wietransportu wchodziły cztery samoloty niemieckie.
jako zupełnie
ugruntowaną i pewną
repertuaru
niemiecko-narodowego.
Staje
histerj,
wrzeszczy
i
krzyluniem
ASSUNCION, 17.XII. PAT. Wojska boiiwijskie
zaatakowały
siebie. Przecież nawet Polski już nie
forty
Roqueron
i
Maria
Gallepez.
Wojska
paragwajskie
na
rozTo
wszystko
powiedzą
optymiści.
czy,
tłucze
pięścią
w
stół,
wypowiada
3 zabitych i 6 ranionych.
potrzebuje się ona obawiać, jak to kilkaz swego rządu cofnęły się. Samoloty boliwijskie rzuciły4 bom- Optymizm ich będzie polegał na prze- zdania kryminalne, bo oświadcza, że
kakrotnie zaznaczył Woldemaras,
bo
POZNAN, 17 XIL Dyrekcja kolei
by, które wpadły do zatoki Negra i wcale nie wybuchnęły.
Pod šwiadczeniu: „źle jest z Niemcami, obywatele
* pakt Kelloga gwarantuje Litwę od strosąsiedniego
państwa — państwowych donosi:
dnia 15 bm. o
fortem
Sorpresa
odbywa
się
przegrupowanie
wojsk.
Rząd.
wyny „największego wroga*. Spadają zaMój
.'skoto
idą
na
takie.
awantury".
<złonka
tej
samej
Ligi
Narodów,
są
g.
21.15
zderzyły
się
między
stacjami
dał szereg aktualnych zarządzeń w związku z obecną sytuacją
tem same dobrodziejstwa, a-wpierpesymistyczny pogląd
jest zupełnie poniekąd usprawiedliwieni z tego, że Wieluń i Pontnów na kilometrze 82,6
wszym rzędzie— zniesienie stanu woWymiana telegrem między Briandem i powaśnionemi
inny. Przedewszystkiem nie przypisu- są zdrajcami stanu,
— wszystkie te rze- linja Kalety— Podzamcze dwa pociągi
jennego. Dziwnym
zbiegiem okolicztowarowe. Wskutek zderzenia zabitych
LUGANO, 17-12. PAT. Briand otrzymał od boliwijskiego
ministerstwa
spraw ję żadnego znaczenia nagance
prasy czy Świadczą tylko o wielkiem
zde- zostało 3 pracowników z pośród dru
ności dzieje się to wszystko w tym sazagranicznych depeszę, która stwierdza, że naskutek ataku wojsk paragwajskich
na plawicowej na Stressemana, nie przy- nerwowaniu przeciwnika — niezawsze
mym grudniu, w którym dwa lata temu
żyny konduktorskiej, a mianowicie: kie
porty, należące do Boliwji wejska boliwijskie zajęły port Roguero, zbudowany na tewojska dokonały przewrotu. — Takiepisuję
żadnego
znaczenia
wysuwanym
oznacza
powalenie
przeciwnika.
Gdyrownik pociągu
nr. 6'84 Jechorek i
rytorjum, do którego — jak zaznacza depesza — Boliwja ma uświęcone tradycją prawa.
mi mniejwięcej drogami kroczą dzisiejkonduktor
Rain
oraz
z pociągu 6 91
kandydaturom
na
stanowisko
ministra
by
przewodniczący
Ligi
Narodów,
a
;
Briand odpowiedział, stwierdzając otrzymanie tej depeszy, wysłanej 15 b. m. ©
sze posunięcia rządowe.
konduktor Pawlak,
wszyscy z Ostrogodz.
23,
a
więc
przed
otrzymaniem
depeszy,
wysłanej
przez
Brianda
w
imieniu
Rady
minister
państwa,
będącego
naszym
spr.
zagr.,
temu
rzekomemu
straszeWczoraj prezydent Smetona w kluwia.
Ligi, Briand przypomina przytem w swej odpowiedzi, że depesza jego podkreśliła
ko- niu Stressemana przez
bie
wojskowym
wygłosił
wielmówienie przy sojusznikiem, państwa, które obowiąRanionych i kontuzjowanych zosta
nieczność
jaknajrychiejszego
podjęcia
zarządzeń
w
celu
zapobieżenia
nowym
incydenką mowę. Nie posiadamy niestety jej
nim głośno o jego następcach i kon- zało się prowadzić
wspólną
z nami ło 6 konduktorów,
których przewietom,
mogącym
narazić
na
szwank
wszelką
procedurę
pokojową.
w całości. Oto są dalsze urywki, w któkurentach. Stresseman jest naprawdę politykę
wobec
Niemiec, gdyby
p. ziono do szpitala w Wieluniu. Bliższe
Identycznej treści telegram wysłał Briand do rządu paragwajskiego.
ych specjalnie przebija nuta... wojskokatastrofy wy*
ciężko chory, żegna się nietylko z Arystydes Briand przerwał p. Stresse- szczegóły i przyczyny
wa.
świetli
dochodzenie
komisji
dyrekcyjkarjerą dyplomatyczną, ale iz życiem. manowi jego histeryczną mowę
Prezydent zaznaczył na wstępie, że
uwanej, która pod przewodnictwem prezetylko wojsku i oficerom należy zawMiał efektowne karty w swej politycz- ga, że usprawiedliwianie zdrady stanu sa dyrekcji poznańskiej wyjechała na
dzięczać fakt, że przewrót 17 grudnia
nie nie może być przedmiotem obrad Ra- miejsce wypadku.
Pat. Papież odbył tajny konsystorz, przyczem wygłosił nej karjerze w latach ostatnich,
17.X1l.
RZYM.
1926 r. udał się. Przewrót ten, który
przemówienie, w którem dał wyraz zadowoleniu, jakie odczuł
z powodu wygląda na człowieka, któryby
się dy Ligi Narodów,
lub że ton mowy
dzięki sprężystym, energicznym — Кгоsukcesu międzynarodowego kongresu eucharystycznego w»Sidney. Kończąc chciał kurczowo władzy trzymać. Na- p. Stressemana odbiega
о4 zwycza- Skład amunicji w uniwersyfepie.
kom sfer wojennych odbył się pocichu,
swę przemówienie zaznaczył, że wprawdzie
pamięta
o
wielu innych wybez żadnego hałasu, stanowi nową erę
gankę
na
Stressemana
obstalowuje,
jów
dotychczas
panujących
w Lidze—
padkach, szczęśliwych i przykrych, które mógłby wymienić, wydaje mu się
BERLIN, 17 XII. —Podczas rewizji
w życiu narodu litewskiego.
Czyny
jednak, że kongres odbyty w Sidney był wydarzeniem tak wielkim, że sam zdaniem mojem, sam Stresseman. Ta toby zdenerwowanie p. Stressemana w archiwum uniwersyteckiem w Kreuz- dokonane przez
nas w
ciągu
tych
naganka ułatwia mu grę niesłychanie» było
jeden zasługuje na względy Ojca Świętego i jego słuchaczy.
dla nas
wprost
przyjemne, waldzie znaleziono skrzynię z kilkoma
dwuch lat w zupełńości
usprawiedliładunków
karabinowych.
przed
freskami
Santa
Maria
del
Ankojarzyłoby
się
w
naszej
pamięci z tysiącami
wiają fakt przewrotu. Chcąc, by wszyArchiwarjusz,
który
jest
oficerem „Sta
geli może
Flaschenbierdoktor powie- wdzięcznością do sprawiedliwego przestko, co zostało dokonane, było dokolowego
Helmu“
ošwiadczyl,
že amunane prawnie, nowy rząd dał narododzieć do tamtych panów: „Chciałbym wodniczącego Ligi i lojalnego sojuszPARYŻ, 17-12. Przemawiając na bankiecie Stowarzyszenia
Przyjaciół Ligi Nanicję przechowywał z polecenia władz
wi nową konstytucję. Dwuletnia praca
iść na ustępstwa, chciałbym, aby pięk- nika.
tej organizacji.
rodów, Paul Boncour oświadczył, że Francja nie może polegać w sprawie rozbrojenia
na niwie państwowej dodaje energji i
ne dni tak niedalekiego Locarna odżyna
mętnych
wskazaniach,
nie
popartych
żadnemi
zobowiązaniami
ani
sankcjami.
Ale stało
się wprost przeciwnie.
postanowienia iść nadal tą samą drogą.
Narody — mówił Paul Boncour zgodzą się rozbroić dopiero wówczas, gdy orga- ły na nowo, ale panowie
rozumieją, Pan Briand nie przerwał
Tunel Europa — Afryka.
StressemaCoprawda, w okresie tym były chwile
nizacja
bezpieczeństwa
międzynarodowego
zastąpi
troskę
o
bezpieczeństwo
poszczenito
trwożyło
nie
ta moja opinja publiczna, która
na nowi jego wybuchów,
nieprzyjemne, lecz
— chociaż innym
MADRYT, 17 XII.—Komisja geogólnych narodów. Mówca oświadczył, że należy zorganizować międzynarodową siłę w mnie i tak psy wiesza, ta tego
kogo, gdyż naród litewski miał tak
nie mówcom
robiono
na
Radzie
czasem
logiczna
przystąpiła
do wstępnych
będzie
Trzeba
Narodów.
Ligi
pakcie
silnego i pewnego obrońcę, jak wojsko.
celi stosowania sankcyj, wyszczegółnionych w
zniesie, na to nie zgodzi się, układów uwagi, a p. Woldemarasa uczył na- prac nad budową tunelu pod cieśniną
przypowrócić
do
tego
paktu
i
podpisać
powszechny
traktat
o
rozjemstwie.
nietylko
być
Wojsko to powinno
tych ratyfikować nie będzie".
wet Japończyk, gdzie ma patrzeć pod- Gibraltarską.
kładem karności, lecz i przykładem cnót
Odrzucam więc przypuszczenie, że czas
obywatelskich i służyć wzorem całeprzemówienia.
Pan Briand nie
51 ofiar rozruchów w Bommu narodowi litewskiemu i być groźne
Stresseman miał powód osobiście się Okazał w żadnej formie,
że wybryki
baju.
dla innych krajów.
ŁONDYN, 17-12 PAT. Król Jerzy poddany był wczoraj wieczorem prześwietla- ratować. Odrzucam także tłumaczenie, Stressemana
Są niesłusznei nie na
W dniu tym prezydent otrzymał od
niu, które wykazało — jak stwierdzili doktorzy — lekką poprawę w stanie chorego. że w scenie sobotniej Stresseman raBOMBAJ, 17 XII.-- Podczas ostamiejscu,
że zrywają z dotychczasokolejowców metalową mapę całej LitWobec tego niepokój o zdrowie króla w pewny m stopniu się zmniejszył.
tnich
rozruchów 5t asób zostało zawy z Kownem, Wilnem, Grodnem... NaLONDYN, 17-12. PAT. Biuletyn stwierdza daiszą lekką poprawę w zdrowiu króla tował prestiż polityki niemieckiej, rze- wym protokułem Rady Ligi, P. Briand bitych lub ciężko rannych,
4-ch polirzekome nie- wypowiedział mowę,
ród, a przedewszystkiem wojsko, poSłowa „sen naturalny" oznaczają, iż król po raz pierwszy od chwili, gdy choroba komo zachwiany przez
która była po- cjantów europejskich oraz 28 hinduwinno mieć ją stale przed
oczyma i przybrała poważny charakter, spędził 24 godziny bez środków uspakajających. Podo- powodzenie Niemiec w Lugano.
prostu wyrzeczeniem się z jego, Brian
sów leży w szpitalach. W dniu wczostale dążyć do odzyskania wszystkich
bny sen, którego potrzebował organizm chorego, przyczynił się do wzmocnienia sił.
Żadnego
niepowodzenia
polityki da, strony jakiejkolwiek chęci popiera- rajszym zmarło czterech rannych.
ziem Litwy.
niemieckiej w Lugano nie było. Poli- nia Polski, która była poprostu przeW końcu
przemówienia Smetona
tykę wogóle trudno jest
uważać
za praszaniem
wyraził podziękowanie, jakiem darzyły
Stressemana za to, że Tragiczny final ekspedycji filmoi darzą go stery wojskowe i wyraził
9 RA.
W prZEpodsumowanie pewnych faktów, poli- minister
Zaleski
wyprowadził
jego wej,
Sukcesa powstańców Ucieczka króla i królowej Odcięcie
nadzieję, że praca ich nie pójdzie na
paść.
tyka
jest
to
raczej
tendencja,
aniżeli
cenne nerwy z równowagi.
od stolicy,
marne.
#
fakt.
W
Lugano
nie
było
faktów
noMOSKWA,
17 XII. - jedno z tuNOWE DELHI, 17-12. PAT. Według informacyj Reutera, sytuacja w AfganistaAwantura Stressemana jest awanwych—to prawda. Ale przyjechaliśmy
tejszych towarzystw filmowych wysłanie
pogorszyła
się
w
Ciągu
2
ostatnich
dni.
W
Kabulu
i
Jallalabad
toczą
się
walki.
і‚ Księgarnia Kazimierza MJ |
pod dźwiękami
fanfary, turą w pojęciu towarzyskiego konwe- ło ekspedycję, złożoną z 9 osób do
Powstańcy zajęli dwa małe forty Kabułu. W szeregu miejscowości powstańcy do Lugano
й
Wileńska 38 tel. 941
0-6cgg.
w celu poczynienia
zerwali rokowania i wszczęli watkę, zajmując szereg posterunków aigańskich. Komu- rozlegającej sięze wstępnego artykułu nansu. Ale awanturą polityczną, skan- gór Kaukaskich
!
poleca wielki wybór kalendarzy
tam
zdjęć
do
nowego
filmu. W czasie
przerwana.
została
dalem
politycznym
staje
się
to
zajście
Kabulem
z
telegraficzna
nikacja
ściennych, biurowych i książkowych
„Tempsa”, półurzędowego organu p.
zdjęć, wszyscy aktorzy,
o
r
a
W
EWY,
WR,
przechodząc
DELHI, 17-12. PAT. Według doniesień z nad granicy, król i królowa: Afganistanu
dopiero
w
tem
połączeniu:
wulgarny
Brianda, gdzie czytaliśmy: „Od
czabardzo niebezpieczne przejście w góschronili się do jednego z fortów. Część wojska grupuje się podobno przeciwko niemu.
spadli,
ponosząc
Śmierć
na
sów Locarna stosunki franko-niemiec- atak Stressemana na Polskę, pośpie- rach
Już od miesiąca niema połączenia pocztowego między Kabulem a Indjami.
kie nie były tak złe, jak teraz", Wy- szne przeprosiny Niemca przez Brian- miejscu.
jeżdżając do Lugano,
p. Stresseman da za to, że przedstawiciel Polski go
dał odpowiednio
zirytowany wywiad zdenerwował. To jest ten fakt, który
opracowany przez premjera Koroszeca.
Jedyny racjonalny dar gwiazdkowy
zmusza nas do stwierdzenia, że polidla dziecka to książka
BELGRAD, 17.XII. Pisma! opozycyjne w Lublanie donoszą, iż prezy- prasie niemieckiej. Potem przychodzi tyka polska nie powinna chować jak
p.p.
Brianda»
dent ministrów dr. Koroszec wypracował nowy plan rewizji konstytucji ju- ta wspólna wycieczka
Krystyny Wróbiewskiej i
i słuchać E
Haliny Zawadzkiej E
gosłowiańskiej. W myśl jego planu, Jugosławię podzielonoby na trzy auto- Chamberlaina i Stressemana do koś-- struś głowy pod skrzydła
3
э
jak
bije
jego
własne
serce,
lecz
żapyMaria del Angeli, roznomiczne terytorja państwowe, Serbję, Chorwację i Sławonię, które miały- ciołka Santa
zagra- mowy
reprezentację
by wspólne wojsko, pocztę, telegraf, oraz wspólną
tych ministrów ze
swoimi tać się wyraźnie i jasno i stanowczo: H
38 barwnych ilustracyj w tekście
B
niczną.
„na jakim stopniu
przymierza
czy @
Cena
TRZY
złote.
a
Parlament centralny składałby się z delegacyj trzech parlamentów
TAKSOWKĄ 142
przeciwieństwa Są nasze stosunki
z
*)
Min.
Stresseman
swoją
rozprawę
doŻądać
w
księgarniach
lub
wprost
od
tych autonomicznych części składowych wspólnego państwa. Jak słychać ktorską pisał o „butelkowym handlu piest wygodna i elegancka. Zamówienia
wydawcy: Drukarnia M. Latour'a,
Francją”. Cat.
tej ork podróże przyjmuje tel. 375,
Koroszec chce pozyskać dla swego planu członków swego gabinetu, Oraz wem”. Stąd ten przydomek, nadawany mu
Wilno, Mickiewicza 11 A.
————————
przez prawicowe koła niemieckie.
podobno zamierza na tem tle podjąć rokowania z Chorwatami.
GERE II G S Е ВЕЛЕ ЭНОО A KS
W

