
   

Głosy prasy. 

Opinia pruskiego pisma. 

KROLEWIEC. 3. XI. Wszyst- 
kie dzisiejsze dzienniki królewieckie 
zamieszczają wstępne artykuły, po- 
święcone rozpoczynającej się dziś 
konierencji polsko-litewskiej. 

„Koenigsberger Allgemeine Zgt.*, 
zaznaczając na wstępie, że konfe- 
rencja zbiera się w |celu złagodzenia 
koniliktu polsko-litewskiego, lub przy- 
najmniej w celu zapoczątkowania ja- 
kiegoś rozwiązania, podkreśla, że za- 
łatwienie tego konfliktu interesuje nie- 
tylko obie strony obradujące, lecz ca- 
łą Europę, a zwłaszcza Europę 
Wschodnią. 

W dalszym ciągu dziennik pod- 
kreŚśla, że zwłaszcza Niemcy, które 
„kładą wielki nacisk na pokojowy 
rozwój stosunków w Europie Wschod- 
niej, są ogromnie tą sprawą zaintere- 
sowane. Prusy Wschodnie z powodu 
ich bliskiego sąsiedztwa z Polską i 
Litwą są zainteresowane nietylko po- 
litycznie, ale i gospodarczo w poko- 
jowem porozumieniu obu partnerów. 

Dziennik stwierdza dalej, że kon- 
ferencja ma do przezwyciężenia nad- 
zwyczajne trudności, które wytwarza 
ją to niezwykłe napięcie, w  jakiem 
oczekuje się rezultatów konferencji 
konferencji królewieckiej. Zasadniczy 
problemat stanowi rozbieżność zdań 
w sprawie przynależności terytorjum 
wileńskiego. Problemat ten rzuca cień 
na wszystkie przedinioty obrad mię: 
dzy Polską i Litwą. O tę rozbieżność 
rozbijały się dotychczas wszystkie po- 
lecenia Rady Ligi Narodów. Przewi- 

_ dziane jest, że ten problemat również 
(4 i przy obecnej konferencji nie znaj 
b dzie swego załatwienia. Ze względu 

‚ — па to jest tembardziej ważne, aby 
przynajmniej dojść na obecnej kon- 
ferencji do jakiegoś częściowego za- 
łatwienia sprawy. Nad takiem rozwią- 
zaniem pracowała już poprzednia 
konferencja królewiecka. 

  

Poruszając następnie sprawę koi 
munikacji bezpośredniej między Po - 
ską a Litwą, dziennik pisze: Jest rze- 
czą niezwykle ważną, jak donosi nasz 
korespondent berliński, że premjer 
Woldemaras zamierza wznowić spra 

, wę komunikacji pośredniej między 
' polską i Litwą, to znaczy zaproponu- 

"komunikację osobową i towarową 
pomiędzy Polską i Litwą za pośred- 
nictwem Prus Wschodnich i Łotwy, a 
więc dążyłby przez to do , zalegalizo- 
wania komunikacji, jaka się w sten 
sposób wytworzyła. Tego rodzaju 
obejście sprawy stanowiłoby dla kup- 
ców łódzkich, warszawskichji krakow- 
skich pewne ułatwienie. Nie byłoby 
to jednak normalizacją komunikacji w 
stosunku do Wileńszczyzny, zazna- 
czyć bowiem trzeba, że według sta- 
nowiska Litwy ludność wileńska była- 
by wykluczona od komunikacji po- 
średniej. 

Dziennik kończy, że Įkonierencja 
ma przed sobą za zadanie załatwienie 

"_ wielkiej ilości spraw drobniejszych, 
których przedyskutowanie tylko wtedy 
doprowadziłoby do pomyślnego re- 

'_ zultatu, jeśliby tym razem wielkie za- 
'_ sadnicze kwestje zostały z "dyskusji 
| usunięte i gdyby obie strony zado- 
| woliły się tem, iż narazie będą szu- 
,  kały rozwiązania tylko w praktycznej 

płaszczyźnie gospodarczej. 

  
sowieckie Izwiestja. 

MOSKWA, 3.X1. PAT. Z okazji 
konferencji polsko-litewskiej w 'Kró- 
lewcu „Iwiestja“ piszą: 

Jest zupełnie oczywiste, że o ile 
obie strony pozostaną na swych po- 
przednich stanowiskach, konferencja 
zakończy się niepowodzeniem. Do- 
Świadczenie poprzednich rokowań mu- 
siało wykazać jasno obydwom  stro- 
nom, że weszły one na złą -drogę. 
Litwa musi zrozumieć, że może ona, 

rezygnując bynajmniej ze swych 
pretensyj międzynarodowych, zapewnić 
swe bezpieczeństwo i swą pozycję 
międzynarodową przez wejście z Pol- 
ską w porozumienie w sprawach nie 
dotyczących kwestji wileńskiej. 

Polska natomiast, o ile nie chce 

ponieść odpowiedzialności za możli- 
we konsekwencje zerwania rokowań, 
musi wyrzec się swej taktyki terory- 
Zowania Litwy i wywierania na nią 
Presji swerni agresywnemi zamiarami. 
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Przyjazd min. Zaleskiego. 

KROLEWIEC, 3.XI, PAT. W sobotę o godz. 9 m. 40 rano 
przybył do Królewca minister spraw zagranicznych Zaleski w 
towarzystwie reszty członków delegacji polskiej, a mianowicie — 
zastępcy przewodniczącego delegacji naczelnikz. wydziału wschod- 
niego p. Hołówki, dyrektora gabinetu ministra Szumiakowskie- 
go, naczelnika wydziału ustrojów międzynarodowych p. Tar-“ 
nowskiego. \ 

Na dworcu kolejowym oczekiwali p. Ministra poseł polski 
w Berlinie min. Roman Knoll, konsul generalny polski w Krė- 
lewcu p. Staniewicz w otoczeniu personelu konsulatu. ‚ 

W imieniu rządu Rzeszy niemieckiej witał p. min. Zaleskie- 
go zastępca nadprezydenta prowincji Prus Wschodnich dr. 
Steinhof w otoczeniu wyższych urzędnikow. Pozatem na dwor- 
cu zebrali się dziennikarze polscy i zagraniczni. Członkowie de- 
legacji zamieszkali tak samo, jak i w czasie poprzedniej konfe- 
rencji, w hotelu Berlinerhof. 

Pierwsze plenarne posiedzenie. 
PRZEWODNICZĄCY WALDEMARAS. — POWITANIESIEHRA. 
KRÓLEWIEC. 3.11. (PAT). Dzisiaj o godz. 3.30 pp. odbyłe się w gma- 

chu nadprezydjum prowincji wschodnio - pruskiej pierwsze posiedzenie. ple- 
narnej konierencji polsko - litewskiej. Kolejne przewodnictwo konierencji 

przypadło premjerowi litewskiemu Wałdemarasowi. 
Przed otwarciem konierencji zabrał głos obecny na posiedzeniu nad- 

prezydent prowincji wschodnio - pruskiej Sier, który powitał p. ministra Za- 
leskiego i p. premjera Wałdemarasa oraz obie delegacje w imieniu rządu 
Rzeszy Niemieckiej i prowincji wschodnio - pruskiej. ) i 

SPRAWA RUCHU LOKALNO - POGRANICZNEGO. 
Premjer litewski Waldemaras obejmując przewodnictwo, zarządził przy 

stąpienie do porządku dziennego, obejmującego sprawozdanie trzech komisyj 
które obradowały poprzednio w Berlinie, Warszawie i Kownie i zapropono- 
wał, aby rozpocząć obrady od sprawozdania pierwszej komisji ruchu lokal- 
nego i prawnej, która okazała się najszczęśliwszą. 

Po wyrażeniu na to zgody przez p . Zaleskiego litewski przewodniczą- 
cy wspomnianej komisji poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas rozpoczął 
sprawozdanie komisji, przypomnieniem, że strona litewska nie przyjęła prze- 
dłożonego przez delegację polską w komisji projektu konwencji która doty- 
czyć miała pewnych ułatwień dla ludności granicznej, zamieszkałej w obrę- 
bie 30 klm. od t.zw. linji administracyjnej. Strona litewska złożyła ze swej 
strony osobny projekt konwencji w tej sprawie, ograniczając go jednak do 
mieszkańców, których posiadłości zostały przecięte przez linję administra- 
cyjną. Delegacja polska do komisji dla ruchu lokalnego i prawnej wyraziła 
zg odę na ten projekt, wobec czego konierencja polsko - litewska musi obe- 
cnie zająć stanowisko w tej sprawie. 

W dalszym ciągu pos. Sidzikauskas odczytał tekst projektu konwencji, 
poczem zaznaczył, że w Berlinie strona polska zaproponowała jeszcze zała- 
„twienie innych spraw, nie objętych konwencją. jaskrawej przynależności 
państwowej i sprawy osiedleńczej. Strona litewska uważała przystąpienie do 
tych spraw za przedwczesne, wyraziła jednak zgodę na rozpatrzenie projektu 
polskiego w tej dziedzinie. 

NIC NOWEGO, ALE SIĘ ZGADZAM — OŚWIADCZYŁ MIN. ZALESKI. 
KONWENCJA ZOSTANIE PODPISANA. 

Minister Zialeski w odpowiedzi na zapytanie przewodniczącego stwier- 
dził, że chociaż projekt konwencji nie wnosi niczego nowego i obejmuje tyl- 
ko istniejący stan rzeczy na pograniczu, to jednak zgadza się on po ustaleniu 
formalności na podpisanie projektu. 

Premjer Waldemaras ze swej strony również wyraził gotowość pod- 
pisania. Wobec tego jako przewodniczący polecił on zamieścić w protokule, 
że tekst konwencji został przyjęty przez obie delegacje 

Konwencja będzie zatem podpisana w czasie obecnej sesji konferencji. 

SPRAWA KOMUNIKACJI I TRANZYTU. — TRZY PROJEKTY POLSKIE 
ODRZUCONE. — LITWINI NIE CHCĄ BEZPOŚREDNIOŚCI. 

Z kolei przystąpiono do czytania raportu drugiej komisji do spraw e- 
konomicznych komunikacyjnych i tranzytowych. Raport tej komisji odczytał 
przewodniczący delegacji litewskiej do tejże komisji dr. Zaunius. 

Raport zawiera trzy projekty polskie i jeden litewski. Ponieważ dele- 
gacja polska w powyższej komisji stała na stanowisku komunikacji bezpo- 
średniej, a strona litewska uważała taką podstawę za niemożliwą, wobec 
tego na prośbę delegacji polskiej delegacja litewska złożyła ze swej strony 
projekt konwencji, którego jednak delegacja polska przyjąć nie mogła, al- 

bowiem przyjmował on zasadę komunikacji pośredniej z wyłączeniem od 

korzystania z niej pewnych terytorjów polskich. 
Delegacja polska do komisji ekonomicznej, tranzytowej i komunikacyj- 

nej uznała przeto projekt litewski za pozbawiony wszelkiej wartości. 

Wrażenia ogólne. 
KRÓLEWIEC. (telegram od własnego wysłannika „Słowa'*). Wobec 

przewidywanego fiaska konferencji, dziennikarzy w Królewcu zebrało się 

mało. Szef litewskiej agencji prasowej odrazu oświadczył, że Litwa w niczem 

nie ustąpi ze swego stanowiska. Niespodziewanie przyszła wiadomość że 

Waidemaras nastrojony jest kompromisowo i że przystąpił do omawiania 
bezpośrednio z Zaleskim nowych projektów komunikacji. Temniemniej uwa- 

żam to jedynie za zwłokę ze strony litewskiego premjera i przypuszczam, że 

konferencja ciągnąć się będzie długo nie dając żadnych rezultatów. 
Przybycie ministra Daukantasa tłómaczą podwójną manifestacją. Na- 

zewnątrz chodzi tu o wskazanie, że Litwa specjalnie poważnie traktuje spra- 
wę bezpieczeństwa, a na wewnątrz chodzi o demonstrację, że pozycja Wal- 
demarasa jest zupełnie solidna. 

WSPÓLNA HERBATKA. — TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA. 
EC. 3.11. (PAT). Po dzisiejszem plenarnem posiedzeniu konierencji 

oko. oe weskiej odbyła = wspólna herbatka obu delegacyj, później zaś posiedzenie 

podkomisji, wyłonionej w czasie dzisiejszego posiedzenia plenarnego. т 

W podkomisji tej brali udział ze strony polskiej p. minister spraw zagranicznych 

Zaleski i p. naczelnik wydziału MSZ Adam Tarnowski, a ze strony litewskiej p. premj. 

Waldemaras i generalny sekretarz  kowieńskiego MSZ dr. Zaunius. Ustalono szereg 

spornych z zakresu komisji i postanowiono przeprowadzić w tej mierze dyskusję na 

następnem posiedzeniu komisji, które wyznaczone zostało na poniedziałek dnia 5 li- 

stopada o godz. 9 rano. 

Pe zamachu na polski konsulai 
Kontrola nad Ukraińcami w Szechach. 

WIEDEŃ. 3. 11. (PAT). „Neues Wiener Tageblatt" donosi z Pragi, iż 

po zamachu na polskiego konsula generalnego Lubaczewskiego władze cze- 

skie zarządziły ostrą kontrolę na emigrantami przebywającymi w Czecho- 

słowacji. 
Wszyscy oni mają być na nowo zarejestrowani ia osoby, 

chały z Bałkanów, będą poddane ścisłej obserwacji. : 

Przesilenie rządowe w Rumunii. 
BUKARESZT. 3.11. (PAT). Rząd podał się do dymisji. Przesilenie ga- 

binetowe rozpoczęło się oficjalnie w dniu dzisiejszym. Zapewniają, że Maniu 

otrzyma misję tworzenia nowego gabinetu. Współudział Titulescu w gabi- 

necie Maniu wydaje się zapewnionym. Do czasu powrotu Titulescu z Londy- 

nu, kierownictwo ministerstwa spraw zagranicznych objalby Vaida Voevod, 

który ma być ministrem spraw wewnętrznych. 

które przyje- 

, Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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Combes bez 
Combesowi odbito nos i kawałek 

brody. Stało się to w zeszłą niedzielę; 

w małem miasteczku Pons otwarto 

pomnik Emila Combesa, premjera 

Francji z czasów 1901—1904, po- 

gromcy księży, zakonów, misjonarzy 

i sióstr, reprezentanta systemu „ii- 

szek“, tego premjera, za czasów któ- 

rego oficer, który chodził na mszę, 

nie był awansowany, a urzędnik, po- 

syłający córkę do pierwszej komunii, 

był odsyłany do dziury prowincjo- 

nalnej. Biskup, do którego Bdiecezji 

należy miasteczko Pons, monsignor 

Cuzet, wydał w sprawie otwarcia te- 

go pemnika list pasterski, w którym 

całą imprezę nazwał grzechem. Na 

otwarcie jednak pomnika zjechał 

Herriot, były prezydent ministrów 

za parlamentu z 11 maja, szef ra- 

dykałów - socjalistycznych. Wygłosił 

mowę. Po skończeniu uroczystości 
ukazał się na placu orszak młodych 

ludzi, niosących wieńce i kwiaty, Po- 
licja przepuściła tych ludzi, Wtedy 
jeden wyjął młotek, a podsadzony 

przez kompanjonów odbił marmuro- 

wemu Combesowi nos, a potem bro- 

dę. Rozpoczęła się bójka, awantura, 

w czasie której żandarm Cazet dał 

dwa strzały z rewolweru. Jeden 

strzał ciężko zranił zecera Jerzego 
Rouzet, drugi zabił buchaltera Jana 
Guiraud. * 

Było to tydzień temu.:Alarmy pra- 

sy nie ustają. Napad na statuę Com- 
besa urządzili rojaliści z L“Action 

Frangaise. Oczywiście, że oni, nikt we 
Francji nie jest dziś zdolny do tego 

rodzaju posunięć politycznych. Żan- 
darm Cazet miał być aresztowany, ale 
nie został aresztowany. Według infor- 
macji Acźion Frangaise do miasteczka 

Pons, które liczy wszystkiego 2000 

mieszkańców, ściągnięto 1500 żandar- 

merji wojskowej i policji munduro- 

wej i tajnej celem ochrony pomnika. 

