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Mieliśmy sposobność przekonać się 

wszyscy, kto żyje w Polsce życzy 

lie przyśpieszenia  „rozgrywki“. 

emy bez prawa, żyć bez prawa wiel- 

państwo nie może. Prawo to dać 

ba. Żyjemy bez prawa, bo konsty* 

ja 17 marca przewiduje rząd, więk- 

ści parlamentarnej, taki rząd po- 

lać nie może i nie powstanie, a 

iby powstał byłby nieszczęściem dla 

Iški. Naprawa konstytucji może się 
dyć tylko dzięki autorytetowi Mar* 

łka Piłsudskiego. To też każdy ob" 

|, że rozgrywka się zbliża, witamy 

adością, z ulgą, z wiarą w lepsze 
) z wiarą w mocarstwowość Polski. 

Dlaczego się odkłada „rozgrywkę? 

'Na to nikt nie może dać odpowie- 
|. Jedynym silnym, ale też zupełnie 

ynym, pojedyńczym argumentem 

ft zdanie, że rozgrywkę odkłada sam 

Irszałek Piłsudski. 
Jest to, powtarzamy, argument sil- 

i lecz argument jedyny. 

Wszystkie inne argumenty są prze- 
k dalszemu odkładaniu rozgrywki. 

łedewszystkiem argument prawny, 

kroć będzie zdrowiej dla Polski 0% 

ić dyktaturę lub oktrojować kone 

tucję, niż z musu przekraczać prze- 

J forinalnie wciąż obowiązującej, 

ć przez życie przekreślonej konsty- 

ji marcowej. Życie konstytucyjne 
flkiego państwa nie może być zgni- 
h zębem, który się kruszy powoli. 

Po drugie argument bezpieczeń- 
ła. Zamach majowy był aktem nie- 

iecznym, ryzykownym, lecz udał 
Marszałkowi Piłsudskiemu  świet- 

jeżeli jednak przejść trzeba było 
dy przez walki uliczne to dziś tych 

ulicznych nie będzie. Każdy arty- 

"Marszałka w których nazywa por 

„fajdanami* wywołuje więcej 

łeciwu u obrażonych posłów, niż 

ołałby dekret rozgrywkowy”. 

eciwy przeciw tym artykułom nie- 

liwie w społeczeństwie istnieją, 
są to sprzeciwy bezplodne. Sprze- 

! przeciw dokonaniu „rozgrywki 
y o wiele mniejszy. Za politykują- 

i grupkami nie pójdzie absolutnie 
, Na całym obszarze Polski nie po” 

łanie jedna barykada, nie będzie je- 
go strajku. Wiemy przecież jak re- 

lucja się zbliża. Musi być niezado- 
lenie mas, złość mas, głód mas, 

póki z inteligencją. Bez u- 
Alų czapki studenckiej barykady się 
budują. Dziś nasze uniwersytety to 
dług określeń prasy lewicowej 
Ama reakcją*, Lud ani głodny, ani 
Zadowolony nie jest. Materjatow 
hych mie ma absolutnie. Protesty 
$ciw aktowi woli Piłsudskiego bę- 
jedynie błązenadą, mniej lub więcej 
awna. Nie wiemy nawet czy na tem 
rozegra Się jakakolwiek bardziej 
luszająca Scena. Kiedy dokonywa* 
Zamachu stanu 3 Maja 1791 r. Su- 

rzewski zwolennik złotej wolności 
vł szabli, aby syna swego zamordo- 

„żeby niewolnikiem nie byt”. Dziś 
oczekujemy żadnego hara - kiri od 
aego z posłów lewicowych. Prze- 
„aliby manifest, pomyśleliby czy 

ą do przyszłego parlame ntu i na 
koniec. Napisaliby artykuł do „Ro- 
ika", któryby znowu był skonfisko- 

„ jak się i teraz codzień konfiskuje 
aa tem koniec. 

Niebezpieczeństwo nie tkwi w przy- 

eszaniu „rozgrywki*, niebezpieczeń- 

» tkwi tylko i wyłącznie w jej o- 
Aianiu. 

POSŁOWIE B. B. 

f Słyszałem zdanie zwrócone do por 
"9 B.B.: — Wy chcecie aby za was 

*tko zrobił Marszałek Piłsudski. 
3 to sami. 

szem, uważam, że i to zdanie 
 --;ę, ale nie w tem rozumieniu, że 

owie BB źle robią, że nie starają 
Ę przeprowadzić konstytucji przez 
r Trzeba być ciasnym doktryne- 

j, aby rozumować, jak pan Thugutt, 
ejm powinien naprawić konstytu- 

i ją naprawi, ale tylko nie pod   
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  cja mie uwzgięd: 

presją. To jest pogląd śmieszny. Sejm 
jest organicznie nie zdolny do napra- 

wienia konstytucji, wprost tak jak ża- 

den lekarz nie potrafi na sobie samym 

dokonać operacji wycięcia ślepej kisz- 

ki. Zbyt wiele sprzeczności, krzyżują” 

cych się z sobą „tak* i „nie* pląta się 

w tym Sejmie. Poprawiać konstytucję 

przez Sejm to tylko zaplątać się.w tych 

sprzecznie idących niciach jeszcze bar- 

dziej i nietylko nie naprawić, lecz jesz- 
cze więcej popsuć konstytucję 17 mar- 

ca. 
Również nie jest uzasadniony zar 

rzut, że posłowie BB. zbyt mało upra- 

wiają agitacji po wsiach i wśród mas. 

Opłata pocztowa uiszczoca ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych aie zwraca, Adiministra- 

inia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Społeczeństwo obojętnieje do zagad- 

nień politycznych, — jest to skutkiem 

tego, że zacichły już grzmoty powojen- 

nej burzy rewolucyjnej, jest to skut- 

kiem wzrastającego dobrobytu i zado* 

wolenia mas, jest to skutkiem wresz- 

cie zauiania do Marszałka Piłsudskie- 

go. I ta obojętność polityczna, połączo* 

na z ufnością dla Piłsudskiego to naj- 
lepsza broń na wichrzenia lewicy. Ża- 

dna  najenergiczniejsza  kontrakcja, 

choćby prowadzona najwspanialszą 

wymową nie da się porównać z tą si- 
łą. 

Ale mimo tego zarzut skierowany 
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do posłów BB., do obozu Piłsudczy- 

ków białych, różowych i czerwonych 
wydaje mi się słuszny. Bo oni zamiast 

być w awangardzie swego wodza idą 

ża mim raczej w arjergardzie. 

Siłą, która na powierzchnię ży- 

cia polskiego wynosi program napra- 

wy ustroju, jest wyłącznie Marszałek 

Piłsudski. Za tą siłą idzie tłum, — 

tum B.B. Kiedy Piłsudski zrobi krok 
naprzód—oni ruszają także za nim. Nie 

było jednak nigdy wypadku, aby z tego 

tłumu wyrwał się ktoś, wybiegł na- 

przód, wytworzył pewne ewenementa, 

takty dokonane, podciągnął posuwa* 

— A Łaszuk, 

Twa „Rusk”. į 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednosz; G у 
nudestane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach šwiatecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogioszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

nie się procesu „rozgrywkowego“ choč 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

STOŁPCE — 

pałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 

  

trochę naprzód. i 
Przeważnie w całej tej masie ludzi. 

która z różnych względów w obozie Pił 

sudskiego się znalazła, jest cały szereg 

osób, gotowych klajstrować, uspakajać, 

łagodzić każdą sytucję. Oczywiście ro- 

la pacyfikatora jest daleka szlachetniej- 

sza, milsza, liberalniejsza, sympatycz 

niejsza niż rola burzyciela, czy prowo” 

katora zajścia. Oczywiście, że tamta 

diuga rola może być przykra, wstręt- 

ną, odpychającą. Ale—albo nas obo- 
wiązują prawa logiki, albo nie. Albo 

chcemy doprowadzić do rozgrywki, al- 

bo chcemy zgubić Polskę pozostawia- 

jąc ją w rozkładowych ramach konsty- 

A O O T RCA I OT I IRT NIO CIS T S TRS AT O D TSO UTI SI IKT Z OWAOAKOZSŃ SWI ZORRO НЕ НИЕОРАке 

Masowy ontysowiecki ruch białoruski o Mińsku ECHA STOLICY 

Między Zamkiem Królewskim 
a Sejmem 

WARSZAWA, 2 XL. (tel. wł. 

„Słowa') Sytuacja wytworzona 

czwartkowem zajściem pomiędzy 

oficerami a marszałkiem Daszyri- 

skim w ciągu dnia dzisiejszego 

nie uległa zmianom w żadnym 

kierunku. 
Marszałek Daszyński czyni już 

przygotowania do odbycia po: 

siedzenia Sejmu. Na poniedzia- 

łek dn. 4+g0 bm. zwołał marsza- 

łek Daszyński prezesów klubów 

sejmowych i na tem posiedzeniu 

chce ustalić termin najbliższego 

posłedzenia Sejmu. Ё 

Najpewniej to będzie wtorek 

lub czwartek, gdyż we środę ob- 

raduje Sęnat, a nie leży w zwy- 

czaju ażeby obie Izby obrado- 

wały jednocześnie. Zresztą nasz 

parlament nie posłada dostatecz: 

nej liczby urzędników I steno- 

grafów dla jednoczesnego ob- 

służenia Sejmu I Senatu. 

Optymizm marszałka Daszyń- 
skiego odnośnie. wyjaśnienia tej 
sytuacji i wytworzenia się moż- 
liwości odbycła posiedzenia Sej- 

mu w ciągu najbliższych dni 

zdaje się być oparty na tem, że 

dziś o godz. 7-mej wieczorem 

zjawił się u niego adjutant Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej kpt. Su- 
szyński i oznajmił, że Pan Pre- 

zydent zaprasza marszałka Da- 

szyńskiego do słebie na jutro 

t.j. na niedzielę dn. 3-go bm, 
na I2tą w południe. Z pewnych 
kół dochodzą wiadomości, że 

Prezydent Rzeczypospolitej chce 

odbyć zapowiedzianą już w swo- 

Im czwartkowym liście, konfe- 

rencje wspólną z Marszałkiem 

Piłsudskim, premjerem Śwital- 
skim I marszałkiem Daszyńskim. 

Wersja ta ma wszelkie cechy 

prawdopodobieństwa,  tembar- 

dziej, że w cłągu piątku i sobo- 
ty Prezydent Rzeczypospolitej po 
rozumiewał się zarówno z Mar- 
szałkiem Piłsudskim jak premie. 

rem Świtalskim. 
P. Prezydent Mościcki chce 

najwidoczniej być w Warszawie 
1 podczas pierwszych dni nad- 
chodzącego tygodnia, gdyż z 
Zamku dano nam znać, że zapo- 
wiedziana wizyta Prezydenta Rze- 

czypospolitej w Kielcach, gdzie 
miał uczestniczyć w odsłonięciu 
pomnika Niepodległości również 
prawdopodobnie do skutku nie 
dojdzie I na uroczystości wyszle 
Pan Prezydent kogoś ze swych 

przedstawicieli. 

  

Merszałek Senafu prof. Szymań- 
ski u incydencie czwartkowym 

w Sejmie 

WARSZAWA 1 XI. (tel. wł. „Sło- 
wa') Marszałek Senatu Szymański 
udzielił „Gazecie Polskiej” następują 
cych informacyj o wypadkach czwart- 
kowych w Sejmie: W przedsionku 
Sejmu zastałem grupę oficerów, pod- 

PIERWSZE OTWARTE WYSTĄPIENIE DZIAŁACZY BIAŁORUSKICH PRZECIWKO 
CZERWONEJ MOSKWIE, — ALARMY URZĘDOWYCH ORGANÓW SOWIECKICH. 

Z Mińska nadeszły alarmujące wiadomości o sytuacji na Białorusi Sowieckiej w 
związku z powszechną rekwizycją zboża. 70 proc. wsi białoruskich odmówiło kategorycz- 
nie oddawanie plonów rolnych Moskwie i Petersburgowi, jak to jest przewidziane w 
ogólnym programie rekwizycyj, czyli t. zw. „chlebozagotowok*. Gazety sowieckie no- 

tują aj zatargów, zaj ść i zbrojnych wystąpień przeciwko przedstawicielom wła- 
y sowieckiej. 

  

Teksi rozmowy w daiu 31 października 
WARSZAWA. 2.11. (PAT). Wobec rozbieżnych interpretacyj rozmowy p. marszał 

ka Piłsudskiego z p. marszałkiem Daszyńskim zarówno w prasie, jak w oświadczeniach 
osobistych my, gen. Sławoj Składkowski, minister spraw wewnętrznych i pułkownik dy- 
plomowany Beck, podajemy co następuje, jako naoczni świadkowie rozmowy: 

Pan marszałek Daszyński (wskazując na gen. Składkowskiego i płk. Becka) : Mo- 
że pan generał i pułkownik zostaną (wskazuje na salonik). 

Pan marszałek Piłsudski: Nie. Pan przekręca wszystko i dlatego wzięłem dwóch 
świadków (krótki uścisk rąk, siadają). 

Pan marszałek Piłsudski: Słyszałem, że miął pan jechać do Pana Prezydenta, więc nie 
przychodziłem do pana. Teraz widzę, że pan .;jąst tu, więc przychodzę i chcę pana spytać, 
o co robi pan te hece? Czy ja mam długo czekać na otwarcie Sejmu? Czemu pan nie 
otwiera Sejmu, co znaczą te hece? 