pisma franenskie podkreślają słaszność wywodów min. Zaleskiego

Volkshund

uradowany

ze Siresemanna

Wojna Boliwii z Paragwajem.

Papież o kongresie

eucharystycznem

w Sidney

Panl-Bontom a konieczności międzynarodowej organizacji hezpieczeńsiwa

Pomyślny zwref w zdrowiu króla Jerzego

Syfnacja w Awganistanie przedstawia się nader groźnie

Projekt zmiany konstyfucji jugosłowiańskiej

ORZECHOWA,

s

„0 Dyunasiu Bratisakati"

5

SŁOWO

(piesze zołaryi Przedświąteczny Kiermasz
ZABAWEK

Tytuł nie zachęcający

— powie sobie niejeden z czytelników, rzuciwszy okiem na artykuł niniejszy — ale nie
słusznie, bo czyż można sobie wyobrazić
instytucję bardziej społeczną, humanitarną,
potrzebna dla każdego cywilizowanego kraju
jak Kasa Chorych, instytucję zadaniem której jest opieka nad ludnością niezamożną, w
wypadkach gdy chodzi o poratowanie zdrowia, tego najcenniejszego daru Bożego. —
Cztowiek chory nie tylko nie jest w stanie
pracować dla zarobku, dla wyżywienia nieraz licznej rodziny lecz przeciwnie, staje się

to rozumie

Każdy

dla wszystkich.

cieżarem

<w Państwach o wysokiej kulturze takie inludności,
stytucje są dobrodziejstwem dla
i szacowane.
niezmiernie przez nią cenione
Opowiadał mi jeden z byłych jeńców niemie
ckich podczas wojny światowej, jak w Niemczech Kasa Chorych jest zorganizowaną. Każdy ubezpieczony w Kasie ( horych, gdzieby
się nie znajdował w chwili zachorowania,
udaje się do wybranego przez siebie specjadisty lekarza, przedstawia mu swoją legity-

otrzymuje

uvezpieczeniową, —

mację

DEZ-

mu bez-

płatną poradę, a każda apteka wyda

płatnie przepisane lekarstwa. Pracownik, jeżeli zapadnie na przewlekłą chorobę oddany

zostaje do szpitala, gdzie go bezpłatnie lewyjątkiem
Z
zarobkowe,
czą, a pobory
dwóch płerwszych dni wypłaca mu instytu-

cja w której pracuje. Przykład bardziej wy-

«nowny jest następujący: jeden włościanin
z najbliżej od nas położonej wsi, wyjechał w
celach zarobkowych do Ameryki Północnej,
znalazł zajęcie w fabryce i po paru tygodniach zachorował bardzo ciężko, wskutek
©zego został oddany do szpitala, gdzie w prze
ciągu półtora roku, leczony był na koszt Kasy Chorych, — a przez ten czas wypłacała

ze

wyściu

Po

dolary.

mu

nałeżne

fabryka

szpitala stał się niezdolny do pracy — wrócił więc do kraju z dużemi dolarami, dokuit ziemi, urządził gospodarstwo — i ma
Dni
byt zapewniony.
3 . Tale ARRRLA Kasa Chorych gdzie indziej

— a u nas?! U nas jest trochę inaczej —
odziedziczyliśmy ją od przedwojennej Austrjiubiurokratycznym

bagażem

jej

z całem

potrafiła

Nie

C.K.

rzędnikami

i

ta instytucja

pozyskać sobie uznania i sympatji, a to chociażby dla tej prostej przyczyny, że na naorganizacją partyjszym gruncie stała się
па, skrajnie lewicową i przez te elementy cał
szerokie
Uzyskawszy
kowicie opanowaną.
prawa i przywileje w Polsce, „Kasa Chorych
rozpoczęła swą działalność nie tyle dbając
o dobro swych ubezpieczonych, ile stosując
wszystkie dostępne jej środki, celem zwiększenia dochodów, dla utrzymanią i wyżywienia swych licznych urzędników pobierających wcale pokaźne pobory, — a właściwy
cel tej instytucji staje na drugim planie. Czy
chory, potrzebujący porady lekarskiej otrzymuje to wszystko co mu się słusznie należy,
o to się najmniej dba, środki lekarskie droższe nie wydają się wcale, lekarzy stałych w
'wielu Kasach Chorych niema. Niektóre apteKi nie wydają lekarstw na asygnaty „Kasy
Chorych bo ta ostatnia robi potrącenia za
medykamenty zbyt drogie. Na drzwiach jednej z Kas Chorych przybito ogłoszenie: „lekarz przyjmuje chorych we wtorki i piątki
od 8-ej do 9-ej rano — Kasa jest czynną codzień od 8-ej do 13-ej". Czli innemi słowy
Kasa Chorych dzieli swoją kli entelę na dwie
„Kasę“ Z
grupy „chorych* i zasilających
których pierwsi mają prawo korzystać z jej
90 jednej gopomocy dwa razy na tvdzień
dzinie — drudzy zaś mile są widziani codzień

od 8-ej do 13-ej.
Byłem świadkiem

rownika

jednej

gdy

chłopak

—

i t.d. w

aptekarza

—

- rachmistrza

osobie,

3
przyszedł do Kieociekającym

z

odrąbanym palcem i ten, jeden w
krwią
trzech osobach urzędnik robił opatrunek w
bardzo nieskomplikowany sposób — mianowicie, zalał ranę jodyną i dał kawałek bandażu i trochę waty temu nieszczęśliwemu,
aby sam dalszej operacji dokonał — to się

nazywa pomoc Kasy Chorych.
Wyliczanie tvsiąca i jednego

podobnych

wypadków,

znęcaniem

się

nad

tym

byłoby

cierpliwym

z mej

przedmiocie postawię
Na zakończenie co mi

szlachetnego
miec,

tym

Chorych.

oburzenia

razem

Będąc

nie

strony

czytelnikiem,
kropkę.
drżącym

opowiadał

niemiecki

zupełnie

to też

w

ale

spokojnym

aż naraz jak grom

Oczywiście

zwróci-

łem się do odnośnej Kasy Chorych z prośbą
o wyjaśnienie z jakich pozycyj składa się 0wa poważna suma obciążająca mój skrom-

о-

z jasnego

SIS

Major Wyrwa-Furgalski

Nauczycielstwa

Polskiego.

Urugwaju przyjęto Hoovera hez entuzjazmu
17-12. PAT. Przybył tu prezydent Hoover. Na

zebrało się kilka grup manifestantów, wznosząc
Policja jednak manifestantów rozproszyła.

ulicach

0 dokforach.

miasta

okrzyki: „Niech żyje gen.

Sandino“.

W Inowrecławiu prohibicji nie będzie
INOWROCŁAW. — Na wniosek jednego z członków
wydziału
powiatowego,
uchwałono w Inowrocławiu przeprowadzić plebiscyt w
sprawie
całkowitego
zakazu
sprzedaży

powietnikom za przestrogę, przed zbytnią
ciekawością, z jakich pozycyj składa się supłatniczym Kasy
ma wyrażona w nakazie

Chorych. Płacić
będzie gorzej!

nizuje się więzienie I klasy w budynkach,
zajmowanych dotychczas przez KOP, któ-

re zostały przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości. Już zjechał do Baranowicz przyszły Zarząd więzienia i zajął się urządzeniem
е
takowego.

Ёпепіееіепіе

—

miasta

Niemiły wypadek

W dniu 17 grudnia odbędzie się u p. starosty konferencja Naczelników Urzędów I instancji, na której to konferencji ma być rozpatrywana sprawa przeniesienia miasta z 4
do 3 kategorji.
°
Przez firmę „No— Stacja benzynowa.
bel" została uruchomiona mechaniczna stacja benzynowa przy ul. Szeptyckiego. Jest

to nadzwyczajne
dów

których

Wypadek

w

mu rzekł dyskretynje: „Przypominam panu,
że podczas
jego
choroby
złożyłem mu
równo osiemnaście wizyt*. „O, nech pan
będzie zupełnie spokojny, odparł Sfft, gdy

(Z powodu absolutorjum 113 słuchaczy wydziału medycznego).

tylko wydobrzeję — oddam je panu prędziutko wszystkie jedna po drugiej".
Inny znakomity doktór otolaryngolog |

W sobotę 15 b. m. odbyła się piękna
uroczystość w uniwersytecie wileńskim: 113
studentów ek wydziału
medycznego otrzymało absolutorjum. Absolutorjum nie znaczy, że już wszystko
skofczyli,
że
juź
wszystko umieją,
że juź są doktorami —

wklepał się w następujący
sposób:
przyszedł do niego
jakiś przyzwoicie
ubrany

pan z chorem

uchem.

