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Zjazd literatów. 
Pierwszy to bodaj raz ujrzy Wil- 

no w swych murach zespół przed- 
stawicieli literatury polskiej we wszyst- 
kich swych odcieniach. Stara stolica 
Litwy, dziś „kresowe” miasto Rze- 
czypospolitej, powita swych drogich 
gości serdecznem pozdrowieniem: nie 
bogata nasza chata, ale rada. 

Nie będziemy mieli żadnych 
splendorów, ani gwiazd do pokaza- 
nia, nasza praca jest mozolna, idzie 
powoli w dżungli ogólnego zdzicze- 
nia, w jakie kraj ten wprowadziła 
Rosja, przez tyle lat znęcającsię nad 
kwitnącą tu ongiś, sto lat temu wła- 
Śnie, kulturą zachodu. 

_ Warunki, w jakich Wilno prze- 
bywało przez tyle lat, uniemożliwiło 
tutaj rozwój literatury i sztuki naro- 
dowej, echa tych okoliczności błąka- 
ją się dotąd i tamują rozpęd wielu 
miejscowym talentom. 

- Dlatego dorobek, jaki będziemy 
mogli pokazać kolegom „po piórze* 
nie przedstawi się imponująco, ale 
naszem zadaniem będzie, pozostając 
w granicach przyzwoitej skromności, 
poinformować jednak szanownych 
gości, że „wżdy Wilnianie nie gęsi i 
swój język mają*. Otóż właśnie, 
swój język. Nie chodzi tu o żadną 

gwarę, ale o swoisty charakter tutej- 

szości, często nie zrozumiany i nie|- 
odczuty nawet przez... literatów. Po- 
nieważ na ludzi tutejszych składały | w

 

ciom wszystko co ludzie żywo czu- 
jący widzieć powinni, i czem się mo- 
gą szczerze wzruszyć. Miejmy na- 
dzieję, że wymagania stołeczne zc- 
stawią za sobą, że nie zwrócą zbyt 
wielkiej uwagi na bruki, gdy im po- 
każemy Wszechnicę Batorego, ao 
porządeczkach schodów i dziedziń- 
ców zapomną, gdy się zapatrzą na 
widok z Góry Zamkowej. 

Wilno pozostało obecnie ną bo- 
ku od szlaków wielkich dróg, należy 
więc zaglądać doń, by z miejscowe- 
mi literatami utrzymywać kontakt. | 
Niezmierną radością napełnia nas 
fakt, że nie zważając na niezbyt od- 
powiednią porę roku, przybędą do 
nas wybitne talenty polskie, by wspól- 
nie ku czci Mickiewicza obchodzić 
zaduszkowe Dziady. 

Postaramy się zresztą i o mniej 
poważny nastrój, który niewątpliwie 
w przyjaznych pogawędkach się za- 
znaczy i znajdzie swój wyraz w rze- 
czowych obradach. 

Redakcja 
„Kurjera Wileńskiego”. 

— Do Członków Związku Literatów. Za- 
rząd Związku Zawodowego Literatów Polskich w 
Wilnie, zawiadamia wszystkich swych członków, 

| że szczegółowy program Zjazdu Literatów etrzy- 
mać mogą u członków Zarządu i Komitetu Orga- 
nizacyjnego. Członkowie wileńskiego Związku 
Literatów mają wstęp wolny na wszystkie uro- 
czystośeł związane ze Zjazdem; jedynie na Aka- 
demję Mickiewiczowską w niedzielę bilety są płat- 
nę. Dla członków Z.Z.L.P. i ich rodzin przezna- 
czone są loże. Cłonkowie mają pozatem wstęp   się pierwiastki etniczne bardzo róż- 

norodne, więc wpływy wschodu i 
zachodu, dziczy i kultury, iatalizmu 

w charakterze Gości na obrady Zjazdu, które od- 
bywać się będą w sali Senatu U. S$. B. Wileński 

j Związek oficjalaie reprezentowany będzie na Zjeź- 
dzie przez czterech delegatów: prezesa prof. St. 

I wytrwałości łączyły się z sobą w. Pigonia, wice-prezesa p. Helenę Romer. Ochen- 
kowską, sekretarza p. Witold Hulewicza i p. Ta- 

nas jakby skrzyżowanie wielkich drÓg ; deusza Łepalewskiego. 
kultury; to też i w naszych, tutejszych 

czne czasami prądy, mało ujawnione 
nazewnątrz, co znów jest cechą spe- 
cyficznie tutejszą. 

Dlatego odczuje nas i zrozumie 
człowiek nawet obcy, ale głębszy, 
subtelniejszy, umiejący zajrzeć do 
zamkniętej duszy, a nie zrozumie 1 
pisać o nas będzie rzeczy fantastycz- 
ne ten, kto nie zbada poważniej po- 

„dłoża naszych zwyczajów, psychiki 
i sposobów reagowania na uczucia. 
Nie możemy się łudzić, że przez te 
cztery dni, które spędzimy razem z 
miłymi gośćmi z wszystkich stolic 
Polski, (Krakowa, Lwowa, Poznania 
i Warszawy), potrafimy sobie wszyst- 
ko powiedzieć, wytłumaczyć, wyro- 

Ale z pewnością, przy dobrej 
woli i chęci głębszego ujęcia natury 
zjazdu, nie jako czysto rozrywkowej 
wycieczki, ale zebrania się z poważ- 
niejszym celem omówienia wspólnych 
spraw zawodowych i wniknięcia we 
wzajemne, tak różnorodne psychiki 
rozmaitych części Rzeczypospolitej, 
wyniknie ztego spotkania sporo rze- 
telnych, bezpośrednich obserwacyj, i 
te, przyczynią się do wyjaśnienia ro- 
zmaitych rzeczy, które są „laurowe 
i ciemne" i od których idą srogie 
dymy w literaturze. * 

Przestaną się może błąkać błę- 
dne pojęcia o „kresach*, o Mickie- 
wiczu, o polskości Wilna, 
szczera i głęboka, ale zgoła inna, 
opiewana i opisywana przez obser- 
watorów a vol d'oiseau. 
zaś zadaniem będzie pokazać goš- 

jestestwach, nurtują głębokie, sprze- | 

Zarząd wzywa wszystkich swych Członków 
do licznego udziału w Zjeździe. - 

6 Rosji Sowieckiej. 
Reforma paszportowa w Rosji Sow. 

MOSKWA, 31. X. (kor. własna) Lu- 
dowy Komiserjat Spraw Wewretrznych 
ZŚRR. wprowadza nowy typ legitymacyj 
osobistych, które mają zastąpić dotychcze- 
sowe paszporty. Nowe legtymacje zostaną 
wprowadzone z daniem 1. I 1929 r. iw 
odróżnienie od dotychczasowych będą bez - 
terminowe. 

  

Niepowodzenie sow. pożyczki 500 
miljonowej. 

MOSKWA. 31. X. (kor. własna). Ze 
względu na to, że ostatnia sow. 500 miljo- 
nowa pożyczka industrjalizacyjna została 
pokryta tylko na 400 milj. rubli, Rada Ko- 
misarzy Ludowych przesunęła detychczz 
sowy termin sebskrypcji — 1. XI. na dzień 
1. XII. b. r. Równocześnie władze sow. 
poleciły rozwinąć jaknajszerszą agitację w 
kierunku spopularyzowznia tej pożyczki na 
wsi. | 

Jak są wykonywane umowy zbio” 
rowe w raju Sow. 

MOSKWA. 31. X. (kor. własna). 
Wzwiązku z zbliżającym się terminem za- 
warcia nowych umów zbiorowych w prze- 
myśle sow., specjalnie w tym celu wyło- 
nione komisje związt Ów zawodowych stwier- 
dziły, że w żadnem przedsiębiorstwie sow. 
umowa ze strony pracodawcy nie została 
dotrżymana wcałej pełni. Najwięcej szwan-   

Naszem : 

kuje sprawa wypłaty zarobku, często prze- 
która jest, trzymywanego przez kilka dni, sprawa po- 

niż | mocy lekarskiej, zaopatrzenia w ubrania 
„robocze i t. d. 
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Wilno, Czwartek 1 listopada 1928 r. Lena 20 greszy 
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| Polska na właściwej drodze rozwoju gospodarczego. 
Ożywcze słowa expose P. Ministra Skarbu Czechowicza. 

WARSZAWA, 31-X. (Pat). Na dzisiej-, Sprawa poprawy bytu urzędników pań- zmniejszać edpowiśdnio obieg swych ban- 
szem posiedzeniu Sejmu p. minister Skar- 
bu Czechowicz wygłosił przemówienie, w 
którem między innemi powiedział: 

Realny budżet. 

Przedłożony Wysokiej Izbie prelimi- 
narz budżetowy na rok 1929/30 wynosi 
po stronie dochodów 2.809 miljenów, po 
stronie wydatków 2.802 miljony, Przy po- 
równaniu ze stroną rozchodową budżetu 
tegorocznego konstatujemy wzrost, wyno- 
szący 128 miljonów, czyli około 5 proc. 
Jeżeli w drugiem półroczu roku bieżącego 
nie otrzymamy nawet zwiększonych do- 
chodów, lecz tylko takie, jakieśmy mieli w 
roku ubiegłym, to wpływy tegoroczne wy- 
niosą więcej, niż kwota preliminowana na 
przyszły okres budżetowy. 

Preliminarz przewiduje na inwestycje 
w budżecie administracyjnym i w planach 
przedsiębiorstw Oraz na pożyczki zwrotne 
608 milionów. Przewyższa to o 35 miljo- 
nów odpowiednie pozycje budżetu tego” 
rocznego. Taki układ budżetu podyktowa” 
ny jest nietylko koniecznością zaspokoje” 
nia niezbędnych potrzeb, lecz także dąże- 
niem do utrzymania pomyślnej konjunktu- 
ry gospodarczej. 

Źródło przeciążeń podatkowych. 

„ Nie tyle globalna cyfra obciążenia 
padatkowege, która, w porównaniu z okre- 
sem przedwojennym u nas wzrosła tak 
znacznie, jak w innych krajach, ile nieró- 
wnomierny udział poszczególaych grup 
społeczno - gospodarczych w pokrywaniu 
kosztów utrzymania państwa usprawiedli- 
wła do pewnego stopnia tak liczne u nas 
narzekania na przeciążenie podatkowe. Do- 
chodzi do tego wadliwość miektórych na- 
szych ustaw podatkowych. Mam tu na my- 
Śli przedewszystkiem konieczność zlikwido- 
wania ebowiązującego obecnie podatku | 
majątkowego, jako opartego ma wadliwej 
strukturze i zastąpienia go stałym podat- 
kiem majątkowym i stawce umiarkowanej 
i niedotkliwej dla życia gospodarczego. 

System licznych dodatków na cele sa- 
morządowe do podatku gruntowego: @ге- 
gowych, inwestycyjnych, wyrównawczych 
1 { р., w którym się nie może zorjento- 
wać w szczególności drobny rolnik, otwie- 
rający szerokie pole do nadużyć, przeisto- 
czył się w prawdziwą plagę egipską. 

Zachodzi nieodzowna konieczneść ob- 
jęcia wszystkich specjalnych dodatków jeś- 
nym ogólnym dodatkiem na potrzeby за- 
morządowe, odpowiednio podwyższenym. 
Dedatek ten powinien być wymierzany i 
pobierany łącznie z podatkiem państwo- 
wym. Będzie to prawdziwym dobrodziej- 
stwem dla ludności wiejskiej, zwalałając ją 
od powośzi nakazów płatniczych i od nie 
dających się przewidzieć niespodzianek. 
Wydaje się być dalej rzeczą słuszną, ażeby 
wysokość podatku gruntowego, która od 
roku 1924, nie zważając na trzykrotny 
prawie wzrost cen produktów rolnych nie 
uległa zmianie, została chociażby częścio- 

kė dostosowana do zmienionych warun- 
kėw. 

Projekty podatkowe. 

Projekty podatkowe, które przedłożę, 
przewidują strzymanie degresji w tym po- 
datku przy skasowaniu jednak progresji, 
jako nie znajdującej uzasadnienia ani w 
teorji, ani w praktyce podatkowej. Jedno- 
cześnie życie dyktuje konieczność stopnio- 
wego łagodzenia podatku obrotowego, jako 
wpływającego ujemnie na kształtowanie się 
cen i na rozwój ekonomiczny kraju. Z tych 
względów zaprojektowałem ustawowe upo- 
ważnienie dla rządu do zmniejszenia sta- 
wek tego podatku. Mylnem byłoby mnie- 
manie, że obniżenie podatku obrotowego 
leży wyłącznie w interesie sfer handlowych, 
gdyż podatek obrotowy zasadniczo prze- 
rzucany jest na konsumenta. 

stwowych. 

| Po nyślny stan wpływów budżetowych 
umożliwił regularne wypłacanie funkcjo 
narjuszom państwowym dodatku w grani- 
cach udzielonego rządowi w ustawie star” 
bowej upoważnienia, dał możność pre'imi- 
nowania tych dodatków na rok przyszły. 
Dalsza poprawa bytu urzędników państwo- 
wych z natury rzeczy zależna będzie od 
dalszego pomyślnego rozwoju źródeł do 
chodowych państwa. 

Równowaga budżetowa, rezerwy skarbe- 
we, wydatki inwestycyjne. 