Pan Marszałek Daszyński: Czy to, że tu są panowie oficerowie w Sejmie? 
P. Marszałek Piłsudski: Nie, nie to, ale to, że pan nie otwiera posiedzenia Sejmu. 

Czegoż go pan nie otwiera? 
P. marsz. Daszyński: Pod bagnetami, 

nie otworzę. W holłu są uzbrojeni, oficerowie. 
P. marsz. Piłsudski: A jak to pan dowiedzie ? 
P. marsz. Daszyński: Mówili mi to moi urzędnicy. 
P. marsz. Piłsudski: Och, pańscy urzędnicy: Jeżeli pan tego nie chce, to trzeba to 

było ogłosić zawczasu. Nikt tak nie robi, a przed wąskiem wejściem, gdzie ogłoszenia 
niema, zawsze tłum zebrać się musi, a później jacyś fagasi, albo któryś z posłów każą 
oficerom wychodzić. Poco te głupstwa? 3 

P. marsz. Daszyński: Jest pan moim gościem, więc nie chcę z tego, co pan mówi, 
robić użytku. 

P. marsz. Piłsudski: Z czego? 
P. marsz. Daszyński: Pan mówi, że robię głupstwa. 
P. marsz. Piłsudski: Ja nie jestem gościem, jestem tu oficjalnie. 
P. marszałek Daszyński: Ja też oficjalnie. 
P. marsz. Piłsudski: Więc proszę pana 0 trzymanie języka (uderzenie w stół ręką) 

i pytam pana, czy zamierza pan otworzyć sesję? 
P. marsz. Daszyński: Pod bagnetami, rewolwerami i szablami nie otworzę. 

P. marsz. Piłsudski: To pańskie ostatnie słowa? 
P. marsz. Daszyński: Tak. 
P. marsz. Piłsudski: To pańskie ostatnie słowa? 
P. marsz. Daszyński: Tak. 
P. marsz. .Piłsudski kłania się lekko i nie podając ręki, opuszcza gabinet p. marszał- 

ka Daszyńskiego. Przechodząc [przez salonik p. marsz. Sejmu, mówi głośno: „To dureń"! 
Ponieważ p. marszałkowi Piłsudskiemu trudno było opisać dokładnie rozmowę tem 

bardziej, że jest zmuszony w tej samej sprawie współpracować z Panem Prezydentem 
Rzeczypospolitej, uważaliśmy za swój obowiązek zreekonstruować tę rozmowę szczegó- 

łowo sami. Pan Marszałek Piłsudski przeczytał powyższy tekst rozmowy, stwierdził jego 
ścisłość i uzupełnił go paru zapomnianemi przez nas s; ółami. 

(-) Sławoj - Składkowski, minister spraw wewnętrznych. 
(—) J. Beck, pułkownik dyplomowany. 

Dochodzenie wśród oficerów 
WARSZAWA, 2—11. Pat. Na skutek polecenia Ministerstwa Spraw 

Wojskowych, Komenda Miasta przeprowadza dochodzenie wśród oficerów, 
którzy w ubiegły czwartek przybyli do Sejmu. Wyniki dochodzenia są na- 
stępujące: 

Ż powodu świąt nie wszyscy oficerowie, którzy byli w czwartek w 
Sejmie, są w Warszawie obecni. Nie wszyscy więc mogą być przesłuchani. 
W każdym bądź razie dochodzenie stwierdziło, że liczba obecnych w  Sej- 
mie oficerów nie przekraczała 50. "Komunikat kancelarji Sejmu, jakoby ofi- 
cerowie wdarli się przemocą do przedsionku Sejmu, nie odpowiada praw- 
dzie. Żaden bowiem z oflcerów przemocą do Sejmu się nie wdzierał, Do- 
chodzenie stwierdza dalej niezbicie, że żaden z oficerów nie miał zamiaru 
zakłócenia normalnych obrad Sejmu i zachowaniem swem nie dawał żad- 
nych powodów do takich przypuszczeń 

Jeźńzcy nas! przybyli już de Ameryki 
SĄ ONI NAJPOWAŻNIEJCZYMI KONKURENTAMI DO ZDOBYCIU PUHARU 

NARODÓW. 
WARSZAWA. 2.11. (PAT). Polska drużyna hippiczna udająca się na konkursy 

międzynarodowe do Nowego Yorku, przybyła już na miejsce przeznaczenia. Prasa amery- 
kańska i polska wita entuzjastycznie jeźdzców polskich, uważając ich za najpoważniej- 
szych kandydatów na zdobywcę puharu narodów. Konkursy nowojorskie rozpoczną się 7 
listopada i trwać będą do dnia 13 listopada. 

karabinami i szablami Izby Ustawodawczej 

    

niecenia wśród nich nie zauważyłem 
żadnego, stali spokojnie i wesoło 
rozmawiali między sobą. Było między 
nimi kilku moich dobrze znajomych. 
Po przywitaniu, zaczęliśmy swobod- 
nie rozmawiać, w trakcie czego Zapy- 
tałem jednego z ciicerów, co oni iu 
robią? Otrzymałem odpowiedź, że do- 
wiedziawszy się, że przybywa do Sej- 
mu na posiedzenie Marszałek Piłsud- 
ski, przyszli Komendanta przywitać i 
zobaczyć. Niechby chociaż w przed- 
sionku Sejmu zobaczył miłe sobie 
twarze tych żołnierzy, wśród których 
jak sam mówił, najlepiej się czuje. 
Chciano nas wyprosić stąd, skąd nie 
wyprasza Się nawet przechodniów ku- 

pujących znaczki pocztowe. 
Pożegnawszy się ze znajomymi 

poszedłem powitać Marszałka Piłsud- 
skiego, po drodze usłyszałem pogło- 
ski, że opóźnianie otwarcia posiedze- 
nia ma pozostawać w związku z obec- 
nością oficerów w przedsionku. 

Pana Marszałka Piłsudskiego za- 
pytałem, czy nie miałby nic przeciw- 
ko temu, abym zaprosił panów ofi- 
cerów do swych apartamentów w Śe- 
R: Marszałek Piłsudski odpowie- 
dzfał mi jednak, że jest to przecież 
niepotrzebne, zupełnie nie rozumie 
sytuacji i nie wie dlaczego marszałek 
Daszyński nie otwiera posiedzenia. 

Na tle ogólnego antysowieckiego odruchu 
poraz pierwszy od czasu istnienia 

a Sowieckiej * 1 \›\/Ё›Ёдек оітапеёо wy* 
pienia przeciwko władzy sowieciwko «. 

ai w i 1 przedstawicieli inteligencji i 
wyższych urzędników białoruskich. Wybuch 
nastąpił z powodu usunięcia z partji zasłużo- 
nego działa cza białoruskiego z komisarjatu 
oświaty Żyłunowicza, któremu sowiecka ko 
misja rewizyjna: zarzuciła uprawianie polity- 
ki nacjonalistyczno - demokratyczno - biało 
ruskiej. Doszło do otwartej walki podczas 
Ra RE Ludowego Komisarjatu oświaty 

jałorusi Sowieckiej. Narodowe czynniki bia- 
łoruskie zmobiłizowały wszystkie swoje siły 
i otwarcie wystąpił y przeciwko moskiewskie 
mu imperjalizmowi. Z głośną krytyką wystą 
pili działacze białor. Ćwikiewicz, Iljuczonek, 
Maruk, oraz Gorecki. W swojem przemówie- 
niu Iljuczonek oświadczył, że partja komuni- 
styczna powinna się strzec zaostrzenia kon- 
fliktu z narodem białoruskim. Cwikiewicz 0$- 
wiadczył, że t.zw. „czystka* przeprowadzana 
w szeregach pracowników białoruskich jest 
niczem innem jak śladowaniem tychże 
Białorusinów, imperjaiizmem moskiewskim, 
poglądowym procesem, prokuratorstwem i t. 
d. W dalszym ciągu oświadczył Ćwikiewicz 

iż d a wani Żyłu- 
nowi m z pierw: jowni- 
ków o wolność Białorusi Soma Iie 
rzez usunięcie go dzieje się krzywda nie 
iko samemu Żyłunowiczowi, ale całemu па- 

rodowi białoruskiemu. — Trzeci mówca Go- 
recki oświadczył już zupełnie wyraźnie, że 
czuje się skrępowany jako nie „firmowy* ro- 
botnik, mimo wszakże ryzyka wygłasza w 
tej chwili zasadnicze tezy, o które chodzi 
narodowi białoruskiemu. Przedewszystkiem 
kwestja drukowania gazet białoruskich, nie 
aliabetem rosyjskim t.zw. grażdanką, ale alia 
betem łacińskim. Alfabet łaciński jest bar- 
dziej zrozumiałym dla Białorusinów, pozatem 
olbrzymia część Białorusinów uważa się za 
Polaków i do tego rodzaju ludzi przemawiają 

predzej OM alfabetem łacińskim. 
astępnie Gorecki oświadczył, że interesy na 

rodowe białoruskie należy stawić wyżej R 
nad interesy L Wreszcie wystąpił z 
długą mową Białorusin Baryk, który zazna- 
czy, że większość narodu białoruskiego skła- 
mia się ku Polsce, a jedynie jednostki prze 
mawiały za Moskwą. Taką właśnie jednostką 
był usunięty Żyłunowicz, który obecnie otrzy” 
mał nagrodę w postaci usunięcia go z partji 
i ze stanowiska. Ów Żyłunowicz stworzył 
całą Białoruś i jemu zawidzięczając posiada- 
my zdobycze kulturalne. jeżeli się go ust- 
wa to znaczy, iż władza sowiecka prześladu 
je Białorusinów i usiłuje zniszczyć narodo- 
wo białoruski ruch niepodległościowy. 

., Wszystkie komunistyczne gazety mińskie 
biją z tego powodu na alarm głosząc wiel- 
kie niebezpieczeństwo narodo - białoruskiego 
ruchu, który zagraża całości partji komuni- 
stycznej. Jednocześnie wzywają do przykład 
kie niebezpieczeństwo narodowo białoruskiego 
ošmielili się wystąpić otwarcie w walce z u- 
strojem komunistycznym. 

Lmiżna na stanowiska łotewskiego alta 
thó wojskowego przy poselstwie w Kównie 

RYGA. 31.X Pat. Rząd łotewski odwo= 
łał ze stanowiska attachć wojskowego 
przy poselstwie łotewskiem w Kownie płk. 
na. a mianował na jego miejsce płk. 

Isa. 

Nrwawa bójka między gmqą ltwirów 
i jan. 

W tych dniach w miasteczku Ligumy p. 
Szawelskiego przyszło do bójki między gru- 
ma miejscowych Litwinów i Rosjan. Gdy do 
bójki wmieszał się policjant Bandokas, kilku 
z awanturników napadło na niego i obiło go. 
Broniąc się przed napastnikami, policjant dał 
kilka strzałów, raniąc jednego z nich, nazwi- 
skiem Mickus. Dochodzenie w toku. 

Pogłoski o nowej amnesiji 
Z Kowna donoszą: Jak obiegają 

pogłoski, w związku z 500-letnim 
jubileuszem w sferach rządowych po- 
ruszona jest sprawa ogłoszenia z po: 
wodu tych uroczystości amnestji. 

„Žahotiūski przytywa do Kowna 
„Z Kowna donoszą: W początku 

"stycznia przyjeżdża oo Kowna wybit- 
ny działacz sjonistyczny  Żabotiński, 
który wygłosi kilka odczytów O wy- 
padkach w Palestynie. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwieszzgw. 
kiosk St. Michalskiego. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

DSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. — 
PiŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY -—- Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

iegarnia T-wa „Ruch“. ‚ 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczeweta 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa , „Ruch“, 

ВЕЛИ лРЙО ПЯТ 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

N awangardzie, nie w arjergardzie 
tucji 17 marca. 

Komu innemu nie podoba się taka 

czy inna taktyka. Nie podobają się o- 

ficerowie w przedsionku. Więc raz je- 

szcze, albo się uważa konstytucję 17 

marca za niebezpieczeństwo realne dia 

Polski, albo się uważa, że z nią żyć 

można. ja uważam, że konstytucja 17 

marca zgubi Poiskę. | dlatego w chwi- 

lach rozgrywki nie mogę krytykować 

taktyki, zupełnie, ale to zupełnie, abso- 

lutnie taksamo, jak żółnierz gdy już 

idzie do upragnionego ataku nie będzie 
krytykował, ze idzie tyraljerą, a nie ga- 

iopuje szarżą, lub że jest „ w szarży, 

a nie w tyraljerze. 

Mieliśmy już chwyty 4 zgrzyty w o- 

statnich latach kiedy się zdawało, że 

nawrotu do legalizmu nie ma. Mieliśmy 

kilka wywiadów i zapowiedź rozgryw- 

ki i zapowiedź niedopuszczenia do 

trybunału Stanu i mieliśmy onegdaj ofi- 

cerów w przedsionku. Nie widzieliśmy, 

aby społeczeństwo, aby obóz Piłsudr 

<zyków wyrywał naprzód. Inaczej by” 

ło za czasów zamachu stanu z 3 ma- 

ja 1791 r. Dziś jest jeden olbrzymi ini- 

cjator i masa, omal że bezwładna. Wte- 

dy główni inicjatorzy konstytucji 3 maja 

byli to omal że ludzie przeciętni. Wiel- 

kość historycznego dzieła parcelowała 

się pomiędzy Ignacego Potockiego, Sta- 

nisława Małachowskiego i wielu in- 

nych. Zamachu stanu dokonywał u- 

perfumowany Hamlet bez szabli — 

Stanisław August. Poczucie zbiiżające- 
go się niebezpieczeństwa, wola i siła 

społeczeństwa popychała go naprzód. 
Teraz jeden człowiek ciągnąć musi za 

sobą bezradne, bezprogramowe społe- 

czeństwo. 