Znakomitość

obej-

rzała ucho, długo tam gmerała
i wreszcie
oświadczyła, że stan jest bardzo
poważny,
że trzeba zrobić
operację,
która
będzie

wcale nie, to tylko znaczy, że już się „uczą
po pięć, sześć lat i za jeden, dwa lata będą

iągu. W dn.

podczas biegu

Trojanowskiego w dniu 10 grudnia o godzi-

nie 6-ej rano. Przeleżał na szynach w ciągu
11 godzin i tylko szczęśliwym trafem nie
został powtórnie przejechanym, gdyż w tym
czasie po tym torze nie przechodziły pocią-

rannego

przewieziono

do st. Ho-

rodziej, gdzie pierwszej pomocy udzielił mu
lekarz Kasy Chorych, a następnie pociągiem

pośpiesznym

Nr. 704

został

odwieziony

do

lekarza rejonowego w Baranowiczach.
— Przewozówka. Tak nazywają wszyscy pociąg lokalny w Baranowiczach, kursujący między stacją towarową a osobową. Pociąg ten jest pociągiem osobowym, mającym miejsce w rozkładzie jazdy pociągów,
pobiera się opłatę za przejazd 40 gr. z tego
tytułu wypływałoby, iż
powinien być dla
wszystkich pociągiem naturalnym. iak wogó-

le mamy

wszystkie

pociągi

na PKP,

z któ-

BUKARESZT,

nie oba

trudności

Dy-

rekcji, a usunęłoby się dzisiejsze anormalne
stosunki.
Opalanie wagonów, pomimo, iż nastały
dnie chłodne nie jest dotychczas stosowane.
A może to oszczędność na zdrowiu ludzkiem. O oświetleniu wagonów także możnaby dużo mówić, jednak na ten raz zamilczę. Sadze, iż Zarzad Dyrekcji PKP nie zechce mieć złej woli opinii w publiczności,

która złorzeczy nie na żarty, i sprawę tę Dyrekcja ureguluje.
$. С.
LUDWINOWO
—

Kurs

kroju

gm. Trocka.

i sZycia. Niezmiernie

Teodorę

17-12. Okręt rumuński

kaszyńską

i 22-letnią

Franciszkę

„Dacia* w drodze do Konstancy

oraz od jednego

B. premjer rumuński

Bratianu
w

zachwiać

kurs waluty

zachwiać walutę

a to przez szerzenie za pośrednictwem

ban-

jatek, wynoszący

br. miljoner Payne Whitney pozostawił ma194 milj. dolarów. Spadkobiercy Whitney obowiązani są zapłacić rzą-

dom

i sanowemu

kowa, jaką dotychczas zanotowano w Nowym

Jest to największa

suma

spad-

Yorku.

sejm

i dałem

folgę

zawód

podobnie

jak

rozmyślaniom:

a

ce. Dlaczegóżby

nasi

doktorzy

ich leczyć na zapas — przed
niem się, w celu zapobieżenia

Gdybym

chorobie.

We Francji

np.

5 WINO!

piero
gdyby
była
przekonalibyśmy -się...*
„Istotnie, zawołał wynalazca, wtedy byłoby
to bardzo zajmujące. Wyznam nawet panu,
że jestem sam wielce ciekawy jak reagowałaby moja surowica bo nigdy nie
robigrożonym

ludziom

naprawdę

wewnętrznej.

za-

džumą“.

może

być tylko

przed

ten,

przybyła tu instruktorka
ciągu zimowych miesięcy

de

wieśniaczki

owej

z Wilna która w
uczyć będzie mło-

pożytecznej

pracy.

O-

spółka

„ Te

wodna.

dwie

spółdzielni

Wilejskim

powiecie

o tyle wpłynęły

na

uświadomienie miejscowej ludności, że okapłata miesięczna od osoby wynosi 3 zł.
Szkoda tylko, że podobnych: instruktorek zała się konfeczność założenia Kasy pożymamy nie wiele, a tu każda wieś prawie ła- czkowo - oszczędnościowej.
knie dziś szczerze wiedzy w tym fachu i
4-go listopada br. odbyło się organizacyjzginęłyby przytem tak zwane szwaczki - ne zebranie, na którym uchwalono Kasę zapartaczki.
łożyć, oraz wybrano Zarząd i Radę Nadzor-

Osoby, posiadające fachowe przygotowanie w dziedzinie kroju i szycia, pragnące

wyjechać na wieś celem udzielenia lekcyj
wieśniaczkom — proszone są o podanie swego adresu w administracji „Słowa” dla p”

czą. Zarząd Kasy stanowią:

inż. Władysław Kiersnowski, zastępca prezesa Donat Engiel i skarbnik Józef Kohutek.

Zarząd Kasy został upoważniony do zacią

gania

zobowiązań

kość pożyczki
M. DANIUSZEW
dziska,

pow.

m. ŽOilejski.

Ruch spółdzielczy w okolicy Daniuszewa
coraz się zwiększa. Nie tak dawno zostały
założone w Daniuszewie Spółdzielnia Mleczar

S LA II
RÓ WG
LOT
DI
I
II
O
ce, wzruszyć się muszą głęboko i szcze- płomiennej i ofiarnej służby dla Ojczy-

Prezes Zarządu

do

25.000

dla jednego

złotych.

członka —

Wyso-

1000

złotych.
arząd Kasy z wpłaconych udziałów rozdał pożyczki miejscowym
włościanom na
zakup krów z warunkiem dostarczenia mle-

ka do Spółdzielni Mleczarskiej
wie.

II

III

w Daniusze-

IS

„Byli

zdrowi, byli

przekąsem

wszyscy

zdrowi,

zwolennik

iżi.
Winogronowe,
cowe,

Owo-

Lecznicze,

Wy-

trawne i Deserowe.
Czyste i Gatunkowe, Ko-

WÓDKI!

niaki, Romy, Likiery Zagraniczne i Krajowe.

į№

DOM.

HANDLOWY

Bracia Gołębiowscy
Trocka 3, telefon

757. 6286-L

BKGOWZUZURECRSZEZDREZO
ZW

nie zaży-

żachnął

kapsulek,

się

Z

a jednak

umarli!"

nie mogą

być

wynalazcami,
ide-

alny! Cesarz nigdy nie chorował lecz mimo to
miał nadwornego lekarza,
któremu drogo

płacił. Co więcej lubił go bardzo i codzien-

nie darzył

później

go

długą rozmową

dowodziła

jak

miono

że cesarz

Gdy

bardzo

której

Fryderyk

atoli przyszedł pewnego

„Czemuż

z

ów lekarz wielce szczycił jako,

mu,

dnia

nie może

to? — zapytał

go

go

zdziwiony

się

że

ceni.

oznaj-

przyjąć.

esku-

lap. „Jego Cesarska Mość czuje się chorą
i poleciła przeto nie wpuszczać
pana" od-

Dbajcie o swoje zdrowie!
„SZWAJCERSKIE GORZKIE ZIOŁA*
(z marką „Kogut“ są stosowane przy
chorobach

OŁĄDKA,

OBSTRUKCJI i KAMIENI
WYCH.

„SZWAJCARSKIE

KISZEK,

ŻOŁCIO-

GORZKIE

ZIOŁA* są
naturalnym łagodnym
śroakiem
przeczyszczającym, _ ша>

twiającym funkcję ORGANÓW TRAWIENIA
Skład

i

działającym
przeciwko
OTYŁOŚCI.
—
w Wilnie, Zarzecze 30—7.

powiedzieli lokaje.

Z pośród tych 500 corocznych młodych
lekarzy

wybije

się

chyba

kilkunastu

na

wielkie sławy. O tych niema się co troszczyć oczywiście ale im można służyć radą.
Znakomity
pisarz _—
angielski
Sfift
zachorował
i leżał nieprzytomny.
Pewien sławny doktór zaopiekował się nim

i choć nieproszony zupełnie odwiedzał

pi-

sarzą po parę razy na dzień.
Sfift wyzdrowiał i poznał znakomitego doktora,
który

IIS

Podczas
pierwszego
odwrotu z
rze Z nich brać będą przykład życia dla zny w świętej mamy pamięci, artysta- Kielc w roku 1914 na czele bataljonu
Wspomnienie poświęcone Jego pa- dobra i sławy Rzeczypospolitej.
rzeźbiarz chwalący wojnę
nazywając postępuje w straży tylnej i stacza piermięci w dniu święta pułkowego, 5 p.
Dziś w święto pułkowe 5 p.p. leg. ją dalszym ciągiem swego artyzmu w wszą potyczkę
dnia 14-go VIII pod
p. leg., jako jednemu z,tych co sławę
chciałbym oddać hołd poległym piąta- podziemnym schronie przy huku dział Brzegami z huzarami rosyjskiemi. We
pułku tworzyli.
kom. Jak Polska długa i szeroka wszę- tworzący swe cenne dzieła którego о- wrześniowych walkach nad Wisłą jaMijają
szybko
lata.
Niedawne dzie są mogiły żołnierzy tego pułku. statnia praca „Legjonista 5 pułku” stoi ko komendant grupy złożonej z dwóch
„wczoraj stanie się wkrótce własnoś- Nad Nidą i Wisłą, Styrem i Dźwiną, stale na biurku Marszałka Piłsudskie- bataljonów i kawalerji Beliny na lecią historji, a legenda ta wiecznie żywa nad dalekim Dnieprem. Pod Przemy- go.
wym brzegu rzeki znakomicie spełnia
legenda, przypnie i bohaterom ostatniej ślem i Lwowem, Wilnem i Lidą, DynaNie można zapomnieć również o po- zadanie obrony linji Wisły w sposób
wojny tęczowe skrzydła Sławy.
burgiem i Kijowem. Krwią serdeczną ecie - żołnierzu Stanisławie Długoszu, ofenzywny.
Uczeni i badacze studjując skrupu- bogato zrosił pułk ziemię polską.
o żołnierzu - marzycielu, wyrzekającym
Pod Warszawę rusza z baonem IV
latnie i pilnie dzieje odradzającego się
Spią cicho w swych wojennych mo- się wszystkiego dla umiłowanej
idei i bierze udział w walkach odwrotowych
wojska polskiego, od pierwszych zbroj- giłach bohaterowie. Już może wiele z majorze Młocie - Parczyńskim, o kapi- nad Pilicą (Budy Michałowskie, Nienych poczynań znajdą duży zastęp lu- tych mogił to dziś tylko małe wynio- tanie Kotarbie, co zginął śmiercią boha- dabył, Grabów.) Pod Krzywopłotami
dzi, żołnierzy którzy ich zachwycają i słości wśród pól, maleńskie fale gruntu tera, gdy upojony zwycięstwem przez naprzemian z 6 baonem to prowadzi
porwą pięknem swego charakteru mo- przy szosie, jakieś kopce po lesie. Ale siebie odniesionem w pościgu padł u- atak, to znów trwa w okopach, by wrecą ducha, męstwem i poświęceniem tak za szkarłatu ich krwi ze wspomnień ich godzony kulą w czoło.
szcie jako ostatni zejść z pola osłaniadużem, że pisać o nich będą tworząc ducha, męstwa i poświęcenia powstała
Ile przykładów, prawdziwych cnót jąc wycofanie się innych oddziałów.
dzieje chwały odrodzonego wojska pol- nić pamięci tak silna, że przetrwa jak żołnierskich dali szeregowi pułku.
Jako komendant I baonu 1 p.p. bieskiego.
długo my żyć będziemy cośmy z nimi
Dziś chcę pisać o jednym z nich, rze udział w bitwach pod Konarami i
już obecnie wiele nazwisk żołnier- razem walczyli i wierzę głęboko że pa- młodym oficerze i dowódcy co pod sła- Wucachowem.
skich okrytych jest blaskiem i chwałą. mięć o nich i następnym pokoleniom wę 5 p. pierwsze podwaliny stawiał
W sierpniu 1915 obejmuje dowóTę chwałę obwinie z czasem laur ry- przekazana zostanie.
o śp. majorze Wyrwie Furgalskim.
dztwo II baonu 5 p.p. i bierze zaraz
cerskiej legendy. Bo oficjalna historja
Z panteonu tysiąca poległych piątaZ serdecznem wzruszeniem i czcią udział w zwycięskich walkach pościgoczłowieka szereg dat i faktów nie da ni- ków można byłoby wybrać cały szereg zbliżamy się myślą my wszyscy którzy- wych za Bugiem (Wysokie Litewskie,
gdy dokładnego obrazu człowieka ja- żołnierskich postaci, tak pięknych, świe śmy go znali do okresu czasu kiedy Czepiele; Raśna). Odtąd rok niespełna
kim on był, dlaczego wywierał tak wiel lanych i mocnych, że można ich stawić biło jeszcze niespokojne wiecznie płoną bez przerwy prowadzi II baon Zuchoki wpływ i urok na innych, dlaczego za wzór ofiarnego
życia dla Ojczy- ce serce Wyrwy. Prawdziwy typ żołnie watych wśród najtrudniejszych waruntea człowiek tak był kochany i ubóst- zny, a piękno ich życia i śmierci w pisa rza polskiego — niepokalanego w swej ków na ziemi Polesia a zawsze świetwiany przez podwładnych.
ne ujmować słowo. Ich życie, wojska- rycerskości, ukochanego przez podko- nie, z werwą i zwycięsko.
Rycerska opowieść — legenda, po wy czyn i śmierć były zbyt piękne, by mendnych, prostego i szlachetnego do
Z kampanji wołyńskiej należy przedawana w słowie i druku przez tych, mogły zaniknąć w niepamięci.
głębi swej duszy. Serce jego całe biło dewszystkiem podnieść trzy Świetne,
со wspólnie walczyli i pracowali doda
Dość wspomnieć tutaj świetlaną po jedynie dla sprawy walki o Polskę, tą brawurowe czyny dzielnego majora.
czego
nie dadzą
suche fakty i
stać kapitana Herwina - Piątka, kapita- walką żył — rozkochany w szaleństwie
Dnia 18 października
1914 roku
historyczne
dane.
Legenda
ożywi, na Sława - Zwierzyńskiego w którego boju porywający za sobą serca i dusze śmiałym kontratakiem
odrzuca przedoda
uroku
zapisanym
kartom śmierć żołnierze uwierzyć nie mogli, łu- żołnierskie.
ważające siły rosyjskie z odcinka Kulihistorji
uwypukli
się
obraz
czło- dząc się długo, że wróci do bataljonu,
Miał lat 24 gdy objął dowództwo kowicze - Komarowo, odbija utracone
wieka, — a nazwiska bohaterów zajaś- że go tam przyniesie jego niespożyta bataljonu. Umiał utrzymać dyscyplinę pozycje i zagarnia 350 jeńców, sam ma
moc i nieludzka energja jaką się odzna- potęgą gołębiego miękkiego serca. Ро- jąc zaledwie 3-ch zabitych i 14-tu rannieją piękniej i mocniej.
A młodemu pokoleniu czytającemu czał, porucznika Włodzimierza Konie- za właściwą służbą przystępny i słodki nych; a potem na czele 2 kompanii broo nich w książkach musi zadrgać ser- cznego, którego serce pełne wielkiej, w obejściu jak druh najmilszy.
ni skutecznie przez cały dzień przyczół-