Zagadnienie budżetowe nie może być 
traktowane w oderwaniu od ogólnej sytu 
acji gospodarczej. Nie wpadając w przesa- 
dę, muszę stwierdzić, że Polska wstąpiła 
zdecydowanie na drogę szybkiego rozwoju 
gospodarczego. Równowaga budżetowa wy - 
tworzyła — bo wytworzyć musiąła — atmo- 
sferę zaufania do gespodarki państwowej 
tak wewnątrz kraju, jak i zagranicą. Zdo- 
łaliśmy nadto zgromadzić rezerwy Skarbo - 
we, które stanowią dostateczne zabezpie” 
czenie na wypadek pogorszenia się kon: 
junktury. Saldo tych rezerw wynosi na 
dzień 1 wrzeŚnia r. b. łącznie z rezerwą w 
Banku Pelskim z peżyczki stabilizacyjnej 
502 miliony złotych. i 

*  Wydališmy w roku 1927/28 na cele 
inwestycyjne 497 miljonów; w roku bieżą- 
cym wydaje się 573 miljony. Nadte specjal- 
na ustawa O nadzwyczajaych inwestycjach 
państwowych opiewa na 88 miljenów. Po- 
wyższe cyfry Świadczą O zaacznem, jak na 
nasze warunki, przysparzaniu majątku pań- 
stwoweęgo. 

Stabilizacia stosunków gospodarczych. 
Pemyślny stan budżetowy łącznie z   pożyczką stabilizacyjną nietylko stworzył 

watunki zabezpieczające stabilizację nassze- 
go pieniądza, lecz doprowadził również do 
stabilizacji stosunków gospodarczych wo 
góle. Do najbardziej pocieszających obja- 
wów należy odnieść osiągniętą siabilizację 
cen. Jesteśmy dalej Świadkami szybko po 
stępującej kapitalizacji. Wkłady w Banku 
Polskim, P. K. O., Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Państwowym Banku Relnym i 
w bankach akcyjnych wynosiły na dzień 
1 stycznia 1926 reku 528.8 miljonów, nz 
dzień 1 stycznia 1928—1.533 miljony i ta 
dzień 1 września r. b.—1.863 miljony. 

Saldo udzielanych przez powyższe in- 
stytucje kredytów krótkoterminowych wy 
nosiło na dzień 1 stycznia 1926 r. 1.163 
milj., zaś ma dzień 1 września 1928 r. 
2.902 miljonów złotych. Produkcja prze 
mysłowa wykazuje w porównaniu z rokiem 
1927, który przecież był rokiem dobrej 

niemal gałęziach przemysłu. 

Kryzys walutowy jest wykluczony. 

miały jest pesymizm szerzony przez nie- 
które odłamy prasy. Pesymizm ten xnaj- 
duje jedyne swe uzasadnienie w ujemnem 
kształtowaniu się naszego bilansu handlo- 
wegu. Aczkolwiek zapas kraszeu, walat i 
dewiz w Banku Polskim tsk zaliczanych 
jak i nie zaliczanych do pokrycia zmniej- 
szył się na dzień 20 psździernika r. b. w 
porównaniu ze stanem na 10 listopada 
1927 roku, kiedy została zarachowana рс- 
życzka stabilizacyjna, zaledwie o 71 miljon 
złetych, tem nie mniej w niektórych orga- 
nach prasy wyolbrzymia się niesłychanie 
znaczenie rajmniejszych nawet wahań ро- 
krycia Banku Polskiego i wysnuwa się sai- 
czarniejsze horoskopy dla losów naszej 
waluty. Muszę z całą stanowczością wy- 
stąpić przeciwko metodom tego rodzaju. 
Walucie naszej nie może grozić żadae nie- 
bezpieczeństwo. Iastytucja emisyjna w mia-   rę kurczenia się swego pokrycia może 

(e S S TTD Е POINT E TSS III IN SIENOS 

Zamach ukraińca na pol. konsula w Pradze. 

10-ej 
PRAGA, 31.X. (Pat.) Według informacyj dzienników iutejszych dziś rano o godz. 
ukrainiec Tadeusz Mikołaj Pasiuk liczący 29 lat absolwent gimnazjalny, pocho- 

dzący z Stopczatów, powiat Kołomyja, rzucił pod drzwiami konsulatu polskiego butel- 
kę z płonącą benzyną oraz uciekając wystrzelił z rewolweru do wchodzącego właśnie 
do konsulatu konsula dr. Lubaczewskiego, na szczęście nie trafiając. 

Pasiuk został natychmiast przez policję aresztowany. Śledztwo w toku. 
Jak donosi czeska agencja prasowa Pasiuk urodził się w roku 1899 w Małopols- 

ce wschodniej. Oświadczył on, że występując przeciwko osobie przedstawiciela Pelski 
chciał dokonać aktu zemsty na nienawistnem państwie polskiem. 

Ustalone zostało, że przedtem Pasiuk nigdy niebył w konsulacie, gdzie był całko- 
wicie nieznany. Należy więc przypuszczać, że w danym wypadku chodzi nie o zemstę 
osobistą, lecz o demonstrację o charakterze politycznem. 

Aresztowanie komunistów we Lwowie. 
LWÓW. 31.X. (Pat.). Jak donosi prasa policja przeprowadziła dalsze rewizje i 

liżającej się 
aresztowania wśród komunistów. 

Skonfiskowano olbrzymią ilość odezw komunistycznych 
rocznicy 11-lecia wybuchu rewolucji bolszewickiej. 

te 

  
konjunktury, dalszy wzrost we wszystkich | go państwa. 
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Na tle powyższych danych niezrozu- ma się obawiać izolacji kredytowej. 

  

knotów w drodze restrykcyj kredytowych i 
o ile funkcjonuje prawidłowo, nie dopuści 
nigdy do zachwiania się waluty. 
„‚ Nie należy zapominać, że kryzys wa- 
lutowy w r. 1925 nastąpił wskutek deficy- 
tów budżetowych i nadmiernych emisyj 
skarbowych, które doprowadziły do tego, 
że w obiegu było więcej bilonu i biletów 
zdawkowych, niż banknotów Banku Pol- 
skiego. Kryzys walutowy przy obecnym 
stanie gospodarki budżetowej i wyjątkowo 
mocnych podstawach Banku Polskiego jest 
wykluczony. : : 

P;zyczyny deflcytu bilansu handlowego. 

Nie możemy jednak zamykać Oczu na 
niebezpieczeństwo deficytowego bilansu hat- 
dlowego. Rząd udzieli na ten temat szcze- 
gółowych wyjaśnień na komisji budżetowej. 
Niewątpliwie deficytowość naszego bilansu: 
handlawego pochodzi głównie z naturalne- 
go dążenia kraju do odbudowy i moderni- 
zacji warsztatów pracy. Deficytowość ta 
miała u nas zawsze miejsce w okresach 
pod względem gospodarczym pomyšlniej- 
szych. Wzięliśmy zaś w ciągu estatnich paru 
lat szybkie tempo rozwoju gospodarczego. 
W związku z tem pozyskiwanie kapitałów 
zagranicznych jest dla nas konieczne, jeże- 
li nie chcemy zahamować życia i pozostać 
w tyle w wielkim wyścigu narodów na po- 
lu pracy. Należy też namiętać, że bilans 
handlewy nie meże być traktowany w 
oderwaniu od bilansu płatniczego. 

Kwestja wzmożenia produkcji krajowej. 

Niema mowy o tem, żebyśmy się za- 
dłużali webec zagranicy jwż nietylko na 
normalne petrzeby budżetowe, lecz nawet 
na inwestycje, wie przyczyniające się w do- 
statecznej mierze do podsiesięnia poziomu 
aaszej produkcji. 

Kwestja podniesienia produkcji w 
Pelsce—to jest kwestja kredytu i cała po- 
lityka kredytowa rządu winna być nasta- 
wiona w ten sposób, żeby Środki pienięż- 
nę uzyskiwane z zewnątrz były skierowane 
wyłącznie na wzmożenie produkcji. Wypo- 
wiadane są atoli coraz częściej w ostatniej 
chwili obawy, że w związku ze stanem 
amerykańskiego rynku pieniężnego może. 
my być pozbawieni na czas dłuższy no- 
wych środków z zewnątrz. Obawy te o ty- 
le nie są słuszne, że według wszelkiego 
prawdepodobieństwa sytuacja w Ameryce 
rychło się zmieni. Nadto nie n:leży zapo- 
minać, że Europa zachodnia robi szybkie 
postępy na drodze kapitalizacji i że z na 
tury rzeczy kap'tał zagraniczny będzie co- 
raz bardziej dostępny. 

‚ — ©О kredycie decydować będzie wyłącz- 
nie zaufanie do polityki fiaansowej nasze- 

Polska kierując się w swej 
polityce budżetowej jak najdalej posuniętą 
ostrożnością, w polityce zaś kredytowej 
zdrowemi zasadami nie może i nie powin- 

Przy 
puszczenie możliwości iakisj izolacji jest 
niczem innem jak szkodliwą niedorzecz- 
nością. 

Przyszłość Polski, leży w rozwoju ini- 
cjatywy prywatnej. 

Wbrew urabianej przez pewien odłam 
prasy opisįi, że rząd zmierza do eiatyzmu 
oświadczam, że etatyzm nietylko nie jest 
celem polityki rządowej, lećz odwrotnie w 
rządzie jesteśmy zgodni, że przyszł.Ść Pol- 
ski leży w rozwoju inicjatywy prywatnej. 
Za swój obowiązek uważamy, popieranie 
wszystkich gałęzi wytwórczości krajowej i 
nie dążymy bynajmniej ani do nadmierne! 
ingerencji, ani tem bardziej do upaństwo- 
wienia tych lub innych warsztatów pracy. 

Zarzut etatyzmu pochodzi od tych 
grup, które chętaie się podejmowały ini- 
cjatywy zrozumianej jednak w ten orygi- 
nalny sposób, że rząd obowiązany jest po- 
krywać w 100 proc. koszty założenia i ry- 
zyka prowadzenia przedsiębiorstw, niema 
natomiast prawa żadnej 'iagerencji. Taka 
inicjatywa jest niczem innem, jak Žerowa- 
niem na organizmie państwowem. Zwolen- 
nikiem takiej inicjatywy być aie mogę i 
jestem odwretnie zdania, że należy takie- 
m pasorzytnictwu definitywny kres poło- 
żyć. 

Kończąc niniejsze przemówienie uwa- 
żam za swój obowiązek dać jeszcze raz 
wyraz przekonaniu, które niejednokrotnie 
wypowiadałem, że aczkolwiek zoztały zało- 
żone fundarzenty dla naszego rozwoju e- 
konomicznego, to jednak dalecy jeszcze 
jesteśmy od dobrobytu. Tworzenie dobro- 
bytu wymaga szeregu lat planowych wy 
siłków opartych na współpracy rządu i 
społeczeństwa. Niestety pewne odłamy spo- 
łeczeństwa wysilsly się nad wytworzeniem 
niesamowitej atmosfery uprzedzeń, nieżycz- 
liwej krytyki, nieprzebierającej w Środkach 
i nadmiernych a niewykonalnych żądań.



    

SEJM. 
Posiedzenie XXVI. 
Wczoraj o godz. 16 m. 15 rozpoczę- 

ło się XXVI posiedzenie Sejmu. Na ła- 
wach ministerjalnych zasiadł szereg mini- 

strów z prezesem Rady Ministrów prof. 

Bartlem na czele oraz wyżsi urzędnicy re- 
sortów ministerjalnych. 

Przed porządkiem dziennym marsza- 
łek Daszyński odczytał dekret Pana Prezy- 
denta Rzzczypospolitej o zwołaniu sesji 
Sejmu i na tej podstawie otworzył posie- 
dzenie. Następnie marszałek doniósł o 
zmianie rządu, dokonanej podczas nieczyn* 
mości Sejmu, zawiadomił Izbę, że wpłynęły 
wnioski sądów о wydanie kilku posłów, 
wreszcie podał do wiademości Izby, że po- 
słowie: Anusz (B.B.), Gołuchowski (B.B.), 
Michzłek (Klub Narodowy), Bronisław Pie- 
racki (B.B.) złożyli mandaty poselskie. 

izba przystąpiła do pierwszego pun- 
ktu porządku dziennego, mianowicie: do 
pierwszego czytania preliminarza budżeto 
wego na okres Od dnia 1 kwietnia 1929 
roku do 31 marca 1930 roku. Zkolei za- 
brał głos p. minister Skarbu Czechowicz, 
którego przemówienie podajemy osobno. 

Po przemówieniu ministra marszałek 
zapowiedział, iż obrady nad budżetem pro- 
wadzone będą na jednem z najbliższych 
posiedzeń Sejmu, poczem Izba przystąpiła 
do dalszych punktów porządku dziennego. 
W pierwszem czytaniu odesłano do właści- 
wej komisji szereg projektów ustaw raty- 
fikacyjnych i innych. Następnie po refera- 
cie posła Liebermana (P. P. S.) przyjęto 
ogromną większością poprawki Senatu do 
projektu ustawy o zabezpieczeniu powódz- 
twa i o egzekucji przeciwko związkom ko- 
munalnym w okręgach sądów apelacyjnych 
w Warszawie, Lublinie i Wilnie. Resztę 
porządku dzieneego odłeżono do następ” 
nego posiedzenia, które marszałek wyzna- 
czył na wtorek 6 listopada o godz. 3-ej. 

Wśród zgłoszonych wniosków znaj- 
duje się także wniosek klubu B. B. w spra- 
wie rewizji konstytucji. 

Wnioskodawcy wychodzą z 
1) że Sejm obecny jako drugi z rzę- 

du wybrany na zasadzie obowiązującej 
. konstytucji, władny jest w myśl art. 125 

ust. 3 ustawy konstytucyjnej z dnia 17-go 
marca 1921 r. poddać rewizji tę ustawę 
własną uchwałą i że udzielenie obecnemu 
Sejmowi nadzwyczajaych pełnomocnictw 
rewizyjnych miało na celu stworzenie kon- 
stytucyjnej możliwości wprowadzenia do 
ustawy z dnia 17 marca 1921 r. zmian o- 
partych na doświadczeniu  zdobytem w 
okresie ubiegłym; 

2) że obowiązująca ustawa konstytu- 
cyjna w swych zasadniczych zrębach nie 
zapewnia państwu trwałych podstaw spraw- 
nege ustawodawstwa; 

3) że w szczególaości zagadnienia z 
zakresu uprawnień władzy wykonawczej i 

jej stosunku do władzy ustawodawczej nie 
zostały rozwiązane w konstytucji dnia 17 
marca 1921 roku w sposób zadawalający; 

4) że zwłaszcza zachodzi potrzeba 
wzmocnienia władzy Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, aby zapewnić państwu trwałą i 
silną władzę wykonawczą zdolną do twór- 
czej pracy oraz wolną od zmiennych wpły- 
wów ugrupowań partyjnych. 