NAPRZÓD DYKTATURA, POTEM 
KONSTYTUCJA. 

Sejm stał się anachronizmem w ży 

ciu polskiem. Mówię o tym Sejmie, nie 

mogę i nie chcę odrzucać parlamentary 

zmu w przyszłem konstytucyjnem Žy- 

ciu Polski. Ale ten Sejm stał się ana- 

chronizmein, który działa destrukcyje 

nie. Jest bowiem jakby soczewką skupia 

jącą w sobie te wszystkie paradoksy, 

które pochodzą z tego, że w życiu pol- 

skim jednocześnie obowiązują dwie 

konstytucje: 17 marca i konstytucja nie 
pisana: wola Marszałka Piłsudskiego. 

Nie wzywam do bezprawia, wzy- 

wam do położenia kresu temu bezpra- 

wiu, temu rozdwojeniu, temu zaiste 

hamletyzmowi prawa, który w Polsce 

stał zjawiskiem  codziennem. Niech 
przyjdzie nowe prawo, lecz, w taki 

sposób, w. jaki przyjść może, w jaki 
przyjść powinno, to jest wolą Marszał- 

ka Piłsudskiego. - 

Walka Piłsudskiego wydaje się być 

nie walką © treść przepisów  formal- 

nych, lecz o treść życia, które za temi 
przepisami stoi. Tłómacząc się powie- 
my, że jest to walka nie z paragrafami, 
lecz z partjami. Lecz czy będziemy cze- 

kać z oktrojowaniem konstytucji, aż 

dopóki w Polsce się narodzi, pojawi, 

jakaś siła, która będzie mogła zastą- 

p'c pantje polityczne , jakaś siła, która 

nie będzie większością parlamentarną, 

a będzie konstytucyjnie tak potrzebną, 

jak większość parlamentarna? 

Jakże więc długo czekać  będzie- 
my? Mówi się o walkach z partjami, z 
samą zasadą podziału społeczeństwa 
ną partje, a nie wskazuje się na to, ja- 
ka siła może te parje zastąpić. Według 
mego „votum separatum'' siłą tą może 
być tylko dynastja Piłsudskich. 

Dlatego problemat konstytucji to 
jest znalezienie tej siły, która potrafi 
obecne partje polityczne zastąpić, Poj- 
muje to doskonale Piłsudski, który 
nie jest prawnikiem, lecz jest polity- 
kiem. Dlatego rozumiemy, że z 'całoś- 
cią konstytucji zwlekać można. Dlate- 
go rozumiemy, że celem dnia powinno 
być tylko stwierdzenie formalnie, oficjal 
ne, że konstytucja 17 mar. przestała о- 
bowiązywać. Niech się skończy okres 
dualizmu prawa. Niech przyjdzie okres 
dyktatury. Potem każda koństytucja bę- 
dzie przez społeczeństwo ze spokojem 
przyjęta. Cat. 

#



  

O siedzibę Nowogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego Wrażenia z wizyty 
W dalszym ciągu naszej ankiety w 

sprawie siedziby nowogródzkiego u- 
rzędu wojewódzkiego zamieszczamy 
w kolejności nadesłania następujące 
odpowiedzi. Obszerny wywiad udzie- 
lony naszemu współpracownikowi w 
dn. 30 października przez p. Woje- 
wodę Nowogródzkiego p. Beczkowicza 
w tej sprawie zamieścimy w nume- 
rze wtorkowym. 

Książe ordynat Albrecht 
Radziwiłł 

„Wodpowiedzi na ankietę Śpieszę 
zakomunikować moje zapatrywania 
Redakcji „Słowa”. 

Czy jest celowem pozostawienie 
urzędu wojewódzkiego w Nowogród- 
ku?— Nie. 

Do jakiego miasta należy przenieść 
siedzibę województwa? - Do Barano- 
wicz ewentualnie Słonima. 

Czy nie należy połączyć niekto- 
rych powiatów, jak Lida, Wołożyn z 
Wilnem. Owszem, ale z warunkiem 
przyłączenia jako rekompensaty co 
najmniej powiatu Wołkowyskiego. 

Czy nie należy poczynić innych 
zmian terytorjalnych w woj. Nowo- 
gródzkiem?—Może byłoby najpożądań- 
Szem uznać szosę dawną Moskwa- 
Brześć jako granicę dwóch woje- 
wództw Wileńskiego i Poleskiego ze 
skasowaniem zupełaem Nowogródz: 
kiego." 

Prezes Nowogródzkiego Związ 
ku Ziemian p. Romer 

Prezes Nowogródzkiego Związku 
Ziemian p. Romer uważa przeniesie- 
sienie siedziby urzędu  Woiewódzkie- 
go z Nowogródka do jakiegoś innego 
miasta za niewskazane. Stanowisko 
to motywuje względami  politycznemi. 
Z chwilą—mówi gdyby województwo 
zostało przeniesione z Nowogródka 
wytworzyłaby się tutaj luka nie do za- 
pełnienia. Znaczenie Nowogródka ja- 
ko placówki kulturalnej polskiej sku- 
tecznie przeciwstawiającej się wpły- 
wom destrukcyjaym Mińska zmalało 
by ogromnie. Nie należy burzyć włas- 
nemi rękami tego co w ciężkim  tru- 
dzie i przy wielkim nakładzie šrod- 
ków materjalnych już zrobiono. 

Również względy polityczne mając 
na uwadze, uważam za niecelowe 
przyłączenie powiatów Lidy, Szczu- 
czyna i Wołożyna do Wilna. Pozosta- 
wiłoby to Województwo Nowogródz- 
kie znacznie zmniejszone w  którem 
zdecydowanie przewažalby element 
białoruski. 

P. Stanisław Brochocki 

P. Stanisław Brochocki jest zwo- 
lennikiem pozostawienia siedziby urzę- 
du wojewódzkiego w Nowogródku i 
przeciwnikiem zmian terytorjalnych. 

Z tego, że Baranowicze—mówi u- 
zasadniając swój pogląd rozwijają się 
szybko pod względem handlowym nie 
wynika jeszcze aby tam przenosić 
województwo. Waszyngton jest stoli- 
cą Ameryki a nie New York, aczkol- 
wiek ten ostatni koncentruje życie 
gospodarcze Arieryki. Słonim nie le- 
žy na linji węzłowej a więc też nie 
ma odpowiednich warunków jako sie: 
dziba województwa. Liczne względy 
polityczne przemawiają zatem aby po- 

Pozatem wszelkie przenosiny zwią- 
zane są z bardzo znacznemi koszta- 
mi, w Nowogródku zaś wiele już zo- 
stało zrobione. Oczywista kwestję 
komunikacji jest palącą i szybkie jej 
rozwiązanie wpłynie dodatnio na ©- 
żywienie życia gospodarczego w woje- 
wódziwie. 

P. Mieczysław Piotrowski 

P. Mieczysław Piotrowski, no- 
tarjusz w Słonimie, nadesłał nam bar- 
dzo obszerną odpowiedź na ankietę. 
Niestety z braku miejsca nie możemy 
jej zamieścić w całości, ograniczając 
się do przytoczenia głównych punk: 
tów. 

Czy jest celowem pozostawienie 
Urzędu Wojewódzkiego w Nowogród- 
ku?—Nie, brzmi odpowiedź p. Piot- 
rowskiego. Nie nos dla tabakiery, a 
odwrotnie, Centrum _ administracji 
ogromnej połaci kraju musi być do- 
stępne zawsze i dla najszerszych mas 
ludności, w najkrótszym czasie i naj- 
tańszym kosztem. 

Obecnie 5—7 miesięcy w roku 
Urząd Wojewódzki jest faktycznie 
odcięty od ludności, a łączność z nim 
jest literalnie zależna od pogody i 
ik ci opadów Śnieżnych. W tym cza- 
sie dojazd do Nowogródka dla prze- 
ciętnego mieszkańca pow. Słonim- 
skiego jest przedsięwzięciem prawie 
nie wykonalnem, bo wymaga 2 dni 
jazdy—końmi (10—13 mil), lub kole- 
ją, z dwoma albo i trzema przesiada- 
niami (via Baranowicze—Nowojelnia, 
lub Wołkowysk Lida — Nowojelnia) 
i odpowiedniego kosztu. 

Nie do pomyślenia są w zorgani- 
zowanem Państwie wypadki podobne 
temu, jaki miał miejsce, gdy nasz 
poprzedni starosta p. Dorosz, wezwa- 
ny na zjazd starostów do Nowogród- 
ka, został tam „zasypany”* na 3 dni, 
W tym czasie wybuchły zamieszki 
pod Kosowem, dokąd przerażony re- 
ferent starościński, p. o. Starosty, 
zamiast oddziału policji, posłał batal 
jon wojska i wyszło, że źbył „bunt”, 
stłumiony... aż przez wojsko. Tym- 
czasem kilka tysięcy robotników roz- 
kopywało drogę do Nowogródka z 
Nowojelni. ażeby „wypuścić"  staro- 
jstów z miasta wojewódzkiego do 
swoich powiatów, — gdzie wówczas 
spokojnie nie było (1926 r.* Czy nikt 
tem nie był skompromitowany? A ile 
to razy p. Wojewoda Nowogródzki 
siedział w zaspach, odkopywany kosz- 
tem Dyrekcji Robót Publicznych? A 
przecież p. Wojewoda ma do dyspo- 
zycji większe «możliwości komunika- 
cyjne od przeciętnego obywatelal 

W odpowiedzi na dalsze pytania 
ankiety p. Piotrowski wysuwa nastę- 
pujący projekt podziału terytorjalaego 
a mianowicie do Wilna odeszłyby po- 
wiaty Lida, Szczuczyn i Wołożyn na- 
tomiast dla powiększenia obszaru wo- 
jewództwa Nowogródzkiego, należało- 
by dołączyć powiaty Wołkowyski, 
Kosowski (bez Telechan) i Prużański 
(z małą korektywą). 

W takim składzie terytorjalnym 
siedziba województwa musiałaby przy- 
paść na Słonim, jako na naturalne 
centrum geograficzne, jednakowo od: 
dalone od granic województwa Biało- 
stockiego i granicy Państwa, położo- 
ne na jednej magistrali kolejowej z 
większością powiatów. 

Na zakończenie p. rejent Piotrow- 
ski przytacza szereg argumentów go- 
spodarczych i historycznych uzasad. 
niających ten pogląd rozwijając szerzej 

SŁ 

znaną już argumentację w odpowie- 
dzi p. E. hr. Czapskiego. 

Zaznaczając jednocześnie, że Sło- 
nim 
dla rozbudowy większego centrum tów t 
kulturalno-administracyjno -« gospodar: minis 
czego, jakiego niema na całej 
strzeni od Wilna do Lwowa, a 

Зя tyki, do zachowania tych samych ostrożności 'wobec kraju 5 i 
musi”, powstać zamiast | przecjw wspólną granicę ay Karpatami a Dniestrem, połączoną doskonałemi linjami kole- 

jowemi. Państwa te stanowią tem bardziej imponujący blok, że jedno i drugie sąsia- 
dują z Czechosłowacją, razem z którą blok ten posiada 60 miljonów ludności. Oprócz 
tego Rumunja stanowi łącznik między jej sojuszniczką Polską a: ‹ 
Małej Ententy. Wreszcie 4 te kraje znacznie się wzmocniły w ciągu ostatnich 10 lat, 
wbrew cząrnym przepowiedniom okazały się żywotnemi i rozwijają Si 
Dlatego też, zamiast utyskiwać z powodu wydłużenia się granic Europy ‹ 2 
porównaniu z rokiem 1914 i sugestjonować siebie myśię o niebezpieczeństwie nie- 
mieckiem, pesymiści dobrzeby uczynili, gdyby zaczęli więcej zajmować się ;naturalny- 
mi sprzymierzeńcami Francji w tej części Europy, są bowiem inne jeszcze 

utraconego Mińska. 

Inż. Wolnik, burmistrz 
Nowogródka 

Burmistrz Nowogródka p. inžy- 
nier Wolnik jest zdecydowanym prze- 
ciwnikiem jakichkolwiek zmian. Pro- 

ow o 

rumuńskiej min. Zaleskiego 
we Francji 

PARYŻ. 2.X1 Pat. Prasa komentuje w dalszym ciągu wizytę ministra Zaleskiego 
w Rumunji. W „Petit Parisien* Albert Julien sc к 
sprawy zacieśnienia węzłów przyjaźni, tak bardzo zbliżonych do siebie Polskimi Ru- 

jest doskonałym fundamentem muniji. Francja cieszy się szczerze z tego nowego dowodu solidarności dwóch aljan- 
em bardziej, że mają oni jedynie pokój na celu. 
W „Journal des Debats* August Gauvain zaznacza: i „mi 

trami Mironescu i Zaleskim jest naturalnym objawem 'serdecznej przyjaźni, łą- 
prze: czącej dwa kraje sojusznicze. Przez pewne pokrewieństwo rasowe iqprzez swą sytu- 
które ację geograficzną Polska i Rumunja są przeznaczone do prowadzenia tej samej poli- 

podkreśla doniosłość tej wizyty dla 

Wymiana wizyty między 

sowietów, posiadając 

innymi członkami 

pomyślnie. 
rodkowej w 

sposoby 
blem komunikacyjny —'mówi p. Wol. zwalczania niebezpieczeństwa niemieckiego, niż ustępowanie stale przed berlińskiemi 
nik — musi być rozwiązany niezale żądaniami połączonemi z pogróżkami. 

Tardieu toorzy gabinet 
: Zabiegi Tardieu. 

PARYŻ. 2.X1. Pat, Dziś rano Tardieu odbył narady, zmierzające do 

žnie od tego czy Nowogródek będzie 
siedzibą urzędu tWojewódzkiego lub 
nie. Względy strategiczne wymagają 
przeprowadzenia linji kolejowej Wot- 
kowysk — Słonim — Nowogródek— 
Mołodeczno. W ten sposób kwestja 
arterjj komunikacyjnej przecinającej 
Województwo Nowogródzkie zostanie 
rozstrzygniętą. Dość gęsta i stale po: 
prawiająca się pod względem : swego 
stanu sieć dróg bitych przyczyni się 

czego całego województwa, który już 
dziś można obserwować, 

Twierdzenie ;jakoby Nowogródek 
jako miasto nie miał widoków roz: dieu, аргс 

jest na bezpośrednich narad z poszczególnemi osobistościami. { К 
kali nie występują zasadniczo wrogo ani względem Tardieu, ani też w. 
nych przez niego kombinacyj, przyczem podkreślają, że Tardieu ofiaruje radykałom 
6-7 tek. Zdaniem prasy, radykali ponieśli odpowiedzialność za ewentualne niedo- 

republikańskiej, zorjentowanego wybitnie 

woju Aponieważ położony 
szczycie wzniesienia i pozbawiony 
wody niż odpowiada rzeczywistości. 
Praca nasza tutaj, *to co już Ęzrobi- 
liśmy jest najlepszym dowodem, 
tak nie jest. Sprawa zaopatrzenia No- 
wogródka w dobrą wodę :jest już 
rozwiązaną.  Wywierciliśmy cztery 
studnie artezyjskie "(najglębsza 200 
mtr). które dostarczają doskonałą wo- 
dę, Planauruchomienia sieci wodoc. w 
głównych zarysach opracowany znaj- 
duje się na pierwszem miejscu na: 
Szych zamierzeń. Koszta budowy wo- sji w 
dociągów wyniosły;700 tys. zł. : 

Szybka rozbudowa Nowogródka 
mam na myśli prywatny ruch  budo- 
wlany jest jednym z dowodów, że 
miasto nasze nie jest martwym go- 
spodarczo ośrodkiem, Ruch budo- 
wlany rozwija się w ramach planu 
regulacyjnego opracowanego przez 
inż. Lechowicza i przeto gwykluczoną 
jest chaotyczność rozbudowy. 

Zgodnie z tym planem powstaje 
nowa dzielnica w północno-zachod- 
niej części miasta pod nazwą Pod- 
zamcze. Buduje się tam bursa gim- 
nazjalna, domy kooperatywy budowla- 
nej, tam prawdopodobnie stanie gim- 
par oraz tam będzie boisko spor- 
owe. | 

POLSKA WYTWÓRNIA 
damskiego, męskiego i dziecinnego 

OBUWIA 
Wilno, ul. Wielka 30 

Wacław Nowicki 
GWARANCJA! MODA 
Terminowe wykonanie obstalunków 

według ostatnich modeli. 
WYKWINTNA 

KONFEKCJA i GALANTERJA 
KALOSZE, ŚNIEGOWCE. 

50 CENY NISKIE, 
  

  

DOKTOR 

R. SZABAD - GAWROŃSKA 
choroby dzieci POWRÓCIŁA 

Słowackiego 1 m. 10, tel. 838, 

puszczenie do utworzenia gabinetu akcji 
że na lewo. 

+» 

utworzenia rządu. 
5 

PARYŻ. 2.X1. Pat. Tardieu opuścił ministerstwo spraw wewnętrznych 
do intensywnego rozwoju gospodar- o północy, udając się do swego prywatnego mieszkania. 

Radykali mają otrzymać 6—7 tek 

uznając jego niezaprzeczony autorytet 
PARYŻ. 2.X Pat Większość prasy oraz opinji odnosi się przychylnie do Tar- 

oraz aprobując jego metodę prowadzenia 
Dzienniki zaznaczają, że rady* 

też wobec wysuwaą* 

Tardieu ubolewa z racji odmowy radykałów socjalnych 

PARYŻ, 2—11. Pat. Tardieu oświadczył, że ubolewa z powoou od- 
mowy radykałów socjalnych wzięcia udziału w rządzie, niemniej jednak w 
ciągu dzisiejszego popołudnia utworzy nowy gabinet. 

. Radykali motywują swe stżnowisko 
PARYŻ, 2—11. Pat. Grupa radykalno-socjalna uchwaliła bez dysku- 
niosek, oddający hołd wysiłkom Tardieu, stwierdzając jednak 'niemoż- 

liwość swego udziału w tworzącym się obecnie rządzie. Jednocześnie gra- 
» pa oświadczyła, że sądzić będzie nowy rząd po jego czynach bez żadnej 

zgóry powziętej wrogości, a jedynie z troską o politykę reform 
zgodnie z interesami kraju i republiki. 

i pokoju 

Wybóry do rad miejskich w Anglii 
LONDYN. 2. 11. (PAT). Partja pracy odniosła zwycięstwo w odbytych wczoraj 

wyborach do rad miejskich. Według otrzymanych dotychczas wyników, partja pracy zy- 
skała 112 mandatów, tracąc 12, konserwatyści — 11, tracąc 76, liberali — 13, tracąc 29, 
niezależni — 16 tracąc 32. 

Na teaicze wojny w Mandżurii 
WOJSKA CHIŃSKIE DOZNAŁY PORAŻKI. 

TOKJO. 2.11. (PAT). Według doniesień z Charbinu, w wynikt gwałtownych walk 
w Fumin Chien między 
były cofnąć na 50 mil w górę rzeki Sungari. 

wojskami chińskiami i sowieckiemi oddziały chińskie zmuszone 

Trzęsienie ziemi w Rumunji 
PANIKA W BUKARESZCIE. 

BUKARESZT. 2.11. (PAT. Jak donoszą z obserwatorjum astronomicznego, trzęsie- 
nie ziemi, któremu towarzyszyły silne huki podziemne, rozpoczęło się wczoraj o godz. 8.58 
a skończyło się o godz. 9.07. Ośrodek trzęsienia znajdował się w odległości 180 kilome- 
trów od Bukaresztu. Wśród zabudowań obserwatorjum kilka ścian zostało uszkodzonych a 
zegary z wyjątkiem jednego stanęty. Siła wstrząsu wywołała panikę, zwłaszcza w szkoł. 
i biurach. Przelękniona ludność licznie wyległa na ulicę, przyczem ruch uliczny ustał na 
kilka minut. Szkody w Bukareszcie są zupełnie nieznaczne. Ofiarą, trzęsienia ziem padła 
pewna kobieta, która znałazłszy się pod „portykiem katedry katolickiej, została uderzona 
w głowę kawaikiem spadającej sztukaterji, Zmarła ona podczas przewożenia do szpitala, 
Trzęsienie ziemi odczuto również w niektórych miejscowościach na prowincji, na SZCZę- 
ście jednak nie spowodowało ono znaczniejszych szkód, ani ofiar w ludziach. Natomiast 
bardzo wiele osób zemdłało pod wpływem panicznego lęku. Obecne trzęsienie ziemi było 
najgwałtowniejsze z pośród wszystkich, jakie kiedykolwiek nawiedziły Rumunię. 

W SOFJI RÓWNIEŻ ODCZUTO TRZĘSIENIE ZIEMI. 
SOFJA. 2.11. (PAT). Wczoraj rano odczuto w. Sofji trzęsienie ziemi, którego ośro- 

dek znajdował się w odległości 300 klm. od 
terjalnych, ani ofiar w ludziach. 

Sofji. Nie sygnalizują znikąd ani szkód ma- 
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Specjalista chorób wewnętrznych. : 
Przyjmować będzie codziennie ced 5 —6 od 4-go listopada 

Garbarska 3, II piętro. 
Tel. 658. Specjalistów 

Zaczęło się 
Istotnie zaczęło się. 

P. ]. Wysz. wystąpił z artykułem, co- 
kolwiek zgryźłiwie kwestjonującym fauten- 

tyczność świeżo otwartej i poświęconej 

„Celi Konrada*. P. Hel. Romer odpowiedzid- 
ła mu czemprędzej z ferworem, ,wykazuj - 

cym dowodnie, jak daleko jej do stałeg > 

głosu i fatersztulu; P. j- Wysz. zaopatrzy. 
tę odpowiedź w nową notatkę, która na- 
pewno nie usposobi drugiej strony poko- 
jowo. 

Prawdopodobnie przyjdzie jeszcze je- 
dna replika, odpowiedź na nią, odpowiedź | 
na odpowiedź it d. i t. d. Dobrze, jes] 
się obejdzie bez uroczystego protestu Za: 
rządu Zawodowego Związku Literatów ze 
wszystkiemi nieodzownemi podpisami. 

Jednem słowem, pranie, jak się pa- 
trzy. 

Pragnę się zastrzec, że jestem tu cał- 
kowicie bezstronna. 

Cieszę się szczerze nową _ siedzibą. 

Związku Literatów, zaczątkiem bibljoteki 
oszmiańskiemi tkaninami, zakopiańskiemi 
świecznikami i nawet ławami, na których, 
choć śliczne, fatalnie niewygodnie się sie- 

dzi. | naprawdę nie wydaje mi się rzeczą 

pierwszorzędnej wagi,czy tablica pamiątko- 

wa umieszczoną jest właśnie па tej samej 
ścianie, o którą opierał się Mickiewicz, czy 
też przypadkiem na przyległej. Pójdę da- 

lej. Nie jestem pewna, czy warto prowa- 

dzić dyskusję na temat, w którym miano- 
wicie momencie swego życia Mickiewicz 
poraz pierwszy czuć zaczął i myśleć kate- 
gorjami Improwizacji, Na to pytanie Onby 
sam tylko mógł odpowiedzieć, a tego na» 
pewno nie uczyni, 

Chciałabym podkreślić tutaj co innego. 
P. Hel. Romer w artykuliku swoim 

„Różne gusta* powiada: 
„5а ludzie, którzy przychodzą do 

Związku Literatów I czują się tam nastro= 
jeni pogodnie, doznają, jak sami mówią, 
wrażenia przyjaznej, życzliwej, filareckiej 
atmosfery i takiejże wymiany myśli". 

Bardzo pięknie. 

Ale przecież to nie znaczy, że w tej 

„przyjaznej, życzliwej” etc. atmosferze nie- 
ma miejsca na wyrażenie odmiennego zda- 
nia? Każdy kij ma dwa końce, każda spra- 
wa ujmowana być może z dwuch, albo i 
więcej, kątów widzenia, i tem ciekawszą 
lest, im szerzej się ją rozpatruje, W Związku 
Literatów zaś daje się zauważyć pewien 

trochę przesadny szacunek dla własnych 
„poczynań. Pewne dążenia do zapewnienis 
sobie (t. j. Związkowi, jako całości) jakby 

prawa nietykalności. A choć Związek jest 
tu w Wilnie ambasadą Najjaśniejszej Lite- 
ratury, nie jestem pewna, czy z tego prawa 
powinien korzystać. Przydałoby się trochę 
więcej prostoty, a może i poczucia hu- 
moru w stosunku do świata zewnętrznegs 
ale i w stosunku do siebie. > 

Ktoś chce się kłócić? Ktoś uwaža, +> 
to jest nieudane, a tamto dałoby się zrobić 
lepiej? Prószę bardzo! Niech się kłóci, 
niech oponuje z energją, z temperamentem, 
z humorem, choćby nawet i złośliwym, w 
feljetonie, czy zgoła na dostojnem środo- 
wem zgromadzeniu! 

Poco zaraz rzucać się na niego z pia- 
ną na ustach, ze zgrozą w oku i przekleń- 
stwem w każdem drźącem słowie? 

To wprawdzie nie „wybryk rozkapry- 
szonego dzieciaka”, ale coś, co zakrawa 
na krzyk duszy: „Mamo, my się nie może- 
my bawić! On przeszkadza!” 

Jest wprawdzie przysłowie, które radzi 
w pewnych okolicznościach nie mówić 
„nihil, nisi bene“. 

Ale tam chodzi o umarłych. 
A my przecież jeszcze jesteśmy żywi— 

prawda? 
Halina Zawadzka. 

DIE 

  

wiaty Lida Szczuczyn i Wołożyn po- 
zostały przy województwie Nowo 
gródzkim, chociażby to że są to po- 
wiaty katolickie i polskie. 

E о215 , 
Е ck $ 

Z pod arkad. Poezje Władysława Arci- 
mowicza. Zygmunta Falkowskiego. Marty 
Aluchny Kolatorowej: Zygmunta Landfisza i 
Stefana Sosnowskiego. 

Patykiem po niebie. Poezje. — Teodora 
Bujnickiego, Kazimierza Hałaburdy. Anny 
Kompielskiej. Wacława Korabiewicza. 

Kiedy się bierze do ręki książkę au- 
tora, który nie przekroczył łat 30-tu, 
wie się zgóry, że na którejś z kart znaj- 
dzie się napewno „bunt', „my młodzi”, 
„my, którzy idziemy”, precz” i „niech 
żyje”. Są to rzeczy tak nieodłączne od 
autorskiej metryki, jak stempel para- 
fjalny od metryki chrztu. Krytyka, któ 
ry jeszcze mie zdziadzi, ał, który jesz- 
cze jako młody wół pamięta kiedy był 
cielęciem, ogarnia miłe rozrzewnienie. 
I rozumiemy doskonale dlaczego, jeden 
z autorów, pisze np. w taki sposób: 

„W szablon spowici, 
Otuleni w smęt 
Wy na romantyzm 
Chcecie wziąć monopol? 
O nie, panowie, romantyzmu to 

пр e 
A nie sączenie waniljowych kropel. 
Wasza poezja to chybiony gest 
Sentymentalny i zwilżony łzami, 
Tam jest romantyzm, gdzie eks- 

pansja jest, 
Tam, gdzie uczucia wybucha dy- 

namit. 
Dzisiaj romantycy to my. 
My wielbiciele mięśni i maszyny. 
Już się przeżyły wasze mgły i sny 
Dzisiaj romantyzm to słowa 0 czy- 

nach!“ 

KINO-TEA1K 
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Tylko kolego kochany, kolego! 
Gdzieście wy dojrzeli, dziś u kogokol- 
wiek chęć wzięcia monopolu na ro: 
mantyzm. jakże można łączyć takie sza 
cowne słowo, jak monopol z tak ог- 
ganicznie wzgardzonem przez dzisiej- 
szość słowem, jak romantyzm. Mono* 
pol na sprzedaż trunków . ałkoholo- 
wych, na papierosy, na zapałki, na 
zasługi, na patrjotyzm, na wiedzę, na 
iach ...takie rzeczy dziś idą, ale na ro- 
mantyzm? Nawet aleje lipowe już daw- 
no wydzierżawiono na letniska, na 
ustronnych ławeczkach rozprawia się 
o cenach pensjonatu, pensjonarki dzi- 
siejsze pragną mieć che vroleta z na- 
rzeczonym, poeci marzą o Qui pro Quo 
z 7.000 zł. pensji miesięcznie conaj- 
mniej, była irrydenta przechodzi na 
emeryturę życiową. I nietylko nie ma 
romantyzmu, ale * pseudo... Jest tylko 
realizm chamski ....i powiedzmy... zdro- 
wy realizm. 

* * * 

Młodzież, ten najwrażliwszy, naj- 
czulszy barometr społeczny, odpycha 
na jest zawsze od tego, co w jej życiu 
jest najbrutalniejsze, najbardziej bez- 
względne. Schamienie i prostactwo 
czasów powojennych, dziesięcioletnie 
cło na mózg, jakie płaci Polska my-- 
śląca pod: postacią t. zw. paszportów 
zagranicznych, przepoiła oba zbiorki 
potrójną tęsknotą: tęsknotą do klasy= 

* cyzmu, tęsknotą do intelektualizmu, tę 
sknotą do wielkich miast. O ile poezja 
„mięśni i maszyny” i zachodnio-euro- 
pejska z końca XIX go i polska z po- 
czątkiem 20-go stulecia, opiera się na 

poczuciu potrzeby walki o rzeczywi- 

otwarcie 

sezonu 

stość, o tyle powyżej  omawia- 
na jest tęsknotą do rzeczy 
niewidzialnych. Nie ma w niej też 
buntu społecznego. Jest—to typowy 
wzlot wyobraźni zamkniętej w starych 
murach karmionej ongiś w szkole śred- 
niej erzatz klasyką powojenną, ogląda- 
jącej na wakacje jednostajny krajo- 
braz, z którego nawet lasy znikły. A 
jednak dobrzeby było, ażeby obok 
„Cywilizacji“ „Wodroow Wilsona“ į t. 
d. znalazł y się i takie tematy, jak np. 
u Iłłakowiczówny: 

„.Stodoła była ciemna,- srebrna 
cichą i pusta, 

Latał po niej pył ostry i osiadał na 
wstach, 

U góry, u samej góry 
Migały jaskółki po dziurach 
Z przenikliwem ćwierkaniem 
Kłóciły się z wróblami... 

Albo: 

Nie wysycha nigdy žal 
Trzciną obroste bagienko. 
Księżyc młody wyszedł i Išni 
Uroczyście, wyraźnie i cienko! 

Nie należy jednak potępiać autorów 
obu zbiorków za t. zw. wyszukane te- 
maty. Prostota i tematów i stylu możli: 
wa jest tylko na końcu życia, nigdy na 
jego. początku. Prostota jest najwyż- 
szym artyzmem a wobec tego rhożna 
tylko wymagać u debiutantów podąża” 
nia w jej kierunku, ale nie jej osiągnię- 
cia. Nic też dziwnego, że żaden z au- 
torów do tego jeszcze nie doszedł. Za- 
ledwie КИКа poszczególnych utworów 
stanęło na poziomie prostoty. 

* Kia 

w rolach tytułowych JOAN CRAWFORD, 
NILS ASTHER, 

choruje na takie same nadużycie 

Miłości 
AILEEN PRINGLE 

Pozostaje jeszcze rzecz arcytrudna 
i niebezpieczna, indywidualne wyróż- 
nienie autorów. W najbardziej rozleg- 
łej i najbardziej wyeksploatowanej krai 
nie miłości, prym trzyma oczywiście 
niewiasta. Oto w jaki piękny sposób 
p. Marta Aluchna Kolatorowa opowia- 
da,o swojej miłości. 

„W wirydarzach srebrnych oma* 
mień 

Spotkaliśmy się Ja i Ty, 
Z zgiełku bytów Bóg  wynurzył 

ramię, 
światów 
SNY... 

W srebrnej pustce niebo nad nami 
Rozpina błękitny aksamit 
W srebrnej pustce niebo nad nami 
Ściele się błękitnemi łąkami. 

I roztrącił Wszystkich 

P. Zygmunt Falkowski wykazuje 
niewątpliwie największą kulturę literac 
ką. Tylko styl nieco zbyt ciężki, zbyt 
bogaty. Można na etażerkę nastawiać 
zbyt wiele cennej porcelany i efekt z 
naszy ch bogactw płynący, spali na 
panewce. Treść głęboka, ale nie zaw- 
sze jasna. 

Kol. Wł. Arcimowicz nie odszukał 
jeszcze samego, siebie. W dodatku za- 
czyna od rzeczy najtrudniejszych. Fi- 
lozoija i miłość, to tematy najbardziej 
wyświechtane. W swoich ideałach spo- 
łecznych kol. Arcimowicz jeszcze zde- 
cydowany nie jest. Czy tematy Iłłako- 
wiczowny nie byłyby bardziej wskaza” 
ne? A filozofję zostawić na metrykę 
śmierci Anatola Francć'a. Rada. co 
prawda trudna i 9/10 literatury pol- 
skiej i autor szkicu niniejszego nieraz 

te" 
tleksji. 

@66 Realizacja twórcy 
filmu 

BEN HURA 

FRED NIBLO 

P. Zygmunt Landiisz jest typowym 
intelektualistą. Kultura większa niż sa- 
modzielność artystycznej jaźni. Znać 
nasiąki z wspóiczesnej literatury pol- 
skiej. Przydałoby się więcej przeżyć 
własnych, a mniej lektury. Styl ładny, 
wykwintny. 

P. St. Sosnowski dał niewiele, ale 
to co znajdujemy w zbiorku stoi ma wy* 
sok'm poziomie i co do formy i co do 
treści. Zdaje się, że autor w przeci- 
wieństwie do swoich kolegów posiada 
t. zw. trudność pisania i że raczej na- 
leży mu zalecić pisać więcej niż mniej. 

P. Teodor Bujnicki, najpiękniejszy 
swój wiersż umieścił w Alma Mater 
Vilnensis. Te same przepisy hygjenicz- 
ne, które się tyczą kol. Wł. Arcimowi- 
cza możnaby i tu zastosować. P. Ha- 
łaburda posiada wiele śmiałych i ory- 
ginalnych myśli poetyckich. Jeszcze 
sporo kultury i pracy nad sobą wyma” 
„gają te nieoszlifowane kamienie. Pro- 
test, bunt i sceptycyzm wymagają nie- 
tylko nowych treści, ale i nowych Su- 
kienek. P. Korabiewiczowi brak. prze* 
żyć — tematów. Radziłbym puścić się 
w świat nietylko przy syku samowara. 
Wiersze p. Kompielskiej przedwcześ- 
nie jeszcze znalazły się w zbiorku. 

* * * 

Krytyk powinien być nietylko le- 
karzem, ale i higjenistą. Nie badzo to 
moralnie namawiać kogoś do pochodu 
w stronę najmniejszego oporu, ale przy 
porądzie literackiej, można to zrobić. 
Radziłbym sz. kolegom, narazie ;przy- 
najmniej wybór nietylko pewnego ro- 
dzaju poezji, ale i pewnego rodzaju 
tematów... tych majbliższych, najdroż- 

POCZĄTEK SEANSÓW DZIS 
- ma 4, 6, 8, 10.15 wiecz, + 6,8, - otwarcie is 

szych, umiłowanych. Do tego dostosa- 
wać lektitrę. Niech klasycy będą klasy 
kami, ideowcy — ideowcami, scepty- 
cy sceptykami, optymiści — optymi- 
stami, miłośnicy miast turystami. Nie . 
ma nic bardziej szkodliwego niż zada” 
wanie gwałtu własnej naturze. Nic 
bardziej nie obniża polskiej literatury, 
jak niezdecydowanie, trochę  uśmie* 
chów, kilka łez, niemożność obejścia 
się bez tego przeklętego słowa „ale". 
I nad wyborem rodzaju i nad tematem, 
trzeba dobrze posiedzieć, mniej ufać w 
natchnienie, więcej wierzyć w Roosvel- 
towskie „życie matężone* i ca parę 
lat systematycznie jakiś patyk w niebo 
wileńskie wpakować. 

Cóż jeszcze? Przeżycie! Tak, to 
Sprawa pierwszorzędnej wagi. I tu je4- > 
nak trzeba indywidualizować. — Маши 
marzycielska, skłonna do 
zdolna do odczucia i rozumienia sza- 
raczków, niech stara się pogłębić zna- 
jomość tego bezgranicznego oceanu, 
jakim jest dusza codzienności. Niech 
otoczą siebie lekturą w stylu Orzeszko- 

7 { 
refleksyj, Y * 

} 

wej, Galsvertny, Larsena, Nałkowskiej. 0 
Piewcy wielkich miast niech idą zarażć |, 
do P.K.O. i odłożą coś na zobaczenie, 
jak ten ideał wygląda w praktyce. Ama 
torzy wrażeń i ludzi niezwykłych nięch 
się włóczą jaknajwięcej realnie nietyl- 
ko myślowo. Tak, itak sz. koledzy to 
nie są żarty. Do rozkwitu literatury w 
Polsce potrzeba 2-ch rzeczy: kapitału, 
kapitału i jeszcze raz kapitału... woli, 
woli i jeszcze raz woli!... s 

Kazimierz Leczycki. | 
: 3 

Andas 
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| ® Szosa Wilno — Widze na ukończeniu 
W dniu wczorajszym zostały zakończone roboty przy budowie odcin- 

ka drogi Wilno- Widze, sięgającego od granicy powiatów šwieciariskiego 

i brasławskiego. Długość tego odcinka wynosi 7800 metrów. Nawierzchnia 
całej drogi jest należycie wybrukowana. 

Budowa drogi Wilno— Widze prowadzona jest odcinkami na terenie 
trzech powiatów. Pierwszy odcinek na terenie powiatu brasławskiego został 
już jak widzimy ukończony. Pozostałe dwa odcinki na terenie powiatu 
święciańskiego i wileńsko'trockiego są już na ukończeniu. Długość drogi 
przez powiat Święciański wynosi 18 kilometrów zaś przez  wileńsko-trocki 
7 1 pół kilometra. Z tempa prowadzonych robót można wywnioskować, że 
cała droga Wilno— Widze będzie oddana do użytku publicznego jeszcze 
w tym miesiącu. 

1 nezniowie gimaazjam białoruskiego skazani za działalność Wywiotową 
Sąd okręgowy w Baranowiczach rozpatrywał głośną w swołm czasie sprawę b. 

uczniów krak A białor uskiego w Wilnie Pasynki i Kabuszko, którzy jak wiadomo 
zostali usunięci z gimnazjum za pi idę nie mającą nic wspólnego z oświatą by ropagan: 
następnie wstąpić do Towarzystwa Szkoły Białoruskiej, gdzie pod przykrywką pracy 

uprawiali szeroko rozwiniętą działalność komunistyczną. 
Obaj wymienieni jako członkowie związku Młodzieży Komunistycznej pełnili od 

iedzialne Turi w partji i do pewnego 
Fróród dodzieje a terenie i 

stopnia kierowali całą robotą wywrotową 
powiatów baranowickiego i njeświeskiego. 

W trakcie sledztwa przeciwko Kabuszko i Pasynce władze bezpieczeństwa zdoła- 
ły zebrać cały: szei dowodów które charakteryzowały ich występ ną działalność. 

Ponadto rewizje w ich mieszkaniach d łynicaviiej obciążający materiał w postaci 
druków komunistycznych przeznaczonych dla kolportazru. 

W trakcie przewodu sądowego wszystkie dowody winy oskarżonych zostały skru- 
pulanie zbadane tak że po zeznaniu świad<ów sąd po dłuższej naradzie ogłosił wyrok 
skazujący obu podsądnych na 4 lata ciężkiego więzienia każdego. (b) 

  

KRONIKA 

  

| odz. 6 w łokalu II przedszkola miejskiego 
NDS ао = ul. Św. Anny 2 II piętro . Odczyt wy- 

3 Dziś Wschód aż. ga 6 m. 26 głosi p. prof. Massonius o książce Zienkiewi- 
Sytwii Zach o g 15m. 10 cza „Psychologja dziecka“. Wstęp wolny. 

ch. sł. © 
jutro NADESŁANE 

| Witalisa 
A G Dobry humor. — Nie mogą mieć dobre- 

Spostrzeżcnie oz Zsidada oo humoru ludzie cierpiący na zaparcie, gdyż 
Meteorologii U. В. В. Sei działalność kiszek zatruwa im cale 

z dnia 2 — XI. 1929 r. 

Ciśnienie 166 
średnie w za | = 

Temperatura I 

życie. Zastosowanie Cascarine Leprince w 
ilości 1 łub 2 pigułek wieczorem podczas je- 
dzenia przywróci im natychmiast radość ży- 
cia. Sprzedaż we wszystkich aptekach. 
12552—0 

Uczucie przepełnienia, nieprawidłową 
Н + 8° fermentację w jelitach, uczucie pełności i 

średnia į wzdęcia = WAAÓBIE, zastoinę żółci, bóle, 
" w bokach, ucisk w piersiach i bicię serca 

Opad za da | 5, usuwa użycie naturalnej wody gorzkiej Fran- 
bę w mm, | ciszka-Józeia, zmniejszając zbytnie  prze- 

ы krwienie mózgu, ucisk w oczach, sercu i płu- 
Wiats i c cach. Opinje lekarskie wskazują na nadzwy- 

przeważający į gz: czajny efekt łeczniczy, osiągnięty przy uży- 
waniu wody Franciszka-Józefa u ludzi, pro- 

| Uwagi: pochmur:.o, (eszcz wadzących siedzący tryb życia. żądać w apt. 

A 

| | 

za dohę gę 790 
za dobę $;  99C. 

poeci barometryczna: „Spadek ciśnienie. 

щ URZĘDOWA 
— Wyjzd pana wojewody. W poniedzia- 

łek dn. 4 listopada p. sda Władysław 
Raczkiewicz wyjeżdża do Warszawy na po- 
siedzenie kapituły orderu „Polonia Restituta" 
wobec «czego w dniu tym przyjęć u p. woje- 
wody ja bedzie. 

a iłach poległych w obronie Wil 
na. W sobotę 2 listopada Jak w Dzień Zadu- 
szny, p. wojewoda wileński Wł Raczkiewicz 
"w towarzystwie p. wice wojewody Kirtikli- 
sa, starosty grodzkiego p. Iszory Oraz wyż- 
„szych urzędników województwa, wspólnie z 
wiceprezydentem miasta p. Czyżem i zastę 
pującym rektora uniwersytetu ks. dr. Świr- 
skim, odwiedził mogiły poleg'ych w obronie 
Wilna, grób Leleweia, Syrokomli, Czesława 
Jankowskiego, Wimbora i innych na cmenta- 
rzu Rossa. Pan wojewoda był również obec- 
ny na cmentarzach Antokolskim i Bernar- 
dyńskim, 

MIEJSKA 

‚ — (0) Sprawy emerytalne pradowników 
miejskich. Dnia 31 października odbyło się 
posiedzenie specjalnie wyłonionej przez Magi 
strat komisji dla rozpatrzenia projektu sta- 
tutu o zabezpieczeniu emerytalnem pracow 
ników aniejskich. Na posiedzeniu tem uchwa* 

flono prosić sekretarza Rady miejskiej p. M. 
Dziewickiego o zreeferowanie ecałokszta.tu 

„tej sprawy ma najbliższem posiedzeniu tej 
rze ) Posied ” 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji sa- 
_ nitarnej. Dnia 6 listopada ode się Me 
dzenie miejskiej komisji Sanitarnej. Na po 
rządku dziennym: 1) Sprawozdanie z ubie- 

'głego półrocza budżetowego, 2) ustosunko- 
,/wanie się na polecenie Rady miejskiej w kwe 
Stii reorganizacji szpitali miejskich, 3) wolne 
wnioski. 

— (0) Nabycie kilku nieruchomości dla 
potrzeb miasta, We wtorek dnia 5 listopada 
odbędzie się posiedzenie specjalnej komisji 
do spraw nabywania nieruchomości dla po- 
trzeb miasta, 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt Czerwonego Krzyża. Przypo- 
minamy, że dzisiaj, staraniem Czerwonego 
Krzyża w sali kina „Šwiatowid“, Mickiewicza 
9, dr. Feliks Wasilewski wygłosi odczyt n.t. 
„Warunki higieniczne życia w Ameryce i u 
nas. 

— Towarzystwo wychowania: przed- 
szkolnego. zawiadamia swych członków i 
sympatyków, że pierwsze zebranie odbędzie 
Się w dn. 4 listopada (w poniedziałek) o 

  

  

i drogerjach. W. Z. P. Nr. 38. 
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KOMUNIKATY. 
NE: BAE) 

— Zarząd okręgu wileńskiego Polskiego 
Czeqwonego Krzyża w Celu spełnienia jedne 
go ze swych zadań, powołał do życia sekcję 
odczytów w zakresie higjeny. 

Przeżnaczeniem sekcji jest zapoznawa- 
nie szerokich warstw społeczeństwa z pod- 
stawowemi wiadomościami z zakresu higje- 
ny za pośrednictwem popularnych odczytów, 
wygłaszanych przez miejscowych. p. p. le- 
karzy. 

Podjęta przez Czerwony Krzyż sekcja 
spotkała się nietylko z życzliwem poparciem 
i bezinteresownością sfer lekarskich, ale znaj- 
duje zrozumienie i w społeczeństwie, czego 
dowodem jest fakt bezpłatnego oddania 
przez p. d-rową Rutkowską, właścicielkę ki- 
na „Światowid”, sali tegoż kina przy ul. A. 
Mickiewicza Nr. 9, gdzie co niedzielę o go- 
dzinie 12-ej będą wygłaszane odczyty. 

Pierwszy odczyt odbędzie się dnia 3 
listopada r. b. mówić będzie p. dr. Feliks Wa 
silewski n. t. „Warunki higjeniczne życia w 
Ameryce i u nas“. 

Wydaje się zbytecznem przekonywanie 
o, celowości podjętej przez Czerwony Krzyż 
akcji, zważywszy na znikomą u nas propa- 
gandę w kierunku zapoznania ogółu z higje- 
па życia codziennego. { 

Odezyty P. C. K. powinny cieszyč się 
wielkiem powodzeniem, gdyż dadzą możność 
każdemu bez wyjątku zaczerpnięcia niezbęd- 
nych wiadomości z zakresu higjeny. 

Wstęp ma odczyty bezpłatny. 

RÓŻNE. 

— (0) Sprawa oswobodzenia ko- 
ścioła Franciszkańskiego. Dowiaduje- 
my się, że sprawa sporządzenia aktu 
kupna nieruchomości od Komitetu Bi- 
bljoteki im. Wróblewskich przez Min. 
Oświaty nie mogło dojść da skutku 31 
października z powodu nieprzybycia je 
dnego z 2 członków tego komitetu, de 
legowanych do sporządzenia wzmian= 
kowanego aktu. Po porozumieniu się 
przybyłych na miejsce przedstawicieli 
Prokuratonji Generalnej, Min. Oświaty, 
i jednego delegata komitetu bibljoteki 
im. Wróblewskich, uchwalono _ załat- 
wić akt kupna we środę, dnia 6 listo- 
pada. 

Po załatwieniu aktu kupna, dyrek- 
cja robot publicmych przystąpi  nie- 
zwłocznie do zabezpieczenia murów, 

  

EPEE GANT TTE TOWA YA PZ 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE TYLKO MARKI „PEPEGE” z PODKOWĄ! 

АЛАМЬЬ АМА аЛЬ dbać sh różo ЗАМЫЙ оЦЫ tach Ra 

które w ciągu ostatnich dwóch lat za- 
łatwiania sprawy sprzedaży, zupełnie 
się zrujnowały. 

— Cele Konrada Zamieszczając 
dziś doskonale napisany artykulik pani 
Haliny Zawadzkiej, zaznaczamy, że w 
żadnym wypadku nie zgodzimy się z 
argumentem „i naprawdę nie wydaje 
się mi rzeczą pierwszorzędnej wagi, 
czy tablica pamiątkowa umieszczona 
jest właśnie na tej samej Ścianie, o 
którą opierał się Mickiewicz, czy też 
na przyległej". Jest to dla nas zbyt 
filozoficzny argument. Oczywiście mo- 
że być wszystko człowiekowi jedno. 
Może mu być jedno, czy w trumnie 
Mickiewicza leżą  mickiewiczowskie 
kości, czy też jakieś inne. — Można 
być i takim fiozofem.—Ale dopóki 
istnieje na Świecie niczem racjonalnem 
nie uzasadniony kult pamiątek, dopó: 
ty tego rodzaju filozofja nie może być 
przez ogół stosowana, zwłaszcza przy 
pamiątek tych odnajdywaniu. Powie- 
my więcej, handlarza— Włocha, który 
sprzedaje Amerykanowi za dolary coś 
nie autentycznie _ „pamiątkowego 
obecne faszystowskie sądy pociągają 
do karnej odpowiedzialaości. Powia: 
dają mu bowierr; „nadałeś pan temu 
przedmiotowi „praetium  aftectionis“, 
którego naprawdę ten przedmiot nie 
posiada. W danym razie nie chodzi 
coprawda o dolary, dlatego też zacy- 
tować możemy bliższy nam przykład. 
Oto jak swego czasu ośmieszył p. 
Rosenwertha - Różyckiego Stefan Że- 
romski za jego namiętne fabrykowa: 
nie pamiątek narodowych. Cat. 

— (b) Przestrzeganie godzin handlu. Po- 
szczególne komisarjaty policji otrzymały przy 
pomnienie zwracania uwagi na czas handlu 
w sklepach i przedsiebiorstwacli, które mo- 
gą być otwarte w czasie ściśle okleślonym. 

Szczególną uwagę poalecono zwrócić na 
zakłady fryzjerskie, które jak to zostało przez 
Starostwo Grodzkie stwierdzone, przeważnie 
nie stosują się do przepisów 0 czasie pracy 
w Zaw kb 

— az © cjonarjucza po- 
licji w służbie. W dniu 21 Wsz rb bież. 
na torze kolejowym wpobliżu Nowej Wilejki 
> ujęty JAG Babicz mieszkaniec N. Wi- 

ejki. 
Ujął go przechodzący wówczas z patro* 

lem kierownik komisarjatu st. przodownik 
Mirowski i po wylegitymowaniu powiadomił 
Babicza, że pociągnie go do odpowiedziałnoś 
ci za chodzenie po torach kolejowych co 
jak wiadomo jest surowo wzbronione. 

W odpowiedzi na to Babicz wszczął awan 
turę i obraził st. przodownika Mirowskiego, 
a ponadto oskarżył go o pobicie. Sledztwo 
nie ujawniło jakiegokolwiek uchybienia ze 
strony znanego zę swej służbistości policjan 
ta, zaś Babiczowi wytoczono sprawę sądo- 
wą. Stanął on onegdaj przed sądem grodz 
kim i został skazany na 2 tygodnie aresztu. 

— (b) W przededniu u w gminie 
żydowskiej. Notowane od dłuższego czasu 
tarcia wśród poszczególnych ugrupowań re- 
prezentowanych w gminie żydowskiej dopro 
wadziły do otwartego kryzysu. 

Otodoksi wszystkich odcieni niezadowo 
leni z taktyki większości radnych nie orto- 
doksów postanowili wycofać się z gminy i u- 
tworzyć własną gminę ściśle ortodoksyj 
ną. 

W związku z tem odbyło się onegdaj ze- 
branie delegatów ortodoksów którzy po bu 
rzliwych obradach opracowali projekt *statu- 
tu nowej organizacji i postanowili przedo- 
stawić je odnośnym władzom do zatwierdze* 
nia. Jeśli władze prośbę ortodoksów zatwier- 
dzą przychylnie to będziemy mieli dwa zrze- 
szenia gminne reprezentujące tutejsze spo- 
łeczeństwo żydowskie. Ostatnie wypadki na 
terenie gminy są z wielkim zainteresowaniem 
sledzone przez żydów, którzy naogół są 
mniemania, że szanse utworzenia w Wilnie 
drugiej gminy żydowskiej są minimalne i że 
do zatwierdzenia statutu nie dojdzie. Charak- 
terystycznem jest że ortodoksi wyłączyli ze 
swego grona „mizrachistów *, którzy jak wia 
domo są również grupą religijną. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś od- 
będą się dwa przedstawienia. Po południu o 
godz. 3.30 po cenach zniżonych „Rewizor 
Gogoła w premjerowej obsadzie z A. Zel- 
werowiczem w roli Horodniczego. Wieczo- 
rem o godz. 8 ukaże się po raz 10+y cie 
Sząca się niezwykłem powodzeniem dosko- 
nala sztuka A. Grzymały Siedleckiego „Ma- 
man do wzięcia". W głównej roli kresowego 
ziemianina wystąpi A. Zełwerowicz w oto- 
czeniu wybitniejszych sił zespołu. 

_ Jutro w dalszym ciągu „Maman do wzię- 
cia“. 

W przygotowaniu „Sen nocy letniej" W. 
Szekspira. 

   

— Teatr miejski Lutnia. Dziś teatr Lut- ь 
nia czynny dwukrotnie: w godz. 3.30 pp. po 
cenach zaś o godz. 8 po raz ostatni w sez0- 
nie pełna wytwornego humoru i finezji ko- 
medja Groisseta i Flersa „Powrėt“. 

— R. H. Inżynier, W teatrze Lutnia odby 
wają się ostatnio próby pod kierunkiem re- 
żysera nij) Waldena ze współczesnej ko 
medji „R. H. Inżynier* Brunena Winawera. 
Komedja ta jako najcelniejsza z utworów 
Winawera przez długi czas cieszyła się wiel. 
kim powodzeniem w Warszawie, zarówno 
dzięki swej niesłychanie dowcipnej akcji, jak 
i doskonałym rolom, które w Wilnie znajdu- 
ją świetnych odtworców w osobach pp. Szur 
szewskiej, Karczewskiego, Lubiakowskiego i 
Wynwicz - Wichro wskiego. 

— Gorczyńska w Wilnie. Ulubienica Wił- 
na, znakomita artystka Marja. Gorczyńska 
wystąpi na czełe własnego zespołu w teat- 
rze miejskim Lutnia dwukrotnie: w środę 6 
i 7 listopada w świetnej sztuce Verneuila 
„Radość kochania". Bilety do nabycia w ka- 
sie zamawiań 11 — 9 w. 

— Koncerty „Harfy* w Wilnie. Warsza- 
wskie Tiwarzystwo Śpiewacze „Harfa* zje 
żdża do Wilna na dwa koncerty, które się 
odbędą 23. 11. wieczorem i 24. 11. po po- 
łudniu w teatrze Lutnia. Zespół składa się z 
50 osób pod dyrekcją W. Lachmana. Bilety 
już są do nabycia w kasie zamawiań 11 — 
9 wiecz. 

— Dzisiejsza I-sza niedziela Kameralna 
w związku literatów (Ostrobramska 9) obu 
dziła jak można było przewdzieć, należne za- 
interesowanie wśród wiłeńskich miłośników 
tego rodzaju muzyki. Niewielką ilość [pozo- 
stałych abonentów nabywać można jeszcze 
przy wejściu, w cenie 8 zł. dla uczącej się 

  

młodzieży i 12 zł. za cały cykl wieczorów. wsi Zajezierze gminy głębockiej, w trakcie ry przyparty 

Najlepsza pasta do zębów, przez miljony codziennie w użyciu, uważana jest za najdoskonalszy Środek do pielęgno- 
wania zębów i jamy ustnej. Specjalne zalety: 

I. usuwa szpecący osad nazębny, 
2.czyni zęby alabastrowo białymi, 
3. usuwa nieprzyjemny zapach ust. 

ai | mm Żądajcie fedy tylko CHLOR 

Prof. M. Józefowicz rozpocznie wieczór, sło 
wem wstępnem, poczem wykonane zostaną 
przez pp. prof. Jacynową, prof. Sołomono- 
wa, Szabsaja, Salnickiego i Katza: kwarte- 
t, Moniuszki i Noskowskiego i sonata Pade- 
rewskiego. Początek najpunktualniej o 20.30 
Członkowie związku literatów korzystają z 
biletów zniżkowych po 8 zł. Biletów na po 
szczególne koncerty nie sprzedaje się. Kar- 
ty honorowe nieważne. 

— Uroczysty wieczór ku czci E. Orzesz- 
kowej. W czwartek 7 bm. w teatrze miejskim 
na Pohulance odbędzie się uroczysty wie- 
czór ku uczczeniu Elizy Orzeszkowej. Wie- 
czór rozpocznie przemówienie prof. Kolbu- 
szewskiego. Program składać się będzie z in 
scenizowanych utworów E. Orzeszkowej „A. 
В. С. „Gloria victis" oraz zimowy wieczór 
w wykonaniu zespołu dramatycznego te- 
atrów miejskich. Inscenizacja utworu „ W 
zimowy wieczór * dokonał W. Hulewicz. Wie- 
czót E. Orzeszkowej wywołał wielkie zainte- 
resowanie. 

— Rewia „Złote Wilno“. Jutro w ponie- 
działek zaszczytnie znany zespół rewji wi- 
leńskiej wystąpi w teatrze Lutnia z nową ak 
tualną rewją „Złote Wilno”, składającą się 
z piosenek, skaetchów, rewellersów i produk- 
cyj tanecznych. Całość ujęta w 14 obrazów 
na tle dekoracji Lidji Cholot wywiera nad- 
wyraz miłe i artystyczne wrażenie. Pozo- 
stałe bilety nabywać można w kasie zama 
wiań w teatrze Lutnia 11 — 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Holiywood — Hrabia Monte Cristo. 
Heljos — Mocny człowiek. 
Światowid — Dziewczę z huśtawki. 
Słońce — Sen o miłości. 
Ognisko — Królewska kochanka 

M — Policmajster Tagiejew. 
Lux — Miłość i łzy Szopena. 
Wanda — Ostatni rozkaz. 
Eden — Z bolszewickiego raju. 
Kino miejskie — Marjetta tańczy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Dwie kobiety targnęły się na ży- 
cie. W dniu 1 bm. wypiła esencji octowej w 
ceelach samobójczych Marja Pietruszkiewicz 
zamieszkała przy ulicy Piłsudskiego 54. Przy 
czyną targnięcia się na życie było nieporo- 
zumienie z rodziną. W tym samym dniu u- 
siłowała odebrać sobie życie Lucja Żuchow- 
ska (Zawałna 23) która również wypiła esen 
cji octowej. Stan Żuchowskiej bardzo ciężki. 

— (c) Zatrzymanie złodzieja. Na gorą- 
cym uczynku kradzieży łóżka z korytarza 
przyłegającego do mieszkania Jadwigi An- 
drzejewskiej (Słowackiego 19) został ujęty 
znany złodziej zawodowy Jan Puszkarewicz. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 31 
ub. m. od dnia 2 listopada zanotowano w 
Wilnie 101 wypadków z czego kradzieży 10 
zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu 26, 
niestosowań się do przepisów administracyj- 
nych 48 i różnych innych 17. 

— (c) Nagły zgon. Zmarła nagle E. Ada- 
mowicz (Nowoświecka 16) cierpiąca od dłuż 
szego czasu na wadę serca. SLR 

— (c) Kradzieże , Józefowi Wojt kie- 
| wiczowi (Niedzwiedzia 20) skradziono „przy 
bory* dorożkarskie wartości 120 zł. nato* 
miast Katarzynie Kulaniec (Słomianka 20) 
skradziono z mieszkania garderobę wartości 
100 zł. W związku z tem policja ujęła pe- 
wną kobietę u której część rzeczy należących 
do Kulaniec odnaleziono. 

— (c) Ciężko poranił żonę. W ubiegły 
piątek w mieszkaniu małżonków Bumblów 
przy uł. Styczniowej 5 wynikła sprzeczka w 
trakcie której mąż B mblowej będąc w sta- 
nie najwyższego podniecenia nerwowego 
chwycił stojącą koło pieca siekierę chcąc za 
dać cios Bumblowej. 

Wystraszona kobieta widząc niebezpie- 
czeństwo 'wybiegła z mieszkania chcąc u- 
kryć się, lecz nim zdołała przekroczyć sień 
otrzymała okropny cios w głowę tak że pa- 
dła na miejscu bez zmysów. Odgłosy walki 
doszły do uszu sąsiadów Bumblów którzy 
pośpieszyli rannej z pomocą i powiadomili 
o wypadku policję. Bumblową przewieziono 
do szpitala św. Jakóba w stanie bardzo cię- 
żkim. Męża jej zaś policja osadziła w aresz 
cie do dyspozycji władz sądowych. 

— (c) Śmierć dziecka pod gruzami wałą- 
cego się sufitu, W nocy z soboty na niedzie- 
lę w domu Nr. 13 przy ulicy Portowej zda 
rzyła się katastrofa budowlana. Około @. 2 
mieszkańcy tego domu zostali zbudzeni ło- 
skotem spadających cegieł w mieszkaniu sze- 
wca Piisa mieszkającego od diuższego czasu 
w parterowym domku dzierżawionym od ży 
dowskiego towarzystwa dobroczynności ja- 
ko właściciela posesji. 

W chwili gdy otwarto drzwi do mieszka- 
nia Płusa zastano cały pokój gdzie spał 
szewc, jego żona, dziecko, zasypany cegłami 
i odłamkami sufitu. 

Gdy z pod rumowin wydobyto zasypa 
nych okazało się, że Plus i jego żona ulegli 
poważnym poranieniom, zaś ich dwuletnia 
córka poniosła śmierć wskutek przygniecie- 
nia. Wstępne badania miejsca katastrofy na 
sunęły przepuszczenie, że spowodowana ona 
została nadpsuciem mateerjałów  budowlan. 
wystawionych stale na działania atmosfery- 
czne. 

— (c) Nieudany napad rabunkowy w 
środmieściu, W nocy z 31 ub. m. na 1 fisto- 
pada na idącego z dwoica kolejowego Anto- 
niego Daraczewskiego (Cicha 4) na rogu ul. 
Szopena i Sadowej trzech osobników doko- 
nało napadu. 

Daraczewski widząc że jest osaczony i 0 
iając się o życie, oddał napastnikom po- 
ane przy sobie 10 zł., koc, poduszkę i 

czkę papierosów. W chwili, gdy napastni- 
yli się w jednej z bocznych uliczek Da- 

raczewski powiadomił o całem zajściu poli- 
cję, która orjentując się, że napastnikami mo 
gą być jedynie kręcący się koło dworca wło 
czędzy dokonała rewizji w znanej spelunce 

złod iej „cioci Bejli* przy ulicy Sadowej 
19 s jednocześnie różnym wykolejeń- 
com za miejsce zbiórek. 

Wśród pensjonarjuszy cioci Bejli rozpo- 
znano odrazu sprawców napadu i aresztowa 
mo ich. Sato: Antoni Lisiecki („menażerja" 
przy uł. Połockiej 4) Ignacy Leonowicz (No 
wy Świat 60) i Michał Mozel (Szawelska 6) 

— (b) Zapadła się jezdnia. Na ulicy św. 
Anny zapadła się jezdnia na nieznacznej prze 
strzeni. Spowodowane to zostało ostatniemi 
deszczami, które podmyły jezdnię w miejscu 
gdzie niedawno prowadzone były roboty ka- 
nalizacyjne. 

— (c) Niebezpieczeństwo chodnikowe. 
Nienaprawiony chodnik na ulicy Mickiewicza 
(koło d. nr. 5 i 7) znowu spowodował po- 
kaleczenie dwóch przechodniów. 

Wczoraj o mroku przechodząca tamtę- 
dy jakaś pani w starszym wieku wpadła do 
jednej z wyrw i tak dotkliwie uszkodziła no 
gę że dopiero przy pomocy kilku przechod- 
niów zdołano ją ulokować w dorożce i od- 
wieżć do mieszkamnia. 

Dziwne jest zachowywanie się Magistra- 
tu, który mimo zwracanych mu uwag na stan 
chodnika na tym odcinku, dotychczas nic nie 
zrobił by uszkodzone miejsce naprawić. 

-— (c) Nożem w rękę za zajęcie konia w 
szkodzie. Onegdaj nad rinem na polu koło 
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ELZA GORDONO WA: FRUMKINÓW 
po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła w dniu 1 go Listopada 

Oczem zawiadamiają w nieutulouym żalu 

MĄŻ, SYN, CÓRKA i RODZINA. 
Eksportacja drogich nam zwłok z mieszkania przy ul. JakóbajJasiń- 

skiego 24 nastąpi dziś 3:go Listopada o godz. 11—30 

  

  

W poniedziałek, dn. 4 listopada w pierwszą rocznicę Śmierci 

s Tp. 

| Dra Ojadystaoa Szoengrukena 
odprawiona zostanie Msza Świeta za spokój Jego duszy o godz. 7 
m. 30 rano w kościele św. Jakóbą, as a 

Q czem zawiadamia 

Š. + P. 
MARJA z KOLEŚNIKÓW 

SKARBEK-TELSZEWSKA 
ONA DOKTORA MEDYCYNY 

po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 2 listopa- 
8 da r. b. przeżywszy lat 35. 

£ksportacja z domu żałoby (Antokolska 62) do kościoła po-Trynitar- 
skiego na Antokolu odbędzie się dnia 3 listopada o godz. 4 p.p., a stam- 
tąd, po nabożeństwie żałobnem dnia 4 listopada (w poniedziałek) o godz. 
9 rano na cmentarz po-Bernardyński. 

O tym smutnym obrzędzie zawiadamiają w głębokim smutku pogrąteni 
Mąż, córka, synowie, słostra, brat i rodzina. 

RODZINA. 

Z powodn zgonu 

B. P. 

T
P
S
 

w Wilnie p. Adolfowi Gordonowi 

Elzy Gordonowej 
głębokie $współczucie Wice-Prezesowi Izby Przemysłowo-kandlowej 

wyrażą 

Zarząd Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie 

Wezoraj na Rosie 
Pogoda w dniu wczorajszym nie 

dopisała. Bywały u nas czasy, zwła- 
szcza za panowania... kalendarza sta- 
rego stylu, że jeździło się na cmen- 
tarz saniami. Wczoraj jednak bardziej 
normalne wypadły Zaduszki. - Lał 
prawdziwy jesienny deszcz. . Mimo to 
wszakże tłumy niezliczone Śpieszyły 
na Rosę zwłaszcza, chociaż i inne 
cmentarze licznie były przepełnione. 
Rosa to jakby główna siedziba tego 
najstarszego Wilna... bo Wilna umar- 
łych. Morze Świateł, morze  ludzi- 
wieńców, tradycyjnych Świeczek, cho- 
inek, kwiatów. 

W Dzień Zaduszny 'na Rosie w 
Wilnie spotkać można wszystkich, 
wszystkich bo należących do najróż- 
niejszych odłamów warstw społecz- 
nych, partji, narodowości. 

Tam groby Syrokomli, Euzebju- 
sza Słowackiego, teraz też Lelewela, 
Mortwiłła, Basanowicza i świeża mo- 
giła Czesława Jankowskiego. Groby 
żołnierzy polskich i groby żołnierzy 
Htewskich. Zacierają się te różnice 
wrogie i namiętności różniące wilnian 
w poglądach, bo jednocześnie zaciera 
się granica mtędzy miastem żywych i 
miastem umarłych. Tak to bywa. 

Dwie arterje główne prowadzące 
na cmentarz Rossa regulowane były 
sprawnie przez organa policji, gdyż 
jak praktyka lat ubiegłych wykazała 
często zbyt wielkie zbiegowisko ludzi 
pieszych i pojazdów różnego rodzaju 
grozi bezpieczeństwu. Jechało się tam 
ulicą Rosa przez most kamienny— 
wracało zaułkiem Rossa przez prze- 
jazd kolejowy. Do bram cmentarza, 
jak zwykle docisnąć się trudno. Ale 
i tu czuwano w miarę możności nad 
regulacją tłumu. Deszcz gasił Świece 
i niejeden dłużej się na cmentarzu 
zatrzymał, ażeby jeszcze swą raz za- 
palić, a nuż przestanie padać... Tym- 
czasem z góry z kroplami późnej je- 
sieni leciały liście, tak jak dawniej, 
pk zawsze Od najstarszych , cza- 
sów... 
  

wyprowadzania konia ze szkody został prze- 
bity nożem Nikodem Sabynicz mieszkaniec 
tej wsi. е ` : 

Sprawcą poranienia sąsiad Sabynicza, 
Bronisław Įermaszowicz zostai aresztowany. 

— (c) Zamach na „Apollina“ gieboc- 

kiego. Na ulicy. Wileńskiej w, Głębokiem do 

przechadzającego się spokojnie popularnego 
mieszkańca miasteczka p. Antoniego Pietkie- 
wicza niespodzianie podbiegła: niejaka Jadwi 

ga Siemaszko, która nim Pietkiewicz zorjento 

wał się w grożącem mu niebezpieczeństwie 

rzuciła mu w twarz szmaty nasycone jakimś 

żrącym płynem. Skutek jest ten, że p. Piet- 

kiewiczowi uszkodzone zostało jedne oko. 

Powody zemsty niewieściej bada policja. 
— (c) Chcąc otrzymać - 

dzeniiową podpalił własny dom. W nocy z 
soboty na niedzielę we wsi Wojdaty gminy 
rudomińskiej w zabudowaniach Jana Stankie- 
wicza wybuchł pożar który zniszczył część 
domu. х 

« Podczas badań przyczyn pożaru natrafio- 
no na ślady umyślnego podpalenia co po- 
twierdziło się przy badaniu Stankiewicza, któ 

o muru przyznał się, że podło- 

RADJO 

Pierwszy tydzień w/g nowego programu 

Niedziela 3 listopada 1929 r, 

10,15: Transmisja dzwonów i nabożeństwa 
z Bazyliki Wileńskiej. Mszę św. i 
ks. prefekt Adam Sawicki, kazanie wygł. 
ks. kanonik iLeon Żebrowski. Chór pod 
dyr: Władysława Kalinowskiego. 11.55— 
12.10: Transmisja z Warsz. Sygnał czasu, 
hejnał z Wieży Katedralnej w Wilnie i ko- 
munikat meteorologiczny z Warszawy. 
12.10 — 14.00: Koncert. 14.00—15 20.1 Tr. 
z Warszawy, Odczyty rolnicze. 15,59—17.15 
Poradnia prawna Nr, 1: „O nowym Kode- 
ksie Postępowania Karnego* ;wygłosi adw. 
Stanisław Węsławski. 17.15—17.40: Transm. 
z Warszawy. Odczyt prof. H. Mościckiego. 
17.40—19.00: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert. 19.00 — 19.25: „Kukułka Wileńska". 
19.25 — 19.40: Kurs języka niemieckiego 
(lekcja 1), prowadzi dr. Włodzimierz Jaco- 
ci. 19.40 — 20.00: Program na dzień na- 
stępny, sygnał iczasu z Warszawy i  roz- 
maitości. 20.00 — 20.30: Transmisja z Po- 
znanis. Słuchowisko. 20.30 — 2200: 1 Nie- 
dziela Kameralna, organizowana przez 
Polskie Radjo w Wilnie w porozumieniu ze 
Związkiem Zawodowym Literatów Polskich 
i Wil. Towarzystwem  Filnarmonicznem 
(transmisja z siedziby Związku Literatów 
Ostrobramska 9) Wykonawcy: prof. Mar-- 
celina Kimont-Jacynowa (fort.), prof. Her- 
man Sołomonow (1 skrzypce), Michal 
Szabsaj (Il skrzypce), Mikołaj Salnicki (al- 
tówka), Albert Katz (wiolonczela) w pro- 
gramie muzyka polska XIX wieku. 22.00 — 
23.00. Transmisja z Warszawy, felietony i 
komunikaty. 23.00: — Transmisja rewji 
murzyńskiej z Wystawy „Radjo i Świ atło* 
w Wilnie ul. Mickiewicza 23. 

  

Poniedziałek, 4 listopada 1929 r. 

11.55 — 12,05: Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu. 12.05 — 13.10: Muzyka 
z płyt gramofonowych. 13.10 —; 13.20: Tr. 
z Warszawy. Komunikat meteorologiczny. 
15.40—16,00: Program dzienny, repertuar i 
chwilka litewska. 16.00—16.15: Komunikaty 

Audycja dla dzieci. Bajeczki dla najmłod- 
szych wygł. Zofja Tokarczykowa. 16.40 — 
17.25: Koncert muzyki popularnej. 17.25— 
17.45: „jak nie należy mówić po polsku* 
(pog. 1) wygłosi Jerzy Wyszom'erski. 17.45 
—18,45. Transmisja z Warszawy Koncert 
18.45 -1925: Audycja literacka „Sachem, 
Henryka Sienkiewicza w wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wil. 19.25—19.40: *Kurs języka wło- 
skiego (po wznowieniu lekcją 1) ;prow. dr. 

/ Jaina Rostkowska. 19.40—20.05. Program 
na dzień następny, sygnał czasu z Warszaw. 
j rozmaitości. 20.05 — 20.30: „O katedrac 
fr.ncuskich* odczyt wygł. architekt Wła- 
dysław Borowski. 20.30 - 22.00: STransmisja 
z Warszawy: Operetka Offenbacha „księżna 
G<rolstein*. 22.00 -- 23.00: Trznsmisja z 
Warszawy, feletony i komunikaty. 23.00— 
24.00: Spacer detektorowy po Europie, re- 
traasmisją stacyj zagranicznych za pośred- 
nictwem PAP. 

  

  

żył OigA chcąc uzyskać od zakładu ubezpie- 
czeń odszkodowanie. 

OFIARY. 
Bezimiennie. Komit. Chleb dzieciom zł. 

5. Na Żłobek im. Maryi zł. 5. Na walkę z 
żebractwem zł. 5. Na komitet odbudowy ko- 
Saga trynitarskiego zł. 5. 
zł. 50. 

  

H. Hryniewicz | | 
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  ZAKŁAD KRAWIECKI 

LOŃGIKA KULIKOWSKIEGO 
(byłego krojczego pierwszorzędnych firm warszawskich) 

WILNO, ul. WIELKA 13, 
Niniejszem zawiadamia Szanowną klientelę, że zaopatrzył 
swój zakład, w duży wybór; MATERJAŁÓW NAJLEPSZYCH 
GATUNKÓW  oraz przyjmuję  obstalunki — па ubrania 
DAMSKIE MĘSKIE i UCZNIOWwSKIE na zamówienie i gotowe. 

ZA GOTÓWKĘ i NA RATY. —0 

Od dnia 31 paždziernika do dnia 4 listopaia 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Dzis tanczy Marjetta“ 
Komedja w 10 aktach. Brąwurowe dzieje dziewczęcia, z którego w okrutny sposób zażartowano. 

al. Ostrobramska 5. W roli głównej: LYA MARA. Nad program: „HOLLYWOOD, RAJ FILMOWY* w 2 aktach. Kasą 
czynną od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „AMERYKA. 4 A 

Li 

i Dziś ost. uzień! Chlu= Współczesny „dramat salono- 
KINO-TEATR | ba literatury polskiej MROGRY CZŁOÓWIE wo-erotyczny na tle powieści 

: ШБЪШЁ“ St. Przybyszewskiego. W roli tytułowej znakomity artysta teatru Stanisławskiego GRZE- 
“ | GORZ CHMARA oraz urocza artystka teatru Narodowego Marja MAJDROWICZ, Agnes KUCK, 
Wileńska 38 | A. Zelwerowicz, Artur Socha iinni. Tańce w wykonaniu zespołu „TACJAN GIRLS" Film realizo- 

с | wany z amerykańskim rozmachem. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

a] JUTRO PREMJERA! "Tryumfalay przebój sezonu! Władca serc niewieścich IWAN PETROWICZ, i posągowo 
KINO-TEATR piękna LIL DAGOVER w swej najnowszej kreacji, potężnem arcydziele 

i. 

| Kino Miejskie 
| ВАМА MIBJSKA 

i 
  

  

   

   
i INNE WYROBY SKORZANE, 

NAJLEPSZEMI KRAJOWEMI FARBAMI 
              i 

KAWĄ „GLANOVA 

  dE a. Noce BCZSENNE... 
palic? dramat miłości dwojga kochanków! Cudowne sceny! Olśniewający przepych m. a we 
gra potentatów ekranu! Przepiękne kobiety! Mistrzowska reżyserja! Seansy © godz. 4, 6, 8 i 10 
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WARSZAWA KRAK. _PRZEDM. 17- „HELIŪS 
  
  

  

  

    
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

    
  

  

  

  

  

  

Jeśli chcesz odzyskać ż KTOSIA ss ES energię, IDR E IGRAKAGNRNENGRUZDNREBNAR ssonuoeazzodWICZE I STI "Daisidasno oc Elė ang IKS Supertilm produkcji « kato LS apa 
d 5 tyt — га w wej ciała, usunąć kwasy SE a ać apetyt — jedyny в : OTRZYMANO NAJNOWSZE MODELE a a 1929—30 r. Nieśmiertelne arcydzieło ALEKSADRA DUMASA 

@ a КАМЕ „GLANOVĄ:: | | A NEN IJ ooo HRABIA MONTE CHRISTO a Fabryk: „Pleyel — Paris“, „Arnold 8 smaczną, zdrową, zupełnie nieszkodliwą na serce, в з э » @ 6 
jak Sani zalecaną w racjonalnem odžywianiu dzieci. 5 Fibiger“, „A. Drygas“ „Sommerield“ Ė a „HOLLYWOOD Role główre kreują 3 gwiazdy międzynarodowe: 

Wyrób kawy odbywa się pod ścisłym nadzorem @ 8 Mickiewicza 22 bil Dagausr, Bernard Gozizke i Jean Angela. 
w majątku Żuki ziemi: Wileńskiej 8 K D b k s poem > Film „Hrabia Monte Christo“ jest owocem pracy umysłu ludzkiego, 

Udziela się informacyj i przyjmuje się zamówienia B LJ ą r 0 w Ss a. a prześcigejący pod względem techniki, fabuły, szaleństwa i okrucieństwa; Wil 113 Maja Nr. 9. 10. — A. Kiister. * a najśmielszy wymysł fantazji ludzkiej. Niewidziany przepych wystawy. no, ui. 5-go Maja Nr. 9. m. 10, » SĘ Ё Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, a Mistrzowska gra oki pw: = e po- 
Е ł. klg.; "/2 klg. 8 zł. B > wyższego filmu kosztowało lolarów. 

Wysyła s = pode PANA 1ESP-S a SPRZEDAŻ i WYDZIERZAWIENIE 5 Specjalną ilustracę muzyczną wykona orkiestra konceriowa. 
OBY CZNABNGDBZKCZOCZE WA RZ OGDO LWRO WRO BRANA W sobotę i w dni świąteczne początek o godz. 4, 5.30, 7, 8.30 i 10.25. — W poczekalni transmisja radjowa, 

8 r 

r a Nowootwarty skiep sukienny 8 
т N I p. OCHRONNE e i a Wiowiecka 

alcowane, do stopni betono- 
Uwaga! aj epsze wych, drewnianych, żelazne i L * 22. R 

RED TA mosiężne. AN 
б й NAROŻNIKI  OCHRORNE Ė Otrzymano na sezon jesienny i zimowy w wielkim wyborze a 

1400520. (niGgOWIe (jo IN! E. g OsTaTE NOWOŚCI MĘSKIE I DAMSKIE E 
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