Grzyby,

jakiś scep-

wiekami ludzie

Wielkiego. A był to pacjent naprawdę

w

Mak,

kto zażywa

mu

ale
niektórzy
może będą mieli szczęście
znaleźć pacjentów
w
rodzaju
Fryderyka

oraz pierwsza

JUŻ!

wali pańskich kapsulek
a byli napewno
zdrowsi i silniejsi od dzisiejszych ludzi".

Wszyscy

ska,

Karol.

Inny doktór wymyślił pewne kapsulki,
które niesłychanie wzmacniały cały organizm. Polecał je ludziom o herkulesowej
nawet budowie zapewniając, że silnym i
tyk, jednak

BERLIN ° *. (PAT). Sejm pruski uchwalił wczoraj przeznaczyć 150 mili. marek
na produkcyjną pomoc dla bezrobotnych, Suma ta ma być uzyskana w drodze pożyczki

na

dżumę ale też żaden z tych komu pan nie
robił zastrzyku (a jest ich znacznie więcej)
również nie umarł na dżumę.
Nie było
оprzecie epidemji ostatnio we Francji.

jego kapsulki. „Ech, rzekł

pruski

SŁODYCZE!

lekarz, żaden

łem zastrzyków

de

Oliwa, Konserwy
Śliwki, Gruszki, Jabłka
Abrykosy, Brzoskwinie.
Karmelki,
Orzechy,
Ct PGA
Marmoladki,

КОМРОТУ!
-

umarł

Miód,

m.

jeden z jego pacjentów nie umarł na džumę. „Tak, zwrócił mu kiedyś uwagę
inny
nie

za-

Wszystkie Towary Świąfeczne
BH NA WIGILIĘ!

lat a żyje wcale
z dumą, że ani

pański

niezdrów

poszedłbym
2

į NADESZŁY

doktór

wymyślił doskonałą surowicę uodparniającą
od dżumy. Ogłosił czemprędzej swój wyna-

pacjent

czuł

Lg

mieli

rozchorowaewentualnej

pewien

się obecnie

miast pisać te . głupstwa
doktora... na poradę.

kogoś

nie

ukiem i niech się zgłosi do mnie to sam
mu to wytłómaczę”.
Możnaby mnożyć te przykłady i przy-

powieści ale boję się, że ktoś dostrzeże w
tem jakąś złośliwość. Boże broń!
Jestem
wielkim wyznawcą doktorów
i fich sztuki.

leczyć, czy wystarczy tedy chorych?
Zaczynałem się już martwić tą ewentualnością ale w porę przypomniałem sobie, że są przecież i zdrowi
ludzie w Pol-

zdrowym

150 miljonów dla hezrobofnych
uchwalił

się potem

robi tedy innego Od paru
dostatnio. Chełpi się też

w, maju

podatku.

Rozszedłem

najpiękniejszy

„Ten co to wam powiedział jest durniem,
burknął znakomity lekarz, powiedźcie
mu
gdy go zobaczycie, że jest zidjociałym
nie-

le-

lazek i znalazł dość pacjentów by robić
kilkanaście zastrzyków dziennie. Nic nie

Największy spadek w Ameryce
20 milj. dolarów

to

miejsca a nowi niewątpliwie zechcą

BERLIN, 17 XIl.—Władze policyjne starają się zatuszować aferę szpiegowską w zakładach lotniczych Junkersa w Dessau,
gdzie aresztowano
podoiicera 12-go baonu Reichswehry.
„Welt am Abend' donosi, że podoficer ten informował państwa obce
o fabrykacji amunicji i samolotów wojskowych,
których
produkcja
jest
wzbroniona na mocy traktatu wersalskiego.

federalnemu

Doktór

tego

urzę-

mnie mówił inny doktór,
że io poważna
sprawa i trzeba zrobić wielką operację”.

lepiej a lepszy - gorzej, następuje to wtedy
kiedy gorszy myśli o chorym a lepszy tylko o pieniądzach, czyli, 2е trzeba Się ra-

t. j. właśnie

jego

oczywiście ub-

trwały bardzo
krótko
a wyrok
brzmiał
nieco inaczej:
„Będziecie
sobie
nalewali
ciepłej oliwy rano
i wieczorem
do ucha,
orzekł doktór,bóle miną prędko gdyż niema
nic groźnego”,
„He,
he, he, zaopinował
pacjent, a

tem

wszyscy

Riera szpiegowska u Junkersa.

*. Zmarły

którzy

więc co roku tylko nasz uniwersytet produkuje setkę lekarzy, warszawski,, poznański,
krakowski i lwowski z pewnością nie mniej
a może i więcej. 500 lekarzy przybywa zatem co roku. w Polsce
starzy zapewne nie
zechcą
prędzej
umrzeć
by
tym ustąpić

zadanie rządu.

YORK.

po-

5. ©. 6.

ku liberałów alarmujących pogłosek o losach waluty, chcąc w ten sposób uniemożliwić

NOWY

Są lepsi i gorsi doktorzy,

na świecie!

kraju.

rumuńskiej,

rychl

ale w godzinach

ranym odpowiednio.Chore ucho się zgodziło i w brudnych szmatach doczekało się
swej kolejki u otolaryngologa. Oględziny

się różnią, że lepsi leczą lepiej a gorsi gorzej. Bywa jednak i tak, że gorszy leczy

pszego!

BUKARESZT. — Rumuński dziennik „Dreptatea”, donosi, że były minister skarhu w rządzie liberałów V. Bratianu, w przededniu zawarcia pożyczki
stabilizacyjnej,
usiłował

i wzruszenie

otrzymał

statku rosyjskiego, sygnały

usiłował

uroczysta

doktora

dowania w Kasie Chorych,

wszechne. Z tego co usłyszałem oto co
sobie zakonotowałem:
Lekarz jest od tego żeby leczyć cho-

dzić tego gorszego

statki utonęły.

po-

cieszającym objawem w naszem życiu wiejskiem jest zainteresowanie się ludności sprawą kroju i szycia. Pierwszą, że tak powiem
jaskółką w tej ważnej dziedzinie jest wioska
Ludwinowo, gdzie dzięki staraniom miejscowej kłerowniczki szkoły p. Paszkiewiczowej

NSS

30-letnią

przez Dan. Łu-

Pofworna kalumnja czy straszna prawda

dą do biur jest taki tłok, że wprost jeden na
drugim stoi. Ma to swą złą stronę, gdyż jadą dzieci do szkół, razem z niemi i pracowni
cy fizyczni z parowozowni i pracownik biurowy — palą tytoń prowadzą nieraz niestosowne rozmowy, co bezwzęlędnie nie przyczynia się do prawidłowego
wychowania
młodzieży.
Zło to możnaby usunąć przez dodanie
trzeciego wagonu, co chociaż zastrzegam, iż
nie jestem znawcą w tym kierunku, uważam

zbytniej

była strasznie

w Zgierzu.

Wskutek znacznej odłegfości, okręt rumuński nie mógł przyjść z pomocą. Przypuszczal-

twa rano jedzie do szkoły, a pracownicy ja-

przedstawiałoby

kobiety:

od statku angielskiego „kŁeo Kron*

rych możemy się szczycić. Ale nie tak widocznłe traktują ten pociąg władze kolejowe.
Przedewszystkiem kursują tylko dwa ma
łe — typu niemieckiego wagony i kiedy dzia-

nie

2

mego

je było z pewnością aż na ulicy. Ceremonja

Zatonęły dwa okręty na Gzarnem Morzu!

ilość.

już jest spora

paru bardzo ładnych (widziałem je tylko z
tyłu) panienek,
które cały czas
cichutko
szeptały co nie przeszkadzało, że słychać

Ofiary katastrofy w stanie bardzo ciężkim przewieziono do miejscowego
szpitala gdzie Kwiatkowska wskutek ogólnego potłuczenia i poranienia
zmarła,
Baszyńską zaś w stanie bardzo ciężkim pozostawiono w szpitalu. Kierowcę aresztowano.

udogodnienie dla samocho-

mieście

9 grudnia na szlaku Pogorzelce - Horodzieja
klm. 466 z pociągu pośpiesznego Nr. 703
zdążającego do Štolpcėw o godzinie 18.55
.
|
podczas biegu pociągu wypadł z
rewident wagonów Butewicz Kazimierz fat
50 i doznał ciężkiego obrażenia ciała, oraz
utracił mowę. Poszkodowany całą noc przena torach i został wypadkowo odnależał
leziony przez robotnika oddziału Drogowego

gi. Ciężko

czyckiego przejechało
Kwiatkowską.

III kategorji.

do

alkoholowych.

ZGIERZ. W Zgierzu na ul. Łęczyckiej auto ciężarowe prowadzone

orga-

Baranowiczach

W

Wiezienie.

—

napojów

Niefylko w Wilnie aufobusy przejeżdżają ludzi

i basta — bo
MR.

natychmiast

BARANOWICZE.

— Казу

że

pziś OSTATNI DZIEŃ. OTWARTY od 11 do Tej.