Z pewyższych względów wnioskodaw- 
cy wnoszą, aby Sejm uchwalić raczył: . 

„Sejm na podstawie art. 125 ust. 3 
ustawy konstytucyjnej z dnia 17-go marca 
1921 roku przystępuje do rewizji konstytu- 
cji i poleca komisji konstytucyjnej aby 
przed upływem miesiąca złożyła sprawo” 
zdanie ce do mających się zaproponować 
zmian ustawy konstytucyjnej”. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 3431 

  

  

Witajci itajcie. 
We czwartek rano Zarząd Związku Li- 

teratów Wileńskich; p. prezes St. Pigoń, 
wiceprezes Hel. Romer-Ochenkowska, p. W. 
Hałewicz sekretarz, p. W. Dobaczewska, p. 
Szeligowski oraz pp. Piotrowicz i Łopalew- 
ski, uprzejmie pomagający zarządowi w 

przygotowaniach do Zjazdu, powitają o 

godz. 8 rano przybywających gości z War- 
szawy. Dlaczege i po co się Zjazd taki od- 
bywa i czy ma jakiś cel realny, prócz przy- 
jemnego spędzenia czasu na towarzyskiej 
pogawędce? : 

Owszem właśnie ten Zjazd ma za za- 
danie poruszenie bardzo ważnych i czysto 

praktycznych zagadnień z dziedziny twór- 

czości literackiej, oraz wysunięcie pewnych 

postulatów, niejednokrotnie omawianych 
lecz jeszcze nie skonkretyzowanych do 
wprowadzenia w życie. Narady nad Aka- 

demją piszrzów polskich, nad sposobami 
rozpowszechnienia prawdziwego zamiłowa- 

nia do czytelnictwa, nad kwestjami wydaw- 
nictw i honorarjów, czystością języka i 

współpracy wszystkich Związków, będą to 
tematy poruszane rzeczowo przy obszer- 
nem omawianiu wzajemnych stosunków li- 
terackich w poszczególnych miastach. 

Podajemy poniżej garść informacyj 
bio- i bibljograficznych, aby ułatwić czytel- 
nikom orientację wśród licznych gości ze 
świata literackiego, którzy ze wszystkich 
stron Polski dziś przybywają do naszego 
miasta, by tu odbyć obrady, złożyć hołd 
poległym bohaterom na Rossie i wspólnie 

uczcić w niedzieię największego Wieszcza 
na uroczystej Akademii w Reducie. 

Społeczeństwo wileńskie będzie mia- 

Į 
założenia: | główny, 

Dzień polityczny. 
W piątek wyjeżdza do Królewca pol- 

ska delegacja do rokowań z Litwą z mini- 
strem Zaleskim na czele. 

Poseł polski w Berlinie, Knoll, udaje 
się w pierwszych dniach listopada do Kró- 
lewca, gdzie weźmie udział w posiedzeniu 
inauguracyjnem konferencji pol.-litewskiej. 

Dotychczasowy konserwator na woj. 
wileńskie, p. Remer, przechodzi z dniem 1 

grudnia r. b. do centrali ministerstwa W. 
R. i O. P. na stanowisko generalnego kon- 
serwatora sztuki. 

Jak wiadomo, pos. Pieracki złożył 
mandat i został mianowany drugim zastęp- 
cą szefa sztabu generalnego. Na jego miejs- 
ce do Sejmu wchodzi Leopold Tomaszkie- 
wicz. Stanowisko wiceprezesa klubu B. B., 
które piastował poseł Pieracki, zajmie о- 
becnie pos. Maciesza. 

Posiedzenie komisji budżetowej odbę- 
dzie się w poniedziałek pod przewodnic- 
twem pos. Byrki, na którem nastąpi roz- 
dział referstów budżetowych na rok 1929/30. 

Wczoraj przed południem odbyło się 
posiedzenie posłów i senatorów związku 
pracy wsi i miast pod przewodnictwem 
pos. Kościałkowskiego, który w dłuższem 
przemówieniu dał pogląd na obecną sytu- 
ację polityczną. Następnie possł prof. Krzy- 
żanowski złożył sprawozdanie © budżecie 
państwa na rok 1929/30 i projektach ustaw 
podatkowych, które mają być w najbliż- 
Szym czasie złożone przez rząd do Sejmu. 
Po dłuższej dyskusji powzięto szereg wnio- 
sków natury Organizacyjnej i finansowej. 

2 

tej ma przyjąć zarząd główny Federacji 
polskich związków obrońców Ojczyzny, oraz 
prezydja związków zrzeszonych w Federacji. 

Podczas tej audjencji, zarówno zarząd 
jak i prezydja  sfederowanych 

związków, zapoznać mają p. Prezydenta z 

pracami swoich organizacyj. 

Jak się dowiadujemy kierownikiem 
Instytutu Wychowania Fizycznego i Przy- 

sposobienia Wojskowege Ba miejsce ustę- 

pującego płk. Ulrycha został mianowany 

mir Józef Błoński ze, Lwowa. 

W ostatnich czasach zgłaszają się do 
poszczególnych ministerstw liczne delegac- 
je prowincjonalne, prosząc członków rządu 
o wzięcie udziału w uroczystościach, czę- 
sto o charakterze wybitnie lokalnym. 

Ministerstwo szraw wewn., chcąc tę 
sprawę uregulować, wystosowało okólalk 
do wojewodów, w którym poleca, by wa- 
jewodowie pouczyli podwładne urzędy, że 

przedstawicielem rządu z prawa w powie- 
cie jest starosta, a w województwie—woje- 
woda, i jako tacy powinni brać udział w 
uroczystościach o charskterze lokalnym. 
Okólnik ten ma na celu, by na przyszłość 
zaniechano wysyłania podobnych delegacji 
do Warszawy, gdyż odrywanie członków 
rządu od pracy li tylko dla celów reprezen- 
tacyjnych, iest szkodą dla pafistwa, 

* 

Z dniem 1-go listopada wchodzi w 
życie na obszarze w. m. Gdańska taryfa kole- 
jowa ujednostajaiona z taryfą polską oraz z 
polskiemi przepisami przewozowemi. Zmia- 
ma ta oznacza ważną datę w rozwoju sto- 
sunków gospodarczych polsko-gdańskich. 

Przedstawiciele Anglji, Francji, Nie- 
miec, Danji, Szwecji i Czechosłowacji z 
jednej strony oraz przedstawiciele Polski z 
drugiej podpisali dziś po pełudniu kom- 
promis w sprawie przekazania do roz- 
strzygnięcia trybunału haskiego sporu o 
kompetencjach terytorjalnych międzynaro- 
dowej komisji dla rzeki Odry. 

ło możność zetknięcia się z pisarzami 
na  dzisiejszem otwarciu  Zjazda w 
Sali Śniadeckich o godz. 12 i pół, wieczo- 
rem na Środzie Literackiej, jutro na gene- 
ralnej próbie w Reducie oraz w sobotę na 
raucie w sali „Georg'a”, wydanym przez 
władze miejskie. 

Według zebranych przed Zjazdem zglo- 
szeń oczekujemy przybycia następujących 
poetów, pisarzy i krytyków literackich: 

Olga Bilińska (Lwów), poetka i pu- 
blicystka. 

Ferdynand Goetel, ur. 1890 r., prezes 
P. E. N. Clubu w Warszawie, znakomity 
prozaik, autor powieści i książek podróż- 
niczych: „Kar-Chat“, „Pąinik Karapeta“, 
„Ludzkošė“, „Z dnia na dzień*, „Humo- 
reski*, „Przez płonący wschód", „Egipt*, 
„Wyspa na chmurnej północy”. 

Wacław Qrubiński, ur. 1883 r., autor li- 
cznych dramatów, nowel, studjów i feljeto 
nów; utwory sceniczne jego grały liczne 
sceny polskie i niektóre zagraniczne; naj- 
głośniejsze: „Kochankowie*, „Piękna Heie- 
pa“, „Lenin*. Delegat Związku Autorów 
Dramatycznych z Warszawy. 

Jan Adolf Hertz, ur. 1878 r. w Piotr- 
kowle, autor licznych utworów teatralnych, 
granych na scenach polskich, m. in. „Mło- 
dego Lasu", „Ks. Józefa Poniatowskiego", 
„Bez tarczy”, Delegat Zw. Aut. Dram. z 
Warszawy. 

Wilam Horzyca, ur. 1889 r. we Lwo- 
wie, poezje i artykuły krytyczne drukuje w 
licznych pismach, głównie w „Skamandrze* 
i „Wiadomościach Literackich". Wespół z 
L. Schillerem prowadził Teatr im. Bogu- 
sławskiego w Warszawie. 

Karol Irzykowski, ur. 1873 r., wydał   oddzielnie: „Pałuba”*, „Nowele”*, „Wiersze 

KUBJE R 

Co myślą w Kownie o konferencji króle- 
° wieckiej. 

BERLIN. 31. X. (Pat.) Organ hr. Westarpa „Kreuzzeitung* w obszernej depeszy 

swego korespondenta kowieńskiego donosi, że kowieńskie koła polityczne nie przy- 

wiązują żadnych większych nadzieji, do konferencji królewieckiej i spodziewają się, że 

konferencja ta zakończy się również bez wyniku. 

Korespondent podkreśla, że Litwa przez swoje wytrwałe podtrzymywanie roszczeń 

prawnych w sprawie Wilna triumfuje do pewnego stopnia, przyznaje jednak jednocze- 

Śnie, z drugiej strony, że dalsze nieustępliwe stanowisko Litwy może doprowadzić do 

niezbyt pożądanych dla Litwy skutków w postaci zbadania całej sprawy przez rzeczo- 

znawców Ligi Narodów, które może doprowadzić do tego, że Litwa wypuści ze swych 

rąk inicjatywę. Wyszłoby to tylko na korzyść Polsce. 

Dnia 2-go listopada Prezydent Rzpli- | 

W 
s 

Ва НОМО 

Strajk robotnikow w 

rektora Depsrtamentu Ulanowskiego oraz 

portowych w Gdyni. 

dobrej pogodzie. 

  

18 KUP LOS. 

Cena całego losu 40 zł. 

Nazwisko I imię. 

    

W KOLEKTURZE 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
Zamkowa 9 

GDZIE PADŁY DUŻE WYGRANE w V klasie. 

1/ą Jlosu 20 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

Gdyni zlikwidowany. 
WARSZAWA, 31.X (Pat). W daiu dzisiejszym w Ministerstwie Pracy i Opieki 

Społecznej odbyła się z udziałem głównego inspektora pracy p. Klotta, zastępcy p. dy- 
przedstawiciela Ministerstwa Przemysłu i 

Handlu naczelnika Łęgowskiego konferencja w sprawie zakończenia strajku robotników 

W wyniku narad strony podpisały protokół, mocą którego zobowiązują się poddać 

sprawę wysokości stawek arbitrażowi. W związku z podpisaniem protokułu związek za” 

wodowy transportowców odwołał strajk robotników portowych w Gdyni. 

Olbrzymi lokaut w niemieckim przemyśle 
metalowym. 

BERLIN. 31-X. (Pat). Pomimo uprawomocnienia się w dniu dzisiejszym orzecze- 

nia rozjemczego w sprawie zatargu w przemyśle metalowym, zarząd związku praco- 

dawców północno-zachodnich Prus przemysłu żelaznego i stalowego polecił dziś 

w południe wszystkim firmom zorganizowanym nie cofać wypowiedzeń. 

Dlatego też we czwartek w całej Nadrecji i okręgu Ruhry rozpocznie się olbrzy- 

mi lekaut w przemyśle metalowym, który obejmie około 220.000 robotników, te zna- 

czy, że wraz z rodzinami pozostanie bez środków do życia około 600.000 osób. 

„Zeppelin“ wraca. 
NOWY-YORK, 31.X (Pat). Według otrzymanych tutaj wadomości ze statku ho” 

lenderskiego „Westerdid” statek ten o godz. O m, 15 według czasu Greenwich widział 

„Zeppeliaa* przelatującego w miejscu, znajdującem się pod 487 47, szerokości północ” 

|nej i 22% 3' długości zachodniej. 
Miejsce to znajduje się mniej więcej o 1000 klm. na zachód od poludniowo-za- 

chodniego wybrzeża Irlandji. „Zeppelin“ skierował się na południowy wschód przy 

BERLIN. 31.X. (Pat.). Donoszą z Friedrichshoten, że przybycia „Zeppelina" ocze- 

kują tu pomiędzy godziną 3 a 5 rano. Wśród iażynierów obecnych na lotnisku liczą 

się z tem, że sterowiec odbędzie resztę drogi przy zmniejszonej sile motoru i że wo- 

bec tego lądowanie nastąpi dopiero około godz. 7 rano. 

  

PAŃSTWOWEJ LOTERJI KLASOWEJ    
3596-3 

1/4 losu 10 zł. 

  

Adres. 

  

  

Zamawiam losėw - 

Z calej Polski. 
Pod Radzyminem. 

Uroczyste odsloniecie tablicy ku czci po- 
ległych 81 pułku strzelców grodzieńskich. 