Rojaliści pierwotnie chcieli ten pom- 
nik zdjąć i rzucić do wody. Żandarm 
Cazet twierdzi, że strzelał, mając już 

wybite dwa zęby i twarz pogniecioną 

kulakami „kamelotėw krėlewskich“,— 

rojališci twierdzą, že przeciwnie, žan- 

darm na dobrej odległości od pom- 

nika przyklęknął i dał dwa strzały do 
grupy osadzającej pomnik. Dopiero 

po tych strzałach kameloci rzucili się 

na niego i poturbowali go trochę. 

Istotnie niedużo, bo komunikat urzę- 

dowy uznał obrażenia cielesne žan- 

darma za lekkie. 

Wszystko to razem wydaje się nam 

burzą w szklance wody. Zabawa dzie- 

cinna. Problemy polityczne poważne— 

to praca dokoła franka p. Poincare- 

go, który zjednoczył koło siebie przy- 

wódców wszystkich stronnictw. Prob- 

lem polityczny poważny—to ten sojusz 

z Niemcami, który robi p. Briand 

przeciw Polsce, przeciw Anglji nawet. 

Pan Herriot jest radykałem -;socjali- 
stą, cóż szkodzi, że jedzie na pomnik 

tego nieboszczyka, co do którego 
wszyscy się zgodzili, że był cymba- 

łem. Trudno, musi przecież coś zo- 

stawić dla swoich wyborców. Niech 

się wykrzyczy, ile chce, aby tylko 
izba nie wywracała gabinetu. Tak się 

musi wydawać Poincaremu i Brian- 

dowi. 
„ Ale 'kilka rzeczy jednak można 

napisać na tej odłamanej marmuro- 

wej brodzie i na tym marmurowym 

nosie. 
Uwaga pierwsza—to pozycja Action 

Frangaise, Potępiona przez Papieża, 

zwalczana najostrzej przez  ducho- 

wieństwo katolickie we Francji, twier* 

dzi, że jest jedyną konsekwentną we 

Francji organizacją katolicką, i po 

swojemu to manifestuje. Biskup z La 

Rochelle po tym wypadku 'powiedział 

jednak, że do trumny Guiraud czuje 
coś więcej niż litość. Biskup oświad- 

czył, że rozumie sentymenty tej mło: 

dzieży kamelotów, jakkolwiek w tak 

nieodpowiedniej formie wyrażone. A 
trzeba pamiętać, że gdy właśnie rok 

temu, 5 listopada księżniczka Anna 

francuska wychodziła zamąż za księ- 

cia Apulji, to Papież zabronił jej dać 
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nosa i brody 
Ślubu, ponieważ przed wyjazdem do 

Włoch napisała do Maurrasa list z 

podziękowaniem za życzenia i.zatytu- 

łowała go „Szanowny Panie:Maurras“. 

Pisaliśmy o tem w artykuliku „blask 

żółtych Świec na sukni panny młodej”. 

Action Francaise twierdzi:jednak,że po- 

żostała wierną religji, a dziś tylko serde- 

czniej manifestuje swe przywiązanie do 

pięknej, wysokiej szatynki, córki ni- 

skiego jegomościa, księcia de Guise 

który powinien być dziś królem 
Francji. 

Uwaga druga—to dziwny tempera- 

ment tych antyklerykałów, bezwyzna- 

niowców francuskich. Nasz bezwyzna- 

niowiec to jest przedewszystkiem  in- 

dyferentysta. Jemu jest wszystko jed- 

no. Nigdy się nie zawaha pójść na 

obrzęd religijny, gdy tak wypa- 

da ze względu na przyzwoitość, 

na  konwenans towarzyski, na 

wzgląd karjery osobistej. We Fran- 
cji bezwyznaniowiec ma coś właśnie 

z katolika. Niedarmo nazywano ją kra- 

jem arcychrześcijańskim. Ten bojują- 
cy, twardy, nieustępliwy katolicyzm, 

wierzący szczerze w to, co głosi, 

udziela się jakby metodom i charak- 

terowi bezwyznaniowców. Oni tu są 

przedewszystkiem fanatykami. Oni 

muszą dla jakiegoś zakazanego Com- 

besa burzyć spokój, sprowadzać po- 
licję, oni dla każdej rzeczy, 

dej manifestacji muszą wywoływać 

awantury, wstrząsające państwem. A 

proces Dreyfusa, ten pryncypjalizm, 

który wstrząsał siłą państwa, obalał 

międzynarodowe znaczenie państwa 

dla zasady. Czyż bezwyznaniowcy nie 

powinni być indyferentni, Skoro ktoś 
„w nic nie wierzy, powinna go nie 

obchodzić wiara innych i sposób 

wiary innych. Tymczasem bezwyzna* 

niowcy francuscy łączą swój. scepty- 

cyzm z fanatyzmem pierwszych  żoł- 
nierzy Mahometa w gnębieniu cudzej 
wiary. 

Wreszcie trzecia uwaga. Skąd się 

bierze zawziętość przeciw lożom ma- 

sofūskim? Nie wierzę w to, aby w lo- 

żach odbywał się kult Belzebuba albo 

czarne messy na wzór tych, które za 

Ludwika XIV urządzała czarownica 

Voisin, gdy to piękna pani Montespan 
wraz z nią dopuszczała się różnych 

bezeceństw. Tłumaczę sobie zawzię- 

tość przeciw lożom w sposób mniej 

mistyczny, bardziej ludzki, lecz nie- 

mniej słuszny. Oto loża istnieje po- 

to, aby popierać „braci”*. Są takie np. 

prowincjonalne związki zawodowe li- 

teratów, które istnieją poto, aby na- 

wzajem członkom swoim wmawiać, 

że posiadają talenty i zajmować się 

reklamą sąsiada na zasadach wza- 

jemności. Istota pracy każdej „loży” 

polega na tem, że jest to związek 

miernot wzajemnie siebie popierają- 

cych, wynoszących różne miernoty na 

pierwsze stanowiska w państwie. Ta- 

ki Combes był tego przykładem. Już 

w Atenach istniała obrzydliwa insty- 

tucja „ostracyzmu* — wypędzania lu- 

dzi wybitnych, pod pozorem, że zagra- 

żają oni równości republikańskiej. Loża 

masońska przyjęła tę instytucję ateń- 
ską, stosuje ją chronicznie. Loże wal- 

czą z indywidualnościami, z talentami, 

ze zdolnościami nawet. Loża—to samo- 

pomoc miernot, które świadomie czy 

nieświadomie związują się współpra* 

cą dla utrudniania posuwania się na- 

przód ludziom o wybitnie jszych zdol- 

nościach. Taktyka 1óż wobec takiej 

wykitniejszej jednostki polega na 

zamilczaniu jej istnienia, na niedopusz- 

czaniu do rozgłosu naokoło jej ist- 

nienia, potem, gdy ta jednostka zaczy- 

na z lożą walczyć, na jej ośmieszaniu. 

Widzę w lożach masońskich tylko 

takie organizacje samopomocy  mier- 

not, ale to wystarcza, aby podzielać 
ku nim niechęć. Cat. 
TIR AST TE MKE RASTATNT SCI) 

KATASTROFALNE POWODZIE. 
GENEWA. 2. 11. PAT. Na południowej 

stronie Alp trwają w dalszym ciągu obiite 

opady atmosieryczne — mianowicie w oko- 

licy Lugano i Locarno, gdzie jeziora wyst 
piły z brzegów, zalewając bulwary wpobli- 

żu tych miejscowości. 

dla kaž- 
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PREMJER BARTEL W KRAKOWIE 
NA UROCZYSTOŚCIACH  10-LECIA 
PUŁKU SAPERÓW KOLEJOWYCH. 

KRAKÓW. 3.11. (PAT,. Dziś rano 
przybył do Krakowa p. prezes Rady Mi 
nistrów prof. Bartel na uroczystość 10 
lecia pierwszego pułku saperów kole- 
jowych. 

Po powitaniu na dworcu p. prem- 
jer wraz z przedstawicielami władz i 
korpusem oficerskim pierwszego puł- 
ku saperów odjechał motorówką na po 
figon pułku saperów. P. premier bie- 
rze udział w uroczystościach 10-lecia 
pułku, jako oficer rezerwy pierwszega 
pułku saperów kolejowych. 

NA POLIGONIE. 

KRAKÓW. 3.11. (PAT). Po przy- 
jeździe p. prezesa Ministrów na poli- 
gon 1-go pułku saperów odbyła się 
msza polowa, poprzedzona patrjotycz- 
nem kazaniem ks. generała Niezgody. 

Po Mszy św. p. premjer zwiedził 
warsztaty pułku kolejowego, poczem 
odbyła się defilada. 

. O godz. 10.40 p. premjer wraz z 
otoczeniem udał się do koszar Żółkie- 
wskiego, gdzie przedstawiono p. pre- 
mjerowi wszystkich podoficerów, któ- 
rzy pełnili w swoim czasie służbę pod 
komendą p. premjera, jako oficera 1 
pułku saperów kolejowych. Następnie 
odbyło się uroczyste sadzenie drzewek 
na pamiątkę 10-lecia pułku. 

Pierwsze drzewko zasadził p. pre- 
mjer Bartel w imieniu p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskie 
go i swojem własnem. W uroczystoš- 
ci sadzenia drzewek wziął również u- 
dział ks. Metropolita Sapieha. W połu- 
dnie odbyło się śniadanie p. premiera 
i wszystkich gości. 

Po śniadaniu p. Premjer udał się 
na dworzec Zachodni, skąd o godz. 2 
min. 20 odjechał do Warszawy, że- 

gnany przez reprezentantów władz. 

MARSZAŁEK SENATU O POTRZE- 
BIE ZMIANY KONSTYTUCJI. 

PARYŻ. 3. 11. (PAT). Z okazji 0- 
twarcia sesji parlamentarnej w Polsce 
drukuje „Matin* wywiad z marszał- 
kiem Senatu Szymańskim, udzielony 
podczas jego niedawnego pobytu w 
Paryżu. 

Główną treścią wywiadu jest spra- 
wa zmiany konstytucji. Marsz. Szy- 
mański oświadcza, że obecna konsty- 
tucja polska, zbliżona do francuskiej, 
była dla kraju źródłem różnych nie- 
bezpieczeństw, w śród których najwa- 
żniejsze stanowił niestały rząd. Przy- 
kładem tego jest zmiana w przeciągu 
8 lat 14 gabinetów. Obecny gabinet 
trwa już 30 miesięcy, głównie dzięki 
wpływom Marszałka Piłsudskiego, któ 
ry uśtabilizowali władzę wykonawczą, 
co pozwoliło na przeprowadzenie sa- 
nacji finansowej i gosp odarczej kraju 

„Nie można — oświadczył marsz. 
Szymański — wyobrazić sobie nawo- 
czesnego państwa, opierającego swe 
życie publiczne na prestige u jednego 
człowieka, którego egzystencja nie jest 
niestety wieczna. Byłoby ta szaleńst- 
wem. Dłatego rozsądni ludzie w Pol- 
sce starają się zastosować konstytucję 
do prawdziwych potrzeb kraju. Prze- 
widziane zmiany dotyczą głównie sta- 
bilizacji rządu, który z wyjątkiem nad- 
zwyczajnych ważnych wypadków bę- 
dzie tylko raz do roku zdawać przed 
parłamentem sprawę ze swych czyn- 
ności. 

Zapytany o sposób ogłoszenia no- 
wej konstytucji, marszałek Szymański 

wyjaśnił, że konstytucja przedłożona 

będzie kongresowiSejmu i Senatu przez 

które niezawodnie zostanie przyjęta. 
Odrzucenie jej wywołałoby ostry kry- 
zys parlamentu. 

Gen. Józef Haller weg bwowie. 

LWOW. 3. XI. Pat. W związku ze 
zjazdem hallerczyków, który odbędzie 
się w dniach 3 i 4 b. m. przybył 
wczoraj wieczorem do Lwowa gen. 
Józef Haller. Na dworcu kolejowym 
powitali gen. Hallera—związek Hal- 

lerczyków z orkiestrą oraz rzesze 

młodzieży akademickiej. Po powitaniu 

gen. Haller odjechał do hotelu, skąd 

z balkonu wygłosił krótkie przemó- 

wienie, dziękując za serdeczne przy- 

jęcie. 

Rzynny bilans handlowy est 

najlepszą rękoimią potęgi państwe 

  

 



              

ECHA KRAJOWE 
SŁONIM. 

— Zjazd rzemiósł Ziem Wschodnich. 
W niedzielę edbył się w Słonimie zjazd 
przedstawicieli rzemiósł Ziem Wschodnich 
z udziałem 100 delegatów z Wilna, Lidy, 
Brześcia i Nowogródka. Po dyskusji uchwa- 
lono rezolucję upoważniającą  prezydjum 
zjazdu o poczynienie starań u czyników 
miarodajnych w sprawie  znowelizowania 
ustawy o podatku obrotowym i obniżeniu 
stawki do 4%. Po obradach, które zakoń- 
czono wysłaniem depesz do P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskiego i 
ministra Składkowskiego odbył się bankiet 

— Uczczenie pamięci bohatera walk o 
Niepodległość. Wśród miejscowej ludności 
powstał projekt uczczenia bohatera walki 
o niepodległość ks. Karola Masolskiego, któ- 
ry w dniu 5-go sierpnia 1863 r. został roz- 
strzelany w Słonimie przez ustawienie krzy- 
ża jako symbolu męczeństwa na miejscu 
stracenia. 

NOWOGRÓDEK. 

— Pożar majątku. Onegdaj spłonął 
folwark Ludwikowo należący do hr. Żół- 
kiewskiego. Spłonęło zboże, dom dla służ- 
by, stodoły i inne zabudowania gospodar- 
skie. Przyczyna pożaru była  zaprószenie 
iskry od lokomobili. Straty wynoszą 80 
tysięcy złotych. 

TROKI. 

— Ach te wilki! Kwestja strasznych 
dropieżników- nie przestaje niepokoić nie- 
szczęsną ludność, gdyż co nocy prawie gi- 
ną konłe, krowy, owce, świnie i psy. 

Wczorajszej nocy np. zagryzły wilki 
młodego konia Antoniego Zubowicza, zam. 
w zaśc. Zubinka, gm. Trockiej. 

Łatwo więc sobie wyobrazić nieopisaną 
rozpacz rolnika, dla którego koń jest całą 
niemal podporą. 

Rzecz dziwna, iż czynione dotychczas 
obławy na wilków nie dały żadnych prawie 
wyników, gdy jednak wilki chodzą sobie 
stadami, czyniąc - wielkie spustoszenia w 
moralnym dorobku powojennym  nieszczę- 
snych wieśniaków. 

Czyżby naprawdę nie było na to jakiejś 
rady? (i. b.) 

LANDWARÓW. 

— Wszędzie muszą być fachowcy. 
Sześciotygodniowe kursy leśne wykwalifi- 
kowały 50 gajowych. W Landwarowie i No- 
'wej Wilejce skończył się niedawno kurs №- 
ży dla czynnych gajowych, trwający 6 ty- 

ni. 
Obecnych na obu kursach było 64 oso- 

by, z których 50 ukończyło, 14 zaś otrzy- 
mało poprawkę z języka polskiego, gdyż 
«słabo mówią, a jeszcze słabiej piszą. 

Dodać tu należy, iż z pośród czynnych 
'gajowych jest wielu (nawet od 1919 r.) nie- 
"piśmiennych zupełnie, na co, rzecz dziwna, 
„Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
nie zwraca wcale uwagi. Jest w tem też. 
wiele niedbalstwa osobistego  gajowych, 
ponieważ zlekceważyli sobie podstawową 
rzecz funkcjonarjusza państwowego. 