Stowarzyszenia

bardzo trudną, bardzo kosztowną i bardzo
mogli na własną rękę ludzi uzdrawiać. Ale konieczną jeśli pacjent nie chce ogłuchnąć. p
Wobec
tego,
iż
przeciwko
tej
uchwale
wystąpił
bardzo
energicznie
związek
renie o to chodzi.
Pan z uchem
wyniósł
się i opowieczia
że po paru tygodniach otrzymałem nowy na- .
stauratorów, motywując swój protest nieformalnem narzuceniem przez wydział powiaZa 50 groszy można było wejść do auli znajomemu 0 czekających go
nieprzyjemkaz płatniczy tej samej instytucji ale już nie
towy piebiscytu ałkoholowego, starosta inowrocławski po
rozpatrzeniu
całokształtu żeby nic nie widziec—taki był tłok. Byłem nościąch. Znajomy nie był zupełnym idjotą
na 1459 zł. tylko na skromną sumkę 6.047
„więc i ja, schowany
w kąciku za plecami i radził udać się za parę dni do tego
sazł. 48 gr. Niech ten przykład posłuży moim
sprawy, wydał zarządzenie wstrzymujące głosowanie nad. prohibicją.

ny budżet. Rezultat mego odwołania, był taki,

je-

nieba, spada na moje biurko kancelaryjne pa-

E AUBTSISITVIRTNNSTS I RI

opie-

głosem

drugi

piekę swą Kasa Chorych roztoczy nad rolmictwem dopiero
za parę lat, zdaje mi się
że w roku 1932 — nie zaprzątałem sobie głowy obolałej
od
różnorodnych
podatków

ta instytucją,

nie moich.

DZIECI

Księgarni

MONTEWIDEO,

wający na sumę 1.459 zł. 56 gr. za robotników uprzątających zwały drzewa po huraganie szalejącym nad lasem moim, oraz zatrudnionych przy cegielni robotników przed-

siębiorcy —

1, w

EV

..Lista płatnicza"

zatytułowany

pierek

DLĄ

ь_..-.—....—..-—

NOWOGRÓDEK.
Kasa Chorych.

Królewska

KRAJOW

ECHA
—

I KSIĄŻEK

ka mostowego

I TI

T

Zanim kupisz fowar zagraniczny
— Dbejrzyj fowar krajowy.
IT

SOO R OZOEZOEAETRYEDAZ

Kołki aż do nadejścia

Serdeczne łzy wylali żołnierze po
posiłków.
stracie swego dowódcy.
Komendant
Dnia 21 października z pozycji pod Piłsudski wydając po lipcowych krwaKoszyszczami robi wypad i w zwycię- wych bojach rozkaz w którym boje 5
skiej walce na bagnety rozbija nieprzy- p.p. leg. zalicza „do: najsławniejszych
jaciela biorąc 130 jeńców wraz z ofi- jakie brygada przeżyła" — w rozkazie
tym pisze: „„Najboleśniejszą naszą strarami.
W nocy z 8 na 9 czerwca roku 1916 tą jest zabity major Wyrwa - Furgaluderza zuchwałym atakiem na czele 2 ski, który tyle sławy nam przysparzał,
kompanji na wysuniętą placówkę ro- tylu żołnierzy wychował, a tylu upadasyjską, rozbija ją, jeden karabin maszy jących moralnie swym humorem i tęBył jednym z nanowy niszczy, a drugi unosi jako zdo- żyzną podtrzymał.
szych najlepszych oficerów".
bycz wraz z kilku jeńcami.
Ostatni jego czyn to krwawy kontrPóźniej w dziele swoim p.t. „Moje
atak dnia 5 lipca na „Polską Gėrę“ na
pierwsze boje”, wspominając
śmierć
czele 2 b. 5 p. i 2 b. 6 p.p. leg. pol.
Śp. major Tadeusz Wyrwa - Furgal innego oficera, jednego z bliskich jego
ski połegł przy odwrocie, na drodze pracowników (Tymkawicz), który u”
tonął przy przeprawie przez Wisłę , piKunskoje - Smotodowka.
sze
„późniejsze wypadki (śmierci) któNa przedzie oddziału 5 p.p. szedł
ówczesny podpułkownik Leon Berbec- re spotykały moich blizkich pomimo, że
ki, lekarz dr. Kaplicki, adjutant poru- bylem do nich często bardzo przywiącznik Rowecki, dwóch sierżantów ordy- zany uczuciowo nie robiły na mnie tak
nansowych, a obok jechał konno Wyr- ustraszającego wrażenia, jak ten pierw-

wa.

szy ubytek z najbliższego mi otocze-

.

Nagle zarysowała się konna sylwet-

ka. Berbecki woła: Kto idzie?
—

Konny po rosyjsku

odpowiada

nia strzeleckiego. Chyba jeszcze śmierć
Wyrwy w 1916 roku wstrząsnęła mną

silniej, niż ten

niespodziewany

zgon

„Swoji — russkije! i w tej chwili pa- Tymkowicza.
da strzał a za nim salwa karabinowa
W życiu majora Wyrwy - Furgalod strony tej sylwety konnej.
skiego jest jedna rzecz uderzająca, Jak
Pada ranny podpułkownik Berbec- ten człowiek tak młody umiał do siebie
Pamięć
ki adjutant
Rowecki,, dr. Kaplicki, a przywiązać serca żołnierskie.
Wyrwa zabity. Ugodzony kulą w pierś jego żyje w oddziale w którym służył,
u dawnych żołnierzy, u osób które się z
lewą w serce, zginął na miejscu.
Ciało majora Wyrwy pochowali Mo nim zetknęły.
skale na miejscu, nasi bowiem

nie mo-

gli dalej unieść tych drogich zwłok.
Tak zgasła gwiazda jego życia nagle w

ciemną

łyńskich.
nigdy —

noc

w

głębi

lasów

wo-

Nie zobaczyliśmy Go więcej
grób jego pozostał nieznany.

Trudno w szczupłych ramach arty-

kułu zmieścić rycerską legendę, która
postać majora Wyrwy oplotła. est ona
wielka i niezmiernie piękna. Ale jako
przykład czem zjednywał on sobie serca żołnierskie, podaję wspomnienie ja-

4

>

.

r

BŁO

i ii

WTOREK

Efatfyzm a gospodarka rybna
Przed kilku dniami w artykule wstępnym

w

„Słowie*

została

poruszona

€n passant sprawa administracji wód
państwowych we własnym zakresie, a
więc bezpośredniej eksploatacji przez
dyrekcję lasów państwowych.
Przed
tem jeszcze sprawa ta w odniesieniu do
"dyrekcji w Wilnie była omawiana p.t.
- aw Błędne koła” i „Sprzeczności”.
Jak widać z powyższego zagadniemie wprowadzenia nowych form gospodarki rybnej na wodach państwowych
nabiera w dalszym ciągu coraz to większego rózgłosu.
« _ Dotychczas państwowe objekta wodne znajdowały się pod zarządem urzędów wojewódzkich, które o ile chodzi o właściwą eksploatację wód, ograniczały się wyłącznie do wydzierżawiania, ochrony i kontroli prawidłowego
tych wód
przeprowadzania połowów
przez dzierżawców. Obecnie wody państw. zostały przekazane pod zarząd dyrekcjom lasów państwowych które zamierzają przeprowadzić niebezpieczny
eksperyment kompletnej etatyzacji gospodarstwa rybnego na wodach natural
nych, stanowiących własność Państwa.
Nie uprzedzono o tym zamiarze dotychczasowych dzierżawców, którzy znaleźli się w sytuacji nie da pozazdroszczenia, gdyż pozbawieni dotychczasowych warsztatów pracy, nie wiedzą co
mają robić z narzędziami i taborem ry-

Nie pierwsza to już próba i być może

nie ostatnia — przeprowadzenia etatyzacji pewnych gałęzi gospodarstwa w
Polsce

i nad

przeszli-

próbą.

ostatnią

byśmy do porządku dziennego, gdyby
nie troska o Skarb Państwa, który w
danym wypadku poniesie niezawodnie
dotkliwe straty, nie osiągając najmniejzwłaszcza

korzyści,

szych

terenie

na

ks. Biskup Władysław Bandurski'w asysten=

A. B—ki.

INFORMACJE.

to w

łowów ryb, nie mówiąc już o szerszej
Słyszałem

od wiarogodnych rybaków, iż Dyrekcja Lasów w Wilnie zamierza również

przeprowadzić połowy ryb, na tak zwa-

nych jeziorach, „wstepnych“ co do któ-

rych, obok osób prywatnych, rości swe
pretensje również i Skarb Państwa —
jeziorach
iż na takich
Stwierdzam,
przed likwidacją wstępów Dyrekcja LaŃów nawet nie będzie w stanie rozpocząć połowów nie mówiąc już o szerszem wykorzystaniu tych wód. Z przeprowadzeniem

technicznych

połowów

ryb związane są ściśle dalsze gospodar
czo - handlowe czynności, że wymienimy chociażby: utrzymanie całego szta
zawodorybackich,
bu specjalistów
wych rybaków ze stałą siedzibą na terenie, składu sieci warsztatów w którychby sporządzano sieci i narzędzia
rybackie, pobudowanie względnie wydzierżawienie kilkudziesięciu lodowni
da przetrzymywania ryb, całej flotyili rybackiej, założenie placówek handlu rybami w większych miastach woje
stosunków hanwództwa, nawiązanie
nadwyeksportu
możności
dla
dlowych
żki złowionej ryby i t.d. i t.d.
STT

tonn,

1500

da

nie
Stapańworoku

tej li-

w

przywieziono do w-wa Nowogródzkie17 tonn.

—

go (st. Nowojelnia)

Z

„Dziennika

Ustaw

R.

P.*

Nr.

99

z

dnia 11 grudnia 1928 r. — Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1928 r.

o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 21 września 1928 r. w sprawie zakazu
przywozu pszenicy, mąki pszennej i mąki
żytniej (poz. 883);
— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu,

Przemysłu

10 grudnia

Rolnictwa

oraz

i Handlu

1928 r. o ustanowieniu

z dnia

cła przy-

wozowego od pszenicy (poz. 886);
— Rozporządzenie ministra Reform Rolnych z dnia 16 listopada 1928r. wydane w
porozumieniu z ministrem Rolnictwa w sprawie określenia, jakie grunty należy uważać
za enklawy i półenkławy leśne (poz. 887).

WARSZAWSKA

RIEŁNA

17 grudnia 1928 r.
i waluty:

Dewizy

Tranz.

124.00
358.20

Belgia
Holandja
Londyn

Nowy-York
Paryż
Praga
Szwajcaria
Wiedeń
Włochy
Marka

123,69
357.30

43.37

43,15

8,90
34.85
26,42,
171,77
125,51
46,71

niem.

8,86

124.31
359.10.

243,26

8.92
3494
26.48
172.20 125.82
46,83

go. Kochał serdecznie bataljon swój. I cych się jeszcze ziemniaków. Itego

rezerwowany

stale

chorych

dla

i ran-

„nych! I razem Z nami surową rzepą nie-

raz głód zaspahajał, chociaż łatwiejby
mu było z pewnością korzystać z pewnych przywilejów pod tym względem.

Drogi kochany człowiek!

nie zapomnę, gdy w
A tego mu
dżdżystą, jesienną noc staliśmy w roprzemoknięci i
wach przez dwa dni
( przeziębnięci do szpiku kości, a rozkaz
cofał nas od północy na ty'y frontu.
Do rezerwy przyszliśmy do wsi Opustoszałej. A wtedy na nas żołnierzy wy-

padała kolej nocować w stodole o dziu-

rawym dachu, iż ledwie przykucnąć mo
żna było na snopku wilgotnej zmiażdżo

szeregów,

obok

paliła

mi oczy.

A kochany

do-

wódca pamiętał o tem, żem chory i po-

słał ordynansa, bym przyszedł na jego

kwaterę.

:

Miał ci bowiem izbę niewielką, da-

chem krytą, w której piec kuchenny go-

związek

byłych

ochotni-

od godz. 9 i pół rano do gódz.

i od godz.

5 i pół do godz.

Ci

ZEBRANIA
—

Zebranie

I ODCZYTY

zwyczajne

Stowarzyszenia

Lekarzy Polaków odbędzie się w piątek dnia
21-12 r. b. o godz. 19 i pół w lokalu Wil.
T-wa lekarskiego Zamkowa
24.
Wobec
ważności

spraw

najliczniejsze
do

skutku

uprasza

przybycie.

zebrania

w

się kolegów

W

razie

o jak-

niedojścia

pierwszym

ferminie,

następne zebranie o godz. 20 będzie ważne
przy każdej ilości obecnych.
. — Wileński Oddział Zw.
Wydawców
Dzienników

i Czasopism.