W niedzielę 28 b. m. na cmentarzu 
poległych pod Radzyminem zostało uro- 
czyścię dokonane odsłonięcie i poświęcenie 
niezwykle pięknej tablicy marmurowej ufun- 
dowanej przez korpus oficerski 81 pułku 
strzelców grodzieńskich im. Stefsna Bato- 
rego, ku czci poległych tegoż pułku w bo- 
jach o stolicę w dniach sierpałowych 
1920 r. 

Pułk grodzieński wchodził podówczas 
b ag sławnej dywizji litewsko - białoru- 

skiej. 
Poświęcenia tablicy dokonał ks. bi- 

skup W. P. Gsll w asystencji proboszcra 
miejscowego księdza Kobylińskiego. 

W uroczystości wzięła udział specjal- 

nie przybyła z Grodaa delegacja pułku z 

    

  
panem dowódcą grodzieńskiej 29 dywizji 

i dramaty*, „Z pod ciemnej gwiazdy", 

„Dziesiąta Muea”, przekłady i studja z dzieł 

Hsbbia Pisze stale krytyki literackie i tea- 

trałne w licznych pismach stołecznych, 
Józef Jedlicz, ur. 1878. r. na Podhalu, 

autor licznych wierszy, nowel, przekładów 

i artykułów literackich, wydał m. in. „Sło- 

neczna pieśń”, „Jasny i czarny”, „Niezna- 
nemu Bogu*. Delegat Zw. Literatów ze 
Lwowa: 

-Edwin Jędrkiewicz, poeta, autor mm. in. 
„Świątków i Centaurów”, delegat Związku 
Literatów ze Lwowa. 

Zygmunt Kisielewski, ur. 1882 r. w 

Rzeszowie, autor licznych nowel i powieści 

m. ia. „Świty”, „Juljusz Syreń*, „Krwawe 
drogi”, „Siostra Marja", „Paskareczka” oraz 

krytyk literacki i teatralny. Delegat Z.Z.L.P. 
z Warszawy. 

Zdzisław Kleszczyński, ur. 1889 r. w 
Warszawie. Poezje, satyry, nowele, kome- 

dia; obecnie redaktor tygodnika „Radjo“ w 

Warszawie. Delegat P.E.N.-Clubu w War- 
szawie. 

Władysław Kłyszewski, krytyk, essai- 

sta i bibliofil, kustosz kamienicy Baryczków 

w Warszawie. 
Karol Ludwik Koniński, delegat Związ- 

ku Zaw. Literatów z Krakowa, wybitny kry- 

tyk-polonista i historyk literatury, współ- 

pracownik „Przeglądu Współczesnego" i in. 

Bolesław Koreywo, prezes Zw. Lit, 

Polskich w Poznaniu, autor nowel i po- 

wieści, redaktor „Nowego Karjera". 

Zenon Kosidowski, ur. 1898 w Ino- 
|wrocławiu, poeta, dramaturg i krytyk, 
współpracownik poznańskiego „Zdroju” i 

innych ism; oddzielnie wydał „Szalony 

łowca*, poezje. Obecnie kierownik literac- 
ki Radja poznańskiego.   

Konto pocztowe Nr. 80365. 

    

generałem Kleebergiem oraz dowódcą puł- 
ku pułkownikiem Wojiklewiczem na czele. 

"Do uświetnienia uroczystości niezwyk- 
le przyczyniło się miejscowe Seminarjum 
Nauczycielskie Żeńskie przez gremjalny 
udział oraz odśpiewanie pieśni okoliczno” 
ściowych. 

Żołnierzom grodzieńskim, poległym 
u wrót stołecznej Warszawy cześć! 

Hołd Nieznanemu Źołnierzowi 
WARSZAWA, 31.X. (Pat). Dzisiejszej 

nocy punktualnie o godz. 24-ej członko- 
wie Strzelca zaciągają przy grobie Niezns- 
nego Żołnierza wartę honorową, którą na- 
stępnie pełnić będą kolejno wszystkie or- 

ganizacje przysposobienia wojskowego oraz 
byłych wojskowych. 

W dniu 1 iistopada o godz. 10 i pół 
rano hołd Nieznanemu Żołnierzowi złożą 
organizacje młodzieży. 

O godz. 13 min. 30 nastąpi złożenie 
wieńców przez członków polskiego FIDAC'u, 
przyczem okolicznościowe przemówienie 

Władysław Mieczysław Kozłowski, 
prof. Uniwersytetu Pozn. ur. 1858 r., au- 
tor licznych prac filozoficznych, historycz* 
nych i historyczno-literackich. 

Marja Kuncewiczowa (Warszawa), 
młoda powieściopiszrka która zwróciła na 
siebie baczną uwagę pierwszemi występa- 
mi w formie nowel i powieści: „Przymie- 
rze z dzieckiem”, „Twarz mężczyzny” i in. 

Alfred Lauterbach, ur. 1885 r. w 
Warszawie, historyk sztuki, konserwator w 
Departamencie Sztuki Min. W. R. i ©. Р. 
autor liczaych rozpraw w czasopismach fs- 
chowych, oraz prac książkowych w języ- 
kach polskim i niemieckim, przedewszyst- 
kiem monumentalnej monografji „Warsza- 
wa“ (1924). 

Stanisław Miłaszewski, ur. 1886 r. 
w Warszawie, delegat Tow. Literatów i 
Dziennikarzy w Warszawie, poeta, drama- 
turg i krytyk literacki i teatralny, od roku 
1923-26 kierownik literacki Teatru Naro- 
dowego. Wydał: „Ciest wewnętrzny* (ро- 
ezje), przekłady „Epopei Rycerskiej" Hei- 
denstama, „Don Juana” Zorilli. Na sce- 
nach polskich zdobyły wielkie powodzenie 
jego poetyckie dramaty: „Farys*, „Don Ki- 
szot*; Teatr Narodowy przygotowuje obec- 
nie jego współczes 4 komedję wierszem p. 
t. „Bal w obłokach*. 

Wacław Moraczewski, pref., delegat 
Związku Lit. we Lwowie, ur. 1867 r., au- 
tor licznych prac naukowych i literackich 
drukowanych w czasopismach. 

Hanna Mortkowiczėwna, sekretarka 
Polskiego Klubu Artystycznego w Warsza- 
wie, przedstawicielka najmłodszego pokole- 
nia literackiego, autorka pracy historyczno- 
literackiej o „Wandzie” i powieści „Qo-   rycz wiośniana”. 

Ni. 251 (1298) 

WANDA _NIEDZIAŁKOWSKA - DOBACZEWSKA. 

Kołysanka Zaduszna. 
Śpij synku. Tuż za oknami 
jesienna stoi noc. 
Bóg zasnął też nad gwiazdami. 
Odpocząć chce Boża moc. 

э 

To deszcz tak dzwoni i puka. 
To wiatr w kominie zawodzi. 
A może Tatuś nas szuka ? 
za ścianą chodzi i chodzi ? 

* 

Otwórzmy drzwi, Co to było?! 
Włóczą się dziwne sny. 
Nad Tatusiową mogiłą 
jesienne tańczą mgły. 

* 

Pies nie śpi, nastawia uszy. 
W podwórzu wzdycha cień. 
Od kiedy Tatuś wyruszył 
już setny mija dzień 

* 

Na wojnie krew płynie rzeką 
i kula nie wybiera. 
Mogiła daleko, daleko. 
Tatusia masz — bohatera. 

Chcesz wyjść cichutko z domu ? 
Pies wyje, jeży sierść. 
Nie uda się nam pokryjomu, 
na drodze czuwa Smierč. 

* 

Ona nas z drogi zawróci, 
powie: wracajcie do ludzi, 
bo Tatuś zaraz się smuci 
jeżeli ktoś go obudzi. 

Po lesie dmie zawierucha, 
aż dębom braknie tchu, 
a Tatuś w mogile słucha 
jak śpiewam ci: do snu 

  

  

wygłosi generał Górecki, prezes Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. 

O godz. 19-tej sztafeta młodych pio- 
nierów zapali znicze na grobie i rėwno- 
cześnie szereg organizacyj złoży wieńce, 
przyczem mecenas Radlicki wygłosi prze- 
mówienie. Równocześnie trzy orkiestry 
wojskowe wykonają szereg utworów mu- 

| zycznych. 

[Z hołdem do Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. 

POZNAŃ, 31. X. Dzisiaj przed po- 
łudniem po nabożeństwie w Kościele garni- 
zonowym i defiladzie przed dowódcą O.K. 
generałem  Dzierżanowskim wyruszyły z 
Poznania do Warszawy dwie kacrówki 
marszowe na uroczystości 10 lecia wskrze- 
szenia Państwa Polskiego. 

Kadrówki niosą pisma holdownicze 
do | Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Marszałka Piłsudskiego. : < 

  

Kronika telegraficzna. 
= Autonomišci alzaccy Rosse i Ricklin do- 

magać się będą rewizji swego procesu. 
= Podróż dookoła światu samochodem 

ukończył harcerz polski Jerzy Jedliński. Podróż 
swą rozpoczął on w maju 1926 r. Onegdaj po- 
wrócił do Poznania. 

= Zniesienie kary śmierci w Niemczech 
uchwalono większością głosów na komisji prawa 
karnego w Reichstagu. 

= Prymas Polski ks. kardynał Hlond 
przybył wczoraj do Wenecji, gdzie zatrzymał się 
na dzień jeden poczem wyjedzie do Rzymu. Pra- 
sa włoska opisuje z zainteresowaniem podróż 
prymasa Polski. 

Ba ST POETRY ZN ARE OR RAEC TIESTO ENIAC IS UTENA 

Jan Nepomucen Miller, ur. 1890 r. 
autor zbiorów poetyckich „Erynje*, „Achi- 
Iles na marach*, „Lacrimee rerum“, „Ko- 
rowód” inicjator głośnej polemiki na te- 
mat „Pana Tadeusza*, romantyzmu i uni- 
wersalizmu, autor studjów literackich p. t. 
„Zaraza w Grenadzie". Delegat Polskiego 
Klubu Artystycznego w Warszawie. 

Juljan Wołoszynowski, młody poeta i 
prozator, delegat P. E. N. Clubu w War- 
szawie, autor poezyj p. t. „Okulsry* oraz 
stylizowanej powieści „O Panu Twardow- 
skim“ i znanej dotychczas tylko z druko- 
wanych po pismach fragmentów powieści 
o Słowackim, pozatem subtelny krytyk. 

Emil Zegadłowicz, ur. 1888 r., w 
Bielsku śląskim, obecnie redaktor „Tęczy” 
w Poznaniu. Najważniejsze z jego licznych 
utworów: „Imaglnes”*, „Ballady*. „Powsi- 
nogi Beskidzkie”, „Dom Jalowcowy“, 
„Godzinki“, dramaty: „Lampka oliwna“, 
„Głaz graniczny”, „Alcesta*, „Betsaba*, 
„Noc św. Jana”, przekład I i Il części „Fa- 
usta* Goethego. Liczne artykuły w róż- 
nych pismach. 

Prócz powyższych gości zapowiedział 
swój przyjazd na Zjazd Literatów Dyrek- 
tor Departamentu Sztuki Min. W. R. i O. 
P. z Warszawy, prof. Wojciech Jastrzębow- 
ski, ur. 1884 r. w Warszawie. Współzało- 
życiel słynnych „Warsztatów krakowskich", 
prof. Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Wśród licznych prac tego zna- 
komitego plastyka wymieniamy nadewszy- 
stko agrafitta na Zamku Wawelskim i w 
pawilonie polskim na Wystawie Sztnk De- 
koracyjnych w Paryżu w r. 1925,. witraże, 
wzory monet polskich, polichromie i pro- 
jekty plakatów (m. in. dla . Powszechnej 
Wystawy Krajowej w Poznaniu).     
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Wiešci i obrazki z kraju. 
Ujecie malwersanta. 

Onegdaj na pograniczu polsko-litewskiem į gowstwo na rzecz jednego z państw ościennych 
w rejonie Filipowa w chwili usiłowania nielegal- ;i cały szereg rozmaitego rodzaju malwerszcji. 

_' .. nego przedostania się przez granicę zatrzymany j . 
| — został niejaki Aleksander Mańkowski vel Józef ; władz šiedczych, 
| Szatkowski. Wymieniony oskarżony jest o szpie- ; 
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_._ cieli żydowskich został zlikwidowany. Strajkujący | podwyżkę dotychczasowych zarobków. 

bunkowy na litewski urząd Zuchwały napad ra 
a celny. | 

NJ 

o 

OR ah ARE. > 

4 

Aresztowanego przekazano do dyspozycji 

__Zlikwidowanie strajku nauczycieli żydowskich. 
SŁONIM (tel. własny). Strajk nauczy- | zamiast żądanych 15 proc. uzyskali 7 i pół proc. 

) Jak donoszą z pogranicza polsko-litewskie- 
go, nocy onegdajszej w rejonie Wiżajn po stro- 
nie litewskiej w miasteczku Łodzieje mlzł miej- 
sce zuchwały napad rabunkowy na litewski gra- 
niczny urząd celny. 5 uzbrojonych bandytów 
wtargnąwszy do urzędu, steroryzowało personel 

„urzędniczy. Pod groźbą rewolwerów bandyci zażą- 
dali wydania posiadanych pieniędzy. Zrabowaw- | 

KRONIKA GŁĘBOCKA. 
Działalność Sejmikowej Komisji Rolne). 

W dniu 16 października r. b. w loka- 
lu sejmiku powiatewego odbyła się konfe- 
rencja agronomiczns, na której poza spra- 
wozdakiami agronomów rejonowych omó- 
wiono sprawy obięte porządkiem dziennym 
komisji rolnej. 

W dniu 17 października r. b. pod 
przewodzictwem p. starosty Jankowskiego 
odbyło się posiedzenie sejmikowej komisji 
rolnej, na którem poza członkami komisii 
roln=j, wyłonionej przez Sejniik, byli cbec- 
ni p. Szaniawski—naczelnik Wydziału Ro!- 
nictwa i weterynarji województwa wileń- 
skiego i p. inż. Czerniewski—przedstawicie! 
Związku Kółek i Organizacyj Rolsiczych 
ziemi wileńskiej. 

Na posiedzeniu między innemi spra- 
wami były omawiane: metody pracy agro- 
nomicznej w powiecie w związku ze Zwię- 
kszeniem personelu  sgronomicznego (4 
agronomów rejosowych i 1 powiatowy); 
opracowanie regulaminu pracy działu roi- 
nego, plan prac na okres zimowy; roz- 
mieszczenie buhajow na punkty kopulacyj- 
ne na terenie powiatu, ustalenie wsrunków 
wypożyczania maszyn i narzędzi rolniczych 

„ na punktach wypożyczalnych. 
4 
— W pianie prac w okresie zimowym 

przewidziane są kursy kilxodniowe rolni - 
czo-handlowe w następujących miejscowoś- 
ciach: Tumiłowicze w dniach 16, 17 i 18 
listopada. Dokszyce—20, 21 i 22 listopada, 
Parafjanowie — 27, 28, 29 i 30 listopada i 
1 i 2 gruśnia, Porpliszcze—ó6, 7 i 8 grud- 
nis, Ziabki—12, 13 i 14 grudnia, Zadoro- 
že—16, 17 i 18 grudnis; Oleszczyńce—7, 8 
i 9 stycznia 1929 r. Hermanowicze—20, 21 
i 22 stvcznia, Szsrkowsxczyzna — 24, 25 i 
26 stycznia; Zalesie—27, 28 i 29 stycznia; 
Wierzchnia — 30 i 31 stycznia i 1 lutego, 
Zsielniaki—10, 11 i 12 lutego; Łużki—17, 
18 i 19 lutego 

Po szczegółowem omówieułu sprawy 
punktów kopulacyjnych—komisja rolna u- 
chwaliła wystąpić na plenum Sejmiku z 
wnioskiem aby Sejmik powistowy przydzie: 
lając buhai poszczególnym organizacjom 
„rolniczym (Kółka Rolnicze, Mleczarnie, Kół: 
=ka Kontroli i Obór—przyjmował na włas- 

ny rachunek od 40 do 60 proc. kosztów 
nabycia buhaja, zaś w razie przydzielenia 
buhaia poszczególnym rolnikom — pokry- 
wał 20 proc. kosztów nabycia buhaja z sum 
Sejmiku, pozostawiając bez zmian inne 
punkty umów, a mianowicie: że otrzymu” 
jący buhaja (organizacja czy też rolnicy) 
zobowiąrują się w ciągu 2 lat zwrócić Sej 
mikowi umówioną część kosztów nabycia 
buhaja, po upływie 2 lat buhai przechodzi 
na własność utrzymującego, przyczem po- 
sładacz bukaja zobowiązuje się nie sprze- 
dawać bez zezwolenia Sejmiku buhaja w 
przeciągu dalszych 2 lai; opłaty pobierane 
za doprowadzone krowy wpływają na ko- 
rzyść utrzymującego buhaja. | 

  

  

szy 1500 litów, 45 kigr. tytoniu i 20kig. sacharyny 
bandyci zbiegli w niewiadomym kierunku. Zarzą- 
dzony pościg nie dał pozytywnego rezultatu, | 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 
nepad byli dziełem ©d dawna już grasującej i 
wciąż nieuchwytnej bandy przemytniczej, która i 
tym razem zmyjiła pościg i znikła bezkarnie. 

Zjazd pisarzy gminnych. 

W dniu 23 października w sali Sej- 
miku odbył się zjazd pisarzy, gminnych i 
sekretarzy Magistratów; na zjeździe poza 
sprawami bieżącemi—szczegółowo były o- 
mawiane sprawy wojskowe, aprowiracji w 
związku z klęską nieurodzaju w reku bie- 
żącym, Sprawy z zskresu gospodarki gmin” 
nej (inwentaryzacja, instrukcja kasowo-ra- 
chunkowa dla gmin), Oraz Sprawa eimery- 
talnego zabezpieczenia pracowników gmin- 
nych, przyczem zebrani jednogłośnie wy” 
powiedzieli się za spowodowaniem zabez- 
pieczenia w gminach analogicznie, jak dla 
pracowników Powiatowego Związku Komu” 
nalaego, t. j. przystąpić do Statutu Emery- 
talnego, przyjętego przez Sejmik, opraco” 
wanego na wzór statutu ustaicnego przez 
Centralny Związek Pracowników Samorząa- 
du Powiatowego. 

P. starosta po wysłuchaniu Sprawo- 
zdań sekretarzy Magistratów ipiszrzy gmin- 
nych o przygotowaniach w gminach do 
obchodu 10-lecia wskrzeszenia państwa — 
nawoływał cbecnych do poczynienia wszel- 
kich starań, aby w obchodzie wzięły udziął 
jaknajszersze warstwy społeczeństwa. 

KRONIKA WIL.-TROCKA. 

— Otwarcie świetlicy i boiska Z. 
M. W. w Rzeszy. W dniu 28 b. m. w Rze- 
Szy odbyła się uroczystość otwarcia Świe- 
tlicy i boiska Związku Młodzieży Wiejskiej 
na którą przybyło z Wilna szereg gości. 

Świetlica Z. M. W. została bogato 
zaopatrzona w książki, Oraz we własne radjo. 

Na boisku po otwarciu odbyły się za- 
wody sportowe i w strzelaniu, w których 
wzięły udział drużyny z Landwarowa, Rze- 
szy, Bukiszek I Mejszagoly. 

W strzelaniu z karabinu na 100 mir. 
1-sze i 2-gie miejsce zajęła drużyna z Bu- 
kiszek, w strzelaniu z broni krótxiej na 50 
mtr. drużyna Rzeszy. Po uroczystościach 
odbyło się przedstawienie i zabawa uroz- 
maicona muzyką orkiestry 1-go p. p. Leg. 

Z POGRANICZA. 

— Otwarcie domu żołnierza polskiego w 
Niemenczynie. W najbliższą niedzielę w obec- 
ności przedstawicieli władz miejscowych z p. wo- 
jewodą Raczkiewiczem na czele odbędzie się w 
Niemenczynie uroczyste otwarcie domu żołnie- 
rza K. O. P-u im. gen. Minkiewicza. Otwarcie 
domu poprzedzi uroczysta msza św. celebrowana 
przez J. E. biskupa Bandurskiego, który po skoń- 
czonem nabożeństwie wygłosi okolicznościowe 
kazanie. 

litewskich. — Wybryki żołnież 
na odcinku granicznym  Rykoaty litewska straż 
graniczna bez żadnych podstaw prawnych areszto- 

Onegdaj 
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ZVRLER WIEEN 

Wieczne odpoczywa ran im ać Panie, 
(Wspomnienie z lat wojny). 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... 
Święto mogił, —święto duchów, —święto tych, 

co piersi swe twardo stawili wrogiej nawale. 
Święto duchów mocarnych. 
Łuna rozlała się szkarłatem swych bla- 

sków mad cmentarzem, — łuna rozpalona ofiarą w 
dniu święta, ku czci tych, co legli na spoczynek 
wieczny. Poprzybierane grobowce i mogiły, w ga- 
łęzie choiny, oświetlone pełgającym migotliwym 
światłem, —tonęły zwolna w mroku nadchodzącej 
nocy, — jakby niechętne nałożonej szacie w dniu 
święta,—jakby czuły, że to wszystko ułudea. Drze- 
wa Gdarte z liści wyciągały konary i niby ramio- 
nami osłaniały przybytek snu wiecznego, od mro- * 
źnego tchu jesiennego wiatru. 

Wśród lasu krzyży i mogił krążyli ludzie z 
maską smutku na obliczu, szeptając wargi swemi, 
fałszywe modlitwy. — Widziałem panie rzucające 
zalotne spojrzenia, — rozsiewające mdły zapach 
perfum nadmiernie użytych, jak spacerowały swo- 
bodnie, wydając okrzyk podziwu na widok wy- 
stawniej przybranej mogiły, — Widziałem pana w 
bobrowym futrze jak zapalał papierosa od światła 
poświęconego czci zgasłego — Widziałem ich, — 
wszystkie twarze przybrane w smutek, — obliczę 
na efekt, — na zamydlenie oczu otoczsniu. 

Wszystko blichtr, — bezdusżnośc. 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Pa- 

nie, — szeptały krzewy, zwarzone mrozem trawy 
mogilnę i chwasty. 

A tam pod murem mogiły żołnierzy, — do 
których nikt nie przyszedł, nikt nie rzucił gałązki 
choiny, nikt nie zapalił ofiarnego światła w dniu 
święta. 

Krążyłem z zadumą na czole myśląc o 
psim losie żołnierza. 

Matula niejednego, — patrzy przez małe o- 
kienko chatki na ścieżki i drogi dalekie, wypa- 

  

  

  

średnie 766. Temperatura -- 7 stop. C., opady. — 
Wiatr przeważający południowy. 

„Uwagi: Pogodnie, minimum -- 3 stop. C. 
maksimum +12 stop. C. 

Tendencja barometryczna bsz zmian. 

URZĘDOWA. 
— Urzędowanie w dniu 2 b. m. Jak wia- 

domo w myśl zarządzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych od dnia 1 b. m. urzędowanie we 
wszystkich urzędach państwowych odbywać się 
będzie od godz. 8,30 do godz. 3,30 i w soboty od 
godz. 8,30 do godz. 14. Wobec tego iż w dniu 
I b. m. przypada święte, godziny powyższe będą 
stosowane od 2 b. m. 

Jednocześnie p. wojewoda wileński Włady- 
sław Raczkiewicz zarządził, by w dniu 2 b. m. 
jako w dzień Zaduszny urzędnicy byli zwalniani, 
tak by jedna grupa pracowała do południa, druga 
od południa. 

  

„e. 

— Naįbližsze roboty wodaciągowe. W nsį- 
bliższym czasie Sekcja Techniczna Magistratu m. 
Wilna przystępuje do robót wodociągowych na 
ul. Mostowej i Skopówce. 

W chwili obecnej na robotach wodociągo- 
wych i kanalizacyjnych Magistrat zatrudnia 370 
robotników. 

‚ , = Nowa ulica. W celu połączenia ul. Troc- 
kiej z zaułkiem Mikołajewskim i Lidzkim — Ma. 
gistrat m. Wilna zamierza w najbliższym czasie 
przeprowadzić nową uliczkę, trasa której ma 
przebiegać koło murów Franciszkańskich przez 
ul. Dzwonicę, aż do zaułków Lidzkiego i Miko-   Bs patrując syna,—i nie wie gdzie mogiła synowska, 

gdzie mogłaby przytulić swe zbolałe serce do * 
krzyża, osłaniającego resztki dumy matczynej. i 

O tak, smutny jest los żołnierza. 4 
Niejeden nie może dźwignąć się z białej : 

szpitalnej pościeli, by oddać koledze ostatnią po- 
sługą. Inni nieznajomi go odprowadzą, pogrzebią— 
nocą zaś tylko pies zawyje lub puszczyk się zaśmieje 
szyderczo,—a mogiłę nieraz serdecznego druha i 
kolegi, z czasem porasta chwast i ślad ginie po- 
nim. 

Smutna jest dola żołnierza. 
Naraz dumy moje przerwał kaszel dobywa- 

jący się jakby z zapadłej piersi. Obejrzałem się, — 
ścieżyną szła z trudem  kobiecina staruszka, 
srebrny włos wymykał się z pod czarnego szalika, 
als szła pewnie, —widać zna dobrze drogę do mo- 
gily synowskiej... Podeszła do mogiły, ręce zło- 
żyła na piersiach i patrząc na blaszaną tabliczkę 
zawieszoną na krzyżu szeptała gorącą modlitwę, 
aż w końcu dwie jasne łzy stoczyły się po zora- 
nej twarzy... Szukała długo czegoś po kieszeniach, 
aż w końcu dobyła świeczkę, by ją zapalić syno- 
wi na chwałę. Obok megiły syna, był grób żoł. 
nierski opuszczony, jakich wiele widziałem doko- 
ła, a owa staruszka, popatrzyła na mogiłę tego 
nieznajomego, coś rozważała, uśmiechała się, 
coś szeptała do siebie, aż w końcu rozłamała świe- 
czkę na dwoje i połówkę zapaliła synowi, a dru-. 
ga temu nieznanemu... Coś schwyciło mnie prze- 
możną ręką za gardło, że tchu złapać nie mogłem. . 

A tam hen! — na kresach, — gdzie znaczą 
się granice mogiłami żołnierzy, czy kto zapalił 
ofiarne światło w dniu świętal? — nie wiem... | 

Matko — Oiczyzna, tuliła ich pieściwie | 
w swym łonie, a lasy i bory szumiały chórem 
mogiłkom żołnierskim. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie..— 
z krwi ich ofiarnej Polska powstała by żyć! 

Leszek. 
    

wała obywatela polskiego Jankiela Koleśnika oraz ; 
3-ch robotników. 

— Wybryki sowieckiej straży granicznej. 
Onegdaj na pograniczu polsko-sowieckiem w re- 
jonie W. Chutor Żołnierze bolszewickiej straży 
granicznej, będąc w stanie nietrzeźwym zniszczyli 
4 słupy graniczne. Podkreślić należy, iż tego ro 
dzaju niesubordynacje ze strony żołnierzy sowiec- 
kich powtarzają się ostatnio cozaz częściej 

Skład uczestników zjzzdu wileńskiego 
może w ostztniej chwili ulec pewnym zmia- 
nom. 

Zofja Nałkowska-Gorzechowska, ut 
1885 w Warszawie, czołowa przedstawi- 
cielka współczesnych powieściopisarek pol- 
skich. Wydała oddzielnie m. in.: „Ksiąžę“, 
„Narcyz”, „Lustra”, „Węże i róże”, „Hre- 
bia Emil“, „Charaktery”, wspólnie z M. j. 
Wieiopolską „Księga o przyjaciołach”; drob 
ne utwory w licznych czasopismach. 

Ostap Ortwin, delegat Zw. Lit. we 
Lwowie, wybitny literat i krytyk, współ 
pracownik rozlicznych czasopism  literac- 
kich i codziennych. 

Antoni Słonimski, ur. 1895 w War- 
szawie, poeta i krytyk, członek grupy Ska- 
mandra; oddzielnie wydał m. in.: „Sonety”, 
„Harmonia”, „Parada*, „Teatr w Więzie- 
niu*, „Torpeda czasu*, „Wiersze zebrane”. 

Jan Lechoń (Leszek Serafinowicz) 
również Skamandryta autor poszji „Karma- 
zynowy poemat* Srebrne i Czarne i wielu in. 

Marja Wicherkiewiczowa, literstka i 
publicystka, delegatka Zw. Żaw. L. Pol. w 
Poznaniu. 

Ida Wieniewska (Lwów), czynna głó- 
wanie na bolu krytyki i przekładów, tłum. 
m. in. „Śpiew o miłości i śmierci korneta 
Krzysztofa Rilke" R. M. Rilkiego. 

Jan Wiktor rodem z Podhala autor 
poezji „Przez łzy”, „Burek” i całego sze- 
regu nowel, osnutych na tle życia zwierząt. 

Mamy nadzieję, że wilnianie tłumną 
obecnością w Sali Śniadeckich, gdzie wstęp 

"będzie bezpłatny i później na Akademii w 
Reducie, zaświadczą, że mimo złych wa- 
runków w jakich się miasto nasze znajduje 
pod względem artystycznym, zainteresowa- 
nie literaturą i jej przedstawicielami jest 

  

  

niemniejsze niż gdzie indziej. 
Wielu z przyjeżdżających zobaczy na- 

szą starą stolicę pierwszy raz. Pamiętajmy, 
literaci to naród obserwujący bystre! Niech- 
że pochwycą jakieś ujemne cechy, już po 
nas! Opiszą... czy może być coś straszniej- 
szego? Starajmyż się żeby im było dobrze 
i miło, by zobaczyli wszystko co jest god- 
nę widzenia i by ich pobyt zadzierżgnął 
serdeczne nici pomiędzy miastami Rzeczy- 
pospolitej. Któż bardziej zdolen to jest u- 
czynić jak rycerze pióra, którzy po ryce- 
rzach oręża, posiew ich bohaterstwa unie- 
Śmiertelnić są zdolni i dalej prowadzić ich 
dzieło jednoczenia dzielnic Polski. Pod tym 
znakiem zjazd się zbierze, to będzie miał 
na celu. H. R. 

— Uroczyste otwarćie Zjazdu Lite- 
ratów w Sali Sniadeckich Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego (wejście z ulicy Świętojań- 
skiej) odbędzie się dzisiaj we czwartek 1 I;- 
stopada 0 godz. 12 m. 30 w południe. 
Wstęp wolny. Komitet organizacyjny ser- 
decznie zaprasza społeczeństwo do wzięcia 
tłumnego udziału w tej uroczystości, którą 
zaSzczycą swą obecnością przedstawiciele 
władz z p. Wojewodą na czele, duchowień- 
stwa, prasy, sfer artystycznych i t. @. 

* 

* 

— 51-a Środa Literacka w zwykłem 
lokalu (ul. św. Anny 4, parter) ze względu 
na Odbywający się w Wilnie Zjazd Litera- 
tów odbędzie się dzisiaj, dnia 1 listopada 
(dzień W.W. Świętych) o godz. 8 wieczo- 
rem. ioszczący ma niej pisarze i poeci, 
przybyli na Zjazd z całej Polski, odczytają 
nie drukowane swoje utwory. Wstęp dla 
członków Z. Z. L. P. bez ograniczeń i dla 
gości z kartami wstępu. Stroje wizytowe. *   

Dzień Zaduszny. 
Życie tak szybko leci, tak szybko w. 

trosce dnia codziennego zbliżamy się, zni- 
żamy ku tej Świętej ziemi co nas małą mo- 
giłką czeka w niewiadomem miejscu. A 
tak mało o tem myślimy, tak prawie nie 
czujemy tego że kiedyś tu, gdzie się mio: 
tamy w wirze drobnostkowych spraw i w 
pętlach wielkich zdarzeń, że nas tu kiedyś 
nie będzie, a rzeczy polecą dalej niepo” 
wstrzymanym pędem. : 

Dobrze wiec jest choč raz na rok za- 
trzymać się i zamyślić. Nad sobą... czy lek- i 
ką mi będzie miła ziemia moja? Czy przeciw 
niej nie grzeszyłem ospałą gnuśnością, iczy 
zasłużyłem by mię jak matka wdzięcznie 
utuliła ną wieczny Sep?.. I nad innemi dziś 
zamyślić się należy w dzień ich pamięci 
poświęcony. lm dalej w lata człek zacho- 
dzi, tem więcej się ma tam, kędyś, znajo- 
mych, bliskich, przyjaciół, krewnych. Aż 
dziw że tylu odeszło, a wciąż w koło lud- 
no i gwarno, i myśl się plącze, że každy 
z nas gdy odejdzie od warsztatu, wciąż bę” 
dzie gwarno w fabryce Świata; nikt nie 
spostrzeże ubytku kruszyny, inne ręce chwy- 
cą narzędzia i dalej potoczy się koło czasu. 

ldźmy więc ku tym, co nam ścieżki 
udeptali, co w dzikich gąszczach torowali 
drogi, co światłem jssnem przed bezdro- 
żem ostrzegli, co krwawym znojem i ser- 
deczną męką okupywali spokój następnych 
pokoleń. W Wilnie takich mogił i wspo- 
minków znajdziemy więcej niż gdziebądź, 
ciężkie tu były długie lata niewoli i wielu 
było zasłużonych. 

Niezapomnijmy o ich mogiłach. Idź- 
my ku nim ze Światłem, kwieciem i do- 
brem postanowieniem: prowadzić dalej ich 
zbożną pracę. Z uszanowaniem odwiedzaj- 
my groby, z powagą, nie wolno mącić ci- 
szy cmentarnej hałasem Śmiechów i nie- 
pokoić umarłych ciżbą nieokiełzaną. 

W pięknych cmentarzach wileńskich 
zajaśnieją jutro Światła, znak pamięci ży- 
wych. Niech nikt ale będzie zapomniany. 
To dzień umarłych. Czciimy ich pamięć! 

  

dpi © 
— Budowa „ośrodka zdrawia*, Zgodnie z 

zapowiedzią w ubiegły wtorek w lokalu Magistra- 
tu odbyło się posiedzenie „miejskiej komisji Sani- 
tarnej. Porządek dzienny posiedzenia wypełniła 
sprawa projektowanej budowy domu „ośrodka | 
zdrowia”. Jak juž w swoim czasie podawaliśmy, 
budowa „ośrodka zdrowia” ma na celu przede- 
wszystkiem szerzenie kultury zdrowia. Komisja 
po zaznajomieniu się z opracowanym projektem 
i planem robót — koncepcje budowy zaakcepto- 
wała jednomyślnie. Odnośny wniosek w tej spra- 
wie skierowany zostanie na najbliższe posiedze- 
weż Rady Miejskiej celem definitywnego załat- 
w en 2. : 

SPRAWY PRASOWE. 

— Konfiskata „Słowa Pracy*, Wczoraj z 
polecenia władz administracyjnych policja prze- 
prowadziła rewizję w redakcji i administracji cza- 
sopisma białoruskiego „Słowo Pracy", nakład 
którego został przyaresztowany z powodu umiesz. 
czenia artykułów „Kto winien*, "Borca bawi się 
w rozbrojenie“ i „Wyniki nieodbytego zjazdu”, 

jednocześnie redaktor powyższego czaso- 
pisma został pociągaiety. do odpowiedzialności 
sądowej z art. 129 K. K. i 58 ustawy 0 prawie 
prasowem. (x) S 

ZEBRANIA i ODCZY TY. 

— Doroczne Walne Zebranie 
szenia Lekarzy Polaków zostaje 
dnień 16 listopada r. b. | 

O ile zebranie nie odbędzie się w pierw- 
szym terminie o godz. 19.30, następne zebranie o 
godz. 20-ej będzie ważne przy każdej ilości obec- 
nych. 

$PRAWY ROBOTNICZE. 
— Strajk w „Bałtyku* trwa nadal. Jak 

zapowiadaliśmy wczoraj u p. Inspektora Pracy 
Odbyła się konferencja zainteresowanych w Spra- 
wie zlikwidowania strajku w fabryce konserw 
„Ва!!уК*. Na konferencję przybyli przedstawiciele 
obu stron. Pomimo pośrednictwa „p. inspektora 
konferencja nie dała konkretnych rezultatów. 

Pracodawcy uważają, że nie może być mo- 
wy o jakiejkolwiek presji Związku Pracowników 
Przemysłu Chemicznego na zarządzenia dyrekcji 
fabryki w s rawach najmu pracowników i zszna- 
czyli, że o ile związek nie cofnie podobnych żą- 
dań uchyla się wogóle od wszelkich na ten te- 
mat dyskusji. CO zaś tyczy się spraw ściśle ekc- 
nomicznych to zapewnili, że całkowicie podporząd- 
kują 4 decyzji p. inspektora pracy. 

atomiast przedstawiciele robotników uwa- 
żają sprawę najmu rebotników za pośrednictwem 
związku za sprawę tak dalece ważną, że nie chcą 
tego żądania cofnąć i zapowiadają, że w razio 
nieuwzględnienia będą kontynuowali strajk i bloką- 
dę fabryki uniemożliwiając tem samem wywiezie- 
nie nagromadzonych towarów. 

* 

Aresztowani podczas onegdajszych zajść 
przed fabryką robotnicy zostali przez policję zwol- 
nieni. Sporządzono na nich jedynie protokóły za 
tsmowanie ruchu pieszego. 

"SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— mina żydowska weźmie udział w ob- 

chodzie dziesięciolecia Niepodległości. jsk się 
dowiadujemy na onegdajszym posiedzeniu Zarządu 
Gminy Żydowskiej powzięto uchwałę dotyczącą 
udziału Gminy w Obchodzie 10-cio łscia Niepo- 
dłegłości Rzeczypospolitej Polskiej. 

— Zawieszenie lekcji w szkołach żydow- 
skich. W dniu wczorajszym w związku ze Śmier- 
cią w Warszawie wybitnego działacza żydowskie- 

Stowarzy- 
przeniesione na 

  

Wielka Sensacja Sezonu! 

„CZERWONY BIES* 
(Tajemnica Nocy) 

Rekordowy sukces we 
wszystkich stolicach Świata 

Jutro premjera „li [ | | 0 p : 
w kinie 

Giełda warszawska » dn. 1, XI. b r. 

    
WALUTY. 

Dolary. . - = * 8.88—8.86 

DEWIZY; 
Belgja . . . ' 2 ' 123.92—123,61 
Londyn |] : : i „ 43,225/1—43,12 
Nowy. ferk : : ь ; ‚ 8,92— 8,88 
Paryž a ‚ ‚ „  34,83—34,74 
Szwaicerja. 2 : : „ 171,54—171,11 
е +. ‚ — ‚ 125.34—125.03 
Włochy | 46,70-—46,58 
Marka niemiecka w obrotach nieoficjalnych 212,46. 

Papiery procentowe: Dolarówka 100,50 — 
101,10—100,25. 50? pożyczkakonwersyjna 67. 5% 
kolejowa 60,75. 600 dolarowa 85,25. 10%0 kolejo- 
wa 102,50. 8/o L.Z. Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego, obligacje Banku Gosp. Kraj. 94 41/30   ziemskie 49. 50%0 warszawskie 55,50. 8%, war* 
szawskie 68,25—68. 

  

go lżbickiego-Michalewicza członka „„Bunda“ i 
Prezesa Centralnej Zydowskiej Organizacji Szkol- 
nej na znak żałoby lekcje w szkołach żydowskich 
zostały przerwane. 

Dzisiaj lekcje w szkołach żydowskich będą 
się odbywać tylko w godzinach przedpołudnio- 

RÓŻNE. 

— Wystawa modernistów. Dziś o godz. 

  

Dziś: Wszystkich Świętych. 
Czwartek| Jutro: Dzień zaduszny. 

Wschód słońca—g. 6 m. 08 
listopada] Zachóod „  g. 16 m: 02 

wych. 
BBĘTEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. Ś. B. z dn. 31,X, b. r. Ciśnienie 

12-ej w południe otwarta zostanie wystawa dzieł: 
modernistów polskich (malarstwo i architektura) 
w salach Klubu Kolejowców przy ul. Dąbrow. 
skiego 5. 

— Wieczór Zaduszny w Szli Miejskiej. 
Wielce urozmaicony program dzisiejszego wieczoru 
nastrojowego, który się odbędzie w Sali Miejskiej 
(Ostrobramska 5) będzie się składał z produ cji 
wokalnych, deklamacyjnych i tanecznych. 

Bielecki (reżyserja) W.; Hesndrich, j. Korsak-Tar- 
gowska (śpiew) prof. A. Ludwig (śpiew i reżyse- 
rja), L. Winogradzka—Gregorowa (tańce plsstycz- 
ne), oraz chór mieszany „T-wa ,„„Lutnia” pod dyr. 
J. Leśniewskiega. 

Przy fortepianie dyr. Wł. Szczepański w 
programie St. Moniuszko (fragmenty z „Widm') 
A. Mickiewicz (wyjątki „Dziadów*) Chopin, Grieś 
Schobert, Niewiadomski etc. | 

Bilety w cenie po 1 zł. i po 50 gr. są do 
do nabycia w kasie Kina Miejskiego dziś od g. 
10 r.—2 popoł. i od 4 wiecz. 