Dziś każde dziecko w wiosce umie już 
czytać i pisać, wstyd więc osobom niepiś- 
miennym, pobierającym wynagrodzenie ze 
Skarbu Państwa. 

Należałoby zatem pomyśleć stanowczo 
i o kursie dla słabszych, przynajmniej z ję- 
zyka_polskiego. 

Dotychczas bowiem wysyłano na kur- 
sy wyłącznie osoby zdolniejsze, z cełującym 
wynikiem pracy. 

(К Н Słaba to opieka. 

POSTAWY. 

— Podziękowanie. Pani dr. Moroz lek. 
Sejmikowemu w  Postawach za łaskawe 
udzielenie bezinteresownie pomocy  lekar- 
skiej w mojej chorobie, składam serdeczne 
dzięki. Honorarjum/w kwocie zł. 50 nieprzy- 
jęte przez dr. Moroz oddałam biednej kobie- 
cie Ulinie Sonżerance z m. Miadziołu na ku- 
pno krowy. która również tą drogą śle sto- 
krotne „Bóg zapłać!” 

K. Mołochowcowa. 

M. MIADZIOŁ (pow. Postawski). 

— Brak sędziego pokoju. Mieszkańcy 
rewiru sądu pokoju w Miadziole od 4 maja 
r.b. pozbawieni są wymiaru sprawiedliwo- 
ści, gdyż dotychczas rewir nasz jest nieob- 
sadzony przez sędziego. Zastępujący  sę- 
dziego p. Wincza — sędzia z Postaw w 
przeciągu pięciu młesięcy zjeżdżał na roz- 
prawy trzy razy zaledwie, czemu się nie- 
należy dziwić, gdyż nie może swego sądu 
zaniedbywać. 

Takie bagatelizowanie przez Sąd Okrę- 
gowy Miadziola jest wielce szkodliwe — 
a mieszkańcy bardzo na tem cierpią — po- 
zatem głośno krytykują nasze porządki. 

Życzliwy. 

W. BOJARY gm. Żaśniańskiej p. Postaw. 

— Wybitny wójt p. Antoni Domaradzki 
Jak w naturze tak i w ludności są utajone 
Siły, lecz znajdują się ludzie, którzy tę siłę 
odnajdują i wykorzystują dla dobra  tepże 
ludności i kraju. Taką siłę uśpioną miała w 
sobie ludność gminy Żośniańskłiej powiatu 
Postawskiego. Gmina ta niezawiera w 
swych granicach lasów państwowych, mia- 
steczek przemysłowych ani przedsiębiorstw 
przemysłowo-handlowych, a składa się z 
kilkunastu wiosek i paru folwarków zamie- 
szkałych przez drobnych i średnich  rolni- 
ków, a środki finansowe wpływają do gmi- 
ny tylko za pośrednictwem podatków od 
tychże gospodarstw, w takim wymiarze, że 
zaledwie starczy na pokrycie potrzeb gmin- E: 
nych. I zdawałoby się że podnieść gminę 
ną wyższy poziom jest rzeczą niemożliwą. 
bo podwyższając podatki rolne doprowadzi 
się gospodarstwo do zupełnego zniszczenia. 

._ Lecz przed paru laty znalazł się z ini- 
cjatywy pana starosty powiatowego u ste- 
ru gminy Żośniańskiej wójt Antoni Doma- 
rzadki, który swą zdolną pracą rozpoczął 
skierowywać ludność do ideału , tak że w 
parę miesięcy swego kierownictwa zawrza- 
ła na terenie gminnym wytężona praca, 2 
dzisiaj owoce już każdy może widzieć: są 
niemi bruki usłane we wszystkich wio 
skach, mosty częściowo zremontowane czę- 
ściowo przygotowane do remontu, a naj- 
ważniejsze, że za jego staraniem i popiera- 
niem we wsi Bojarach w roku bieżącym 
rozpoczęto budowę z cegły palomėj  4-ro 
klasowej szkoły powszechnej a budowa ta- 
kowej rośnie szybko, że można się spo- 
dziewać w roku 1929 ukończenia. Gmach 
wznosi się nie z rozporządzenia i przymu- 
su ale dzięki jego zachętom i ofiarności 
tejże wioski. A po ukończeniu takowej przy- 
gotowuje inne wioski do naśladowania. W 
prędkiej przyszłości kierownictwa tego wój- 
ta można będzie widzieć kilka takich szkół 
a sieć drogowa na terenie gminy zostanie 
usłana szosami. 
Oby Polska posiadała więcej takich kłerowni 
kókw, to w prędkiej przyszłości mogłaby 
się wydźwignąć do najwyższego poziomu 
kultury i stać się wzorem innych krajów 

Wł. Jankowskij. 

DUKSZTY. 

— Precz z polityką! W Nr. 17 pisma 
„Życie Ludu'* z 23 9. umieszczona jest ko- 
respondencja pod tytułem  „Dziwimy się i 
nłe możemy nadziwić”, a że ten artykuł nie 
odpowiada rzeczywistości proszę o zamie- 
szczenie na szpaltach „Słowa” niniejszego 
sprostowania. 

Ja, jako mieszkaniec M. Dukszt jestem 
daleki od prowadzenia polemiki z autorem 
„Tutejszy” i nie reagowałbym na żadne na- 
pašc . gdyby takowe były rezultatem in- 
nych poglądów i gdyby wypadki były opi- 
sane tak jak było w rzeczywistości. 

1) sprawa budowy w Duksztach kościo- 
ła nie jest „nieoczekiwaną”, albowiem roz- 
poczęta została w 1926 roku. Pomimo tego 
podczas wizytacji przez JE ks. Arcybiskupa 
duksztańskiej parafji w czerwcu 1927 r. zno 
wu omówiona była ta sprawa w obecności 

ks. Arcybiskupa, księdza proboszcza But- 
kiewicza i pp. Sidorowicza, Rutkiewicza i 
właścicielki majątku Dukszty p. Zanowej i 
wtedy to była zaprojektowana budowa- ko- 
Ścioła, lub kaplicy w Duksztach. 

Pomimo tego od lipca br. były 3 walne 
zebrania mieszkańców m. Dukszty w tej 
sprawie. Gdzież był wtedy p. Tutejszy? Dla 
czego w przeciągu 2 lat opinji swej nie wy- 
jawił? Na walne zebranie wstęp był wolny 
i byłoby prościej i ładniej wystąpić tam ze 

„ swoim protestem. 
2) Obecnych na poświęceniu kaplicy 2. 

9. było nie mniej 500 osób, albowiem we 
wnętrzu kaplicy było pełno ludu, t.j. koło 
200, i pomimo tego, naokoło kaplicy stała 
jeszcze większa ilość. 

3) Pomiędzy mieszkańców m. Dukszty 
niema takich „katolików*, którzy mieliby na 
myśli odseparowanłe się od kościoła w maj. 
Dukszty. „Tutejszy” świadomie zamilcza, że 
ks. prefekt jest ograniczony w swoich pra- 
wach i że kościół w maj. Dukszty jak był, 
tak i zastał parafjalnym. * 

Teraz przejdę do przyczyn, które zmusi- 
ły nas o mal się o otwarcie kaplicy w 
Duksztach. Wiadomem jest panu, p. „Tu- 
teįszy“, že ludność m. Dukszty jest błedną, 
swoich koni nie posiada, składa się przewa- 
żnie z rodzin kolejarzy, którzy są związani 
pewnemi godzinami pracy, a więc aby by- 
wać w kościele w maj. Dukszty, nijak nie 
mogą udzielić 2 godz. na przejście 7 klm. 
do maj. Dukszty i z powrotem i 2 godz. na 
nabożeństwo, albowiem o godz. 7 i 8 zrana, 
albo wstępują, lub zdają dyżur i nie są w 
stanie zdążyć na czas do kościoła. Reszta 
ludności latem, t.j. 3 miesiące piechotą cho- 
dzi do kościoła, a pozostałe 9 miesięcy wio- 
sennej i jesiennej rostopy i zimowych snie- 
gów i mrozów tego czynić już nie jest w 
stanie. A pozatem co najgłówniejsze, zo- 

SŁOWO 

Proces zabójcy Obregona. 
WIEDEŃ. 3.11. (PAT). Dzienniki donoszą z Meksyku, że rozprawa sądowa mor- 

dercy gen. Obregona Torałowi odbywała się w dniu wczorajszym w dalszym ciągu. 

Publiczność oraz dziennikarze byli przeszukiwani przy wstępie na salę, czy nie 

posiadiają broni. Toral oświadczył, że zamordował gen. Obregona, aby przysłużyć się 

katolicyzmowi. Siostra Conception nie ma 

śnietowce 
GEN TEENIAN 

мУ RÓB KRAJOWY. 
    
staje się jeszcze ogromna część ludności, 
która w nasze czasy zgorszenia obowiązko- 
wo musi co najwięcej, co najcześciej by- 
wać w kościele, słuchać nauki i Mszy św. 
a tem wzmacniać w sobie wiarę i duszę, a 
przez to stać się pożytecznemi członkami 
naszej Ojczyzny i to są właśnie dzieci nasze. 
Czy pan, p. Tutejszy, jeśli masz dzieci, nie- 
odczuwałeś tego, że posyłając dziecko w 
deszcz i błoto o 3:i pół klm. do kościoła, 
gdy ono z płaczem i narzekając wykonywa 
Twój rozkaz, i w takim nastroju przystępu- 
je do Stołu Pańskiego, że popełniasz wielki 
grzech i przyjmujesz na siebie wielką odpo- 
wiedzialność przed Bogiem za zdeprawowa- 
nie dusz dziecięcych. To, p. Tutejszy, było 
i jest bodźcem w tej naszej sprawie, a nie 
žadne „kramiki“, „karczmy“ i t.p. Byč nie 
može, abyš Ty „p. Tutejszy“ tego nie od 
czuwał i tem samem nie dał odpowiedniej- 
szej nazwy swojemu wystąpieniu na szpal- 
tach pisemka „Życie Ludu. Dzieci to na- 
sza przyszłość i każdy ich dobry czyn i po- 
stępek na sam przód są naszą chlubą, a za 
każdy ich przestępny i niemoralny czyn my 
niesiemy odpowiedzialność straszną przed 
tronem Najwyższego i stramy się i będzie- 
my się starać, aby sumienie nasze było naj- 
czystszem i żadne zabiegi żadna insynuacja 
żadne brudne paszkwile z drogi tej nas nie 
strącą. A teraz, panie „Tutejszy* czem za- 
winił Panu nasz tak młody jeszcze ks. 
prefekt Stupkiewicz, że i jego błotem ob- 
rzucasz? Na jakiej podstawie Pan, panie 
„Tutejszy“ rzucasz jemu zarzuty, że chce 
„polonizacji* ludności, że chce odciągnąć lu 
dność od kościoła parafjalnego, że chce te- 
go ze względów materjalnych, czy miał Pan 
czas do 23 9. i możebność ustalić to i tem 
uzyskać prawo do rzucania takich obelg? 
Czy Pan z nim rozmawiał? Czy wypowie- 
dział on Panu swoje poglądy? Wszak ks. 
Stupkiewicz wygłasza kazanie i po litew- 
sku i życzących spowiada po litewsku. Czy 
to jest „polonizacja“? 

  — —— 

Nojiroalsze I naioykoininieisze 

ztą zbrodnią nic wspólnego. 

i kalosze   
Pozatem niech wolno będzie Panu, „p. 

Tutejszy", że używanie słów „jakaś tam 
kapliczka”, „niewiadomo poco przysłany 
ojczulek'* mówi tylko o zaniku u Pana wszel 
kich uczuć chrześcijańskich, albowiem ka- 
żde miejsce, gdzie głosi Słowo Boże, kto 
modli się za nas, jest i powinien być sza- 
nowanym i lekceważenie tego i jakieś głu- 
pie kpiny są SN czynem. A pozatem 
otwarcie „jakiejś kapliczki” i przysłanie „oj- 
„czulka” jest dziełem JE ks. Arcybiskupa, Me 
tropolity Wileńskiego, a od Niego Ci, p. „Tu 
tejszy* wara! nie śmiej Pan tak się odzy- 
wać o tem, co jest Jego czynem, albowiem 
nie pozwolimy, abyś w swojem zaślepieniu 
fanatycznem urągał temu, co On przyznał 
za potrzebne dla nas! A teraz, panie „Tu- 
teįszy“ miałeś śmiałość napisać taką pot- 
warz, miej że teraz śmiałość i wyjaw swoje 
imię i nazwisko, aby się utrwaliło w pamię- 
ci naszej i. naszych potomków. 

Tak to panie „Tutejszy“! 

Mieszkaniec miasteczka Dukszty 
Władysław Butkiewicz. 

NIEMENCZYN. 

— Poświęcenie „Domu Żołnierza”, 
Wczoraj odbyła się tu podniosła uroczy- 
stość poświęcenia nowozbudowanego „Do- 
> Żołnierza" im. gen Henryka Minkiewi- 

Poświęcenia dokonał przybyły w towa- 
rzystwie gen. gen. Minkiewicza i Pasław- 
skiego J. E. ks. Biskup Bandurski, który 
też wygłosił podniosłe przemówienie oko- 
licznościowe. 

Po przemówieniach nacechowanych ser- 
4 goście podejmowani byli obia= 

Z racji tej uroczystości miasteczko 
przybrało wygląd odświętny. Na ulicach pa* 
nował ruch i ożywienie. 

Zjazd Liferafów w Wilnie. 

Zjazd Literatów Polskich w Wilnie 
uchwalił następując rezolucję: 

I. Zjazd Literatów Polskich w Wil 
nie stwierdza, że byt piśmiennictwa i 
pisarza polskiego jest podważony w 
podstawach, utrzymanie zaś takiego 
stanu rzeczy nadal zagraża przyszło- 
ści kultury narodowej. 

Wobec upadku czytelnictwa i obo- 
jętości społeczeństwa, wynikającej z 
niskiego stanu oświaty i kultury arty- 
stycznej, zjazd uważa iż tylko opieka 
i natychmiastowa pomoc rządu może 
w znacznej mierze zapobiec panoszą- 
cemu się zdziczeniu kulturalnemu. Po- 
moc ta powinna przejawić się przede- 
wszystkiem w powołaniu do życia na- 
czelnej instytucji literackiej, która by- 
łaby w możności ogarnąć całokształt 
życia literackiego i pokierować akcją 
ratowniczą. 

Zjazd Literatów polskich w Wilnie 
powierza reprezentowanym na zjeździe 
zrzeszeniom urzeczywistnienie nastę- 
pujących postulatów: 

1) Przeprowadzenie ustawy o Skar 
bie Literatury, : 

2) objęcie literatów ustawą o ubez 
pieczeniu społecznem oraz rewizję u- 
stawy o podatku dochodowym, 

3) dopuszczenie zrzeszeń literac- 
kich do dysponowania Funduszem Ku|- 
tury Narodowej, którego dotychczaso- 
wy rozdział pokrzywdził literaturę, jak 
również całą sztukę polską. 

4) Jak najszybsze wprowadzenie w 
życie. Ustawy Bibljotecznej, opracowy 
wanej przez Ministerstwo W. R. i O.P. 

Zjazd literatów polskich wyraża 
przekonanie, że powyższe uchwały 
znajdą zrozumienie i poparcie u Rządu 
Rzeczypospolitej, której 10 lat samo- 
dzielnego życia państwowego minęło 
bez udzielenia wydatnej pomocy piś- 
miennictwu. Zjazd czuje się zmuszony 
do przypomnienia rządowi, i społeczeń 
stwu, że słowo polskie zarówno w 
czasach niewoli jak iw chwili obecnej 
było i jest jednym z najważniejszych 
czynników kultury. 