W

niedzielę,

w lo-

kalu S. U. P. odbyło się zebranie Komitetu
Organizacyjnego Wileńskiego
Okręgowego
Oddziału Polskiego Związku
Wydawców
Dzienników i Czasopism. Na tem zebraniu

obecni byli przedstawiciele
wydawnictw:
Dziennik Wileński (Bronisława
Kupściówna), „Słowo (Luboński Kazimierz), Express
Wileński (Marek Latour), Kurjer Wileński
(Aleksander Budrys-Budrewicz), Nasz
Kraj

a Z (A. B. Budrewicz w zastępstwie Fr. Świder-

Na zebraniu tem wyżej wymienieni
ust świeżo ukaranych żołnierzy rozległ skiego).
po zaznajomieniu się ze statutem

się jakby na znak um ówiony jednogłośny okrzyk: „Niech żyje Wyrwa!“.

Związku
oraz instrukcją zarządu głównego w Warszawie utworzyli komitet organizacyjny odTak umiat mtody ten bohater pano- działu wileńskiego, zaś do zarządu wileńwać więcej duchem, niż rangą nad ser- skiego powołali: na przewodniczącego p. B.
Kupściównę, na zastępcę przewodniczącego
cem i wolą żołnierstwa!
p. A. Budrewicza, na skarbnika p. Luboń„ _. Drogi żołnierzu polski! Spoczywasz skiego, na sekretarza p. Świderskiego. W

najbliższych dniach powstanie biuro oddziału.
już w ciemnej mogile wraz z innymi pa Zarząd
rozpoczął prace nad zorganizowaniem
których żałobie w sercu nosiłeś, a pozo wileńskiego oddziału, obejmującego
wojestał po tobie jeno żal serdeczny. Nie! wództwa: wileńskie, białostockie i nowoznacznie więcej! Pozostała pamięć dro-

gródzkie.

zebranie członków Stow. Właga, pozostał cudny przykład żołnierza, ścicieli— Walne
Nieruchomości. W niedzielę odbyło
patrjoty i jedno jeszcze ca przetrwa z się walne zebr. czł. Stow. Właścicieli
Nie-

pewnością

wie ki,

nął: honor rycerstwa
mu služyteš!“

ktokolwiekby zgi- ruchomości m. Wilna przy udziale blisko 100
polskiego

nej słomy. Byłem wówczas chory. Go-

rączka

stanowiące

miejskiej,

7 wieczór przyjmuje nowych członków oraz
rejestruje byłych członków tegoż związku
posiadających legitymacje.

skzrcił brak wytrwałości i dosiadłszy
konia, przejechał

(Centrainy

2 po południu

niezapomnę komendancie drogi, żołnienigdy żalu
który czytałem w oczach drogiego ko- rzu młody a bohaterski!
A gdy w drodze na Warszawę żołmendanta po utracie plutonu w bitwie
okrutnie znużeni, głowy trochę
wami
nierze
pod Czerka
koło Winiar, gdzie pa
dali żołnierze — prawda to święta nie pospuszczali, gdy pierwsze oznaki chwi
literatura — z okrzykiem „„Jeszcze Pol- lowego znięchęcenia ledwie się poczęły
objawiać, Wyrwa zarządził odrazu speska nie zginęła!!*
Mimo wysokiego stosunkawo stano cjalne ćwiczenia nie dbając pozornie a
wiska żył jak prosty żołnierz. Gdy no- nasze znurzenie 'a następnie serdecznie
cleg wypadł na kwaterze, zawsze pełna

ziemi

za działki

tarjat czynny

serdecznego,

była jego izba, zawsze żołnierze przystęp mieli narówni z nim. Wózek jego

10) projekt statutu nagro-

dy literacko-artystycznej im. Adama Mickiewicza; 11) projekt statutu stypendjum dla
doktoranta lub słuchacza wyższych kursów,
samorządopracującego nad zagadnieniami
wemi; 12) sprawa ustalenia tenuty dzierżaw-

—

smolnych, gdzie оkie po jego Śmierci napisał jeden z jego rzał od bierwion
grzać
się
mógł
zziębnięty
i przemokły
żołnierzy:
jak
pies
bezpański
żołnierz.
A gdym
człodziwny
ten
sobie
„Łączył w
wszedł pomiędzy oficerów, wnet i powiek słodycz dziecięcą prawie z hardzielił się ze mną skarbami, jakie miał
tem, dzielnością, przypominającą najna stole, dając mi hojnie parę dymiąpolskie
ducha
iego
rycersk
czasy
lepsze

nie zapomnę

straży ogniowej;

ków inwalidów i urzędników
wojskowych
przy ul. Św.-Jańskiej 3, komunikuje, że sekre-

a

a

na roboty inwestycyjne; 4) sprawa pobierania dodatku komunalnego do państwowego
podatku od nieruchomości; 5) sprawozdanie
Wilz działalności Komitetu rozbudowy m.
na; 6) projekt statutu drogowego; 7) projekt statutu elektrowni miejskiej, 8) projekt
przepisów wodociągowych, 9) projekt stapracowników
tutu stypendjum dla dzieci

WOJSKOWA.

8.88
34.76
26.36
171.35
125.20
46.59

212.55

iki

pożyczki
Banku Gospodarstwa Krajowego
krótkoterminowej w kwocie 1.000.000 — zł.

część nieotwartych ulic i placów; 13) wybory członków komisji lustracyjnej do spraw
miejskiego podatku od placów budowlanych
i gruntów o charakterze budowlanym; 14)
wybory członków komisji rewizyjnej i opieki społecznej.

Kupno

8,90

8,88

Dolary

MIEJSKA.
(0) Posiedzenie Rady Miejskiej. We

czwartek, dnia 20 grudnia odbędzie się .posiedzenie Rady Miejskiej. Porządek dzienny
obejmuje sprawy następujące: 1) wnioski w
sprawie przeniesienia kredytów w budżecie
1928—29 r.; 2) sprawa zryczałtowania pokinematografów
datku widowiskowego od
na rok 1929—30; 3) sprawa zaciągnięcia w

nej

Sprz.

DIE

:

staraniom

zarządu

Bank

za oddanie

kwidatorem wicedyrektor departamentu obrotów pieniężnych Ministerstwa Skarbu Broniewski, który tę sprawę ureguluje. Istnieje
projekt, ażeby konwersją listów zastawnych

ANKIETA „SŁOWA

rzeczonego Banku zajęło się Towarzystwo
Kredytowe m. Wilna w odniesfeniu do nie-

ma

szenia

we

wszystkich

memorjały

wach

wnieść

skami

niesumiennych

Stowarzy-

Zarząd

zebrania

walnego

danie

spra-

powyższych.

do władz.

Dłuższa dyskusja toczyła się nad sprawą kroków w stosunku do lokatorów nie
płacących ze złej woli. Uchwalono poczynić
kroki u władź sądowych celem możliwego
przyśpieszenia spraw eksmisji. Stowarzyszenie prowadzi księgę informacyjną z nazwi-

lokatorów i dozorców.

SZKOLNA.
Dowiadujemy
„Wycieczki szkolne*.
się o ciekawej inowacji, wprowadzonej przez
naszą 'Radjostację. Oto zaczynając od dnia
dzisiejszego będą nadawane przez radjo od—

czyty o wycieczkach szkolnych, opracowane

i wygłoszane przez młodzież szkół średnich.
Impreza ta zasługuje na wielkie uznanie, gdyż
rywalizację
niezawodnie wywoła szlachetną
szkół, zachęci młodzież do bardziej krytycznego i dokładnego ujmowania wrażeń wy-

cieczkowych,

zaś oraz

pedagogom

szersze-

ostatniej przysługi

serdeczne

W

na

szkolną

które‚
ROW

=— Doroczny

członków. Po zagajeniu zebrania przez prezesa Stow. p. ]. Bohdanowicza powołano na
przewodniczącego p. Chądzyńskiego.
Omówiono szereg spraw m. in. przymusu
kanalizacyjnego. Dowiedzieliśmy się przy tej
okazji,

min,

do

że jakkolwiek

którego

15

pewna

b.

m.

grupa

upłynął

ter-

właścicieli

Zima przyszła. Przed dwoma

dniami

Boże Narodzenie odchodzić po wodzie”. Wie

to też przybyła, jako tem zapewne zima,
ale
kolwiek nie w Śnieżne szaty otulona,
mroźna i groźnie wiaterkiem podmuchująca.

Od dwóch

pokryje

się

lodem.

Śniegu

tylko

i właściciele

skła-

brak to też wielu jeszcze dorożkarzy psuje
zimowy nastrój paradując na kołach.
Narciarze płaczą tęsknie spoglądając na
wzgórza jedynie „hockeyiści* mają miny roz-

radowane
dów

Hockeiści

z materjałem

—

no

opałowym.

(0) Prolongata kredytów

rolniczych.

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał pewne ulgi w sprawie
kredytów
siewnych i
wscho! nich,
„klęskowych“ dla województw
a mianowicie sprolongował kredyty te:
1) na trzy miesiące za zapłatą tylko od-

setek dla powiatów: Brasławskiego, DziśnieńPostawskiego i
Molodeczeskiego,
skiego,
Święciańskiego;

:

2) na trzy miesiące za zapłatą odsetek
i 20 proc. kapitału dla powiatów: Oszmiańskiego,
Wileńskiego i Wileńsko-Trockiego.
weksle

ozatem
postanowiono
nawozowe (Kooprolnej)

prolongowač
rolników z

powiatów: Brasławskiego, Dziśnieńskiego, Po

stawskiego,
Święciańskiego i Mołodeczańskiego w fen sposób, że dnia 1 lutego 1929
r. płatne będzie 50 proc. długu, reszta zaś
w grudniu 1929 r. Weksle z pozostałych powiatów województwa Wileńskiego
postano-

wiono prolongować do 15 lutego 1929 r.

Kredvty przednówkowe mają być w całości spłacone w terminie ich płatności. Pro-

longatę powyższych

kredytów Bank Gospo-

darstwa

udzieli

Krajowego

składa

NOWEJ ULICY.

Zainteresowanie się kwestją
pro- tego zakątka, do czego nie powinnišjektu p. Wiceprezydenta
Czyża
nie my dopušcič.
— Panie
profesorze, słyszeliśmy
maleje.
kościoła Św.
Na ten raz podajemy
uwagi, po- zdanie, że dom obok
czynione przez prof. Ludomira Šlen- Teresy stojący stylem swym stwarza
dzińskiego, który przyjął nas łaska- dysonans.
— Jeżeliby nawet uznać, że istotwie w swoim stylowo umeblowanemnie dom, o którym mowa razi swym
mieszkaniu.
W kwestji
poruszonej w ankiecie bizantyjskim stylem, to nic łatwiejsze„Słowa”,
mówi prof. Ślendziński, go jak zmienić fasadę jego. Kosztowszystko już powiedziano, co można wać to będzie znacznie mniej niż przebyło powiedzieć. Do tego niewiele bę- prowadzanie niepotrzebnej uliczki.
Mimowoli przypominam sobie, mó:
dę mógł dodać.
Przedewszystkiem nie wyobrażam wi z uśmiechem nasz szanowny inforsobie, aby można było zmienić coś w mator, rozmowę, jaką prowadziłem z
Polaków
sierozplanowaniu miasta,
zwłaszcza
w jednym z architektów
okolicy Ostrej Bramy. Ulice są tu nie- dząc w Rzymie przed Watykanem. W
jako zwichrzone, domy
poustawiane pewnym momencie, kiedy mówiliśmy
w

pewnym

o

nieporządku.

kosztowałoby

to

dużo

pieniędzy,

a

tarzam

—

nie

prędko

nastąpi,

ruch

przez Ostrą
Bramę
zwiększył
się
znacznie, można
go skierować w te
ulice.
Obawy o wzmożeniu
się ruchu
niema, gdyż miasto rozrasta się w
innych kierunkach.
— A jak 'się p. profesor zapatruje na ten projekt z punktu
widzenia

artystycznego, zapytujemy.,

— Uliczka obok kościoła Św. Teresy zmieniłaby
całkowicie charakter

położeniu

kościoła,

zwrócił

się

on

do mnie w te słowa: „Cały ten koŚciół należało pokręcić frontem
do
miasta, ileżby na ten zyskał ogólny

widok".
Coś podobnego jest i teraz.
Musimy się z tem liczyć, że wówczas, kiedy budowano Ostrą Bramę i
najbliższe gmachy nie myślano o rozplakatowaniu
gmachów.
Budowano
kościół, takich
rozmiarów
jaki był
potrzebny,
lub na jaki było stać.