Początek o g. 8 wieczorem. 
— Tego jeszcze nie było! Widzimy na afi- 

zzu ogłoszenie o wieczorze zaduszkowym organi- 
powanym przez „Lutnię* w sali Miejskiej, a w 
programie zapewne poważnym, tańce plasty- 
czne! takim sposobie uczczenia pamięci 
zmarłych nie słyszeliśmy dotąd i jest on co 
prawda nader niestosowny! 

— Pracownicy Umysłowi ubezpieczeni w 
Zakładzie Pensyjnym we Lwowie mogą korzystać 
przez cały sezon jesienny i zimowy ze znacznych 
ulg w pensjonacie „Lwi gród” w Jaremczu. Po- 
dania wnosić do Zakładu Pensyjnego we Lwowie. 

  

Film ze śpiewem! Nieśmiertelne arcydz. 
Hr. LWA TOŁSTOJA 

+ „BMATEWYChys tanie” 
Jutro w kinie 

„LUK: 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (ca Pohułance). 

— Dziś dramat G. Zapoiskiej „Tamten* z 

    

J. Karbowskim w postaci Korniłowa. Biiety wcześ- 
niej w „Orbisie* i od godz. 17-ej w kasie teatru. | 

— Jutro teatr zamknięty z powodu próby 
generalnej sztuki T. Łopalewskiego p. t. „Rycerz 
z La Manczy*. 

— Premjera w sobotę, dnia 3 b. m. 
Bilety już do nabycia w „Orbisie*._ 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

— Występy Marji Gorczyńskiej. Dziś Marja 

w sztuce „W rajskim ogrodzie”. Ceny zniżone. O 
g. 8 m. 30jw. wi kretochwili! W. Rapackiego „Pan- 
na z dobrego domu“. | 

Na prošbę kierownictwa Teatru, Mzrįi Gor- 
czyńskiej przedłużono urlop w Teatrze Narodo- 
wym jeszcze na dni kilka, dzięki czemu znakomi- 
ty gość wystąpi w premjerze amerykańskiej ka- 
medji „Szkoła wdzięku”. 

— Dzisiejsze przedstawienie szkolne. Dziś 
o g. 3-ej pp. dla uczącej się młodzieży komedia 
J. Kerzeniowskiego „Stary kawaler“, 

— Pożegnzlny koncert-porsnek S. Binoni. 
Przed opuszczeniem Wilna, S. Benoni da swój 
koncert-recital dziś o g. 12 m. 30 pp. 

Nad program wykona erję z Op. „Zygmunt 
August*— Jotejki, oraz piosenkę Mafistofelesa. o 
piekle—Mussorgskiego.   
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— Z uwagi na kolosalne powodzenie, ja- 
kiem cieszył się we środę 31 b. m. koncert zna- 
xomitego pianisty Egona Petriego, Wiieńskie 
T-wo Filhbasrmoniczne zmuszone jest powtórzyć 
ten koncert dając tem samem możność usłysze- 
nia Petriego tym, którzy niebyli na ostata'm 
koncercie, 
w piątek 2 listopada b.r. w sali Teatru Polskiego 
o godz. 8.30 wieczorem z pregramem złożonym 
z utworów Mozarta, Francka, Schuberta, Chopi- 
na, Liszta. Biłety już są dO nabycia w kasie 

; Teatru Poiskiego codziennie od godz. 11—12 bez 
przerwy. 

Badjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

CZWARTEK, dn. 1 listopada 1928 r. 

10.10—11.45: Transmisja nabożeństwa z Kz- 

  skich w Wilnie. 11.56—12.10: Trassmisįa z War- 
szawy: sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny, — 
12.10—14.00: Transmisja z Warszawy: Poranek 
symfoniczny w;k. Orkiestra Filharmoniczna pod 
dyr. Józefa Ozimińskiego i prof. Bronisław Rut- 
kowski (organy). W progr. Moniuszko, Bach i 
inni, 14.00 — 15.00; Transmisja z Warszawy: Od» 
czyty rolnicze. 16.10—16.30: Odczytanie progre- 
mu dziennego i chwilka litewska. 
Komunikat harcerski. 16.45—17.00: „Szkolnictwo 
na ziemiach Północno-Wschodnich Okr. Szkolae- 
go wygł. dr. Adoli Hirschberg. 17.10—17.35: „Prze- 
gląd najnowszych wydawnictw wileńskich* omów 
dyr. Uniw. Bibljoteki Publicznej, Stefan Rygiel. 
17.35—18.00: Muzyka z płyt gramofonowych firmy 
Józef Weksler w Warszawie ul. Marszałkowska 
132. Jeneralne przedstawicielstwo na Polskę an- 
gielskiej wytwórni „Ris Master's Voice“. 18.00—- 
19.00 Transmisja z Warszawy: Audycja literacka 
„Dziady“ A. Mickiewicza (sceną w kaplicy) w   wyk. artystów scen Warszawskich. 19.00—19.25: 
Pogadamka radjotechniczna. 19.25—19.55: Audycja 
zarezerwowana dlą Zjazdu literatów. 19.55: Sygnał 

tek i komunikaty, 20.30—22.00: Transmisja z War- 
szawy: Koncert religijny. Wyk. Chór Stow. Mit. 
Dawn. Muz. pod dyr. B. Rutkowskiego, Z. Umiń- 
ska-Jaworska (skrz.), T. Jaworski (skrz.), T. O- 
chlewski (skrz.). Z. Zygadło (skrz.), T. Zalewski 
(fort.), oraz B. Górecki (fsgot) 22.00—23.30: 
Transmisja z Warszawy: Komunikaty: P. A. T. 
policyjny, Sportowy i inne i muzyka taneczna, 

PIĄTEK, dn. 2 listopada 1928 r. 

10.15; Transmisja nabożeństwa z Katedry 
Poznańskiej. 11.56—12.10: Trabsmisja z Warsza- 
wy: Sygnzł czasu, hejnał, oraz, komunikaty. 16.10 
—16.30: Odczytanie programu dziennego i chwii- 
ka litewska. 16.30—16.45: Kurs języka włoskiego 
lekcja 3-cia—prowadzi p. dr. ]. Rostkowska. 16.45 
—17.10: „Wspominki* pogadanka dla młodzieży   wygl. Marja Kwolekówna. 17.10—17.35: Transmi- 
sja z Warszawy; „Święto umarłych w zwyczajach 
ludowych'* odczyt wygł. prof, St. Pon.atowski. 

Wykonawcami będą artyści H. Gallowa, M. 

Gerczyńska wystąpi dwukrotnie: o g. 5 m. 15 р.р. — 

Egon Petri wystąpi poraz Ostatni w | 

tedry Wileńskiej z okazji Zjazdu Literatów Pol- 

16.30—16.45. ` 

czasu z Warszawy, Odczytanie programu na pią- 

8



4 

17.35—18.00: Transmisja z Krakowa. „Perły natu- 
ralne i hodowane' odczyt wygł. dr. M. Siedlecki. 
18.00—19.60: Transmisja z Warszawy: Koncert 
wyk. Jadwiga Fuksiewiczowa (tort.) Henryka Kor- 
ska (sopran) i prof. Ludwik Urstein (skomp.). W 
programie R. Schumann, R. Strauss iinni. 19.00— 
19.30: Audycja zarezerwowana dla Zjazdu Literatów. 
19.30—19.55: Audycja recytacyjna. „Dzwony w 
poezji polskiej'* w wyk. Zesp. Dramat Rozgłośni 
Wileńskiej. 19.55: Sygrał czasu z Warszawy, od- 
czytanie programu na sobotę i komunikaty. 20.15 
—22.00: Transmisja koncertu symfonicznego z 
Filharmonji Warszawskiej. Wyk. orkiestra filhar= 
moniczna pod dyr. Jerzego Bojanowskiego i Gas- 
para Cassado (wiolonczela). W programie: K. Rat- 
haus, A. Dworzak, L. Janaczek iinni. 22.00—22.00: 
Transmisja z Warszawy: Komunikaty: P.A.T.. po- 
licyjny, sportowy i inne. 

: KURJER УЕк 

Wśród pism. 
„AUTOLOT*. 

Dwudziesty numer „Autolotu", redagowa- 
nego przez red. Tadeusza Qriido Koziełłkiewicza, 
wykazuje w pełni żywotność siłę i energję, lubia- 
nego ipoczytnego przez szeroki ogół czytelników 
tego tygodnika. Wymieniony tygodnik, nie zmienił 
raz obranego kierunku, a artykuły, szrawozdania 
i feljetony umieszczone w numerze 20, jak: „Wy- 
wiad z kierownikiem Ruchu Ulicznego p. Olech- 
nowiczem*, „Konkurs awionetek*, „Sensacyjne 
loty Virthea", „Autożyro”, „Burza w szklance'', 
„Na piątem kole", i inne, wykazują dobrą redakcję 
i wyczucie tempa w dziedzinie motoryyzacji. Bes- 
tronna krytyka, oraz rzeczowe traktowanie tak 

ważnych spraw, jak sprawy automobilowe i lotni- 
cze, stawiają „Autołot* na pierwsze miejsc 
wśród pism tego rodzaju, * 

Prenumerata kwartalna „Autolotu” 3 zł, 
50 gr. Adres redakcji I administracji — Warszawa. 
Poznańska 22. Konto czekowe w P. K. O. 16,940 

Na wileńskim bruku. 
— Zamachy samobójcze. Onegdaj usiło- 

wał pozbawić się życia 21 letni Anastazy Szum- 
kowski (Kalwaryjska il), który podczas chwilo- 
wej nieuwagi domowników przyjął większą dozę 
strychniny. Desperata w stanie ciężkim ulokowa- 
no w szpitalu żydowskim. На 

Jak zdołaliśmy ustalić powodem targniecia 
się na życie była nieuleczalna choroba (gruźlica) 
na którą Szumkowski cierpiął od dłuższego czasu. 

Wczoraj w południe w celach samobój- 
m napił się jodyny 25 letni Witold Markindorf 
(Moniuszki 30) artysta-malarz. Zatrutego uloko- 
wano w szpitalu. Powodem rozpaczliwego kroku 
było nieporozumienie rodzinne. (5). 

0 sądów. 
Dzieciebójczyni. 

Latem roku ubiegłego w lasach mejszagol- 
skich znaleziono zakopane w krzakach zwłoki no- 
worodka. Oględziny lekarskie stwierdziły, że 
dziecko zmarło wskutek uduszenia. Wszczęte 
śledztwo zdołało ustalić, że dzieciobójczynią była 
służąca z pobliskiego folwarku Zielańce, gminy 

Nr 251 (1298) 

mejsragolskiej Stanisława Lemieszewiczówna, któ- 
ra urodziwszy dziecko udusiła je wodą, a następ- 3 
nie zakopała w lesie. 

„Zmianę w zewnętrznym wyglądzie Lemie- 
szewiczówny, zauważyła jej chlebodawczyni Kon- 
towtowa i gdy wynikła sprawa o dzieciobójstwo 
podzieliła się ona swojmi spostrzeżeniami z po- 
licją, która Lemieszewiczównę aresztowała. Sąd * 
mając na względzie okoliczności pod wpływem, 
który dokonano zbrodni, skazał Lemieszewiczów- 
nę na 6 mies. więz. a na mocy amnestji zmiejszył 
jej karę o połowę. x). 
  

kupując towar krajowy — wzmacoiasz bilans 

    

  

  

Miejski Kinematogrsf | Od dnia 31 psździernika do 4 listopada 1928 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Kalka -Oświatwy | W MROKACH NOCY pry son writes narr moore. PATSY RUTH MILLER i MATT MOORE. 

SALA MIEJSKA | Orkiestra pod dyr. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od Z. 4-ej, 
(Ostrobramska 5) Następny program: „”OCIĄG W PŁOMIENIACH". 

MZCZĘDNOŚCI 
lokujemy na najpewniejsze 

zabezpieczenie. 3590-1 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

  

  

  

  

„Pompadurka*do herbaty 
jest najnowszym artykułem w 

dziedzinie przy gotowania her- 

baty. Artykuł ten ma możliwo= 
ści kolosalnego rozpowszech= 

IN Dziś! Senszcyjno Erotyczny Szlagier! Niezrównany ulubieniec publ. Ideał urody męskiej WŁODZI. O KINO TRG. MIERZ GAJDARO W, premjowana wszechświstowa piękność LILI DAMITA i pieska Znięzia VIVIAN Mickiewicza 21 tel. 152. e zo" 

ie Ikin ajoiekniejsz HELIOS R B „KOBIETA NA TORTURACH AT WI2- GZSTYGYGZOMICZYOOGZD0 KZI wań otrzymuje się natychmiast 

Н żeń, przeżyć i uczuć. 32 toalety LILI DAMITY zostały wykonane w neįwytworniejįszych megazynach —— świeżą herbatę. Mała „pom- 
Wileėska 38. Paryża, Wiednia i Londynu. Orkiestra powiększona. Seansy o g. 4, 6. 8 i 10.15. Od r. 1843 istnieje padurka” wystarcza na jedną 

RTZ, $ ® ® szklankę (ze szklaną sztabką 

KINO Dris! Urocza premjera. Najnowsze, najwybitniejsze i najśmielsze arcydzieło E. A. DUPONTA Wilenkin opatent.), duża „pompadurka” 
« Twórcy „Variete” | MOULIN ROUGE* Główne role odtwarzają genialna tragiczka kedzójcie, 

i „Dwóch Światów" 99 Olga CZECHOWA, Jean Bredin i Ewa Gray. UL. TATARSKA 20 
Dancingi! Kabarety! Przepychl Wystawa! Arcydzieło © największym nakładzie kosztów i ргасу! Ządać natychmiast] 

э Fascynująca i najbardziej atrakcyjna treść. Początek o g. 4-ei, ost, 10.25, Powiększona orkiestra "oferty i wzorów! 
Mickiewicza 22 koncertowa! Bilety honorowe nieważne. Teapot Company Ltd. 
  

