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Dzień miał być bardzo
burzliwy,
mówiono o demonstracji
ukraińskiej
i socjalistycznej. Był to dzień uwidocznienia całkowitej
solidarności
poglądów endeków i socjalistów. Mówili
jedno i to samo, razem głosowali. Rano „Robotnik“ był skonfiskowany. Zawierał jednak
došč
wstrzemięžliwe
sprawozdanie z kongresu w Sosnowcu. Coraz bardziej uwidacznia się, że
walka o orjentację
za Marszałkiem
Piłsudskim i przeciw niemu toczy się
wewnątrz samej partji P.P. S. Ci, co
odeszli z posłem jaworowskim, grupa

(»

redakcji 243, administracji

4 zł.

„Przedšwitu“, odegrali właściwie
rolę tylko „pierwszego ostrzeżenia”, udzielonego
socjalistom,
ostrzeżenia

6 listopada.
było od momentów demagogicznych.
Później endecy głosowali za nagłością
socjalistycznego
wniosku w sprawie
„Robotnika”.

Poseł Chrucki, ukrainiec z Wołynia, przemawiał o zajściach we Lwowie. O tych zajściach znajdujemy w
„Dniu Polskim zupełnie dobry artykuł posła
Marjana
Sobolewskiego.
Na wstępie poseł Sobolewski konstatuje, że urodzony na Pokuciu,
wychowany w szkołach razem z Rusinami, niema do nich niechęci, przeciwnie wierzy, że zapanują z nimi

dobre stosunki.

|
|

„Przedświtu*

minister

Moraczewski

powiedział,
że Marszałek
Piłsudski
wyraził się o Barlickim, jako o buchalterzynie, o pośle Marku, jako o gesze-

fciarzu. Barlicki, zwyczajny
„wiecowy,
"

"Marek

Konstatuje

również,

krakowski,

zro-

zumiał wyraz geszefciarz w jaknajgorszem dla siebie znaczeniu. Dlaczego?
Nie chcemy tutaj wspominać przysłowia o czapce. Dość, że mecenas Marek wytłomaczył ten wyraz w jaknajgorszy dla siebie
sposób,
jakgdyby

było powiedziane nie geschaeftsmann,
lecz brudny geschaeftsmann,
nister Moraczewski

nie mówił.

czego mi
To

też,

współudziału

w

oblaniu

atramentem pomnika Orląt, obrońców
Lwowa. Powiedział, że ukraińcy ma-

ją uczucia

krzykacz skich

nie czuł się dotknięty. Poseł

zaś, adwokat

ukraińców

rycerskie i szanują

bohaterów,

pol-

wymagają

tylko,

żebyśmy i my ich bohaterów

szano-

wali. Naszem zdaniem, poseł Chrucki
miał tu rację i trzeba mu
to przyzwalce o
w
jesteśmy
nać, a ponieważ
Łwów zwycięzcami gi do nas to miasto

należy,

więc

wyparcie

się

ze

strony oiicjalnej delegacji ukraińców
współuczestniczenia
w szkaradnem
profanowaniu pomnika Orląt
absolutnie powinniśmy

przyjąć,

jako

akt

wyczerpujący ten incydent.
gdy zabrał głos po dyskusji nad preliNatury idealistyczne równie łatwo
minarzem budżetowym mówił spokoj- Unoszą się sentymentem,
poświęcenie, a czasem nawet trafnie, gdy wspo niem, jak i oburzeniem, kto się obu-

mniał

o

współczesnej

germanofilskiej

Francji, aż da

polityce

nie

potrafi,

ten

nie

ma

czystego

chwili, serca. Nie wiem, czy można mówić o

gdy miał okazję rzucić się na wywiad

Marszałka Piłsudskiego, wtedy dopiero zaczął dokonywać
bistej. Zaczął pleść o
my nadzieję, śpiewie”
interesach państwa i

rzać

aktu zemsty 0s0„łabędzim, miejo „uderzeniu po
narodu polskie-

go“ it. d.

kimś, jako o najczystszym typie idea"
listy szczerego, o jasnych, pięknych
uczuciach, z większą słusznością, niż
o pułkowniku Sławku. Nieprzyzwoite
wyrażenie mszczącego się posła Marka musiało go oburzyć do żywego.
Wszedł

na

trybunę

pułkownik

Sła-

Poza tym atakiem
na Marszałka
mowa posła Marka zwróciła się prze-

wek, najstarszy bojowiec niepodległow
nieograniczony
Ści, nigdy niczem
ciwka ministrowi Czechowiczowi, któ- swoich ofiarach dla Polski,
sam jest
I to
rego mówca chciał przedstawić, jako relikwją walki o niepodległość.
obrońcę klas posiadających,
orędow- oburzenie, które nim targało, wyraził
nika interesów ziemiańskich, wyzyski- w słowach, drżących jeszcze tem niewacza ludu pracującego.
pohamowanem zdenerwowaniem, któPo pośle Marku przemawiał
рге- re jego najbliższego i najserdeczniejzes endecji prof. Rybarski. Nowością szego przyjaciela Wodza Narodu opaRow jego przemówieniu był atak na zie- nować musiało: „oświadczam, że to,
',_.
miaństwo polskie i na konserwatyzm co poseł „Marek mówił
o łabędzim
(_
Bloku Bezpartyjnego. Dotychczas en- śpiewie, jest bezczelnem łajdactwem".
|
decja usiłowała przedstawić B.B., jaJak każdy czyn, tchnący prawdziko lewicę. Widać dała już temu spo- wą, niczem nie opanowaną Szczerokój i poseł Rybarski
zaczął z nowej Ścią, tak i te wyrazy
pułkownika
beczki.

Poseł

Rybarski

Sławka zelektryzowały Izbę. Długo
stwier- nie ustawały huczne brawa towarzy-

oświadczył,

Klub B. B. podczas wyborów

że

dzał, że prawa. wyborcze będzie miał szy pułkownika Sławka.

drukarni

zastrzeżeń

co

do rozmieszczenia

OGŁOSZEŃ:

9.
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Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie

B. Gołembiowskiego

Ż-ej i 3-ej

30 gr.

Za tekstem

10 groszy

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr

1-szy dzień drugiej Konferencji

Przed definitywnem zamknięciem.
KRÓLEWIEC. 6.1X. Dzisiejsza dyskusja
wyłonionej
specjalnej komisji odbyła się w Central-hotelu u premjera Woldemarasa i po półtorej
godziny zakończyła się tem, że ustalono termin yplenarnego
posiedzenia
obu delegacyj na środę dnia 7 listopada r. b. na godzinę 9 min. 30 rano
z następującym porządkiem dziennym:
1) Przyjęcje protokułu poprzedniego posiedzenia plenarnego,
2) Podpisanie umowy o małym ruchu sąsiedzkim,
specjalnych ko.
3) Sprawozdanie z dwudniowych narad wyłonionych

Królewiec, 3 listopada.
(Od specjalnego wysłannika „Słowa')
dus - Zienkiewicz,
generał, szlachcic,
typ swojski; na lewo Zaunius,
Sidzi-

Zaledwie
słońce nad
Prostkami
rozproszyło cienie,, panujące w wa-

gonie Warszawa —

Kónigsberg,

jak kauskas, konsul Budrys i t. d. Wszy-

zauważyliśmy,
że jest nas
bardzo stkie ich oczy zwróciły się ku centralmało.
Nas
to znaczy dziennikarzy. nej, acz małej figurce Voldemarasa,
od
strony
krzeseł
Jedyny
przedstawiciel gazety
szwaj- którego głowa
dziennikarskiej
rzeszy,
ledwo
widoczcarskiej zajmował obszerny*przedział,
misyj,
przeznaczony
specjalnie
dla
prasy na była za pękiem czerwonych kwia> 4) Przemówienia końcowe i zamknięcie konferencji.
zagranicznej w Warszawie. : Ten brak tów na Środku zielonego sukna stoCo do rezultatu narad wyłonionej specjalnej komisji, to wyczerpująca zainteresowania opinji publicznej kon- jących. Jak zawsze, gestykulując
rędyskusja ustaliła niemożność
uzgodnienia stanowiska obu stron w spra- ferencją — był najlepszym dowodem, koma, czerwieniąc na twarzy,
przewach, które były przedmiotem konferencji, z wyjątkiem
umowy o małym
truiż powszechnie oczekiwano
Od niej... krzywiając głowę z widocznym
ruchu sąsiedzkim. Wobec tego postanowiono zamknięcie
konferencji kró a raczej
nie oczekiwano
zgoła nic dem rozpoczął swe wywody, wywody
lewieckiej. Jednak, wobec pewnej możliwości wymiany towarowej
między nowego.
Obok naszego sunie wagon obmyślane pewno dobrze zawczasu,
Polską a Litwą, niezależnie od konierencji
królewieckiej, która zostaje de- delegacji polskiej.
skonstruowane sprytnie: „Czy strona
finitywnie zamknięta, podjęte być mają rokowania
bezpośrednie pomiędzy
Na dworcu w Królewcu taż sama polska skłonna jest do iskonstatowazainteresowanemi resortami
obu
stron, t. zn.
pomiędzy Ministerstwami co zawsze
tranzytu i normalceremonja powitalna
ze nia, że w punkcie
Przemysłu i Handlu w Kownie i w Warszawie, w sprawie obrotu towaro- strony władz pruskich. Otaczają nas nej komunikacji nie można dojść do
wego między Polską a Litwą pod warunkiem jednak, że z dyskusji mają nieliczni, a przybyli już wcześniej porozumienia?
Czy nic więcej
poza
być wyłączone sprawy polityczne oraz z zastrzeżeniem ze strony polskiej dziennikarze.
stwierdzeniem
fiasca
rokowań
nie
Przedewszystkiem jedże ,o ile miałyby być przytem
uwzględnione
sprawy
komunikacyjne, to nak nasi kowieńscy znajomi. Bardzo chce dodać? Bo on, Voldemaras, jest
traktowane one być mogą tylko wszystkie łącznie,
t. zn. zarówno sprawy uprzejmie wita nas rownież b. redak- tak
pełny dobrej woli, i chęci do
bezpośredniej komunikacji kolejowej, jak i lądowej i rzecznej.
tor „Rytasa“
Tarauskas, do niedaw- porozumienia i uważa, iż należy dalej
O godzinie -3-ej po południu odbyło się posiedzenie u posła Sidzi- na jeszcze więzień obozuw Worniach paktować? — Sytuacja ze strony polkauskusa celem ustalenia redakcji Sprawozdania
powyższej
komisji. Ze- — dziś szef urzędowej
kowieńskiej skiej była tak jasna, tak postulaty
strony polskiej w ustaleniu redakcji odbytej dyskusji brali udział pp. Tar- ajencji telegraficznej „Elta”.
polskie wyraźnie sprecyzowane, a tak
nowski i Szumlakowski, ze strony litewskiej Sidzikauskas i Zaunius.
„Znajome strony“: Znów trzy ho- proste i zrozumiałe dla całego ŚwiaMinister Zaleski i członkowie delegacji polskiej opuszczają Królewiec tele, te same
Berlinerhof, Central i ta, że pytania, postawione przez Volwe środę 7 listąpada wieczorem i przybywają do Warszawy we
czwartek zaległy przez prasę Continental. Jakież demarasa, przypominają znaną anek8 listopada rano.
horoskopy?
„Nic z tego nie będzie” dotę, kiedy to sędzia kazał oskarżo— jest na ustach wszystkich i mimo nemu żydowi na pytania odpowiadać
„tak“,
lub
„nie“.
woli
nawet «naszej wywiera
wpływ tylko słowami:
KROLEWIEC, 6 XI. (telegram
od specjalnego wysłannika przygnębiający. Dla dowiedzenia się Wówczas sprytny ten żydek skonSłowa). Dzisiejsze
rokowania
zostały
przerwane w południe. czegoś nowego pierwsze
„Czy
kroki,
po struował pytanie do sędziego:
Litwini kładą wielki nacisk na sprawę
konwencji o Niemen nader pol- pan sędzia przestał już brać łapówtomiast nie chcą słyszeć o kolejowej i pocztowej, na co znów uprzedniem spenetrowaniu
pytanie
odpoPolska zgodzić się nie może. Podpisanie
umowy o ruchu gra- nischer Hauptguartier ;,„Berlinerhofu“, ki?...“ Jak na takie
nicznym zadawalnia w zupełności Litwinów, gdyż pozory dobrej stawiamy,w kierunku hotelu „Central“ wiedzieć można tylko tylko „tak“,
woli są zachowane.
gdzie się zatrzymała delegacja litew- albo „nie“?l...

Świadoma obstrukcja—Opfymizm Voldemarasa.

Wieczorem Voldemaras udzielił na herbatce wywiadu pra- ska. Uprzejmie witani przez sekretaAle minister Zaleski otwarciei dosie. Oświadczył on, iż rokowania nie są bynajmniej zerwane, a
bitnie
ošwiadczyl;
že
rokowač chce
odwrotnie, idą wielkim krokiem naprzód. Co do stosunków
z rza delegacji, doczekaliśmy w końcu
audjencji
u szefa litewskiego biura
prasowego p. Tarauskasa. Rozmowa
toczy się nawpółprywatna. To: „nic z
tego nie będzie'* zdaje się być zupełnie namacalnem. Redaktor Tarauskas
mówi
nam
o rzeczach,
o których
rzecich,
Optymistyczne wynurzenia Voldemarasa naležy
sobie tlu- wiemy
z prasy
kowieńskiej.
Bazą
maczyć chęcią zrobienia dobrego wrażenia
na Lidze Narodów rokowań
są ;przesłanki,
powzięi udowodnienia, że jednak sprawa załagodzenia konfliktu posu- te na obradach komisji. My uwawa się naprzód.
żamy 2a bazę tych rokowań postulaty
delegacji litewskiej, sprecyzowane dość
jasno. £ Od Polski zatem zależy, od
dajej dalszej woli, czy rokowania
:
Z powotńu usfąpienia ministrów socjal-radykalnych.
rezultaty".
dzą pozytywne
— Jakto?
nic więcej? Żadnych
PARYŻ, 6 XI. PAT. Dziś rano przed rozpoczęciem posiedzestrony?
nia rady ministrów 4-ch ministrów, reprezentujących stronnictwo kompromisów z kowieńskiej
socjalnych radykałów, a mianowicie: Herriot, Sarraut, Queuille i — Jeżeli tak, to przecież naturalnie
Perrier odbyli z Poincare naradę, w zakończeniu
której podali „nie nowego"...
się do dymisji w następstwie uchwały kongresu w Angers.
Pan Tarauskas rozwodzi tajemni-

zawsze,

Polską, to jest on dobrej myśli, gdyż
pakt Kelloga
gwarantuje
Litwie
kompletne
bezpieczeństwo
ze strony Polski, pozatem
delegacja polska ujawniła na obecnych rokowaniach pokojowy
nastrój. Umowa graniczna jest wielkim krokiem naprzód.
Inne
ważne sprawy ureguluje... czas.
Na
żadnych
ekspertów Litwa
się ae R
gdyż pragnie konflikt załatwić bez pomocy osób

Niedługo

potem

Poincare

przesłał

do prezydenta

Doumer-

gue'a pismo z oświadczeniem,
że ponieważ
współpraca
wszystkich ministrów jest
dna, dymisja
ministrów
radykałów

czo

i socjalnych

dają

radykałów

pociągnie za sobą dymisję

całego gabi-

netu.
Pismo

zgłaszające

dymisją

4-ch

ministrów

socjalnych

rady-

kałów stwierdza, że kongres w Angers już po ich odjeździe w
czasie niespodziewanego posiedzenia nocnego włączył do deklaracji

stronnictwa

i uchwalił

wniosek

poprzednio

odrzucony,

a wzywający ich do niezwłocznego opuszczenia gabinetu.žW
konsekwencji więc ministrowie nie czują się w możności dalszego

reprezentowania

kalnego,

w łonie

PARYŽ, 6 XI. PAT.

rządu

O godz.

podał się do dymisji,
Przewidywania
PARYŻ, 6 11. PAT.

stronnictwa

W kuluarach

no

socjalno-rady-

й

12-tej min. 20 gabinet

nowej konstelacji.
Izby Deputowanych przewidują utworze-

nie gabinetu koncentracji republikańskiej, bądź jednolitego gabinetu prawicowego lub lewicowego. Większość deputowanych skłania się ku gabinetowi, któryby kontynuował dzieło Poincarego.

Zanosi

się na parę

dni.

rękami.

Nie

to pociesza-

wygląda

jąco. Ktoś wzdycha. Nudnie zapowiasię rokowania,;

o ile wynik

ich

zgóry.

Na

ujemny przesądzony jest

temat rozciągłości tych rokowań
wiadają

o

pytaniach,

opo-

postawionych

jeszcze w piątek członkowi

delegacji

litewskiej, a posłowiw Berlinie,

Sidzi-

„IzwieKorespondent
kauskasowi:
stij zapytuje, czy długo potrwa konferencja, bo nie wie, czy wziął dostapieniędzy? —
teczną ze sobą ilość
Na to Sidzikauskas: „Ma pan na dwa
tygodnie?* — „To wystarczyl“...
Niebawem też dowiadujemy się o

wyznaczonem

plenum i o wzajemnych

delegacyj, którzy
wizytach prezesów
złożyli je, nie jak uprzednio osobiście,

a za pośrednictwem

biletów

wizyto-

MYSŁOWICE,

6 XI, — Donoszą

w kopalniach węglowych

tu, że w

do porozumienia?

wybuchł strajk

jaworznickich w zagłębiu Krakowskiem.

jęto, wyglądający

nie Sejmu z okazji 10-lecia zmartwychdebaty
wstania Polski. Merytoryczne
nastąpią we wtorek, dnia 13 listopada. Niestety, wrócimy znów do zajść
przygo»
lwowskich. Ukraińcy znowu
towują prowokację, a i endecy swym
podpiniemądrym wnioskiem, który
sali, oddadzą raz jeszcze niedźwiedzią
przysługę sprawie polskiej. Cat.

kogo. Uzgodniwszy, — postanowiono
sprago parafować. Na drugiem już
wozdaniu cała sprawa utknęła.
Po stronie litewskiej na prawo od
prezesa
delegacji
siedział minister
Daukantas, dalej znajomy już nam z
poprzedniej konferencji poważny
Ra-

KO

ATK ARENA

TREN

sobotę

optymistycznie,

plenarne

%

uroczyste

posiedze-

misji berlińskiej nie

zainteresował ni-

zaś stawiamy

„na oko"
projekt

wysoce

utworzenia

podkomisyj.

m,

Na tem miejscu choć wyrazić chcę

p. inż. Stanisławowi Stoberskiemu
serdeczną

mienne,
mością

trwało zbyt długo. Jakiż z dnia pierw-

szego wniosek powziąć mamy?
Porządek dzienny był tak skonstruowany, że przy odczytywaniu raportów trzech komisyj posuwano się
do
od sprawy najmniejszego oporu
spraw trudniejszych. „Szybko odczyta”
ny przez p. Sidzikauskasa raport ko-

Powodem wybuchu strajku, jesi nieuznawanie żądań maszynistów wyciągowych w sprawie warunków pracy: płacy oraz kwestja wyboru delegatów do
rad robotniczych, które nie odbyły się już od kilku lat.

My

sobie pytanie: czy jest to ze strony
litewskiej naprawdę
przejaw
dobrej
woli w kierunku
kompromisu,
czy
nowa gra na zwłokę. Narazie Woldemarasowi
chodziło,
iżby
pokazać
Światu, że on
pierwszy nie chce się
zgodzić z kompletnem fiaskiem
konferencji. Już to po niemieckiej prasie
roztrąbiono. Ale przecież doskonale
wiadomem jest wszystkim, że do porozumienia dojść nie można,
o ile
Kowno nie zgodzi się na bezpośrednią komunikację.
Trudno
zaś jest
nam sądzić na podstawie
nastrojów
z dnia pierwszego,
ażeby
Litwa
skłonna była do ustępstw. Jakież zatem tezy opracować może
Woldemaras? W
kołach
dziennikarskich mówią, że— obliczone
na efekt i przedłużenie dyskusji. Oto dlaczego pesyMmistycznie i bardzo sceptycznie przy-

krakowskiem.

dniu dzisiejszym

zgodzi się na ko-

wniosków o utworzeniu
podkomisji,
na czele których staną sami
ministrowie, sytuacja stała się dla dziennikarzy bardzo zagadkową.
Właściwie
za jednym
zamachem
przekrešlano
niejako długie rokowania
warszawskiej
komisji
tranzytowo-komunikacyjnej
i niezależnie od jej prac,
obecne podkomisje opracować
mają
nowe tezy. Rzecz
cała,
wobec obec
ności w tych podkomisjach przewodniczących delegacyj została niesłychanie uproszczona. Podkoinisje te mają
rozwiązać
pytanie: czy można dojść

į
PARYŻ, 6 XI. PAT. Prezydent Doumergue odbył z przewodniczącymi Izby wych.
der
Oberprasidium
Te same mury
45 minutową rozmowę. Po wyjściu z pałacu Eiizejskiego przewodniczący lzby
na
ponure
oświadczył przedstawicielom prasy, iż odnosi wrażenie, że kryzys może potrwać Preussischen Regierung,
kilka dni. Prezydent Doumergue kontynuować będzie narady jutro rano.
niew swych
zewnątrz, dziwaczne
biesko-pomarańczowo-białych, jaskrasama
Ta
wych kolorach wewnątrz.
nie
Posiedzenie
sala konferencyjna.