Przed kościołem

pozostawioao

plac.

O resztę nie troszczono się.
3 Obecnie ma to swoisty charakter
niepozbawiony uroku i należy dbać o
zachowanie jego.
Wilno dumne jest ze swej
Ostrej
Bramy, kocha Ją i czci. Tradycja odsłaniania głowy,
nawet
przez ludzi
innych wyznań zdobyła sobie
prawo
obywatelstwa
jak również
tradycja
wjeżdzania
do
Wilna przez
Ostrą
Bramę.
Projekt, o którym mowa, mówi p.
profesor jakgdyby
reasumując wszystko to, o czem
słyszeliśmy, jest
śmiesznym eksperymentem, gdyż chybia celu nie rozwiązując kwestji
regulacji ruchu kołowego, a prócz tego
zmieniłby zasadniczy typ dawniejszego miasta czego robić nie należy.
Tradycja wileńska niech zostanie
jako miła
pamiątka
czasów, przez
które przetrwało Wilno.
M7

już mróz dochodzący

dni mamy

do 116 stopni. Wilja, jakkolwiek nie stanęła
jeszcze na całej swej szerokości spływa kranumer ten dojdzie do rąk czymi js zanim

telników

zapłać”

Wywiad z prof. Ludomirem Ślendziriskim.

TOWARZYSKA.
bal rolników. Protektorat

pisząc o figlu jaki spłatała nam tegoroczna
Zima nadmieniliśmy, žė „nie przywykli my

„Bóg

SPRAWIE BUDOWY

Odciążenie Ostrej Bramy nie wymu społeczeństwu pozwoli się zorjentować w
daje
mnie się obecnie
koniecznem
i
przerozmaite
na
reaguje
tem, jak młodzież
myślę, że dużo jeszcze czasu upłynie
jawy życia, czy i jak korzysta z wycieczek,
będących piękną rozrywką i poważną szkołą zanim ruch w tej dzielnicy będzie tak
życia: Cykl „wycieczek* otwiera panna H " wielki, że zajdzie
konieczność
przeGr. uczenica gimnazjum państwowego im.
prowadzania nowej magistrali.
A. j. Czartoryskiego w Wilnie. .
Poszerzenie ulic jest zgoła
niemłodzieży szkolnej. Jak
Ulgi dla
— (0)
nas informują, okres feryj świątecznych ma możliwe,
a przeprowadzenie
małej
być w roku bieżącym okresem całkowitego uliczki nie rozwiąże kwestji.
Władze
młodzieży szkolnej.
wypoczynku
noNie wyobrażam sobie nawet
szkolne wyjaśniły, że nie jest wskazane zadawanie uczniom specjalnych prac domo- wej uliczki w tem miejscu.
wych na ten czas, gdyż ferje powinny być
Narazie jest to niewykonalne, gdyż
wykorzystane przez młodzież
odpoczynek od zajęć.

Kaja

Przed kaplicą Ostrej Bramy

Peli-

ruchomości miejskich oraz Bank Ziemski w
odniesieniu do posiadłości ziemskich. Na żą-

$ + P.

i Grodna

Żona i Synek.

Krajowego wydaje właścicielom pożyczek
5.000 zł,a Magistrat obiecał obniżyć w nadchodzącym roku budżetowym opłaty za wodę i kanalizację.
*

W. sprawie wierzytelności Banku
tersbursko-Tuiskiego mianowany został

z Wilna

Henryka

ja

a mianowicie
nych. Następnie przyjął p. Wojewoda przed- wskradła się pewna nieścisłość,
„Sportowego zgodnie z oświadczeniem dowódcy i Korpusu
stawicieli Wojskówego Klubu
pułkowe
„Pogon“ mjr. Śniechowskiego i, kpt. Kawal- Oficerskiego 5 p. p. Leg. święto
ca, którzy prosili p. wojewodę o objęcie pro- obchodzone będzie tylko w ramach święta
rocznicę
tektoratu nad balem „Pogon“, który odbę- dorocznego ze względu na 15-tą
tedzie się w dniu 3 stycznia. Ponadto przed- pułku przypadającą w roku 1929. Wobec
go program dzisiejszego święta przewiduje
wojewodzie nowomianowany
stawił się p.
vice - prezes Sądu Apelacyjnego p. Dmo- zamiast rautu zebranie towarzyskie w kasynie
pułku.
„Rak
chowski.

—

_

Nowe ustawy i rozporządzenia.

Dzięki

p.p. kolegom

można je przecież wydać z większym
pożytkiem na przeprowadzenie innych
—
nad dorocznym balem rolników mającym się robót.
Raczkiewicz powrócił z Warszawy i objął odbyć 19 stycznia w salonach Kasyna GarNowa arterja w okolicy
Ostrej
4
urzędowanie.
Pan Minister Roldniu nizonowego, raczył objąć
Bramy
jest
zupełnie
zbyteczną.
Su— Audjencje u p. Wojewody. W
owski.
nictwa Karol Niezabyt
wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przybocz prowadzi w stronę Rossy i jest
jał przedstawicieli Źw. Przemysłowców Poli
RÓŻNE.
najbliższą drogę — Końska
i Rudskich p. p. Mieczysława Bohdanowicza i inż.
numerze nicka łączą
sobotnim
W
nas
z
dworcem
kolejoSprostowanie.
interwencję
—
o
prosili
którzy
Wojewódzkiego,
0 święcie 5 p. p. Legi. wym. Gdyby w przyszłości co—poww sprawie ustalenia cen materjałów ' drzew- Siowa w notatce

tonn. Z zagranicy, mianowicie z Łotwy,

k

S il

wzrasta

1927

poszczególnych

delegacje

Wszystkim

nie do złożenia Magistratowi planów, uzyskała przy pomocy Stowarzyszenia prolongaty do maja 1929 r.

URZĘDOWA.
Powrót p. Wojewody. P. Wojewoda

ilościach

czbie na Lidę przypada około 1300 ton.
liczby 200
Wywóz nie przewyższał

liczne

oraz

na

Pietraszewskim

Państwowej

pułków garnizonu wileńskiego. Pienia żałobne wykonał chór katedralny.

do Olechnowicz i 99 tonn do N. Wilejki
z Rosji i 15 tonn do Wilna z Gdańska.
istniał,

Izby

miasta Folejewskim, prezesem

zydentem

Kontroli
czele

pre-

Giżyckim,

pułkownikiem

O. W.

do-

a

Falkowskim,

ks.

wódcę

jewództw około 500, pozatem 99 tonn

w innych województwach, jednakże nie

eksploatacji rybackiej wód.

cyjnego Bochwicem, ]. M. Rektorem Uniwer-

sytetu

W roku 1927- ym przywóz pszenicy (w ziarnie) do wajewództwa Wileń
skiego tak jak w poprzednich latach
był nieznaczny — około 750 tonn, w
tem do N.Wilejki z terenu innych wo-

jeżeli

przedstawi-

ciele władz państwowych, cywilnych i wojskowych, Uniwersytetu, miasta, organizacyj
społecznych i t. d. z prezesem Sądu Apela-

OBRÓT PSZENICĄ W W-WACH POŁ
NOCNO - WSCHODNICH.

Wywóz

wypełnili

nawę . Katedry

Środ-

aczkiewicz,

Władysław

p. Wojewoda:

metropokapituły

oraz licznie zebranego duprezbiterjum zajął miejsce

ks. Hanusowicza
chowieństwa. W

„kową

minimalnych których _ odtworzyć
można posiłkując się Rocznikiem
przewozu kolejami
tystycznym
stwowemi.
Przywóz pszenicy w ziarnie do
Nowogródzkiego w
|jewództwa

słyszałem by próba kompletnej etatyrybnej na państwozacji gospodarki
ch była gdziekoljeziora
i
wych rzekach
* wiek w Polsce przeprowadzoną, natomiast znam i to dobrze, warunki rybackie ziemi Wileńskiej i śmiem twierdzić
iż ostatnie nie pozwolą dyrekcji lasów
przeprowadzić nawet technicznych po-

cji prałatów archidjakona kapituły
litalnej ks. Sawickiego, prepozyta

TC ZORRO ROEE 00520
RZECZ
ROS

Wileńskiego i wogóle
województwa
województw wschodnich.
Zorganizowanie połowu ryb na wodach naturalnych przez instytucję państwową jest rzeczą niezmiernie trudną i ryzykowną — nie znam natural-

nych warunków rybackich panujących

:

Wschód Sł. į. 7 m. 33

Dzis

18

Zach. sł. © g. 15 m. 39
Czy to wszystko zostało zrobione? Oczek. NMP
jutro
Zdaje się, że nie. Więc poco była zrywać przetargi na jeziora jakie się odRE
były w Dyrekcji w listopadzie rb.?
spostrzeżenia meteorologiczne
Jeziora województwa Wileńskiego
Zakładu
Meteorologii U. S. B.
należą do największych w Polsce, środz ūnia 17— -XII 1928 r.
ki komunikacji mamy fatalne, jeżeli do
Ciśnienie
j
tego dodamy nietrwałość eksploatowa- średnie w m. | Ta
nego towaru jakim jest mięso ryb, które
w gorącej porze letniej ulega zepsuciu Temperatura
Pa:
po kilkunastu minatach wadliwego prze średnia
chowywania
oraz z uwzględnieniem
trudności nasuwających się przy organi Opad za do” J
i
zowaniu eksploatacji przez etat urzę- bę w mm
niczy — zrozumiemy dlaczego DyrekViet
!
cja Lasów Państwowych zmuszona bę- srzewažający 1 Północno-wschodni
dzie w końcu wyrzec się tak obecnie po
Uwagi:
Pogodnie.
pieranego etatyzmu w gospodarce ryMiasnumm
za
dobę
—-18CC,
bnej.
Należy również zapytać komu za- itaximus na dobę + ŚL.
leżało na etatyzacji rybnej na wodach Tendencja barometryczna: Stały wzrost
gdyż napewno nie osobom obeznanym cśnienia.
L
z warunkami prowadzenia gospodarki
rybnej i rybactwem wogóle.
ŽALOBNA,
— Nabożeństwo żałobne za duszę &. р.
Możeby w tej sprawie zechciało za
Gabryela Narutowicza. W dniu wczorajszym,
brać głos Wileńskie T-wo Rybackie, jako
w szóstą rocznicę śmierci pierwszego
zadaniem którego jest obrona praw ry- Prezydenta Rzeczypospolitej ś. p. Gabryela
baków i sledzenia za normalnym roz- Narutowicza odbyło się w Bazylice uroczywojem prawidłowej gospodarki rybnej. ste nabożeństwo. Mszę św. celebrował J. E.

backim sięgającym w niektórych wypa-

„dkach dziesiątków tysięcy złotych (nie=wody zimowe, łodzie i t.p.) Lecz może ofiara jednostek prywatnych przyCzyni się do dobra Państwa. Wątpimy.