  

  

KINO Dziś! Wielka sakas premjers! Najwspanialszy film rewolucji ea ot ma PŁ jadalne, sypialne, i gabine- 

nego piszrza rosyjskiego A ramat w wielk. a o oł ь 
I seka Uno A MILOSC J OANNY NEYV yi tytułowej BRYGIDA | 0"© precz og a 
HELM. Zażarte walki między czerwoną a białą armjami. Prowokacje i Sądy Czrezwyczajki, Ujawnienie R 
tajemic agentur Sowieckich. Miłość w krwawych oparach rewolucji. Tragiczny spiot miłości i obowiązku. Wykwintne - Mocne 

WIELKA 42 Początek o godz. 1-ei. Ostatni seans 10.30. Niedrogo. 

KINO Dziś ostatni dzień otchłań zmy- M 43 W rol. główn. najbardziej | pa do adn й 
LUX słów i walka dusz w 10 akt. p. t. ZŁOTY A GNE fascynująca z kobiet ud dėjo 

i + 1564 $ Agnes Hr. Esterhazy '"umcmęy ° Маггу Liedtke | ее 
Mickiewicza 11 Wsika o odebraną cześć ||| Dziecko bez nazwiskal!| Łowca poszgowylll Życie na kartęlll Pocz. o g. 4-ti. ZA 

KINO Dziś! Na górze jest Niebo i na dole jest niebol Słowa te przestają być problemem oglądając nieporów- NIERUCHOMOŚCI 
nane arcydzieło epoki ODRODZDNIA ili 

LUKRECJA BORGIA "*"$"" af mistrzowie ekranu 
Conrad Vejdt, Pavo Wogoner  Aassormam * orocze LINNA НА. 

ziemskich i miejskich po- 
średniczymy w sprzedaży 
bez kosztów zn zgłoszenie 

Wileńskie Biuro           
Tow. „Czajnik* z o.o. 

landlowy. 

  

    
    

        

   

  

  

Ki K Bis ie i za Komisowo- Handlowe 19076/3602 
no Kojejowe ziś aiwyb'tniejszy O wspaniały dramat | Mickiewicza 21, tel. 152. 

o film z wielkiej wojny SWIAT w PŁ MIENIACH w 12 sktach. 1 : 355071 

gnisko W roli głównej gwiazdy ekranów DOLORES del RIO 1 WIKTOR MC. LAGLEN. Okropnošci wojny 10000 8 

(obok dworca ko- | w najnowszych zdjęciach. Początek seansów o godz 6 wieczorem. W niedziele i święta o godz. 4 pop. ( PROMCONCZWGONSHNEROCKA @ Ogłoszenie. 

Ceny miejsc zwykłe. Uwaga: Od 2-XI seanse rozpoczynają sfę o g. 5-ej pop. W niedziele i święta o g.4-€]. 

IGDUGEROŚCOWGONWGOWTZWTH) 

PRLEL CAŁY ROK OTWARTE PENSJONATY. 
GEO ZNÓW -—— SZOK JEDNA 

lejowego). 

  

CHCESZ SIĘ WZBOGACIĆ? 
KUP już los do 

I kl. 18 Polskiej Loterji 

H. MINKOWSK P; 

państwowej. й 

mean 750 tysięcy ZAKOPANE (OM: i; - 3 : | wygrana UL 

  

Trzy pierwszorzędne pensjonaty, położone obok siebie a 
to: „Warszawianka* (centralne ogrzewanie) „Mazowsze” i 
„Konstantynowka“. Własny park. 78 pokoi na osób 106. 

JBREMCZE | 
Pensjonat "Lwigród” komfort, 42 pokoj na 60 osób, 

własne garaże na auta. 
Zamówienia adresować należy wprost do zarząd. petsjon. 

- 9 3574-2 
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gdzie los zestał nabyty. 

Przezorność obywatela świadczy o jego kulture! 
N.jwiętsza i najszczęśliwsza Kolektura Polskiti Państwowej Loterii Klasowej 

Wilno, ul. Ni:miecka 35. Tel. 13-17. 

Centrala w Warszawie. Nalewki 40, tel. 296-35. P. K. O. 3553. 

Komurikuje, że rozpoczęła iuż sprzedaż zawsze szczęśliwych 

Losów do klasy 1-ej—18-ej Tusz! 

i cały szereg innych znacznych sum, 

ogólna kwota wygranych zł. 26,761,600 
sa CO DRUGI LOS BEZWARUNKOWO WYGRYWA о0 

Czas decyduje o waszej fortuniel Nie zwlekajcie i czemprędzej udajcie się 
do Kolektury H. MINKOWSKIEGO Wilno, Niemiecka 35. 

gdzie szczęście stale sprzyja graczom. 
Zlecenia zamiejscowych uskuteczniamy niezwłocznie po wpłaceniu nałeżrości 

na nasze konto w P. K. O. 80928. 

Wypłacamy wszelkie wygrane. 
Tabele wygranych do przejrzenia u nas, codziennie bezpłatnie niezależnie od tego 

K. O. 80928. 

750000 

  

STDSUTACTDSTDSTBHO0STDHSTABCTAHSXBCTD į 

Ogloszenie. 
Nialejszem podaje się do publicznej wiadomości, 

iż w dniu 5 listopada r. b. odbędzie się dodatkowy 2 

przegląd koni, dla zamieszkałych w I, II, III i IV Ko- $ 

misarjacie P. P., oraz dnia 7 listopada w V i МГ Ко- @ 

misarjacie P. P. — dla koni powyżej 3 lat, nieposia- b) 

Karta zamówień 

l 1/1 zł. 40.— | 

Jedyna, Największa, 'Najstarsza i Nejszczęśli- 

Oddział w Wilnie **'*,;: 

naszym P. T. graczom 

  

  
Zapamiętajcie nasz szczęśliwy adres. 

Warszawa. Firma egz. od r. 1835. 

lakupujcie u mas losy. Szczęście stale sprzyja 

Zł. 100 tysięcy na Nr. 88858 Imię i nazwisko 

W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liście. 

H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35 
Niniejszem zamawiam do |I-ej klasy 18-ej Państw. Loterji Klasowej: 

  

„ 40 tysięcy „ „ 86444 

„ 40 tysięcy „ „ 110793 
1 bardzo wiele po 15 tysięcy, po 10 tysięcy i t.d. i td. 

Posiadamy duży wybór numerów!!! 
Ogólną tabelę 17-ej Loterji można sprawdzić u 
nas codziennie bezpłatnie. Łaskawe zlecenia 
prowincji załatwiamy zgodnie z naszą tradycją 

odwrotną pocztą szybko i punktualnie. 

P.K.O. Nr 81051. 

dających dowodów tożsamości. ) Dokładny adres Ę = 

570-1 MAGISTRAT. 
DABWEXDOKACKDOODYCXAAOCKADEKIDDAD CX 

l DRZEWNICY! Waszym jedynym organem jest i 

OGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Rolniczo-Hsndiowa „Wygoda* w 

Postawach poszakuje kierownika fachowca. 
Pensja do 500 złotych miesięcznie. Posada da 

objęcia niezwłocznie. В 

Pożądanem jest znajomość bankowości. 
Oferty z życiorysem i referencjami nadsylsč 

pod a resem: Postawy Spółdzielnia „Wygoda”. 

CO DRUGI LOS WYGRYWA | 

wsza Kolektura w Polsce 
° 

В. KIGHTENSTENN i S-KA ® 

telef. 425 

°& OSTATNIO ZKÓW PADŁY U KAS WIELKIE WYGRANE: 

o 
m 

P.K.O. Nr. 81051.* 
LJ 

g000 KOŁDRY ©so 
  

  

  

  

Ę Ž ь > 1592/580-1 ZARZĄD. 

1 rozmaitych materjałów i najlepszej waty АВа НА. КЕ КИ PE LL 
wyrabia i sprzedaje zsana firma 

DZIERŻAWY MIÓD NSZEZBINY majątków ziemskich mniej- 
szych i większych załatwi- 

my szybko i dogodnie. 

Wileńskie Biuro _ 3588-1 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 

Odstąpię 
jadłodajnię z urządzeniem, 
lokal nadaje się na inne 

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drrew- 
nej w Polsce. PRENUMERUJCIE! OGŁASZA JCIE 

SIĘ! Kwzrtalnie zł, 12. Nr Nr okszowe gratis. 

czysty, pod gwarancją lipco- 
wy, deserowy i ala celów 
keracyjnych, własnych pa- 
siek w blaszankach 5 kg.— 
16.80 zł., 10 kg.—32 zł., 
20 kg —61 zł. wraz z bla- 
szanką i opłatą pocztową 
wysyła za pobraniem „PA- 
TOKA'" Kupczyńce, poczta 

  

    B-cia Chanutin 
Wilno, Niemiecka 23, 
firma egz. Od r. 1890, 

Sprzedaż również na RATY. 3600 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 
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filcowe, plu- 
NAPELUSZ szowe DAM- 

4 SKIE i MĘSKIE ze sta- 
rych na najnowsze f[azo- 

O 

00
 

  

    

  

  

00000006004600006666 : 4 ny przerabiam. czyszczę przedsiębiorstwo.  Dowie- Denysów, wojew. Tarne- 
й i farbuję tylko w specjał- dzieć się Królewska Nr. 9, polski , 3307 

лоы LINIOWACZ RE Sj po 
wykwalifikowany * ё Zoeubioną „aks | 

do maszyny lazi Poste | Tromm. ILAMiSYN PIANINA | nów sze) 
na imię Konstantego Szymań” 
skiego syn Antoniego i Walerji 
z rocz. 1898 zam. os. Swilko 

2203. gm.Pliskiej, unieważnia się. 3594 

do wynajęcia. Reperacja i 
strojenie. Ul. Mickiewicza 
24—9. Estko. 

WIŁNO, WIELKA 52/54 (wejście z bra*ry) 
Zgłaszać się do Niemieckiej fabryki | 

3559-5 
3551—1 Grodno, Piłsudskiego 7. 
    

CADCZACAOCADOCDEKA LID OXAZDOOODO OKB DKDOQKA DAD DXKIOCOCDA   
Chcesz 5: 
Musisz ukończyć kursy facho- 
we korespondencyjne prof. Se- 
kułowicza, Warszawa, Zórawia 
42. Kursy wysczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han- 
dlowej, stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni Oraz 
gramatyki polskiej. Po, ukoń- 
czeniu świadectwo.  Żądajcie 
prosoektów. 3572 

Magister prów, 
piszący na maszynia po- 
szukuje odpowiedniej pracy 
u adwokats. Zgłoszenia 
pod „A“ do Administrzcj 

3515 3 

            
   

    

„Kurį. Wil.*. 

przy szosie Działki wydzielone 
z majątku sprzedamy po ce- 

nie niskiej i dogodnie. 

Dom. H/K. „ZACHĘTA*, 
Mickiewicza 1, telef. 9-05. 

8. 

książkę 
Zgubioną wojskową 
wyd. przez P. K. U. Swięciany 
na imię Józefa Łukszy, roczn. 

1903, unieważnia się 3595, 

     

2 Szofer 

у Sergjusz st. 

kawaler. lat 24 z pra* 
„wem jaw. na wszel- 

kich pojazdzch mechanicznych 
przeznaczonych dłą użytku pu- 

> blicznego z 2 I pół letnią prak- 
tyką jszdy i garażową przyjmie 
natychmisst posade. Łaskawe 

8 zgłoszenia z podaniem wzrun- 
ków listem poleconym Kruk 

ajnówka w. No- 
woszd* paw. Bielski. 3501-1. 

Lekarze i 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GIMBLER 
| Choroby wonerycze 1 skórne 
ź Elektroterapia, Diatermia, 

Siofce górskie, Sollux. 

4 Mickiewicza12 
róg Tatarskiej. 

% Przyjmuje 9—215—7 3584 

Dr. Rermszfejn 
3 chor. skėrne, Weneryczae, 

syfilis i moczopłciowe. 
$ Mickiewicza 28 m. 5. 

Przyjmuje od 9—1 i 4—8 
3305 

DOKTÓR 
  

BŁUMÓWICZ* 
choroby weneryczne, Syfilis 

kórne. is 

Wielka 21. 
0d9—1 i3—8. (Telef. 921). 

DR. MED. 

Marian Hlenicki 
Adjunkt Kliniki Syfil.-skór- 
nej Uniw.S.B. powrócił 

i wznowił przyjęcia chorych. 
Wileńska 34, m. 3 od 4—7 pp. 

3580 

    

    

i Akuszerki 

Akuszerka 

Marja Brzezna 
przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 
W. Zdr. Nr. 3093. 2152 

  

Popierajcie 
Ligę Morską i Rzeczną. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Jegiellcńska 3, Tel. 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Neczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6 do 7 wiecz. we Administrator przyjmuje od 9—2 ppał. Ogłoszenia Jiajimują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św, Ignacego 5. Tel. 893 
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za ogłoszenia cyfrowe i tabeleryczne—500%0 drożej, z zastrzeżeniem miejsca—250/0 drožej, w numerach niedzielnych i świą- 
Za dostarczenie n-ru dowodowego—20 gr. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na str. IV 8-mio łamowy. Administracja zsstrzega sobie prawo 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: 
kronika rekl.-komunikaty — 1.00 zł. za wiersz redzkcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 10 gr, za wyraz. Do tych cen dolicza się: 
teczn.—25% drożej, zagraniczne—100%0 drożej, zamiejscowe—25%o drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. 

Oddział w Grodnie — Bankowa 15 zmiany terminu druku ogłoszeń. 

wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwracz. 
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