Sfraik w zaglębiu węgławem

O ile Litwa

munikację bezpośrednią. Po przyjęciu

Gabinet Poinenre'$o podałsię do dymisji

Długo burPRESS TATSIA
czeli
socjaliści.
Wystąpienie
pułkowten tylko, kto posiada 100 ha ziemi.
|.
Gdy go ks. Radziwiłł z miejsca zapy- nika Sławka miało jeszcze i tę dobrą Nie wszyscy jednak członkowie tego
ftał, kto tak mówił, odpowiedział, że stronę, że odwróciło uwagę od hała- Klubu rozumieją, że tak samo, jak do
(,
prezes Związku Ziemian. Mówił także sów ukraińców. Trzeba zrozumieć, że gry w szachy trzeba partnera, tak SaP. Rybarski o „Słowie* — „w piśmie i ukraińcom właśnie o to chodzi, aby mo do wywołania burdy trzeba” drumonarchistycznem,
vwchodzącem w wywołać zamieszanie i burdy w Sej- giego uczestnika, że ukraińcom nic
p”
skład B.B., które wykorzystało wy- mie z powodu zajść lwowskich. Pro- się nie uda, jeśli ich prowokacjęjprzyjwiad
Ministra Spraw
Wojskowych wokacje swe i okrzyki zwrócili ukraiń- mować spokojnie i na nią znie odpobędzie
posiedla
propagandy
na
zmianę
.ustroju* cy nie do endecji, która dziś w sej- wiadać, We czwartek
p
dzenie
komisji
konstytucyjnej.
W
piąlecz
rolę,
ie można więc powiedzieć, aby prze- mie minimalną odgrywa
tek
komisji
spraw
zagranicznych.
W
, Mówienie posła Rybarskiego
wolne wyłącznie do członków Klubu B. B.
!1

ogłoszeń

CENY

POW.—Rynek

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“,

NIEŚWIEŻ—
ul. Ratuszowa |

262

KROLEWIEC,

Warszawy)

konfiskat

228,

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

cja nie uwzględnia

że w czasach tych dni gorących, wzajemnych ukraińskich
anti-polskich
i
głoszącego, jeśli chcecie utrzymać je- anti-ukraińskich demonstracyj studenprzeciądność w partji, nie atakujcie Marszał- terji lwowskiej policja byla
„ ka. Istotnie na kongresie
sosnowiec- żona pracą i dlatego nie zdołała. mokim cały szereg mówców wypowiadał że całkowicie opanować terenu. Tasię, że wobec nastrojów mas robotni- kie musi być i nasze stanowisko. Oto
Państwa
czych, wśród których kwitnie kult dla 10 lat upływa od istnienia
Marszałka, wszelkie atakowanie jego Polskiego, w obrębie którego znajduosoby byłoby niebezpieczne dla partji i ją się także ziemie z nami historyczod wieków
noszące
jej jedności. Toteż rezolucje PPS zwra nie związane,
ruskich.
Skoro
ctją się nie przeciwko B.B.,
przeciw miano województw
któremu ta partja naprawdę
walczy, dzisiejsi ukraińcy są naszymi współlecz przeciw endecji i komunistom. W obywatelami, nie możemy inaczej zaz ukraińcami
tem właśnie, w tem zwróceniu rezolu- patrywać się na walki
cji przeciw endecji, z którą PPS nie- w roku 1919, jak, na walki bratobójtylko nie walczy, lecz przeciwnie wza- cze,
Poseł Chrucki przeciwnie
powiejemnie się popiera, zresztą nie może
dział,
że
cały
naród
polski
atawistynawet walczyć, nie
mając
zupełnie
wspólnej płaszczyzny tarcia, oraz prze cznie czuje nienawiść do narodu ukraciw komunistom, a nie przeciw wro- ińskiego. Tutaj stary Marszałek
Dagowi, z którym PPS walczy
codzień szyński, okazał się całkiem na wysona śmierć i życie, to jest przeciw B.B. kości położenia i przerwał
posłowi
— należy upatrywać ten strach PPS Chruckiemu krótkiem przemówieniem,
przed imieniem Marszałka.
że to nieprawda. Huczne brawa całej
Weszły jednak w grę elementy о- lzby były oznaką, że wszyscy tposło'sobiste; "personalne i jak zawsze w wie polscy solidaryzują się z oŚwiadtakich razach wypadki
rozegrały się czeniem Marszałka Sejmu.
w sposób niekonsekwentny i okoliczPoseł
Chrucki
znowuż
bardzo
nościowy. Oto na
kongresie
grupy ładnie zrobił, że się wyparł imieniem

'

Redakcja

Sejmowe

(Telefonem

2

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—
"ui. Wileńska 28.
с
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*.

|

wdzięczność

za

b.

Su-

solidne, z wielką znajorzeczy,

po

cenach

b. ni-

skich i z nieliczeniem kosztów i
wygód własnych—wykonanie rozbudowy i całkowitego urządzenia
młyna w Plissie, oraz za b. cenne
i bezinteresownie dawane, a grun;
towną znajomością rzeczy cechowane porady fachowe i ekspertyzy ©
Jan Korwin Pawłowski. |

EMEEME
Garsonki
Jan Wokulski i S-ka
Wielka 9. Tel. 182.

+

SŁOWO

a

KRAJOWE

BARANOWICZE

kretarza

RYGA, 6 XI. PAT. — Z Charkowa donoszą, że odbyły się
demonstracje antypolskie. Na wiecu, który miał miejsce w gmachu

—

czynnie

dopomaga

do

członka zarządu komitetu LOPP d-ra Jasi- a przedewszystkiem na pierwszem miejscu
nowskiego,
sekretarza LOPP p. Głąbika i p. Romualdowi Sudujce za Jego ofiarną praprelegentów kursów p, majora d-ra Johel- cę Cześć!
Ks. W. Grabowski.
sona, majora Strzeleckiego, kapitana Suchomela, porucznika Olszewskiego i p. Markowicza.
W swem przemówieniu inż. Layman uzasądnił potrzebę kursów, zadanie w przyszłości instruktorów i kierunek ich pracy w
Kołach, poczem ogłosił kursa za otwarte,
Następnie odbył się pierwszy wykład inż.
Laymana, trwający
godzinę, w którem p.
prezes uzasadnił
potrzebę
zadanie i cele

mocniej

loterįę

fantową

w

Kiel-

służyć fakt, że w ciągu tygodnia

Ko-

mitet rozprzedał 500 szt. biletów, przeprowa
dziwszy przed tem szeroką agitację o po-

trzebie takiej szkoły.
—

Zechciał

raju

Pom.

slusarza

niejaki

bolszewickiego,
Adam

miał stawić się do wojska,

ale...

Ciechanowicz

widocznie służ-

ba w wojsku polskim nie podobała mu się,
to też postanowił uciec do raju proletarskiego ale KOP mu przeszkodził i teraz biedak,
w kajdankach przywędrował do Baranowicz
i może nauczą go, że jednak służyć w wojsku potrzeba.
— Przedszkole. Jeżelibyśmy chcieli mówić o przedszkolach, to musiełibyśmy się nauczyć od żydów,
w
Baranowiczach jest

mniej

inteligencji

skiej, a
my ani
Były
wtem o
z tego

Ognisko

żydowskiej,

aniżeli

pol-

jednak żydzi mają 3 przedszkola, a
jednego.
zebrania, narady
w klubie kresootwarciu przedszkoła, ale jakoś nic
nie wyszło, Ostatnio zakrzątnęło się

Kolejowe

by

otworzyć

—

Przygotowania

kolejarzy

do obchodu

czty.

Czyž

jaśnić

kolejarze udekorowali, iluminowali swe domy w dniu święta Niepodległości. Dworce
będą iluminowane zarządzeniem władz. Ognisko
Kolejowe będzie także iluminowane
staraniem zarządu Ogniska.

Budowa

domu

kolejowego.

Dyrekcja

PKP przystąpiła do budowy domu w Baranowiczach na 14 rodzin, gdyż głód mieszkaniowy bezwzględnie 'wśród kolejarzy jest
duży. Wszystko to bardzo piękne, jedno tylko miałem zapytanie, czy nie zapóźno rozpoczęto budowę w październiku, prawda, iż
dom ma być wyprowadzony
pod dach w
tym roku, ale przecież mróz może chwycić
w każdej chwili, a kredyty zapewne były
udzielone z wiosny.
— Pożar. W dniu 2 listopada w majątku Baranowicze, nałeżącym do p. Górskiego z niewiadomej przyczyny wybuchnął pożar, który zniszczył spichrze ze saaa

MEJSZAGOŁA, pow. Wil. - Trocki.

nie wskazanem

i czemprędzej

nić?

święta 11 listopada. Komitet kolejowy obchodu 10-lecia Niepodległości Państwa wydał odezwę, w której nawołuje by wszyscy

—

Czytelni-

ten stan

Powiat
—

jest te rzeczy wyrzeczy

zmie-

WILENSKO-TROCKI.

Z

całą

hołd

poległym.

przyjemnością

obserwowałem

zapał

młodzieńczy tych, którzy ochoczo przybyli
na moje wezwanie dla świętej sprawy, z ra

(Przemówienie

o rekordowym

udziale

wyborców.

Obie strony

są prze-

stosunku 5:1
nowojorskim.

Sprawa odszkodowań
niemieckich
stoi obecnie w centrum zainteresowań
opinji publicznej Europy.
Pod
tym
Nie wszyscy zapewno wiedzą, że osławio względem zasługuje na uwagę artykuł
na amerykańska prohibicja została uchwaloekonona dzięki roztargnieniu obywateli USA. A doskonałego znawcy sytuacji
było tak:
namnożyło się w Stanach róż- micznej Niemiec ]. Seydaur w „Petit
nych obrzydliwych knajp t.zw. saloonów,któ Parisien““.
re były siedliskiem wszystkich szumowin i
— „Niemcy — czytamy będą namętów społecznych.
Otóż podczas wojny
zaproponowano ustawę wzbraniającą sprze- turalnie usitowali uzyskač jaknajdogodaży alkoholu. Amerykanie, wiecznie śpieszą dniejsze warunki przy wypełnianiu pla
Se, wiecznie zaaferowani, nigdy nie mający nu Dawes'a. Będą
oni mieli w tych
czasu wysłuchać czegoś do końca, rzadko usiłowaniach poparcie kilku
specjalizadający sobie trud postarać się zrozumieć
listów
zagranicznych
(m.
in.
Keycoś zawiłego — amerykanie ubrdali sobie,
nes,a),
którzy
będą
przedewszystkiem
że ustawa godzi w saloony, że chodzi o ich
zamknięcie. Nie namyślając się wiele rzucili wysuwali takie argumenty, jak bieda
się wszyscy do urn plebiscytowych i gło- Niemiec, niezdolność ich do dalszego
sowali za ustawą. Po pewnym czasie dowiewpłacania tak wysokich rat, oraz stan
dzieli się ze szczerem zdumieniem, że kto ma
pragnienie może pić tylko wodę. Wydzierali niemieckiego bilansu płatniczego, któsobie włosy roztropni obywatele, klęli, ale
ry nie pozwala
na
przekazywanie
było zą późno. Alkohol stał się jabłkiem za- wpłat w tej wysokości, jakaby mogła
kazanym.

pow. Wileńsko Trockim. W każdej gminie
zostały zorganizowane miejscowe komitety
obchodu.
W Trokach, Rudziszkach,
Olkienikach,
Landwarowie, Oranach i Nowej Wilejce komitety obchodu działają w porozumieniu z

miejscowemi

władzami

wojskowemi

ё
а
N

(KOP

względnie garnizon N. Wiłejki)
tak, że w
tych ośrodkach święto wypadnie
bardziej
okazale.
W poszczególnych
gminach
program
święta będzie prawie jednakowy, t.j. składa

się 1) z uroczystych
łach

rek

nabożeństw

z okolicznościowemi

organizacyj

kazaniami;

2)

zbió

kulturalno - oświatowych

i

innych; 3) pochodów do miejsc, gdzie będą wygłoszone przemówienia i odczyty; 4)
przedstawień amatorskich i zabaw ludowych
5) defilad przysposobienia
wojskowego i
wychowania fizycznego, 6 ) wzniesienia krzy
"ża na grobie Nieznanego Żołnierza w Gierwiatach, wyświęcenie
domu ludowego w

Rudominie i t.d.
W dniu uroczystošci

wszystkie domy

w

ask

Radjo, na ktėrego wptywy liczono, nie
edgrywa tutaj swej roli, albowiem silniejsza stacja mińska systematycznie
zagłusza
Warszawę i Wilno, a słuchaczy skazani są
na słuchanie propagandowych.
bredni bol-

szewickich. Gdyby

nie ruchliwy element ko-

lejowy zorganizowany w towarzystwo „Ognisko”, w takiej
Królewszczyźnie
nawet
mowy polskiej nie byłoby. Wprawdzie ostat
nio działalność Ogniska nieco osłabła, lecz
trzeba mieć nadzieję iż obecny prezes towa
rzystwa inż. Szwengruben i jego zastępca
p. Anterszlak
pchną akcję na żywsze tory.

ROMANTYZM.
Akademji Mickiewiczowskiej z powodu

wygłoszone

4. 11. na
zjazdu literatów.)
Przed trzema dniami p. Hulewicz, litewskiego uporu, syna Litwy.
Upor
mając
zasobą
potężne poparcie p. ten dziwniejszy, że nigdy ani na chwiCz. Jankowskiego, zażądał
odemnie, lę nie opuszczała mię świadomość, że
abym także w dniu dzisiejszym prze- cała praca moja nie jest warta, łożomówił. Byłem zdziwiony, niemal prze- nych na nią wysileń, że wszystko, co
rażony. Dla czego,
ż jakiego tytułu piszę, nie licznych znajduje i znaleźć
mam na zjeździe literatów głos zabie- może
czytelników,
że wszystko to
rać? Wszak od literttury, od krytyki wkrótce utonie w fali niepamięci, jeliterackiej już dawno odszedłem, dla dyną zaś pociechą — jeśli
pociechą
prądów najnowszych mało mam zro- to. ma być — będzie jakieś 5 czy 10
zumienia, więc czyżby ze względu na wierszy mojej osobie poświęconych w
powagą wieku, ażeby młodsi odemnie encyklopedji jakiejś, czy podręczniku
usłyszeć mogli głos człowieka — mo- historji literatury. A jednak czuję w
gę to, bez szczególnej przesady powie sobie — i czuję to niejeden z pisząRa a: — z poza grobu, z innego świa- cych — jakiś silniejszy nad wszelkie

a?

I gdyby to głos ten był głosem proroka, czy przynajmniej poety wskrzeszającego piękno pogrzebanej przeszłości.
Niestety, nie mam z natury ani daru słowa, ani daru pióra, ani daru łatwości pracy. Dla wygłoszenia odczytu, czy nawet tylko mowy potrzebuję
długich tygodni, ażebym
mógł treść
przemyśleć i słowo każde odważyć. I
jeśli pomimo to prace moje stanowią
razem wzięte jakieś kilkanaście tomów
pokaźnej
objętości, jest to dowodem

zniechęcenia,

czy

zwątpienia

impera-

tyw wewnętrzny, który wciąż nakazuje
brać pióro do ręki, a płynie z głębokie

go, niedającego się zachwiać
rozczarowaniami

żadnemi

przeświadczenia,

że

są rzeczy, o których pisać trzeba, mó
wić, krzyczeć, choćby słowa były tu
grochem rzucanym o Ścianę.
Pozatem teraz, w
chwili, gdy to
mówię, inną jeszcze mam przed sobą
trudność, która w szczególne mię wpra
wia zakłopotanie. Należę do tego typu starych, co się lubują we wspomnie
niach

dobrych,

dawnych

czasów,

W KOLEKTURZE

K. GORZUCHOWSKIEGO

zadowolić

* # %
nie wolno tego właśnie

a o-

gdzie padły

:“

duże
CENA
”

ZAMIEJSCOWYM

8©

tn

Nazwisko i imię
Adres
Zamawiam losów
Konto

w

wytwórnia

za krótkie

Warunki

na

ха

nadające

drogę

wą odczytami

i przyzwyczaić ją do słucha-

Й

nia.

rodzinie
*

do

domu

przy-

*

Przesada jest zawsze złą rzeczą. Z Kanady do Stanów jadą i trzeźwi ludzke. Są nawet z tego powodu czasem
przykro - wesołe nieporozumienia. Naprzykład:
W wagonie siedzi jakiś gruby jegomość,
wszystkie siatki pozapychał swemi pakunkami tyle ich ma. Włazi drugi pasażer, starszy pan, łysy; rozgląda się i siada — nad
jego głową w siatce łeży duży kosz. Zdjął
kapelusz i czyta gazetę. Nagle, ciur. ciur...
kapie mu coraz prędzej coś na łysinę. Star-

przestaje czytać, pociera dłonią ły-

sinę, potem wącha palce i wreszcie oblizuje.
Spogląda w górę na kosz, filuternie przymykając oko, i pyta z chytrym uśmiechem wła
ściciela bagażu:

ich

wierzycieli.

Wzrost

w Wilnie

się do nakręcania.

odd

BA
BA

Tylko

tępe uparciuchy

i fanatycy

meto-

słuchaczy,

i czy

sprawa

iż tylko przez

ta

nie

żywe

wojnie

z Niemcami.

prohibicyjnego

Otrzymanie

posady

jest szczytem

marzeń

wny. Nie miałem szczęścia znać osobiś
cie H. Taine'a, ale z książkami jego
łem się zawsze i czuję epigonem ro- spędziłem całą młodość moją; czytamantycznej dalekiej epoki
Mickiewi- łem,
odczytywałem,
rozmyśliwałem.
cza — epiganem, który młodość swo- Mam prawo zaliczyć siebie do jego ują przeżył w atmosferze pozytywizmu i czniów i, jako uczeń jego, prezentowawchłonąwszy w siebie wszystkie, jakie łem się Francuzom przed dwoma laty
w nim były, pierwiastki dobroczynne, we wstępnem
przemówieniu do wyzatracił zdolność odczuwania tych prą kładów, które miałem zaszczyt wygłodów, które potem przyszły, o ile one sić w Sorbonnie. Do czytania Taine'a
nie były powrotem do romantyzmu do wciąż też moich uczniów
zachęcam.
starego jak świat i wiecznego romanty A jednak poglądy jego były w takiej”
zmu, albowiem wieczną jest zrośnięta sprzeczności z mojem
usposobieniem
z duszą tęsknota za czemś wyższem, romantycznem, z mojemi uczuciami re
lepszem, 'absolutnem, wiecznem. „Być ligijnemi. Były odprawą surową i gwał
romantykiem, mówi ks. Henryk Bre- towną daną nadziejom, które się ziścić
mond*), to brać poezję na serjo, jaka nie mogą
któremi
za
marzeniem,
dar wspaniały, 'a nieztsłużony,
który idzie rozczarowanie, skargom, rozpadla własnego dobra poety i dla dobra czaniom, całemu romantycznemu rozwszystkich unosi go ponad
to, czem wichrzeniu, co kłóci z rzeczywistością,
on jest; esencja romantyzmu, jego po- a niezdolnymi czyni do pracy: Stańmy
tęga, jego racja bytu, jego
lex
non — nauczał — na twardym gruncie nascripta sed nota, jego usprawiedliwie- uki. Nauka zaś ujumuje świat determinie, wobec którego bezsilne będą po- nistycznie, robi z niego jakąś „żywą
ciski wrogów.
geometrją*, z twórczości zostaje tem
Francja uroczyście w tym roku о- samem wygnanyt . jej pierwiastek indy
bchodzi stulecie narodzin jednego znaj widualny, staje się ona
zmechanizowiększych myślicieli i pisarzy
wieku wanym wyrazem czynników rasy sro19-go, w którym reakcja przeciw ro- dowiska i chwili — i badając dzieła
mantyzmowi znalazła
wówczas swój człowieka — we wszystkich zakresach
wyraz potężny, a olśniewająco wymo- jego działalności powinniśmy, według
Taine, umieć zapomnieć o sobie i zbez
*) „Poesie et priere*
(Paris, Grasset) namiętnem spokojem przyrodnika obbco im jest w świecie dzisiejszym. W
uczuciach moich i upodobaniach czu-

pr

8, 53.

„przekazami,

nie chciał marek niemieckich.

Obecnie,

gdy nastąpiła stabilizacja marki, niema już żadnych w tym względzie trudności. Pożyczki, które Niemcy zaciągają zagranicą potrzebne są dla odbudowy gospodarczej
i przemysłowej
Rzeszy. Gdy zaprzestanie ona zaciąganie pożyczek będzie już wtedy płaci
ła reparacje nie kapitałem zagranicznym, lecz ze źródeł własnych. Żadne
państwo — z wyjątkiem może Francji,
nie otrząsnęło się tak prędko pa zniszczeniu

wojennem,

żadne

nie

potrafiło

będą

wówczas

część

od

nich

należną

za szkody wyrządzone przez wojnę, ale
taką część która bynajmniej nie będzie
stanowiła dla Niemiec ciężaru.

W przeciągu roku zostaje się — miljonerem
gdyż wykryć alkohol, wziąść
łapówkę od
właściciela i pójść szukać gdzieindziej potrafi każdy
towych na
fantazją.

osiół. Armje przemytników, gokażdą zbrodnię, również nie są

Reasumując
niej

zostanie

prohibicja
zniesiona,

nawet w Ameryce,
cięża.

Będzie

prędzej

czy

zdrowy

rozsądek,

póź-

zawsze ostatecznie zwy-

sprzedawać i pić alkosłowo polskie możemy miejscową
ludność hol tak jak u nas w Polsce. A wtedy z pew
związać Ściślej z państwowością
polską. nością nie będzie modnem upijanie się do nie
legenta z Wilna, punktualnie o wyznaczonej Więcej uwagi winny
miarodajne
władze przytomności i nie będzie należało do bon
godzinie sala Ogniska zapełniła
się cieka- skierować na zapadłe
nasze miasteczka, tonu chlanie z porcelanowego nocnika. Wtewymi. Lecz pociąg, którym miał przyjechać celem podniesienia
poziomu
kulturalno-0- dy ludzie nie będą pili bo taka jest moda ale
prelegent spóźnił się o dwie godziny, pu- światowego.
FE
poprostu dlatego że tak się im będzie chciabliczność zaś cierpliwie czekała, nie będąc
ło.
Karol.

Sympatyczny wynik tej pracy miał miej
sce onegdaj. Na zapowiedziany odczyt pre-

związanemi

(difficultć de transports). Trudność te
go
zagadnienia polega przedewszystkiem na niemożności przekazywania
waluty
zdeprecjonowanej — zamiast
zdrowej. Podczas okresu inflancji nikt

bardzo nieumiejętnie. W rezultacie dwa razy więcej amerykanów
umarło z powodu
zatrucia się fałszywym whisky niż zginęło

w

w nocy. Czy można żądać milszych i wdzię-

jest godna zabiegów.
Trzeba stwierdzić

jakiego absurdu
doprowadziła
prohibicja
W każdym niemal domu wyrabiają potajem
nie napoje alkoholowe,
oczywiście nieraz

agenta

pewną czy jednak prelegent przyjedzie. W
ten sposób odczyt
spóźniony © przeszło
dwie godziny zakończył się o pół do 12-ej

trudnościami

tak wyzyskać na swoją korzyść sytuacji powojennej.
Żadne państwo nie
posiada również zalet bardziej odpoWhisky czy białe wino?
wiednich dla obecnej fazy cywilizacji
Eh! — odpowiada tamten zmieszany — O ile Niemcy wytrwają w polityce poto poprostu foxterier, wiozę go dla dzieci.
Chołera! Z Kanady jedzie i wiezie fox- kojowej i twórczej, wejdą one w okres
teriera, a niech to wszyscy djabli! woła star bogactwa i potęgi ekonomicznej, któSzy pan lecąc do umywalki.
rym
zagadnienie reparacji w niczerą
* # ®
zagrażać nie może. Reparacje stanowić
dyści, uważający piwo za niebezpieczniejsze
od szatana, tylko tacy ludzie nie widzą do

miejscu.

czniejszych

i trzebaż

*

Biuro czynne codziennie 5—7. Ostrobramska 27.
| GEY CZY WAY WRJ WAB 9 UP UV UI UI GRY GORY WY WAY WY (REY R Ч ЧО WHY WY WY WY CZY
Element zaś ludzki jest bardzo podatny na
wpływ kultury. Dyrekcja kolejowa, która od
czasu do czasu przysyła tu swych prelegentów z odczytami, potrafiła już tyle dokonać
iż potrafiła zainteresować ludność miejsco-

no

wieść prezencik z wycieczki.

2

przy Związku Art. Szt. Kinem.
uznane

rękach różnokolorowemi flaszkami. Kupili na

POCZTĄ

ZŁOTYCH
naukowe,

prędzej i aby więcej. A w powrotnych pociągach oprócz maszynisty i paru konduktorów wszyscy leżą pokotem z zaciśniętemi w

Szy pan

pocztowe Nr, 80365.

„Polart-Film*

scenarjusze

gul, gul, — z butelek, buteleczek i butli, aby

V klasie.

USE

$TO
płaci

wygrane

LOSU 40 zł.
1/2
20
10
1/4
WYSYŁAMY

э

o

а
m

powrotem. Ci dopiero muszą się żwawo zawijać — piją bez przestanku, nie odrywając,
rzec można, ust od brzegu puharu. Gul, gul,

:

ZAMKOWA 9

Š

w kościo-

gg

KUP
LOS
;
18 Państwowej Loterji Klasowej

(0) Obchód 10-lecia Niepodległości w

przy 10 już sporządzo wesołości,

W dniach najbliższych z Wilna zabierzemy słupy betonowe, pręt żelazny, zakupione za dobrowalne ofiary uzbierane przez mej
scową ludność, jak również pomnik zaofiarowany przez wydział
grobownictwa wojennego
przy Województwie Wileńskiem.
Po uporządkowaniu wszystkich mogił w
dn. li-go listopada przyjdziemy oddać na-

* leżny

donoszą

Przesilenie rządowe w bofwie.

в

St. K.

Mówimy, piszemy
nieraz o najrozmaite miasteczkach będą udekorowane.
szych czynach nieetycznych, nawet zbrodniach w celu wzbudzenia wstrętu, niechże
KRÓLEWSZCZYZNA, pow. Dziśn.
mi wolno będzie dla naśladownictwa pięknego, przykładu dojrzałości polaka obywa— Więcej oświaty miasteczkom kresotela odnotować czyn godny naśladowania.
W dn. 30 i 31 bm. dzieci z starszych 06- wym! Nasze zapadłe mieściny są kompletnie
wych.
działów szkoły powszechnej pod kierownie“
Ludzie dorosli gnusnieją wprost w protwem nauczyciela, młodzież z miasteczka л
okolicznych
wiosek ochoczo z wyrozumie- stacji duchowej, zaś natury bardziej czynniem doniosłości aktu w obecności
władz ne szukają pociechy w alkoholu. Skutkiem
świeckich i swego duszpasterstwa wydoby- tego mamy zjawisko tego rodzaju, że restawało trumny ze szczątkami bohaterów, po- uratorzy naszych miasteczek
dochodzą w
ległych w r. 1920 podczas obrony Mejsza- krótkim czasie do majątku, zaś ludność odługoły pod Wilnem.
żona, albowiem zwyczaj powojenny kupolaka Wilna.
wania na raty wkroczył nawet w dziedzinę

Usypano 12 mog:
nych przed 8 laty.

kraju

konane o zwycięstwie swych kandydatów, Czynione są zakłady w
na rzecz Hoovera i 6:1 na rzecz zwycięstwa Smitha w stanie
Republikanie uważają swe zwycięstwo za rzecz pewną.

DNA
KAA
&

listów, depesz i wogóle spełniać funkcji po-

przedszko-

le, wierzymy, iż dojdzie to do skutku, a spo
ra ilość inteligencji kolejowej skorzysta z
przedszkola i mamy nadzieję poprze takowe.

Szanownych

Z całego

Naj-

Długi i odszkodowania.

Ruch antyholszewicki na Ukrainie sowieckiej,

na budowę

szkoły pilotów. Bilety rozprzedają wszystkie Komitety. Komitet powiatowy w Baranowiczach
otrzymał do rozpowszechnienia
1500 szt. biletów.
Że loterja ta cieszy się
powodzentem

może

przepraszam

pocztowych.

Р

urządza

władz

JAK JĄ UCHWALONO — JAK JĄ PRZESTRZEGAJĄ — JAKIE
MOŻNA MIEĆ Z
JEJ POWÓDU
PRZYKROŚCI — JAK SIĘ
TO SKOŃCZY.

Czego
wszyscy wzbogacenia się Niemiec jest jednak
RYGA, 6 XI. PAT. Dziś po południu w związku z otwarciem nowego
chcą. Pod tym względem
ludzie z nowego niezaprzeczony. O ile nawet
zdarzają
świata nie różnią się wcale od tych ze sta- się momenty krytyczne, pochodzi to z
parlamentu, gabinet Juraszewskiego podał się do dymisji.
rego. Modnem jest dzisiaj pić w Stanach. tego powodu, że poszczególne elemen
Chociaż prezydent republiki zwróci się naprzód do socjal-demokratów
Każdy czy ma ochotę czy nie łyka coctail,
jako do najsilniejszego liczebnie stronnictwa, jednakże spodziewane jest utwoty dobrobytu Niemiec nie wzrastają je
dudli, szampana, degustuje likiery. W samym
rzenie rządu z przedstawicieli stronnictw nie-socjalistycznych pod przewodniNew - Yorku jest podobno 10 tysięcy loka- dnocześnie w tym stopniu. Autor wyli gdzie proszącego o wodę sodową wyrzu- kazuje że eksport
ctwem członka unji włościańskiej.
wzrósł
prawie w
cają za drzwi. Lokale te są brudne, niechluj
dwójnasób
w
ciągu
ostatnich
pięciu
NORECDICAOE
TY W OROROAEY TERE K ROR
IO
ne, smrodliwe, i niebywale drogie a no truwet przed jedzeniem - telefon lub telegraf. c rose SETEK ATA LEI
lat
i
w
70
proc.
stanowią
go
fabrykadno,
dziury
te
obchodzą
prawo
i
nie
podleJednem słowem poczta.
Wyrwawszy się z
gają kontroli policji. Zresztą policja!
Wy- ty, wykonane całkowicie w Niemczech
owej barbarzyńskiej Rosji Sow.
jegomość
starczy czytać rubrykę wypadków:
niema jak wyroby włókiennicze, maszyny, loaiezwłocznie pragnie powiadomić swych naj
dnia by nie donoszono o jakimś stróżu po- komotywy, wyroby przemysłu chemicz
bliższych, czy to po sercu, czy po kieszeni,
wyciągnęli z
Zaczynając od r. 1923 w rejonie Ki mę: partyzanci
rozchodzili się rządku którego przechodnie
że jest zdrów i wraca szczęśliwie „na ojprzyczem Niemcy wywożą tylrynsztoka zapełnionego jegoż własnemi ex- nego,
czyzny tono“...
jów — Biała Cerkiew działał dobrze na wiosnę znów się zbierali.
krementami.
ko
20
-proc.
całej swojej produkcji, a
"Tymczasem po półgodzinnej bieganinte zorganizowany oddział
powstańców |
Ostatnio oddział kilkakrotnie spoW przyzwoitych restauracjach, przyzwo- reszta przeznaczona jest na konsumcję
spostrzega biedak, że tu jeszcze nie całkiem
„„chlebozagotowok' i ici klienci (t.j. niewyglądający na szpicl6:w)
Europa, gdyż mimo wyczerpania całego za- pod dowództwem Sobczuka, czyny któ wodował fiasko
wewnętrzną, która tłomaczy się wzbomogą też dostać
coś orzeźwiającego. Ty1pasu zapytań w różnych bodaj językach — rego natchnęli pisarza sowieckiego do zgładził szereg wybitnych komunistów
gaceniem ludności. Dochody poddane
ko
podaje
się
to
w
sposób
bardziej
oryginalnie mógł dopytać się na stacji nieistniejącego napisania
utwóru scenicznego „Luna w tej liczbie przewodniczącego kijowny i nieoczekiwany niż u nas — w niedzie- kontroli (z ceł, alkoholu, tytoniu, piurzędu poczotowego!
spraw".
skiego komsomołu. Micia, Celem stłulę i święta. Zamiast tradyscyjrej filiżanki wa i cukru), które mają stanowić gwa
Więc z wrestchnieniem, zdžiwieniem, nieCały oddział składał się z miejsco- mienia
powstania z Kijowa i Wasil- czy szklanki, którą częstują nas mało pomyzadowoleniem i z wyraźnym zawodem na
rancję dla rocznych wpłat z planu Daoddziały woj- słowi kielnerzy, tam widać na stołach mnótwarzy siada, jeżeli trocha czasu mu pozo- wych włościan, stanowiska kierowni- kawa zostały wysłane
wes'a wzrosły w r. budżetowym 1927
stwo,
coraz
to
innych,
ciekawych
przedmiostało, oczekując cierpliwie,
dopóki pociąg cze zajmowali
oficerowie armji gen. ska z artylerją.
—
28 w dwójnasób w stosunku do r.
tów.
Tu
wazon
z
kwiatami,
tam
maszynka
nie zawiezie
go gdzieindziej, może aż do Wrangla, którzy uciekli z obozu konW ostatnich dniach
października od kawy, ówdzie flet z jednym tylko otworWarszawy, gdzie będzie mógł swym prag1924 - 25. Prócz tego zapas nowy wacentracyjnego z Darnicy.
w rejonie M. Bojarki powstańcy zmu- kiem a oto zgrabny porcelanowy nocniczek.
nieniom zadość uczynić.
gonów wykonanych po wojnie przePowstańcy atamana Sobczuka nie- szeni byli stoczyć walkę z oddziałami Wszyscy są uradowani, wszyscy płacą i nikt
Doprawdy! — jtst to
grzechem właściwyższa ogólną liczbę wagonów będąwych władz pocztowych, że brakiem tego jednokrotnie dokonywali
napadów na czerwonej armji i po kilku godzinach nie jest trzeźwy.
Ale najwięksęy szyk to pojechać w nie- cych w posiadaniu kolei francuskich.
koniecznego warunku cywilizacji — naraża- Białą Cerkiew, Germanówkę, Horody- zostali pobici. Część uciekła do lasów,
dzielę do Kanady. Istne pielgrzymki tam cią- Niemcy odbudowują gwałtownie swomy na niewygodę
zagranicznych podróższcze i st. Fastów, gdzie pewnego razu innym udało się pomyślnie przekroczyć gną: pociągami, samochodami, samolotami.
nych, a siebie na wstyd najoczywistszy!
ją flotę morską i powietrzną a dwa noO tych co mieszkają blizko granicy to znaGdybyż choć pomieszczenia zabrakło — zatrzymali nawet pociąg, zdążający z granicę.
we okręty transatlantyckie, które mają
mogłoby to nas tłumaczyć. Obok jednak stoi Kijowa do Odesy.
Podczas strzelaniny bardzo ucier- czy o jakie trzy, cztery godziny jazdy — o
wkrótce wyruszyć do New - Yorku, bę
tych
się
nie
mówi,
ci
są
gośćmi
Kanady
co
b. duży gmach „Urzędu Pocztowo Celnego'*
Ludność miejscowa udzielała party piało miasto M. Bojarki. Wszyscy kre- drugi dzień, i mają czas, mogą się nie špiedą bez mała, olbrzymami oceanicznektóry jest niemał pustym zupełnie, no i w
zantom
pomocy i ukrywała ich. Na zi- wni powstańców zostali aresztowani.
szyć, lecz jest mnóstwo takich, którzy dra- mi. Niemcy nie będą mogły zaprzeczyć
dodatku
gospodarzy w nim jakiś personel
łują przez bitych 12 godzin, w Kanadzie spę
pocztowy któremu nie wolno przyjmować
tym faktom, zasłaniać się jednak będą
dzają dwie, trzy godzinki i hajda do domu z

szkoły pi-

LOPP

uwadze

4

cach

na budowę

komitet

Ku

Ameryce rozpoczęfe.

W

WIEDEŃ, 6 XI. PAT. Z Nowego Jorku donoszą: Dziś o godz. 6-ej rano
według czasu amerykańskiego rozpoczęły się wybory elektorów
prezydenta.

ków, że tym razem w rubryce „Echa Krajowe* —
apodam „echa z zagranicy* —
a raczej echa utyskiwań
obcokrajowców,
przejeżdżających przez stację w Stołpcach.
Jakiś kupiec, czy przemysłowiec, jadący
z Rosji Sowieckiej, a więc z kraju stojącego
poza europejską kulturą z westchnieniem ulgi przejeżdża w Kołosowie granicę państwo
wą i dojeżdża do pierwszej stacji, na pierwszy rzut oka pięknej i okazałej w Stołpcach.
Jak Europa — to Europa! Taktemu obywatelowi gorąco zachce się skorzystać z dobrodziejstw kultury i cywilizacji.
A co w tym
wypadku najpierwsze! —
Oczywiście, na-

Zawdzięczając Dowództwu Dywizji które idzie szeroko na spotkanie Komitetu, kursa będą wyposażone we wszystkie przyrządy, kursanci będą
korzystali z wojskowej
komory gazowej i t.p.
Codziennie będzie 6 lekcyj, a wszystkiego 22 godziny, co w zupełności wystarczy
dla instruktorów kół.
Zakończenie kursów nastąpi w niedzielę
4 listopada rb.
Wojewódzki

Wybory prezydenia

STOŁPCE.
—

LEA

Loterja LOPP

teatru miej-

Ski do walki „z imperjalizmem polskim*.
nistrator Bortkuszek p. Al. Lednickiego, p.
Analogiczne demonstracje odbyły się w Kijowie, Odesie, Dniepropietrowsku
Podoski nadesłał dwie gruntownie wykona- i Połtawie. Związek literatów ukraińskich oraz wszechukraińska akademja umie
ne trumny.
z protestem przeciwko
Wszystkim biorącym
czynny udział w jętności ogłosiła odezwę do uczonych całego Świata
usypywaniu mogił dla naszych bohaterów, rzekomemu gnębieniu Ukraińców w Polsce,

w obecności zastępcy starosty p. Lubańskie
go, zastępcy burmistrza
inż. Winnikowa,

—

masowe

tam

ce polskiej względem mniejszości narodowych i nawołującą proletarjat ukraiń-

sporzą-

dzenia grobów dla obrońców Wilna, a admi-

uruchomił 4-dniowe kursa przeciwgadia instruktorów Kół. Zapisało się na

kursa 18 osób.
Otwarcia kursów dokonał
prezes Powiatowego Komitetu inż. Layman.

lotów.

PROKIBICJA.

demonsfracje w Sowiefach.

dością myślałem, że Polska nie zginie, gdy
skiego i na którym przemawiał sekretarz generalny ukraińskiej partji komunima takich synów!
stycznej Stanisław Kosior, uchwalono rezolucję protestującą przeciwko polityUrząd Gminny w osobie p. wójta i p. se-

— Otwarcie kursów _ przeciwgazowych.
Powiatowy Komitet LOPP w dniu 1 listopada
zowe

Antypolskie

®
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jaśnłać ich związek z wymienionmi
czynnikami.
Jeśli Taine tak potężnie działał na
ludzi mego pokolenia, przypisać to należy nietylko świetności formy i zaletom stylu. Kto miał duszę cokolwiek
romantyczną
ten czuł w tym tak suchym z pozoru i gniewnym pozytywiście romantyka, opłakującego trage
dje wieczystego rozbratu między ideałem
a rzeczywistością, Kto tak głęboko jak on, umiał się wczuć się w po
ezje i w duszę Byrona? A obok Byrona — leżą hetakumby innych, którzy
równie, jak on, ofiarą padli potęgi uczucia i szału marzenia; odgłosy ich
narzekań zapełniły wiek cały, my zaś

istary Fidjasz inaczej czuli i myśleliniż
nowoczesny nauczyciel
pozytywizmu.
Bezsilne są próby upiększenia
życia
przeistoczonego w teoremat
geometryczny. Od mrożącego oddechu natury, z której powiew Boży
wygnano,
więdną kwiaty młodości i piękna,
a
duszę chłód konania przejmuje: „Gdy
człowiek—cytuję Taine'a—mając
po”
łowę życia za sobą, wejdzie w siebie
i zliczy, ile ambicji
stłumił w duszy,
ile nadziei wyrwał z serca, ilu zmarłych w niem pochował,
wspaniałość
natury stanie przed nim w majestacie
i wśród
twardej surowości swojej
głuchych łkań pogrzebu, który w głębi duszy jego się odbywa, usłyszy on
otaczaliśmy ich wsłuchując się w ser- odgłos płaczu
nierównie
donośniej
ca nasze pocichu wtorujące ich skar- brzmiącego, płaczu tragedji ludzkiei,.
gom.
którą jedne stulecia zagarnia po druAle romantyzmowi należała jakieś gich poto, by w jednej trumnie
popiękno przeciwstawiać.
Więc szukał chować ofiary swoje”,
Taine schronienia w klasycznem pięknoszą wszyPiętno pesymizmu
nie sztuki greckiej,
która ogranicza stkie dzieła Taine'a. Obojętność
napragnienia człowieka widownią zam- tury, pod zewnętrznem
jej
pięknem
kniętą, jak były place ich igrzysk, ale powłoki, walka wszystkich ze wszypromienną błękitem ich nieba, wszyst- stkimi, nienawiść, głód, strach, w zwiekiemi blaskami
ich
słońca, — albo rzęciu zaś, które wszystkie inne przeszedł w świat renesansu, aby Ruben- biegłością i przemyślością wyprzedzisem się poić, jego epopeą ciała nagie- ło, a nosi miano człowieka, obrzydli=
go i lubieżnego, lub podziwiać u Ty- we rysy goryla pod maską spokoju i
cjana, wdzięk przepojonej
jasnością cywilizowanej
ogłady — oto obraz
południa pogodnej i szczęśliwej zmy- Świata i życia. W
naturze człowieka
słowości. Daremnie i Tycjan i Rubens wyczuwał Taine jego pierwotne
dra-

+
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rwsze doroczne posiedzenie Rady Wojewódzkiej

wicz,
Marjan
Gumowski i Witold mie poprawek do istniejącej sieci dróg
katastru
Kwinto. Do wojewódzkiej Komisji Rol Omawiano wreszcie sprawę
Pod przewodnictwem
Wojewody du wojewódzkiego myśmy jeszcze nie nej powołani zostali p. p. Marjan Cy- gruntów.
Kwinto,
Aleksander
ileńskiego Władysława
Raczkiewi- doszli. Sprawa ta była w swoim cza- wiński, Witold
Na tem p. Wojewoda
zamknął o
odbyło się w dniu 6 listopada r. b. sie wszechstronnie
rozpatrywana na Żyliński, Eugenjusz Chełchowski i Mi- godz. 10 wieczór pierwsze
doroczne
Ti (godz. 10-ej rano w wielkiej sali U- forum sejmowem, jednakże
ostatecz- rosław Ciszewski. Zaaprobowano do- posiedzenie Rady Wojewódzkiej, apemędu Wojewódzkiego pierwsze orga- nej decyzji pod tym względem nie po- tychczasowy skład Wojewódzkiej Ra- lem da delegatów sejmików powiatolizacyjne posiedzenie Rady Woje- wzięto. Niewątpliwie, należy
przypu- dy Wodnej.
wych, aby w powiatach wojwództwa
gódzkiej. W skład jej wchodzą repre- szczać, iż niedaleka przyszłość przyDłuższą dyskusję wywołała
spra- wileńskiego propagowali budowę dotanci: miasta Wilna i poszczegó|- niesie nam należyte rozwiązanie tego wa ustalenia sieci dróg wojewódzkich mu dla sierot, jako żywego trwałego
h powiatów województwa
wileń- zagadnienia. Do tego okresu, do chwit na terenie województwa
wileńskiego. pomnika dziesięciolecia
niepodległoiego, a mianowicie prezydent mia- li powołania samorządu wojewódzkie- Wysunięto szereg dezyderatów w for- ści.
sa Wilna Folejewski oraz wybrani go, jako surogat tego samorządu pozez sejmiki powiatowe p. p. Broni- wstaje Rada Wojewódzka i Wydział.

saw Wędziagolski

(pow.

Wileńsko-

Trocki), Aleksander Żyliński (Oszmia
1a), Alfred Urbański
(Mołodeczno),

„an Borowski

(Wilejka), Marjan Gu-

owski (Postawy), Piotr Józefowicz
Głębokie), Witold Kwinto (Brasław)

)„
|
|

Marjan Cywiński

(Święciany):

Prócz

powyższych członków
Rady
Wojewódzkiej uczestniczyli w dziesiejszem
posiedzeniu za zaproszenie p. Wojewody poszczególni kierownicy
urzędów niezespolonych, których działa|ność w ten lub inny sposób wiąże się
$ciśle z działalnością organów samo-

Tządu

terytorjalnego. I tak

prezes Izby Skarbowej,

przybyli

dyrektorowie

oddziałów Banków
Państwowych w
Wilnie, przewodniczący poszczególnych sekcyj Wojewódzkiego
Komitetu Regjonalnego, delegat Prokuratorji
Generalnej kurator okręgu szkolnego,

Starosta Grodzki m. Wilna i starosto-

wie wszystkich powiatów, naczelnicy
wydziałów
Urzędu
Wojewódzkiego,
społeczj
organizacy
ciele
przedstawi
nych i gospodarczych i t. @.

Powołana do życia na podstawie
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia b. r. Rada

Wojewódzka jest

instytucją

opinjo-

dawczą, która ma współdziałać z Wojewodą. jest ona niejako
surogatem,

zaczątkiem samorządu

wojewódzkie-

go i celem jej jest
skoordynowanie
wszystkich poczynań i zarządzeń 6аmorządów
powiatowych i gminnych
na terenie województwa.
Wojewoda

wileński

Władysław

Raczkiewicz otworzywszy posiedzenie
Rady odebrał od członków Rady Wojewódzkiej przyrzeczenia, poczem wygłosił przemówienie;
wstępna
część
którego brzmiała następująco:
Nim przystąpię da sprecyzowania
poszczególnych momentów działalnośŚci władz
administracyjnych w różmych dziedzinach, pozwolę
sobie na
wstępie zaznaczyć, że jako wojewoda
niezmiernie

możność

się cieszę

współpracy

i-witam

gorąco

z przedstawicie-

ko samorządów z całego wojewódza.

Każdy

z Panów

uświadamia,

dokładnie

sobie

że to, co dzisiaj się roz-

poczęło, właściwie

nie jest jeszcze for-

Oczywista

rzecz, że w

związku

z tem

gospodarki

wojewódzkiej,

które

cznej, hamowaly ją, utrudniaty wszeiką pracę zbiorową juž nie tylko samorządową, ale wogóle społeczną. I nic
dziwnego,

że do dziś dnia

cze dostatecznego zrozumienia poważnego znaczenia samorządu na terenie
: jego pracy, da dziś dnia niema jeszcze wszechstronnego
wczucia się w
konieczność jaknajdalej idącego wspie
rania poczynań samorządowych. Niewątpliwie jednakw ciągu lat ostatnich
widzimy pod tym względem
znaczny
postęp. Brakuje tylko tego, co zaznaczyłem na wstępie — pewnego czynznika koordynującego
całość zagadnień
samorządowych na terenie i do
pewnego stopnia Rada Wojewódzka i
Wydział Wojewódzki ten braku nas
uzupełnią.
Panowie nietylko są powołani do
współpracy z czynnikami państwowemi przy rozstrzyganiu tych wszystkich
pierwszorzędnego znaczenia zagadnień
gospodarczych dotyczących terenu wo
jewództwa, ale jako
przedstawiciele
samorządu
powiatowego i gminego,
jako wyraziciele woli ludności z powiatu, mający ten
wielki
autorytet,
niewątpliwie będą mogli w znacznym
stopniu przyczynić się do rozwiązania
zagadnienia
kardynalnego
— wyjaśnienia przedewszystkiem tych zasadniczych myśli i zasedniczych
pog!ądów, kt:re płyną zgóry jako iniciatywa organu koordynacyjnego. Przyczynią się panowie również i do tego. że
świadomość potrzeby należytej pracy
w organizacjach sa .iorządowych z pewnością się pogłe%i. Jestem przekonany,

że

przy

współpracy

Panów

catc-

kształt zagadnień samo: rydowych
zmiernie

zyske,

tak

pod

nic-

wzyjędem

Następnie rozważona była
kieski nieurodzaru.

Państwowość
nasza z chwilą zapoczątkowania jej tutaj, nawet wtedy,

Rady Wojewo1eki.j bvło

kiedyśmy

jeszcze

walczyli

bojowe,

z naszymi

najeźdzcami na tym terenie, wysunęła
odrazu ideę samorządu terytorjalnego.
Widzimy, że w okresie jeszcze wojny
powstaje samorząd gminny, zaraz potem samorządy
powiatowe, a nawet

sprawa

Po południn o godz. 5 posiedzenie

wykazom

członków

wćdzkiego oraz
SK

poświęcone

Wydziału

omówieniu

stanow'ącycii

Woje-

szeregu

kompetencję

Ra-

y.

Z kolei Rada Wojewódzka

2 —

pieżne

EERSTE

popędy,

rozumiał,

wyzwolić go od pęt,

które

I

że

KIT

skoro

nakłada

cywilizacja, a stróżem cywilizacji

jest

żandarm, przeistoczy się on w „zwiewściekłe, krwiorzę ślepe, okrutne,
żerczemi
halucynacjami
szalejące“...

„Ten

tylko

zdoła

wyobrazić,

Człowiek jest i czem życie,

raz jeden stanął u progu

"

kto

obłędu

czem
choć

lub

ŚRODA

która

|

|

Matki

|

jane

Zach.

|

Godfryda.

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Metcorolegjł U. S. B.
z dnia - 6-XI 1928 r.
j
|

Opać

za do- }

bę w

mm

!

i

Tendencja

mgła, deszcz.

- 105C.
11?C.
spadek

barometryczna:

śnienia.
Zmiany

wykonany

zo-

— (0) Zakończenie remontu _ szpitala
św Jakóba. W ubiegłym tygodniu został zakończony gruntowny remont
szpitala św.
wyasygnowano

wynoszą przeszło
że na ten remont

tylko 30.000 zł. reszta

się, że meldunki

pro-

wadzone będą w urzędach meldunkowych
w formie kartek. Każdy przybywający wypełni kartę, która po sprawdzeniu włączo-

w policji Wileńskiej. Dowia-

go

pod

przewodnictwem

profesora

p. Mieczyslawa Gutkowskiego.
Pan Leon Regulski wygłosił
pomocy

dla

ludności

U. S. B.

referat w

dujemy się, że kierownik ekspozytury pol.
politycznej pow.
Wil.-Trockiego p. Alojzy

sprawie

rolnej

Woje-

nio, stosunki jakie panują w policji wileńskiej nie stwarzają warunków umożliwiających pracę. Kto zostanie zamianowany na
to stanowisko dotychczas niewiadomo.

podatków, kredytów potrzebnych na paszę,
na nawozy, na aprowizację i siew. Poruszono
także
sprawę
natychmiastowego
przygotowania przez zarządy drogowe kamienia potrzebnego do budowania dróg w
roku 1929, aby przed śniegiem kamień był

wództwa Wileńskiego w związku z nieuroDzięciołowski, który od sześciu przeszło lat dzajem. W dyskusji na temat nieurodzaju
pozostawał na tem stanowisku opuścił sze- uchwalono dążyć do
zebrania
cyfrowych
wysokości
zaległych
regi policji na własne żądanie, gdyż ostat- danych dotyczących

—

Godziny przyjęć Pana
prokuratora
Sądu Okregowego
w Wilnie. zostały zmienione, zamiast od godz. 12—13 od godz.

13—14-ej.

zebrany i żeby transport był dokonany wyłącznie podczas zimowego
okresu
celem

— Okėlnik p. Wojewody w sprawie ob- umożliwienia zarobku.
chodu dziesięciolecia. W związku z obcho—.-Decyzja Magistratu w sprawie PE
dem wskrzeszenia
państwa
polskiego p. musu kanalizacyjnego. Magistrat m.
Wilna

Wojewoda wileński
zwrócił się do prezesów
instytucyj i kierowników
zakładów
społeczno-opiekuńczych z pismem okólnem,
w którem wskazuje te formy w jakich zakłady opiekuńcze mogą wziąć udział w uro-

czystościach

święta

niepodległości,

podkre-

ślając zwłaszcza,
że uroczystości te są Sposobnością do pogłębienia wychowania narodowego i państwowego przez odpowiednie
ustosunkowanie się do nastroju
ogólnego.

po porozumieniu się z pq. Starostą Grodzkim wydał zarządzenie mocą którego w, sto

sunku

do

właścicieli

nieruchomości

uchyla-

jących się od zainstalowania kanalizacji sto
sowane będą środki represyjne polegające
na tem, że Magistrat przeprowadzi sam włą
czenie domu do sieci kanalizacyjnej, a następnie koszty tych robót oraz kara za uchylanie się ściągnięte zostaną przymusowo,

Magistrat uważa, że jest to jedyny sposób,
— Zarządzenie p. Wojewody w Ge
przy pomocy którego uda się przeprowadzić
wie podatku od rowerów i broni. P.
Wo- akcję skanalizowania miasta.
jewoda wileński zwrócił się do prezydenta
— (0) Posiedzenie Rady Miejskiej. Pom. Wilna, aby przy układaniu budżetu mią- siedzenie Rady Miejskiej zostało przesunię
sta na rok 1929—30 podatek od rowerów i z dnia 8 listopada na czwartek 15 listopada.

broni

myśliwskiej

nie

był

preliminowany,

gdyż uchwały co do podatku od tych przedmiotów

nie

będą

odbyło się posfedzenie
Technicznej.

Po rozpatrzeniu
Komisja uchwaliła

miejskiej

Komisji

planu regulacji miasta,
przystąpić do częścio-

wej regulacji, obejmującej plac Katedralny,
tereny ogrodów - miejskich i przyległej do
nich części śródmieścia.
Pozatem Komisja zaakceptowała
opra-

cowany

rębskiego

nej

przy

przez

architekta

projekt

ul.

budowy

miejskiego
szkoły

Sierakowskiego

wyraziła życzenie,
posiadały izbę dla

SZKOLNA.

zatwierdzone.

MIEJSKA.
— Z posiedzenia miejskiej Komisji Technicznej. W poniedziałek, dnia 5 listopada

p. Na-

powszech

6, przyczem

żeby wszystkie
śniadań.

szkoły

Okólnik Kuratorjum szkolnego w sprawie
ruchu kołowego. Przyłączając się do akcji
mającej za zadanie uregulowanie ruchu kołowego w miastach i na wsi,
Kuratorjum

Szkolne

wydało

panom

okólnik,

inspektorom

w

którym

szkolnym

poleca

zwracać

ba-

czną uwagę, by młodzież szkół powszechnych była stale pouczana o konieczności odpowiedniego zachowywania się na drogach.
— Ww Fakich klasach gim. państwowych
są wolne miejsca. W związku z komunikatami Kuratorjum Szkolnego w sprawie wol-

nych miejsc w państwowych gimnazjach mę
skich w Wilnie dowiadujemy się, że obec-

nie pozostało jeszcze 129 wolnych miejsc
wolnych, a mianowicie: w klasach 1 (typ
gimnazjum klasyczny, matematyczno - przy-

w

gimnazjum

gimnazjum maw klasach 4-ej,

znała, że
najodpowiedniejszem
miejscem
dla tej budowy jest plac przy zbiegu ul. Ki-

tematyczno

litalnej składa podziękowanie szczodrej ofiarodawczyni,
rodączce
naszej z Ameryki,

Funkcjonarjuszom państwowym,
którzy
złożyli podania o braku wolnych miejsc, a
których synowie nie mogli być skierowani

jowskłej i zaułka Kucharskiego.
— Zarząd Wileńskiej Bazyliki Metropo-

III

wiej osiąga on swój cel w zakresie
osobistego szczęścia, im większą zaś
siła miłowania, z tem gorętszym
zapałem skierowuje on siłę myślii woli
ku szczęściu powszechnemu. Słowem,
istnieje kryterjum 40 . oceny
czynów
ludzkich—i
to kryterjum
przenosił
Taine w „L'ideal dans Uart“ do dziedziny sztuki.
Ždaniem artysty odtwarzač to, co
w danem zjawisku,
albo w ich grupie stanowi charakter, czy właściwość
najwyraźniejszą i zasadniczą
(le ca-

po-

na zostanie do kartoteki.
— Z posiedzenia
podsekcji
statyst.ekonomicznej. W dn. 2 listopada odbyło się
ci- posiedzenie
podsekcji
statystyczno-ekonomicznej Wileńskiego Komitetu
Regjonalne-

OWA.
—

Ostrobramskiej,

1929 r., dowiadujemy

„ Południowy.

za dobę
na dobę

za

będzie pokryta sposobem przeniesienia kredytów z innych działów budżetu wydziału
opieki społecznej.
— (0) Sprawy meldunkowe. W związku z rozporządzeniem wykonawczem do ustawy meldunkowej, która faktycznie będzie
wprowadzona w życie od dnia 1 stycznia

U w a g i: pochmurno,

Minimum
Maximum

ukryciu

siedzenie miejskiej Komisji Finansowej
stało przesunięte na dzień 13 listopada.

było

]

Wiatr
orzeważający

Boskiej

Jakóba. Koszty remontu
100.00 zł. Wobec tego,

60

psr

Temperatura
średnia

w

przez firmę p. G. Roszkowskiego w Warszawie, ul. Długa 37.
— Posiedzenie miejskiej Komisji Finansowej. Wyznaczone na dzień dzisiejszy po-

sł. o g. 16 m. 25

|

Ciśnienie
średnie w m.

pozostać

II

możemy zapominać о moralnej osobie i artyście, tym trzecim poza formą
i treścią czynniku wrażenia artystycznego. „Biada tym — wołał Krasiński — przez których płyną strumienie piękności,
a sami pięknością nie

są“. I tu wracamy do Mickiewicza.

Avant" d'ćcrire des vers,
il faudrait faire des miracles. Te słowa St.
Martin'a ukazały mu w pamięci i duszy. Quam dilecta sunt tabernacula
tua, i tam w swiątyni Pana na Wwyso-

nad przepaścią samobójstwa”.
Rezygnacja była zawsze
ostatnim
słowem mędrców
pesymistów.
Ale
Taine zanadto był, choć wbrew
woli
košciach obcowania z Bogiem zdobyswojej, romantykiem w duszy i zbyt ractćre le plus notables et le plus domi- wać chciał cudotwórczą moc panowałęboko zakorzenioną miał w sobie natsur). Ale nie dość jest tylko od- nia nad sercami ludzkiemi. Słusznie
Wiadomość moralną, ażeby tryumfu- twarzać naturę, trzeba wiedzieć
jej go nazwał we wczorajszem przemójące zło nie wywoływało w nim pro- kierunek, rozumieć dokąd zmierza. wieniu swojem p. Zygmunt Kisielewtestu; i jako moralista, stawał on w Zmierza ona ku formom wyższym i ski nietylko wielkim poetą, alei wielSprzeczności z determinizmem własnej doskonalszym. Niechże te cele natury kim
organizatorem.
Zorganizować
filozofji. Choć głośne, może najgloš- bierze artysta, jako cel swej własnej pragnął tę potęgę, która
tworzy
niejsze ze wszystkich, jakie wyrzekł, twórczości; innemi słowy, niech obok wspólne wysiłki dusz wielkich. I w
były słowa jego o cnocie i o zbrod- pierwiastków
zasadniczych
w zjawi- namiętnem
pragnięniu oglądania jej
ni, Qui sont des produits comme le Skach i rzeczach ma on także па tryumiu rzucał słowa jakie nigdy jesucre et le vitriol, nie przeszkadzało widoku ich pierwiastki dobroczynne, szcze i nikomu przez myśl nawet nie
mu to z obrzydzeniem
i wstrętem będące udoskonaleniem tamtych. Kró- przeszły.
przedstawiać
powinien
piętnować zbrodniczość człowieka, za- ciej mówiąc,
„I wydam Tobie krwawszą bitwę,
razem także widzieć,
że cechy tygry* nietylko to, co jest, ale i to, co być niźli Szatan*,
„On walczył na rozusa i wieprza nie wyczerpują - jeszcze powinno. Czyli sztuka ma przed so- my, ja wyzwę na serca."
jego natury, że są w niej inne lepsze bą wielkie posłannictwo moralne.
Wyobraźmy sobie, £że zaginęły w
W ten sposób, tą drogą pozyty- wirze jakichś kataklizmów dziejowych
pierwiastki. Bez względu na to czy
wola jest wolną, czy nie, jedne czyny wizm w duszy
człowieka
z wielkim wszystkie ślady poezji, myśli, cywiliSą pożyteczne, inne szkodliwe.
Im sercem zawrócił wstecz ku romantyz-szacji naszej i żeby przypadkiem z cawiększą—dowodzi 0n — jest w czło- mowi. Gdy jednak mówimy o po- łej przeszłości uratowane zostało to
wieku siła myśli i siła woli, tem łat- słannictwie moralnem
sztuki,
jakże jedno wyrażenie, zapisane w księgach

- przyrodniczem

5-ej, 6-ej i 7-ej i w gimnazjach humanistycznych w klasach 4-ej, 6-ej i 8-ej.

ITT

KO

jakiegoś

IK TIT

nowego

T IT

Herodota,

nia

właściwych

klas,

z powodu

zapełnie-

Kuratorjum

wydaje

zaświadczenia (do 10. 11) potrzebne przy
uzyskiwaniu zwrotu opłaty szkolnej. Zaświa
dczenia dotyczące klas z. wolnemi miejscami nie wydają

się.

Zmiany w szkolnictwie
šredniem.
Ministerstwo oświecenia opracowuje
obec-

wego,

kuncertu w sali Śniadeckich USB. i

— Zebranie piekarzy żydów w sprawie
zakazu przemiału. Wczoraj
odbyło się ze-

podaje

do

wiadomości

zainteresowanych
państwowych),

że podania, które wpłynęły do Kuratorium
do dnia 31l-go października r. b. zostały
rozpatrzone i uczniowie zostali skierowani
do odpowiednich gimnazjów państwowych;
funkcjonarjuszom państwowym, którzy po-

dania złożyli a których synowie nie mogli
być skierowani do gimnazjów państwowych
z powodu
Kuratorjum

zapełnienia
właściwych
klas,
wydaje zaświadczenie potrzebne

wolnych, a mianowicie:

w klasach

1. (typ

branie
spraw

piekarzy żydów
celem
związanych z ostatniem

karże uważają, że zakaz taki
uniemożliwi
wypiek ciastek, gdyż mogą one być robione

jedynie z b. dobrej mąki.

— Zarząd Oddziału Wileńskiego Związku Harcerstwa Polskiego podaje do wiadomości, że w sekretarjacie Zarządu Oddziału
(piątki, godz. 5—6 mieszkanie ks. Biskupa
Bandurskiego) można otrzymywać
_wszeł-

kie informacje

tematyczno-przyrodniczem

druki i odznaki.
— Z życia stowarzyszeń.

klasycznem w kląsie IV,

w gimnazjum
w

ma-

klasach

IV,

М, VIi VII i w gimnazjach humanistycznych w klasąch IV, VI i VIII.
Wobec
tego Kuratorjum w dalszym
ciągu nie wydaje zaświadczeń o braku wolnych miejsc w tych klasach.
By umożliwić funkcjonarjuszom państwowym

korzystanie

z ulg przy nauce

ich

dzieci, Kuratorjum przedłuża termin składania oświadczeń o umieszczeniu uczniów
szkół prywatnych w podanych wyżej klasach gimnazjów państwowych do dnia 10
listopada

r. b. włącznie, ztem

jednak

za-

strzeżeniem, że oświądczenia, które wpłyną
do Kuratorjum po tym terminie nie będą
uwzględnianei rodzice nie będą mogli otrzymać zaśwlądczeń potrzebnych przy uzyskiwaniu zwrotu opłaty szkolnej w szkołach
prywatnych,
ь
Oświadczenia należy skłądąć ustnie lub
pisemnie w Kuratorjum u referenta p. Jó<
zefa Giinthera (parter, pokój 14) codzien=
nie od godziny 12—15,

ZEBRANIA

I ODCZYTY

larzy

i sympatyków

pszczelnictwa,

że

przyjaciół

w

piątek dn. 9 b. m. o godz. 5 po poł. w lokalu gimn. im. j. Lelewela (ul. Mickiewicza
38) odbędzie się zebranie członków T-wa,
na którem będzie
wygłoszony
referat i
mówione sprawy: 1) uzyskanie bezakcyzowego cukru dla podkarmiania, 2) utworze-

dotyczące

harcerstwa

a

organizacji

także

kół

odpowiednie

Zarząd

Tow.

Przyjaciół Francji zawiadamia swoich człon
ków że wypożyczalnia książek franc. znajduje się obecnie w lokału czytelni miejskiej
dzięki
gościnności Magistratu m. Wilna.
Czynna we czwartki od 5 — 7 (Wielka 46)

—

Wystawia

obrazów

modernistycz-

nych, rzeżb i architektury otwarta codziennie przy ul, Dąbrowskiego 5, od godz. 10

zrana do 8 wiecz.

RÓŻNE.
— Trzeba zrobić porządek! W autobusach wileńskich
czytamy napisy: „Rozmowa z szoferem surowo wzbroniona*,
„Palenie wzbronione".
Konia

z rzędem

temu,

kto

pokaże

w

Wilnie szofera autobusowego 1-0 niepalącego przy motorze papierosów, 2-0 hierozmawiającego podczas
jązdy ze znajomymi
swymi, lokującymi
się zazwyczaj
w
najbliższem jego sąsiedztwie.

w ax

— T-wo Pszczelnicze Ziemi Wileńskiej
powiadamia swych członków, ogół pszcze-

omówienia
zarządze-

niem władz w sprawie zakazu - przemiału
pszenicy na mąkę wysokowartościową. Pie-

gimnazjum klasyczny, matematyczno-przyrodniczy
i humanistyczny), w gimnazjum

Jo el! z czyjegoś polecenia wypisuje się
o /':ch rozmaite zakazy -to trzeba,

żeby te zakazy

były

honorowane

i to ho-

norowane przedewszystkiem przez obsługę
autobusową.
Pp. konduktorzy zazwyczaj śledz
za
przestrzeganiem „zakązów*
przez pasażerów, ale ci sami pp. konduktorzy nie reagu-

ją zupełnie na łamanie „zakazów* przez pp.
szoferów.
ż
Iteraz powstaje kwestja bezpieczeństwa jazdy,
|
nie spółdzielni pszczelarskiej, 3) plan pracy
Szofer zajęty rozmową podczae jazdy—
4) wolire wnioski.
.
to zmniejszenie bezpieczeństwa tej jazdy
Wszyscy milošniey pszczelnictwa
pro- przynajmniej o 50 proc.; szofer palący па
szeni

są

—

0 przybycie.
Zarząd Stowarzyszenia

„Opieka

Pol-

ska nad Rodakami na Obczyźnie* uprzejmie
prosi

wszystkich

tegoż

członków

Stowarzyszenia

i sympatyków

o jaknajliczniejsze

przybycie na zebranie w dniu 8 listopada
Zebranie będzie miało miejsce w łoka-

iu Domu

Ludowego

Metropolitalna

wsze piętro) o godzinie 5-ej p.
zaproszenia rozsyłane nie będą.

—

Zarząd

Wileńskiego

1, (pier-

p. Osobne

T-wa

Wioślar-

skiego wzywa wszystkich członków Towarzystwa do
jaknajliczniejszego
przybycia

do lokalu Towarzystwa — Mickiewicza 15,
Środa 8-XI r. b. 6 godz. 19 dla omówienia
sprawy

zadeklarowanego

udziału

stościach obchodu dziesięciolecia
nia Państwa Polskiego.

w

uroczy-

odrodze-

dodatek papierosa, wobec tuż

koło

niego

znajdujących się zbiorników benzynowych—
to doprawdy

igranie

z ogniem.

Pisze się od lat o tych kwestjach stale. Cóż, kiedy niema na nie jak dotąd lekarstwa, trzeba na to Bóg wie jakiego
wyszkolenia policji, Bóg wie ilu zabiegów

władz, przepisów, zarząyzeń etc.
sem

w bezpieczeństwie

jazdy

Tymcza-.

autobusowej

zainteresowana publiczność stale karku nad-

stawia, bo się pp. szoferom na najwęższych
Wilna zaułkach Po C
prowadzić chce
bo wszak

im się chce,

na dodatek,

papie-

pp. szoferzy

łamią

rosy palić. jeżeli więc kto inny nie może
sprawy załatwić, niech to weźmą na siebie sami jadący— pasażerowie.
Będziemy podawali w „Słowie* numery

autobusów,w których

W. sobotę delegaci Towarzystwa wioślarskiego, ze sztandarem, składają wieńce
na grobach bohaterów.

zakazy wypisane w samochodach. Będziemy to robili aż do skutku, až pp. szoferów obyczaje obecne radykalnie, w kierunku poszanowania przepisów, ulegną zmianie.
Mamy nadzieję, że t. zw. „czynniki po-

bljotece Publicznej 57, zebranie
członków
z odczytem dr. A.
Łysakowskiego p. t.

zek, obowiązek

W. niedzielę jaknajliczniejszy udział w
pochodzie Narodowym.
Obecność wszystkich druhen i druhów konieczna.
*
— Wilefiskie Kolo Zwiazku Bibljoteka- wołane, zechcą z dostarczanego przez nas
rzy Polskich, W piątek, 9 listopada 1928 r. materjału odpowiednio korzystac.
Przyjmujemy na siebie nowy obowiąo godz. 8 wiecz. odbędzie się w Uniw. Bi„Katalog krzyżowy”.
Wprowadzeni goście mile widziani.

pośredniego

nia jazdy autobusowej.
szych

wysiłkach

nasi

w tym

tygodniu,

ze

uporządkowa-

Niech nam

Czytelnicy

w

na-

rękę

po-

dać raczą.
.
— Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego p. Stanisław Łączyński, ROEE
AKADEMICKA.
— Akademicki kurs gimnastyczny. od dnia 7 listopada do dnia 13 listopada
Sekcja lekko-atletyczna AZS'u komunikuje, r. b. włącznie interesantów przyjmować
wcale nie będzie, natomiast przyjęcia inteże od dnia 5 listopada br. rozpoczyna si
kurs gimnastyczny dla pań i panów, w saliĘ resantów będą uskuteczniane w poniedziawtorek i środę każdego tygodnia od
gimnastycznej w głównym
gmachu USB. łek,
przy ul. św. Jańskiej 3|5, wejście z
podwo- godz. 12 do 14-ej.
— Środa Literacka nie odbędzie się
rza im. P. Skargi.
Rozkład treningów jest
następujący: grupa męska silna, w
działki, środy i piątki od g. 20—21.

męska

słąba,

ponieGrupa

wtorki od g. 20—21,

tki i soboty od g. 19—20.

Grupą

czwar-

pań wtor-

ki od g. 19—21, czwartki od 20—21.
Zapisy przyjmuje sekretarjat AZS'u,
Bakszta

11 w poniedziałki,

od g. 20-21.

środy

i

— VII Tydzień Akademika.
Prace
przygotowawcze VII Tygodnia Akademika,
który ma się odbyć na terenie m. Wilna w
terminie 14—22 listopada, żywem tempem

A jednak

są

nam

dziś

wielkich nadziej. Dziś słucham, wsłu-

na

liczne i

Zjazdu Literatów. Następna (52-ga) Środa
Literacka przewidziana jest na 14 b. m.
Treść jej zostanie
—

Przegląd

ogłoszona

ogierów.

w

Podaje

pismach.

się

do

о-

gólnej wiadomości, że w dniu 12 bm. odbędzie się w Wilnie na placu rynkowym Ste

fańskim

nowania.
w

przegląd
związku

wszystkich

ogierów

w

celu

z powyższem

posiadaczy

TENISO

potrzebne

względu

przyśpieszone prace, które Związek Literatów przeprowadza w związku z likwidacją

piątki

(S)
KOMUNIKATY.

AST

der Geschick

nowicie: Czarnej Kawy — dancingu w dniu
17 listopada w salonąch Kasyna
nizono-

rodziców (funkcjonarjuszów

obcy o tem mówią.
My synowie tej więcej, niż były
potrzebne wówczas
ziemi zanadto z nią zżyli jesteśmy, ojcom naszym.
Epoka
Mickiewicza
ażebyśmy zrozumieć mogli, co ich, pomimo szubienic i tortur więziencudzoziemców wzrusza,
uderza, za- nych, pomimo katorgi i Sybiru, który
dziwia, zachwyca.
wygnańcom jego groził, była epoką

Jn den Kresy liegt

wnie pracuje nad zorganizowaniem w tym
okresie szeregu imprez dochodowych, mia-

codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, w
godz. 10—14i 17—20
w
lokalu
Ogniska
Akademickiego (Wielka 24, tel. 770).

czyżby

gdzieindziej, nie wiem. Niech

Komitet
intensy-

leńskiej w dniu 18 i 19 października r.b. w
sprawie wolnych miejsc w państwowych
gimnazjach męskich w Wilnie, Kuratorjum

wspomnieniach o Polsce, chcąc gesłowa te nie rzuciłyby w ciemną ot- niusz polski zrozumieć.
Co niegdyś
chłań dziejów zapomnianych pokoleń, w ojczyźnie mojej tylko
przeczuwatakiego samego Światła, że zrozumia- łem, co później wśród
stepów
węnoby, iż istniał, działał i przeszedł gierskich silniej odczułem,
to mi się
przez Świat naród, który snać
umiał ostatecznie na Kresach Państwa polsercem żyć, kochać i cierpieć, skoro skiego wyjaśniło — mianowicie Ścisły
wieszcz jego wydobył ton, pochodzą- związek
rozległych
przestrzeni, -w
cy z takich głębin kochania i cierpie- których się gubi oko, z rozległością
nia, jakich nie znali poeci innych na- i rozmachem
myśli, które
tam się
rodów.
rodzą: dla tego to Kresy są najwierA te wielkie słowa
w
spazmie niejszymi tłumaczami dziejów Polski.
straszliwego bólu
wyrzeczone
były
Ale myśli, które się tu rodziły i
wstępem do tej większej jeszcze wiel- geniusz
polski
dziś
już
nikokości, która metafizyczny boski pier- go nie
poruszą,
W
niepodległej
wiastek w indywidualności
człowieka Polsce nie są one owym
cudownym
w zupełną jedność z Bogiem przeista- zakazanym owocem, jakim dla nas
cza.
starszych
były.
Rozbierane są w
Ale gdym Tobie moją nicość wy- szkołach,
jak trup w
prosektorjum
spowiadał.
anatomicznem, są przedmiotem
ćwiJa proch będę z Panem gadał.
czeń, wypracowań,
powodem
niepoSłowa te i tamte powstały tu, na kojów i strachu, że nauczyciel postagruncie wileńskim.
Dla
czego tu, wi dwójkę, że nie będzie promocji...

nie zaś

posuwa c naprzód. Wojewódzki
Wileński
VII Tygodnia Akademika

innych. Prócz tego zorganizowanę zostaną
nie plan reorganizacji szkolnictwa średnie- imprezy propagandowe na ulicach, mające
go. Program nauczania ulegnie zmianie w na celu uświadomienie społeczeństwa o
tym sensie, że ilość godzin przeznaczonych niedoli niezamożnego akademika i skłoniena naukę języków obcych zostanie zwięk- nie do niesienia mu pomocy. Zbiórka przy
szona, natomiast ogólna ilość godzin wy- pomocy znaczków na rachunki, nalepek na
kładowych byłaby
zmniejszona do 30 ty- okna i list ofiar, wykaże niewątpliwie ogro
PA
o Ponadto
wysuwany jest projekt mne zainteresowanie się społeczeństwa niena wzór Danji i Szwajcarii) wprowadzenie zamożnością akademików.
drugiego dnia odpoczynkowego w klasach
Komitet VII Tygodnia Akademika wymłodszych.
dał już odezwę do społeczeństwa, która
— Komunikat Kuratorjum
Okręgu niebawem ukąże się na ulicach naszego
Szkolnego Wileńskiego.
Nawiązując do miasta.
Biuro Tygodnią Akademika urzęduje
komunikatu, umieszczonego w prasie wi-

przy uzyskaniu zwrotu opłaty szkolnej. s
W związku z tem w gimnazjach państwowych pozostało jeszcze 129 miejsc

średnictwem p.
Bolesława
Gumowskiego
ofiarowała dla Wileńskiej Bazyliki sztandar

Wschód sł, g, 6 m. 22

1

Amaranta.

pragnąc

W końcu komisja rozpatrywała projekt rodniczy i humanistyczny),
doko- budowy
ośrodka zdrowia, przyczem
przy- klasycznem w klasie 4-ej, w

nała wyboru członków Wydziaiu Wojewódzkiego. Wybrani
zostali
przez
na niektórych terenach samorządy po- 'aklamację p. p. Zygmunt
Riszczyc,
wiatowe rozpoczęły swoją działalność Feliks Zawadzki i Mieczysław Engiei,
już w okresie wojennym. Do samorzą- na zastępców zaś p. p. Piotr Józeio-

Us US

`

NIKA

KRO

niema jesz-

wymagają
szczegółowego
wglądu,
oraz wszechstronnego oświetlenia.

kiedy brzmiały jeszcze surmy

szczyźnie,

"Pod względem kierunku pracy samorządowej na naszym terenie są jeDowiadujemy
się z miarodajnegó
źródła
o zmłanach w
szcze bardzo poważne luki. Ludność
administracji
wileńskiej:
Starosta
wileńsko-trocki
p. Witkowski
tego województwa specjalnie była poma być przeniesiony do Wiiejki, a na jego miejsce,
na powiat
krzywdzona
przez
zaborców, gdyż
wileńsko-trocki przychodzi inżynier Radwański.
P. Nitosławski,
właśnie na tym terenie brakowało najdotychczasowy starosta wilejski otrzymuje
powiat
poznański.
bardziej nawet
ograniczonych
form
samorządu terytorjalnego.
Jak Panowie to sobie dokładnie przypominają,
czyniki rządowe zaborcze przeciwsta-

mą. samorządu wojewódzkiego,
jed- rozbudzenia
poży.ecznej
inicjatywy,
nakże niewątpliwie jest to próbą, za- jas i zrealizowania
stojących
przzd
czątkiem pracy
samorządowo - pań- nami palących zazodnień
gospodarStwowej na terenie województwa. Po- czych.
trzeba takiej organizacji, która dawaPo tym ws'ęp e p. Wojewoda rozłaby możność skoordynowania
wszypoczął
odczytywame swego
sprawa
stkich poczynań
samorządowych na
tzeczy w poterenie województwa,
któraby nada- zdania, obrazując stan
wała pewien kierunek przewodni tym szczególnych dziedzinach gospodarki
poczynaniom, odczuwała
się już od- społecznej. W sprawozdaniu tem poru
następujące:
"dawna. Trzeba było imać się różnych szcne zostały dziedziny
środków, żeby wypośrodkować opinię budowa i nap awa arteryj komunikamieraz wszystkich
zainteresowanych cyjnych, stan odbudowy i rozbudowy,
kół, które stają da pracy na polu go- sian i dorobek rolnictwa i przemysłu,
publicznes,
Spodarczem w województwie, aby po- zagadnienia zdrowotności
oraz stan
wziąć decyzję należytą i zgodną z po- sprawy opieki społecznej,
trzebami ludności. Dziś będę miał to instytucyj drobnego kredytu na terezagadnienie
znakomicie
ułatwione, nic wojewódz*w.
gdyż mam możność poddania rozwaWyczerpuiące
przemówienie
fp.
dze Panów tych problematów z dzia- Wojewody trwało kilka godzin.

łu

Zmiany na stanowiskach starostów w Wileń-

pierwiastek nadzoru społecznego nad
organizacjami samorządowemi.

do gimn. państwowych

ogierów,

zlicencjowzywa

które

się

ma-

NTT IS STS

pi praca wprost nieobliczalna w rozmiarach, którą trafnie porównam do
pracy hulającego po górach
wiatru,
której
wynikiem są zwalone drzewa,
zniszczone lasy *). Wiatr ten pędzi na
nas, na Europę, myzaś, w bratobójczych
waśniach
pogrążeni, nie słyszymy go, nie czujemy
jego grozy.
Postęp w technice zniszczenia Śpieszy

coraz szybszem tempem i po przysz-

łej wojnie nie zostanie śladu z Europy, zapadnie gdzieś jak owa mityczna
Atlantyda. Europa— Atlantyda — tak

brzmi tytuł dzieła, które obecnie koń-

czy, duchem proroczym wiedziony najBy. pisarz rosyjski,
Miereżkow-

ski.

Weszliśmy w epokę
katastrof, z
których, po ludzku sądząc,
wyjścia

niema, zbrójmy się w heroizm oporu

przeciw mocom ciemności.
Wezwaniem do heroizmu duchowego jest w
najgłębszej
treści
swojej
poezja

Mickiewicza.

Marjan Zdziechowski.

Polens—powiedział
Niemiec
baron chuję się, daremnie, głosu nadziei nie
V. Goden, który tu przed dwoma la- słyszę. Ale jakże natomiast wyraźnie
ty bawił, „Na Kresy iść trzeba” —pi- słyszę dalekie grzmoty nadchodzącej
*) Ferd. Goetel: „Przez płonący Wschód”
sze on w swoich głębokich i pięknych burzy. Tam na wschodzie od nas ki- (Warszawa, Wyd. Pol.).

4

„*

ALS
pa

DA
gie
lub też starszych,

ea

amerykańskiego

nielicencjonowanych ogie-

Dopuszczanie

e 0-43 Е

areszte:
u zł. względnie
d
rom

działy na prowincji.

pał

śwlało było

Gaia ZY pach da poza A Kai) Gagie laikos a paika
о

go:

«

„ZA

MD

НЕ

Zawiadamiam, i Le

stwierdziłem, że

ków,

pna
.

AM

A rów

któreby

pracy

za

czyni ża

zawodowej

1 mie

kt

S I
ylegity!

й

pó

długim

Czyż

w

Komisarjacie
jedział,
że
kogo,
ktoby
wiedział,
ię
przez
ž, nie
zaś rz, že i

się p

*

chę poprawniej

Rządu

ai

<uład t:

— Pogrzeb

władał

mkową,
2

ościele św.
B

Jana.

znów

lskim?

w dniu 3 b. m. ś.p. Dr.

Konwentu Polonia.
Kondukt żałobny

kondukcie

udział poczty nego, dwuwierszu,

PR

PL sram

2. e Spa o
na prowincji. Dziś w

gi.

Wojsk

Polskich

A A

atiit

iekczością

eatru
Słoni-

O.

pe
" nac Ek

poznędu kroczą korporanci
ERO A: poważnemi:

S šos

za nimi transparent z nadpisem: „Okrąglut-

„W. raj- R

zc

are

Rapackiego „Panna z dobrego domu“. Oba

BOBO

32
PTO

g

RE

ypa

Res

głównaw
O ARE

Bana

nej

aaa

sk

w

skutek

— Ku uczezeniu 10-lecia Niepadległo-

nóżkach; ADR ponieważ
ы

A Sia

Son

Przyczyny samobójstwa nie ustalono.
к Cyganka usiłowała ukraść dziecko. Dn. 4 bm. nieznana cyganka przyszła
A. Hercowej (Nowoia
i
letniego chłopczyka. Natychmiast urządzoao pošcig za cyganką, ktėra porzucila dzie

€ko na ulicy i zbiegła.
—

Otrucie

się. Do

szpitala Žydowskie

go dostawiono Jana Waszyna (Straszuna 9),
który w celu pozbawienia się życia otruł

się esencją

bracie,

rozbrajającym sans fason: „Kupuj,

śmiech,

w

Publiczność

gacie!'*

pan-

octową.

odwracają

trwożliwie

šcig, jaki bandyta,

co nie patrzą na
ciekawie, napoły

głowy:

la!*

Wreszcie

rozwiązanie

ak STo
tyko

nietrzeźwym.

nie

SERWO A OROOWESYĄ

wsząd

„kłubu

psami

w związku z pochodem
© w. Niemieckiej
kupisz fowar zagraniczny powstalo
Zanim
Czy абу
pewne zaniepokojenie.
— Uhejrzyj fowar krajowy.
SZEW! TWRDZKKAWANAZNIRAAANOKIA

UWESKEEFEWZEEYNE MUZ

zegarki,

|
1

Wilninie

w

dia nižszych

ss

du Okręgowego

йо

е

należy

4

E

z.

pRolnik

13 0 5 5 3 оВ

Tasza
ogłas:

na imię

oryginalne

a

I Zygmunt Nagrodzki
B

£

Wo

Wilno,

Skład
maszyn
Zawalna
11-a, rolniczych
telefon

S ES EO

E

ESS

6-31.

omy

i

sprzedač | rady

:

o si
Ы

zidane.

Ža

jed

>

2
Kupimy
(0905:
siln.

J

|

obel, Sacz7 zob5501

Z M

:

Lever Brothers Limited; Anglja.

+

66

;

Wydawca

Stanisław

ny wieś

"

Saias
propozycja.

Е
$
® .'.'
й

2

>

A WE

drugiej

Doktor

medycyny

rzeką,

Marjan

Nienicki

trosk o lepsze jutro?

Salaski,

domość:

3

i

i wiele, wiele

750.000

wygrana Zł.

Т

1

innych.

-

8

ra

с

i

@

"chor.

ок

H

$

U

K ()

©

Kobieta-Lekarz

Wilno,

ul. Niemiecka

P. K. O. Nr. 80.928,

wielkiego popytu

/

(djatermja)

czemprędzej

m. 3, g, 12—1 i 34
B
i

można

pro

o tr z ym

z

Śibic

Par:

pic

prospe“

zne
niu 1 zi (poczt. Pa:

ami

Schifrin.

SE

46

po ótrzym= 3"

BB 16, 6-4 Mura

З

i

0-6£18

yg

.

maniu zamówienia

„ Skład
maszyn11-a, rolniczych
Wilno,
Zawalna
telefon 6-37.

a

Sze zawsze szczęśliwe

Op,

os

i właceniu

losy.

Doktór

124

£—06i

ET E ПОЛЕСВ )

należności ina nasze

kontoKolektura
P. K. O.Loterji
Nr. 80928.
Państwowej
0—

Н

MINKOWSKI,

Wilno,

Niemiecka

Med

$ norobycówaŃa czne tea i

o

Šai

У

skórne i płciowe, ulszczki, piegi, wągry,

Nr. 35,

AE

3 Mickiewicza 9, wejście łupież, brodawki, kuz ul.
Śniadeckich -1, rzajki, wypadanie wło-

1925,
i

>

1926. >
inaję

przyjmuje
ad 1-Żsów. Mickiewicza 46,
RU RE: żak
Bi od 5—7 p.p. —£00b m. 6.
— maa
ul. Subocz 14m -9. - =©
2

na

imię

STEFANA GQENELI
WARSZAWA
odpowiedzialny

Witold

Woydyłło.

Marji

n4zał

uniewa

fu

p

мб

mz
gubiono kwitlon; <żiki

jyjskie
bardowy_ (Biskt
pia 12) Nr 3688ldffpk (
unieważnia się.
—
оО 1

Z

i sui

gubiono kwit lo!
bardowy (Biski.
pia 12) Nr 2570
unieważnia się.
7

£

GI

o

"RA

gubioną
leć PAŁ =
mację
U. $ В
Nr 1248, wyć
śgte!

wickiej,

Redanior

"opi

ezpiainie

czek). Francja,

AKUSZERKI

8

ne st:

Loija Kozubowska
ul. Sierakowskfego 2

wysyłam

Dr. 6. WOLFSOŃ a (EEE

na- FH -£8Ł —

pełnie,

Szczegėly,

152,

| veneryczne „OC

р Ё;

i

póbz— wszystko

STS"

W. Zdr. Nr.

P. P. L. K. posia-

kupując

[czenie światłem: Soljlux,
lampa
Bacha

tel. 277.

damy ograniczoną ilość takowych. Nie traćcie czasu, $j Wileńska 7, tel. 1067.
stańcie do urny szczęścia,

о-

od 12—2i Od 4-6, | (sztuczne stofce gėr-

tysiące swych graczy.

na losy

ne, weneryczne,

RYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.

TTT

dykcjidgea,

]ци;е…:ш"“'

į Sawicz, choroby skėr-

Br. Loldówiczowa
dziny przyjęć 5-79.
KOBIECE, WENE- | Zamkowa
7—1 Le-

—

i

+

jie got,

Br H anusawicz
i
nne
wad
Ordynator.
Szpitala
„ia @е Iduna
AB тm Ani

ul. Mickiewicza 24, | skie)i elektrycznością

Nalewki 40, Tel. 296-35.

P. K. O. 3553, która wzbogaciła
Wobec

35, tel. 13-17.

=

LEKCYJ ŠPIEWU

й

i

f

в

е

Smuwnamuaz

solowego

ŻW

|

K

weneryczne,

wd

Kd

emzceauazes

—8

4—7 p. p.

wi
—1, od 5—8 8 wiecz.

los P. P. Lot. Klas. tylko w najwiękKupujcie
szej i najszczęśliwszej kolekturze
| N

od

34 m. 3,

ЗЁЁ‹’…;‹ЁЁ”ЁЁ%

rywal!!!
ШСо drugi los bezwzględnie wygrywa!!

M

przyjęcia chorych. Wi-

leńska

B. ZEBDOWIEZ

| 1 4 logi 10 Il] | b lasu 20 1] | | losu 40 Ц.

(ona

wal, Kolejowa 53.
S.

Uniwer.

į

Ceś* w]
Wiśzkie dc

kol.. Gudogaj,
2550 dolarów.

Adjunkt Kliniki Syfil-

Si

,

2

druga sta ||:

BAVAVAS vi RÓŻN
DOKTOR

bez

:

str

Mackuny,

„Wilna

OSI

—

Mackiewicz.

hoov
zierftkim,

wałku, z jednej

ku i dobrobycie,

Ё

|

——

4

Żądać wszędzie!

00 WŁOSÓW

pierwotny
i PH
SIWYM WŁOSOM.
£ kolori
e pudełku.
į um] pri nk

ЭТК

Okazja
morgów

ornej, w tem las
łąki, w jednym kali

į

—

О J pół wieku wużyciu
we Wszystkicn

| RBA

ё'{;&

„fęsa

Oferty składać: Stefjsie

EB

0

Tue
ole

6 i pół. gr. za k'„*"8
z

gram. Prosze
т
а

listopaWszak 15 1-ej
zwlekasz?
pocóż się
B M jeżeli
da r. tak—więc
b. rozpoczyna
już ciągnienie
kla-

|

001

do st. ka Texą

= rd—

i

konkurencyjnych

proszę

młodego,

B

Są-

poleca

wagonów,
a

po e GRA ma
zdatną na sieczkę

puszkach.

18-ej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej я|
"E R sy Główka
Н

.
gaturku

žytniejis "ją

Oo:

am

>

wymaga

М

fi

p. Prezesa

SZ
żytnie:
T m

E LEKARZE

зайо-;

RW

łarza przez | zijjalziew

sprzedaje się w małych paczkach jak również i w

|

Złoży

| | Zygmunt Nagrodzki | | msseyc wś? wyósterocwa, | моа madame ZÓUB

ё

S ESS EO

SS

po cenach

B

ygmu

.

w najwyższym

&

ENTZKIEGO

i

8

i polerowania.

Centrala w Warszawie,
L

SŁ

m jg Czy chcesz być bogatym, szczęśliwym, żyć w dostat-

Prezes Sądu Okręgowego.
V

A

do naczyń kuchennych

do wszystkiego w domu co tyłko

|

zetarg!
prze

funkcjonarjuszy

i

:

oka

в

czyszczenia

$

rowany, drugi dredizwyk

rondle i garnki doprowadzić do

być używany nietylko

Vim

į

į

tłuste

Е

4 sług

Adii
Zwierzyni
ESA Wozek.

dzwyczaj

L
rodzaju,
że i
w mgnieniu

tego

czystości 5

również

dogodnych

6
B
B

tym wypadku

są

Vim może

lecz

Korzystna

w Wilnie, pokój Nr. 104.

am
p

a
B

e

się

‚

dwa domy: jeden mi Upra

odpadają przy użyciu Vim'u

o

ЕЛЕН

i

ri

a ku płaszcze |

a

>

Sprzedaje

V

WARKA SWANK ZERA

WA

ZW

н8

tego umundurowania.
składać
Oferty

idealnej

:

wych w ilości około 200 mtr., oraz na uszycie

o

o

e

iubrania

w

:

:
|

OCR AWIE 1

й

i kon-

Р Il m. 3*
У
tel.
Kalwaryjska
147,ileński"
w składach:
Pacific
Rossa
i Sklep
оЕО
Kalwaryjska 6.

sukna

na dostawę

i

najbardziej

stanu

w Wilnie, +

złoto,

srebro,

s
идищиеа шщ

Ok ręgowy

Sad
ą

:

jest

wa

głosi

ka,
nocneszaia,
stoliki,tualeto
eta | "ag

„nych jest oczywiście przykrą i męczącą robotą, a już
strony

tr

Ta ni > o
do sprzedania: 2 «

5

NE czyszczenie i szorowanie naczyń kuchen-

ujemne

1.38

В| non
BD

į

w goa

przednie!

Widowisko

włoczęgów”.

!
i
a
Efekt
niezrównany!
Dodajmy tu w końcu że wśród mieszkań-

sk

sios
Składniki
Vim'u›

Wileńsko-

KART

zagadki: „nadpis:

eros

który

OBiskupia
godz. 512. p.p.
w
Lombardzie
się bęSprzedawać
S

MEK

i z człowieka trup! Tłum się zbliża... Słychać
krzyki: „Angielska koszula, angielska koszu

zadaj

godz

nia |
М с

:

:

i

może jaki Po-- pupgynm Ew

ślepa kulka, panie dzieju,

ž=
ž

2
:
Najbardziej

wyraża publicz-

i futra, garderoba, žakiet karak
lowy i inne rzeczy.

koszuli, będziem zeDochodzenie ustaliło, iż Waszyn otruł „Polaka w angielskiej
szczuli!* Pomysł i wykonanie

i

(

można

į

SOD
ы
а
ny się płoną... |
Lecz ,przebóg,
cóż to się dzieje, jakiś g
człek w rozchołotanej białej koszuli próżno
stara się uciec prześladującej go tłuszczy...
lidni i flegmatyczni obyw.
żadne „głupstwa & „napoly

®

i

3- Publiczność zelektryzowana. Najbardziej so- gą dzie:

lala

iska 6), A

z
wykrzykując

nadpis

|

KUPNO | SPRZ.

najprzykrzejszą jest mycie tłustych garnków i rondli.

UIS UI EIKA
a.

AGA

ž

Nam

|

Т

nie podziękowanie dla p. Władysława
Łukaszewicza, Geometry przy Powia-

macie,

uzupełnia

tuszową
polskie

siostry»

u

durnia

matematyka2
eg

WAWAWA

`

:

PRZEDMIOTÓW
:

Ogół gospodarzy wsi Słuczaj, gmi-

A oto patadjuje w niewypowiedzialnych wszyscy nader są zadowoleni

:

i

237,80

powiatu

|

T

212.38

co angielskie nosi | FERRE UIA
gacie!" A grupa druga z jowialnością kon(71

do Wilna i zamieszkał

4 listopada przybył

CZYSZCZENIA

125.08
46.60

46,83

„Nikt jest
z nas pończochach!'*
Pani nie pokocha,
'yczą:paryskich
boś tywym Urzędzie Ziemskim
żę
я
A inna ban

przykład

@ T.

SODA

MARMUR

* obrębionych u dołu czarnym szlaczkiem bla- tencj, Służaj, dn. 2.XI. 28 r.
dy gentleman we fraku i cylindrze, chuste- Sołtys gromady: Bernatowicz Walerian.
skonstato- czka, laseczka, i t.d. a za nim nadpis: „Oto

> Okołów

:

171.15

w

išrnelti

iz

Dochodzenie ustaliło,

ność:

ryczy: „Damy w skórę ZA przeprowadzenie akcji scaleniowej
Ai
28
da
takiej babie, ca zamorskie ma jedwabiel“ “ gruntow dotąd rozdrobionych, z której

serce major bataljonu ele
30-letni Czesław Okołów (Suwalska 3).
lekarz pogotowia
Wezwany
wał zgon. ZwłokiAi zabezpieczono.
:
EA

26.36

125.70

46,71

niem.

34.75

26.48

239,—

125,39

|

34.92
17201

171,58

ugięła się wyżej kolan — Trockiego niniejszem

Fryna nie Fryna — w każdym razie blizko
tego, a za nią mlodzionkowie niosąc nadpis

— Samobójstwo. Dnia 6 bm. w celu
trzelił sobie
i
as
rados

а

nym
y

Kei

| 8.88

ay Koniawskiej,

(o

z k

EE

tematyki udziela k
repetycyj. _ Warunk
przystępne.
Specja

= A

in

ii

400

głos

z czwartego roku m

1а

chodzi tuo pończochy jedwabne więc ofiar”

p.p. Teatr Polski wystawia mak ei 54
dry „Damy i huzary“, po cenach zniżonyća.

się

Włochy

356.80

892

238,40

Wiedeń

358.60

775700
ITTа

:

dia Ojezyzny!)

WYPADKI
I KRADZIEŻE

890

Kupno
8,86

= r

26,42

Szwajcarja

Tam znėw stąpa urodziwa niewiasta o Marka

klasycznie
toczonych
3
т

-

Or

—konduktor,

orm

odczyt

Sprz.
8,90

МЫ

357.70

34,83

ad

o solidnych

šci. W niedzielę, 11-g0 b. m. o godz. 3е

pozbawienia

IE

!

ай—

Zniżo” t(, 5 onstruowanych brzuchach, a nad nimi Stokhelm

sadła,
— Piątkowa premjera. Ostatnią. kreacją.„ nadpis:
+5 lie„Patrzaj,
iadlaewieleSa mamy
i
R

Y

dobry
autobus
to | siad
500 21, ul. Filareck“
ы
9, Czesłąw Pilżys, -| Toc

Młodz. Polsk.

Wschodzie"

Tran.
8,88

г Г‹ЁЁСЁ:Ё:РЁ CA Nona

przedzie

na

grubasami

ma

eš
-

ucją

WARSZAWSKA

grupy jest idący nieco dalej oddziałek z trze PTAZA

inteligencji

pracującej i grane będą po cenach

kale

stał

autobusowego

6 listopada 1928 r.
i waluty:

Dęwizy

tnt w ko. kie, wesolutkie, krajowego jadła skutki!*, a Ps

M. Gorczyńskiej będzie postać

na

IELDA

skim ogrodzie", jutro zaś w krotochwili W. ; marhwyby się obudził! Uzupełnieniem tej

dowcipnej

:

przed większością muzyka taneczna.

а większej plastyki

di

POSADY

posady

eż Sy-

z

5

"ių

2200—23,30: Tr. z W-wy: komunikaty oraz

Holandja

nych.

Zw.

B

P

mechanicznie Wprost —19,55: Kwadrans akademicki. 19,55—

ie Pal (al kanc). Wy. Się от ni deoc
dla

m

B

Muzyką
francuska
wyk. dziankac
orkiestry P.19,25R.
19,00- 19,25:
АНа w A

stępy Marji

przeznaczone

:

wikeakigj, 1785—18,00: Audycja smutna z cyklu: „Na

Dakos

te widowiska

B

|

zyd

w 16 45—_1710: „Bajki naszych sąsiadów”. 17,10

się
komedja Tadeusza Rittnera — „Wilki mopas 'kpajowyt"
mie НОУ
jc p Zaa tot dalej
zde ) rozpoczyna
a vas
medji Bernauerai Oesterteichera

Pozo

Komunikat

16,30—16,45:

Į

i

oszukuję

ВАр

anais

|

Publiczność będzie wpusi.

partout i bilety honorowe w dniu premjery i w dni świąteczne nieważne. UWAGA!
czana_na widownię tylko podczas antraktów.

gnał czasu,z Wieży Marjackiej w Krakowie,
s
*°
3
s
oraz
16,10— AAA
16,30: Odczytanie
> komunikaty.
Ie

maszerowały eini
postacie symbodramatyczny T. Lopalewskiego
„Rycerz % transparentów
&
ы
La Manczy”. Bilety wcześniej do nabycia w nych
„czyć nadpisów!
COsiosOWane CO trėšci poszczeg
isie“ i
-ej
ie teatru.
'
:

CH

aa.

rw

A

ЕЕ

Tędy

GE A X pan
przechodni, tembar- Sygnął czasu z Warszawy, odczytanie prokC
e
ten
kto
nie
chciał
musiał, gramu . dziennego : naTr. czwartek
i komunichcąc czy nie chcąc, słyszeć czytać
wykrzykiwany katy. 20,30—
z W-wy: Koncert.

Dziś poemat
— Reduta na Pohułance.
я

Gorczyńskiej.

zza
10.25. Pass

W ..

|scenarjusz i reżyserja naszego sławnego reżysera HENRYKA SZARO. Początek o g. 4-ej, ost.

miesi w rzą-

wojsko.

°

Su umieszczonego
na swym w formie
transparencie.
Nadpis
ten, ujęty zazwyczaj
dosad

L o

o >
Вейша

2

пусп grupek moczeży,
które wykrzykiwały s; najmłodsi rądjopisarze*. „Tragedja jednej
poczet Co Pewien czas — unisona — treść nadpi- nocy*, słuchowisko. 18,00—19,00: Tr.
z W-wy

chorągwiane innych korporacyj oraz licznie
zgromadzeni przyjaciele Zmarłego.
Š

—

filmie produkć
w najnowszym
krajowej wjg poczytnej Ra
99
SKALI
0

wan

Bo oto jak sie _j735: „Krółki zarys dziejów I, Korpusu

i

Filistra „ p” opek młodzeży które

poprzedzał

wzięły

sklędał

a

Nie-przechodzień.

przemy-

uwagi i zanotowania jej haseł

Ć } met! hód.

chorągwiany
Konwentu,
ponadto
trumnę
еы“:%ш"д warta
honorowa
korporantów.

W

Za-

Wileńską i. Wiel-

została dokładnie

5

SZKO

y

.4f04

Jazz-B.

z udziałem

orkiestra

A

ieno

kt

Wyścigi

uczestników.

uniwersytec-

brną wreszcie biedni antokolnianiel

jętni obywateli zmuszeni byli do zwrócenia

Dr. Wł. Szwen- na nią

med. Władysława Szwengrubena

butach chodzące

się rozwiązać przy

grubena. W dniu. wczorajszym odbył się swych leniwych mózgach.
pogrzeb zmarłego

dowych

ślana i świetnie zorganizowana, to też cel
POStAwiony przed sobą osiągnęła w całości
+
ist opłeszali,
zyj
E nieliczni aib i obonawet najbardziej

polskim

językiem

przemaszerował ulicami

Mickiewiczowską,

ka, ch c=

Rządu niema ni„żądanie"
pisze
„За
ktoby choć p tro-

IGjki

Ś. p.

wężem

Zh

ТОФ,

4-0:

wspėtczes“

z žycia

sztuka

R

a:
młodzieży Za
WH
Tyle robót inwestycyjnych przeprowaię imponujący pochód
akademicki z kilku- dzą się na Antokolu, niechże i o tej spranastu transparentami, który rozwinąwszy się wie Gólnyśii nasz Magistrat.
e

a w Wilnie.
27.500.

kich się kurujących; tu błoto

dwórzu uniwersyteckim im. Piotra Skargi na

SU

na m. Wilno.

8008, JA 1

kilku profesorów z prof. Bossow- dzie do chorych w zakładach

stujerdzi. Przeciw kościoła św. Jana przy wydatnym

Lekarz Komisarjatu

už

+ Mickiewicza 22.

dencka, śpiesząc do klinik,tu zjeżdżają lu-

skim na czele. Po skończonym wiecu na po-

O

nie stwier
p

Act

Pm

|

.30.

pdwnii mat ay don mt „Polonja” kew maaac, JJ ZJKUSRA

górski i Król. Wiec ten uświetniło swą obe-

cnością

Fascynująca

3-ej, ost.

o g.

3V

uosobienie wdzięku niewieś *S*oęw%
teatru Stanisławskiego Alek" 71427

HAID,
artyści

Tłumy, 10.000

Gaga

2
M li k
a IE a i
®

i
aria

M

Dzisi Perty
sceny Polskiej

12-ej i podczas którego wobec licznie zgro- że najruchliwszy punkt Antokola. Tu swój
madzonej publiczności ' przemówili pp. Na- spacer codzienny odbywa młodzież stu-

ВЕ

gł. urocza Mary Astor i John Barrym
A

HAZARD“

w 12 aktach p. t. 59

| Kabarety! Wielkoświeckie salony. Remi

KINO-TEATR

placówki,
jakąi jest niewątpliwie Chrześc. / оЕPochód poprzedził
i
е jesienią,—cztek
jesieni
i
Li
3 wiec ogólno
A
o - akadeы
przez szpital
chcąc przeįšė
ya
EE Niedawno trafił <do rąk micki w sali Śniadeckich, który się odbył o topi się w błotku. A szpital wojskowy to moGnaszych
Aa następujący
= <pujący formularz ze Starostwa

D

oczątek

a
I
o
SA.
rąc
wej akcji. Dobitnym wyrazem tego udziału kolskiej do szpitala, B Bien ON
Wilna był manifestacyjny
pochód,
zorganij
e
d
n
j
i
ul. Senatorska
zowany ubiegłej TYLEniedzieli przez RO „Klub Włó-i- ję jednej strony),
$
!
ы dalszy u ciąg

W związku z powyższem Zarząd Chrześc.
Uniw. Rob. składa serdeczne podziękowanieм P.P. Kwestarkom i Kwestarzom,
lenie sięsi czyjaktoi
ofiarodawcom za przyczynienie

arcyfilmie

salonowym

42.

WIELKA

B

za

=

=

.

2

z

50 |

CH

*

i Casanova

juan

Don

ааEO į

UT

potężny erotyczny dramat w 12 akt. Wy

kobiety”

aść

powięk: sk

Orkiestra

jako

Barrymore

John

Šwiatal

Trubadur

rze

Murski i Mikołaj Molikow w sensacyjno-

pictadilly

Kino

0

Rua

4 ai

GS

ap”

io-

ń

pr

mi poż Ša

i nasze

spodziewać

się było

ni

Wilno

°

Zł.

można

Jak

pozo-

dochodu

czystego

w p

stało

oz obietnice

ata

26

Sadzie

tło a

i posiadającą swe od-

Warszawie

ków w

przyniosła

która

Wilnie,

w

450 zt. 20 gr., po odliczeniu zaś wydatków

ą

w

Ъ

Aa ооа

V

Z

reżyserski.

rozmach

Szalony

__Seansy_o_g. 4, 6, 8 i 10.15;

Największy

ciły

T

.

ludności.

Tłumy

Dziśl Najnowszy film produkcii „UFA* 1928 r, Wiosenna LIANA
« | cudowny ALFONS FRYLAND ulubieniec kobiet oraz czołowie

s

.

Wir

45

arcydziele

Słówać

o

as A

ZZ
CZ iż
dd
„Ligę samowystarczalności gospodarczej”, „,
Czyż, że w 2 tygodnie świazałożona niedawno przez naszych akademi- UO RAE ent

5160 odbyła się w dniu 28 X. 28 r. kwesta
na rzecz Chrześcijańskiego Uniwersytetu

Robotniczego

Wielka 30.

przechodzącego przez

gospo- Cialnie dla jej oaz

specjalną

przez

a zorganizowanych

parczej

Nr.

Grodzkiego

Starostwa

| najnowszym

a

wystawa.
miłości!

poemat

Wielki

Dziś!

i С

„ dl

Teatr

mk

e

Wspaniała

za miłość.

ы

:

BEGAN

SISI

RIX *

—-

MASZA

) potężny d.
e
w 12 aktach. W rol. główn. niezi

NEWĄ

NAD

SWIT

KRWAWY

i

(KSIĘŽNA

&

+

wielki

Umaego. Minas k

W

"Kino-

na Antokolu, i spe-

s

=

$

*

+

rack

IAA

2

oświetlenie

o „elektryczne

naszego

dla ulicy Senatorskiej

B
:
srogiego zbója” 05327 m

2

ED
inne a Koniec
same Willem Ellie. Jagace Mannacl 2) ca pi O PRZED "IŻ
Sensacyjny dramat w 6 aktach p/g powieści Roberta Linda. W rolach głównych: Vernon Castle ! i
Elliot
Orkiestra
Wł. Szczepańskiego.
Kasa czynna od g.3
m. „304
30. 4
ь
„PRZESĄDY i PRZYWIDZENIA*.
Następny p.program:
4-ej. dyrekcją
od-g. pod
seansów
PoczątekDZE
zi AE

Wileńska 38.

Akurat rok temu zakołataliśmy do Mą-

gistratu

poświęconych

:

Das

z

Kelios

Teatr

Magistrafu.

Uwadze

„,

sze-

się

odbyłc

i manifestacyj

samowystarczalności

propagandzie

— Po kweście na rZecz Ch. U. R. Za

zezwoleniem

wieców

rez

Polsce

w

uniwersyteckich

R. P.

Ust.

(Dz.

zarodowych

klaczy

Nr. 17 poz. 113 z 1925 r.)

a

Kino-

Przechodzień.

naj-

Warszawie i innych ośrodkach

o nadzorze państwowym nad ogierami i re- nowiska w

jestracji

w

skar- cję obywatelską...

W TEzuttacie takiego jej sta-

propagatorėow.

sio w myśl age. 7 Ust. z dnia 23. I. 1925 r.

znalazła

Deoey'a,

pana

—

bowych

rów do klaczy będzłe karane w drodze ad-

od Chorób

doktora

о

Kulturalno-Oświatowy
SALA MIEJSKA
ul. Ostrobramska 5.

bawiąc się sama i bawiąc innych,
rozgwar w ciche ulice, spełniała doniosłą ak-

a niezawodne
nieodzowne,
przez
nasz bilans pasywny

jako
na

zalecona
remedium

wska:

we

na plac spędu (rynek Stefański)
zanym dniu na godz.8 rano.

jakiś

uspakajająco

tet—sztudenty!“tlomaczy

„„

*

Myśl o potrzebie samowystarczalnośći stary żyd. — „Aha!* — tu następuje westgospodarczej Polski i ograniczenia do mi- chnienia ulgi...
nimum
importu zagranicznych towarów,
Tak oto ubiegłej niedzieli młodzież nasza,
wnosząc

Žada, a także tych ogierów, które otrzymały w roku zeszłym świadectwa uznania 2-ej
i 3-ej kategorji do dostarczenia takowych

от

8
E
Miejski Kinematogral | Sódzć tea weotaca 78: 0) „Branka

SE
:
uniwerszy„ra
wszędzieet
pytano
©
auc?

DOŃ hasłem samowystarcalności|

do prze-

w roku ubiegłym

doprowadzonych

за

Drm

ia „Wydawnictwo

Wileńskie*

uj, Kwaszelna 23.

BI

SŁOWO

1 DO 8 LISTOPADA TYDZIEŃ L 161 SAMOWYSTARCZALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Es“

UPUJCIE TOWARY KRAJOWE?
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ECHA

W
dniu
dzisiejszym
wrócił do Wilna i objął urzędowanie p. Wojewodn Władysław Raczkiewicz.
Podczas swej bytności w Warszawie p. Wojewoda wziął udział w konferencji u Pana Premjera K. Bartla, w której również wzięli udział P. P.
Ministrowie:
Spraw Wewnętrznych, Skarbu,
Reform
Rolnych
i Robót
Publicznych, Na konferencji tej rozpatrywane były kwestje w związku z
wytworzoną sytuacją gospodarczą naterenie Województwa Wileńskiego. W
wyniku narad postanowiono 1) wyasygnować sumę 750.000 zł. na odbudowę zniszczonych osiedli z czasów wojny światowej, 2) przeprowadzić o
twardej nawierzchni drogę Wilno-Widze, celem dania
możności
zarobku
miejscowej ludności, 3) przyznać pożyczkę dla gminy m. Wilna w wys.
1.000.000 złotych na przeprowadzenie prac inwestycyjnych
w
dzi.le
podniesienia stanu
gospodarki miejskiej, w szczególności skanalizowenia
miasta i naprawy bruków.
Również między innemi została
poruszona
sprawa ulg podatkowych dla ludności Województwa Wileńskiego; w sprawie
tej p. Minister Skarbu obiecał wysłać swego delegata, który na miejscu po
zorjentowaniu
się w sytuacji i po uzgodnieniu
swoich
wniosków z p.
Wojewodą, przedłoży je p. Ministrowi Skarbu.
W
najbliższym — czasie
rozpoczyna swe urzędowanie w myślodnośnej
uchwały
Rady
Ministrów
Komi sja Usprawnienia Administracji Państwowej. W skład Komisji wszedł
również P.
Wojewoda Raczkiewicz, któremu została
poruczona
sekcja,
dekoncentracji
Administracji
mająca za zadanie rozwiązanie zagadnienia
Państwa.

ZJAZD STAROSTÓW.
NOW OGRÓDEK, 30. X. (tel. wł.) W dniu dzisiejszym pod przewodniwojewództwa
ctwem p. wojewody Beczkowicza odbył się zjazd starostów
Apelacyjnego
Nowogródzkiego. W zjeździe wzięli udział prokurator Sądu
Wynaczelnik
Chodecki,
p.
Okręgowego
Sądu
p. Przytuski, prokurator
starostodziału Kuratorjum Szkolnego Młotkowski i Małowieski, wszyscy
stowie oraz poszczególni naczelnicy wydziałów w województwie.
Podczas obrad poruszono szereg spraw natury gospodarczej. Między
innemi wszechstronnie omówiono kwestję budowy piekarni mechanicznych
Kwestja ta np. w Słonimie w
w miastach województwa nowogródzkiego.
w Baranowiczach
rozwiązana,
zostanie
miesięcy
ciągu najbliższych dwóch
w
rozwiązanie jej uzależnione jest od współdziałania władz wojskowych,
Lidzie piekarnia mechaniczna jest już w budowie.
przystąW powiatach dotkniętych klęską nieurodzaju postanowiono
pić do tworzenia rezerw zbożowych.
Wyjapozaszkolnej.
Również obszernie omówiono sprawę oświaty
i
Młotkowski
p.
p.
Szkolnego
Kuratorjum
ele
Śnień udzielali przedstawici
Małowieski.
W sprawie zwrotu pożyczek, których terminy płatności przypadają na
1-go listopada i 1-go grudnia,;p. wojewoda Beczkowicz wyjaśnił, iż w czasie pobytu w Warszawie poczynił starania u władz o ulgi. Zabiegi te poNiezabytowski
traktowane zostały przychylnie. Minister Rolnictwa p. Karol
iż zna,
oświadczając
rolnictwa
dla
obiecał poparcie w dziedzinie pomocy
zaznajosię
któremi
z
bolączkach
i
brakach
jej
o
wie
znę,
jąc Nowogródczy
mił podczas ostatniej inspekcji.

Zawieszenie

stanęła na martwym punkcietorowej Słonim—Nowogródek—Mołodeczno
W związku z tem wojewoda Beczkowicz, bawiąc w Warszawie, odbył konp. Kiihnem, który dla sprawy tej wyka:
ferencję z Ministrem komunikacji
przytem, iż w budżecie
zaznaczając
zrozumienia,
i
zał wiele przychylności
na rok 1929—30 wstawiona jest suma pół miljona złotych na roboty po:
czątkowe, związane z budową tej linji.
Minister Kiihn zaznaczył, że tak mała suma przeznaczona jest dlatego, że ukończenie budowy wielkiej magistrali kolejowej na zachodzie kraju nie pozwala na ten cel asygnować większych kwot. Minister wyraził na
społeczne, które najwiędzieje, że zarówno Samorządy, jak i organizacje
cej są zainteresowani w przyśpieszeniu budowy tej kolei,;przyjdą z wydatną
pomocą przez ofiarowanie gruntów oraz udział w kontach.
Jak się dowiadujemy Dyrekcja kolei rozpoczęła już pomiary terenów,
przez które będzie przechodziła nowa kolej. Wykonane poprzednio zdjęcia
i pomiary okazały się niedostateczne.
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Jest to cementownia, która jeszcze przed
paru laty stała ziejąc martwotą. Zbudowa-
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tygodni przed ustąpieniem wojsk rosyjskich.
Przez cały czas stagnacji gospodarczej stała bezczynna, dopiero wypadki po majowe
umożliwiły uruchomienie jej. Dzisiaj zaś pracuje bez przerwy całą dobę,
zatrudniając
przeszło pół tysiąca robotników. Nie trzeba
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Tak więc krok za krokiem zmierzamy
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publiczność N. Święciańska
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tnie pośpieszyła na pierwszy
naukowy odczyt, zorganizowany przez
miejscowy zarząd Ogniska. Publiczność wypełniająca salę uważnie słuchała wywodów
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jej
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Denikina,
który
Czerwony teror czrezwyczajek.Wy- ski b. oficer armji
wołuje reakcję wśród wrogo
nastro- przed dwoma laty zbiegł z Polski do
Ida Iwanowjonych do władzy bolszewickiej
mie- Mińska, jego kochanka
na
Engiel
i
brat
Grocholskiego
będąszkańców
Rosji
w
postaci
zawiązy19,00: Wspólna pielgrzymka
na cmentarz Rossa i złożenie wieńca przed pomni- wania
się samorzutnie
organizacyj cy funkcjonarjuszem G.P. U. w Mińkiem -kaplicą poległych w obronie Wilna antybolszewickich.
samoLiczba tych orga- sku, który niedawno popełnił
ь
Zjazdu Literatów Polskich bohaterów.
bójstwo
nie
mogąc
fznieść
prowokanizacyj
zwiększa
się
z
dniem
każdym.
21,00: Petna prėba dla Zjazdu Literaw Wilnie.
prasa ,sowiecka cyj czekistów.
tów „Rycerzą z Lamanczy* poematu drama- Od czasu do czasu
Kiedy organizacja dojrzała, G.P.U.
tycznego Tadeusza Łopalewskiego w 5 od- przynosi
lakoniczne
wiadomości
o
od 1—4 listopada 1928 r,
słonach w Reducie. Wstęp wolny dla ucze zlikwidowaniu jaczejek antysowieckich
wysłało
do
Polski swojego agenta,
Czwartek 1-XI.
stników Zjazdu, członków ZZLP.w Wilnie, elementów, które za cel postawiły so- wspomnianego N. w celu nawiązania
6,10: Powitanie gości na dworcu wileń- prasy, stałych gości Śród Literackich oraz
bie czynną
walkę
z bolszewikami. kontaktu z emigracją rosyjską. Agent
osób zaproszonych przez zespół Reduty.
skim. Odjazd do kwater.
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b) wybór prezydjum Zjazdu, c) przemówienie przewodniczącego,

Sobota 3-XI.
9,00: Obrady (jak wyžej).
|
11,00: Wycieczka samochodami do Trok,

16,30:
wody Wł.
18,00:
21,00:

Ruszczyc

i

.

J.

konserwator

Ą
Zebranie towarzyskie u p. wojeч
Й
Raczkiewicza.
(jak wyżej).
obrad
ana
Raut wydany przez prezydenta

20,00: 51-szą „Środa Literacka* w bibl- prof. Marjan Zdziechowski. Wiersze Mickie
Sztuk Pięknych
USB.
ul. wicza wypowiedzą: Juljusz Osterwa,
Józef

św. Anny 4. Wstęp wolny dla członków
ZZLP. oraz gości zaopatrzonych w karty
wstępu, które wydaje
Oddział Sztuki, ul.
Magdaleny 2 (tel. 7), od g. 10 — 12 w dni
powszednie.
Piątek 2-XI.
„10,00: Obrady
(wejście

z

piętro).

ul.

A

w

13,00: Zwiedzanie
Obrady

sali

Senatu

Uniwersyteckiej

prof. F. Ruszczycą.
17,00:

Karbowski, Kazimierz Vorbrodt. Pieśni wykona chór mieszany „Echo* pod dyr. prof.

Wł. Kalinowskiego. Bilety w cenie od 50
gr. do 3 zł. sprzedaje wcześniej bióro po-

dróży „Orbis* ul. *Mickiewicza 11.

15,00: Śniadanie

Zdziechowskiego

(jak

miasta

pod

|-sze
przew.

wyžej).
„pz:

w

u prof.

Lekcyj muzyki

FORTEPIAN

ITEORJA
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ
PROF.

M.

restauracji

St.

Georges, Mickiewicza 20.
18,00: Czarna kawa wydana przez prezesa ZZLP. w Wilnie prof. St. Pigonia, Wielka 17.
22,30: Pożegnanie gości na dworcu wileńskim.

USB.
3.

prywatne

oraz

KONSERWATORJUM

Informacje od 11-ej -—- 1 i od 4 — 5 pp. $-i0 Jakóligka i

paru

miesiącami

zlikwidowano

organizację kubańską szeroko rozgałęzioną wśród młodzieży uniwersytekara- ckiej na Kubaniu.”
ProwaG. P. U. prowadzi misterną robo-

witalne: JM. ks. rektora Cz. Falkowskiego,
wojewody Wł. Raczkiewicza, JE. ks. bisku- m. Wilna w górnej sali hotelu Georges'a.
pa Wł. Bandurskiego, prezydenta miasta J.
Folejewskiego, e) przemówienia delegatów Niedziela 4-X1.
Związków Literackich z Warszawy, Lwo10,00. Zwiedzanie miasta (jak wyżej).
wą, Krakowa i Poznania, f) wykład prof.
12,15: Akademja Mickiewiczowska w Re
Stanisława Pigonia pt. „Święto kozła i świę ducie. Utwory własne i przemówienia wygłoszą m. in.: prof. St. Pigoń, Juljusz Kato Dziadów*. Wstęp wolny:
15,30: Śniadanie wydane w Klubie Szla- den-Bandrowski, józef Jedlicz, Jan Lechoń,
checkim przez ZZLP. w Wilnie.
Stanisław Miłaszewski,
Antoni Słonimski,
jotece Wydziału

Przed

|
8

Bd
E

tę w celu

ujawniania

swych

wrogów

wewnętrznych,
uciekając się do pro:
wokacji,jw której widzi jedyny sposób
wykrycia
aktywnych
antysowieckich

elementów.

W tym celu G. P. U. sa-

mo organizuje związki antybolszewickie, inscenizuje często fikcyjne akty
terorystyczne

takim,į według

it.

G. P. U. nadaje

p.

Organizacjom

dyrektyw kierownictwa

charakter

inspiracji

ze strony obcych państw.
Tworząc prowokacyjne
organizacje i wciągając do nich
uczestników
G. P. U. szeroko wykorzystuje literaturę antysowiecką, zarówno drukowaną zagranicą, jak i na specjalny
Obstalunek w Rosji.
W ostatnich czasach @. Р, U. rozwinęło ożywioną
działalność w róż-

nych miastach

Z.S.S.R. tworząc

cały

nową

i ma

już za sobą

pewną

histo-

idei Chrystusa - Króla

na gruncie wi-

była zorganizowana

Katolicką

w

Wilnie

przez Li-

uroczysta Aka-

oprócz

wszelkie stany, a więc,

sier ludowych,

licznie

się

sta-

wiła inteligencja i młodzież szkolna.
Wśród obecnych na sali zauważyliśmy: j. Em. ks. Biskupa Wł. Bandurskiego, J. Em. ks. Biskupa-sufra-

gana Kaz. Michalkiewicza, prof. U. S.
B. M. Zdziechowskiego, p. kuratora
Wil. Okręgu Szkolnego i wielu innych
luminarzy miejscowego społeczeństwa.
Po zagajeniu,

wygłoszonem

przez

przewodniczącego prof. Bossowskiego, wystąpił z dłuższem
przemówieniem ks. Stan. Miłkowski,
wygłaszając prelekcję na temat , Jezus Chrystus
król i Jego Król-stwo*,w którem
w

sposób wszechstronny i głęboki uzasadniał słuszność tytułu Króla w odniesieniu do Chrystusa, zobrazowując
zarazem dotychczasowe dzieje tej idei
oraz próby jej realizacji,
Po tem
przemówieniu
nastąpiła
część koncertowa
Akademji.
Zapoczątkował ją artysta „Reduty" p. Forbrodt, recytując „„Arcymistrza“ Mickiewiczowskiego oraz
„Króla
Dusz
i
Wieków* Gosty.
Z kolei
wystąpiła
znana skrzypaczka miejscowa,
prof.
Konserwatorjum p. Halka-Ledóchowska, wykonując przy akompanjamencie p. R. Kropiwnickiego
parę
stosownych do chwili kompozycyj.
Na zakończenie uroczystości wystąpił wielki chór
mieszany „Echo“
pod batutą prof. Wł. Kalinowskiego,
wykonując bardzo ładnie: „Boga Rodzicę“ ks. Surzyńskiego i „My chcemy Boga'"'— Nowowiejskiego; ten ostatni śpiew
podchwyciła
publiczność,
przez ogólne powstanie
manifestując
swą solidarność z zawartemi
w tej
pieśni hasłami. Chór ten produkował
się również i na początku uroczystoŚci, wykonując: „Pan chce królowac!*
—Troszla i „Hymn do Matki Boskiej"
—kompozycji samego dyrygenta.
Pozatem wysłana została depesza

demja ku czci Chrystusa - Króla.
Akademja ta odbyła się w
niedzielę ubiegłą, a więc w dniu święta
Chrystusa « Króla, w sali Miejskiej w
godzinach południowych.
Pośrodku estrady wznosił się piękny posąg Chrystusa- Króla udekoro- do Ojca Świętego następującej treści:
wany zielenią i kwiatami.
Po prawej
Roma.
Vaticano. Segretarja di
stronie podjum zasiadało
prezydjum Stato. „Przedstawiciele miasta Wilna
Akademii z prof. U.S.B. Fr. Bossow- zebrani w liczbie kilku tysięcy na Akaskim na czele; po lewej—przygotowa- demji ku czci Chrystusa - Króla zasy-

ne było miejsce dla mówców. Publicz- łają Jego Świętobliwości

ność dopisała, szczelnie wypełniając
obszerną salę i galerje, przytem były

kawalerem

„Bolonii Restituta".

Niższy

2 tniników Mińskiego G. P. U.

kolejowej wysyłania
prelegentów na linję
jest bardzo szczęśliwa, bowiem w ten sposób podnosi poziom pracowników
kolejowych, pośrednio też i poziom całej ludności.
Szkoda tylko że takie odczyty odbywają się
stosunkowo rzadko.

propago-

J. E. Arybiskup Taododju

s

Dyrekcji

stanowi

reprezentowane

wyrazy hoł-

du, prosząc o błogosławieństwo
stolskie“.

apo-

z kajdan

kobiety w kufrze.

30.X. Włądze kolejowe

autoramentu

rję. Kościół katolicki ustalił już nawet specjalne nowe święto z tego powodu, wyznaczone
na dzień 28 października.
Otóż wyrazem tego propagowania
gę

rządziły otwarcie kufra, który nadszedł koleją z Moskwy i nie został odebrany w ciągu dwóch tygodni. W kufrze znaleziono
rozkładające
się a
pokrajane zwłoki nieznanej kobiety. O wypadku tym powiadomiono urząd
śledczy w Moskwie, który poszukuje obecnie sprawców mordu.

przybyłego
z Wilna, który omawiał zagadnienie nafty w życiu dzisiejszem oraz zna-

leży z naciskiem

głodzono

liczy obecnie 32 lata,

dwa pociągi po 60 wagonów cementu, jeden do Gdańska a drugi do Łotwy. Dodać
trzeba iż przeciętnie dziennie
odchodzi ze

wagonów

wszelakiego

wana usilnie wśród społeczeństw katolickich idea oddawania
się całego
narodu wraz z królem lub prezydentem na czele pod władzę
ChrystusaKróla. Idea ta nie jest zresztą całkiem

leńskim

tubylca w miejX. „Prawda* donosi, że w domu pewnego
Turkiestanie wykryto w piwnicy 32-letniego syna właściciela
założone kajdany. Po wyzwoleniu z
ną nogach i rękach
zeznał, jł znajdował się w piwnicy od 15 lat. Miał 17 lat,
do piwnicy wskutek zatargu z ojcem. Od chwili tej nie zdej-

MOSKWA, 30
scowości Tentek w
domu, który miał
kajdan EE)
gdy wrzucono go

właśnie

mężczyzna

20

w Pradze.

15 laf w kajdanach.

zbiegłym
z więzienia
Sieniawskim. Jak
on twierdzi, współtowarzyszom jego udało
się już przedostać przez granicę.

stacji

gdy

wrogowie kościoła, coraz to
zjadliwiej nacierają na Opokę Piotrową, a
u wschodnich rubieży Europy urosła
„wielka Ciemności stolica”, w posta:
ci Rosji Sowieckiej, otóż w
czasach
tych—powiadamy — „klęskami ciężarnych“ dała się odczuć powszechnie w
sferach katolickich potrzeba dobitniejszego jakiegoś
zamaniiestowania dla
przeciwwagi swych uczuć chrześcijańskich, opowiedzenia sję publicznego
po stronie Kościołai to nie
przez
poszczególne
jednostki lub organizacje, lecz przez całe państwa i narody!
Jedną z form takiego publicznego
wyznania
wiary
poza.
Kongresami

NOWY YORK. 30. Pat. Kampanja wyborcza rozwija się w ostatnim
tygodniu swego trwania
niezwykle intensywne.
Kandydatura Hoovera w
dalszym ciągu ma olbrzymie szanse zwycięstwa. Rzeczoznawcy i statystycy
przypuszczają, że tylko jakiś cud mógłby wywołać porażkę Hoovera.

który

jest

pisma komunistycznego

Kampania wyborcza

Ujęcie zkiega z więzienia w Głękokiem.
więzienia

czasach

PRAGA. 30.X. Pat. Dekretem 'krajowego
zarzadu
politycznego zostało na miesiąc wstrzymane wydawanie dziennika komunistycznego „Rude
Pravo". Partja komunistyczna postanowiła wydawać zamiast „Rudego Prava' pismo pod tytułem „Pismo robotnicze".
2
В
Jednakże dyrekcja policji sprzeciwiła
się temu, motywując swój
za:
kaz tem, iż zachodzi obawa, że nowe pismo niczem nie będzie się różniło
od „Rudego Prava*.

normalno

kolei

NOWOGRÓDEK. 30.X. (żel. wł.). Sprawa budowy

W smutnych czasach dzisiejszych,
czasach zdziczenia powojennegoi idącego z nim w parze rozpasania obyczajów; w czasach zaniku umysłowości pod wpływem szkodliwej hipertrofji w dziedzinie wychowania fizycznego. kiedy to słuszna w zasadzie „kultura
ciala“
zamienia
się coraz to
bardziej w niezdrowy „kult ciała”; w

Eucharystycznemi

Mołodeczno.

Sprawa budowy kolei Słonim— Nowogródek

UROCZYSTA AKADEMIA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA

Wydafna pomoce dla Wilna i Wileńszczyzny.

N. pragnąc udowodnić, że w Z.S.S.R.

W dniu wczorajszym
w górnej
saii Pałacu odbyła 'się uroczystość
wręczenia prawosławnemu Arcybisku-

powi
odznak

gronie śniadaniem, wzktórem między
innymi wziął udział bawiący w Wilnie
Dowódca Korpusu III Generał Aleksander Litwinowicz.f

MANIA GADANIA.

Wileūskiemu
Teodozjuszowi
Krzyża Komandorskiego z Otwarcie telefonu Madryt - Nowy

Gwiazdą Orderu „Polonia Restituta”.
Jork.
Aktu wręczenia dokonał WojewoMiędzy Madrytem a Nowym Jorkiem
da Wileński
p. Władysław
Raczkie- założono telefon. 5Jest to oczywiście nowy
wicz w towarzystwie p. W. Piotrowi- cud techniki pozwalający na swobodną rocza, Kierownika Oddziału Wyznań p. zmowę mimo tak olbrzymiej przestrzeni.
A. Narwoysza i w obecności następu- Inauguracyjna rozmowa Odbyłą się bardzo
uroczyście i zgodnie z dzisiejszymi wymojących osób: Kuratora Okręgu Szkol- gami. |
nego p. St. Pogorzelskiego, PrezydenJakież to są wymogi? A no długie przeta miasta p. J. Folejewskiego, Posła mówienia, w których się porusza ni w pięć

Jana Piłsudskiego,
Okulicza,

Wyznań,

Posła Kazimierza

b. Dyrektora

Departamentu

Wice-Wojewody

St. Kirtikli-

ni w
róch

dziesięć najrozmaitsze tematy, w któsię odwołuje
do
nader
wzniosłych

uczuć, przypomina patetycznie różne rzeczy
dawno minione

i nie mające

żadnego zasto-

sa, Członków
Konsystorza
Prawo- sowania. Zresztą oto dokładny opis ceresławnego w Wilnie: Archimandryty F. monji.
O
wyznaczonej
godzinie do gmachu
Merozowa, Rektora
Seminarjum ks. centrali
telefonicznej w Madrycie i Nowym
Tuczemskiego, ks. J. Kraskowskiego, Jorku zjechali tu król hiszpański Alfons

ks. M. Kuszniowa, Przeora Klasztoru

Św. Ducha Archimandyty Sawatjusza,
Dziekana prawosławnego miasta Wil:
na ks. Bielajewa i proboszcza Kated-

ry ks. Dziczkowskiego.
J. E. przybył

p. Wojewody
Woysza.
|

XIII, tam prezydent Coolidge. Towarzyszyli
im ambasadorowie obu państw, ministrowie i jeszcze kilkanaście innych niepotrzebnych dygritarzy. Wszyscy otrzymali stuchaw
ki tak, iż mogli się nasycać doniosłemi sło

wy

do Pałacu

powozem

płynącemi

z za oceanu.

brał głos prezydent

Pierwszy za-

Coolidge.

Półgodzinne

przemówienie zawierało następujące ważniejw towarzystwie p. Nar- sze
punkty:

Hiszpanie położyli ogromne zasługi ko-

Po odczytaniu przez p. Piotrowi- ło odkrycia Ameryki. Gdyby nie Hiszpania,
cza dyplomu orderu, stwierdzającego, nie wiadomo czy wogóle Ameryka została”
by odkrytą a, że dzisiejszy świat bez Ameiż Pan Prezydent Rzeczypospolitej
w ryki
jest nie do pomyślenia, fwięc wszyscy
mych aby przekonać się naocznie o uznaniu wybitnych zasług, położo- winni być wdzięczni Hiszpanii, która oddaantybolszewickiej robocie w Bolszewji. nych w dziedzinie organizacji Kościo- ła taką usługę ludzkości. Kultura hiszpańwywarła wielki i wielce dodatni wpływ
W gruncie rzeczy G.P. U. chodziło o ła Prawosławnego w Polsce nadał w ska
na Amerykanach. Nie ulega kwestji, że gdy”
Arcybiskupowi
r.
1928
maja
3
dniu
zdobycie
dowodów,
aby
oskarżyć
by Hiszpanja była bliżej Ameryki, wpływ
później członków smoleńskiej organi. Prawosławnemu Wileńskiemu Teodo- ten byłby jeszcze większy i jeszcze dodazacji stworzonej przez G.P.U. o kon- zjuszowi Krzyż Komandorski z Gwiaz- tniejszy. Jednak niema nadziei by w najbliż
dą orderu „Odrodzenia Polski", Wo- szej przyszłości ląd hiszpański przysunął
takt z zagranicą.
się do amerykańskiego. Ale
na
szczęście
W wykonaniu tego zadania G.P.U. jewoda Raczkiewicz, wręczając odzna- jest telefoni! Dzięki niemu wymiana myśli
nie przeszkodziło
przyjazdowi
do ki tego orderu Jego Ekscelencji Księ- obu narodów stanie się żywsza, bezpośredArcybiskupowi
Teodozjuszowi, niejsza. Hiszpanie i Amerykanie poznają się
Smoleńska
niejakiego — А., którego dzu
wygłosił
następnie
przemówienie, (dzięki telefonowi) lepiej i nauczą się wię”,
agent N. woził do Rosji a po krótkim:
podkreślił zasługi
J. E. cej cenić wzajemnie. Założenie telefonu jest
pobycie odstawił z powrotem do Pol- w którem

istnieje podobna organizacja
przybywszy do Wilna proponował wyjechać
komukolwiek z nowych swych znajo-

ski. W *całym
szeregu miast były
mieszkania
konspiracyjne, gdzie A.
bezpiecznie
przebywał
przez * kilka
dni i miał możność
konierowania z
„członkami* (agentami G.P.U.) orga-

nizacji.
W

ostatnich czasach liczba członków organizacji wzrosła do kilkudziesięciu i G.P.U.
znowuż
delegowalo

szereg rzekomych
organizacyj
anty- zagranicę swego agenta X., ale: probolszewickich. Uczestnikom tych orga- wokacja była już zdemaskowana i X.
jako wysłannik
nizacyj ich twórcy
(agenci G. P. U.) został aresztowany
X. pokrzyżomówią, iż „centrum* organizacji znaj- G.P.U. Aresztowanie
duje się zagranicą skąd robota anty- wało plany G.P.U., które / zarządzito
bolszewicka
jest
kierowana.
Dla w przyśpieszonem tempie zlikwidowa*
utrzymania kontaktu
z „centrum* w nie organizacji smolećskiej, wysyłając
organizacjach tych są specjalnie dele- jej członków bez sądu na Sybir i do
gowani czekiści którzy rzekomo 'jeż- Sołowok, oprócz tych oczywista, któdżą zagranicę
po literaturę gi dyrek- rzy byliw tej organizacji jako agenci
G.P.U.
Przeprowadzenie
rozprawy
tywy.
W swoim czasie G.P,U. w Smo- sądowej było niebezpieczne ponieważ
leńsku zorganizowało podobną orga- przzwód sądowy ujawniłby, że organizację w której czynny
udział brał nizatorzy N., X. i Grocholsk byli prozdemaskowany wokatorami G. P. U.
niejaki N. obecnie
prowokator, niejaki Borys fiGrochol-

Arcybiskupa Teodozjusza
nie

utworzenia

podstaw

epokowem, które niewątpliwie
w. dziedzi- zjawiskiem
wpłynie ną wielkie zacieśnienie węzłów

stosunku

Kościoła prawosławnego do Państwa.
W

odpowiedzi

Teodozjusz

J. E.

podkreślił,

Arcybiskup

iż zmuszony

przez bezbożne ;prześladowania,
zagrażające jego godności
arcykapłańskiej, życiu, a nawet samemu sumieniu, -- do porzucenia Ojczyzny, znalazł tu w Polsce
prawdziwą
drugą
Ojczyznę.
Rząd
polski udzielił mu
nietylko bezpieczeństwo życia, lecz i
możność pełnienia
w spokoju
jego

powołania

przyjaźni między Hiszpanią

a

Ameryką,

a

tem samem odbije się szerokiem echem na
świecie. Wreszcie fakt bezpośredniej rozmo

wy z Królem
Hiszpanii jest dlą niego, Соolidgea, niebywałem szczęściem, jest spełnie
niem

jego

marzeń

dziecinnych.

_ Alfons XIII odpowiedział równie pod
niośle: Trudno wprost zrozumieć, jak przez
cztery i pół stulecia Hiszpanie i Ameryka”
nie mogli żyć bez wzajemnego porozumie*
wania

się

telefonem.

Należy

przypusz-

cząć, że to było nie życie, a koszmar. Te”
raz otwiera się nowa szczęśliwa era życia:
Zasługi Ameryki względem Hiszpanii s4
olbrzymie—wszyscy o tem wiedząi wszyst”
i służenia Św. Cerkwi Pra- kie hiszpańskie serca biją przyśpieszonem
na pożytek jej wiernych i tempem, gdy myślą o Ameryce. On, Alioaś

wosławnej
ich Państwa.
Przemówienie swe zakończył J. E.
Arcybiskup
Teodozjusz
wyrażając
podziękowanie za liczne dowody
życzliwości i zaufania wielokrotnie
mu

składane.
Po złożeniu przez
obecnych
życzeń odznaczonemu,
p. Wojewoda
Raczkiewicz podejmował Księdza Ar-

cybiskupa Teodozjusza w ściślejszem

XIII nigdy się nie czuł tak szczęśliwym jak
teraz przy słuchawce gdy wie, że rozmawi2
z prezydentem Coolidgem.

„Po tych przemowach dygnitarze się wj!

nieśli, a telefon

został

oddany

do

rozpo”

rządzenia giełdziarzom, którzy płacą 60 d0
larów za dwuminutową

(TDS

AI

TNN

rozmowę.

Karol.

ТОЕ УОЙ

Zanim kupisz fowar zagraniczn/

— Dhejrzyj fowar krajowy.
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