М1 КА

КО

Wsctolni

karier Gospodarczy Ziom

WO

z zastrzeżeniem

A materjału weksłowego.
‚ © МУ sprawie wyświetlania filmów w
kinie miejskiem. Dnia 15 grudnia zgłosiła się
do szefa sekcji, kulturalno-oświatowej Magistratu

p. J. Łokuciewskiego

tualne

zażalenia.

delegacja,

wyło-

dancing,
go, wprowadził do komedji
dowcipy o Kasie Chorych
i manię
uważając
widocznie, że te
„Uśmiech losu* komedja w czterech sportu,
okoliczności,
odpowiadające
duchowi
aktach Włodzimierza Perzyńskiego z
czasu, uwspółcześnią komedję.
Subwysiępem Stefana Jaracza,
telna zazwyczaj u Perzyńskiego ironja
Jeden
z największych
artystów w traktowaniu
swoich
bohaterów
polskich Stefan Jaracz obrał sobie na ustępuje tu miejsce pewnego rodzaju
nimi,
a stosunek
pierwszy występ
w
Reducie w tym znęcaniu się nad
roku komedję Perzyńskiego „Uśmiech swój do losówi życia bohaterów kowypowiada
Perzyński bodaj
losu". Przed paru
laty
komedja ta medji
usta
filozoficznie
pogodnej
była grana w Teatrze Polskim przez przez
zespół dyr. Rychłowskiego, czyli, że krawcowej.
Nie moja to wina, że Perzyński
dla Wilna nie staaowi nowości. Podwysłuchać
zarzut,
kreślenie
tej okoliczności
było ko- jeszcze raz musi
akt udał mu się
nieczne ze wględu na słabsze stosun- że pierwszy jedynie
już samo
zarysowanie
kowo zainteresowanie publiczności na- w komedji.
ten istot- dwu postaci:
Siewskiego i Kozłowszej tym utworem. Utwór
nie nie zasługuje na głębszą
uwagę, skiego oraz ustosunkowanie
ich do
przez kontrasty
zapowiadało
gdyż nie jest ani skomponowany ani życia
pogłębiony. Parę dowcipów, jeden— doskonały utwór: niestety, dalsze trzy
dwa „paradoksy*,
popychanie
akcji akty Świadczą o zupełnie odmiennym
przy pomocy tak gruntownie przesta- wysiłku komedjopisarza
w ambicji
rzałych i naiwnych środków,
jak fo- decydowania o losach swoich postaci.
tografija — oto ogólne wrażenie z ko- Oczywista,w wyniku komedja się rozmedji Perzyńskiego. Autor, chcąc dać łazi w akcji i dialogu — pozostaje
coś bardzo aktualnego, współczesne- wrażenie jakiegoś niesmaku z powodu zamazania
profilów . duchowych
bohaterów komedji, co pociągnęło za
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Idjota“

sobą

niesmaczne

też

wrażenie

zobo-

jętnienia moralnego na to, co etyczne,
s S. Nazaretanek, w celu omówienia sprawy
a co nieetyczne.
wyświetlania filmów w kinematografie miejJaracz grał znakomicie. Jedyny to
skim, bardziej odpowiednich dla uczącej się
schfelda i P. Franka grana będzie po raz pier- bodaj aktor w Polsce, co wkłada tyle
młodzieży.
Po uzgodnieniu zdań z delegacją, sekcja wszy w piątek najbliższy. Krotochwila ta niepospolitego nerwu,
tyle głębokiej
kulturalno-oświatowa skierowała na wczoraj- jest jedna z najweselszych, jakie się ukazały intuicji
i tyle żywiołowej
charaktesze posiedzenie Magistratu następujący wnio- w ostatnich czasach.
dla odmalowania
psychiki i
— „Betleem Polskie* — widowisko ja- rystyki
sek: zaprosić do komisji filmowej po jednym
postaci. Chwilaprzedstawicielu centrali opiek szkolnych szkół sełkowe Lucjana Rydia, grane będzie po raz rysunku odtwarzanej
średnich i centrali opek szkolnych
szkół pierwszy 25 b. m. o godz. 5 p. p. Do współ- mi szkoda było
nieprzebranych zasopowszechnych jako członków komisji z gło- pracy w tem widowisku jest zaproszony za- bów talentu
Jaracza
dla tak słabej
szczytnie znany chór miejscowy, oraz orkiesem doradczym.
komedji.
Już
to
wogóle
zauważyć naMagistrat uważając, że współpraca
z stra. Widowiskiem tem Teatr Polski składa
ostatnich
Jaracz
przedstawicielami opiek szkolnych i zazna- hołd pamięci wielkiego poety w dziesiątą ro- leży, że w czasach
jomienie ich z pracą kina da możność usta- cznicę jego zgonu.
niepotrzebnie oddaje niezrównaną swoKaroi Adwentowicz, jeden z najzna- ją sztukę na
lenia repertuaru z największym pożytkiem dla
podpieranie jałowych i
uczącej się młodzieży, wniosek powyższy komitszych artystów polskich, rozpocznie gokulejących scenicznie utworów.
Oby
ścinę
na
scenie
Teatru
Polskiego
w
pierwprzyjął.
w Reducie
roz— (0) Konfiskata. Został skonfiskowa- szych dniach stycznia r. p. Między innemi dalsze występy jego
w proszyły te obawy.
ny Nr. 6 z dnia 16 b. m., pisma białoruskie- sztukami, Karol Adwentowicz wystąpi
go „Do pracy" za
umieszczenie
szeregu sztukach: „Peer-Gynt" — Ibsena, „Cyrano”
Zespół Reduty
bardzo
skladnie
artykułów treści antypaństwowej, kol iduja- — Rostanda i „żywy Trup" — Tołstoja.
sekundował
Jaraczowi.
P.p.
Perzanowcych z art. I ustawy prasowej i art. 129 K.K.
KRADZIEŻY
WYPADKI I
— (0) Poiowanie, W ubiegłą niedzielę,
— Trzy pożary.
W dniu wczorajszym ska i Larowska grały 7 umiarem arw lasach pogranicznych, koło Rudziszek, od- wybuchły w Wilnie trzy pożary: Przy ul. tystycznym. P. Chmielewski dał nowy
było się polowanie, zorganizowane przez ofi- Hetmańskiej Nr. 2 pożar wybuchł w miesz- znakomity typ w galerji swoich postacerów K. O. P. przy udziale
miejscowych
kaniu doktora Gordona skutkiem wadliwej ci scenicznych.
P. Karbowski trochę
ziemian. Ogółem ubito 4 lisy i 1 wilk.
budowy komina, od którego zajęła się belka
przesadzał
w
jaskrawości charaktes) (0) Książki Zażaleń w autobusach i sufitowa. Ogień ugaszono. Pozostałe
dwa,
dorożkach samochodowych. Wobec powta- mniejsze pożary wybuchły przy ul. Mickiewi- rystyki starszego wuja, przeczulonego
rzających się skarg na kierowców samocho- cza Nr. 13 i Stefańskiej. We wszystkich wy- na wdzięki kuzynki.
P. Malinowska
dowych, władze administracyjne mają wydać padkach akcja ratownicza zapobiegła więknadała dużo sympatycznych cech osozarządzenie, aby każdy autobus i dorożka szym stratom.
samochodowa posiadały książkę zażaleń, do
w
ironicz— Udaremniony zamach na życie żony. bie krawcowej, co leżało
której zainteresowani mogą wpisywać ewen- Przed kilku dniami społeczeństwo Mołode- nych intencjach autora
W. В.
niona przez zebranie rodziców

wychowanek

— (0) Zamknięcie 13 piekarń. W dniu

wczorajszym wydział przemysłowy Magistratu skierował do Starostwa
Grodzkiego wniosek o zamknięcie 13 piekarń za niedostosowanie się do przepisów sanitarnych.

TEATR

I MUZYKA

nieruchomości musiała uskutecznić włączenie
— Reduta na Pohulance. Dziś po raz
domów do ogólnej sieci — nie wszyscy do- trzeci „Uśmiech losu" z znakomitym Stefatrzymali terminu. Zebranie wezwało zarząd, nem Jaraczem w postaci Siewskiego
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Najbliższe

w

уе

gram: „SIÓDME _NIEBO*.

OLGA

jtj Е

Poznaniu

w Wilnie

„Zw

nocnego. Oryginalne zdjęcia „Moulin Rouge* i „Casino de.Paris". W roli głównej

lub przedsiębiorstwo handlowe. lntormacje: W. Pohulanka 11
38 od 4—9
i2
4 po poł.
-Z

Akcyjna

go

Je
Dramat

Największy
genjalnego

WATT

Z mie-

ikrownictwaictwa
Cukrown

Film

Złodziej

szkaniem. Sklep nadaje się pod kantor

@

auka

Dziś! Ulubieniec publicznoścj

miasta Iš

razem

filmy:

Wzruszający dramat miłości w 12 akt. W rolach tytułowych

skie2 Ż-ma dużemi

wystawowemi

1928 r.

wyświetlane

E

Asagaroff

Kioo- Wania”

krwawienie,
swędzenie,
pieczenie,
zmniejszają guzy (żylaki).
Sprzedają
apteki i składy apteczne

(06285

Sp.) i kpt Pawlik
pkt 3) kpt. Rejman

«

wiec.

и
Czopki

ska.

George

Kimo „Piccadilly

===.

składzie:

38.

będą

@ rama t sensacyjn
aktach. W rolach
rolach głównych.
gl6
sacyjny w 8S aktac
h. Reginald
Reginald

5.

Ą. Mickiewicza 22.

EEEE

'w

Wilefska

18 do dnia 23 grudnia

Premjera!
Wybitna _ sensacja!
6
Wzruszająca treść! Genjalna gra!
©L
szający najdrastyczniejsze problemy społeczne.

„Polonia

i

" (2 serje pó 10 strzałów)
1) Zespół Pol.
Kl. Sp.

jnę*

KINO-TEATR

T

ca

zapobiega

Ė: Bank

żostał Pol.

z broni

Kino-

:

0

Spółka

Korikurs strzelecki

Stowackiego Nr. 2 (3 piętro, pokój «Nr.
codziennie w godzinach urzędowych od 12
do -13-ej.
5800—/

jmrażaniv się kończyn i goi ranki, poAllstate
od odmrożenia.
Sprzedają
apteki i składy.
- į7

się konkurs

zaproszony

Dy-

Radja.

6.

Šanio

strzelecki Wojskowych Klubów Sportowych,
do którego ponadto
Klub Sport.

przetargu i rysunki są do obejrzenia

A

br. na strzelnicy
odbył

ul. 'Ostrobramska

rekcji Kołei Państwowych w Wilnie przy ul. _ Teatr „elios

ilości
sprzedaje
„Rolnik B g.
Kal
ISK
Ema

Kalwaryjska

Sportowych.
Wilno

Warunki

lenski Kalas
T akies |

strzeleckie Wojskowych

W sobotę dn. 15 XII

“ SALA. MIEJSKA

ата

włącznie

:
uliuralno-Oświatowy

pubilausi,
wiadainoei,
„že lina
4podajt
styczniado 1929
roku odbędzie
się pratare
w Dziale Zakupów Wydziału Zasobów

Od

Kikematograi

pisemny publiczny na dostawę 2000 sztu
Siatek dó nalepek stacyjnych na wagonach.

i KARTOFLE |, 8

kpt. „Ldinrożenie.

wchodzili:

programu

komunikaty. 19.20 Tr. z
w; Poznaniu.

intensywnej pracy instruktorów Ośrodka
W. F. gor. Nycza (obecnie w. Warszawie)i
sierżanta Kruka Władysława.
Funkcję sędziego głównego pełnił bezstronnie z dużą rutyną por. Bajorek. W
komisji

Kolei
Państwowych
w Wilnie
O
Państwo!
ów.
Wiln

18.55 - 1900: Tygodniowy Przegląd filmowy

19.10:

techniczny u zawodników,
co żostało Osiągnięte dzięki dużej ambicji spórtowej najmłodszego pokolenia szermierczego,
oraz

skład

Dyrekcja
Г

E
Ki

Warszawy: kon-

cert w wykonaniu Orkiestry Polsk.

poziom

Szerr.pliński, por. Herhold i nor. Schlichtin-

Tr. z

©

i

ku

е

Ogłoszenie,

Wtorek dn. 18 аЕНН,
grudnia 1928r.
ОООа
W dniu 16 XII. b. r. w sali gimn. J. Słowackiego odbył się międzyszkolny indywi11,56 -12.10 Transmisja z Warszawy
Gualny turniej szermierczy' 'na szable zor- Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
ganizowany przez Ośrodek W. F. Wilno.
Krakowie, oraz komunikat meteorologicz.
Udział w zawodach wzięło 17 zawod- 16.10—16,30: Odczytaaie programu dzienników z poem
Lelewela, Słowackiego,
nego i chwilka paka
0 16.45: Kurs
Mickiewicza,
Z. Augusta i Sem. naucz języka
włoskiego. 16.45 17.10: „Na Spotmęsk.
kanie prochów Słowackiego".
Posadanka.
Zawodnicy podzieleni zostali na 3 serje 17,10
17.35: „Jak to zwierzątka ludzi rai walczyli każdy z każdym w myśl regula- towały* bajka. 17.35—18.00: Tr. z Poznania
minu Polskiego Zw. Szermierczego. Po kił- ZE
i A
OZI”
najlepszych szermierzy,” którzy stanęli z
kolei do dalszych rozstrzygających spotkań.
Zwyciężył nieoczekiwanie młody szermierz g. Mickiew'cza Miszkinis osiągając 5
zwycięstw n4 tyleż możliwych do osiągnięcia. Drugie miejsce zajął Jonikas (gimn.
Słowackiego) 4 zwycięstwa, trzecie Bobin
(g, Lelewela) 3 zwycięstwa, czwarte Weder

в

&

5

Drukarnia

„Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23.

:

