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Wczoraj we środę, wieczorem i 

dziś rano chodziły po bufecie sejmo- 

wym pogłoski, że ma posiedzeniu Sej- 

mu nikogo z Rządu nie będzie, nikt nie 

będzie przemawiał i t.d. — Stało się 

inaczej zupełnie. Wbrew dotychczaso- 

wemu zwyczajowi przybył. da Sejmu 

na otwarcie sesji o godzinie 4-ej po poł. 

Pan Marszałek Piłsudski wraz z człon- 
mi Rządu i zajął gabinet przeznaczony 

dla Rządu. 'W ślad za nim przyszło kil- 

kudziesięciu oficerów, którzy zajęli 

przedpokój znajdujący się tuż przed 

tem, co można nazwać terytorjum sej- 

mowem, w tym westibulu, który, jak 

wiadomo, prowadz i coprawda do 107 

kalów sejmowych, ale którego inne 

drzwii prowadzą znów do urzędu po- 

cztowego otwartego dla publiczności i 

gdzje każdy przechodzień z ulicy spo- 

kojnie może wejść i wyjść. 

Dlaczego oficerowie przybyli? Pra" 

wdopodobnie z faktu przybycia ofice- 

rów wysnuwać jutro będą gazety opozy 

; cyjne daleko idące wnioski. My jesteś 

‚ my wogóle daleko idącymi z działania- 

j niami i wnioskami. Więc możemy tu u- 

żyć wyrazu „niestety'. Otóż niestety, 

jak się zdaje, oficerowie przybyli w 

zupełnie pokojowych i konstytucyjnych 

zamiarach. Chcieli wyłącznie i jedynie 

wyrazić swoją cześć i uwielbienie dla 
ukochanego Wodza po tem, jak Mar- 

szałek Piłsudski posiedzenie Sejmu о- 
puści. Nie miał więc Marszałek Daszyn- 

Ą ski żadnego powodu do niepokoju. Ale 
r stało się to, cośmy przewidywali, oma- 

J. wiając ostatni artykuł Marszałka Piłsu- 

dskiego pod tytułem ,Gasnącemu świa* 

tu“. Marszałek Daszyński, który dotych 
czas był 'skrajnym ugodowcem chciał 

klajstrować zgodę Sejmu z Rządem — 

teraz, po ostatniem niemiłosiernem po- 

traktowaniu jego osoby przez Marszał- 

ka Piłsudskiego w 'artykule „Gasnące- 

mu światu'* — chce przynajmniej bojo- 
we wawrzyny nałożyć na swą głowę. 

Marszałek Daszyński wprost potrzebo- 

wał koniecznie jakiegoś incydentu, aby 

zakleić rysy starej pękniętej nieco swej 
popularności. Pozatem jest ta człowiek 

nerwowy, impetyczny. Podobno nawet 

pierwsze wieści, które do niego do- 

szły głosiły, że oficerowie zajęli miej- 
sce za podjum prezydjalnem i wtedy to 

pod wpływem tej pierwszej wiadamoś- 

ci miał jakoby Marszałek Daszyński po- 

wziąć pierwszą decyzję o nieotwarciu 
Sejmu. Kiedy się jednak okazało, że to 
jest wierutna bajka, że oficerowie są 

tylko w przedpokoju i że żaden z nich 
nie przekracza linji strzeżonej przez 
straż marszałkowską, posłał swego u- 

rzędnika aby oficerow z przedsionka 
„b sejmowego wyprosił. Oficerowie oś- 

wiadczyli, że nie ustąpią, lecz wogóle 

całe ich zachowanie cechowane było 

uprzejmością, dobrem wychowaniem, 
może nawet specjalnie podkreślonem. 
Oficerowie rozmawiali półgłosem roz- 

suwając się przed każdą osobą z publi- 
czności lub posłów, dążącą da urzę- 
du pocztowego. Zresztą nikt z posłów 

opozycyjnych do przedsionka zajętego 
przez oficerów nie zaglądał. Opozycyj* 

ni dziennikarze byli odważniejsi. 

O godz. 4 min. 12 zameldował Mar- 

szałkowi Sejmu dyrektor kancelarji sej- 
mowej, że oficerowie chcą tyłko utwo- 

rzyć szpaler dla przejścia Marszałka 
<_ Piłsudskiego. Mimo tego meldunku pan 

marszałek sejmu po raz wtóry posłał 

pana dyrektora kancelarji z żądaniem, 

aby oficerowie wyszli. Oficerowie nie 
zamienili swej arcy - pokojowej posta- 
wy ma żadną inną, lecz, mie bez dużej 

racji zresztą uznali, że takie natarczywe 

ich wypraszanie stanowi dla nich obra- 

ZĘ. 
W międzyczasie Marszałek Daszyń- 

ski próbował telefonicznie połączyć się 
z Zamkiem i wezwać do aparatu Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Później 
jednak napisał list do Prezydenta twier 

dząc, że skutkiem najścia uzbrojonych 
oficerów nie może otworzyć sesji. 

į 

* 

Wtedy Marszałek Piłsudski, o go” 

dzinie 5 min. 15 zaszedł do gabinetu 

pana marszałka Daszyńskiego. Marsza* 
łek Daszyński był bardzo podniecony, 

| rek 
cja nie 

nie chciał, aby przy rozmowie obecni 

byli towarzyszący Marszałkowi Piłsud- 

skiemu gen: Składkowski i pułk. Beck. 

Na to Marszałek Piłsudski zwrócił mu 

uwagę, że przecież muszą być świad- 

kowie, którzyby ustalili jaki przebieg 

będzie miała rozmowa. Na ile przewidy 

wania Marszałka Piłsudskiego były słu 

szne dowodzi ten fakt, że natychmiast 

po rozmowie zaistniały dwie różne o 

niej relacje. W relacji marszałka Da- 

szyńskiego nacisk jest położony na to, 

że Marszałek Piłsudski mazwał nie- 

otwieranie sesji Sejmu „hecą*. Poczem 

miał Marszałek Daszyński mu odpowie 

pocztowa niszczona ryczałtem. 
w nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogioszeń. 

dzieć, że Marszałek Piłsudski jest tyl- 

ko jego gościem i na jego obrazy, jako 

gospodarz. nie może odpowiadać. Mar 

szałek Piłsudski powiedział, że jest tu 

oficjalnie, jako zastępca chorego prem- 

jera. Daszyński odpowiedział że jest 

także oficjalnie, poczem Marszałek Pił- 

sudski trzy razy zapytywał Daszyńskie 

go, czy otworzy posiedzenie, a później 

spytał, czy to Pana ostatnie słowo? 

Marszałek Daszyński odpowiedział 

dwukrotnie: Tak jest. Pod szablami i 

rewolwerami nie otworzę posiedzenia. 

O godz. 5 min. 25 Marszałek Piłsu- 
dski opuścił gmach Sejmu. 

(WICZE — z, -— 
BSIKNIAKONIE Baisi kolejowy: 

М/. — Księgaraia H-wa „Lof“. 
DĄBROWICA (Polesie) -— Księgarnia K, Malizovzkiegme 

Y — Bułet kolejowy 
IBOKIE — ul. Hamkowa, W. Wieūzimierow, 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruak“, 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpai 
Kronika reklamowa milimetr 60 nadesłane milimetr 50 gr. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. O; głoszenie 
miejsca. Terminy druku mogą być przez A: 

Przez ten czas w Sejmie panowało 

niesłychane naprężenie. Nikomu nawet 

nie przychodziło na myśl, że sytuacja 

może rozejść się pa kościach. Wszyscy 

oczekiwali jakichś stanowczych wypad 

ków, choć dobrze nikt nie wiedział ja 

kich. Rzecz charakterystyczna: nawet 

bardzo dobrze znajomi z Klubu BB i 
Klubów opozycyjnych jakby na komen- 

dę przestali ze sobą rozmawiać a na- 
wet witać się. Ogarnął wszystkich na- 

strój, jaki mają ludzie oczekujący wy- 

strzału armatniego. 
Tymczasem minuty następne oka- 

zały, iż Marszałek Piłsudski nie przyje 

A Laszuk, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwituskiego, 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PiŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

ST. ś 

POSTAWY .— Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

'WIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewskz 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 

+ WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

towy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 
gr. 

  

muje w danej chwili prowokacyjnego 

postępowania marszałka Daszyńskiego 

za podstawę do rozgrywki. Oto od Pa- 

na Prezydenta Rzeczypospolitej nade- 

słano pod adresem marszałka Daszyń- 

skiego pismo następujące: 

WARSZAWA, dn. 31 paździermka 
1929 r. Panie Marszałku Sejmu. W od- 
powiedzi na pismo Pana Marszałka 
donoszę, że w tej chwili znajduje się 
u mnie Pan Marszałek Piłsudski, któ- 
ry jako zastępujący dziś chorego prem 
jera, złożył mi relację o stanie w Sej- 
mie, która to relacja jest sprzeczna z 
Pana relacją. Wobec tego nie jestem 
w stanie bez — z jednej strony prem- 
jera, a z drugiej z bez obecności 
razem u mnie Pana i Pana Marszałka 
Piłsudskiego, zająć jakie kolwiek sta- 
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Zmiany personalne w Minisfer- 
stwie Komunikacji 

WARSZAWA, 31 X. PAT. Na 
ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów 
uchwalono $przedstawić Panu Prezy- 
dentowi wniosek o mianowanie dyrek 
torem biura personalaego Ministerst- 
wa Komunikacji p. Tadeusza Zającz- 
kowskiego, dotychczasowego kierow- 
nika tego biura. Równocześnie, na 
wniosek p. ministra komunikacji Rada 
Ministrów wyraziła zgodę na miano-. 
wanie naczelnikiem wydziału taboro- 
wego p. Roberta Czeczeniowskiego, 
starszego referenta Ministerstwa Ko: 
munikacji. 

Obrady trzeciej plenarnej sesji 
Państwowej Rady Kolejowej 

WARSZAWA. -31.%. Pat. Dnia 31 
b. m. o godz. 10 rano rozpoczęły się 
w gmachu Ministerstwa Komunikacji 
obrady trzeciej plenarnej sesji Pań- 
stwowej Rady Kolejowej. Posiedzenie 
rozpocząłydłuższem przemówieniem 
minister komunikacji inż. Kiihn. Na- 
stępnie nowi członkowie Państwowej 
Rady Kolejowej złożyli na ręce p. 
min. przepisane regulaminem  przy- 
rzeczenie. Min. Kuhn w przemówieniu 
swem przedstawił Państwowej Radzie 
Kolejowej rezultat pracy Ministerstwa 
Komunikacji z ostatniego okresu we 
wszystkich dziedzinach, t. j. w dzie- 
dzinie organizacyjnej, ustawodawstwa 
kolejowego, gospodarki finansowej, 
polityki inwestycyjnej, taborowej i ta- 
ryfowej. 

Wyczerpujące przemówienie p.mi- 
nistra przyjęła Państwowa Rada Ko" 
lejowa gorącerni oklaskami. Z kolei 
zabierali głos przewodniczący komi- 
tetu taryfowego Chodkiewicz i prze- 
wodniczący komitetu eksploatacyjne- 
inż. Dunin. składając sprawozdanie z 
działalności tych *komitetów za okres 
od 20 grudnia 1928 r. Po przyjęciu 
tych sprawozdań do wiadomości Pań- 
stwowa Rada Kolejcwa zajeła się 
wnioskami, zgłoszonemi przez po- 
szczególnych członków Rady. 

Wnioski te dotyczyły sprawy bu- 
dowy odcinków kolejowych o znacze- 
niu miejscowem i bocznic kolejowych, 
połączenia kolei warszawskiej z Kra- 
kowem i Lwowem, odbudowy mostu 
kolejowego na Dniestrze pod Zalesz- 
czykami i szeregu innych spraw w 
zakr esie eksploatacji i budowy kolei. 

Konferencja dyrektorów kolei 
państwowych 

WARSZAWA, 31 X. PAT* Na po- 

niedziałek 4 listopada zwołał p. min. 
komunikacji na Konferencję wszyst- 
kich dyrektorów ayrekcyj kolejowych. 
Na posiedzeniu teim omawiane będą 
sprawy eksploatacji kolei w;związku ze 
zbliżającą się zimą i sprawy: inwesty- 
cyj przyczem p. minister wysłucha 
sprawozdania z najważniejszych robót 
inwestycyjnych, przeprowadzonych w 

poszczególnych okręgach. "Pozatem p. 
min. komunikacji inź. Kiiha poruszy 
sprawę ostatecznej likwidacji robót 
kolejowych. 

Nawy dyrekfor P.A.T-icznej Ob 
jął urzędowanie 

WARSZAWA, 31—10. Pat. W 
dniu 31 b. m. objął funkcje dyrekto- 
ra Polskiej Agencji Telegraficznej p. 
Roman Starzyński z rąk dotychczaso- 
wego dyrektorastej instytusji p. Piot- 
ra Góreckiego, który w najbliższych 
dniach udaje się z ramienia P. A. T. 
zagranicę, w szczególaości do Berlina 
i Rzymu, celem przeprowadzenia re- 
organizacji istniejących tam placówek 
agencji. 

2 powodu uporu marszałka Daszyńskiego 
Wczoraj o g. 7.30 w. wydaliśmy dodatek nadzwyczajny następującej treści: 

DZIŚ, O GODZINIE 4-ej PO POŁUDNIU PRZYBYŁ DO SEJMU MAR- 
SZAŁEK PIŁSUDSKI. MARSZAŁEK DASZYŃSKI NIE ZECHCIAŁ OTWIE- 
RAĆ POSIEDŻENIA SEJMU POD PRETEKSTEM, ŻE W WESTIBULU SEJ- 
MOWYM ZNAJDUJE SIĘ 40 OFICERÓW. MARSZAŁEK PIŁSUDSKI OCZE- 

AŁ 5 KWADRANSÓW NA OTWARCIE POSIEDZENIA. NASTĘPNIE 
UDAŁ SIĘ DO GABINETU MARSZAŁKA SEJMU DASZYŃSKIEGO, ZAPY- 
TUJĄC GO, DLACZEGO NIE OTWIERA SESJI. MARSZAŁEK DASZYŃSKI 
ODPOWIEDZIAŁ, żE WOBEC OBECNOŚCI SIŁY ZBROJNEJ UCZYNIĆ TE- 
*GO NIE MOŻE. WÓWCZAS MARSZAŁEK PIŁSUDSKI ZAPYTAŁ GO, 
CZY TO JEST JEGO OSTATNIE SŁOWO. PO OTRZYMANIU ODPOWIE- 
DZI TWIERDZĄCEJ MARSZAŁEK PIŁSUDSKI OPUŚCIŁ SEJM, A O GO- 
DZINIE 5 MINUT 25 OFICEROWIE W WESTIBIULU POZOSTALI, PONIE- 
WAŻ WESTIBUL SEJMOWY WOLNY JEST DLA DOSTĘPU PUBLICZNO- 
ŚCI, CZEGO DOWODEM, ŻE STAMTĄD PROWADZĄ DRZWI DO PU- 
BLICZNEGO URZĘDU POCZTOWEGO. 

W TEJ CHWILI MARSZAŁEK DASZYŃSKI NADAL NIE CHCE 
OTWIERAĆ SESJI. PO ROZMOWIE Z. MARSZAŁKIEM PIŁSUDSKIM 'WY- 
SŁAŁ LIST DO PREZYDENTA PAŃSTWA ZAWIADAMIAJĄCY GO, ŻE 
NIE MOŻE WYPEŁNIĆ JEGO ROZPORZĄDZENIA, OTWARCIA SESJI SEJ- 
MOWEJ, WOBEC OBECNOŚCI OFICERÓW. WEDŁUG, W OSTATNIEJ 
CHWILI OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI, MARSZAŁEK PIŁSUDSKI ZNAJ- 
DUJE SIĘ NA ZAMKU. e 
UPÓR MARSZAŁKA DASZYŃSKIEGO W RELACJI POLSKIEJ AJENCJI 
х TELEGRAFICZNEJ. 
WARSZAWA. 31.10. (PAT). Z powodu niewyjaśnionego dotąd zajścia z grupą ofi- 

cerów znajdujących się w przedsionku Sejmu, p. marszałek sejmu uważał za stosowne nie 
otwierać posiedzenia sejmowego, tłumacząc p. marszałkowi Piłsudskiemu, zastępującemu 
niedysponowanego p. premjera że pod bagnetami i szablami nie jest w stanie rozpoczynać 
posiedzenia. Ten sam motyw podał p. marszałek sejmu w liście swym do Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej prosząc Go jakoby o interwencję. P. Marszałek Piłsudski, który przy 
był na otwarcie posiedzenia sejmu i o wysłanym liście p. Daszyńskiego do Pana Prezy- 
denta nie był zawiadomiony, udał się do Pana Prezydenta z relacją o niczem nieumoty- 
wowanej niechęci p. marszałka Daszyńskiego do otwarcia posiedzenia. Wtedy p. Marsza- 
łek Piłsudski dowiedział się o treści listu p. Daszyńskiego do Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. Wobec tego, że między przedstawieniem sprawy przez p. Daszyńskiego a rela- 
cją p. Marszałka Piłsudskiego zachodziły bandzo daleko idące sprzeczności, Pan Prezy- 
dent zaproponował listownie p. owi Daszyńskiemu o odłożenie posiedzenia na 
inny dzień, aby mieć możność wyjaśnienia przy p. premjerze tych sprzeczności. 

KLUB B.B. ZGŁOSI VOTUM NIEUFNOŚCI MARSZAŁKOWI DA- 
SZYŃSKIEMU. 

WARSZAWA. 31.10. (PAT). Bezpośrednio po ogłoszeniu odwołania 
Sejmu, klub Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem odbył plenarne posie 
dzenie, na którem powziął jednomyślną rezolucję: 

„W związku z odwołaniem posiedzenia przez p. marszałka Sejmu i wo” 
bec motywów, zawartych w rozesłanynym przezeń dAawiadomieniu Kl. Bezpar 
nego Bioku Współpracy z Rządem oświadcza, że wezwarijie przez urzędników 
i woźstych oficerów prybyłych rfa powitanie Marszałka Piłsudskiego i tworzą- 
cych szpaler w przedsionku, doj którego wstęp nigdy nikomu nie był wzbronio- 
ny, gdzie stale w czasie posiedzenia oczekują różne delegacje i interesanci 
prywatni, było niesłychaną obrazą oficerów. Dalsze argumenty p. marszałka 
Daszyńskiego, podyktowane niezrozumiałą obawą przed szpalerem oficerów, 
witających swego Wodza, mają tendencje demagogiczne, zmierzające do sia- 
ia w społeczeństwie niiezrozumiałego niepokju i zamętu. Wobec tego klub 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem postarowił jednomyślnie zgłosić 
votum nieufności Marszałkowi Daszyńskiemu. 

Kryzys parlamentu francuskiego 
Większość nie mogąca wyłonić rządu 

Clementel cieszy się poparciem prasy francuskiej 

PARYŻ, 31 X. PAT. Cała prasa nastrojona objektywnie przyj- 
muje z niezwykłą życzliwością nazwisko sen. Clementela, nieza- 
leżnego od żadnych partyj, zapalonego pracownika oraz znawcę 
wszystkich aktualnych problemów narodowych i międzynarodo- 
wych, który posiada wszelkie kwalifikacje na stanowisko prem- 
jera i cieszy się ogólną sympatją. 

Którzy ministrowie zachowują teki w nowym rządzie 

PARYŻ, 31 X. PAT. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, Briand, 
Loucheur i Cheron zachowują swe dotychczasowe teki w gabinecie Cleinen 
tela, ,któryby zaoflarował tekę marynarki, wojny lub robót publicznych 
Tardieu. Clementel zaproponować miał udział w rządzie Herriotowi, który 
jednakże, tłumącząc się przeciążeniem pracą na stanowisku mera miasta 
Lyonu, odmówił przyjęcia propozycji. 

POMINIĘCIE MARIN'A I MAGINOT'A. 
PARYŻ. 31.10. (PAT). Clemental zapewnił sobie pomoc, umożliwiającą 

utworzenie rządu koncentracji republikańskiej, z wyłączeniem grup Marin'a i 
Maginot'a. Jak przypuszczają Clemental obejmuje prezydjum i tekę marynarki 
Hesse — kolonie. 

blementel zrzekł się misji premiera 
PARYŻ, 31. X. PAT. Godzina 22-ga. Clementel zawiadomi! 

prezydenta Doumergue, iż zrzekł się misji tworzenia gabinetu 
ze względu na trugności związane z obsadzeniem teki minister- 
stwa spraw wewnętrznych. 

Na szefa rządu wysunięty Tardieu 
PARYŻ, 31. X. Prezydent Doumergue powierzył misję two- 

rzenia rządu Tardieu. 

  

Lattik o zagranicznej polityce Łotwy 
Z Tallina donoszą: <,Na posiedze- 

niu sejmu min. spr. zagranicznych 
Lattik wygłosił dłuższe przemówienie 
o zagranicznej polityce Estonji. O 
układzie handlowym z ZSSR minister 
powiedział, fiże nie należy oczekiwać 
po podpisaniu układu jakichś kon- 
kretnych korzyści, w gruncie rzeczy 
jednak układ ten nie przyniósł Estonji 
nic złego. Co zaś do układu handlo- 
wego z Litwą, Lattik wyrażając żal z 
powodu niezałatwienia tej sprawy wy- 

raził jednocześnie pewność, że będzie 
ona uregulowana. Mówiąc o unii cel- 
nej z Łotwą minister zaznaczył, że 
odpowiedź Estonji w tej sprawie bę- 
dzie przesłana Łotwie w tych dniach. 

lawiedzione plany „Sowtargiłota” 
„Ww 00р 

TALLIN. 30.X. Pat. Jak podaje prasa, 
w kuluarach zgromadzenia narodowego 
opowiadano. że przedstawicielstwo handlo- 
we sowieckie w Estonii po zawarciu umo- | 
wy handlowej z Litwą, wszelkiemi sposo- 
bami usiłowało, powołując się ną umowę 
handlową, zarejestrować w całej Estonji 
oddziały Sowtorgfłota z nader szerokim 
zakresem działalności. Dotychczas jednak 
usiłowania te nie zostały uweńczone  po- 
myślnemi dla bolszewików rezultatami. 

Lwiązek kooperatyw Ukininku Sajangi 
„ niewypłacalnym dłużnikiem 
Z Kowna donoszą: Wczoraj Try- 

bunał Najwyższy rozważał skargę 
jednej z kłajpedzkich i zagranicznych 
firm przeciwko Związkowi koopera- 
tyw Ukininku Sajungi. Firmy zaskar- 
żyły kooperatywę o nieuregulowanie 
długów. Trybunał Najwyższy uznał, iż 
kooperatywa jest niewypłacalnym dłuż- 
nikiem i postanowił zlecić Sądowi 
Okręgowemu oszacowanie mienia ko- 
operatywy. Ogólna suma długów ko- 
operatywy stanowi 500 tys. lit. 

ВИМ nówej ustawy o samorząach 
oji w Lwie 

KOWNO. 31.X Pat. Litewskie minister- 
stwo spraw wewnętrznych opracowuje pro 
jekt ustawy o samorządach miejskich. 
Według tego projektu Kowno będzie po- 
dzielone na 9 dzielnic. Nad każdą  dzielni- 
cą sprawować będzie naczór członek za* 
rządu miejskiego. Na czele zarządu miej* 
skiego znajdować się będzie nadburmistrz 
oraz dwóch burmistrzów. 

łowy sekretarz poselstwa  lifewskiego 
w. Londynie 

KOWNO, 31. X. PAT. B adjutant Wol- 
demarasa kpt. Bartuszko mianowany zo- 
stał na stanowisko sekretarza generalnego 
poselstwa litewskiego w Londynie. 

"Rata śmierci i ułaskawienie 
KOWNO, 31. X. PAT. W Poniewieżu 

odbyłą się rozprawa sądowa przeciwko 
niejakiemu Sokołowskiemu, oskarżonemu 
o szereg napadów bandyckich. „ Według 
aktów śledztwa Sokołowski miał otrzymy- 
wać bfoń z Polski. 

Oskarżony został skazany na karę 
śmierci, zamienioną mu w drodze łaski 
przez prezydenta państwa na dożywotnie 
ciężkie więzienie. 

Dyskusja w sejmie łotewskim nad kwostją 
miar w ustawie o Kasach Chorych 
RYGA. 30.X. Pat. !Wczorajsze posie- 

dzenie sejmu było z kolei  trzeciem. na 
którem dyskutowano kwestję wprowadzo- 
nych przez rząd zmian do ustawy 0 ka- 
sach chorych. Po zakończeniu dyskusji 
poddano pod głosowanie wniosek socjal- 
demokratów o anulowanie rozporządzenia 
rządowego w sprawie zmian ustawy o ka- 
sach chorych: Wniosek upadł 51 głosami 
koalicji rządowej przeciwko 42 głosom 
socjaldemokratów i przedstawicieli związ- 
ków zawodowych. 
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Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
dministracię zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 zroszy. 

Oby poczqtek ostatniego etapu walki o konstytucję 
nowisko. Proponuję zatem Panu Mar- 
szałkowi odłożyć posiedzenie dzisiej- 
sze do innego dnia, celem wyjaśnienia 
sprawy, jak wyżej. 

Podpis I. Mościcki, 

Sytuacja zmieniła się odrazu. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej wskazał na 
wyjście, ma miałe okienko, przez które 
atmosfera incydentu może wypełznąć 
do drugiego pokoju, któremu na imię 
powrót da „status quo'* wewnętrznego 
konstytucyjnego położenia Polski. 

Mimo to jednak, że narazie powró* 
ciliśmy, a może powracamy do „sta- 
tus quo", gdyż może jutro lub pojutrze 
przynieść jakieś niespodzianki, to jed- 
nak impetyczny atak marszałka Daszyń 
skiego przeciwko oficerom jest niewąt- 
pliwie faktem szczęśliwym, pomyślnym, 
gdyż przyczyni się do przyspieszenia 
nieuniknionej, a tak pożądanej dla Pań- 
stwa rozgrywki. Trzeba raz skończyć, 
trzeba raz Połsce, która żyje bez kon= | 
stytucji tę konstytucję dać wreszcie, 
trzeba Polsce dać silną władzę. 

Marszałek Daszyński rozesłał za- 
wiadomienie do wszystkich posłów po 
odbytem konwencie senjorów. Zawiado 
mienie to było rozdawane bez adresu 
posłom i nie posłom obecnym w kulua- 
rach, dlatego też przez niektórych po- 
słów nazwane było „ulotką. 

Brzmi ono, jak następuje: 

Z powodu zajęcia przemocą fron-. 
towej sieni wejściowej i poczekalni 
gmachu Sejmu przez uzbrojonych ofi- 
cerów wojsk polskich w liczbie około 
stu kilkudziesięciu, którzy na dwukrot- 
ne wezwanie urzędowe organów mar- 
szałka Sejmu, gmachu sejmowego nie 
opuszczają, oświadczam, że pod sza- 
blami pp. oficerów posiedzenie dzisiej 
sze odwołuję. O terminie następnego 
posiedzenia zostaną Panowie posłowie 
zawiadomieni. 

Podpis Marszałek Sejmu 
1. Daszyński. 

Trzeba zwrócić uwagę na ton dema 
gogiczny, tak nie licujący z powagą 
ciała ustawodawczego, w jakim to za- 
wiadomienie zredagowane zostało. 

Klub BB zebrał się na obrady i u- 

chwalił odpowiedź na proklamację mar 
szałka Daszyńskiego: 

Wi związku z odwołaniem  posie- 
dzenia przez Pana marszałka Sejmu i 
wobec motywów zawartych w roze- 
słaniem przezeń zawiadomienia, Klub 
BBWR oświadcza, że wezwanie przez 
urzędników i woźnych oficerów, przy- 
byłych na powitanie Marszałka Piłsu- 
dskiego i tworzących szpałer w przed-' 
sionku, do którego wstęp nigdy nie 
był nikomu ORO i gdzie stale w 
czasie posiedzeń oczekują różne dele- 
gacje i interesanci prywatni, było nie- 
słychaną obrazą w stosunku do ofice- 
rów. 

Dalsze argumenty pana marszałka 
Daszyńskiego podyktowane niezrozu- 
miałą i niczem nieuzasadnioną obawą 
przed szpalerem oficerów, witających 
swego Wodza, mają tendencję dema - 
gogiczną i zmierzają do siania w Spo- 
łeczeństwie niczem nie umotywowane 
go niepokoju i zamętu. Wobec tego 
Klub BBWR postanowił jednomyślnie 
zgłosić votum nieufności Panu Mar- 
szałkowi Daszyńskiemu. 

* 
Potem zebrały się inne kluby. Klub 

PPS oświadcza w swej deklaracji, że 
oddaje się do dyspozycji centralnych 
władz swej partji. Ca to ma znaczyć? 

Nikt dobrze tego nie rozumie, ale brzmi 
to bardzo bojowo, nastrojowo i zagad- 

kowo. A no w każdym razie chwała 
'Bogu. 

Najgłupszą, jak zwykle, rezolucję 

wydali endecy połączoną ze stękaniem 

na stan gospodarczy. Jak gdyby nada- 
nie Polsce konstytucji mogło się ujem- 
nie odbić na gospodarstwie narodo 
wem. 

Naogół atmosfera polityczna o godz. 
11 wieczorem w dniu 31 października 
dałaby się scharakteryzować słowami 
następującemi: piorun wypalił i nie zra 

nił nikogo lecz wszystkie chmury je- 

szcze się nie rozeszły. Niema ważniej- 

szego pytania w Polsce, jak, czy trze” 
ba oktrojować konstytucję teraz czy 
później. Matomiast nie istniejć pytanie 
w Polsce, czy wogóle trzeba oktrojo- 
wać konstytucję. Co do tego wszyscy 

są zgodni, że oktrojować należy. W 

duchu to przyznają nawet obrońcy kon- 
stytucji marcowej, i bronią tej 

konstytucji nie dlatego, aby jej efekty- 
wnie obronić, lecz aby z tej obrony mu- 

rować sobie popularność przyszłej 
swej politycznej działalności już pod 
nową oktrojowaną konstytucją. Cat.  
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List nauczyciela Z pogranicza 
Przyznam się zaraz na wstępie, iż nie 

miałem jeszcze szczęścia pisać do gazety. 
I dziś nie uczyniłbym tego, gdyby nie ostat- 
nia dyskusja w „Słowie* na temat pracy 
nauczyciela wogóle, a w pow. Brasławskim 
w. szczególności. 

Po zrzuceniu wojskowego munduru 
wstąpiłem zaraz do armji szkolnej, a więc 
na nauczyciela. jestem przeto, jak to mó- 
wią starym już wróblem i znam się na tem 
„rzemiośle. Nie będę jednak opisywał 
wszystkich mych wrażeń z okresu całego 
miemal dziesięciolecia, gdyż wystarczy ich 
z lat ostatnich. 

Uczę w starej, walącej się (dosłownie) 
chacie. Mieszkam w tym samym „budynku*, 
w klitce, mającej 8 m2 powierzchni.. W grud- 
niu, r. ub. zepsuł się w klasie piec. Uczyłem 
więc przeszło miesiąc w klasie nieopalanej, 
gdyż mimo trzykrotnego mego pisma do 
urzędu gminnego, odpowiedź nie nadchodzi- 
ła. Wreszcie zjawił się majster i piec napra- 
wił. Niestety, trwało to bardzo krótko, gdyż 
znowu zawalił się zgniły już komin. Nauka 
trwała więc z przerwami. Silne mrozy zmu- 
siły mię do opuszczenia mieszkania. Przy- 
jęli mię wówczas nmieoficjalnie żołnierze z 
K.O.P. i odtąd strażnica wojskowa była mo- 
jem schroniskiem. Nie bacząc jednak na te 
warunki prowadziłem dwa kursy oświaty po- 

° zaszkolnej: jeden z młodzieżą większą, dru-= 
gi z żołnierzami K.O.P. (razem 15 godzin 
tygodniowo nad program — za co nie otrzy- 
małem ani grosza). 

Przyszła wiosna... wróciłem do swego 
„mieszkania. Siedzę przeważnie w domu, 
gdyż wiele pracy mam do wykonania: przy- 
gotowywanie się do łekcyj, poprawianie ze- 
szytów, przygotowywanie się do egzaminów, 
"wreszcie — sam gotuję, piorę i t. d. Jestem 
zajęty nawet tępieniem myszy, (nie mówiąc 
już nic o pluskwach. i wszach u dzieci), 

óre pogryzły już mapy, dzienniki urzędo- 
we, okólniki i „akta” szkolne. 

Nie tak dawno, wyjeżdżając na waka- 
cje — zostawiłem bibljotekę szkolną w sta* 
rym ułu gospodarza, gdyż szafy nie było. 
Po powrocie zastałem z niej tylko strzępy, 
co kosztowało, mię kilka pensyj. Musiałem 

więc głodowa. 

A teraz słów kilka o otoczeniu. Pracuję 

w miejscowości, ooh od miasta o 65 

kim. Do kościoła mam daleko, do gminy je- 
szcze dalej, a do pociągu najdalej. Najbliż- 

sza szkoła odemnie znajduje się o 8 klm. 

Proszę mi wierzyć, że zdziczałem, schamia- 

łem i... dałej nazwijcie jak chcecie — za to 

się nie obrażę, gdyż na nic już nie reagaję. 

Obawiam się wprost o swoje zmysły... Tak, 

po tyloletniej wałce ze sobą.., znikąd pocie- 

chy, znikąd żadnej otuchy, znikąd iskry na- 

dziei... żyję jedynie miłością ku dzieciom, 

których naiwne i niewinne słowa koją mą 

zbolałą duszę. Chociaż i one dodają mi nie- 

ikiedy moc cierpienia, gdy patrzę na ich bla- 

de oblicza, ustawicznie kaszlące, z różnemi 

wyrzutami skórnemi na głowie i całem cie- 

ie. Żeby choć raz zajrzał tu lekarz! — my- 
ślę stale. Ławki niewygodne, klasa chłodna, 

brudna... Niema więc dziedziny w naszem 
życiu państwowem bardziej  zaniedbanej 
przez wiekową niewolę niż szkolnictwo pow- 

szechne. Na innych polach słyszy się coś 
choć o powolnej poprawie, ale gdy chodzi 
o szkolnictwo, a mam tu na myśli nie za- 
gadnienia pedagogiczne, lecz gospodarkę 

szkolną na wsi, to widocznie poprawa po- 

stępuje tak powoli, że dojrzeć jej nie można. 
Z wielkiem też zainteresowaniem czytam 

stale „Sprawy szkolne* w „Słowie”, jako 

najbardziej dla mnie aktualne. Nie wszystkie 
tylko numery dochodzą do mnie, gdyż pa- 
pier na wsi ma dużo amatorów. 

Zima się zbliża — czas już pomyśleć 
znów o jakichś kursach. Wogóle, przyznam 
się tu szczerze, że pracować społecznie jest 
sztuką. Trzeba do tego mieć przygotowanie, 
lecz gdzież je nabyć? W seminarjach? Ach, 
nie mówmy o tym zakładzie, który wypacza 
duszę człowieka! Dzisiaj seminarzysta ma 
zamkniętą drogę nietylko do wyższych uczel- 
ni, (o czem już wspominał już p. j. H.) lecz 
także i do nauczania w wyższych oddziałach 
szkoły powszechnej! Na to potrzebny jest 
dzisiaj — roczny wyższy kurs nauczycielski 
(W. K. N.) Słowem, tworzy się armję nau- 
czycieli bez przygotowania do pracy spo- 
łecznej, co jest koniecznością, zwłaszcza na 
wsi, u nas na Kresach. W Małopolsce, np. 
lub Poznańskiem, czy na Śląsku — praca 
społeczna może być prowadzona i bez nau- 
czycieła. A u nas? U nas nauczyciel jest je- 
dynym pracownikiem na tem polu. A jeśli 
on pracy tej nie prowadzi wszystko leżeć. 
będzie odłogiem. Przeto winniśmy tworzyć 
latem różne kursy społeczne dla nauczyciel- 
stwa. Winniśmy nauczyciela, że się tak wy- 
rażę — ciągle odświeżać, stwarzać mu co- 
raz lepsze warunki, otaczać go szacunkiem. 
Nie może om być porównywanym z organi- 
stą, albo zależnym od każdego wójta i po- 
błażiiwie traktowanym przez miejscową inte- 
ligencję. Kto rozumie znaczenie jego pracy, 
ten potrafi pomagać mu w niej i szanować 
w nim przedstawiciefa nie tyle skromnej ba- 
kałarskiej roboty, ile wielkiego trudu narodo- 
wego odrodzenia, 

Z bólem serca czytałem zarzuty w „Sło- 
wie'* stawiane nauczycielstwu. Nie chcę tu 
odegrać roli obrońcy, gdyż pomny jestem, 
iż na 5 tysięcy nauczycielstwa w okręgu wi- 
leńskim znajdzie się kilka, a może nawet 
kilkanaście osób nie godnych swego zawo- 
du. Lecz wybaczam im! O co i Was, kocha- 
n Czytelnicy „Słowa”* proszę. Są to bowiem 

się ludzie, 

Zaduszkowa pielgrzymka na cmen- 
tarz, to niemal ostatni z obyczajów 
przedchrześcijańskich, do dziś dnia reli 
gijnie przestrzegany; i ostatnia wiara, 
z tych wiar naiwnych i prostych, zako- 

_ rzeniona głęboko w sercach mas. Mało 
kto może z czystem sumieniem powie- 
dzieć, że nie wierzy, by grób ciemny 
i pusty, grób osamotniony w wieczór 
zaduszny był krzywdą dia Umarłego. 
Gdzieś, na dnie duszy, w najniedostęp* 
miejszych zakamarkach podświadomo- 
ści, tkwi przeświadczenie o rzeczywi- 
stym, istotnym kontakcie z zaświatem. 
Wyraźne odczucie, że tego dnia, na 
oświetlonych i ukwieconych „cmenta- 
„rzach, oprócz tłumu a i mgły snu 
jącej się między nagrobkami, jest ktoś 
jeszcze. Ogarnia to z pierwszym dźwię 
kiem dzwonka, zawieszonego u wrót 
omentarnych, nieustannie, żałośnie 
zwołującego Umarłe. Wchodzi się nie- 
śmiało i mimowoli, ogląda się lękliwie 

„na strony. Jak w starej piosence: 

wszędzie: w szumie drzew i szeleście li- 
ści jesiennych, w ich zbutwiałej woni 

i. zapachu ziemi, którą świeżo poruszy- 
li wstający z mogił — Umarli. „Śmierć 

` 
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którzy dość często nie wiedzą nawet sami, 
co czynią... 

a zakończenie chcę zwrócić tu jeszcze 
uwagę na rzecz bardzo ważną: na wizytację 
szkół Funkcje te pełnią t. zw. inspektorzy 
szkolni powiatowi. Ich to więc zadaniem jest 
czuwanie nad całokształtem pracy oświato- 
wej w poszczególnym powiecie. Niestety — 
dzieje się wręcz przeciwnie. Są to bowiem 
susi, szablonowi urzędnicy — biurokraci, 
których żadne sprawy społeczne nie obcho- 
dzą. Taki pan inspektor wpada zadyszany 
raz na rok do szkoły, pobędzie w niej go- 
dzinkę, zdenerwuje tylko nauczyciela i dzie- 
ci i pędzi następnie w cwał dalej, gdyż za- 
mierzył zwizytować (oczywiście w ten sam 
sposób) kilka jeszcze szkół, w jednym dniu! 
Rzecz zrozumiała, że podobne „wizytacje* 
nia dają żadnych rezultatów. Zniechęcają W - 
ko nauczycielstwo do pracy. A czyż nie nale- 
żałoby poświęcić szkołom więcej czasu? 
Zbadać dokładnie warunki pracy nauczyciel- 
stwa, zaińteresować się terenem, stanem ma- 
jątkowym wioski, organizacjami społecznemi 
(o ile takowe są) porozmawiać z osobami, 
mającemi wpływ ma ludność, (np. księżmi i 
t. d.) nauczycielstwu zaś dodać otuchy i 
bodźca do dalszej pracy — nawiązać z niem 
ścisły i stały kontakt drogą listowną (a nie 
jałowemi poleceniami — „ukazami%). Nie 
szukajmy więc winy w samem tylko nau- 
czycielstwie, lecz także gdzieindziej. Łatwiej 
bowiem dobrać dziesięciu, czy piętnastu in- 
spektorów wysoce uspołecznionych, niż ar- 
mję nauczycieli. Wówczas i armja ta miała- 
by prawdziwych swych wodzów i napewno 
wszystko poszłoby wówczas na inne tory... 

Doniosłą też rzeczą w głuchem i dzi- 

kiem wprost życiu mauczycielskiem, „zwła- 

szcza na pograniczu — jest radjo. Wiele o 

tem już pisano, lecz daremnie. A szkoda 

wielka! Ludność polska chwyta fale z Miń- 

ska? Karmi się zatrutą potrawą sowiecką!.. 

Tępimy szpiegostwo, na propagandę zagra- 

niczną wydajemy miljony, a w Wilnie nie 

możemy zbudować silniejszej i większej ra- 

djostacji! Na tem kończę, gdyż i tak zbyt 

dużo skreśliłem. A wszystko ze szczerości, 

dia dobra naszego kraju, który miłuję nad 

życie... Nauczyciel z pogranicza. 

  

Prata oświatówa na prowincji 
Artykuł z brasławskiego poruszył oświa- 

tę pozaszkolną, występując przeciwko jedy- 

nym prawie jej pracownikom t. j. nauczy- 

cielstwu — a łącznie z tem częściowo 1 ca- 

łemu szkolnictwu ziemi wileńskiej. Przypatrz- 

my się. bliżej ternu. Praca oświatowa i wo: 

góle oświata dziś stała się modna na wsi 

wszyscy chcą do niej się brać, ale tylko na 

słowach lub nią się afiszować. Jedynymi ludź 

mi na prowincji, którzy przywykli do pracy 

jedynie dla dobra ojczyzny i tych malucz- 

kich nic o tem głośno nie mówią, ale z całem 

poświęceniem, tejże się oddają, a tymi ci- 

chymi pracownikami są właśnie nauczyciele. 

Że tak jest w istocie, to podam tu kilka 

przykładów. — Władze samorządowe, ma- 

jąc ku temu środki materjalne i nakaz zgóry 

oraz ambicje pochwalenia się, że pracują dla 

ludu, często biorą się do oświaty pozaszkol- 

nej szumnie zapowiadając ją pod nazwą ko- 

mitetów i t. p. np. zarząd gm. X lub Y or- 

ganizuje zebranie, celem założenia organiza. 

Cji oświatowej lub obchodu narodowego i 

zaprasza nauczycielstwo oraz kilku wpły- 

wowszych obywateli gminy do wzięcia u- 

działu, wszystko odbywa się pięknie w po- 

rządku. Zebranie się odbywa z udziałem ca- 

łego nauczycielstwa danej gminy i paru im- 

nych osób, p. wójt lub sekretarz są wybiera- 

ni na prezesów komitetu, a nauczycielstwo 

musi jako fachowe zająć się pracą oświa- 
tową t. j. wygłaszaniem odczytów, organi- 

zowaniem przedstawień amatorskich i t. p. 

i wkońcu idzie szumne| sprawozdanie, że 

urząd (gminy X lub Y, przeprowadził taką 

lub ową pracę oświatowo-kulturalną, popie- 

ra się to danemi liczbowemi wykonanych 

prac, a o tem, że nauczycielstwo wszystko 

to wykonało, ma się rozumieć wcale się nie 

wspomina. — Albo wezmiemy organizacje 

społeczne t i tu w, 95 proc. praca oświato- 

wa prowadzona jest przez nauczycielstwo 

fecz o tem mało kiedy się wspomina, lub 

bardzo rzadko. Nawet wiele zarządów nad- 

rzędnych organizacyj społecznych „nie wie, 

że prawie wszystkie ich niższe komórki znaj- 
dujące się na wsi prowadzone są przez nau- 

czycielstwo w takiej lub innej formie. Nie 
znajdzie się chyba żadnej organizacji Spo- 
łeczno-oświatowej, ażeby w niej nie praco- 
wało nauczycielstwo szkół powszechnych. 
Ktośby znów pomyślał, że mauczycielstwo 
nie ma swych organizacyj i dlatego zaciąga 
się pod sztandary różnych 'organizacyj — i 
to nie jest zgodne z rzeczywistością. Bo na- 
uczyciele posiadają swój potężny związek 
t. j. ZJP.N.S.P., — liczący około 40.000 
członków. A jest również i druga organizacja 
naucz. t. zw. Stowarzyszenia Chrześc. N. Sp. 
— co prawda mniej potężna. jednak i pierw- 
sza mogąca (dać nauczycielstwu w swych 
ramach dość pracy społecznej. — Przyczyna 
tego łeży w tem, że nauczycielstwo chce 
pracować w oświacie pozaszkołnej, a w ог- 
ganizacjach społecznych organizowanych na 
prowincji widzi dobre pole do pracy. To 
jedno, a drugie to, że nikt inny tego nie mo- 
że poprowadzić należycie, a jeżeliby i zna- 
RA się wyjątkowo ktoś, to tego robić nie 
«chce. 

Więc praca ta jest prowadzona tylko 
przez nauczycieli jednak o tem szerszy ogół 
nie wie i często może ma mylne wyobraże- 
nia o tem. | Oświatowiec. 

  

„Śmierć się wije po płocie" 
wije się po płocie", ale nie jest groźna 
'ani drapieżna, ale raczej smutna i znę* 
kana swojem dziełem. 

— Trudno było, zaprawdę, ludzko- 
ści uwierzyć, że ci, co odeszli — ode- 
szli już na zawsze, że niczego od žy- 
wych mie potrzebują i nic im dać nie 
mogą. Jak świat światem usiłowała lu- 
dzkość i usiłuje pomódz swoim Umar- 
łym lub oddać się im w opiekę. Usiło- 
wała oswobodzić ich wszelkiemi sposo 
bami od odpowiedzialności, zwolnić od 
kary na tamtym świecie i czciła Dzia- 
dy, poprzedniki swoje na ziemi skarb- 
nicę wszelkiej mądrości. Lecz z dru- 
giej strony cichy świat Umarłych roz- 
budza lęk, przeraźliwą, mrożącą krew, 
grozę w tych nawet, co mają swoich 
najbliższych za grobem. Groza silniej 
sza od najgorętszej miłości kochanków, 
małżonków, rodzeństwa, silniejsza od 
najtkliwszego przywiązania dzieci do 
rodziców. Dlatego może świat umar- 
łych w wyobraźni ludu jest zawsze gro- 

„Śmierć wije się po płocie”, Jest tuźnym i wrogim, za wyjątkiem tego je- 
dnego jesiennego wieczoru zbratania. 
Wszystkie dawne obrządki, zarzucone 
prawie doszczętnie przy innych waż- 
nych wypadkach, przestrzegane są do- 

Bank Angielski obniżył stopę procentową 
LONDYN, 31 X. PAT. Bank Angielski obniżył stopę dyskontową 

z 6 i pół proc. na 6 proc. Jak wiadomo, ostatnio Bank Angielski podniósł 
w dniu 26 września rb. stopę z 5 i pół na 6 i pół. 

Senat gdański konfra nacjonalistom niemieckim 
GDAŃSK, 31 X. PAT. Z powodu stawicznych napaści pism nacjo- 

nalistycznych Rzeszy niemieckiej na senat wolnego miasta Gdańska ogłosił 

senat oflcjalny komunikat, potępiający w najostrzejszy sposób bezprzykład- 

ne, nienawistne ataki, będące objawem niestychanego zdziczenia w walce 

politycznej, podyktowane tylko względami wewnętrzno-politycznemi agitacji 

i nienawiści kół nacjonalistycznych niemieckich w stosunku do obecnego 

senatu w. m. Gdańska. 

Zamierzony prófesf przeciwko Węgrom 
na paryskiej konferencji odszkodowawczej 

PRAGA, 30 X. PAT. Czechosłowackie biuro prasowe donosi, iż de- 
legacje państw Małej Ententy na paryską konierencję odszkodowawczą ma* 

ją zamiar wnieść protest przeciwko trudnościom stawianym przez Węgry 

przy załatwianiu kwestji t. zw. reparacyj wschodnich. Według posiadanych 

informacyj, do delegacji państw Małej Ententy przyłączyć ma się również 
delegacja polska i grecka. 

Katastrofa na loinisku krakowskiem 
KRAKOW, 31—X. PAT. W czasie wczorajszych zawod6w Sportowych 2 „pulku 

lotniczego w Krakowie wydarzyła się na lotnisku krakowskiem katastrofa awjonetki 
aeroklubu akademickiego w Krakowie. 

Mianowicie uczeń aeroklubu, po starcie na awjonetce dla odbycią lotu, przy 
pierwszym wirażu stracił równowagę, skutkiem czego awjone:ka runęła na ziemię, 
ulegając zupełaemu rozbiciu. 

Pilot wyszedł na szczęście cało. Katastrofa miałą miejsce wobec licznie zebra- 
nych osób. przypatrujących się zawodom sportowym drugieg0 pułku lotniczego - 

  

Księga adresowa m. 

Reklamy płatne przyjmuje 
St. Grabowskiego. 
  

W pierwszych dniach grudnia r. b. ukaże się 

Wileński Kalendarz Informacyjny m mi 1950 

Osoby oraz iastytucje, pragnące zamieścić swe adresy, pro- 
szone są o nadsyłanie takowych do redakcji: Księgarnia J. Ża- 
wadzkiego, Zamkowa 22, do dn. 10. XI. 
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Redakcja oraz Biuro Reklamowe 

  

  

Poleca Sz. Klienteli ostatnie nowości sezonu jako to 

materjały krajowe w ńajlepszych gatunkach. W pra- 

cowni mojej także wykonywuje się togi dla p. p. Sę- 

Również przyjmuje się zamó- 

wienia z powierzonych materjałów. Ceny umiarkowane. 

dziów i Mecenasów. 

ZAKŁAD KRAWIECKI 5 

St. KRAUZE ° 
Wileńska, Nr 32]2 (I piętro) 

  

Największa w kraju fabryka czekolady 

  
„„GOPLANAĄA 

Sp. Akc. w Poznaniu 
Poleca wyśmienite swe wyroby w postaci czekolad tabliczkowych z premjami 

toffee, dropsów, kakao i t. d. 

Żądajcie tabliczkowe czekolady z pramjami. 

  

Najstarszy kościół w Ameryce: jest 
wiięty pod szkło | 

Najstarszy kościół w Ameryce, zbu 
dowany w Hersney w  Pensylwanji 
przed 200 laty, to jest w roku 1729, 
chylił się ku upadkowi, i dlatega dbałi 
o całość tak cennej i starej pamiątki 
Amerykanie otoczyli go szkłem, aby go 
ochronić od zrujnowania. 

Kościół ten, to cenna relikwia z 
czasów kolonizacji Ameryki, jest całko- 
wicie zbudowany z drzewa bogato i ar 
tystycznie rzeźbionego. Kościół ten jest 
miejscem pielgrzymek licznych  tury- 
stów, którzy z wielką czcią oglądają 
kunsztowne ornamentacje, zdobiące 
kłody drzewa, z których kościół jest 
zbudowany jak również i piękny ołtarz 
dar króla angielskiego Ryszarda z ro- 
ku 1783. Z.K. 

Tragiczny wypadek podczas matcim 
Podczas matchu gry w polo najstar 

szy syn regenta Węgier Horthy Miko 
łaj, spadł z konia tak nieszczęśliwie że 
kon również się przewrócił i przygniótł 
go swoim ciężarem. Młody Horthy w 
tej katastrofie doznał wstrząsu mózgu, 

brania paliwa w Grenlandji i Islandji, 
później jednak jak to komunikuje jego 
żona, zmienił plan i postanowił odbyć 
całą turę bez lądowania. Ponieważ 
przez tyle dni nie ma od niego wiado- 
mości i nigdzie nie widziano ani Dite- 
mana ani nawet szczątków aparatu je- 
go, „Złotego ptaka' staje się prawie 
pewnem, że Diteman powiększył gro- 
no ofiar iotnictwa. Ponieważ trasa lo- 
tu nie jest dokładnie nikomu znaną, nie 
wszczęto poszukiwań Śmiałego lotnika. 

Wobec tak szybkiego rozwoju lot- 
miotwa we Francji, minister awjatyki 
ustanowił Cherbourg portem  lotni= 
czym. Aby zadośćuczynić rozporządze- 
niu ministra, Sąd w Cherbourgu wydał! 
wyrok nakazujący ekspropryjację tere- 
nów przytykających da poligonu lotni- 
czego Querqueville koło Cherbourga. 

Teren przeznaczony na wywłaszcze 
nie obejmuje przeszło ć0 hektarów, na 
których jest wybudowano 131 domów 
i trybuna dla widzów podczas wyści- 
gów. 

W dalszym ciągu swojego rozpo” 
rządzenia minister zalecił zburzenie do- 
mów i zniwelowanie terenu w jaknaj- 
szybszym terminie, gdyż wzmożony 
ruch aeroplanówy, wymaga w jaknaj- 
prędszym czasie oddania portu  lotni- 
czego do publicznego użytku  Z.K. 

pęknięcia czaszki i złamania kilku że- | 
ber. 

Oboje rodzice obecni przy tym nie- 
szczęśliwym wypadku przewiezli na- 
tychmiast rannego do kliniki. Pomimo 
stosunkowo spokojnie spędzonej nocy 
młody Horthy do dnia następnego nie 
odzyskał przytomności. Lekarze uważa 
ją że stan chorego jest bardzo poważ- 
ny, robią jednak nadzieję, że jeżeli w 
ciągu najbliższych 24 godzin nie wy- 
wiąże się silniejsza gorączka to można 
mieć nadzieję, że młody silny organizm 
przetrzyma i zwalczy chorobę. ZK. 

Boraz fo wyżej 
Nie syci chwały lotnicy dążą da 

coraz to nowych rekordów. W tym ce- 
lu pilot sekcji technicznej aeronautyki , 
francuskiej lotnik Lėcrivain wystarto- | 
wał onegdaj z Villacoublay, aby pobić | 
dotychczasowy rekord wysokości, do- 
konany również przez Francuza lotni- 
ka Lecointe, który wzniósł się do wy- 
sokości 11.145 metrów. 

Lot Lócrivain'a trwał godzinę i 45 
minut. Pomimo poważnych zaburzeń 
fizjologicznych, wywołanych ogromnie 
rozrzedzonem powietrzem na takiej wy 
żynie, śmiały lotnik wzbił się da 11.500 
me trów. Dokładna cyfra wysokości 
lotu będzie mogła być podaną dopiero 
po zbadaniu barograiu, zapisującego 
wysokość lotu przez specjalistów w 
laboratorjum. 

Niestety, nie wszystkie poczynani.   

śmiałych lotników dają tak szczęśliwe : 

rezultaty. Coraz pewniejszem się staje 
przypuszczenie, że lotnik amerykański 
Ditem an zaginął. Diteman przedsię-- 
wziął lot z Ameryki do Europy z zamia 
rem lądowania w Londynie. Lotnik we-; 
dług pierwotnego planu miał zamia 
zatrzymać się na swojej trasie dla za” 

DOKTOR й : 
į R. SZABRD - GAWROŃSKA 

choroby dziaci POWRÓCIŁA 
d Słowackiego I m. 10, tel. 838. 

Bank Gospodarstwa iArajowego 
Oddział w Wilnie 

ul. Śniadeckich Nr. 8. 
przyjmuje wkłady na książeczki oszczę” 

dności płatne — okazicielowi oraz imien=- 
ne — od 1 zł. począwszy przy oprocento- 

waniu 7 proc. w stosunku rocznym. 

Opłaty stemplowe i podatek rentowy 
ponosi: Banka 

  

„| Niezwykła niespodzianka 

|| da PAŃ i PANÓWI! 
| Władca serc niewieścich 

|| Iwan PETROWICZ 
i posągowo piękna 

Lil DAGOVER 
w najnowszym arcydziele 

„NOCE SZALONE. | KOCE ВЕЗВЕННЕ, 
Przebój sezonu 

wkrótce w kinie „HELIOS*. 
    

  

Powiatowy Zarząd Drogowy 
w Lidzie 

potrzebuje' 

100 szfuk BELEK sosnowych 
suchych 

cięcia zimowego długości 18.00 m. o 
Średnicy 29 ćm. w cienkim końcu. 

Oferty z oznaczeniem ceny loco stacja 
, załadowczą należy nadsyłać do Po- 
wiatowego Zarządu Drogowego w Li: 
dzie do dnia 8 listopada 1929 roku. 

   

  

  

  

Rok założenia f. 1846 

ZJEDNOCZONE BROWARY WARSZAWSKIE 

nt„Haberbusch i Schiele' sn. 
OTRZYMAŁY 

na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 
TRZY NAGRODY 

PAŃSTWOWY DBDYPLOŃ HONOROWY 
WIELKI MEDAL ZŁOTY 

WIELKI MEDAL $REBRNY   
  

tąd skrupulatnie w obliczu śmierci. A jeżeli Umarły zostawi pa sobie jakąś 
wszystkie niemal w genezie swojej dą- 
żyły do tego, by Zmarłemu utrudnić po 
wrót, by s'ę odeń odłączyć, odciąć naj- 
zupełniej. Zamykano mu co prędzej 0- 
czy; niech już nie patrzy na żywych, 
niech mie upatruje kogo z rodziny za- 
brać ze sobą w niepowrotną drogę. Nie 
wolno było mówić przy nim głośno, a 
broń Boże o nim w sposób lekkomyśl- 
ny lub uwłaczający. On wszystkich sły 
szy, wszystko zapamięta, a potem bę- 
dzie się mścić, nasyłając złą dolę, lub 
zwidując się po nocy. Stąd: de mortuo 
nihil nisi bene. Nie mówi się o Umar* 
łych inaczej niż z najwyższem uzna- 
niem, choćby za życia nie wiedzieć jak 
broili. To stary, podświadomy, prze- 
kształcony w bezwzględne uszanowa- 
nie, lęk przed zemstą upiora. Wysy - 
puje mu się drogę do grobu zielonemi 
gałązkami jed liny lub sosny, bo drze- 
wo iglaste, nie zamierające na zimę, 
jest przeciwstawieniem śmierci, zna- 
kiem życia. Więc jodłową ścieżką mar- 
twiec do domu nie wróci i pozostali ży 
wi mogą spać spokojnie, sżczególniej, 
jeżeli wracając z pogrzebu nie oglą- 
dali się za siebie. Są okolice na dzi- 
kiej Białorusi, a przynajmniej były 
przed wojną, gdzie trumnę wysuwano 
oknem, by duszę odchodzącą zmylić. 

pracę niedokończoną, dług niewypłaco- 
ny, grzech nieodpokutowany. Wówczas 
musi powracać tak długo, aż się wy- . 
wiąże z obowiązku, włożonego nań 
przez Boga. Matki, co odumarły małe 
dzieci, wracają kołysać je, tulić i kar- 
mić w nocy. Dłużnicy przychodzą wy- 
pracować się z długu wierzycielom, 0- 
rzą im pola po nocy, zwożą zboże, speł 
niają pracę wszelką gospodarską, aż 
da końca pokuty. Są tacy, co przycho- 
dzą ostrzedz swoich bliskich przed gro 
żącem niebezpieczeństwem. To ostat- 
nie dzieje się tylko za osobliwszą łaską 

Bożą. Cała przyroda czuje ich, gdy idą: 
drzewa szumią trwożnie i drżą w S0- 
bie aż do korzeni, ptaki drętwieją w 
gniazdach, psy wyją, jeżą sierść ma- 
wet wówczas, gdy widzą dawnego pa- 
na czy panią. 

Kięte czarami duchy zabitych na 
wojnie kochanków porywają swoje u- 
miłowane z całym piekielnym apara- 
tem:: jazdy na koniu, buchającym pło- 
mieniami, odrzucania rózańców i krzy: 
żyków. Bo też zakochane pary nie ma- 
ją zmiłowania jeżeli tylko zmysłową 
miłość chcą przenieść poza grób. A po- 
zatem niewolno naruszać spokój Umar- 
tych zaklęciami, ściągać ich bezbożne- 
mi czarami. Kunszt taki, nekromancja, 

Wszystkie te wysiłki nic nie pomogą,uwążany był zdawien dawna przez Ko- 

ściół za grzech najobrzydliwszy i naj- 
czarniejszą ze wszystkich czarnych ma- 

ij. 
2 Jedyną więzią silniejszą nąd śmierć 
— jest ta, co łączy matkę z jej małem 
dzieckiem. Tu groza słabnie, lęk ginie. 
Podanie nigdy nie pozwoli matce prze* 
razić się swojego umarłego dziecka, a 
dziecku żywemu ikaże bez lęku wycią- 
gać ręce z kołyski do umarłej matki. 

Jeden jest tylko wieczór w ciągu 
całego długiego roku, kiedy żywi sami, 
dobrowolnie, idą w odwiedziny do U- 
marłych. Tego wieczora Umarli nie są 
mściwi, ani groźni, a tylko smutni i 
szukający u żywych pociechy. Nikt 
nie wie, czy z bardzo daleka przylatują 
na swoje groby, czy też zawsze gdzieś 
byli wpobliżu ale są napewno, są całemi 
tłumami i grzeją niewidzialne ręce 
przy ogniu świeczek, płonących na mo” 
giiach. Uwolnione od czyśccowego o 
gnia, nawet od piekielnej męki wyzwo 
lone na jedną dobę, czekają trwożnie, 
patrzą pilnie, czy kto przyjdzie ich na- 
wiedzić ze światłem i modlitwą. Jeże- 
li nikt o nich nie pamięta, a groby zo* 
staną puste i ciemne, tłuką się rozpa- 
czliwie a spróchniałe krzyże, o mchem 
zarosłe nagrobki i odlatują, jak spło- 
szone ptaki z powrotem na miejsce ur 

  

nie potrzeba, pozostają spokojnie 
niebie i patrzą z wysoka na modlą- 
cych się za nich potomków. Pamiętam 
w. dzieciństwie garn uszki z jadłem, 
maleńkie, na Kaziuka kupowane dwo- 
jaczki, dziecinne zabawki, lękliwie wci 
Śnięte w wilgotną ziemię grobu, peł- 
ne jakichś tajemniczych  okruszynek. 
Wielkanocne baranki i palmy zdarzają 
się i dziś bardzo często, baranki naj- 
częściej na mogiłach dzieci, Kiedy już 
dzwonek na wrotach ucichnie, ludzie 
się rozejdą i światła pogasną, maleńkie 
upiorki zabierają się do zabawy: chwy 
tają w sine rączki pośmiertne podarun- 
ki matczyne, pokazują sobie wzajemnie , 
pełgają z uciechy świecącemi oczkami 
i śmieją się śmiechem niedosłyszalnym 
dla żywych, spłątanym w jedno ze świ 
stem wiatru i suchym szumem obdar- 
tych do naga listopadowych drzew... 

Tyle — podanie. Prawda jest w tę- 
sknocie nieukajonej, w poszukiwaniu 
dróg, prowadzących za grób, w miłoś- 
ci sięgającej rozpaczliwie na tamtą stro 
nę pomimo lęk i grozę. I jeśli nawet 
modlitwy wyszeptanej na grobie, nad 
zaduszną świiecą, żaden duch nie usły- 
szy, ci co się modlą znajdują w niej u- 
ciszenie bólu * złotą nić łączącą masz 
świat z Czemś Wielkiem choć Niepo” 

dręki. Tylko dusze błogosławione, któ *jętem. 
rym nic już od świata doczesnego Waaca N. Dobaczewska. 

(i 

w. 

a
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78 Środa Literacka 
Stanowczo środy literackie cieszą się co- 

raz większem powodzeniem, gdyż ostatnia 
T8 środa zgromadziła ponad sto osób. Poza 

«popularnością śród tak wielką frekwencję 
przypisać należy częściowo nadzwyczaj cie- 
kawemu i aktualnemu tematowi jaki wybrał 
na swój referat p. Hulewicz. Tematem tym 
była głośna powieść Remarqua „Na „zacho- 
dzie bez zmian* która w całym świecie przy 
jęta była z ogromnym entuzjazmem „tłoma- 
czona na wiele języków 1 wywołała liczne 
polemiki. S 

Przed zagajeniem przez prelegenta właś- 
ciwego tematu, pani Helena Romer Ochen- 
kowska poświęciła kilka serdecznych słów 
pamięci prof. Radziwiłłowicza znanego dzia- 
łacza i ideowca a zarazem wielkiego sympa- 
tyka związku literatów. Pamięć zmarłego ucz 
<ili wszyscy przez powstanie. : 

Pan Hulewicz stwierdza ze znamiennym 
faktem jest że w dziesięć lat po wojnie po- 
wstaje cały szereg książek mających właś 
za temat wojnę Światową, i że te książk 
wzbudzają coraz to większe zainteresowanie 
Temat wojny jest poruszany przez wieikich 

    

   

pisarzy francuskich, niemieckich a i u nas vy 
w Polsce wyszły po wojnie dwie książki Kos- 

, sowskiego Zielona Kadra i Struga Klucz ot- 
4 chłani. 

Żadna jednak nie wywołała tak wstrząsa- 
jącego wrażenia i nie zyskała takiej popular- 
ności jak „Na zachodzie bez zmian”. Powieść 
Remarqua bierze prostotą i bezpośredniością 
czerpaną z osobistych przeżyć autora, prze- 
żyć podanych bezstronnie i w ogromnie arty- 
stycznej formie. Remarque zgłosił się w Ber- 
nie Zz rękopisem swoich wspomnień wojen- 
rych u wydawcy Fichera, który bardzo nie- 
chętnie przyjął rękopis i nie spieszył z wy- 
daniem. W jakiś czas później Remarque za 
pomocą niewinnego podstępu skłonił wydaw 
cę Ulsteina do zakupienia rękopisu za nie- 
słychanie niską cenę i wydanie go. Sukces 
jednak jaki odniosła powieść Remarqua skło 
nił do zniszczenia dawnej umowy wypłace- 
nia autorowi nadprogramowego olbrzymiego 
honorarjum i obdarowania go jeszcze pięk- 
ną limuzyną. 

Niebywałą poczytność książki Remarqua 
drukowanej dotychczas w 800000 egzempla- 
rzy przypisać należy nietylko wielkiemu ta- 
lentowi literackiemu autora, ale i temu że 
jest to pierwsza książka o żołnierzu z pier- 
wszych okopów pisana bez nienawiści i szo- 
winizmu narodowościowego, książka ta ni- 
*ogo nie oskarża przedstawia tylko bezstron- 
nie, mękę żołnierza w okopach, opisaną 
przez jednego z nich. Książka ta jest dlatego 
wielką, że jest arcyludzką, napisaną języ- 
kiem brutalnym ale niezmiernie prostym i 
prawdziwym, przedstawiającym jasno zabi- 
janie życiem koszarowem i życiem w oko- 
pach, gorących entuzjazmów i heroicznych 
porywów. Z kart „Na Zachodzie bez zmian“ 
wieje bezideowością i bezreligijnością żołnie- 
rza niemieckiego, który przez poczucie obo- 
wiązku i posłuszeństwa mógł wytrwać w pie 
kle na froncie. Remarque przemawia w imie 
niu 20 miljonów poległych, slubując że do 
ostatniego tchu będzie walczył by się wię- 
cej tak ohydna rzecz nie powtórzyła, i wła- 
śnie tą drogą jest on heroldem pacyfizmu. 

Referat pana Hulewicza wywołał ożywio- 
ną dyskusję. Przemawiali: pan W yszomir- 
ski, który zarzuca Remarquowi jednostron- 
ność w przedstawianiu tylko ohydy wojny z 
pominięciem stron piękniejszych i szlachet- 
niejszych i brak przemyślenia i przefilozo- 
fowania. Pan Cywiński widzi niebezpieczeń- 
stwo szerzenia haseł pacyfizmu bezwzgłęd- 
nego gdyż należy odróżnić walkę zaczepną 

obrony kraju. Pani Romer Ochenkowska 
aża że nie można zohydzać pacyfizmu 

gdyż to jest najpiękniejsza idea chrystjaniz- 
mu. Podkreśla ona całą siłę moralną płyną- 
cą li tylko z poczucia bez innych ideałów i 
tragizmu pytania Remarqua co będzie z mło- 
dzieżą wykolejoną przez wojnę po powro- 
cie do normalnego życia. Pan Węsławski kon 
statuje fakt, że dla tego książka Remarqua 
wywołała tak silne wrażenie gdyż jest ksią- 
żką faktu realnego nie tak jak inne dziełami 
fikcji napisanymi z większym tub mniejszym 
talentem. Gdyż wojna wywołała nawet 
wśród ludzi którzy bezpośrednio nie walczyli 
na froncie przewrót psychiczny i przewartoś- 
ciowanie różnych pojęć i poglądów, że lite- 
ratura i sztuka pozostając w tyle za życiem 
przestała tak bezpośrednio interesować. Pan 
Węsławski dziwi się, że pan Wyszomirski 
widząc tylko realizm w „Na Zachodzie bez 
zmian* przeoczył tak świetnie w tej książce 
opisane poczucie solidarności i miłości 
wśród żołnerzy, ten najszlachetniejszy hu- 
manitaryzm, który nadaje pomimo brutal. 
nych opisów piękno poezji całej książce. P. 

zycki podkreślając piękno humanitaryz- 
mu książki Remiarqua, stwierdza fakt odręb- 
ności walk na zachodzie a u nas na naszym 
froncie, jako też i to, że jest to książka na- 

   

rodu pobitego i że Niemcy sa tylko na k 
dają jej taki rozglos že idėe pacyfizmu są im 
teraz niesłychanie potrzebne dla zniesienia 
okupacji Nadrenii. Zabierali jeszcze głos p. 
Matusiak, prof. Śrebrny pan. Wysłouch, me- 
cenas Zagórski. SEC oni przyznając 
wielkie walory ogólnoludzkie i literackie, ро- 
+ SBa tylko g do pnych detali brak 

ejsca nie pozwała mi tych wywodó rzy: 
toczyć dokładniej. ae” 

yskusja prowadzona była z wielkim za- 
pałem i trwałaby bez końca, gdyby jej nie 
„Przerwano o 10 podaniem herbaty. 
ч    

KRONIKA 
PIĄTEK | 

1 Dziś Wachdė sł. g. 6 m. 22 

Wszystk. Św. Łach. 84. s g, 15 m. 44 
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Temperatura | 4 70Ć 
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Opad za da | 1 
dĘ w Mia, l 

Południowo-wschodni. 

uwsgł: pochmurno, 

minimum za dobę 4; 3 C 

*iaximum za dobę +: 950 
| encencja barometryczna: sian stały. 

  

— Od redakcji. W związku z niepo- 
wetowaną stratą, którą poniosło nasze 
wydawnictwo ze zgonem ś.p. Czesława 
Jankowskiego, kierownictwo literackie 
naszego pisma objął z dniem 1 listopa- 
«da ir. b. p. Wiktor Piotrowicz. * 

Do wspėtpracy w dziale literackim 
zostali przez redakcję zaproszeni i wy- 
razili swą zgodę: p.p. Walerjan Char- 
kiewicz, Wanda Dobaczewska Niedział 
kowska, Witold Hulewicz, Kazimiera 
Iłłakowiczówna, Kazimierz Leczycki, 
Tadeusz Łopalewski, Jadwiga Wokul- 
ska-Piotrowiczowa, Jerzy  Wyszomir- 
ski, Halina Zawadzka, Karol Zawodziń- 
ski. 

Dział recenzyj teatralnych prowa- 
dzić będzie nadal profesor Mieczysław 
Limanowski, muzycznych — prof, Mi- 
chał Józefowicz, a plastyki — p. Kazi- 
miera Adamska-Roubina. 

URZĘDOWA 
— (b) Konierencja w sprawach granicz- 

nych. Wczoraj w urzędzie wojewódzkim od- 
była się konferencją poswięcona sprawom 
granicznym. W konferencji wzięli udział wi- 
cewojewoda, dowódca brygady KOP Wilno, 
dowódcy poszczególnych pułków KOP i in. 

Omawiano sprawę stałych zajść granicz- 
nych z Litwinami i powzięto decyzje należy- 
tego zabezpieczenia się przed tego rodzaju 
niespodziankami ze strony tak miłego sąsiada 

— (b) Zmiana godzin pracy w urzędach 
Na skutek decyzji władz centralnych z dniem 
1 listopada następuje przesunięcie godzin 
pracy we wszystkich urzędach państwowych 

Od dziś biura będą otwarte od godziny 
8.30 do godziny 15.30, w soboty zaś do g. 
14. Powyższe obowiązuje przez cały okres 
zimowy tj. do 31 marca. 

— (b) Konfiskata. Wczoraj władze sta- 
rościńskie przyaresztowały. nakład czasopi- 
sma białoruskiego „Gazeta Białoruska" Nr. 3 
za umieszczenie artykułów p.t. „Socjal - im- 
perjalizm* i „O plan serwitutów". Artykuły 
te wyraźnie kolidowały z przepisami art. 1 0 
prawie prasowem. 

W związku z tem policja przeprowadziła 
rewizje w lokalach Gazety Białoruskiej kwe- 
stjonując znalezione tam egzemplarze z ostat 
niego nakładu. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji fi- 

nansowej. We wtorek, dnia 5 listopada, od- 

Na ostatniej środzie oprócz wilnian byla 
jeszcze wycieczka seminarjum historji sztuki 
przy wydziale humanistycznym uniwersytetu 
warszawskiego pod kierunkiem dr. Jerzego 
Sienkiewicza asystenta prof.  Badowskiego. 
Studenci wynieśli ze środy jaknajlepsze wra- 
żenie zachwycając się zarówno referatem jak 
i dyskusją. 

'Po zakończeniu środy przyjmowano zapi- 
Sy ha abonamenty na cykl koncertów kame- 
ralnych urządzanych w pierwszą niedzielę 
każdego miesiąca w lokalu klubu literatów. 
Cykl koncertów rozpoczyna się w nadchodzą 
cą niedzielę muzyką polską Moniuszki, Mosz- 
owskiego i Paderewskiego w wykonaniu 

kwintetu składającego się z sił miejscowych, 
p. Kimont Jacynowej i p.p. Salnickiego, Salo- 
monowa, Szabsaja i Kaca. Siedem następnych 
koncertów w swoich programach obejmować 
będą poza utworami 
kompozytorów polskich muzykę hiszpańską 
i skandynawską. Bilety na pojedyńcze kon- 
certy sprzedawane nie będą tylko abonamen- 
ty na cały cykl 8 koncertów, to też meloma- 
mi muszą się pospieszyć z zakupem biletów 
żeby za tę samą cenę nie być skazanym na 
wysłuchanie mniejszej ilości koncertów. Z.K. 

  

złotych. 

Go drugi los 

  
musi wygrać 

Wilno, Niemiecka 35 
Tel. 13-17. P.K.O. 80928 

zł 

Cena losu: 

swym klijentom MILJONY 

Na prowincję wyzyłamy losy niezwłocznie 
na nasze conto P.K.O 

Korzystaj! 
z nadarzającej 

  

Ogólna suma wygranych 

32.000.000 

będzie się posiedzenie miejskiej Komisji Fi- 
nansowej. Na porządku dziennym: 1 spra- 
wa ustosunkowania się do ogólnych uwag 
urzędu wojewódzkiego, poczynionych przy 
zatwierdzeniu budżetu na rok 1929 — 30, 2) 
sprawa ź wykonania budżetu 1927, — 28 r. 
z uwagami komisji rewizyjnej i wyjaśnienia 
mi Magistratu, 3) sprawa nabycia księgozbio 
ru zlikwidowanej czytelni Makowskiego i u- 
tworzenie drugiej bibljoteki miejskiej, 4) 
wniosek w sprawie przeniesienia kredytów 
w budżecie 1929 — 30 r. 5) projekt budżetu 
dodatkowego na wydatki, związane z udzia- 
łem miasta w kwaterunku wojskowym, 6 
sprawa wydzierżawienia Wileńskiego T-wa 
Wioślarskiemu miejsca na budowę przysta- 
ni przy rzece Wilji. 

— (0) Znowu brak quorum. Wyznaczo- 
ne na dzień 30 pazdziernika posiedzenia miej 
skiej komisji do spraw opieki społecznej nie 
doszło do skutku z powodu braku quorum. 

15 członków tej komisji na posiedzenie 
było tylko 2. 
— (0) Sąd konkursowy. W najbliższym 

czasie Magistrat powoła sąd konkursowy dla 
obsadzenia posady zarządzającego  apteką 
miejską. W skład tego sądu konkursowego 
wejdą szef sekcji zdrowia Magistratu dr. 
Maleszewski, naczelny lekarz m. Wilna dr. 
Minkiewicz i prezes związku pracowników 
miejskich dr. Brokowski. 

POCZTOWA 
— (o) Wyjaśnienie w sprawie protesto- 

wania weksli podpisanych w języku nie pań- 
stwowym. Do urzędów pocztowych nadcho- 
dzą często w listach złeconych weksle, prze- 
znaczone do protestu, podpisane w języku 
hebrajskim lub innym. Weksle takie niektóre 
urzędy pocztowe inkasują, względnie prote- 
stują, inne zaś uznają je za nieprawidłowe i 
jako takie zwracają nadawcom. 

Min. Poczt i telegrafów wyjaśniło w tej 
sprawie, że urzędy pocztowe nie mają o- 
bowiązku w sprawie zleceń pocztowych do 
on ywania czynności na podstawie weksla, 

napisanego, względnie podpisanego w języku 
innym, aniżeli państwowy, z wyjątkiem we- 

sli, wystawionych według przepisów w ję- 
zykach na Kresach. Dopełnienie jednak czyn 
ności na podstawie weksla, nie w języku pań 
stwowym podpisanego, nie będzie stanowić 
uchybienia, gdyby dokonywający czynności 
miał znajomość dostateczną tego języka i czy 
nił to na swoją własną odpowiedzialność. 

AKADEMICKA. 

— Wileńskie akademickie kolo esperan- 
tystów przy USB.  niniejszem zawiadamia 
swych członków oraz sympatyków, iż koło 
rozpoczyna swą działalność organizacją kur- 
sów jęz. międzynarodowego Esperanto i re- 
jestrowaniem członków. 

Sekretarjat czynny jest w niedzielę i śro- 
lv od 8 do 10 wiecz. w swym lokalu przy 

ul. Jagiellońskiej 3 m. 2. 
— Z koła medyków. Koło medyków USB 

w dniach 2 i 3 listopada święci swe 10 lecie 
pracy samopomocowej i naukowej 

wśród medyków naszego uniwersytetu. 
Koło medyków było pierwszą organizacją 

akademicką, powstałą na wskrzeszonej U- 
czelni Batorowej. Koło w ciągu dziesięciolet- 
niej pracy często bardzo żmudnej, szło z 
jaknajdałej idącą pomocą swym członkom a 
nawet ogółowi medyków przeż zorganizowa 
nie obszernej bibljoteki, czytelni 1 bardzo 
popularnego sklepiku. 

Urządzając obchód 10+ecia Zarząd Koła 
liczy na poparcie nie tylko swych członków, 
lecz i kolegów z innych wydziałów oraz star- 
szego społeczeństwa. Przebieg uroczystości 
będzie następujący: dnia 2 listop ada o godz. 
10 rano uroczysta Msza żałobna za poleg- 
łych w obronie Ojczyzny kolegów medyków 
Po nabożeństwie pochód ze sztandarami kor- 
poracyj medycznych na cmentarz Rossa, na 
odnowione groby kolegów medyków. Dnia 

: listopada uroczysta akademja w sali Śnia- 
deckich o godz. 12 w poł. na którą złożą się 
popisy artystyczno - muzyczne, okolicznościo 
we przemówienia i sprawozdanie zarządu za 
ubiegłe dziesięciolecie. 

ieczorem o godz. 7 w sali Ogniska 
Akademickiego (Wielka 24) herbatka - dan- 
cing dla członków Koła. 

‚ ‚ — Zjazd Sodalicyj Akademickich. Dzi- 
siaj,j w dniu 1 listopada nastąpi otwarcie 
zjazdu delegatów związku akademickich $0- 
ZY wiarjańskich. 

godz. 10.15 zostanie odprawiona w 

      

bazylice msza św., celebrowana przez J. E. $ 
ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego, poczem o 
godzinie 13 zostanie dokonany akt uroczy- 
"2 otwarcia zjazdu w sali Śniadeckich U. 
S$. B. Sodalicja wileńska zaprasza na inau- 
gurację wszystkie bratnie organizacje sym: 
patyków i gości. 

KOMUNIKATY. 
, —(b) Opieki szkolne. W dniu 30 paž- 

dziernika w łokału kuratorjum szkolnego od- 
było się zebranie delegatów Opiek Szkolnych 
i członków centrali opiek szkolnych. Omawia 
no plan pracy w bieżącym szkolnym roku 
wśród młodzieży. 

— 3; b. uczenic gimn. im. E. 
Orzeszkowej. Nadzwyczajne walne zebranie 
dla zatwierdzenia statutu zrzeszenia odbę- 
dzie się we wtorek 5 listopada w lokalu gi- 
mnazjum im. E. Orzeszkowe (ul. Orzeszko- 
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Kup Los Lej Klasy 
20 Polskiej Loterji Państwowej tylko w najszczęśliwszej kolskturze 

H. MINKOWSKI 
CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40. 

Odział w Lidzie Suwalska 28. 

Rok rocznie przynosi Państwowa Loterja 
Klasowa, za pośrednictwem naszej kolektury, 

tysiącom ludzi szczęście i dobrobyt. || 
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się szczęśliwej 
sposobności 

otych 

1)4—10 zł., 1|2—20 zł. 
3)4--30 zh, 1|1—49 zł. 

Kolektura Minkowskiego wypłaciła w ostatnich loterjach 
ZŁOTYCH. 1 

Sprobu) szczęścia, a fortune Cl się uśmiechnie! - 

  

vo wpłaceniu należności 
80928, 

Przed rocznicą rewolucji bolszewickiej 
W związku ze zbliżającą się rocznicą przewrotu bolszewickiego w Rosji 

organizacje wywrotowe czynią przygotowania do obchodu tej rocznicy Na sku- 
tek derektyw otrzymanych od wyższych władz partyjnyco, emisarjusze komu- 
nistyczni wszczęli odpowiednią akcję mającą na celu zainteresowanie szerszych 
тпав robotniczych rocznicą rewolucji, która przypada na dzień 6 listopada r. b. 

Jak zwykle w takich wypadkach komuniści rozpoczęli akcję za jpomocą 
bibuły i transparentów, 

Nocy ubiegłej na terenie miasta ujawniono tego rodzaju ulotki jako też 
znaleziono zawieszony na drutach transparent z hasłami omunistycznemi. 

Zauważono również wzmożoną agitację wśród robotników za wywołaniem 
strajku powszechnego. Jednego z tych agitatorów policja aresztowała. 

Taksamo został przyłapany cały transport odezw komunistycznych prze- 
znuaczonych dla kolportażu na terenie Wilna i okolic. 

Odezwy te ujawniono na dworcu 
wynieść je na peron, 

kolejowym w chwili gdy usiłowaao 

Jednocześnie udało się ująć i wiozącego te odezwy. 
Traosport pochodzi z zakordonu ponieważ wieziono go z 'pewnej miej- 

scowości położonej w pobliżu granicy bolszewickiej. (c) 

wej 9) o godz. 18.15. W razie niedostatecz- 
nej ilości członkiń następny termin tegoż 
dnia o godz. 19.15. Po zebraniu odbędzie 
się herbatka towarzyska. 

Towarzystwo wychowania przed- 
szkolnego zawiadamia swych członków i 
sympatyków, że pierwsze zebranie odbędzie 
się w dn. 4 listopada (w poniedziałek) o 
godz. 6 w lokalu Il Przedszkola Miejskie go 
— ul. św. Anny 2 (II piętro). Odczyt wy- 
głosi p. prof. Massonius o książce Zienkiewi- 
cza „Psychologja dziecka”. Wstęp wolny. 

— Powiadomienie. Wypożyczalnia ksią- 
żek Polskiej Macierzy Szkolnej Z.W. prze- 
niesiona została do nowego lokalu Polskiej 
Macierzy Szkolnej przy ulicy Wileńskiej: Nr. 
15 m. 5, otwarta od godziny 11-tej do 3 
po poł. i od 4 do 6 wieczór. 

ŻAŁOBNA. 
— (b) Pogrzeb śp. prof. Radziwiłowicza. 

Wczoraj o godzinie 1l po nabożeństwie ża- 
iobnem odprawionem w kościele św. Jana na 
którem byli obecni: Senat Uniwersytetu i= 
corpore, przedstawiciele władz i liczne zastę 
py młodzieży akademickiej Zwłoki śp. prof. 
Radziwiłłowicza zdjęto z katafałka i wśród 
pień żałobnych, wyniesiono na ulicę gdzie 
trumnę wzięli na swe barki studenci by nieść 
ja na miejsce wiecznego spoczynku. Kondukt 
pogrzebowy poprzedzały liczne wieńce złożo 
ne od całego szeregu organizacyj i stowarzy 
szeń w których zmarły pracował względnie 
należał. 

Zwłoki prof, Radziwiłłowicza pogrzebano 
na cmentarzu Rossa. 

RÓŻNE. 
— (b) Przed ewentualną powodzią. W 

okresie jesiennym od lat kilku notowany jest 
znaczny przybor wód na Wilji i w razie dłu 
gotrwałych deszczów może spowodować po- 
wódź. Wobec tego już obecnie odnośne wła- 
dze czynią przygotowania w celu zabezpie- 
czenia się przed ewentualnem nadmiernem 
podniesieniem się poziomu Wiślji i odbyły kil 
ka konferencyj na których omawiano plan 
akcji przeciwpowodziowej. Na wypadek wy- 
lewu zapewnione jest współdziałanie władz 
administracyjnych, wojska, Magistratu i po- 
licji. 

(b) Masowe zaopatrywanie się w wę- 
głel. W związku z pogłoskami o mającym 
wkrótce nastąpić strajkiem górników wileń- 
scy hurtownicy i detaliści czynią masowe za- 
pasy węgla. 

„ Taksamo bardzo znaczne zapasy są czy- 
nione przez osoby prywatne. Jak dowiaduje- 
my się zapasy sprowadzonego i będącego 
jeszcze w drodze do Wilnia węgla są tak zna- 
czne, że w zupełn ości zaspokoją miejscowe 
otrzeby. 

„— Kupując los do 20-ej Państwowej Lo- 
terji Klasowej w Kolekturze Spółdzielni In- 

  

„walidów Skrzynkarzy w Wilnie, ul. żeligow- 
skiego Nr. 1, zyskujesz, oprócz szans wygra- 
nej pieniężnej, moralne zadowolenie, żeś po- 
parł placówkę spółdzielczą ludzi, którzy w 
walce o niepodległość Ojczyzny, zdrowie 
swe położyli. 

— (b) Podniesienie cen na benzynę. W 
wyniku wprowadzenia stawek nowej taryfy 
kolejowej m. in. podniosły się ceny na ben- 
zynę o 3 grosze na litrze. 

Podwyżka ta dotknie przeważnie samo- S” 
chody amerykańskie które dzięki konstrukcji 
zużywają więcej benzyny niż samochody 
europejskie. 

TOWARZYSKA. 
— Zaślubiny. Dnia 26 października 1929 

roku w kościele žeme Sao šw. Ignace- 
go w Wilnie ks, kapelan Śledziewski pobło- 
gosławił związek małżeński między panną 

Żofją Fiedorowiczówną, córką Łucji ze 
krzywanów i ś. p. Ignacego Fiedorowiczów 

a panem Ludwikiem Lichtarowiczem, pułkow 
nikiem dyplomowanym, 

Młodej parze szczęść Boże! 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 

dalszym ciągu ciesząca się nadzwyczajnem 
powodzeniem świetna krotochwiła A. Grzy- 
mały Siedleckiego „Maman do wzięcia”. W 
wykonaniu biorą udział wybitniejsze siły ze- 
społu z A. Zelwerowiczem na czele, który 
w roli kresowego ziemianina tworzy prawdzi 
wą kreację. 

Jutro w sobotę o godzinie 3.30 przed- 
stawienie da młodzieży szkolnej „Dziady 
A. Mickiewicza. — Wszystkie bilety sprze- 

Wieczorem o godzinie 8 po. raz dzie- 
p „Maman do wzięcia”, z 

odziennie odbywają się pełne próby ze 
„Snu nocy letniej" W. Szekspira. 

— Teatr miejski Lutnia.  „Widma“ $. 
Moniuszki, Dziś o godzinie 8-ej wystawione 
zostanie misterjum muzyczne S. Moniuszki 
do słów A. Mickiewicza „Widma*. W wy- 
konaniu biorą udział wybitniejsze siły zespo - łu wileńskiego operowego, zwiększone chóry 
akademickie oraz orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Z. Dołęgi. Reżyserował A. Ludwig 
Dekoracje E. Karnieja. Przed rozpoczęciem 
„Widm“ prof. J. Wierzyński wygłosi słowo 
wstępne. Młodzież szkolna i studenci ko- 
rzystaja z biletów ulgowych, Bilety nabywać 
można w kasie zamawiań dziś od godziny 
1i rano bez przerwy. 

Jutro jako w dzień Zaduszny „Widma* 
ukażą się po raz drugi. j 

„— Przedstawienia popołudniowe. W nie- 
dzielę najbliższą oba teatry miejskie dają 
przedstawienia popołudniowe po cenach zni- 
żonych. W teatrze na Pohulance „Rewizor*. 
Gogola, zaś w teatrze Lutnia „Powódź* Ber 
gera. Początek widowisk o godz. 3.30 PP. 

„= „Złote Wilno”. Zaszczytnie znany ze- 
spół rewji wileńskiej, wzmocniony kilku Wy- 
bitnemi siłami wystąpi w poniedziałek 4 i 
włorek 5 bm. w teatrze miejskim Lutnia z 
nową aktualną rewją „Złote Wilno” J. Ś 
tochowskiego i B. Drwicza. Wesoły i bogaty 
program w barwnem obramowaniu dekora- 
cyjnem składa się z 14 numerów: piosenek, 
skaetchów, rewellersów oraz produkcyj ta- 
necznych. Dekoracje według projektu art. 
malarki Lidji Cholet. Bilety są do naby- 
cia w kasie zamawiań codziennie I — 9 bez 

kedai fortepį H — amowy Herr - Japy. W 
niedzielę 10 listopada 0 Rodan an. 
dnie w sali teatru miejskiego Lutnia Wil. 
Tow-o Filharmoniczne organizuje koncert 
poranek znakomitej pianistki francuskiej Ivo 
nne Herr - Japy. Będzie to jedyny występ w 
Wilnie swietnej wirtuozki. Szczegóły podamy 
miebawem. 

— Marja Gorczynska w Wilnie, Urocza 
znakomita artystka Marja Gorczyūska wy-“ 
stąpi w teatrze miejskim Lutnia na czele wła - 
snego zespołu w środę 6 i czwartek 7 listopa 
da w swietnej komedji Verne uila „Radość 
kochania". W wykonaniu tej sztuki obok 
swietnej artystki biorą udział W. Macherski 
H. Sokołowska, F. Bay - Rydzewski, W. Pie 
truszyński i W. Ostrowski. Reżyserował J. 

  

Z SĄDÓW 
Kozik i jego zbrojny czyn. 

Grzegorz Kozik ze wsi Długie pow. 
Kossowskiego stanął przed Sądem aby 
odpowiadać za winy swoje i swoich kom- 
panów. jeden za wszystkich, słowem. 

Wina ich była następująca. 
Wieczorem, drogą prowadzącą do wsi 

Długie jechało dwuch kupców żydów: 
Bielański i  Chładnin. Niedaleko od wsi 
zastąpiło jadącym drogę kilku drabów. 

Jeden z nich wystrzelił z karabina, a 
pozostali poczęli bić napadniętych, doma* 
gając się pieniędzy. > 

Cóż w tych warunkach mogli zrobić 
napadnięci, jak tylko oddać pieniądze 
(1345 zł.) i zegarek złoty. Mimo przestra- 
chu jeden z napadniętych poznał w biją- 
<ym go mapastniku Grzegorza Kozika. To 
zadecydowało o dalszym jego losie. 

Policja przeprowadziła rewizję i osa- 
dziła pod klucz. Mimo nalegań bandyta 
nie wskazał wspólników i milczał uparcie. 

Skazano go na dziesięć lat ciężkiego 
więzienia. 

Jaki los spotkał pozostałych napast- 
ników niewiadomo. Zapewne udają na 
swobodzie samych pracawitych ludzi. (y). 
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Janusz. Bilety już są do nabycia w kasie za- 
mawiań w teatrze Lutnia codziennie 11 — 9. 
— Koncert „Hartfy* warszawskiej. Wielkie 

zainteresowanie wzbudziła zapowied koncer- 
tów chóru Warszawskiego Tow. Spiewacze- 
go „Harfa“. Zespół chóralny liczący przesz- 
ło 50 osób pod dyrekcją W. Lachman wystą- 
pi w Wilnie dwukrotnie 23. 11. wieczorem i 
24. 11. po południu w teatrze miejskim Lu- 
tnia. 

— I sza miedziela kameralna w Związku 
Literatów zainteresowała żywo miłośników 
poważnej muzyki. Tylko jeszcze w sobotę 
od 1 rano do 7 wiecz. zaopatrywać się mo* 
żna w karty abonamentowe w księgarni Ge- 
bethnera i Wolifa (Mickiewicza 7). Biletów 
ma pojedyńcze wieczory nie sprzedaje się. 
Program cyklu na cały sezon ogłoszony jest 
w afiszach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Piccadilly — Policmajster Tagiejew. 
Heljos — Mocny. człowiek. 
Lux — Miłość i łzy Szopena. 
Światowid — Dziewczę z huśtawki. 
Wanda — Ostatni rozkaz. 
Eden — Z bolszewickiego raju. * 
Ognisko — Władczyni ry. 
Kino miejskie — Marjetta tańczy. 
Hollywood — Hrabia Monte Cristo. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—(b) Echa wypadku z samochodem stra- 
ży ogniowej. Ofiara katastrofy samochodo- 
wej pod Markuciami mechanik straży ognio- 
wej śp. Jan Landri pozostawił liczną rodzi- 
nę, bo żonę i 6-cioro dzieci będących na je- 

utrzymaniu. 
Wobec tego, że Landri zginął podczas 

pełnienia obowiązków, wdowa po nim zgod- 
mie z decyzją Magistratu będzie otrzymywa- 
ła stałą odpowiednią pensję. 

Pogrzeb tragicznie zmarłego strażaka od- 
był się wczoraj wieczorem na koszt miasta. 
w pogrzebie wzięli udział przedstawiciele 
Magistratu i cała straż ogniowa. 

* o * 

Okazuje się, že kierowca cysterny stra- 
żackiej która uległa katastrofie pod Marku- 
ciemi szofer Osiecimski o którym krążyły 
wersje że widząc wypadek uciekł w niewia- 
domym kierunku zdołał udowodnić że nie- 
miał wcale zamiaru uciekać, łecz widząc SE 
padek natychmiast udał się przez pole 
miasta w Celu wezwania policji i pomocy le- 
karskiej. 

— (c) Autobus zderzył się z dorożką. 
Wczoraj w dzień przy zbiegu ulicy Mieckie- 
wicza i 3 Maja pędzący w stronę Zwierzyń- 
ca autobus wpadł na dorożkę. 

Na szczęście po za uszkodzeniem pojaz 
dów wypadków z ludźmi nie było. 

— (c) Przywłaszczenie. Stanisław Wil- 
czyński (Raduńska 38) powiadomił policję 
że jeden z jego robotników przywłaszczył 
wóz z deskami wartości kilkaset złotych. 

(c) Oszust w roli adwokata. Przed 
kilku miesiącami przebywający wówczas w 
Wilnie mieszkaniec wsi Rudniki gminy rudo- 
mińskiej Witold Karbowski poznał pewnego 
osobnika który przedstawił mu się jako ad- 
wokat i dowiedziawszy się, że Karbowski 
czyni starania o przyznanie mu emerytury 
przyrzekł mu to załatwić. Przytem wyłu- 
dził od niego 50 zł. na rachunek zwracań się 
do „adwokata* z zapytaniami jak sprawa Z0- 
stała załatwiona. arbowski nie otrzymał 
żadnej odpowiedzi zdecydował się on powia- 
domić o tem policję, która z kolei zajęła się 
odnalezieniem oszusta. 

— (c) Strzelał do narzeczonej, która flir- 
towała z innymi. Wczoraj.w nocy koło do- 
mu Nr. 2 przy ulicy Nowoświeckiej została 
ciężko postrzelona z floweru w głowę 18 let- 
aż Rywa Szapiro. Sprawca strzału zdołał 
zbiec. 

Jak okazało się całe zajście wynikło na 
tle nieporozumienia  wynikłego pomiędzy 
Szapiro a jej narzeczonym niejakim Szepsel. 
Będąc na wieczorku w sali Makabi Szapiro 
miała rzekomo zbytnio z aniedbywać narze 
czonego obecnego również na zabawie tań- 
cząc i rzumawiaiac z innymi, 3 

у aarzeczony począł jej 

‚ «u w rezultacie spowodo- czyn 

wało sprzeczkę, 
W chwili gdy Szapiro żegnała zdenerwo- 

zeczonego ten błyskawi znie wy- 
dobył z kieszeni flower i*oddał str : Srut 
przebił nos i utkwił głęboko w głowi. Stan 
rannej jest bardzo ciężki. Policja jest ju. ча 
trobie sprawcy fatalnego strzału. | 

— (c) U а! podpalić mieszkanie 
szwagra. Bolesław Batouro (Kalwaryjska 
117) po powrocie do domu w stanie pijanym 
przypomniał sobie urazę długo chowaną w 
głębi duszy jaką on miał do męża siostry 
dama Jurewicza zamieszkałego tuż obok 

jego pokoju. Bez dłuższego namysłu Baturo 
rozniecił ogień i podłożył pod scianę znienawi 
dzonego szwagra, ciesząc się już zgóry że 
usmaży się on żywcem. Na szęzęście Jure- 
wicz się zbudził i przy pomocy innych domo- 
wników ogień ugasił. 

Na domiar złego uznał on za wskazane po 
wiadomić o całem zajściu odnośne władze. 

Spodziewać się należy, że. msciwego Batu 
ro spotka jeszcze cały szereg nieprzyjemnoś- 
ci, bo trzeba wiedzieć, że nasza policja jest 
bardzo stanowcza, jeśli chodzi o usiłowanie 
przedwczesnego wyekspedjowania blizniego 
na tamty świat. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

  

Narzeka się, że w Polsce jest bieda, 
że przemysł upada, Że kupiectwo upada, 
że, jednem słowem t. zw. sfery gospodar- 
cze, jeśli nie zgoła głodują, to w każdym 
razie mają się nienajświetniej. 

I nagle tytuł: „aowa branża kupiecka*. 
Takżel Dobre sobiel 
. , Kpisz, bratku, czy o drogę pytasz?— 
już przeczuwam w duchu powstałe pytania 
mych czytelników. 
._ Anf kpię, ani o drogę pytam, ale właś- 
nie, zupełnie serjo, zabieram się do pisacia 
© pewnej kwitnącej coraz bardziej i bar- 
dziej branży kupieckiej w naszym kraju. 

„, Najważniejsze jest to, że branża ta jest 
uniwersalaą. Handluje się w niej wszyst- 
kiem, począwszy od wydań zbiorowych 
wieszczów, kończąc na starym używanym 
szaragu i to poprzez takiego rodzaju. przed- 
mioty handlu, jak: manufaktura. wyroby 
metalowe, ubrania, szkło i t. d. i t. d. sto- 
wem: wszystko. 

„l jeszcze jedno jest ważne. Oto roz- 
kwit nowej branży w naszym handlu za- 
znaczą się i w związku pozostaje z dzia- 
łalnością niektórych urzędów, samorządów 
i instytucji o charakterze publicznym. 

. Nowa branża naszego handlu rozwija 
Się wraz ze wzrostem intensywności pracy 
urzędów skarbowych, komorników  Sądo- 
wych, sekwestru magistrackiego, sek w»est- 
rów Kasy Chorych, Funduszu Bezrobocią, 
najprzeróżniejszych zakładów ubezpieczeń 
społecznych i, czy ją wiem, kogo jeszcze. 

Teraz juź jasnem każdemu się stanie, 
że chodzi mi, w dzisiejszej przechadzce, o 
„kupców*, biorących udział we wszystkie- 
go rodzaju licytacjach, w charakterze na- 
bywców. ® 

Gałęź naszego, rodzimego handlu, o 
której piszę, historję swą zaczęła w latach 
ostatnich. Czy historję swą ma kończyć? — 
to jest dopiero pytanie. 

RB DE 

_ „Trafiło mi się w tych dniach, „po mieś- 
cie* się włócząc, wyczytać gdzieś, na któ- 
rymś tam oknie napis, ogłoszenie, że taki 
to a taki Komornik Sądowy, urządza właś- 
nie dnia tego licytację 

Firmę znałem. Znaliśmy ją wszyscy 
dobrze: Duża to była firma i zasług niema- 
ło dla miasta położyła. 

Umyśliłem sobie, nie wiem dlaczego, 
że mi wypada udział wziąć w — pogrzebie, 
jakże ruchliwej kiedyś instytucji, 

я Poszedtėm pod wskazany w ogloszeniu 
adres. 

Nie byłem pierwszym, Zebrało się nas 
już kilkoro. Staliśmy wszyscy wobze opie- 
czętowanych i sznurkami powiązanych 
drzwi, oczekując na przyjście „osoby urzę- 
dowej”. . A 

Byłem jedynym, nikomu nieznanym 
jegomościem. Ta reszta znała się już do. 
s«onale. Zwrócitem uwagę na niepokój, 
jaki moje zjawienie się wywołało. 

Robiłem „tajemniczego Dżemsa*. 
— Pan szanowny co? Książeczki? Spró- 

bował ktoś wyświetlić me incognito. 
— Aha — odparłem. 
Niepokój wśród zebranych rósł. Zjawił 

się konkurent. 
. Kto jego wie—może cenę podbijać bę- 

dzie — styszałem już szepty 
Ale wszedł pan komornik. Złamawszy 

pieczęcie, szamotać się zaczął z osznuro- 
waniem drzwi. 

— Może nożyka..? Ktoś się słodko 
zaofiarował. Obeszło się bez niego. 

. Weszliśmy do lokalu, grób przypomi- 
nającego. Chłód, pustka... 3 

Zaczęło się odczytywanie przedmiotów 
przeznaczonych do licytacji. 

'_ Kilkaset książek wartości nominalnej 
koło tysiąca złotych oceniono na sto kil- 
kanaście. 

39 lamp z kompletną armaturą za zło- 
tych dwieście. 

Publiczność milczała. Nikt się nie an- 
gażował. Nikt cen nie wymieniał Po co? 
Przy następnej licytacji taniej kupować bę- 
dzie można. p 

„ Tych kilkunastu ludzi dziwnie solidar- 
nie działało. Zda się jeden związek, jedno 
porozumienie tworzyli. 

l tak jedne po drugich spadały przed- 
mioty sprzedaży licytacyjnej. Czy coś wo- 
góle sprzedano nie wiem, zdrowia mi 
nie starczyło, aby końca ceremonji do- 
czekać. 

Jestem pewien, że gdyby mi kiedy 
jeszcze przyszła ochota wziąć udział w ja- 
kiejś licytacji, napewnobym tam spotkał 
mych nowych znajomych A zgranych, 
niemniej w porozumieniu działających, jak 
tego dnia, któregom ich po raz pierwszy w 
życiu zobaczył. 

To jest właśnie tą nowa branża nasze- 
go handlu, o której piszę, a która tem się 
różni od wszystkich innych, że nie uznaje 
w interesie konkurencji ale współdziałanie 
i porozumienie. Mik. 

GAJĘZANRNNJA..- ZEORRKOZEOWOSCZEDEOKYI 

Maslo—czy Margaryna 
Gdy powstały pierwsze koleje żelazne, 

parą pędzone, opinja publiczna wypowiada- 
ła się częstokroć przeciwko nowemu wyna- 
lazkowi. Twierdzono, że „zawrotnej* szyb- 
kości jazdy — wówczas 30 kim. na godzi- 
nę! — organizm człowieka nie wytrzyma, a | 
niejedno miasto i miasteczko uporczywie 
walczyło, by nowe piekielne maszyny nie 
przejeżdżały czasem w jego pobliżu, pło- 
sząc bydło, konie i ludzi. 

Śmiejemy się dzisiaj z takiego przesą- 
du, sami jednak poddajemy się często zu- 
pełnie podobnym sądom  przedwczesnym 
opartym nie na faktach i objektywnvch roz- 
ważaniach, łecz na konserwatyżmie i nieuf- 
ności do wszystkiego co nowe. Ilu tudzi uwa- 
ża naprzykład dzisiaj jeszcze margarynę za 
rodu małowartościowy, za coś w rodza- 
ju pamietnych surogatow i „Ersatz'6w“ wo- 

21 jennych 
Tymczasem jest to przecież produkt z 

wysokowartościowych surowców, jak tłusz- 
czów roślinnych, żółtek od jaj i mleka, po- 
siadający nietylko pełną wartość odżywczą 
i łatwą strawność masła, co potwierdzają 
niezbicie badania nauki, lecz nie różniący się 
także wyglądem, smakiem i zapachem od 
prawdziwego masła. — Fabrykacja marga- 
ryny, artykułu wyrabianego masowo w ol- 
brzymich, dobrze urządzonych zakładach 
przemysłowych, odbywa się w warunkach 
zwykle bez porównania  higjeniczniejszych 
niż wyrób masła. A co ważniejsze — mar- 
garyna jest o połowę tańsza! 

Konsumując zamiast masła o połowę 
tańszą margarynę, zmniejszymy znacznie ko- 
szty naszego utrzymania i oszczędzimy, a 
przez oszczędność podnosimy dobrobyt włas 
ny i wkońcu majątek narodu. Zmniejszenie 
się zapotrzebowania masła w kraju, znowu 
spowoduje zwiększenie eksportu, co wpły- 
nęłoby ma wzrost aktyw naszego bilansu 
handlowego. — Również Danja, największy : 
zresztą producent masła, spożywa margary-- 
nę i to w ilości 22,5 klg. na osobę rocznie, 
a masło swoje eksportuje. 

Wiele więc przemawia za spożyciem 
margaryny, t. j. sztucznego masła. Tylko 
trzeba uwolnić się od przestarzałego prze- В 

sądu.... i spróbować. R. Schumann. 

akt tod 
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Doroczne Walne Zgromadzenie Nil. 
oddziału Ligi M. I Rz. 

W ubiegłą niedzielę odbyło się w lokalu 
Stowarzyszenia Techników doroczne Walne 
zgromadzenie Wil. Oddziału Ligi Morskiej i 
Rzecznej. / 

Przybyło ponad sto osób, do których 
przemówił prezes Oddziału p. kurator Pogo- 
rzelski witając w imieniu Oddziału. — 

Następnie witali obecnych: w imieniu 

władz p. wicewojewoda St. Kirtiklis, z ramie- 
nia dyrekcji Dróg Wodnych p. dyr. Bosiacki 
i prof. Rydzewski. 

Po wybraniu przewodniczącego — dyr. 
Bosiackiego wysłuchano sprawozdań. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu zło- 
żył p. kurator Pogorzelski. Dowiedzielišmy 
się z tego sprawozdania, że liczba członków 
Ligi powiększyła się w roku sprawozdaw= 
czym o jedną trzecią, i obecnie wynosi 1225 
osób. 

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej złożył 
p. N. Halicki, sekcji sportowej p. dr. Czarno- 
wski i komitetu budowy schroniska w Tro- 

  

kach p. W. Szumański. 
Budowa schroniska posunęła się już o ty- 

le, że przed zimą budynek stanie już pod 
dachem, a jak wynika z obietnic Komitetu 
schronisko oddane zostanie do użytku człon- 
ków Ligi. 

Po udzieleniu absolutorjum ustępującemu 
zarządowi przyjęto jednogłośnie preliminarz 
budżetowy na rok 1929 — 30. 

Do nowego zarządu Oddziału weszłli pp: 
wice wojewoda Kirtiklis, kurator Pogorzel- 
ski, dr. Czarnocki, komandor Blinstrub, W. 
Czarnowski, dyr. Miłkowski, B. Krzywiec, 
admirał M. Borowski J. Bochowicz, dr. Syl- 
wanowicz, Wł. Szumański, por. Huss, nacz. 
Sławiński, mjr. iFeldorfff i insp. Kapała. 

Zaznaczyć należy, że w ciągu roku spra- 
wozdawczego największe ofiary na Ligę zło- 
żyli w Wilnie: p. B. Sztrall — 950 t. i mi- 
nister Prystor — 300 zł. (y). 

SPORT 
APEL WIL. OKR. ZW. NARCIARSKIEGO. 

Wileński okręgowy związek narciarski 
zwraca się z apelem do wszystkich klubów 
sportowych i stowarzyszeń P. W. nie należą- 
cych jeszcze do związku narciarskiego by 
zechciały łaskawie zgłosić swój udział zapi- 
sując się na członków związku, celem wspól- 
"ej pracy w nadchodzącym seżonie narCiar- 
skim. Zarząd związku szczególną zaś chce 
zwrócić uwagę na powstające narciarstwo 
na prowincjach dając mu silne i zdrowe pod- 
AAA ia 

szelkie zgtoszenia i informacje kiero- 
wać należy do sekretarjatu związku „Wilno, 
Dowództwo 1 p. p. leg. Wileński Okręgowy 
Związek Narciarski. 
  — 

elena RW przez lekarzy zna” 
omity karls- SO к ке ОНЛ ОНМ В 

można nabyć świeży we wtorki i śro- 
dy każdego tygodnia w pierwszorzęd- i 

nych sklepach kolonialnych. 
„GRAM NORMAL radykalnie usuwa 
zaparcie i jest nejlepszym środkiem 

przeciw otyłości. 

    

Oszczędzaj 
RADJO 

Piątek 1 listopada 1929 r. 

10.15: — Transm. Nabożeństwa z APo- 
znania, 11.55 -12.10: Transmisja z Warsz. 
Sygnał czasu. 12.10 — 14.00: Koncert. 
17.00—17.20: Program dzienny i Schwilka 
litewska. 17.20— 17.45: Audycja literacka 
„Dzień zaduszny* w wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wil. 17.45 18.45: Koncert popo- 
łudniowy wykonawcy: prof. _ Władysław 
Ostrowski (flet) C. Kulpa (flet), B. Szwa- 
bowicz (baryton), S. Kropiwnicki (akomp). 
18.45 — 19.10: „Skrzynka pocztowa Nr.89* 
odpowiedzi na listy radjosłuchaczy wygł. 
Witold Hulewicz Dyr. Progr. Polsk. Radja 
w Wilnie. 19.10 — 19.25: Nieco poezji. 
19.25—19.50: Transmisja z Warszawy. Od- 
czyt prof, Mościckiego. 19.50 — 20.05: 
Program na dzień następny, sygnał czasu z 
Warszawy i rozmaitości. 20.05 23.00: 
Traasmisja z Warszawy. Pogadznka muzy- 
czna, konceri symfoniczny, pogadanki i ko- 
munikaty. 23.00—24.00: Muzyka z płst gra- 
mofonowych. 

Sobota 2 listopada 1929 r. 

8.45: — Transm. nabożeństwa z Poznania. 
11.55 — 12,05: Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu. 12.05 — 13.00: Poranek 
muzyki popularnej ork. pod dyr. Michała 
Szabsaja. 13.10 — 13.20: Tr. z Warszawy. 
Komunikat meteorologiczny. 16.15—16.35. 
Program dzienny i chwilka litewska. 16.35 
—17,00: Z tygodnia na tydzień. 17 00 - 18.00 
Z Dnia Zadusznego .z cmentarza 

Rossa w Wilnie na inne stacje. 18.00—19.00 
Transmisja z Krakowa Audycja dla dzieci. 
19.00—19.20: Czytanka aktualna. 19,20— 
19,40: Wolna Trybuna — aktualne dyskusje 
radjosłuchaczy przed mikrofonem. 19.40 — 
20.00. Program na następny tydzi:ń, sygnał 
czasu z Warsząwy i rozmaitości. 20.00 — 
20.30: Transmisja z Warszawy Audycja 
20.30 — 22.00: Transmisja z sali Teatru 
„Lutnia“ „Widma“ misterjum (St, Moniuszki 
do słów Adama Mickiewicza w wyk. chóru 
Akadem. i ork. symfonicznej pod dyr. Zi 
Dołęgi. Transmisja na inne polskie stacje 
23,00—24,00: Muzyka taneczna z rest, ho- 
telu Bristol w Wilnie 

  

OBWIESZCZENIE 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowtj 

Ch. Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 
U.P.C. tudzież $ 33 Instrukcji o przymuso- 
wem ściąganiu podatków i opłat z dnia 17-V 
26 r. (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 11 
listopada r. b. o godz. 10 w sali licytacyj- 
nej Izby Skarbowej w Wilnie, Wielka 66 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji w pierwszym 
terminie 15 płaszczy męskich jesiennych, 18 
marynarek i 15 kamizelek, oszacowanych na 
1250 zł., zaś w drugim terminie 25 płaszczy 
damskich i 10 męskich oszacowanych na 
1950 zł. — Sprzedawane będzie wszystko 
od ceny zaofiarowej, należące do Liby 
'Tiktin — sklep gotowych ubrań przy ul. 
Wielkiej 36, na pokrycie zaległości podat- 
kowych. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 
1786—VI—0 

2 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

31 października 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90, 8,92, 8,88, 
Belgja: 124,74, 125,05, 124,43 

Kopenhaga 238,95, 239,55, 238,35 

Budapeszt 155,84 156,24 155,46 

Holandja 359,49 _ 360,39 358,59 
Londyn 43,49,  43,48.5 43,38 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

Oslo 237,52 23812  236,92 
Paryž 35,12, 35,21 35,03 
Praga 26,41, 26,47, 26,35, 

Szwajcarja 172,76, 173,19, 172,33, 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3113 
Stokholm 239,52, 240,12 — 238,92 
Wiedeń 125,35 125,66, 125,04 

Węgry 155,57 155,97 155,17 

Włochy 46,70, 46,82, 46,53, 
Marka aiemiecka 213,34, 

Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka w SA 117.50 Prem- 
jowa dolarowa 63.50 5 proc. konwersyjna 
50,50. 6 proc.dolarowa 81.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 46,50. 8 proc. 
Ł. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln. obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47,25. 
8 proc. warszawskie 68,75.5 proc. warszaw- 

skie 51.75 „8 proc. Łodzi 60,50. 5 proc. 
Siedlec 42,—, 8 proc. obligacje P. В. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.50. 5 proc 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie 74. 4 proc. 
ziemskie 40.25 6 proc. poż. konw. Warsz.. 
—50. 4 i pół proc. warsz. 41. 

Akcje. 

Bank Polski 164,— 165. Powszechn. 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 29.50 Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 18.50 Norblin 89. Ostrowiec 83.— 
Starachowice 22— Zieleniewski 81,50 
—80. Parowozy 24, Węgiel 68.— Paro- 
wozy 25, —. Borkowski —. Spiess 130. 
Lilpop 27.50 Zachodni 70.50 Kijewski 90. 
Klucze 8.50 Jil em. 73.50. Siła i Światło 
107 Firley 51. Bank*Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Haberbusch 105. Bank Hand- 
lowy —118. 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 3] października 1929 r. 

Listy zastawne. 

4i pół proc. Wileńskiego Banku Ziemsk. 
100 ZŁ—50,5 

m. Wilna 100 zł. 
— 67 i pół. 

8 proc. Tow. Kred. 

Akcje: 
Wileński Bank Ziemski Zł. 125 — 155 

  

  

  

Zamkowa 26. 
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6Ł> APT. „FARRA 
Telefon 10-23. 

otrzymano świeży rybi traa BERGEŃSKI| 
i watę do okien 

oraz polecamy Sz. Kiijenteli w dużyta wyborze 
galanterię i perfumerię 

CENY KONKURENCYJNE. 

ui$OŁBRĘYw 
z rozmaitych maferjałbw i najlepszej waty 

wyrabia i sprzedaje po tanich cenach 

Bia Chanufin 
Wilno, Niemiecka 23 oai? 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

аееа ая н СОН М ича оо SAPAUBOEKADASOKA 
OTRZYMANO NAJNOWSZE MODELE 

PIANIR 
Fabryk: „Pieyel — Paris*, 

Fibiger“, „A, Drygas“ „Somimnerfeld“ 
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Cena całego losu 

Nazwisko i imię 

KUP LOS 20 PAŃSTWOWEJ LOTERII KLASOWEJ 
W KOLEKTURZE 

K GORZUCHOWSKIEGO 

- Gdzie padły duże wygrane w V klasie 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą, 

Zamkowa 9 

40 zł. 1j2losu 20zł. 1)4iosu 10 zł, 

  

Adres. 

Zamawiam losów Konto pocztowe Nr. 80365 

  

  
„Arnold 

  

BIURO „KLUCZE: 
„Trocka i1 Tel. 12—76 

przyjmuje obstalunki na nowe 
numeracyjne 

LATARNIE „REFLEKTOR“ 
zatwierdzone przez Starostwo 
Grodzkie i Wydział Elektryczny 
Magistratu m. Wilna. Prawa za- 
strzeżone w Urz. Patent. Wszel- 
kie naśladownictwa będą sądow 

nie ścigane 

ст ОМО 
  

Używaj zamiast masła 

SZTUCZNE MASŁO (margarynę) 
Wszędzie do nabyeia. 

„Amada“ 
  

| 
‹ 

* 

  

Kino Miejskie 

SALA MIEJSRA 
Komedja w 10 aktach. Brawvrowe dzieje dziewczęcia, z którego w okrutny sposób zażartowano. 
W roli głównej: LYA MARA. Nad program: „HOLLYWOOD, RAJ FILMOWY* w 2 aktach. Kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „AMERYKA*%, 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 31 października do dnia 4 listopada 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: { 

tanczy Marjetta“ 

  

Dziś! Chluba 

literatury polskiej 
KINO-TEATR | 

„HIELIOS“ | 
| Wileńska 38. 

AROCNY CZŁOWIE 
St. Przybyszewskiego. W roli tytułowej znakomity artysta teatru Stanisławskiego GRZE- 
GORZ CHMARA oraz urocza artystka teatru Narodowego Marja MA JDROWICZ, Agnes KUCK, 
A. Zelwerowicz, Artur Socha iinni. Tańce w wykonaniu zespołu „TACJAN GIRLS* Film realizo- 
wany z amerykańskim rozmachem. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

Współczesny dramat salono- 
wo:erotyczny na tle powieści 

  

  

KINO-TEATR 

„HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22. 

  

W sobotę i w dni świąteczne początek o 
  

Dziś dawno oczekiwana premiera! Superfilm produkcji światowej sezonu 
1929—30 r. Nieśmiertelne arcydzieło ALEKSADRA DUMASA 

HRABIA MONTE CHRISTO 
Role główne kreują 3 gwiazdy międzynarodowe: 

Lil Dagouer, Bernard Kioefzke i Jean Angelo. 
Film „kirabia Monte Christo" jest owocem pracy umysłu ludzkiego, 
prześcigzjący pod względem techniki, fabuły, szaleństwa i okrucieństwa, 
najśmielszy wymysł fantazji ludzkiej. Niewidziany przepych wystawy. 
Mistrzowska gra artystów. Niezliczona ilość statystów. Wykonanie po- 

. . wyższego filmu kosztowało 6,000,000 dolarów. 
Specjalną ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. 
godz. 4, 5.30, 7, 8.30 i 10.25. W poczekalni transmisja radjowa. 

    

  

inzynier JAN GUMOWSKI 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

polo СЕС 
Sp. Akce. w Poznaniu. 

Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- 

cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszy 

  

RÓŻNE 
шЗН Ча 

Poszukuję 
swego stryją Alek= 
sandra Stankiewicza. 
zam. w 1925 r. w, 
Wilnie. Ktokolwiek. 
wiedziałby o jego po- 
bycie, proszony jes 
zawiadomić do adm. 
„Stowa“. —0 

FABRYKI | 

ВЬФ К 1“°   
ny rolnicze, odlewnie želaza i stali. 

  

Przyjmuję 
zamówienia na szyci 
kołder. Wykonanie 
szybkie i sumienne. 
Zgłaszać się: ul. Za- 
rzecze 21 m, 5. —р 

  

) 
Poszukuję | 

na Wileńszczyźnił 
majątku do parcelacj 
dla grupy nabywcó 
bez banku. Ofert: 

  
  

  

tyczne i 

O agpowiedni nożyk 
jest najważniejszą 
rzeczą przy goleniu— 
nożyki Gillette są wykonane 

leńska 33 m. 

  

Doktór-Me 

mn modo KOBIECA |" SOLWARK Tame me 9. Roth. 

lekarska. wine, "We AKOSZERKI m nem” 0dmiesciu a : 
: aus BA E dochodowy Pisania na maszynić. 

  

LUKIEWIGZ 
choroby weneryczne, 9r2z Gabinet Kosme- „Slowa“. 

wyczerpujące: Wa 
szawa, Kopernika 24    

     

     

    

  

  

: onserwuje, łożoń pods РНО 
i hERARŻE ki odświeża. a żę SZYBKO. 4 

на ASA ENA Rezulacie | trwałe] oodek «иеко | FACHOWO i TA- ACE i € | majątku sprzedamy | i DOKTOR przyciemnianie  brwi.| zą 5000 Hal aja = przepicajem 

Ur łkiewiczowa Ejo „Kosmetyki| czając dług ban- Wilenskie Biuro 

ny je od g. 11 ki aka Wileńskie > Bi zw rzyjmu, „11—12 J. „| Wileńskie Biuro ickiewi 
[od 5-6. Choroby Wielka 18 m. 9. Przyj. | Komisowo - Handl. kia RE A 
skórne, leczenie wło- 0d £! 10—7. = | Mickiewicza 2), | — 
sów, operacje kostmne- tel. 152. -Li 

Nauka 
(24,000 rocznie), z po- Orzeszkowej 

Aktszerkaśmiałowyka pogo "jezu, sprze 
GE 

11—16 
" HIPOTECZNE 
zabezpieczenia na | 
ulokowaną gotėw- 

dycyny 

    z najlepszej stali angielskiej. ZD: A) as kę załatwia a 3 icki › * W w > idnić Miej zawsze zapas nożyków z ul. Śniadeckich 1, łupież, brodawki, ku Do sprzedania aaa Biurol Gillette. przyjmuje od g. 1—2 OE w AUTO 6-cio osobo-| Komisowo - Handl.. 
i od 5-7 p po — RW, o Za 45 we, w dobrym stanie.| Mickiewicza 21, ж ‚ usa DOKTOK Zgł: Ajencja „Polgl tel. 152 1095—0 a b. BINYBERG kres", ul. Królewska З, —. — Won am EEB E USNS mums tel. 17.80, od godz, Wznowiona 

у choroby  +eneryczne 10—11-ej. — i ieck 
sytilis i skėrne. ul B 8 Brico К ож нЫ Ž aliett WILEŃSKĄ 3, te- R 0 8 A D Y da ETER ZZA RE sA 

ziem-Mi przeróbek po e lefon 567. Przyjmuje "Ema Eanos | [ff A w pobliżu |nach _  dostępnyci 
od 8do 1 iod 5 do 

DOKTOR 
  

M.   GILELS ceniem może przygo- 

Przyjmuje także d 
nauki uczenice. 5К( 
pówka 7 m. 8. 

WŁADYSŁAW, 

osoba z SA kolei, obszaru 140 
szem wykształ-| Na+ Ziemia pszen- 

na, las i łąki 1-ej 
klasy. Ogród owo- 

[Po gabinet) z ® e (duży 
wszelkiemi wygoda- jg 
mi i užywalnošcią 
tolefonu, do wyna- 

jęcia 
Jagiellońska I — 4. 

  

  

| choroby wewnętrzne tować do gimnazjum 
godz. 0—10 i 4-6,dzieci za mieszkanie 
PRZEPROWADZIŁ i utrzymanie. Adres w 

się na ul. Nowogrod- 44m. „Słowa* u p, 
zką 6. Cz, M -0 

W. Z. P. 14, 

p WAVATAU 

cowy i warzywny. 
Zsbudowania kom- 
pletne, dom mie- 
szkalny о 7 рохо- 

jach Rzeka na 
miejscu, sprzeda- 
my nadzwyczaj 

okazyjnie 

лл 
M0 SŁOWA 

i do innych pism 
Ba także Radjowi 

Wilno, ni. Niemiecka 3, m. 6, 

|  » SPRZEDAŻ i WYDZIERŻAWIENIE 
aa ŻA RGB OOBYCEĄ SORO WKA GADU) BAATWK OG TE OPON AEO BCM BIBA OO 

  ska. 
  

KAWĄ „GLANOVA 
Jeśli chcesz odzyskać w krótkim czasie siłę, energię, jędrqość 
ciała, usunąć kwasy żołądkowe, odzyskać apetyt — jedyny 

środek, to pić 

  

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

LOŃGIAA KULIKOWSKIEGO 
| (byłego krojczego pierwszorzędnych ;firm warszawskich) 

ч WILNO, ul. WIELKA 13, 

l 

Ninieiszem zawiadamia Szanowną klientelę, że zaopatrzył 
swój zakład, w duży wybór, MATERJAŁÓW NAJLEPSZYCH 
GATUNKÓW oraz przyjmuję obstalunki 
DAMSKIE MĘSKIE i UCZNIOWSKIE na zamówienie i gotowe. 

Ze GOTÓWKĘ i NA RATY. 

KAWĘ „„GLANOVĄC 
smaczną, zdrową, zupełnie wieszkodliwą na serce, 
jak również zulęcaną w racjonalnem odżywianiu dzieci. 

Wyrób kawy odbywa się pod ścisłym nadzorem 
w majątku Żuki ziemi Wileńskiej 

i Udziela się informacyj i przyjmuje się zamówienia 

Wilno, ul. 3-go Maja Nr. 9, m. 10. — A. Kiister. 
Cena: 15 zł. klg.; "fa klg, 8 zł. 

na ubrania   T Wysyła się za zaliczką pocztową, 1ESP-S 
  

RPA 
A 

Samochėd naszej 
Wierny towarzysz wycieczek i podróży, pewna pomoce 

gdy chodzi o terminowe załatwienie interesów — Chevrolet 

w krótkim czasie stał się nieodzownym czynnikiem każdego 

przejawu życia naszej epoki, epoki ruchu i tempa. 

CHEVROLET 6 cyl. 
Ceny od zł. 10.650, loco fabryka w Warszawie. 

Majątki, folwarki, domy, pla- 
ce. Kupno, sprzedaż i dzier- 

  

RE Kometyia GB KOPNO | SPRZEDAŹ D. H.-K. „Zachęta* o cenach BAR 
Mickiewicza 1 [Bp О TA DZO TANICH za 

  
  

żawa. ;Pożyczki i lokata ka. 4 PRO iż 6 i Biatwia Biuro Re > 
pitałów. Osiowzenik do pra- Z BUWATAW SE BEOS ski 

sy—sprawy handiowe Ga +: a t Kolnierz wiolonczela Garbarska 1, tel. 8 
Wileńskie Biuro Komisowa- 4 Rogea ei atczej. SKUNKSOWY | oką. OKaZiinie do sprzę. ВА ЛЫ НА Ка Ла @ 

HandiQuE (Kaucjonowane) Wilno, zyinie do sprzedania Wa OE POWAGI ; e (Kau przedania. m. 16. -5 TD OR" UZG 
Wilno, ul. Ad. Mickiewiczą 21,tel.152 fi Mickiewicza 31 m. 4. Młynowa 21 m. 6.** 

Urod kobiecą Kkon- Oglądać od 2 po poł. ZGU ES 
— KĘ serwuje, dosko- NN Klaczy para ) 

nali, odšwieža, usuwa 
jej skazy i btakii 
Sztuczne opałenie ce- 
xy: Wypadsnie wło- 
sów i łupież. 

TAŃCÓ4 
Najnowszych salonowych wyucza bez Ę 

względu na zdolności 

A+. FROŚT 
ul. Trocka 2. cał 

smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

  

  

Fabrykę mydła 
sprzedam Mogę czę: i doskonały wierzcho- 
ściami. Oferty pisem- wiec dużej 

Naj- i 
nowsze zdobycze Ко- da > R „Słowa* sprzedania 

  
RM 8 ОННЕ & RU 

gubioną ksią 
wojskową, rl 
nik 1900, i ki. 

mobilizacyjną, ik 
rzez P. K. U. 

„ua imię О1айх с 3 
ABO Czesława, uniewaa t 

_ 5. 

zaprzęgowych połkrwi, 
efektownych 7 letnich 

miary da 
zaraz 

—0 poczta i mają:ek Ro-P 
woj. 

<RDNDIZN #огеке. 
m NA KODA, 

  — № 

   



  

ODROCZENE GĘSI SEJMOWEJ 
do dnia 5 grudnia 

WARSZAWA, 5.X (tel. wł. 
Słowa). Dziś o godzinie 11-tej 
przybył do Sejmu premjer Dr. 

, Kazimierz Świtalski i wręczył 
Marszałkowi Daszyńskiemu 
dekret Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej odraczający se- 
sję Sejmu na dni 30 t.j. do 
dnia 5 Grudnia 1929 r.
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