II. Zjazd wzywa związki i stowarzy 
szenia literackie do przeprowadzenia 
postulatu, aby ze stypendjów rozdawa 
nych przez departament kultury i sztu- 
ki ministerstwa W.R. i O.P. korzystali 
również literaci - urzędnicy, otrzymu- 
jąc równocześnie w urzędzie bezpłat- 
ny urlop oraz, aby wiek literata nie 
grał przy udzielaniu tych stypendjów 
żadnej roli. 

III. W sprawie Akademii Literatury 
przy Izbie Literackiej Zjazd uchwala 
odwołać się do walnych zebrań posz- 
czególnych związków literackich, aby 
wyjaśniły jak najprędzej swoje stano- 
wisko w tej. sprawie. 

IV. Zjazd wzywa czynniki powo- 
łane do przyśpieszenia uchwałonego 
przez Sejm wydania zbiorowego dzie- 
ła Adama Mickiewicza oraz do urze- 
czywistnienia jak najrychlej zapowie- 
dzianych wydań pełnych dzieł Cypr- 
jana Norwida i Tadeusza Micińskiego. 

Wycieczka do Trok. —Raut 
u p. Wojewody. 

W południe goście odbyli „wycie- 
czkę samochodami do Trok, które 
zwiedzali pod przewodnictwem — Коп- 
serwatora prof. Jerzego Remera. 

Delegaci odbyli przejażdżkę ' po 
jeziorze Trockiem na łódkach do ruin 
zamku na wyspie, następnie zwiedzili 
kienesę oraz gminę karaimską, gdzie 
chazan Firkowicz przedstawił delega- 
tom słynne dekrety królów polskich z 
przywilejami dla Karaimów. Następnie 
oobyło się ,w Kasynie Oficerskiem 

K. O. P. Śniadanie, wydane przez 
związek literatów wileńskich. Wymie- 
niono serdeczne przemówienia. 
Na zaproszenie prof. Remera litera- 

ci oświadczyli, że chętnieby na czas 
dłuższy w letniej porze przybyli gdo 
Wileńszczyzny, gdyby istniał tu odpo- 
wiedni punkt oparcia w rodzaju schro- 
niska i t. p. Prof. Remer apelował 
do przedstawicieli piśmiennictwa — ро!- 
skiego, ażeby jaknajwięcej intereso- 
wali się i pisali o zabytkach kreso- 
wych i propagowali w ten sposób 
ideę krajoznawstwa. *Jak przyznali 
niektórzy z gości, mieli oni sposob- 
ność zwiedzania nieraz w większym 
stopniu zagranicy, aniżeli odległych 
zakątków własnego kraju. Pod wra- 
żeniem uroku, jaki wywarły na gości 
Troki, przyrzekli w przyszłym roku 
urządzić wycieczkę krajoznawczo-tury- 
styczną do wschodnich województw, 
ażeby zapoznać się z ich zabytkami i 
stosunkami. Troki zaliczyli goście do 
najpiękniejszych okolic w Świecie. 

O godz. 6 wiecz. po powrocie z 
Trok przybyli uczestnicy zjazdu  lite- 
ratów do pałacu na przyjęcie u woj. 
Raczkiewicza. Na przyjęciu tem obecni 
byli ks. arcybiskup  Jałbrzykowski, 
bisk. Bandurski, oraz najwybitniejsi 
przedstawiciele Świata literackiego, 
artystycznego, naukowego i prasy m. 
Wilna. Przyjęcie nacechowane było 
niezwykłą serdecznością, dłuższy czas 
spędzono na pogawędce. 

O godz. 21 odbył się w górnych 
salach hotelu George'a raut, wydany 
na cześć literatów polskich przez p. 
Prezydenta m. Wilna. 

LISTA 
uczestników zjazdu liferafów 

polskich w Wilnie 
od 1 do 4 listopada 1928 roku. 

a) oficjalni delegaci: 
Warszawa. 1) Towarzystwo Literatów 

i Dziennikarzy Polskich Warszawa: p.p. Ju- 
ljan Po Stanisław  Milaszewski. 2) 
Polski Klub Literacki (Pen-Club) Warsza- 
wa: p.p. Ferdynand Goetel, Zdzisław Kle- 
szczyński, Juljan Wołoszynowski. 3) Zwią- 
zek I Literatów Polskich War- 
szawa: p.p. Zofją Nałkowska-Gorzechow= 
ska, Zygmunt Kisielewski, Alfred Lauter- 
bach. 4) Związek Autorów Dramatycznych 
Warszawa: pp. Jan Adolf kiertz. Stanisław 
Miłaszewski. 5) Polski Klub Artystyczny 
(sekcja literacka) Warszawa p.p. Jan Nepo- 
mucen Miller, Hanna Mortkowiczówna. 6) 
Lwów. 6) Związek Zawodowy Literatów 
Polskich Lwów: p.p. Kazimierz Brończyk, 
Edwin Jędrkiewicz, Ida Wieniewska. Kra- 
ków. 7) Związek Zawodowy Literatów 
Polskich Kraków: pp. Karol-Ludwik Ko- 
niński, jan Wiktor Poznań. 8) Związek 
Zawodowy Literatów Polskich Poznań: pp. 
Bolesław Koreywo, Marja Wicherkiewiczo- 
wa. Wilno. 9) Związek iwodowy Litera- 
tów Polskich Wilno: PP. prof. Stanisław 
Pigoń, Helena Romer-Ochenkowska, Witold 
Hulewicz, Tadeusz Łopalewski. 

b) goście: 
Warszawa: Kazimierz Wierzyński, Aniela 

"Zagórska, Antoni Słonimski, Karol Irzy- 
kowski. Lwów: Olga Bilińska. Słonim: p. 
Dalecka. Wilno; PR; Wanda Niedzialkow- 
ska-Dobaczewska, Wiktor Piotrowicz i inni 
członkowie Z. Z. L. P. 

Wieczór poetycki. 
Dzisiaj w niedzielę dn. 4 b.m. o godz. 

7 miu. 30 wiecz. w sali gimnazjum A. M: 
ckiewicza poeci Kazimierz Wierzyński, gł8- 
śny laureat Olimpjady i Antoni Słonimski 
urządzają wieczór poetycki, na którym od- 
czytają swe niedrukowane utwory. Bilety 
w cenię od 1—3 zł., w niewielkiej juź ilości 
do nabycia przy kasie przed rozpoczęciem 
wieczoru. 

Akademia Mickiewiczowska W 
Reducie. — © 

Wielka Akademja Mickiewiczowska z 
udziałem najwybitniejszych przybyłych na 
zjazd literatów polskich oraz miejscowych 
koryfeuszów literatury a nadto dyrektora 
Osterwy i artystów Reduty, wreszcie chóru 
Echa odbędzie ae - przypominamy dzisiaj— 
w niedzielę dn. 4 listopada 0 godz. 12.15 
w południe w teatrze Reduta na Pohulance. 

Reszta niesprzedanych biletów do na- 
bycia w kasie Reduty od godz. 10 rano. 

DIREKTORIAUS YIT TAS 

WŚRÓD KSIĄŻEK. 
Ferdynand Goetel: „Wy- 

spa nachmurnej Północy. 
'Ilustracyj 107. Str. 198. War- 
szawa. Gebethner i Wolff. 
1928 — Bibljoteka Muzycz- 
na. Pod redakcją М. С 11 й- 
skiego. Pierwszych 6 mono- 
grafij stanowiących każda 
samodzielny tom podręcz- 
negoformatu 070do80stro- 
nicach,ilustrowany. St. Nie- 
wiadomski: „Moniuszko“. 
Fel Szopski: „Wł Żeleński". 
A. Wieniawski: „Lud. Róży- 
cki“. A.Coeuroy:„Dzieje mu 
zyki francuskiej”. K. Stro- 
menger: „Fr. Schubert". H. O- 
pieński: „Ig. Jan Paderew- 
ski*. Warszawa. Gebethner 
i Wolf. 1928. 

Przemieszkać calutką zimę na 
Islandji, chociażby w samym Reykja- 
viku... to przecie musi być straszne! 

Przez całe miesiące panują tam 
— domniemanie — egipskie ciemno- 
ści; od rana do nocy siedzą ludzie 
skuleni u niegasnących nigdy „ognisk 

domowych'... Lat temu z pięćdziesiąt 
— jak opisuje Max Nordau w książce 

swojej „Od Alhambry do Moskwy“ — 

ostatni statek odchodził z Islandji 
coś pod koniec października czy na- 

wet września i aż do pierwszych dni 

maja nie było żadnej komunikacji ze 

światem. Z jakąż nieopisaną radością 

witała ludność wyspy, tej ultima 

Thule cywilizowanego świata, pier- 

wszy statek przybijający na wiosnę 
do jej brzegów! 

Straszna pomyśleć... оЗ 

z jgj mieć w pamięci 

książkę podróżniczą pisaną przed pół 
wiekiem — i dopiero aż teraz przeczy- 
tać w książce Goetla taki oto dialog: 

— Jak wy tu żyjecie w zimie? 
— Jak wszędzie na świecie. Inte- 

resa, rodzina ,życie towarzyskie... 
— Myślałem o klimacie. 
— Oczywiście, jest ciemniej niż w 

Europie. W grudniu słońce pokazuje 
się na godzinkę a i to niemal nad sa- 
mym horyzontem. Brzask zato trwa 
już długo. Razem, powiedzmy, trzy 
godziny światła... 

— Mróz? 
— Grzeje nas golistrom! Średnia 

temperatura stycznia wynosi AVSZyst- 
kiego jeden stopień zimna. Gorzej jest 
z wiatrem. Zdarza się, że na ulicę nie 
wyjdziesz. Lecz tak czy owak siedzi 
się zimą w domu*). 

— Statki przychodzą rzadko?... 
— Raz na miesiąc! 
— Gazety? 
— Obce, też oczywiście raz na mie 

siąc. Tutejszych zato aż zadużo. 
Bo i poco im, Islandczykom, gaze- 

ty europejskie lub 'amerykańskie?.. 
Mają wiadomości telegraficzne i га- 
djowe z całego świata choćby co go- 
dzina. A — opowiada Goetel — sto- 
sunek islandzkiej ludności do miejsco- 
wego, bujnego piśmiennictwa wręcz 
— bezprzykiadny! Wszelkich perjody- 
ków hukA książka ukazuje się w tylu 
egzemplarzach, że liczyć można iż co 
20-ty człowiek na wyspie ją kupuje. 
W przeliczeniu na Polskę nasze książ- 
ki musiałyby mieć nakład  miljono- 
wy! **) 

*) Miał rację Max Nordau, czy nie miał? 
**) Niedawno temu ukazał się niemiec- 

ki przekład nowej powieści „Banita* najwy- 
bitniejszego dziś, podobno,  belletrysty 
isłandzkiego Gunnarssona, piszącego „jed- 
  

  

A oświata, a kultura? „O, jaśnie 
oświecona Islandjo! — woła Goetel 
gdy mu gdzieś w straszliwej głuszy 
zaśpiewano nietylko nasz hymn naro- 
dowy lecz i „Boże coś Polskę* i „Z 
dymem  pożarów'* — o Islandjo, ileż 
to jeszcze razy oślepisz mnie słońcem 
oświaty, które cię zalewa, mocniejsze 
nad mrok i osamotnienie Północy! 

Hardo i twardo, pomimo całej swej 
oświaty, trzyma się w odrębno- 
ści swojej tysiącoletnie gniazdo wi- 
kingów na dalekiej swojej, najdalszej 
Północy... Wałem dla niej ochronnym 
przed „wścibstwem obcokrajowców 
jest staroskandynawski język islandz- 
ki, przechowany w nieskażonej posta- 
ci od dziesięciu wieków. Dziś nie ro- 
zumie Islandczyka nawet żadny skan- 
dynawski pobratymiec. A w dodatku 
słowo pisane i wymowę dzieli prze- 
paść nieprzebyta. 

A jednak — cytuję Goetla — jed- 
nak wiele oznak przemawia za tem, że 
świat szykuje się do generalnego 
szturmu na wyspę. Islandja weszła w 
orbitę apetytów międzynarodowego 
kapitału już przed wojną... Ekskluzy- 
wności islandzkiej chwieją się mury... 
W Reykjaviku lądują masowo „bada- 
cze'wyspy, organizują się wyprawy 
wgłąb kraju, do Reykjaviku cisną się 
„naježdcy“ wszelkiego autoramentu— 
a nie z pustemi rękami. Złoto sypie się 
szczodrze na skalisty brzeg  islandz- 
kiego odludzia, i — pisze Goetel — 
nie sposób przeoczyć pewnych twór- 
czych zadań, które wykonywa... Sa- 
mochody, motory elektryczne, wy- 

nak po duńsku. Krytyka niemiecka zesta- 
wia go z Knutem Hamsunem,upatrując w 
jego powieściach: ein Neonaturalismus von 
gewaltiger Intensitat. 

  

tworna galanterja zalewają Reykjavik; 
cement wywołał przewrót w budowni- 
ctwie; gorączkowe warsztaty cywili- 
zacji zaczynają rozkładać się po dzie- 
wiczych pustkowiach; pad naporem 
istnego ataku cywilizacji europejskiej 
będzie musiała nastąpić zmiana trady- 
cyjnego od tylu wieków trybu życia 
na wyspie, będzie musiała nastąpić 
„rewizją zamkniętego poglądu na 
świat”. 

Islańdja — pisze Goetel — musi 
powrócić do wielkiej rodziny europej- 
skich narodów, z której wyszła i da 
której pomimo wszystko, należy. Po- 
wrót ten nie odbędzie się bez ofiar, 
cierpień i tarć, kto wie jednak, czy 
właśnie w ogniu przewrotu nie wyzwo 
li się starodawna siła twórcza narodu, 
uśpiona dziś i przygnieciona brzemie- 
niem okrutnej samotności, na dobro- 
wolnem zesłaniu w ostateczne krańce 
żywego świata. 

Lecz póki co! -mógł jeszcze je- 
den z najświetniejszych dziś pisarzy 
naszych dogodzić swojej fantazji wy- 
próbowania na samym sobie prze- 
dziwnej at mo sfery i całkiem nie- 
powszednich nastrojów  stano- 
wiących wciąż jeszcze rys znamienny 
wyspy—na końcu Świata. Pojechał— 
oczywiście via Kopenhaga „o kamien- 
nem, rasowem obliczu” — zwiedził 
autem i konno niemal całą Islandję, 
i napisał o niej jedną z najpiękniej- 
szych książek impresjonistyczno-pod- 
różniczych na jaką zdobyło się piśmien- 
nictwo nasze. 

Prawda, Hekla już od szeregu lat 
nie wybucha i Wielki Gejzer ucichł już 
oddawna (objął po nim spadek 
mniejszy nieporównanie Gejzer Grila, 
zawsze jednak bijący na wysokość ja- 
kich 12 metrów) ale — Islandja jak by- 

ła tak jest krainą najwspanialszej, naj- 
potężniej przejmującej człowieka: s a- 
motności. Znakomity talent opi- 
sowy i nastrojowy Goetla zmierzył 
się z godnem siebie zadaniem i wy- 
szedł zwycięzko z niebyle jakiej pró- 
by. Wrażenie, które pozostawia po 
sobie głębokie ujęcie przez Goetla 
przyrody i charakteru Islandji równa 
się rewelacji. Kilkadziesiąt kart książ- 
ki—to jakby perspektywa otwarta na 
jakiś całkiem nowy Świat, nie wolny 
od grozy ale też i ciągnący ku sobie 
jak przepaść. 

Najpiękniejszą zaś, do niesamowi- 
tości niepospolitą kartą w całej rela- 
cji Goetla jest impresjonistyczny opis 
noclegu w kotlinie Tiovadalur otwar- 
tej na białe pola lodowców. Lodow- 
ce? Małoż się ich widziało? Przecie 
jak ręką po nie sięgnąć... nawet z 
Zakopanego! 

„Tu, pod trzema groźnemi lodo- 
spadami, pod jarzmem gór i kopułą 
nieba, w obecności wspaniałego Świa- 
ta-cóż znaczą człowiek i 
dusza jego niespokojna? 

W poświacie bladego słońca pod- 
biegunowego stoją konie, islandzkie, 
mądre konie. Stoją wysoko na stoku 
góry—i ani z nich który trawy skub- 
nie. 

— One się boją — powiada stary 
Islandczyk. One się boją czegoś w 
tej dolinie (pełnej jeszcze mroku, któ- 
ry osmutnia bardziej niż czarna noc). 
W noc taką trzeba się im, tym mąd- 
rym koniom, od czasu do czasu po- 
kazywać aby nie myślały, że są Sa- 
me... Inaczej gotowe popędzić choćby 
i na lodowiec. 

Lęk ich dziwny gna. Lęk udziela- 
jący się ludziom. Człowiek też nie 
może zmrużyć oka—w takiej kotlinie... 

nie—w takiej olbrzymiej samotności. 
I stary Tomas wychodzi na naj- 

bliższy pagórek koło namiotu, macha 
w stronę koni rękoma i mówi, jakby 
litanję odmawiał: „Klorim min, folim 
min, vinur min...“ 

Wszystkie ośm łbów zwraca się 
ku niemu. 

Dokoła jest straszna cisza. | z bez- 
brzeżnej pustyni law i lodów niema 
już żadnego „dalej”. 

Znakomita książka. Z niej też, jak 
w duszę autora po islandzkiej węd- 
rówce, wkrada się jakiś „nowy czyn- 
nik niepokoju" w naszą duszę, i no- 
we źródła myśli zaczynają ją nurto- 
wać. 
8 Tad fufipe: Wa; Fo. | WET тг аоа 

W najświeższej kreacji Gebethnera 
i Wolffa, wśród sześciu pierwszych 
prześlicznych tomików Bibljoteki Mu- 
zycznej, wśród monografij opracowy- 
wanych przez specjalistów a ilustro- 
wanych jaknajbardziej ciekawie—wśród 
książeczek „po europejsku“ wyda- 
nych, z których każdą aż miło wziąć 
do ręki jeżeli nie na Moniuszce sku- 
pi się przedewszystkiem uwaga, to!'na 
Paderewskim. 

Literatura moniuszkowska jest wca- 
le obfita. Wilczyński, Poliński, Wa- | 
lieki, Opieriski, Jachimecki... W Bibljo- | 
tece Muzycznej pisze o. Moniuszce 
Stanisław Niewiadomski. Także bez* 
względny autorytet. Pisze żywo, inte-, 
resująco, a wychodząc z założenia, 
że kult dla Moniuszki nietylko nie 
słabnie lecz przeciwnie—wzrasta. 

Monografja znowuż Paderewskiego 
wyszła z pod pióra Opieńskiego, jed- . 
nego z'tych ludzi, którzy w najbliż- 
szym kontakcie z genjalną organiza- 
cją duchową  oddawna pozostają. 
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Naczelnik Wydziału Rolnictwa i 
Weterynarji p. Wacław Szaniawski, 
do którego udaliśmy się z prośbą o 
wypowiedzenie się w sprawie klęski 
nieurodzaju na Wileńszczyźnie udzie- 
lił nam następujących wyjaśnień. 

— Do artykułów „Słowa* podpi- 
sywanych przez p. Harskiego niewiele 
lodać mogę. 

Nieurodzaj żyta jest prawie równo- 
mierny dla całego województwa i wy- 
raża się cyfrą 30—40 procent niedo- 

„brze w stosunku do nieurodzaju nor- 
malnego. Przytem powiaty północne 
ucierpiały nieco mniej od  południo- 
wych. 

W stosunku do jarzyn i ziemnia- 
ków różnice występują wyraźniej od 
kompletnej klęski w powiatach Bra- 
sławskim i Dziśnieńskim  połowicznej 
klęski w Postawskim i Święciańskim 
—nieurodzaju w Wileįskim i Motode- 
czańskim do prawie normalnego uro- 
dzaju w pow. Oszmiańskim i Wil. Tro 
ckim. 

Rzecz oczywista, że mówię tu o 
ogólnym stanie urodzaju i nie wyklu- 
cza to, że w poszczególnych gospo- 
darstwach lub osiedlach w pow. po- 
łudniowych na glebach cięższych, zi- 
mnych i podmokłych urodzaj wypadł 
fatalnie i odwrotnie w pow. północ- 
nych na glebach lżejszych (północne 
powiaty mają naogół gleby ciężkie) 
urodzaj przypadkowo mógł być zupeł- 
nie znośny. 

— Czy poszkodowani rolnicy mo- 
gą liczyć na pomoc rządową? 

— Czynniki rządowe zdają sobie 
doskonale sprawę z istniejącego stanu 
rzeczy i trudności, wobec których sto- 
ja rolnicy. O ile mi wiadomo kwestja 
ulg podatkowych w płaszczyźnie od- 
roczeń tych podatków do roku przy- 
szłego rozstrzygnięta ma być w naj- 
bliższych dniach. Sprawa odroczeń 
spłat kredytów udzielonych drobnym 
rolnikom przez Państwowy Bank Rol- 
ny za pośrednictwem instytucji drob- 
nego kredytu jest traktowana przez 
Wileński oddział Państw. Banku Rol- 
nego z całą względnością i w ścisłem 
porozumieniu z centralami tych insty- 
tucyj w Wilnie. ‚ 

— Czy nieurodzaj zagraża sprawie   
  

  

_aprowizacji? : 
— Kwestje aprowizacyjne nie po- 

winny wywołać większych trudności 

„Klęska nieurodzaju 
Wywiad z p. Naczelnikiem Szaniawskim. 

  

na terenie z uwagi na dobry urodzaj 
w całem państwie. Załatwi tę rzecz 
handel prywatny, a od spekulacji u- 
chroni akcja interwencyjna oparta na 
państwowych rezerwach zbożowych. 

Są poważne widoki na uzyskanie 
ulg taryfowych dla przewozu pasz i 
zbóż konsumcyjnych oraz ziemniaków 
na teren województwa. 

Projektowane jest dość znaczne 
nasilenie inwestycyjnych robót publi- 
cznych w okresie zimowym co zapew- 
ni ludności, w pewnej mierze, zarobki. 

Wszystkie te kwestje oczywiście 
częściowo tylko złagodzą skutki nieu- 
rodzaju bo nie mogą przecie, restytu- 
ować rolnictwu tych 85 przeszło milj. 
straty, które nieuródzaj wywołał. 

Najtrudniejszem będzie przekar- 
mienie inwentarza przez zimę i ani ul- 
gi taryfowe na pasze, ani utrudnienia 
wywozowe na pasze treściwe, ani kre- 
dyty na te pasze treściwe, które udzie- 
la Bank Rolny w bardzo szerokim, 
niemal nieograniczonym zakresie, nie 
uratują całego pogłowia inwentarza 
i zmiejszyć się ano będzie musiało. 

W tem jednak wielkiego niebez- 
pieczeństwa nie widzę gdyż gospodar- 
stwa włościańskie inwentarza tego 
mają pewien nadmiar i wybrakowanie 
sztuk gorszych wielkiem  niebezpie- 
czeństwem dla rolnictwa, nie jest. Co 
się zaś tyczy większej własności, to 
jeszcze do dzisiejszego dnia nie doszła 
ona da norm przedwojennych, a tę 
ilość inwentarza, którą posiada prze- 
chować potrafi przy umiejętnem wy- 
korzystaniu pasz treściwych, na któ- 
re kredyt ma zapewniony. 

Oto wszystko, co mogę w tej ma- 
terji powiedzieć, kończy p. naczelnik. 
— Podkreślić tu muszę jednak objaw, 
który powszechnie jest znany, „lecz 
który w tym roku jaknajbardziej po- 
glądowo wystąpił, że gdy organizm 
jest słaby, bardziej ulega wszelkim 
chorobom i gospodarstwa silne, do- 
brze zorganizowane i racjonalnie pro- 
wadzone — klęskę nieurodzaju odczu- 
ją znacznie słabiej niź gospodarstwa 
słabe, że tak powiem prymitywn e. 

Przekonany jestem, że ani Solecz- 
niki, ani Trybańce, ani Zawierze (w 
pow. Brasławskim), które miałem spo 
sobność w r.b. zwiedzić, straty swym 
właścicielom i w raku bieżącym nie 
dadzą. W. T. 

Głos osadnika w sprawie klęski nieurodzaju. 
Zastępca starosty pow.. Wil.-Trockiego 

p. Michał Łukaszewicz, właściciel wzorowo 
prowadzonej osady — Karaciszki — w ten 
sposób mówi o stanie nieurodzaju na tere- 
nie pow. Wil.-Trockiego. 

Na terenie naszego powiatu kięska nie- 
urodzaju w całem tego słowa znaczeniu, nie 
istnieje. Stan obecnie nie wiele pogorszył 
się w stosunku do lat poprzednich, bowiem 
zły urodzaj zboża rekompensuje się wyżej 
niż średnim urodzajem kartofli. Nie znaczy 
to, aby ludność rolnicza nie miała powodu 
do obaw, jednak system stosowany już 
jirzez uboższych rolników i ordynarjuszy, 
< polegający na oszczędzaniu zboża drogą 
odżywiania się kartoflami, pozwoli im prze- 
trwać do nowych zbiorów. Objaw ten „na- 
leganja na kartoszku* specjalnie daje się 
zauważyć wśród wyrobników i ordynarju- 
szy. 

Żyta mieliśmy w tym roku złe (z kopy 
młócono 1—2 pudy), jarzyny znacznie lep- 
sze w porównaniu do żyta, owsy niezłe. 

Najgorzej przedstawia się sprawa z 
karmem dla inwentarza. Słomy brak, koni- 
czyny i saradele nie urodziły, siana zebrano 
mało. 

W rezultacie włościanin został bez „po- 
szoru*, a to musi spowodować konieczność 
wyzbywania się inwentarza. Włościanin bez 
„poszoru* nieda sobie rady. 

Na terenie powiatu zbiory zostały 
sprzątnięte, najwyżej tu i owdzie stoją je- 
szcze kartofle i buraki. Roboczych rąk pod 
dostatkiem jednak ceny na robociznę są 
obecnie nadmiernie wysokie. 

Robotnikowi od kopania kartofli płaco- 
no 4 zł. dziennie, a nawet po 3 pudy karto- 
fli. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, w Wilnie 
(odległem o 20—30 kim.) płacą za ośminę 
(3 pudy) po cztery złote, to mamy najlep- 
szy dowód niskich cen na kartofle, które 
wymagają najlepszej ziemi i kosztownej 
uprawy. Tak niskie ceny wywołane są du- 
żym dowozem, co znów wskazuje na to, 
że wieśniak potrzebuje pieniędzy. 

Wygrywają na tem przekupnie maga- 
zynujący kartofle w oczekiwaniu wzrostu 
cen. Qeny na żyto wahają się obecnie w 
powiecie od 6—650 zł. za pud co nie jest 
dużo. Rolnik mający do sprzedania małą 
ilość zboża lub kartofli dzięki niskim cenom 
nie jest w stanie powetować sobie strat i 
to bodaj stanowi jego klęskę największą. 

W czem powinna by się wyrazić po- 
moc rządowa? 

— Przedewszystkiem w _prolongacie 
podatków, ponieważ rolnicy nie 
będą mieli w tym roku świeżej gotówki. 

Pozatem pomoc siewna powinna być 
szeroko stosowana, gdyż zboża siewnego b. 
mało, a ponadto ziarno tegoroczne jest 
zwyrodniałe i tchłe. 

Przydała by się też pomoc hodowlana. 
Stan nieurodzaju przedstawia się kata- 

strofalnie jedynie w odniesieniu do „розго- 
ru“ t. į. karmu dla inwentarza. WŁ. 

*) Poszorem nazywa się w gwarze tu- 
tejszej wszystko to, co służy jako karm dla 
inwentarza, a więc: słoma, plewy, siano, 
koniczyna i t. p. 

ŁO WO 

Zajścia w Gimnazjum Białoruskiem. 
W gmachu gimnazjum białoruskiego przed paru dniami miał się odbyć Ė 

odczyt posła Jana Stankiewicza. Gdy prelegent przybył do gmachu szkolnego 
uczniowie spotkawszy go idącego na kerytarzu wszczęli demonstrację ha- 
łasując i krzycząc. Rada Pedagogiczna w rezultacie przeprowadzonego do- 
chodzenia w sprawie demonstracji postanowiła zwolnić 4 uczni 7 klasy, 
którzy najwięcej awanturowali się podczas odczytu. 

Gdy klasa 7 została poinformowana o tej decyzji uczniowie porzucili 
lekcję i ze spiewem „ad wieku my spali'* opuścili gimnazjum. 

Wobec strajku uczniów Rada Pedagogiczna cofnęła swoją uchwałę. 
Demonstracja uczniów gimnazjum białoruskiego na odczycie posła Stan- 

kiewicza zwalczanego przez Hromadę świadczy, że Hromada, aczkolwiek 
nominalnie zlikwidowana nie zaniechała swojej akcji prowadząc robotę nadał. 
Gimnazjum białoruskie jest szczególnie umiłowanym terenem akcji hromado- 
wskiej. Demonstracyjne opuszczenia sal szkolnych, śpiew, hałasy wskazuje 
że wśród uczniów znajdują się elementy specjalnie instrwowane zewnątrz. 

Litwini zwrócili nieprawnie przytrzymanych obywateli. 
Wczoraj o godzinie 6 rano, na odcinku 

Rykonty straż litewska wysiedliła czterech 
rybaków, którzy przed tygodniem areszto- 
wani zostali nieprawnie na jeziorze. Ry- 
bacy ci opowiedzieli, że przez cały ten 
czas więzieni byli w Wiłkomierzu. 

Rodzina aresztowanego przedsiębiorcy 
Jankla Kośnika udała się, po uzyskaniu 
zezwolenia, do Kowna i tam zarządano 
zapłacenia za aresztowanego kary w wyso- 
kości 125 litów. Kara za pozostałych trzech 
rybaków pozostałą do zapłacenia. 

Władze litewskie odmówiły jednocze= 
śnie wydania łodzi! sprzętu rybackiego i ryb. 

Aresztowani opowiadają, że w więzieniu 
iw czasie transportowania ich do Wiłko- 
mierza karmiono ich b. źle i obchodzono 
się z nimi surowo. Kośnik osadzony był w 
oddzielnej celi. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, 
że na odcinku Druskieniki zwrócono sze- 
regowca KOP. Augustyniaka, który po wy- 
wróceniu się łodzi na rzece Mereczance 
dopłynął do brzegu litewskiego i był przy- 
trzymany przez straż litewską. Augustynia- 
kowi zwrócono też karabin i ładownice. 
Trzymano go w strażnicy. 

Sowieckie fabryki zboża płoną 
Z Mińska donoszą: Onegdaj wybuchł olbrzymi pożar w „Sowchosie* Du- 

kory wpobliżu Mińska. Pastwą płomieni padło zgórą 50 tys. p. rozmaitego 
zboża, żywy i martwy inwentarz, maszyny rolnicze i t. d. Podczas akcji ratow- 
niczej nieznana ręka, by odwrócić uwagę od pożaru czy z innych jakichś obu- 
dek podpala po kolei wszystkie gospodarstwa wybitniejszych komunistów. 
Straty ogromne. Wieś spłonęła doszczętnie. Sprawców pożaru nie zdołano 

  

wykryć. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologji U. S, B. 
z dnia — 3-XI 1928 r. 

Cisnienie | - 
ścedoię 6 6. ] je 

Temperatura | ada \ + 10°с. 

d za do- | Ron" 
Wiatr I 
grzeważający ] 

Uw a gi: pochmurno, mgła. 

Minimum za dobę — 100C. 
Maximum na dobę 119C. 
Tendencja _ barometryczna: 
śnienia. 

Południowy. 

wzrost  ci- 

GBTGGE 
URZĘDOWA. 

— Inspekcja policji wileńskiej. Przybył 
do Wilna RE Komendy Głównej Po- 
licji insp. Wróblewski celem przeprowadze- 
nia inspekcji oddziałów policji na terenie o- 
kręgu wileńskiego. 

— Pan Wojewoda złożył hołd zmarłym 
za Ojczyznę. W dniu Zaduszek p. Wojewo- 
da Raczkiewicz w towarzystwie p. Wice-Wo 
jewody Kirtiklisa odwiedził groby połegłych 
w obronie Ojczyzny, znajdujące się na wszy 
stkich cmentarzach wileńskich. 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie miejskiej komisji technicz 

nej. W poniedziałek, dnia 5 listopada, od- 
będzie się posiedzenie miejskiej komisji te- 
chnicznej z następującym porządkiem dzien 
nym: 1) regulacja placu Katedralnego i przy 
ległych ogrodów i ulic, 2) akceptacja proje- 
ktu budowy szkoły na ul. Sierakowskiego 
6, 3) rozpatrzenie projektu budowy ośrodka 
zdrowia, 4) wolrte wnioski. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji fi- 
nansowej. We wtorek, dnia 6 listopada od- 
będzie się posiedzenie miejskiej komisji fi- 
nansowej. Na porządku dziennym sprawy 

następujące: 1) sprawa przeniesienia kredy- 
tów w budżecie 1928 - 29 r. 2) program 
robót inwestycyjnych w granicach dodat- 
kowej pożyczki w wysokości 700.000 zł., 
3) budżet dodatkowy na budowe gmachu 
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Opieński, sam muzyk niepospolity, 
kompozytor i dyrygent, prawie naj- 
częściej zagranicą przebywający, na- 
leży, aby się tak wyrazić, do najbliż- 
szego otoczenia wielkiego wirtuoza 
gry fortepianowej i wielkiego patrjoty. 

To też sporo w monografji Opień- 
skiego znajdziemy nowych a najauten- 
tyczniejszych szczegółów z życia Pa- 
derewskiego obok wyjątkowo _prze- 
nikliwej analizy zarówno jego kompo- 
Zycyj muzycznych jak jego gry. 

Na Podolu urodził się Paderew- 
ski, w listopadzie 1860 roku, pod 
dachem starego wiejskiego dworu żw 
Kuryłówce w majątku pp. Iwanow- 

-_ Skich, których ziemską niemałą for- 
tuną administrował ojciec przyszłego 
wielkiego pianisty, p. Jan Paderewski, 
dzielny rolnik, gorący patrjota, oże- 
niony z córką zesłanego na Sybir 
profesora wileńskiego uniwersytetu, 
Nowickiego. Taka to, coprawda bar- 
dzo pośrednia, filjacja łączy Pade- 
rewskiego z Wilnem. 

Licząc zaledwie 20 rok życia po- 
ślubił pannę Antoninę Korsakównę 
uczenicę warszawskiego Instytutu, też 
pianistkę — j utracił ją przy przyj- 
Ściu na Świat pierwszego dziecka, Sy- 
na. Przypomina Opieński pierwszy 
koncert kompozytorski Paderewskie- 
Bo w Warszawie, tw 1885 r. 'Cytuje 
głosy ówczesnej krytyki... Przypomi- 
na nabycie przez Paderewskiego ma- 
iątku ziemskiego Rozprzę pod Piotr- 
<owem, jego wielokrotne próby zało- 
Zk Polsce dla siebie letniej rezy- 
encji wiejskiej. W. 1897 nabył cud- 
= Położony w podkarpackiej okoli- 
tort jatek Kąśnię. Nie chcąc tracić 
Ortuny ną niedające się skontrolować 
wydatki — pisze Opieński — sprze- 
dał Paderewski i Rozprzę i Kąśnię. 

v
 

Natomiast w 1899 nabył od hr. Le 
Marois piękną willę Riond-Bosson 
nad Lemanem wpobližu miasteczka 
Morges, — a pani Helena Paderew- 
ska, druga żona wielkiego artysty, z 
domu baronówna Rosen, (ślub dawał 
ks. prałat Chełmicki w katedrze war- 
szawskiej w maju 1899 r.) — rezy- 
dencję nad Lemanem uczyniła jednym 
z najmilszych zakątków w Europie. 
Opisuje go szczegółowo Opieński. 
Ogromny sad, znakomite oranžerje, 
słynna hodowla kur, szkoła gospo- 
darstwa wiejskiego stanowią jakby 
„Oprawę“ pałacowej willi, pełnej dzieł 
Sztuki. Zwłaszcza wysokiej wartości 
jest zbiór waz chińskich, w których 
się Paderewski specjalnie kocha. La- 
tem w Riond-Bosson (utarło się mó- 
wić: w Morges) pełno gości z Euro- 
py i Ameryki. Wielka feta na św. Ig- 
nacego, 31 lipca. 

W ożywionem zawsze Riond-Bos- 
son nastała długa pauza: podczas 
przebywania Paderewskiego na Świe- 
cznikowem stanowisku politycz- 
nem. Lecz od czasu kiedy się wyco* 
fał z życia politycznego, ze służby 
politycznej dla ukochanej Ojczyzny — 
życie Paderewskiego w Riond-Bosson 
powróciło powoli do dawnej, przed- 
wojennej normy. Podczas sezonu zi- 
mowego, — koncertuje. We Francji, 
w Anglji, w Ameryce. Czas od czerw- 
ca do października spędza u siebie w 
Szwajcarji. Wnętrze willi pałacowej 
nie zmieniło się — pisze Opieński — 
wiele od lat kilkunastu; przybyły tyl- 
ko liczne pamiątki niedawnej  przesz- 
łości, stosy dyplomów z kraju i z 
zagranicy, fotografje z dedykacjami od 
papieży Benedykta i Piusa, od Wil- 
sona, Focha, Mussoliniego, od kr6- 
lów i królowych... Największe oży- 

wienie do Riond-Bosson wnoszą _po- 
siedzenia genewskie Ligi Narodów. 
Wówczas pp. Paderewscy odnawiają 
dawne i nawiązują nowe znajomości 
z najwyższych sfer polityki międzyna- 
rodowej; odbywają się większe i mniej- 
sze przyjęcia, obiady, Śniadania. 
Niemców się tylko nie widzi w Riond- 
Bosson. Że zaś w atmosferze polsko- 
europejskiej domu pp. "Paderewskich 
niejedna dojrzewa akcja, _ niejedno 
kształtuje się posunięcie, mogące być 
wielce korzystne dla „sprawy pol- 
skiej* tego chyba podkreślać nie trze- 
ba. Bez „pracy dla Ojczyzny" żyćby 
nie mógł ani dnia jednego — Pade- 
rewski. Nieoficjalnej już — lecz  nie- 
mniej skutecznej. 

„Kiedy zaś nadchodzi połowa wrze- 
Śnia, życie „publiczne” ulatnia się ze 
wspaniałego ale i zacisznego zarazem 
kome'u pp. Paderewskich. Rozpoczy- 
na się pracowite przygotowywanie się 
do artystycznych £ournćes, W ciszy 
przedwieczornej zaczynają do spusto- 
szałych salonów zalatywać z  pierw- 
szego piętra dźwięki fortepianu. To 
mistrz pasaż po pasażu, fragment po 
fragmencie „przechodzi”, wypróbowuje, 
wydoskonala technicznie: to Fantazję 
Chromatyczną Bacha, to którą z so- 
net Beethovena, to jakieś opus Szope- 
na lub Liszta... 

Gel 

DIG 

NIKA 
szkoły powszechnej na Antokolu i domu ro- 
botniczego, 4) statuty podatkowe na rok 
1929 - 30, 5) sprawa uposażeń techników о- 
kręgowych. 

— (0) Otwarcie bibljoteki miejskiej. W 
dniu wczorajszym została otwarta bibljote- 
ka i czytelnia miejska przy ul. Wielkiej 46. 
Bibljoteka będzie czynna codziennie, z wy- 
jątkiem dni świątecznych, ed godz. 4-€j pp. 
do godz. 8-ej wiecz. Opłata za korzystanie 
z bibljoteki wynosi od 1 książki 50 gr. mie- 
sięcznie, z czytelni — 50 gr. miesięcznie, 
dziennie 5 gr. 

KOLEJOWA. 
— Zniżki kolejowe na przewóz rezerw 

zbożowych. W dniu wczorajszym wrócił do 
Wilna ławnik miejski p. Łokuciewski, który 
delegowany był da Min. Komunikacji dla 
wyjednania tam ulg taryfowych przy prze- 
wożeniu zboża (40 aoc) przeznaczone 
go na rezerwy zbożowe. Ministerstwo przy- 
znało ulgę w wysokości 50 proc. od nor- 
malnej taryfy. EMICKA 

— Wiec ogólnoakademicki. Wileński ko- 
mitet akademicki niniejszem przypomina, że 
w dniu dzisiejszym o godz. 12-ej w połud- 
nie odbędzie się wiec ogólnoakademicki w 
Sali Śniadeckich USB w sprawie propagan- 
dy samowystarczalności gospodarczej. | 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Rada Zjednoczonych 

Sodalicyj niniejszem składa gorące podzię- 
kowanie wszystkim, którzy łaskawie ofia- 
rowali swój współudział w Akademji ku czci 
św. Stanisława Kostki, a zwłaszcza Ks. Kan. 
Prof. St. Miłkowskiemu, zespołowi chóru, 
„Lutni* z prof. Leśniewskim na czele, pa- 
niom hr. Ledóchowskiej, Potopowiczównie, 
Jasińskiej i Szopównie, oraz Magistratowi 

m. Wilna za bezpłatne udzielenie sali. 
— Dziennikarz wrocławski zwiedza Wil- 

no. Dziś rano przybył do Wilna odbywający 
podróż po Polsce redaktor największego pi- 
sma we Wrocławiu baron Engelharn. 

Gościa powitał na dworcu oraz towarzy- 
szył Mu przy zwiedzaniu miasta p.o. kie- 
rownika oddz. bezpieczeństwa p. K. Pro- 
tas ewicz. 

— Fragment akcji samowystarczalności. 
W dniu wczorajszym grupa studentów USB 
zorganizowała pochód, którego członkowie 
dekorowali okna firm sprzedających towary 
zagraniczne ulotkami. 

Treść tych ulotek oraz rysurtek, mający 
przedstawiać kupca sprowadzającego towa- 
ry zagraniczne, wywoływały huragany śmie 
chu ku niezadowoleniu udekorowanych. 

— Zarząd Opieki Rodzicielskiej przy gi- 
mnazjum im. E. Orzeszkowej urządza dziś 
o godz. 12 i pół w sali miejskiej poranek 
muzyczno - kinowy. Program urozmaicony 
cena wejścia zniżona, (60 i 30 gr.) cel po- 
żyteczny i wielce aktualny powinny zachę- 
cić wszystkich przyjaciół kształcącej się mło 
-dzieży naszej. ‚ 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Wystę- 
py Marji Gorczyūskiej. Towarzyszące Ma- 
rji Gorczyńskiej niezwykłe powodzenie ka- 
sowe, oraz artystyczne ną jej występach skło 
niły znakomitego gościa do przedłużenia 
swych występów w Wilne. 

Dziś M. Gorczyńska wystąpi dwa razy: 
O godz. 5.15 pp. Marja Gorczyńska wy- 

stąpi w swej świetnej kreacji krotochwili W. 
Rapackiego „Panna z dobrego domu* (ce- 
ny miejsc zniżone), o godz. zaś 8.30 wiecz. 
— w komedji amerykańskiej Millera i Mil- 
tona „Szkoła wdzięku”. 

Jutro „Szkoła wdzięku”. 
— Popołudniówka szkolna. Dziś o godz. 

3 pp. po raz ostatni w sezonie grana będzie 
przezabawna komedja J. Korzeniowskiego 
„Stary kawaler*. Ceny miejsc od 20 gr. 

— Reduta na Pohulance. Dziś po połu- 
dniu dramat G. Zapolskiej — „/Tamten* z 
Józefem Karbowskim w postaci Korniłowa. 

Ceny miejsc zniżone. Początek o 'godz. 
15.30. Bilety wcześniej w „Orbisie* — i od 
godz. 14-ej w kasie teatru. * 

Wieczorem po raz drugi sztuka T. Lo- 
palewskiego „Rycerz z La Manczy“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Tytoń litewski w rękach żołnie- 

rzy KOP'u. Wpobliżu strażnicy Pohajnic 
patrol KOP'u spotkał dwie kobiety, przekra 
dające się z Litwy. Na widok żołnierzy ko- 
biety porzucił, worek i uciekły z powro- 
tem. W worku znaleziono 20 kg. tytoniu. 

KL LJ 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

3 listopada 1928 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Holandja 357.55 358.50 356.70 

Londyn 43,24 43.34 5 43,13 
Nowy-York 8,90 8.92 | 8.88 
Paryż 34,83,5 34,92 34.75 . 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,60 172.03 171.17 

Wiedeń 125,42 125.73 125.11 

Marka niem. w obrotach nieoficial. 212.40 

$ 

tegoż dnia o g. 2 po poł. 

mych zmarłego 

  

SPORT. 
1 p.p. Lzg.—Ognisko 5:1 (2:0). 

Mistrzowska drużyna okręgu 1 p.p. Leg., 
ta sama, którą Polonia przemyska biła jak 
chciała i która w spotkaniu z każdą dru- 
żyną warszawską byłaby jagniątkiem potul- 
nym w dniu wczorajszym dowiodła Znów, 
że tytuł swój zdobyła jednak zasłużenie. 

W spotkaniu z drużyną Ogniska (o pu 
har Wil. O. Z. P. N.) leguni uzyskali, bez 
zbytniego zresztą trudu wynik zdecydowa- 
nie świadczący o ich przewadze 

W początku mecz prowadzony jest w 
powolnym tempie i bez wyraźnej przewagi. 
Ataki obu drużyn nie umieją wyzyskać sy- 
tuacji. Wojskowym udaje się, po kopaninie 
podbramkowej uzyskać prowadzenie, a po 
chwili już za rękę Bućki sędzia dyktyje 
rzut karny brawurowo wykorzystany przez 
Wołyńca. 

Po przerwie tempo gry, a równolegle 
z nim i brutalność wzmaga się. Gracze 
kopią się i coraz częściej słychać głosy. 
Ognisko strzelą bramkę, poczem całą siłą 
pcha do wyrównania. Los chce jednak ina- 
czej. Pomimo usunięcia z boiska Krawczy- 
ka i Malickiego wojskowi „ładują* jeszcze 
trzy bramki, kwalifikując się tem samem 
do pół-finału. 

Dziś na boisku Makabi (2 po poł.) 
kolejne spotkanie: 

Pogoń—AZS. Mecz zapowiada się cie- 
kawie gdyż zwycięska drużyna wchodzi 
automatycznie do finału. Spotkanie te war- 
to zobaczyć. W.T 

Gzy wielcy mistrzowie mogą 
hrać pieniądze? 

Mistrz ' amsterdamskiej  Olimpjady w 
maratonie, murzyn z francuskiego Senegalu, 
El Ouaffi przeniósł się do Ameryki gdzie się 
produkuje za grube pieniądze. Grube jak 
grube — to rzecz względna. 

Ostatnio zorganizowano w Nowym Jor- 
ku w olbrzymiej hali bieg maratoński, Wi- 
dzów było dziesięć tysięcy. El OQuaffi już po 
kilkunastu kilometrach zdystansowali zdecy- 
dowanie wszystkich współzawodników. 
Trzymał się go tylko uparcie Joe Ray. Bie- 
gli tak we dwójkę przez 42 klm. nie odstę- 
pując się wzajemnie ani na krok, Ale na 
ostatnich 195 mretrach murzyn wspaniałym 
finiszem zapewnił sobie zwycięstwo _pozo- 
stawiając Ray'a o 50 mtr. w tyle. Czas 2 
godziny 44 min. jest wręcz doskonały, gdyż 
biegać po bieżni o niespełna trzystumetro- 
wym obwodzie w dusznej bali jest stokroc 
ciężej niż po szosie. 

Za ten wyczyn sportowy, dowodzący 
świetrrecgo przygotowania otrzymał El OQua- 
ff... 3.000 dolarów. Cała prasa sportowa 
nazwała jednomyślnie biednego murzyna 
szują, zawodowcem i nieprzyzwoitym pseu 
do-sportsmenem. A jednak gdzie tu spra- 
wiedliwość? 

Genjalny śpiewak, ot chociażby nasz 
Kiepura, bierze nieraz — 2.000 dolarów za 
występ a minimum 500 dol. A przecie śpie- 
wa co wieczór, w ciągu roku może z po- 
wodzeniem, bez nadwyrężenia gardła, pro- 
dukować się ze 250 razy. Głupia klempa 
przewracająca bezmyślnie oczami,nie zada- 
wszy sobte innego trudu, jak przypodobać 
się reżyserowi — zostaje gwiazdą filmową 
i pobiera olbrzymią gażę. Aktor nie pobiera- 
jacy pensji, możliwie największej, byłby 
uważany za warjata. Muzyk, tancerz, akro- 
bata — każdy bierze pieniądze za to, że 
publiczność go ogląda, czasem podziwia. 

Nikomu na myśl nie przychodzi oburzać 
się, że ludzie ci żyją ze swej sztuki. To jest 
Przyjęte i całkiem normalne. Ale sportsmen 
— pie! 

Tamci to artyšci, žyją dla sztuki, są 
pożyteczni dla kraju gdyż podnoszą dusze, 
wpajają, uszlachetniają, wysuwają inne 
cele.... i t. d. i t. d. oklepane i bezmyślne 
frazesy bez sensu. Tylko skończony bęcwał 
nie dostrzeże w tem stuprocentowej obłudy. 
Na* sto sztuk widzianych w teatrze 99 to 
wesołe farsy albo ciężkie dramaty nie pou- 
czające nikogo i nie mające innego celu jak 
rozerwać widza. Ta setna umoralniająca i 
naprawdę pożyteczna sztuka nie może wy- 
trzymać 3 dni — nikt nie chce jej oglądać. 
Aktor produkujący się dzień w dzień tylko 
w celu zabawienia widza, nazywa się „ka- 
płanem sztuki* i może brać pieniądze bez 
wstydu. 

Ale człowiek, który ukochał sport, któ- 
ry ma od natury nadzwyczajne warunki fi- 
zyczne, który musi trenować miesiącami 
żeby stanąć do zawodów (maratonu nie 
można biegać w ciągu roku więcej jak 
cztery, pięć razy), taki człowiek jeśli weż- 
mie pieniądze jest uważany za szuję i nie- 
gentelmena. Gdy się dochodzi do wielkiej 
klasy w jakiejkolwiek gałęzi sportu, trzeba 
trenować dzień w dzień, trzeba prowadzić 
specjalny tryb życia Żeby się w tej formie 
utrzymać. Taki atleta — mistrz Ściąga każ- 
dym swoim występem tysiące widzów; bi- 

  

s: 

Władysław SZWENGRUBEN 
Doktór Medycyny, Lekarz Naczelny Szpitala Epide- 

micznego na Zwierzyńcu w Wilnie 
zmarł dnia 3 listopada 1928 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek dn. 6 listopada 
o g. 9 rano w kościele św. Jakóba, wyprowadzenie zaś zwłok z kap- 
licy Szpitala Epidemicznego (na Zwierzyńcu) na Cmentarz Rossa 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajo- 

Żona, córka, siostry, bracia i rodzina. 

lety są drogie, kluby organizujące zawody 
zarabiają masę pieniędzy. Zawodnik po pa- 
ru latach jest do niczego; jeśli w czasie 
swej świetności nie uciułał trochę pieniędzy 
będzie musiał drwa rąbać (mistrzowie spor- 
tu są to przeważnie ludzie tępi umysłowo). 

Więc dlaczegoż, póki może, póki chęt- 
nie mu zapłącą, nie ma on zarobić nieco 
pieniędzy. Czem się on różni od każdego 
innego człowieka żyjącego z tego — co 
umie. Czemu właściciel dobrego gardła mo- 
że napychać sobie kieszenie a posiadacz fe- 
nomenalnych nóg i płuc ma klepać biedę. 
Czemu, skoro jeden i drugi robią to samox 
zadziwiają tłum talentami od natury otrzy- 
manemi, 

Karol. 

| KRWAWY Świr 
Ę nad Newą“ 

Księżna Masza. 

Największa rewelacja sezonu 
L w tych dniach w kinie „HELIOS* 

  

   
   

    

  

Urbi et orbi. 
wc popularny i jedyny esteta, Ne- 

mezjusz Klemens Ogórkiewicz, nie otrzy- 
mał zaproszenia na zjazd literatów i poe- 
tów w Wilnie, nie zaproszono go również 
na próbę jeneralną genjalnego dramatu mło- 
dego poety, a więc przez to p. Nemezjusz 
stracił możność dokładnego zaznajomienia 
się z cudami sprawności i sprężystości za- 
kulisowej działalności naszej Propagandaiaj 
ni kultury i słowa polskiego na esach; 
wtedy gdy osobnie na górni, a siedzialnie 
i stojalnie na dolni—zajęte były przez oso- 
by niezawsze spokrewnione ze sztuką, a 
garderobiarnie, odpoczywalnie i spacero- 
walnie wypełnione ywarem i szczebiotem 
BAY posiadaczy bezpłatnych zapro- 

sze. 
Lecz takie wyraźne ignorowanie jego 

osoby bynajmniej nie wpłynęło ujemnie na 
pogodę ducha naszego estety. Na zdjęciu, 
które wczoraj otrzymaliśmy, widzimy go 
rozmawiającego z poczciwym kmiotkiem, 
ostoją dobrobytu gospodarczego, solą zie” 
mi naszej, busolą, wskazującą prymitywny 
zdrowy kierunek — poszukiwaczom wrażeń 
estetycznych. 

Przyjaciel N. K. Ogórkiewicza. 

  

с ZEKOLADKI 
„Daniusia“, „Zlofa“ 

i „Owocowa, 
fabryki 

M. PiAgecki w tratowe 
ч Są wyśmienite. Żądać wszędzie. , 

    

5 9 dni na Morzu Śródziemnem, 
3 WYCIECZKA WGŁĄB EGIPTU. 

7 dni na Nilu— 
WILJA w BETLEEM. 

5 dni w Palestynie. 

  

   
Piękna podróż NA WSCHOD 

GWTOWARZYSTW 
KR OLE WIKA 

  

   
   

     

GRUDZIEN 1928. 

     
       

     A 
 



RADJO. 

Niedziela dn. 4 listopada 1928 r. 

10.10- 11.25: Tr. nabożeństwa z Kate- 
dry Wileńskiej. 11,56- 12,10: Tr. z Warsza- 
wy: sygnał czasu, hejnał, oraz komunikaty. 
12,10—12,30: Tr. z W-wy: Poranek muzycz- 
ny w wyk. Orkiestry Filharmonicznej z 
okazji I w Wilnie Zjazdu Literatów Pol- 
skich. 14,00—15.05: Audycja zarezerwowaną 
ala Zjazdu Literatów. 15,05—17,20; Trans- 
misja z Filharmonji Warszawskiej. 17,20— 
17,45: Tr. z W-wy „Loterja i jej rozwój* 
odczyt. 17,45—18,00: Tr. z W-wy: „Chwilka 
lotnicza“. 18,00—19,00: Tr. z W-wy: Kon- 
cert popularny w wyk. orkiestry P. R. 
19,20—19,45: Tr. z W-wy: Odczyt „Włoczę- 

i myśliwskie*. 19,45— 20,00: Komunikaty. 
0,00—20,25. Tr. z W-wy: „Rozrywki umy- 

słowe*. 20,30:— Tr. Obchodu 10-lecja Klu- 
bu Urzędników w Warszawie. 21,30: Trans= 
misja z W-wy: Koncert z wyk. Orkiestry 
P. R. 22,00—22,30: Tr. z W-wy: Komuni- 
katy oraz muzyka taneczna. 

Poniedziałek dn. 5 listopada 1928 r. 

11,56—12,10: Transmisja z W-wy: Sy- 
gnał czasu, z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
oraz komunikaty. 16,10—16,30: Odczytanie 
programu dziennego i gchwilka litewska. 
16,30 — 16,45: Komunikat L.O.P.P. 16,45— 
17,00: Muzyka z płyt gramofonowych 
17,10 — 17,35: „Jak się zwierzęta chronią 
przed zimą?* pogadanka. 17,35 — 18,00: „Mu- 
zyka instrumentalna wieku XVII* odczyt. 
18,00—19,00: Koncert popołudniowy. Wyk. 
orkiestra wojskowa 6 pp. Leg. 19,00—19,25: 
Audycja wesoła z cyklu: „Rozwój Polskie- 
go Humoru”. 19,25 — 19,50: Komunikaty 
i sygnał czasu z Warszawy. 20,00 — 20,25: 
„Rycerz z Lamanczy. Т. Łopalewskiego* 
pogadanka. 20.30 22,00: Transmisja z Ka- 
towic. Koncert.-22,00 — 23,30: Tr. z W-wy: 
komunikaty oraz muzyka taneczna. 

  

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

  

Lekcyj muzyki FORTEPIAN 

iTEORJA 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWIEZ 
PROF. KONSERWATORJUM 

Informacje od 11-ej -- 1 i od 4 — 5 pp. $-10 Jakóhska 1—L 
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Miejski Kinematograi | 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od ama 31 października do 4 listopada 1945 r. włącznie pędzie wyświetlany film: 

pW ĄKROKAGEHIE NOCY* dramat w 10-ciu aktach | 
W rolach głównych: Patsy Ruth Miller i Matt Moore. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szcze- | 
pańskiego. Kasa czynną od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: 
„POCIĄG W PŁOMIENIACH". 

  

Test „IEI0$” 
Dzis! Wielki 

sensacyjny film 

| 
„czerwony Bies 

ności Paryża* SUŻY VERNON i mistrz ekranu Michał Bohnen. Piękna księżniczka w łapach rozbestwionego 
pięknej księżniczki rosyjskiej. W rol. 

4% (Tajemna Moc). Wstrząsający dramat erotyczny z życia 
gł. „Królowa Pięk- 

  

    

  Prow A. PAKA. 

  

KAPELUSZE we DźwiSKiE ; - 
MĘSKIE ze starych na naj- 

<- nowsze fasony „przerabiam, 

czyszczę i farbuję tylko w 

a specjalnym naszym zakładzie 

| I, LAM i SY 

СЕМЕ 

   

    

w najwyższym gatunku 

į 
Zygm 

poleca 

Skład maszyn rolniczy: 

po cenach konkurencyjnych 

ch 

Wilno, Zawalna 11-a, telefon 6-31. 

Ei sam ao mas 

  

Wielki 
Dom 
handlow 

© WILNO, Wielka 52/54 < 
(wejście z bramy). 

unt Nagrodzki 

T 
ia 

Korzystna propozycja. 

Czy chcesz być bogatym, 

ku i dobrobycie, 

szczęśliwym, żyć w dostat- 

bez trosk o lepsze jutro? 

Jeżeli tak—więc pocóż zwlekasz? Wszak 15 listopa- 

da r. b. rozpoczyna się już ciągnienie 1-ej kla- 

sy 18-ej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 

Główna 
wygran: 

Co drugi los bezwzględnie 

Kupujcie los P. 

wygrywa!!! 

szej i najszczęśliwszej kolekturze 

KH. MINKOWSKI 
Wilno, ul. Niemiecka 35, tel. 13-17. 

P. K. O. Nr. 80.928. 

a zł. 750.000 i wiele, wiele innych. 

tona | plot 2. | elo 202. 11 0   

P. Lot. Klas. tylko w najwięk- 

Centrala w Warszawie, Nalewki 40, Tel. 296-35. 

P. K. O. 3553, która wzbogaciła tysiące swych graczy. 

Wobec wielkiego popytu 

damy ograniczoną ilość ta 

stańcie do urny szczęścia, uj 

sze zawsze Szczęśliwe 

Zamiejscowy: 
maniu zamów 

losy. 

Kolektura Loterji Państwowej 

0— 

WERNSYKASAORZESA 

  

ZŁ 
a również 7zagranicznych. 

Arnold Fibiger 
Antoni Drygas 

B. Sommerield 

Pleyel-Paris 
i inne. 

  

oryginalne VENTZK 
poleca 

m
a
m
m
a
 

Skład maszyn rolnicz 
Wilno, Zawalna 11-a, telef 

H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka Nr. 

ropejskich, 
w Wilnie). 

na losy P. P. L. K. posia- 

kowych. Nie traćcie czasu, 
kupując czemprędzej na- 

m wysyłamy losy natychmiast po otrzy- 

jenia i właceniu należności na nasze 

konto P. K. O. Nr. 80928. 

35. 

KRCEANEBZOCACHGNERUDUSZ
SNAGZERZEZM 

Skład fortepianów, pianin i fisharmonij 

K Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874) 

PRZEDSTAWICIELSTWO najst. fabryk POLSKI CH. 

śsze nagrody na wystawach eu 

ZŁOTE” MEDALE na Targach Półn. 

  

IEGO 

Zygmunt Nagrodzki 
ych 
on 6-37. 

BZRUDUZESEZUUKONOGUBODEZEZARANNOGURNEDECE 

PARNIKI 

1 

-__и 

`--------_----------’ 

     

   

2) 

ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

  

medal zi 
Żądajcie wszędzie, 

„KONTINENTS 

  

Grand Prix 
Paris 1927 › 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga Sa 

ilno 

0 y 1928 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

znana 
firma 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

a TROGCY "> 

KOLDRY- 
z rozmaifych maferjalėw i najlepszej waty 

Tel. 625. 

  

  

wyrabia i sprzedaje 

Beja Chanufin 
Wilno, Niemiecka 23 firma Sezystuie 

Sprzedaż równieź na RATY. 

  

  

TRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIE NM 

Kalosze i Śniegowce 

„KWADRAT” 

funkcję or, 
dzają apetyt. Я „„ŽIOLA Z GOR HARCU D-ra LAUERA usuwają cier- В 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia he- | 
MOTOR LĄ: reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty 

iszaje. ® 
ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA zostały nagro- | 

dzone na wystawach lekarskich najwyższemi odznączeniami $ 
i złot. medalami w Badenie, Berlinie, 
Londynie i wielu innych miastach. 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 
wyleczonych. ё 

Cena 1|2 pudełka zł. 1.50,—podwójne pudełko zł. 250. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. A 

„UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naślado- Ęj 
wnictw! Reprezentacja na Polskę: „PROTON* 
ul. Św. Stanisława 9—11. 

  

RATUWJGIE ZDROWIE! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, 

že 75 proc. CHOROB POWSTAJE z POWODU OBSTRUKĆJI ' 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

maitszycb chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze- 
mianę materji. SŁYNNE OD 45 LAT W CAŁYM ŚWIECIE. 

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. 
Hochflaetter i wielu in. wybitnych lekarzy, są idealnym śrOd- 
kiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwar- 
dzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają R 

ganów trawienia, wzmacniają organizm i pobu- 

Wiedniu, 

  

6 

  

 Krand-Prix "rs" 
Wielki medal 2loty "7 

Jakość gwarantowana 
Żądać wszędzie 

R. ZŁATIŃ 
| fel. 16-21. U Wilno, Niemiecka 28, J i 

Skład 
fabryczny 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Woydyłło. % 

  

ul. Niemiecka 26. 

Warszawa, 

    
   

     

1927 

  

Paryžu, 

0-984 mą 

Wileńska 38. marynarza. Z księżniczki—kasjerkę, z dyplomaty— kucharzem, z generała—portjerem... Rokordowy sukces we 
wszystkich stolicach swiata. Orkiestra powiększona. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

3 : Dziśl Uroczysta premjera! Najnowsze, najwybitniejsze i najśmielsze zrcyczieło E. A. DUPONTA tworcy 
Kino- TE W EE e = 6в 

:Ё‚"Х'ПЁР]РШЪ | „Variete" i „Dwóch Światów” pań o Bl Ė © LL) E 
A.Mic i . JEAN BRODIN i EWA GRAY. Dancingi. Kaba- 

Aino- 
Teatr „Vanda“ 

Kimo „Pitcadilly“ 

  

  

  

M 

LORÓRĄ 
4-riędowa 'portable maszyna do pisania, 

Główne role odtwarzają 
genialna tragiczka Olga Czechowa > rety. Przepych. Wystawa. Arcydzieło o najwięk- 

szym nakładzie kosztów i pracy. Fascynująca i najbardziej atrakcyjna treść. Początek v g. 4-ej, ost. 10.25. 

arcydzieło epoki 
odrodzenia Wielka 30. 

| rosyjskiego Ilji 
| Erenburga p, t. 

WIELKA 42. 

Dziś! 

„Miłość Joanny Ney 

Potężny dramat 
genjalni mistrzowie ekranu CONRAD VEJDT, PAWEŁ 

Powiększona orkiestra koncertowa. Bilety honorowe nieważne: 
Dziś! Na górze jest niebo i na dole jest niebo! Słowa te przestają być problematem, oglądająć nieporównane 

Lukrecįa Borgia w 12 akt. 

WEGENER, BASSERMAN i urocza LIANA HAJD. 
Najwspaniaiszy film rewolucji bolszewickiej, 

66 dramat w 12 wielk. aktach. W roli tytułowej 
Holm. Zażarte walki między czerwoną i białą armią. 

. Prowokacje i sądy czrezwyczajki. Ujawnienie tajemnic agentur sowieckich. Miłość w krwawych oparach re- 
wojucji. Tragiczny splot miłości i obowiazku. Poczatek o g. l-ei. Ost. seans 10.30, 

L © $Y 
I Klasy 18 Polskiej Loterji Pań- 

stwowej 

już kupują wszyscy tylko w najwię- 
kszej, najstarszej i naejszczęśliwszej 

w Polsce kolekturże 

E. Liehtonstein i $-ka 
Warszawa, Centrala kolektury, Mar- 

szałkowska 146. 

ODDZIAŁY ZAMIEJSKIE: 
Łódź, Wilno, 
Piotrkowska 72. Wielka 44. 
FIRMA EGZYSTUJE od 1835 r. 

Główna wygrana 

250 tysięcy 
OGÓLNA SUMA WYGRANYCH 

Zł. 26,761.600 Zł 
Cena losów: 

1|2 zł. 20 

"to DRUGI LOS WYGRYWA 
Uszczęśliwiliśmy już tysiące 

redzin. 

Za kupione i wygrane u nas losy 
wypłaciliśmy już klientom 

kilkadziesiąt miljonów złotych. 
Łaskawe zlecenia prowincji załatwia- 
my zgodnie z naszą tradycją, odwro- 

tną pocztą szybko i punktualnie. 
Konto P. K. O. dla Warszawy 9374— 

dla Łodzi 64209. 

Uwaga: Ze względu na wielki popyt, 
jakim cieszą się nasze szczęśliwe lo- 
Sy, prosimy naszych P. T. Klientów 
o śpieszniejsze zamawianie losów, 
gdyż uskutecznić będziemy mogli tyl- 
ko wcześniejsze zamówienia. 

Osfafnio znów padły u nas 
wielkie wygrane: 

Zł. 100 tysięcy na Nr. 88858 
40 26444 
40 5 „ 110793 

i bardzo wiele po 

  

  

ili z1.40:— 

  

” » ” ” 

” 15 tysięcy, po 
10 tysięcy i t. @. 

  

W tem miejscu prosimy wyciąć i nam 
łaskawie w liście przesłać. 

  

ZAMÓWIENIE „19* 
Do najsłynniejszej w Polsce kolektury 
E. Lichtenstein i S-ka, Warszawa, 

Marszałkowska 146 

Niniejszem upraszam o przysłanie 
mi do l-ej kl. 17 Loterji Państwowej 

całych po zł. 40.— 
połówek po zł. 20.— 

RS ćwiaitek po zł. 10.— : 

Należność wpłacę po otrzymaniu 
losów do PKO. czekiem nadesłanym 
przez kolekturę. 
Imię i nazwisko..__...._..... 
Dokładny adres 

   

  

100 złotych 
płaci wytwórnia „Polart-Film* przy 
Związku Art. Szt. Kinem. w Wilnie 
zą krótkie scenarjusze naukowe, uzna- 
ne zą nadające się do nakręcania. 

Warunki na miejscu. 
Biuro czynne codziennie 5-7. Ostro- 

bramska 27. 

1500 
250 *pudów siemienia Inianego 
sprzedamy z natychmiastową dosta- 
wą Wileńskie Biuro Komisowo- 
Handlowe, ul. Mickiewicza 21, tel. 152g 

pudów słomy lnianej 

tz wzi wr ry a BO WIZ KJ US RÓ WI 
zz 
BER GZ (EW) CZM CZD GZ CWE (ZU ED CET LB CZD ZE CEZ 

Wh D 5 ń W wypadanie, łupież * 
łysienie us: 

„Esencja Chinowo - Chmielow. | 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, skłądy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
€—posp Wydz. Zdr. Puble Nr 154. 

jaką Pan szuka. 

„kicho pisząca”. 
„Wygodne warunki płatności”. 

Żadajcie prospektów i oferty od firmy 

B-cia KDHN i S-ka, Wilno, Wielka 56. 
  

INT STAR ZET 

w 
A
C
 

лог 

B
R
G
U
B
Z
S
Z
A
G
S
 

  

(ча СЕ КТБ KHK OKI KE GUCWUYEWWNACGMZEMEW Od 8 40 11044 40 8, т. 11. 

   
    
   

| 4 LEKARZE $ 

| —y: Zi: 

  

  

„najlepsze uderzenie”, 

  

OTRZEREE RZESZA 

BRZEREA RZY CZY EUR FEB UGI GZ : : z BREZRZE MBB 
dym (hiromantka Wóżła BE 8 
zepowi zyszłość, - L dowe, 0 miłości Ft 4. przejmuje da gg POSADY 

10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- u Ron 
przeciw Krzyża, ul. Młynową Nr 21 @ 
m. 6, w bramie na piawo schody. | B żwytałen 

KARTOFLE | 
m w. każdej ilości sprzedaje „Rolnik 
gm Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. m 

147, w składach: Paciłic Rossa i Sklep 
Kalwaryjska 6. 2 

Doktor medycyny 

Мапап  Mionicki 
Adjunkt Kliniki Syfil.- 
Skórnej Uniwer. 5, В. Р 

_.'.'.'ртягбсіг i wznowi 
_. przyjęcia chorych. Wi- 

  

    

Rolnik 3 PSEM ZYDZI 
й СЕЗЦЕЕНЙ ЕБООЕ 8 ROD A BR (W © FI MPC TE ceniem, 

Poznańskiem i Wileń- 
szczyźnie. Poszukuje 
administracji 

m rządu większem go-teocji i 
iR spodarstwem 

stycznia 1929 r. 
skawe oferty proszę cym, grupowo i po- 
do adm. „Słowa* i 
numer kwitu 1481. -osię od 4-6 wieczór 

Młoda 
oszukuje posady do 

, zarządzania 
lub do dzieci. Może na 

wykształ- 
z praktyką w 

lub za- 

od 1 
Ła- 

na 

  

*inteligent- 
na panną 

domem, 

Kopanica 12 

  

w 

p/g powieści 

rolach tytułowych 

słynnego  pisarzą 
Brygida 

Dwa domy 
murowany i drewnia- 
ny do sprzedania, na 
Sołtaniszkach, przy 
ul. Krótkiej 4. Do- 
wiedzieć się na miej 
scu u gospodarza. — o 

RÓŻNE 
BBETZ ROZSZ E TOD? 

BE mająt- 
„ków ziemskich 

mniejszych i więk- 
szych załatwiamy 
szybko i dogodnie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. — 0 

| Ks sumę pie- 
niężną lokuje- 

my na zabezpie- 
czenie najpew- 

niejsze 
Wil. Biuro. Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewiczą 21, 
tel. 152. — 0 

  

Angielskiego 
konwersacji 

udzielam  zaawanso= 
wanym i początkują- 

jedyńczo. Dowiedzieć 

Mickie- 
— 

codziennie, 
wiczą 43 m. 6. 

[EZ w dzier- 
żawę kilka ma- 

jątków ziemskich 
dogodnie. W tem 
parę pod Wilnem 

  

DOKTOR |4STp p m * Om To aka Bio omis 
D.ZELDOWICZ | | iiekieyicza: 2, 

silk, "rządy LENE DRO Ą a OE AW uekcyjspiEwu е 203 ЕННЕ gop | spa sė 07a 
Ll es WAWAWAW Jan me; 

Dr. Jeldowiczowa | nek Dentysta „ g mowy usuwam zu- 
KOBIECE, WENE- | nawńska.Smolsk o pełnie, 
RYCZNE, NARZĄ- | Ożyńska-Śmolska | [f, Wilonkin į $-ka 101а Koznbowska 

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 

ul. Mickiewicza 24, |nie zębów bez bólu. 
tel. 277. Porcelanowe i złote 

mari korony. SZtuczne ZĘ- 
Nr. 152. by. Wojskowym, u- 

rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 

DOW MOCZOW, 
Gd 12--2 i Od 4--6, 

Br. E. WOLFSDN 

  

płciowe | skónie, a= "Vau" zat: e: langais kreda 
Wileńska 7, tel. 1067. sy, stoły, szafy 

km "—— 1111 

СВ ЫнЫ 
РОНа н оНн, stnieje od 1840 rj 
Zamkowa 7—1 Le- iszerhaomiałowska ; 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, 

skie)i elektrycznością punjęż, brodawki, ku- 
rzajki, wypadanie wło- (djatermja)  +ókrz— 
sów. Mickiewicza 46, 

Dr. POPILSKI m. 6. - 
choroby skėrne i we- 

Į aus neryczne. Przyjmuje 

E LOKALE A 
| 

od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
= ZP. | 

Do wynajęcia 
DOKTOR wiać ch Rt, 

ez mebli, z osobnem K. Sokołowski wejsciem, * nadając 
choroby skórne i we- się d 
neryczne, ul. Wileń- 
ska 30 m. 14. Przyjm. 
od g. 9-12 r. i 5-7 w. 
W. Z. 2 XI27r. Nr 160 

= „—— 105 

    
    

9—5, Zarzecze. 

Mieszkania 

  

Doktór Medycyny 2 
ŁUKIEWICZ się. „głoszenie do 

choroby. weneryczne, „Słowa” pod „Miesz- skórne i płciowe, ul Kanie о 
Міс!!гіе 'с;:%шеі:сіе 
zu niadeckich 1, ieci 
przyjmuje оё 1 Do wynajęcia 

od 5—7 p.p. —g00p Ww mieszk. inżyniera 
1 lub 2 pokoi ze 

-— wszelkiemi wygodami, 
tel., Ё j- 

Boktėr-Medycyny ŚcIÓ, AE 6 

A. GYMELER 
dla samotnego pana, 
ul. Subocz 6-a m. 5, 
do 10 rano i od 3—2 

choroby skórne, we- 7>0 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 
czą 12, róg Tatar- 
skiej 9—2 i 5—8. 

W.Z.P 43. 

  

    

  

Mieszkanie 
do wynajęcia 4 po- 
kojowe z wszelkiemi 
wygodami. Fabryczna 
4, Dow: się u rządcy. 

    

DOKTOR 
b. BINSBERS 40250! 1429 sioneczny, | umeblo- 

    

2-3 pokojowego Z Ów 
kuj 1 

lenie  doPlacówka 
MEBLOWA, Makow- 
ski, Zawalna 15, mie- 
a przy maža ttuszczowy skóry 
yn 

  

Spółka z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

10, dom własny. 
stnieje od 1843 r. 
Fabryka i 

mebli: | 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 

  

B-cia OLKIN 
MAGAZYN MEBLI 
Wilno, Niemiec- 
ka Nr 3, tel. 362, 

MEBLE stołowe, 
sypialne, gabineto- 
we, salonowe, łóż- 
ka, kredensy, sto- 
ły, szafy, biurka, 

krzesła i t. p. 
Dogodne warunki 

skład i 

ul. Sierakowskiego 25 
m. 3, g, 12—1 į 3-4. 

Požyczki A 
j bipoteczne poleca 
1 i poszukuje 
LD. H.-K. re 

— © 
| Mickiewicza 

tel. 9-05. 

LEKCYJ 

trancusklego 
Języka 

UDZIELA 

Francnz-Paryżanin 
z wyższem wykształ- 
ceniem i długoletnią 
praktyką: Wileńska 
32-3, tel, 10—18, 
od 4—5 p.p. — 

ezpłatnie 
można otrzymać 
wszystko z Paryża. 

wysyłam po ótrzyma” 
niu 1 zł. (poczt. zną* 
czek). Francja, Paris   i na RATY. 

ALON CZECZOT- 
KOWY okazyjnie 

40 lat w 
meblowym. 
POLSKA 

ie: 

  

olwark obszaru 
przeszło 30 ha, 

z młynem  wod- 
nym na dwie pary 
kamieni. Wpobliżu 
staw, położenie 
dogodne, blisko 
kolei. Zabudowa- 

nia kompletne, 
dom mieszkalny o 
4 pokojach, sprze- 
damy dogodnie zą 

6.500 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 
tel. 9-05. 
  

upujemy stare uży- 
wane maszyny do 

choroby weneryczne wany do wynajęcia, pisania. Zgłoszenia do 
syfilis i skórne. Wil- może być z używal- Biura „Administracja”, 
no, ul. Wileńska 3, e- nością fortepianu od Wielka 42 (wejście 

[Ę leion '567. Przyjmuje 3—4 p. p., 3 Maja 9bramy kina 
—o dilly“). 

Dru 

z 
„Picca- 

—o0 ważnia się. 

16, B-d Murat 122; 
Schifrin. £—9605 

"Zakiad 

  

la kilku p tanio! Salon giety 450 KEFIROWY; „Santė“ 
nych panów. Połocką zł. salon mahoniowy, Kalwaryjska 6, po” 

— kredens. dębowe łóŻ- szukuje stałej dosta” 
ka, gabinet dębowy. 
Wszelkie zamówienia - 
przyjmuje, proszę się 

y_ dobrego mleka. -| 

Gabinet Kosmetyki 
Higjenicznej Wikto- 

rji Mąrtensowej 
poprawia, pielęgnuje 
cerę, włosy. Przywra” 
ca normalny podkład 

twarzy. Usuwa Zmar- | 
szczki oraz inne de- 
fekty i wady cery, 

Szczegóły, prospekty. 

5
 

t
z
 

  
  

Przyjęcia odb. 11 -2, | 
4 6 pp. Jagiellońską 
8 14. ©° 
W.Z.Nr. 38.4/1X 1928r. 

ie trzeba marno- 
wać ;gotówki, bo 

z małą gotówką i pra- 
cą wspólną . można 
być niezależnym. 
Przyszłość pewna. Za- 
walna 15, 

gubioną kartę į 
zwolnienia kat. E į 
wyd. przez Kom: 

Pobor. na pow. Wile. 
Trocki, na imię Fe- 
liksa Awiženia, unie- 

0 

ia „Wydawnictwa Wileńskie* ul, Kwaszełna 23. 

akowski. 

 IMGUBY


