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Lucjana Ż:ligowskiego, wkroczyły do Wil- 

„nem znegowaniu niewątpliwych i niejedno- 
krotnie z człą słanowczością zadeklarowa-- 

 mułowanie swoich aspiracyj politycznych i tzony i działający pod okiem i opieką 

czy O tem jaż historja powstania Samoobro” 
ny Wileńskiej, niestety, dotychczas zupełnie 

cać zgóry ludności polskiej Litwy  Histo- 

 runków polskiej myśli politycznej brzmi 

“ mieszkujące: Litwini, Polacy, Białorusini, w 

„ły tę deklarację w cokolwiek zmienionem, 
„. lecz małe odbiegającem od podanego po- 
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B Restauracji 
Dr m 

: B. @ Mieczysław Szwengruben | | 
zmarł po ciężkich cierpieniach da. 7 października 1928 r., przeżywszy lat 69. ® Ę >” 

Eksportacja zwłok z kaplicy antokolskiej sa cmentarz Rossę odbędzie się 

10 b. m. W tejże kaplicy odbędzie się nabożeństwo o godz. 8 rano.     Krewnych, przyłaciół i znajomych zawiadamia o tem pogrążona w gię- 

boxim smutku | 
| RODZINA. 
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Rzut oka w przeszłość 
Dzisiaj mija 8 lat od chwilikiedy woj- ; może, oczywiście, być uwsżane za skrępo- 

ska dywizji litewsko-białoruskiej ersz z od- : wanie woli zainteresowazej ludności! Odez- 

działami rekrutującymi się w swej więk- ; wa Naczelnego Wodza wejsk polskich z dn. 
szości z ochotników miejscowych pod do- i 19 kwietnia 1919 r. „do mieszkańców b. 

wództwem syna Ziemi Oszmiańskiej, gen. ; W. X. Litewskiego" dowodzi jeszcze raz 
,niezbicie jak dalece obcą była Polska od 
jednostronnego przesądzania losów poli- 
tycznych naszego kraju. 

Jeżeli wypadki potoczyły się innym 
torem, to wpłynęła na to nietylko i nie w 

głównej mierze zmiana tendencyj sfer kis- 

rowniczych państwa polskiego. Zadecydo- 
nych aspiracyj politycznych przeważającej |; waly o tem przedewszystkiem nastroje sa- 
większości mieszkańców tego kraju. Ger. | mejże ludności polskiej ziem b. W. X. Li- 
Zeligowski, wkraczając do Wilna, zmierzał | tewskiego, uwarunkowane stanowiskiem in- 
do restytuowania tych pogwałconych praw ; nych narodowości ziemie te zamiesz- 
ludności. Pogwałcenie nastąpiło w drodze kujących. Realizacja koncepcji politycz” 

przymusu opartego na sile zbrojnej, to też ; nej W. X. Litewskiego zależała od ist- 
tylko siłą zbrojną mogło ono zostać usu" | nienia niezbędnych po temu  warun- 
nięte. Polska ludność Wileńszczyzny była w ików, to znaczy od zbieżności tendencyj 

tem szczęśliwem położeniu, że posiadała | tego rodzaju u wszystkich a przynajmniej 
wówczas własną siłę zbrojną. Walczyła OBA | u kilku sarodowści kraju. Tego kardynal- 
wespół z armią polstą przeciwko wspólne- | nego warunku zabrakło. Litwini stanęli 
mu wrogowi. Skoro jednak nastała chwila ; odrazu na stanowisku narodowego pafń- 
politycznych decyzyj o losach ziemi ojczy- ; stwa litewskiego, pragnąc mimo to włączyć 
stej musiała ona stanąć na straży jej inte- | doń ziemie nielitewskie, Białorusini okaza- 
resów i aspiracyj. li się czynnikiem nie dojrzałym jeszcze do 

Czasy rewolucyjne nie liczą się z formal- | samodzielnej roli politycznej, Żydzi zapa- 
nościami. W okresie politycznej likwidacji j trywali się na to wszystko z wielkim scep- 
wojny Światowej państwa powstawały nie | tycyzrmem, nie wierząc w trwałość ani 
sprawa, lecz z faktu, opartego na wyrazie |; Polski, ani Litwy i oczekując nieęuniknio- 
woli zainteresowanej ludności. Fakty, które | nego powrotu Rosji na te ziemie. W tych 
mogły być utrzymane šwiadczyly o zgo- i warunkach koncepcja odtworzenia W. X. 
dności ich z potencjałoą siłą dążności miesz- j Litewskiego musiała upaść i ludność pol- 
kańców, a przez to nabierały faktycznie i Ska skięrowała swe dążenia na zrozumia- 
mocy prawe. łych przesłankach uczuciowych oparte do 

W rewolucyjnym przebiegu paru lat j połączenia się w jakiejkolwiek formie z 
powojennych jedynie ludność polska w na- | Polską. 
Szyma kraju zdobyła się na wyraźne  sfor- Nacjonalistyczny rząd litewski, utwo- 

  

na. Cel tej axcji był jasny: wyrzucenie wła- 

dzy, narzuconej krajowi przez porozumienie 

nacjonalistycziego rządu litewskiego w Ko- 
wnie z Rosją Sowiecką, oparte na zupel- L
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na poparcie ich czynem zbrojzym. Świad- | niemiecką w Kownie nie tylko przeciw- 

działał temu naiuralnemu dążeniu ludności 
polskiej, nietylko dążył do rozciągnięcia 
na polską część Litwy Historycznej swej 

władzy, lecz odmawiał tej ludności nawet 
prawa do narodowego samcokreślenia, u- 
znając ją za spolonizowanych Litwinów, 
których odpolszczenie stawiał otwarcie 50- 
bie za cel najbliższy. ; 

W żadnym momencie przebiegu tych 
psru lat rząd tes nie zdołał czynem po- 

twierdzić słuszność swoich aspiracyi, ani 

na chwilę nie utwierdził swego panowania 
w kraju o własnych siłach, bez obcej po- 

mocy, nigdy nie skupił przy sobie choćby 

setki ludzi, gotowych do zbrojnego czynu 

w obronie kraju, zawsze pozostał obcym 

niecpracowana. Świadczy o tem wielka ilość 
ochotników, którzy pośpieszyli do armii 
polskiej z pełną słusznością Oczekując od 
niej najpełniejszego zabezpieczenia swobo- 
dnej realizacji swoich dążeń politycznych. 

Polska nie zamierzała bowiem narzu- 

ryczneį takich lub innych form jej przy- 
szłego bytu. „Deklaracja polska w sprawie 
Litwy“ z dn. 19—22 maja 1917 r, podpi- 

saua przez przedstawicieli wszystkich kie- 

jak nasiepuje: 

„Stronnictwa i kierunki polityczne w 

osobach niżej podpisanych swych przed- 
stawicieli w imieniu wskrzeszosego pań- 

stwa polskiego żądają niepodległego bytu 

państwowego także dla ziem dawnego Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego. 

Polska dążyć będzie niezłomnie do 

wznowienia związku z niepodległą Litwą w 

mocnem przekonaniu, że ludy Litwy za- 

ski mie uzyskał niczyjej zgody, prócz So- 
wietów, na rozciągnięcie suwerenności Re- 
publiki Litewskłej na Ziemię Wileńską, a 

otrzymując faktycznie posiadanie jej z rąk 

najpierw Niemców a potem bolszewików 
nie zdołał tego posiadania w swojem ręku 
utrzymać. | 

Ten jeden fakt wystarcza dla ebale- 

nia długich wywodów pp. Lapradelle, Le 
Fur i Mandelstamma, którzy podjęli się 
obrony tezy, że decyzja konferencii amba» 
sadorów z 15. Ill. 1923 r. nie obowiązuje 
Litwy, ponieważ ona została pozbawiona 

Wilna, posiadanego prawnie na podstawie 
traktatu moskiewskiego z 12. VII. 1920 r. 
bez swojej na to zgody. Słusznie też od- 
powiada na to prof. Georges Scelle, że 

konferencja ambasadorów ze stanowiska 

dobrowolnem i zgodnem połączeniu obu 

państw zcajdą zabezpieczenie narodowego, 
kulturalnego i ekonomicznego rozwoju 
wszystkich warstw społecznych *. 

Dwa prawicowe stronnictwa (Polityki 

Realnej i Narodowej Demokracji) podpisa” 

wyżej brzmieniu. 

Zapowiedziane w deklaracji dążenie 

miejscu.   Na pierwszem miejscu stoją w Dynaburgu niezawiśli socjaliści! W lłukszcie lista 
; polska zajmuje plerwsze miejsce, W Bracławiu — drugie, w Rzeżycy — czwarte i t. d. 

Ogólna liczba głssów polskich w pswiecie lłaksztańskin wznosi 5006 głosów. 
, Ogólna zaś liczba głosów polskich w Latgalji — 8000 głosów. Webec tego obie dotych - 
czasowe kandydatury polskie są zapewnione. 

W porównaniu z ostatniemi wyborami lista polska w Laigalji wzrosła, ® Zem- 
galji pozostała ta sama. 

Poważne zwycięstwo na terenie Zemgalji i Lstgalji odnieśli niezawiśli socjaliści i 
chrześcjańsko- narodowi. 

Dotychczasowe wyniki. 

RYGA, 8. X. Pat. Według tymczasowych obliczeń wyniki wyborów do sejmu w 
okręgu ryskim przedstawiają się jak następuja: Z 19-u mandatów socjal-demokraci zdo- 
byli 5, komunistyczne związki zawodowe 3, łotewska prawica 2, związek chłopski 1, 
grupy centrowe 2, żydzi 2, rosjanie 1. 

 jeżdżał w tej chwili samochód. 

  

ś iony. 
Dzienniki komunistyczne ogłaszają zupełnie otwarcie, że owym prelegentem był | 

pos:ł komunistyczny Schultz, który w ciągu nocy z soboty na niedzielę ukrywał się 
w gmachu Reichstagu, aby przęczekać 24 godziny, po upływie których korzystać już. 
mógł z nietykalności poselskiej. | 

Nocą z niedzieli na poniedziałek powracał kolejką podziemną do centrum miasta 
i spotkał w wagonie redaktora „Vorvartsu* Schiffa, który poznawszy bohatera całej 
afery spoliczkował posła Schultza. 

Pomiędzy redaktorem Schiffiem a posłem Schultzem doszło do zaciekłej bijatyki, 
której kres położyli dopiero urzędnicy kolei podziemnych, rozdzielając obu powaśnio- 
nych. 

O zajściu spisano protokół. Prasa berlińska donosi dziś, że poseł Schultz ma wy- 
toczyć redaktorowi Schiffowi skargę sądową o pobicie. 

  

ZAWIADOMIENIE 
DZISIAJ WIECZOREM. w nowoodrestańrowanym lokalu byłej 

Myślisskiej przy ul. Mickiewicza 9, nastąpi OTWARCIE 
| ee @ @ 4„ e e 

Restauracji Ziemiańskiej 
Kwariet muzyczny. Wykwintra kuchnia pod kierownictwem znanego kuchmistrza. 

REREZROJ REJ ROJREJ RODZ KOJ KOJ KOJ KOJ RCOYKCJKOJ OKCZKCJ KOJ KOJKCJKCJKCJ KOJ KOJ ECJKOJKCJKCJKCJ CSIKCJ | 

Po wyborach w Łotwie. 
Lista polska odniosła poważne sukcesy. 

RYGA. 8. X. (ATE.) Według wiadomości, nadchodzących z Latgalii i Żemgajji 
lista polska oduiosła poważne sukcesy. W Dynaburgu lista polska stoi na drugiem 

RYGA, 8. X. Pat. WyBory do sejmu miały wszędzie przebieg spokojny. Udział 
wyborców wynosił 88 proc. Pierwsze wyniki obliczeń w poszczególnych okręgach nie 
zdają się wskazywać na jakiekolwiek poważne zmiany. 

Strzał do członków komisji wyborczej. 
RYGA, 8, X. (ATE.) Wczoraj w nocy do samochodu, którym jechało dwóch 

członków komisji wyborczej, wiezących uraę wyborczą z miejscowości Bsldera do 
Rygi pod ochroną dwóch policjantów, — dotychczas niewykryty sprawca dał strzał, 
który ugodził w plecy jednego z policjantów. Policjant zmarł na miejscu. 

Władze rozpoczęły śledztwo. Istnieje podejrzenie, że strzał dał przez nieostrož- 
ność jeden z wartowników wojskewych hangarów samochodowych, koło których prze- 

Echa sensacyjnego uprowadzenia prelegenta. 
BERLIN 8.X. (Pat). 5ensacyjay incydent uprowadzenia socjalistycznego prelegenta 

i wygłoszenia odczytu przez komunistycznego įposla został prawie całkowicie wyja- 
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Z poważaniem — ZARZĄD. 

KSIĘGARNIA K. RUTSKIEGO | 
Wileńska 38 

dostarcza książki angisistie, francu- 
ski: 1 niemieckie orsz czasopisma 

szybko i tario 3372-1 

  

Dzień polityczny. 
Prezes Rady Ministrów prof. Bartel 

udsł się przedpołudniem na Zamek, gdzie 
był przyjęty przez Pana Prezydenta Rzoli- 
tej. Konferencja trwała 2 godziny. 

Następnie p. premier przyjął w Pre- 
zydjum Rady Ministrów min.: Niezabytow- 
skiego,  Jurkiswicza i Kwiatkowskiego. 
Wszystkie konferencie dotyczyły spraw natu- 
ry gospodarczej, a głównie prac poszczegól- 
nych resortów nad budżetem na rok przy- 
szły, które to prace *ą już na ukończzniu, 

Minister komunikacji inż. Kiihn od- 
był wczoraj dłuższą konferencję z min. 
Moraczewskim, poświęconą sprawie  bu- 
dowy, przewidzianej w nowym budżecie 
obu ministerstw, nowych mostów. 

Ustalono, że nietylko mosty kolejowe 
ale także mosty, które mają być wybudo- 
wane w nadchodzącym roku przez Mini- 
sterstwo Robót Publ., wykonane zostaną w 
warsztatach w Starosielcach pod Bisłymsto- 
kiem. Warsztaty te należą do Min. Komu- 
nikacji i w ciągu ostatniego czasu wyko- 
nały szereg poważnych robót, które dają 
jak mwajlepsze rezultaty. 

6 hliwy Kowieńskiej 
Żałóbne uroczystości na Litwie w 

dniu 9-go października. 

KOWNO, 8.X. (Ate). Gabinęt mini- 
strów zatwierdził ostatecznie program uro- 
czystości, które się odbędą w dniu 9-go 

  

  
į 

października z pewodu 8 rocznicy zajęcia 
Wilna. Jak wisdomo, uroczysości te będą 
nosiły w roku bieżącym bardziej agresyw» 

| ny charakter, niż w latach poprzednich. 

Przedwczoraj na pograniczu polsko- 
litewskiem po stronie litewskiej rozrzucone 
zostały w większej ilości odezwy podpisa- 
ne przez komitet obchodu dnia 9 paź- 
dziernika. Komitet nawołuje okoliczną lud- 
ność do masowego udziału w uroczysto- 
Ściach, jakie z racji 8-ej rocznicy zajęcia 
przez Polaków Wilna odbędą się na tere- 
nie całej Litwy. Na program * uroczystości 
złożą się akademje i pochody żałobne oraz 
okolicznościowe przemówienia. 

Smetona i Woldemaras — w naj- 
lepszej zgodzie. 

KOWNO. 8.X. (Ate). W „Lięt. Aidas* 
ukazał się obszerny artykuł wstępay, któ- 

Z pobytu dziennikarzy polskich w Gdańsku. zry usiłuje zaprzeczyć wiadomośaiom prasy 
GDAŃSK 8.X (Pat). Uczestnicy wycieczki Zw. Dziennikarzy Polsk. wyjeżdżając z i am'cznej © roźdzwiękach między piety. 

stosunków między Gdańskiem a Polską. 

k 3 

kraju formalaie bezpańskim, który bynaj- 
mniej nie był objęty suwerennošcią Re- 
publiki Litewskiej i tworzył objekt sporu 
pomiędzy nią a Polską. 

8 laty, usuwał przybysza, pozbawionego 
oparcia w ludności, czego dowodem įej 
stanowisko wobec wkraczających wojsk i 
szybka rejterada przęciwnika, przywracał 
tej ludności prawo poczuwania się do na- 
rodowości polskiej, czego odmówić jej 
chciał rząd kowieński, oraz zapowiadał 
stworzenie warunków, umożliwiających swo- 

niepowołasym przybyszem. Rząd Owe rane wypowiedzienia się co do przysz- 
łych losów politycznych kraju. 

Nie były to jeszcze wszystkie cele. 
Gen. Żeligowski dążył również do poro- 
zumienia się z rządem kowieńskim na pod- 

Zwracał się kilkakrotnie z propozycją per- 
traktacyj, lecz nie chciano mu nawet od- 
powiadać. Staliśmy wówczas i stoimy o” 
becnie na tem stanowisku, że gen. Żeli- 
gowski powinien był po tych beskutecz- 
nych próbach pójść po odpowiedź do 
Kowna. Polityczna logika rozwoju wypad- 
ków — zmuszała do tego bezwględnie. 
Spór Litwy polskiej z Litwą litewską po- 
winien był znaleść rozwiązania pomiędzy 
Wilnem a Kownem, a nie w Warszawie lub 
Genewie. і 

Przelew krwi, któryby nastąpił miał-     Polski do wznowienia Unji z Litwą niej prawa międzynarodowego, stanowiła O by skutki zaacznie mniej szkodliwe, niż 

Gen. Żeligowski, zajmując Wilno przed 

fcią czynu gen. Żeijgowskiego i jego żoł- 

stawie wytworzonego stanu faktycznego. 

  

Gdańska ofiarowali 500 zł. na ubogich m. Gdańska, 250 zł. na gminę polską w Gdań- | 
sku, 250 zł. na Macierz Szkolną w Gdańsku. 

GDANSK, 8.X. (Pat). Prasa niemiecko-gdańska zamieszcza w dzisiejszem wydaniu 
sprawozdania o pobycie wycieczki dziennikarzy polskich w Gdańsku, wyrażając przytem 
zgodną opinję, że odwiedziny te dadzą dobre rezultaty i przyczynią się do polepszenia 

to zatruwanie psychiki po obu stronach 
przypadkowej granicy, które ой owego 

czasu jest jadynym objawem wzajemnego 
oddziaływania. | 

Nie będziemy tu :rospatryweć przy- 
czyn dlaczego stało się inaczej! |Idzie oto, 

aby stwierdzić — już х perspektywy hi- 

storycznej, — że zadanie zostało wykona- 

ne polowicznie, że ta połowiczność wpro- 

wadziła nas na te bezdroża, po których 

tuła się dotąd t. zw. sprawa polsko - li- 
tewska. 

Ale i połowiczne zwycięstwo zawiera 

fmoże być żadnej 

 dentem Smetoną a Woldemarassm. Dzies- 
nik twierdzi, że pomiędzy Smetocą a Wol- 
demarasem nie wynikło żsdae nieporo- 
.zumieęnie tak co do spraw wewnętrznych, 
jak i do spraw polityki zagranicznej. Co 
się zaś tyczy kwestii Wilna, niema i nie 

różnicy zdań wśród 
członków rządu, choćby dlatego, że — zda 
niem pisma — opinia publiczna podtrzy- 
muje całkowicie s'anowisko rządu w tei 

i sprawie. 
Zmiany w gabinecie litewskim nie po- 

siadają — wadług „Liet. Ą'dss“ — cha- 
rakteru politycznego. Następuie dziennik 
stara się uzasadnić, dlaczego Wo!demsras 
nie zwołuje parlamentu. Ostatnie lata—jak 
twierdzi pismo — wykazały, że na Litwie 
nie może jeszcze rządzić idea demokra- 
tyczna. Rząd obecnie czyni właśnie stara- 
nia, aby wychować w tym kierunku społe- 
czeństwo. 

  

Kronika telegraficzna.   w sobie pewne korzyści. Bezcenną wartoś- 

nierzy pozostanie dla nas to, że uchronił 

on ludność polską kraju od wytężonej 

ciężkiej walki o awe prawa narodowe z. 

nacjonalizmem litewskim, że otworzył jej 
naoścież pole do najszerszej współpracy z 

całym narodem polskim we wszystkich 

dziedzinach duchowych i materjalnych. 

Dzień 9-go października 1920 r. nie 
jest popularnym na Zachodzie Europy. 
Dia nas jest on pómiętnym miłym dniem 
uwolnienia kraju z pod narzuconej wła- 
dzy i zabezpieczenia go od wszelkich za- 

kusów sprzecznych z dążewiami jego mie' 

szkańców. W roku 1920-ym poniósł za- 

służoną klęskę ten, kto tego właśnie czyn- 

nika psychicznego nawet w minimalnym 

stopniu uwzględnić nie chciał. Тезйз. 

„= Konsskracja prof. ks. dr. Franciszka 
Lisowskiego na biskupa sufragana archidiecezii 
lwowskiej odbyła się w niedzielę w kościele ar. 
chikstedralnym we Lwowie. 

= Polski statek szkolny „Iskra” przybył z 
Casablanca do Cherbourga. Gwałtowne burze, 
panujące na morzu, opóźniały przybycie statku. 
Znajdujęcy się na pokładzie „Iskry* aspiranci pol- 
skiej marynarki handlowej zwiedzą tutejszy port 
wojenuy, poczem statek polski uda się w dalszą 
drogę do Gdyni. 

== Uroczyste otwarcie zorganizowanego 
przez Ligę Narodów międzynarodowego kongresu 
sztuki ludowej odbyło się w niedzielę w Pradze. 
Na kong/esie reprezentowanych jest 38 krajów. 

= Wysokim komisarzem: Iraku na miejsce 
sir Henri Deobs'a który ustępuje z tego stano- 
wiska w pierwszych dniach roku przyszłego zo- 
stał mianowany generał brygady Sir Gilbert 
Crayton. 

Na skutek spożycia nieoc:yszczonego 
alkoholu w Nowym Yorku 10 osób zm:rło, zaś. 
50 przewiezicno do szpitala. Ofiary pochodzą 
niemał wyłącznie ze wschodnich ludowych  dziel- 
pic Nowego Yorku. | 

| , m W przyszłym tygodniu przybędzie do 
Wiednia na zaproszenie tutejszego Kulturbundu 
francuski minister wojny Painievć, celem wygło- 
szenia Odczytu. 
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Marnotrawstwo. 
Mamy dużo, bardzo dużo pieniędzy, 

dużo sił, zdolności i t. zw. maturalnych 

bogactw i w dziwny, nie praktykowany u 
innych narodów sposób, marnujemy często 
rzeczy mające wartość trwałą. Lubimy wy- 
dawać pieniądze przedewszystkiem na efe- 
merydy, efekty jednadniowe, napinać się na 
krótketrwały dzień świąteczny, porywać się 
ma bańki myżlane, na rzeczy płynące czę- 
sto nie z rdzenia narodowych instynktów, 
ale z modnych naleciałości, z zagranic, z 
centrali nie znających peryferii. 

I jakże się strasznie, okropnie, roz” 
paczliwie marnuje czas, pracę, energję i 
pieniądze! Pisze się, gada, zbiera, posie- 
dzenia, protokuły, komitety, serje, komisie, 
ulotki, zbiórki, jednodniówki, składki, listy, 
artykuły, cbchody, bramy, trybuny, mowy, 
wieńce, cylindry, orkiestry, wieńce i sztan= 
dary, pochody i chóry... a w rezultacie co? 
Zmęczenie, znudzenie, corzz większa bez- 
duszność, banalność i oficjalność tych „mo- 
mentėw“. A po momencic?. Nie pobielane 
deski bram czy trybun, więdnące drogie 
wieńce, papiery do kosza, teki z protoku- 
łami i tuzin fotogrefji, w którejś ilustracji. 

Ileż, ilaż takich momentów przeby- 
liśmy, zniecierpliwieni w skrytości ich bez- 
celowością. Ale, to tak jak z ową suknią, 

tkaną dla króla w bajce Andersena: nikt 
nie ma odwagi zawołać że król jest nagi 
i żadnej sukni niema. źle jest widziany tur- 
bator chóru i człek bez sentymentu, opo- 
nujący uroczystościom, zakładanin coraz 
nowych Związków i Kółek bez nadziei ży- 
cia, bo nie zastosowanych doń. 

Jesteśmy jakimś dziecinnem spole- 
czeństwem, które biega po łąkach za mo- 
tylem, za kwiatkiem, ale ani tych kwiatów 
nie uprawia, ani się na żytnie pole nie 
obejrzy, Weźmijmy parę przykładów na 
potwierdzenie powyższych dowodów. Każdy 
wie, że na prowincji, cała sfera urzędnicza 
ma scbie polecone zakładanie szeregu im- 
prez w rodzaju związków młodzieży, LOP-u, 
Strzelca, Kooperatyw, Straży ogniowych, 
Opieki matką i dzieckiem, Macierzy etc. 

Cóż się z tem dzieje? Ani się zasta- 
nawiając co w danej okolicy może mieć 
powodzenie, co jest na prawdę potrzebne, 
zbiera się (zawsze tych samych) kilkunastu 
ludzi i już... jest Związek Stowarzyszenie, 
prezes, skarbnik i sekretarz. Naturalnie 
nieodzowny upadek takiej imprezy pociąga 
za sobą kompromitację haseł pod któremi 
były zaczynane, a że inicjatywa idzie nie” 
jako „od rządu”, więc Skutek jest wręcz 
demoralizujący masy. Nie możemy ścisłej 
przeprowadzić statystyki, ale o ile można 
wymiarkować, jedną z najlepiej prosperują- 
cych organizacyj, są straże ochotnicze. I nic 
dziwnego. Cel tu jest wyraźny, bezpośred- 
nia korzyść zrozumiała dla każdego, więc 
się tworzą i prosperują. Utrwalenie życia 
jakiejś organizacji nie da się zrobić bez 
przygotowania trwałej podstawy, t. j. ludzi. 
którzy rozumiejąc korzyść danej pracy i 
potrzebę jej prowadzenia. 

Pierwiej wychować członków związku, 
a potem go założyć. Można spróbować i 
naodwrót, ale to tylko w wyjątkowych wy- 
padkach, gdy przewodniczącym jest wybit- 
ny społecznik, który kierować będzie 
wszystkiem, i potrafi zostawić chętnych na- 
stępców. 

Niech nas przestaną kusić efektowne 
i krótkotrwałe laury... Podstawy, buduimy 
podstawy bytu zdrowego, kulturalnego spo- 
łeczeństwa, a potem wolno się będzie za- 
jąć tem co jest życia ozdobą i zabawą. Np. 
dochodzą nas echa narad nad budową 
Wielkiego Stadjonu Sportowego w Wilnie. 
Któż by dziś śmiał słowo przeciw sportom 
powiedzieć? Laury Konopackiej i Barana 
Spać nie dają każdej i każdemu, kto w so- 
bie jakie takie czuje muskuły. Ćwiczyć i 
ćwiczyć, s nuż na jakimś konkursie się 
odznaczę? Co to za roskosz i duma ujrzeć 
siebłe w Kalesonikach, z rozdziawioną gębą, 
z rozsianą czupryną, z wybałuszonemi 
oczami, z wykręconemi ostatnim wysiłkiem 
członkami, dobiegającą do taśmy podaną 
całemu Światu w ilustracji. Warto dla tak 
wzniosłego celu ćwiczyć i ćwiczyć godzina- 

mi. Więc część społeczeństwa | „čwiczy“ i 
rośnie, miejmy nadzieję, zdrowo, miejmy 
nadzieję że szał konkursów nie trenuje zbyt- 
nio całej armji lekkoatletów, zle właśnie 

tyle tylko, ile trzeba by z nich rosły zdro- 
we i silne pokolenia. 

Ale cóż na to poradzić że cgromna 
większość społeczeństwa nie tylko nie się- 
ga tak wysokich szczytów kultury ciała, ale 
grzęźnie w najstraszniejszej pomroce brudu 
i chorób. Oczywiście, trudno wymagać by 
tamci zaprzestali swych ćwiczeń i meczów, 
jeśli taki jest owczy pęd, a praca podnieca 
ambicje sportowe podnosząc je do wyso- 
kości zasług narodowych, ale wysiłek rzą- 
dowy miast i związków, powinien jść w 
kierunku uzdrowienia społeczeństwa, oczy- 
szczenie, zasilenia, a potem, owszem, niech 
tam będą i stadjony. 

Teraz jednak, gdy niema jeszcze szpi- 
talu dla warjatów i z powodu tego braku 
dzieją się rzeczy potworne, przerażające, 
gdy całe rcdziny są niszczene finansowo i 

stwierdza 60 proc. gruźlicy u młodzieży 
szkolnej, a brud i brak zrozumienia zasad 
higieny, rozszerza zło coraz więcej, czy nie 
najważniejszą, podstawową, rzeczą Są Spra- 
wy tyczące zdrowia mieszkańców? 

Oczywiście, nie ma takiego społeczeń- 
stwa na Świecie, któreby nawet największe- 
mi wysiłkami pozbyły się swych gruźlików 
i t. p. biedaków, ale mimo wszystko co 
się u nas robi w tym kierunku jest to za 
mało i nie równomiernie. Przecież to jasne, 
że dziecko, wyrostek i dorosły, głodne, 
mieszkające w brudach i zarażone osobni- 
ki nie mogą normalnie ani się uczyć, ani 
pracować ani sportować, Tyle się słyszy i 
czyta o wychowaniu fizycznem, o obozach, 
sportach, biegach i konkursach mających 
na celu tężyznę narodową. A daleko mniej 
o ważniejszej sprawie wychowania higje- 
nicznego po prostu. Bo paradoksem jest 
fakt, że mieszkające w brudnej, wilgotnej, 
ciemnej su'erenie, nie dojadające dziecko 
„ćwiczy” w sportowych majteczkach biegi 
i lekko atletykę! 

Proszę zajrzeć w okolice wiejskie, 
pozornie nie najbiedniejsze np. nadgrani- 
czne powiaty dziśnieńszczyzny, pszenne, 
żyzne ziemie, łany złotego zboża jak o- 
klem sięgnąć... a w chatach gruźlica kości 
w przeważającym procencie. Całe rodziny, 
całe wioski. Jakaż wydajność pracy, lakaż 
siła, jaka odporność na zło wszelkiego 
rodzaju u takich obywateli? Czy sanatorjum, 
w tak odpowiednich, zdrowych okolicach 
Wilna mie jest stokroć pilniejszą, a nawet 
politycznie rzecz biorąc, bardziej wskazaną 
sprawą, niż stadjon sportowy, bez którego 
zdrowi mogą się jeszcze obejść, a chorzy 
z niego nie skorzystają? 

Zwróćmy się w inną dziedzinę mar- 
notrawstwa. lluż byliśmy świadkami wy- 
datków na cfekt chwili. A np. mimo po- 
zornie wysoko postawionej sprawy ochro- 
ny zabytków, miłości kultury i t. p. co 
się u nas dzieje ze zbiorami? W żadnym 
chyba kraju nie ma zbieracz tyle z niemi 
kłopotu, (o ile je chce narodowi zostawić) 
jak u nes! Onego czasu w Krakowie zbio” 
ry „Manghi“ Jasińskiego, wskutek niepo- 
rozumień z Muzeum Narodowem nie zna- 
lazły tam miejsca, o różnych innych, któ- 
re zostały w Rosji mimo chęci właścicieli 
oddania ich krajowi, czytaliśmy nieraz. 

składziku wiedeńskim galerji obrazów Zg. 
Milewskiego, również nie przyjętej przez 
Kraków, który jakichś warunków właści- 
ciela przyjąć nie chciał. Serce boli gdy się 
czyta o tem barbarzyństwie! Nie żałuje się 
na rozmaite efemerydy, a nie ma się pie- 
między na trwałe podstawy kultury naro. 
dowej! Galerja, któraby mogła być kamie- 
niem węgielnym Muzeum w Warszawie, 
bowiem posiadzła dzieła Matejki, Czachór- 
skiego, Gierymskich, Witkiewicza, Romera, 
Pochwalskiego, Malczewskiego i innych, 
dziś pleśnieje, niszczy się w kurzu, rozku- 
pywana przez handlarzy, którzy potem po- 
jedyńcze okazy w Warszawie za drogie 
pieniądze sprzedająl Powie ktoś, że mógł 
miljoner Zg. Milewski zapisać swoje zbio- 
ry krajowi, że mogli spadkobiercy to zro- 
bić, odziedziczywszy olbrzymią fortunę, 
trudno, nie zrobili tego, to im wolno. Ale 
nie wolno ani im, ani społeczeństwu, ari 
Departamentowi sztuki, pozwolić na ni- 
szczenie polskiego dorobku kulturalnego, 

nerwowo przez niemoralnych jej członków, ; 
gdy ksżdy doktór na wsi i w mieście, ' 
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DEKLARACJA 
K-mitetu Polskiego w Wilnie z dn. 8-X. 1920 r. 

Włączenie na mocy traktatu Rządu Kowieńskiego z Rosją Sowiecką z dn. 12 li- 

pca, do Państwa Litewskiego większej części b. gub. Wileńskiej i części b. gub. Qro= 

dzieńskiej, z pogwałceniem demokratycznej zasady stanowienia o sobie ludów, jest 

sprzeczne z duchem czasu, i narusza suwerenne prawa ludności miejscowej, która 

jedynie tylko władna jest decydować o losie terytorjum, przez nią zamieszkałego. 

Rząd Kowieński, nie licząc się z wolą tej ludności, nie pytając jej o zgodę roz- 

porządził się jej loserm samowolnie, zawierając umowę z rządem Rosji Sowieckiej, 

przez tą ludność nieznanym i nemającym również żadnego prawa do występowania w 

jej imieniu. Jest to wypadek w historji nowoczesnej niemający precedensu i przy- 

pominający czasy monarchji absolutystycznych, gdy władcy państw dzielili ziemie i 

ustanawiali granice jaknajdowolniej, stosownie do swych widoków i interesów, nie 

uwzględniając pragnieńichęci swych i obcych poddanych i opierając się jedynie na si- 

le i przemocy. 

Rząd Kowieński wcielając do państwa litewskiego obszary niemal dorównywające 

mu rozległością i zamieszkałe przeważnie przez ludność nie litewską, wykrawując je 

przytem sztucznie z całości ziem byłego W. Ks. Litewskiego, nie może usprawiedliwić 

swego kroku, ani zasadą jedności narodowej, ani zasadą historyczną. 

Fakt dokonany zajęcia siłą zbrojną Wilna i okolic, dzięki przypadkowemu ukła- 

dowi sił na wschodzie Europy, nie może być podstawą dostateczną dla luoności zaję* 

tego terytorjum do uznania aktu wcielenia za legalny i prawomocny. 

Stwierdzając charakter okupacyjny obecnych rządów w naszym kraju, my niżej 

podpisani członkowie Komitetu Polskiego, jako przedstawiciele społecznych i politycz- 

nych zrzeszeń i instytucji polskich, obejmujących całokształt zorganizowanego społe- 

czeństwa polskiego w b. gub. wileńskiej w imieniu tegoż społeczeństwa, jako najlicz- 

niejszego odłamu narodowościowego na wzmiankowanem terytorjum, zakładamy sta 

nowczy i uroczysty protest przeciwko deklaracji rządu kowieńskiego, przyjętej przez 

sejm kowieński w dn. 25 go września r. 1920, która to deklaracja przesądza los na- 

szej ziemi, rozciągając na nią mechanicznie moc, działających w państwie litewskiem, 

ustaw i postanowień, i narzucając jej mieszkańcom obcy dla nich język i ustroj pań- 

stwowy. 
Powołując się na powszechnie uznane czasu wojny wszechświatowej szczytne ha- 

sło stanowienia ludów o sobie, żądamy w myśl tej jedynie słusznej zasady, by lud- 

iności naszego kraju dana była możność swobodnego wypowiedzenia się i ustalenia 

swej przyszłości, czy to za pośrednictwem plebiscytu, czy za pomocą Konstytuanty w 

Wilnie. Uważając zaś granice wytknięte w traktacia z dn. 12 lipca, za całkiem do- 

wolne i nie oparte ani na przesłankach narodowych, ani historycznych, żądamy aby 

udział w owej Konstytuancie czy plebiscycie, mogła wziąć ludność b. W. Ks. Litew- 

skiego i poza temi granicami, o ile nie będzie życzyła pozostać w obrębie państwa 

rosyjskiego i będzie poczuwała się do łączności z ludnością obszarów, przyznanych 

na mocy traksatu państwu litewskiemu przez Rosję Sowiecką. 

Nie mając zaś w swem ręku innych środków na poparcie swych żądań, apelu- 

jemy do opinji demokratycznej całego świata oraz Ligi Narodów, jako instancji po- 

wołanej do rozstrzygania sporów narodowych i państwowych w drodze pokojowej, 

wyrażając nadzieję, że nasze elementarne wymagania znajdą w niej posłuch i zadość- 

uczynienie. 

8 października 1920 r. Komitet Polski w Wilnie. 

Prezydjum: Ignacy Turski, Ks. Stan. Miłkowski, St. Rozłucki 

Cłonkowie: Fr. Kołaczkowski, Apolinary Ślusarz, Jan Pietkiewicz, Juljusz 

Sumorok, Ks. A. Puciata, I. Żelski, St. Jastrzębski, F. Pieślak, St. Hermanowicz. 
2 * * 

* 

Deklarację poniższą mało znaną i oddawna już niemal zapomnianą podajemy dla przypomnie- 

nia w 8-mą rocznicę oswobodzenia Wilna niezłomnego stanowiska ludności naszego miasta w obro- 

nie przed narzucanemi jej zzewnątrz formami politycznego bytu. Zsznaczamy, że jakkolwiek odezwa 

ta została wydaną w przeddzień wkroczenia gen. Żeligowskiego do Wilna, autorzy jej dalecy byli 

nawet od przypuszczenia, że dzień następny przyniesie im taką zmianę sytuacji, jaka w rzeczywi- 

stości nastąpiła. (Re-d.). 
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Po demonstracjach niedzielnych w Wiedniu. 

lle kosztowały demonstracje.—Aresztowania komunistów. — Narady 
nad rozbrojeniem. 

WIEDEŃ, 8.10. (Pat). Policja wiedeńska wypuściła na wolną stopę aresztowanych 

komunistów w związku z demonstracjami w Wiener Neustadt. 5 z nich jako cudzo- 

ziemców będzie wydalonych z granic Austrįi. 
Dziś zostali Aresztowani członkowie ceatralnego komitetu komunistycznego Austrji 

Thomaun, Benedikt, Schlamm. 
Prasa oblicza, iż koszt pochodu Heimwehry i Schutzbundu wynosił półtora miljo- 

na szylingów, zarządzenia zaś wojskowe i policyjne celem utrzymania porządku po- 

chłoneły miljon szylingów. 
WIEDEN, 8.X (Pat). Kanclerz Seipel zaprosił dziś przywódców 4-ch stronnictw 

parlamentarnych na konferencje, dotyczącą wewnętrznego rozbrojenia strannictw. Na 

konferencji tej postanowiono zwołać zebranie wszystkich przedstawicieli stronnictw na 

czwartek 11 pzździernike, celem odbycia rokowań w tej sprawie. 

Z EEE ZE NA AI I ITA IEEE 

bo to jest już gorzej miż tylko marno- jnis, bo lepiej chyba płacić dla wyhodowa- 

trawstwo! nia zdrowego pokolenia niż na szpitsle, 

P. S. Artykuł powyższy leżał już | wiezienia i bezrobotnych, często nie ma- 

od kilku dni w Redkacii i był złożony, |jących pracy z powodu złego stanu zdro- 

gdy wyczytaliśmy jakby odpowiedź Magi- | wis. Nawczyć ludzi, że muszą być zdrowi i 

stratu m. Wilna, ha wyrażone wyżej prag- | silaj, że nie wolno maożyć chorób i cho- 

nienia. Projekt ośrodka zdrowia powinien | rowitych jednostek, że trzeba i można żyć 

znaleźć poparcie i uznanie całego społe- | higienicznie oto zadania najpierwsze, pod- 

czeństwa, muszą się znaleźć ma to fundu- | stawowe dla społeczeństwa. M-ski. 

sze w formie przymusowego opodatkowa- 

Nr. 231 (1278) 

ир м przemyśle włókienniczym 
W. Łodzi 

Próby zlikwidowania strajku 
{ rozbiły się. 

(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Wczoraj przybyła do Warszawy dele- 
gacja robotnicza przemysłu wtókienniczego 
łódzkiego, w skład której weszli przedsta- 
wiciele wszystkich związków  włókienni- 
czych, znajdujących się na terenie Łodzi. 

Od godz. 11—6 popołudniu w Mini- 
sterstwie Pracy odbywały się konferencje w 
sprawie zlikwidowania strajku łódzkiego. 

Jednocześnie przybyli do Warszawy - 
przedstawiciele przemysłowców, którzy rów- 
nież odbyli kilka konferenvyj z ministrem 
pracy Jurkiewiczem. 

Obie strony mimo usilnych interwec- 
cyj ministra pracy w ciągu tych konferen- 
cyj wykazali zdecydowaną nieustępliwošė, 
nie odchodząc wcale od zasadniczych po- 
stulatów. W rezultacie tych narad min, Jur- 
kiewicz pop<łudniu zaprosił przedstawicieli 

obydwu delegacyj i złożył im deklarncję w 

imieniu rządu, proponując aby obie stro- 
ny zakończyły zatarg, ustalając podwyżkę 
dotychczasowych zarobków o 8 proc. 

Inne punkty żądań robotniczych (jak 
wiadomo, robotnicy wysunęli cały szereg 
postulatów) będą omówione i uzgodnione 
po zakończeniu strajku. Gdyby do poro- 
zumienia w sprawie poruszanych punktów 
nie doszło, minister nie odmówi swego 
współdziałania w sprawie zlikwidowania i 
złagodzenia zatargu. 

Po złożeniu takiej deklaracji przez 
min. Jurkiewicza, zarówno delegacja prze- 
mysłowców, jak i robotników, złoży ły nie- 
mal jednobrzmiące oświadczenie, z którego 
wynika, iż obie delegacje nie posiadają 
pełnomocnictw do przyjęca propozycyj rzą- 
du i muszą, zanim powezmą ostateczną de- 
cyzję, przedstawić propozycję te swym mo- 
codawcom w Łodzi. 

Termin następrej konferencji nie zo- 
stał ustalony. 

Dowiadujamy się, iż nieustępliwošė 
stanowiska przemysłowców jest podykto- 
wana przedewszystkiem tem, iż przemy- 
słowcy mają nagromadzone duże zapasy 
manufaktury, które dzięki trwającemu straj- 
kowi łatwo będą mogli sprzedać, oraz że 
wskutek strajku Starsją się uzyskać szereg 
ułatwień natury materjalnej, choćby tego ' 
rodzaju, jak zniżka podatków obrotowych. 
Robotnicy ze swej strony też bezwzględnie 
dążyć będą do osiągnięcia swych postula- 
e = strajk miał potrwać kilka ty- 
godni. 

Konferencja w sprawie zawarcia 
umowy zbiorowej w górnictwie. 

Wczoraj w Dąbrowie Górniczej pod 

przewodnictwem inspektora pracy p. Ga- 
liota odbyła się konferencja w sprawie za- 
warcia umowy zbiorowej w górnictwie na 

terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Chrza- 
nowskiego. Do podpisania umowy  kcfe- 
rencja nie doprowadziła. Dalszy ciąg kon- 
ferencji we wtorek dnia 16 b. m. 

B Państw Raltyckich. 
ŁOTWA. 

Prasa łotewska przeciwko Suda- 
kowowi. 

RYGA, 6.X (Pat). Attachś wojskowy 
Sowietów Sudakow, który był zamieszany 
w aferze swego sekretarza Langego, pozo* 

staje nadal na swem stanowisku, pomimo, 
że cała prasa łotewsta od dłuższego czasu 

domaga się jego ustąpienia. 
W związku ze zbliżającemi się ma- 

newrami „Latvis” wzywa rząd, aby przed- 

  

wołania Sudakowa. Dziennik przypomin 
niedawny wycadek, kiedy attachó wojsko- - 

wi wszystkich państw opuścili demonstra- 

cyjnie salę, w której odbywała się uro- 

czystość otwarcia Szkoły oficerskiej—w 
chwili, gdy na sali pojawił sią Sudakow. 
Dziennik wyraża obawę, że jeżeli na ma- 
newry przybędzie Sudakow, wszyscy inni 
attachós wojskowi zaprotestują i na ma- 
newry nie przybędą. 

Włóczęga „Włóczęgi”. 
Turystyka raszą ma też swoją man- 

ję, a mianowicie: manję pędzenia wszystkich 
swych adeptów w Tatry i nad morze. 
Jakiś przekorny duch siedzi w człowieku!|— 
Lwowianin, nieznający wcale Lwowa, 
jedzie studjować przewodnik po Wilnie 
i odwrotnie Wilnianin wędruje do Lwowa. 

Pora wreszcie z tem skończyć! Należy po- 
znać, zrozumieć i ocenić wpierw włisne 
cuda, a dopiero później zazdrościć ich in- 
nym. W Wilnie mamy Taterników, mamy 
Ligę Morską, ale nie mamy ani jednego 
regjonalnego koła turystycznego*). Jeśli ktoś 
pojechał slipingiem do Gdyni i zanurzył 
ciało w słonej wodzie—zaraz robi się skwe- 
resl—Wilk Morski! Bohater! Jeśli zaś ktoś 
przejdzie piechotą lub przejedzie łodzią 
setki kilometrów Białorusi czy Polesia, to 
jest nic! na taki wyczyn kiwa się u nas 
pogardliwie głową. Skutki takiego stosun- 
ku społęczeństwa do turystyki są te, że 
paz" właściwie zupełnie własnego 

aju. 
W końcu czerwca b. lata łódź żaglo- 

wa Akademickiego Klubu Włóczęgów Wi- 
leńskich wyruszyła wygodnie na wagono- 

*) Mamy Tow. Przyjaciół N. I Red): ) y zyj: arocza. (Przyp: 

resorach na największe w Polsce jezioro 
„Narocz” ażeby z tamtąd już drogą wod- 
ną wrócić do Wilna. W parę dni potem 
bandera Klubu „wiechała” na maszt ażeby 
się ze wstydem przekonać, że jest na tych 
wodach ogromnych samotną i pierwszą! 

Ogrom jeziora uwydatnia się z racji 
braku wysp i swej owalrej formy, bez 
większych zatok i bucht. Jedyny ostry pół- 
wysep „Nanosy” rozcina go na duże 
połowy. 

Plaża doskonała, brzeg płytki do 200 
metrów, słowem idealne warunki dla uzdro- 
jowisk.. tu wstrząnął mną dreszcz zgrozy: 
ujrzałem bowiem w wyobrażni natłok ką- 
piących się ciał i doleciał zkądś odgłos 
kawiarnianej kapeli... brr...r, chwała Bogu 
jeszcze tego niema, ale z całą pewnością 
ręczę, że za lat pięć, kto się spóźni, już 
dzikiej przyrody Narocza nie zobaczy! 

aglówka czuła się w swoim żywiole. 
Bałwany kryły ją całkowicie przed Świa- 
tem, jak na Bałtyku — zupełnie jak na 
Bałtyku! 

„Ciągłe wiatry uniemożliwiały rybakom 
wyjazd na jezioro, to też nas którzyśmy mimo 
to żaglowali z powodzeniem, poczytywano 
za warjatów, lub chyba — kandydatów do 
Klubu Samobójców. Po 11/e tygodniowych 
przygodach „Włóczęga" opuszczała Narocz, 
udając się ku wypływającej z niego rzece 
Naroczance (tak się zwie ona w narzeczu 
  cią: gdyby nia nasz duch przekory włóczę- 

gowskiej, nie mielibyśmy tych paru tygod- 
ni uczty duchowej.. roskoszy poetyckiej, 
malarskiej, muzycznej... jaką wątplę czy 
przeżywali kiedyś i czy wogóle przeżyć są 
zdolni panowie od Lursa lub Sztralą. Na- 
roczauka — to majpiekniejszą rzeka z wi- 
dzianych przezemnie w Życiu, a widziałem 
ich sporol Kolejno przebywa łódź wszyst- 
kie rodzaje możliwych krajobrazów pol- 
skich, a więc przez „poleskie, bagna, to- 
nąc literalnie w trzcinach i nenufarach, 

miejscowem, na mapie zaś fguruje jako 
„Narocz“). Tu, u źródła, gdysmy się Su“ 

szyli po ostatniej, wielce mokrej przygo” 

dzie, odwiedziła nas ekspedycja panów 

wyższych urzędników województwa z p. 

dyrektorem Robót Poblicznych pa czele. 

Ekspedycja ia wizytowała nowobudujące 

się schronisko „Towarzystwa Przyjaciół Na- 

rocza.“ 
To wlašaie spotkanie najbardziej 

charakteryzuje stosunek społeczeństwa 

do własnych, najpiękniejszych  turysty- 
cznych ośrodków kraju, Oto na wieść, 

że płyniemy Naroczanką do Wilna, 

zasypano nas gradem  Sztraszliwych wieści 

i gróźb. Włosy stanęły dęba... nosy się wy- 

dłużyły, no bo i gdzieżby żaglówką prze- 

cisnąć się przez takie „przeszkoedy”.., „rze- 

ka zawalona karczami”... „mielizny” -.» 
„miejscami brak wody,... „droga zarośnięta 

trawą”... „gdzieś tam młyny z  wodospa- 

dami grożą życiu”... słowem nie ma co 

marzyć o przejeździe... „wracajcie pano- 

wie“ — z kwitkiem! Zakończenie przemo- 
wy było szczere i rozbrajające, oto okaza- 
ło się że... właściwie Naroczanką nikt poza 

p. prof. Kościałkowskim nie jeździł i nie 
jest ona dotychczas zupełnie badana. A 

więc tajemnica! We własnym kraju wypra- 

wa odkrywcza. Wyraźnie mamy, na prośbę 

p. dyrektora opisywać drogę, ano więc   spełniam zadąnie z prawdziwą przyjemnoś-   
dalej przez równiny łąk „mzzowieckich* i 
pól trefia się jakgdyby do czeluści księży- 
cowego kanału. Z obu stron 2-3 metrowe 
prostopadłe brzegi, woda czysta — krysz* 
tałowa. Płyniemy dalej, oto na kobiercu 
prześlicznych, bujnych łąk — młode dęb* 
Czaki. Czasami i stary, stuletni towarzysz 
pancerny spojrzy na nas dziuplą.. tuż — 
krasnoludki z niej wyskocza! 

| Z dąbrowy trafiamy do zielonych tu" 
nlei — to płaczące brzozy nasze, lub nie- 
kaleczone, dzikie wierzby schyliły ku sobie 
czuby i szepcą uiecnoty jakby nam bande- 
rę z masztu zerwać chciały. Rzeka się krę- 
ci, jak w bajce... wyspy... półwyspy... 
zatoki! 

Czssami zatrzymuje łódź, aby się 
zorjentować, którędy droga?  Przeszkód 

minąć, byle nie spać przy sterze. Więk- 

szą trudność sp'awiają zbyt niskie 4 mo- 

sty na początku Naroczanki. Nasza 162% 
(nieco wyższa od normalnej) nie chciała 
ani rusz przejść i dopiero dzięki energji 

udało się ją przepchaąć. „Wodospady* w 
m. Narocz i w Hanucie prócz wielkiej 
emorji nie sprawiają żadnego niebezpie- 

czeństwa. Gdyby nasza Dyrekcja Dróg 
Wodnych  zaopiekowała się tym, nieza- 
wodnie jednym z najpiękniejszych tury- 
stycznych szlaków Polski — roboty mia- 
łaby niewiele, a czyn jest wart uznania! 4 

Na zakończenie, zwrócę się do Was 
młodzi turyści, gdyż wiem, że słowa 
te nie pójdą na marne. Włóczykijowska 
wasza dusza niechybnie z%ietrzy „dobrą 
zwierzysę, pójdzie szlakiem „Włóczęgi" .i 
nigdy tego czynu źałować nie będzie. Po- 
dróż zwykłą łodzią (nie sportową) przy 
przeciętnem wiosłowaniu potrwa od Naro- 
cza do Wilna 7-em dni O nocleg po @го- , 
dze bardzo łatwo: wsie skupione na brze- 
gach rzeki — ludność nadzwyczaj gościn- 
na. (Szczegółowsze wskazówki praktyczne, 
co do wycieczki znajdą zainteresowani w 

jednym z następnych numerów „Morza”. 

Kilometr.   žadnych!— bo czyż można nazwać przesz- 
kodą karcze, które z łatwością można o- 

stęwziął kroki celem -przeprowadzenia icz! 4 
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Życie gospodarcze. 
Pożyteczna inicjatywa. 

Związek Polskich Organizacyj Rolni- ; 
czych w Warszawie wystąpił ostatnio z ini- 
cjatywą w sprawie opracowania progra- 
mu polityki rolniczej. Szemat do opraco- 
wania tego programu podajemy niżej, 
przedtem jednak w związku z komunika- 
tem Z. P, O. R. wyjaśnimy założenia i 
przesłanki, które spowodowały tę nader 
pożyteczną inicjatywę społeczną. 

O konieczności programu gospodar- 
częgo pisano tak wiele i wszechstronnie, 
że nie będziemy nad tem zagadnieniem się 
zatrzymali. Wystarczy nadmienić, że czy 
to wychodząc z założenia że Polska jest 
krajem ro!niczo-przemysłowym (większość 
autorów polskich), lub też krajem par +x- 
cellence rolniczym (tak chcą ekonomiści 
angielscy, którzy zwiedzili Polskę) — po- 
trzeba ustalenia pregraimu rolnego zawsze 
jest kwestją o pierwszorzędnem znaczeniu 
dlą b. znacznej większości ludności Rze- 
czypospolitej. W pierwszym rzędzie chodzi 
o podniesienie produkcji rolniczej, która 
jest u nas, jsk wiadomo, b. nizka, a to 
głównie dzięki nizkiej wydajności zbiorów. 
Jsst rzeczą wybitnie nienormalną, by kraj 
rolniczy i względnie rzadko zuludnieny 
posiadał tylko nieduże nadwyżki ekspor- 
towe produktów rolnych. Polska, która w 
okresie przedrozbiorowym była poważnym 
destawcą zboża dla Europy Zachodniei, 
winna przynajmniej częściowo odzyskać 
utracone stanowisko. Zresztą, hasło dnia 
dzisiejszego że „Kto nie idzie naprzód, — 
ten się cofa" może szczególniej jaskrawo 
odbić się w produkcji rolniczej Polski. Jak 
podaje komunikat Z. P. O. R., jeśli przy” 
rost naturainej ludności kraju wynosi 1,4 
proc., to dlatego, aby wzrost produkcji 
wyprzedzał wzrost konsumcji, należy opra- 
cować taki program, któryby mcgł dopro- 
wadzić do podniesienia produkcji w okre- 
sie najbliższych 5-ciu lat przynajmniej o 
10 proc. 

W myśl zacytowanego komunikatu 
Z. P. O. R. projekty programów poszcze” 
gólnych organizacyj zostaną połączone w 
jeden wspólay program celem skoordyno- 

_wania późniejszej akcji. Stosowanie się do 
- niżej podanego szemaiu ujmuijącego w 
sposób ogólny najważniejsze dla produkcji 
rolniczej zagadnienia pozwolić ma na u- 
tworzenie jednego programu. 

Zasadnicze założenia szemstu progra- 
mu są następujące: 

Należy: „sprecyzować Środki, zmie- 
„rzające do podniesienia wytwórczości 
„roślinnej i hodowlanej, należytego roz- 
„woju zakładów, przerabizjących Surowce 
„rolnicze i odpowiedniego zorganizowania 
„handlu artykułami rolniczymi”, mówi ko- 
munikat Z. P. O. R. 

Zastesowanie tych środków uzależnia 
się od dostarczania kredytów «celem tech“ 
nicznego usprawnienia produkcji i handlu 
rolnego oraz od odpowiedniego przygoto» 
wania fachowego (szkoła i propaganda) 
mas rolników. 

O ile chodzi o dalsze punkty szemta” 
tu, to przemiana struktury agrarnej kraju, 
dokonywujące się w dobie obecnej, kwestia 
kosztów produkcji, komunikacje, skoardy- 
nowanie poczynań Państwa, samorządu, Or- 
ganizzcyj rolniczych—są to zagadnienia łą- 
czące się konsekwentnie z całą akcją po- 
dniesienia produkcji rolniczej i należące do 
"zagadnień nader aktualnych. 

Poszczególne projekty programu mają 
być madsyłane do końca października r. b., 
z tem, by w listopadzie można było opra- 
cować program skoordynowany. Terminy 

' powyższe mają ważne znaczenie ze względu 
na to, że w listopadzie preliminarz budżetu 
państwowego na rok 1929/30, wejdzie na 
porządek dzienny prac ciał ustawodawczych. 

Należy dodać, że zaletą szematu, jak 
również założeń jakimi się powodowali je- 
go autorowie jest jasne i dokładne ustale- 
nie celu, do jakiego się dąży. Chodzi o po” 
dniesienie produkcji rolniczej przynajmniej 
o 10 proc. Jest to całkowicie do zrealizo- 
wania w cbecnych warunkach życia go- 
spodarczego Polski. Znowu projektowany 
program ma obejmować 5 lat. Ten wzglę- 
dnie krótki okres czasu należy uznać na 
trafnie obrany, że wobec tempa rozwoju 
gospodarczego Polski, wszelkie wskazania 
polityki ekonomicznej będą zapewne ulegały 
rewizji dość często. 1 NE 

Lwiątek Polskich Organizacyj Rolniczych. 
Szemat do opracowania programu 
środków, dających podniesienie 
produkcji rolniczej o 10 próc. w 

ciągu lat 5-ciu. 
1. Wytwórczość roślinna: zboża, oko- 

powe, strączkowe, oleiste, włókniste, pa- 
Stewne, warzywa, sady chmiel, łąki i past- 
wiska. 

Szczegółowy program Środków pro- 
wadzących do podniesienia wytwórczości 
roślinnej o charakterze bądź to ogólnym 
jek np. a) zwiększenie zastosowania uszla- 

 chetnionych nasion siewnych, b) udoskona- 
lenie metod uprawy (spółki maszynowe) i 
t. p. c) rozwój akcji meljoracyjnej w zwią- 
zku z koncentracją tej akcji w okolicach, 
w których akcja ta może dać największe 
wyniki, @) zwiększenie zastosowania nawo- 
zow sztuczaych i t. d., bądź też to specjal- 
nym, mającym na celu podniesienie wytwór- 
czości danego ziemiopłodu. Zagadnienie 
propagandy w kierunku rozszerzenia obsza- 
ru pewnych upraw, mających w danych wa- 
runkach lokalnych widoki pomyślnego ro- 
zwoju, np. pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, 

roślin pastewnych, wikliny, drzew owaco- 
wych, nawozów zielonych. 

2. Wytwórczość hodowlana. Konie, 
bydło (nabiał i produkcja mięsna), trzoda 
chlewna, owce, drób, ryby, pszczoły. Środ- 
ki zmierzające do podniesienia produkcyj- 
noś.i każdej gałęzi hodowli, w szczególnoś- 
ci zaś środki zmierzające do podniesienia 
'użytkowości trzody chlewnej i drobiw. 

3. Przerób surowców roślinnych i 
zwierzęcych: Środki zmierzające do umożii- 
wienia względnie rozszerzenia przerobu Su- 
rowców rolnych w zakładach przemysło- 
wych, drogą powoływania do życia nowych 
zakładów, bądź też drogą rozszerzenia dzia- 
łulności zakładów istniejących: młyny, cu- 
krownie, gorzelnie, krochmalnie, suszarnie, 
ziemniaków, chmielu, zakłady przetworów 
owocowych i warzywnych, olejarnie, mię- 
dlarnie i roszernie, rzeźnie, mleczarnie, chło- 
dnie, zakłady obróbki wikliny, elewatory 
zbożowe. 

4. Handel artykułami rolniczemi. Śred- 
ki zmierzające do zaszokojenia potrzeb rol- 
nika w zakresie zbytu produkowanych ar- 
tykułów i nabywania materjałów I środków 
produkcji drogą rozszerzenia istniejących 
sieci organizacyj rolniczo-handlowych i u- 
sprawnienia ich działalności. 

5. Kredyt. Na jakie cele i do jakich 
rozmiarów należałoby podnieść kredyty, z 
jakich obecnie korzysta rolnictwo, aby umo- 
żliwić zastosowanie powyżej wskazanych 
Środków. Czy i na jakie cele należałoby u- 
dzielać kredyty ulgowe o stopie procento- 
węj miższej od normalnej. 

6. Organizacja szkolnictwa i oświaty 
pozaszkolzej. Środki zmierzające do uspra- 
wnienia działalności szkół i intensyfikacji 
dotychczasowych względnie zastosowania 
nowych bardziej skutecznych metod w o- 
świacie pozaszko!nej (konkursy dla daro- 
słych, wycieczki, gospodarstwa  przykłado- 
we opracowanie miernika wydajności pracy 
instruktorów). 

1. Przemiany zachodzące w strukturze 
agrarnej kraju na skutek: a) parcelacji, b) 
komasacii, c) likwidacji sewitutów; wskazać 
Środki, umożliwiające usunięcie, lub złago- 
dzenie ujemnych a spotęgowanie dodatnich 
skutków tych procesów. 

8. Wpływ kosztów produkcji na po- 
dniesienie produkcji rolnej, w szczególnoś- 
ci: a) wpływ kosztów robocizny i ubezpie- 
czeń społecznych, b) wpływ polityki po- 
datkowej w stosunku do rolnictwa i prze- 
mysłu rolnego, c) wpływ cen czynników 
produkcji w rolnictwie; w punkcie d) nale- 
ży wziąć pod uwagę wpływ polityki celaej 
na kształtowanie się cen czynników pro- 
dukcji rolniczej. 

„ 9. Komunikacje. Wskazać środki, zmie- 
rzające do poprawy warunków transporto- 
wych, zwłaszcza na drogach kołowych (żwi- 
rowanie, nawożenie dróg gruntowych pias- 
kiem lub gliną, szosy, organizacja spółek 
or na wzór spółek melioracyjnych 

„D. 

10. Podział pracy; między Państwo, 
samorząd ogólny, samorząd rolniczy, orga- 
nizacje rolnicze. | 

11. Sfinansowanie akcji: Z jakich środ- 
ków i przez jakie organy mogą być pono- 
szone wydatki, związane z wykonaniem po- 
wyższego programu, poza wydatkami po- 
krywanemi drogą kredytu. 

  

Giełda warszawska + dn. 8 X b.r. 

DEWIZY: 

Holandia ® * e + ° * 357.52—356,62 

Lasśyn —. ' й р ‚ ° 43,231/2—43,13 
Nawy-Jork ‚ : ; : ; 8,90—8,88 
Pary % ® . * * . ° 34.841/ 2—34,76 

Prags p ą ‚ + 4  „ 26,421/4—26,36 
Szwszicarie, . * $ : ‚ 171,62—171,19 
Wiedeń . —. š ‚ 125.44—125.13 
Marka niemiecka w obrotach nieoficjalnych 212,24. 

Papiery procentowe. Dolarówka 94,75—95.75. 
So pożyczka konwersyjna67. 5%, kolejowa 61.10. 
10% kolejowa 103,25. 8%, L. Z. Banku Gosp. 
Kraj. i Banku Rolnego, obligacje Banku Gos». 
Kraj. 94. 8%, L, Z. T. K. Przem. Polsk. 90. 41,207, 
ziemskię 51. | 

Akcje. Bank Handlowy 120. Bank Polski 
175. Bank Zachodni 62,50. Cukier 57,50—58. Wy- 
soka 215. Węgiel 102 — 104. Nobel 29. Lilpop 
28,25—28. Modrzejów 2812, Ostrowiec serja A 
120. serja B. I em. 122—120, II em. 115 Starscho- 
wice 51—51.25—51. Zawiercie 202. Borkowski 17 

  

Kto z właścicieli gospodarstw mniej- 
szych chce mieć prawdziwie dobrą mło- 

carnię, niech kupi „Kutnowiankę” 
sztyftową, cepową lub szerokomłotną, 
kto fazą chce, każda z nich będzie jed- 
nakowo dobrą; zaś maneże do nich 
„Огхе!" DAW lub C. 

Znajdziecie te znakomite maszyny 
w składzie Zygmunta Nagrodzkiego w 
Wilnie, ul. Zawalna Nr. 11-a. Kto chee 
dostać na wypłatę, niech przedstawi skła-   

ы
 

й 

  dowi poświadczenie gminy o tem co ma. 

TT 
  

Znana PUTTI | 
w obrazie p. t. 

W SIDŁACH ŻYCIA 
Wkrótce Polonj ą* 

      

     

  

   

           3368 w kinie 99 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FO TOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje | 

od godz. 9—6 2980   

KURIER Kit я 

Dziś: Djonizego. 
Jutro: Franciszka B. 

Wschód słońtca—g. 5 m. 18 
Zachód о g. 17 m. 00 

BETEOROLOGICZRA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. Ś. B.z dn. 8. X. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrzch 762. Temperatura średnia 
+100C. Opad w mil metrach 4. Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni. Pochmurno. Deszcz. 
Maksimum nadobę + 130 C. 

Tendencja barometryczna: bez zmian. 

S8OBISTE. 

— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 8 b.m. 
złożył wizytę p. wojewodzie p. Henryk de Mont- 
fort, dyrektor Polsko-Francuskiej Ajencji Praso- 
wej. Sekretarz Akademji Nauk Moralnych i Poii- 
tycznych w Paryżu oraz Warszawski Korespon- 
dent Temps'a. Następnie przyjął p. wojewoda pre- 
zesą Czerwonego Krzyża p. Zaborowskiego, oraz 
nowomianowanego prezesa Sądu Apelacyinego p. 
Lucjana Bochwica. Tegoż dnia stosownie do no- 
woustalonego trybu postępowania w sprawsch 
gospodarki leśnej p. wojewoda rozpatrzył w o0- 
becności wice-prezesa Okręgowego Urzędu Żiem- 
skiego i inspektora Ochrony Lasów szereg spraw 
o wyrąb lasów. 

BIEJSKA. 
— Rocznica odzyskanią Wilna. We wtorek 

9 b.m. jako w 8-4 rocznicę odzyskania Wilna od- 
będzie się w Katedrze © godz. 9 min. 30 uroczy- 
ste nabożeństwo, które ceiebrować będzie ks. 
Arcybiskup Metropolita Jałbrzykowski. Kazanie 
wygłosi ks. biskup Michalkiewicz. 2 nabożeń- 
stwie obacny będzie generał Lucjan Żeligowski. 

Następnie dowódca garnizonu pułk. 14 ok. 
Paszkowski przyjmie raport od delegacji oddzia- 
łów biorących udział w uroczystości, O godzinie 
13 i pół w kinie „Wanda* wyświetlany zostanie 
film dla żełnierzy p. t. „Mogiła Nieznanego Żoł- 
nierza*. O godzinie zaś 14 w sali Miejskiej odbę- 
dzie się akademia. 

— Uwadze kawalerów orderu Krzyża Za- 
sługi L. S$. W związku z przypadającą w dniu 9 
b. m. 8 rocznicą Wyzwolenia Wilna przez Gene- 
reła Żeligowskiego upraszamy w myśl ostatniej 
uchwały Kapituły Krzyża Zasługi Wojsk Litwy 
Środkowej wszystkich kawalerów tego orderu O 
wzięcie udziału w uroczystem nabożeństwie, któ- 
re odbędzie się tćgo dnia w Katedrze Wileńskiej o 
godz. 9 m. 30. | 

Ppułk. Sztabu Gener. P. Powierza, 
major Dunin Wąsowicz 

i major Kirtiklis, 

— Poświęcenie sztandaru Kół Młodzisży 
P.C.K. W ubiegłą niedzielę w obecności przedsta- 
wicieli władz miejscowych z p. wojewodą Racz- 
kiewiczem na czele odbyła się uroczystość po- 
święcenia sztandaru Kół Młodzieży Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele św. Jana celebrowaną przez 
J. E. biskup Bandurskiego. Następnie na dzie- 
dzińcu U. $. B. J. E, biskup Bandurski w podnio= 
słych słowach zwrócił się do ugrupowanej dookoła 
sztandaru młodzieży P. C, Krz., życząc jej dalszej 
owocnej pracy na polu społecznem. 

Po akcie wbijania gwoździ, cała Młodzież 
Kół P. С. Krz. z muzyką i poświąconym sztanda- 
rem przedefilowała przed władzami i zaproszony- 
mi gośćmi przez ulicę Zamkową, Plac Katedralny, 
Mickiewicza, Jagiellońską odnosząc swój sztandar 
do Zarządu Okręgu przy ul. Zawalnej Nr 1, gdzie 
pochód się rozwiązał, | 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. We czwar- 
się posiedzenie Rady Miej- 

Wtorek 

październ 

  

tek 11 b. m. odbędzie 
skiej. Na porządku dziennym: | 

1) Wnioski w sprawie przeniesienia kredy- 
tów w budżecie 1928/29 r. 

2) Projekt statutu Banku Komunalnego. 
3) Sprawa zmiany: a) przepisów kontroli 

miejsc па stacji weterynaryjnej, b) przepisów 
uboju bydła ma rzeźni miejskiej, c) taryfy opłat 
za oględziny weterynaryjne. 

4) Sprawa wniosku nagłego co do obniże- 
nią procentów i kar za zwłokę w opłacaniu po- 
datków komunalnych. | 

5) Sprawa wniosku nagłego co do udziele- 
nia subwercji jednorazowej szkolnictwu żydow- 
skiemu. : 

6) Wniosek w sprawie utworzenia czaso- 
wego targowiska na Zwierzyńcu. 

1) Wniosek umorzenia zaległości komorne- 
go za lokal zajmowany przez rodzinę zmarłego 
b. dzierżawcy w QGrand Hotelu i lokatora domu 
miejskiego Nr 5, przy ul. Ostrobramskiej Nochu- 
ma Abolnika. 

8) Sprawa opodatkowania kinematografu 
przy Ognisku Kolejowym. : 

9) Wybory nowych członków do Komisji 
Rewizyjnej. | 

10) Wybory ławnika na miejsce G. Abra- 
mowicza, ‹ 

„ — Powrót prezydenta miasta. W dniu one- 
gdajszym powrócił z Warszawy prezydent miasta 
mec. Folejewski. Podczas swego pobytu w War- 
szawie p. prezydent między innemi petraktował z 
przedstawicielami angielskiego konsorcjum w 
sprawie likwidacji zaciągniętej przez miasto przed- 
wojennej pożyczki zagranicznej. 

— Zebranie członków miejskiej Kasy 

b. m. w lokalu b. teatru letniego w ogrodzie Po- 
Bernzrdyńskim odbędzie się zebranie członków 
miejskiej Kasy  Oszczędnościowo - Pożyczkowej. 
Na porządku dziennym: 1) Wybór nowego Prezy- 
a o 2) Sprawozdanie z działalności kasy za rok 
ubiegły. 

— Subwencja dla instytucji dobroczynnych. 
Magistrat m. Wilna w miesiącu bieżącym wyasy- 
gnował tytułem zapomogi bezwrotnej 51.305 zł. 
niec instytucij dobroczynnych na terenie m. 

na. 
— Lustracja piekarń., W najbliższej przy- 

szłości specjalna komisja przystąpi do badania 
stanu piekarń w mieście, a to w celu stwierdze- 
nia, czy nakazane w swo0im czasie remonty i po- 
prawki zostały wykonane. 

— Poradnia sportowa. Staraniem miejskiego 
Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysp. Wojsk. 
wkrótce uruchomiona zostanie w Wilnie specjal- 
na poradnia sportowa. Poradnia mieścić się bę- 
dzie w lokalu miejskim przy ul. Hetmańskiej. Ma- 
gistrat m. Wilna przystąpił już do generalnego re- 
montu tego lokalu. 

— Akcja komunistyczna na terenie Wilna. 
Na skutek zarządzenia wyższych władz partyjnych 
komuniści mieli przeprowadzić w ubiegłą niedzielę 
na terenie naszego miasta wzmożoną akcję, która 
byłaby przypomnieniem zbliżającej się rocznicy 
przewrotu bolszewickiego w Rosji. Cała akcja 
miała iść w kierunku zaprotestowania przeciwko 
blokadzie ZSSR. przez państwa zachodnie, wkro- 
czenia „białego terroru*, zwolnienia więźniów po- 
litycznych, stworzenia jednolitego frontu robotni* 
czego i na koniec wszczęcie energicznej walki z 
inaemi partjami robotniczemi. 

Wbrew poleceniom miejscowi knmuniści po 
wydanieni ulotek pod rÓżnemi firmami (zosta- 
ły skonfiskowane) żadnych pochodów i zgroma- 
dzeń nie urządzili. W południe do sali „Makkabi” 
miał być zwołany wiec komunizującej lewicy ra- 
dzieckiej z Dziedziulem na czele, jednakże władze 
administracyjne nie udzieliły zezwolenia i groma- 
dzących się przed salę wyrostków policja usu-   wała. Natomiast na akadęmję PPS. w sali kina 

Oszczędnościowo-Pożyczkowej. W niedzielę 14 j 

"JKT 

"KRONIKA. 
„Polonja" zdołali dostać się kolporterzy komuni- 
styczni którzy rozrzucili na sali ulotki. Na gorą- 
cym uczynku rozrzucania tych ulotek ujęto 4 o- 
sobników ze znanym w Wilnie komunistą Ejc:e- 
rem na czele. Zatrzymanych osadzono narazie w 
areszcie, a po zbadaniu odesłano do dyspozycji 
sędziego śledczego 3 okręgu. | 

^ Frekwencja w kinematografie miejskim. 
Jak wynika z ostatnio sporządzonego sprawozda- 
nia, w miesiącu ubiegłym kinematograf miejski 
odwiedziło 50.945 osób, zasilając kasę Magist: atu 
sumę 30.316 zł. Niezależnie od powyższego Wy- 
dział Szkolny Magistratu m. Wilna w omawianym 
czasie udzielił 5161 kezpłatnych wejść celem dania 
możaości zaznajomienia się niezamożnej młodzie- 
ży szkolnej i wojsku z filmami o treści dydak- 

> WOJSKOWA 
— Kursy spółdzielcze dla pracowniłów 

wofskowych. W dniu wczorajszym otwarte zosta- 
ły kursy spółdzielcze dla pracowników Spółdziel- 
ni Wojskowych D. O. K. III. i VI Brygady K O.P, 

Kursy zorganizowane zostały staraniem 
Zsiązku Rewizyjnego Współdzielni Wojskowych. 
Kursy zorganizowane zostały na przeciąg pięciu dni. 

Prelegentem Kursów został delegat Związ- 
ki DAS Spółdzielni wojskowych p. Szu- 
ecki. | 

— Drugie kursy dła słóstr rezerwy P.C.K. 
Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża uruchamia z dniem I listopada r. b. 
przy Wojskowym Szpitalu na Antokolu cztero- 
miesięczne drugie kursa dla sióstr rezerwy P.C.K. 

Zajęcia będą teoretyczne i praktyczne. 
Wpisowe przy podsniu zł. 10. Wykłady i 

praktyka darmo. 2 
Podania przyjmuje, oraz udziela wszelkich 

informacji p. ppłk. Bobiztyński ul. Królewska 
Nr. 3 m. 1, codziennie oprócz niedziel i świąt od 
godz. 15 do 17. 

Liczba kandydatek ograniczona. 
„— Rocznica wyzwolenia Wilna. Z powodu 

zbliżającej się rocznicy wyzwolenia Wilna z pod 
okupacji litewskiej władze wojskowe czynią przy- 
gotowania do godnego uczczenia tege dnia. (9 
październik). 

Z POCZTY. 

— Zwinięcie agencji pocztowej. Z dniem 
5 listopada b. r. zwiniętą została agencja poczto- 
„wa Chołchło pow. Mołodeczno. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Walne zebranie Związku Litera- 
tów. Wznawiając po wakacjach swoją dzia- 

łalność Związek Zawodowy Literatów Pol- 
skich w Wilnie zwołuje walnę zebranie 
swych członków na środę 10 b. m. godz. 
19 m. 30. (w drugim terminie godz. 20) 
w lokalu Śród Literackich św. Anny 4 
parter. Na porządku obrad: 1) program 
zjazdu literatów w Wilnie od 1 do 4 listo- 

pada r. b. i 2) statut funduszu zapomogo- 

wego literatów wileńskich. 

Ze względu na pilne i ważne sprawy 

Zarząd usilnie prosi wszystkich członków 

o punktualne przybycie. 
„— U Techników. Dnia 12 października r.b. 

w sali Stowarzyszenia Techników (Wileńska 33) 
o godz. 8 wiecz. inżynier Fr. Wojciechowski wy- 
głosi odczyt pod tytułem „Wnętrze domu i tect:- 
nika na usługach gospodarstwa domtowego. | 

„ Wejście dia członków i wprowadzonych 
gości bezpłatne. | 

— Walny Zjazd Delegatów. Ligi Morskiej 
i Rzecznej odbędzie się w dniach 20i 21 b. m. w 
Katowicach. Członkowie Oddziału Wileńskiego 
L. M. R. życzący sobie przyjąć udział w zjeździe 
w charakterze gości, proszeni są o zgłaszanie się 
do sekretarjatu, Ligi zaut. Św. Michalski 5 (tel. 
2-52) w godz. 9--12 do dnia 9 b. m. celem otrzy- 
mania intormacji. 

— 10-ciolecie niepodległosci a kolejarze. 
W dniu 27. IX, odbyło się z inicjatywy Polskiego 
Związku Kolejowców zebranie przedstawicieli sze- 
ściu organizacyj Kolejowych, mianowicie: Zawo- 
dowego. Związku I. Polskiego Związku 
Inżynierów Kolejowych, Zjednoczenia Zawodo- 
wego Polskiego, Związku Drużyn Konduktorskich, 
Zrzeszenia Techników Kolejowych i Polskiego 
Związku Kolejowców w sprawie wspólnego zorga- 
nizowanis uroczystości 10 cio lecia Niepodległości 
Rzeczypospolitej i objęcia przez Władze Polskie 
Kolejnictwa, przypadającej w dniu 11 listopada. 

Postanowiono w dniu tym zorganizować 
wspólne nabcżeństwo na terenie Parowczowni, 

„oraz akademię w Sali Miejskiej. 

  
później. _ 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 
‚ „= W sprawie zwrotu cpłat szkolnych za 

dzieci kolejarzy. W sobotę 6 b. m. na specislnej 
audjencji Prezes Zarządu Okręgowego P. Z. K. 
przedstawił Panu Kuratorowi Wileńskiego Okręgu 
Szkolnego trudności, które napotykają pracownicy 
Kolejowi przy uzyskaniu zwrotu wpisów za dzie- 
ci, kształcące się w szkołach prywatnych. Z wy- 

8 czerpującej rozmowy wynika, iż Pan Kurator do- 
kładnie jest poinformowany o całokształcie spra- 
wy i żywi najlepsze chęci usunięcia trudności. W 
szczególności co do uczennic szkół prywatnych, 
Pan Kurator bezpośrednio polecił, aby wszystkim 
rgłaszającym się pracownikom wystawiano bez 
przeszkód zaświadczenia, konieczne do uzyskania 
zwrotu wpisów. W stosunku do młodzieży męs- 
kiej, znaczna ilość wolnych miejsc w szkołach 
Państwowych uniemożliwia Kuratorjum załatwie- 
nie sprawy we własnym zakresie. W tej części 
przeto, licząc się z trudnościami przenoszenia mło- 
dzieży do innych zakładów w ciągu roku szkol- 
nego, Pan Kurator obiecał przedstawić sprawę 
Ministerstwu Oświaty w sposób jaknajprzychyl- 
niejszy. 

‚ Z pośród innych aktualnych spraw, przed- 
stawiona została Panu Kuratorowi kwestja niedo- 
statecznych ulg w opłatach ze szkoły Państwo" 
wej nadmierne dodatkowe pobory, jak na opał i 
pomoce szkolne, przeciążenie młodzieży lekcjami, 
zadawanemi do domu; nieujednostajniona piakty- 
ka egzaminacyjna i t. p. sprawy przyjęte przez 
Pana Kuratora ze zrozumieniem i życzliwością, za 
którą Zarząd Okręgowy Polskiego Związku K le- 
jowców składa Panu Kuratorowi serdeczne Bóg 
Zapłać. 

— Legalizacja statutu. W dniu wczorajszym 
odnośne władze administracyjne dokonały legali- 
zacji Statutu Koła Wileńskiego Stowarzyszenia 
Rezerwistów i 13 Wojskowych Rzeczypospolitej 
Polskiej. W myśl statutu Koło Wileńskie Stow. 
Rezerwistów i ,b. Wojskowych działalnością swą 
będzie obejmowało teren całego woj. Wileńskiego. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— «Stan bezrobocia“. Podług danych 
statestycznych na terenie m. Wilna zarejestrowa- 
no 2491 bezrobotnych, w tej liczbie mężczyzn 
1583 i kobiet 908. Na poszczególne grupy zawo- 
dowe przypadają cyfry następujące: robotników 
hutniczych—10; metslowych—96; budowlanych— 
172; innych wykwalifikowanych—710; niewykwa- 

  

  

Szczegóły uroczystości zostaną podane | 
! 

E 

Aresztowanie fałszerzy pleniqoteacji na 
40 tysięcy Zł. 

W nocy z soboty na niedzielę w nocnej re» 
stauracji „Bachus* policja aresztowała dwóch о- 
sobników którzy dokonali fałszerstwa dokumen- 
tów w celu podniesienia z banku 40 tys. złotych. 
Aresztowanymi okazzli się Piotr Bernatowicz po- 
dający się za,studenta U. S. B. i Jan Downero- 
wicz rzekomo agronom. Z zebranych przez nas 
szczegółów okazuje się, że wymienieni znani na 
tutejszym gruncie piaszki w celu zdobycia większej 
sumy pieniędzy postanowili sfałszować plenipa- 
tencję na zaciągnięcie pożyczki na nieruchomość. 
Z gotową pienipotencją Downerowicz udał się do 
jednego z banków na ulicy Mickiewicza gdzie 
załstwiwszy wszysikie formalności otrzymał na» 
razie a conto całej sumy w gotówce resztę Zaś 
czeękami. W ostatniej chwili bank ustalił že pie 
nipotercja jest fałszywą i obaj zostali aresztowa- 
ni. Bernatowicz i Downerowicz po otrzymaniu 
pieniędzy mieli odrazu wyjechać zagranicę i u 
Bachusa był ich pożegnalny wieczór. Bernatowicz 
ma już za sobą bogatą przeszłość kryminalną. 

Będąc urzędnikiem u notarjusza dokorał 
do jego biura włamania, w celu zawładnięc'a 
pieniędzmi i pieczątkami. Przyłapany — odcierpiał 
karę ma Łukiszkach. Bernatowicz & tego tytułu 
znał wszelkie formalności przy spisywaniu róż- 
nych aktów i bez trudności mógł dokonać fałszer- 
stwa plenipotencji. Beraatowicz nie mieszkał u 
rodziców lecz w hotelu „Anglja* przy ul. Sadowej, 
całemi dniami nic nie robił a tylko przesiadywał 
w cukierniach lub restauracjach. 

  

lifikowanych—926; robotników rolnych—23 i pra- 
cowników umysływych—554. W porównaniu z 
Aa poprzednim bezrobocie wzrosło o 29 

05 
— Likwidacja akcji zapomóg doraźnych 

dla bezrobotnych fizycznych. Na mocy ostatnio 
wydanego zarządzenia Ministerstwa Pracy i Opie- 
ki Sp., zostaje zlikwidowana akcja zasiłków do- 
rsźnych dla robotników fizycznych. którzy do 
dnia 30 ub. m. ustawowo wyczerpali okres zasił- 
ków doraźnych. 

— Zasiłki dla bezrobstych pracowników 
umysłowych. Obwodowe Biuro Funduszu Bez- 

ł robocia przystępuje z dniem 16 b. m. do przyj- 
t mowania podań od bezrobotn. pracowników umy- 
słowych na zapomogi dorsźne za m-c październik. 

— Strajk transportowców skończył się: 
Strajk transportowców na bocznicy „Hsrtwiga“ 
został ostatecznie zlikwidowany. Robotnicy otrzy- 
mali zapewnienie, że za udział w strajku nie po- 

, niosą żądnych konsekwencyj i uzyskali podwyżkę 
‚ dotychczasowych zarobków od 15 do 25 proc, 

WYSTAWY. 

stawa Międzynarodowa Fotografji 
Artystycznej w Wilnie. Zarząd Wileńskiego To- 
warzystwa Miłośników Fotograiji urządza w Wil- 
nie w drugiej połowie października „Pierwszy 
Międzynarodowy Sałon Fotografji Artystyczneį“, 
na którym będzie wystawionych około 300 najcen- 
niejszych obrazów fotograficznych artystów Ро!- 
ski i całego świata. Przy tej wystawie będzie zor- 
poz osobny dzisł fotogralji wileńskiej. 
otografowie życzący wziąć w nim udział, ze- 

chcą zgłosić na piśmie i dostarczyć swe prace 
w Polfocie (ul. Mickiewicza 23) w terminie do 15 
października włącznie. Późniejsze zgłoszenia nie 
mogą być uwzględnione. Pracę będą przedłożone 
komisji kwalifikacyjnej, wyłonionej przez Zarząd 
Towarzystwa Miłośników Fotografji. O dniu i 
miejscu otwarcia Salonu Międzynarodowego na 
stąpią osobne obwieszczenia, 

  

— Popierajcie wytwórczość krajową. Drob- 
ni kupcy postanowili wszcząć energiczną akcję 
propagandową w kierunku nie kupowania przez 
ludność wyrobów zagranicznych lecz wyłącznie 
krajowych jakość których w niczem nie ustępuje 
zagranicznym. 

— Korespondent „Daily Telegraph* w 
Wilnie. W dniu 9 b. m. przybywa do Wilua w 
celu zwiedzenia miasta korespondent „Daily Te- 
legraph* P> Woods. 

— Podziękowanie. Wszystkim krewnym, 
przyjaciołom, kolegom, koleżankom i znajomym 
nas obojga, którzy w dnia naszego srebrnego 
wesela okazali nam tyle serca, składamy szczere 
staropolskie 

Bóg zapłać | | 
3362. Żofja i Bronisław Zapaśnikowie: 

ZABAWY. 

— Otwarcie wieczorów familijnych w Kln- 
bie Handlowo-Przemysłowem ul. Mickiewicza 33-2. 

„ W piątek 12 b. m. o godz. 10.30 pierwszy 
dancing. > 3369. 

Teatr | muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Wesele na Kurpiach*, Na ogólne żą- 
danie publiczności wileńskiej, świetne, „Wesele na 
Kurpiach* będzie dane jeszcze raz dzisiaj. 

Kto jeszcze sztuki tej nie widział niech 
spieszy do „Reduty”. Warto zobaczyć. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne w Gma' 
chu Reduty. 

— Wielki koncert symfoniczny z udziałem 
Ciaudio Arrau. We środę dnia 10 października 
b. r. o godz, 8-ej m. 30 wieczorem w szli Reduty 
na Pohułance wielki koncert symfoniczny ze 

Który w drodze powrotnej z Rygi zatrzyma się 
przez jeden dzień w Wilnie. Program zawiera 
koncerty fortepjanowe Chopina i Liszta, oraz 
utwory orkiestrwe. 

W celu umożliwienia szerokim sferom ko- 
rzystanłia z powyższego niezmiernie interesujące- 
go koncertu, ceny biletów zostały znacznie obni- 
żone i są już do nabycia w cenie od 1 zł. da 
6 zł, w biurze podróży „Orbis*” Mickiewicza 11. 

a „ A 

Najznakomitszy chór jugosłowiański w Wilnie. 
Dyrekcji Teatru Polskiego upało się, mimo 

wielkich trudności i kosztów, pozyskać na jedyny 
koncert w Wilnie, bawiący obecnie w Polsce naj- 
znakomitszy chór jugosłowiański p. n. „Glasbena 
Matica”, który w ciągu dni ostataich koncertowzł 
z rekordowem powodzeniem w Warszawie, Kra- 
kowie, Poznaniu i Katowicach. Chór „Glasbena 
Matica* składający się z 80 osób z pośród inte- 
ligencji miasta Ljubljana, pozostający od szeregu 
lat pod kierownictwem słynnego muzyka jugosło- 
wiańskiego, dyrektora Konserwatorjum w Ljublja- 
nie Macieja klubada, cieszy się w ojczyźnie swej 
sławą najznakomitszego zespołu Jugosławii, któ- 
ra w dziedzinie śpiewu chóralnęgo zajmuje czo- 
łowe miejsce wśród ludów Europy. Entuzjastycz” 
ne przyjęcie, jakiego dcznaje chór „Glasbena Ma- 
tica'* wszędzie * zagranicą, a ostatnio w Polsce, 
potwierdzą w zupełności tę zaszczytną opinię. | 

Chór jugosłowiański śpiewać będzie w na« 
szem mieście tylko raz jeden w Teatrze Polskim 
we czwartek 11 b. m. Niewątpliwie, koncert ten 
wywoła zainteresowanie zupełnie niepowszednie, 
tem bardziej, że inteligencja wileńska pamięta 
jeszcze wielkie zadowolenie artystyczne, jakie 
dostarczył jej w czasie swej gościny w Wiinie in- 
ny chór jugosłowiański „Obilic”, rozporządzający 
w stosunku do chóru „Giasbena Matica maiej- 
szemi środkami wyrazu, będąc chórem męskim, 
podczas, gdy chór, który usłyszymy we czwartek, 
jest chórem mieszanym, w dodatku o składzie 
bardzo licznym (80 osób).   

ROŻRE. 

współdziałem znakomitego pianisty Claudio Arrau, 
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TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

— Dziś nainowsza komedja duńskich au- 

torów „Hokus-Pokus*. 
— „Pieniądz leży na ulicy", W. czwartek 

dowcipna komedja „Pieniądz leży na ulicy”. 

— Komunikat administracji Teatru Pol- 

skiego. Z dniem dziesiejszym na przeciąg pew- 

nego okresu, ceny miejsc na wszystkie przedsta- 

wienia w Teatrze Polskim są zniżone, t. į. obo- 

wiązywać będzie rajtsńsze miejsca — 20 gr., naj- 

droższe zaś 2 zł. 50 gr: 

— „Pas naczelnik to Ja". Najbliższą sztu- 

ką, która wejdzie w piątek na repertuar Teatru 

Polskiego, będzie zabawna krotochwila Moncey'a 

„Pan nzczelnik to Ja“. 

Radio. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIE |. 

Fala 435 mtr. 

WTOREK, dn. 9 października 1928 r. 

11.55—12.05. Transmisją z Warszawy: Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie: 

oraz komunikat meteorologiczny, 16.35—16.55, 

Odczytanie programu dziennego i chwilka litew- 

ska. 16.55—17.35: Audycja literacka ku uczczeniu 

150 rocznicy Śmierci Kazimierza Pułaskiego. 
Fragmenty z „Księdza Marka" J. Słowackiego w 

wykonaniu Zesp. Dramat. Rczgłośni Wileńskiej. 

Słowo wstępne wygł. Józef Wierzyński. 17.35—18.00: 

Transmisja z Poznania. Odczyt. 18.00 — 18.55: 
Transmisja z Warszawy: Koncert popcłudniowy: 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Józefa O- 

zimińskiego, Juljusz Hoffman (tener) i prof. Lud- 

wik Urstein (akomp.). W programie: Gilson, Le- 

onczvalio i inni. 18.53 — 19.20: Kcmunikaty, roz- 

maitości i muzyka gramofonowa. 19.23 — 22.0': 

Transmisja z Teatru Wielkiego w Poznaniu. O- 
pėra „Chopin“ Orafice'go ze Stanisławem Dra- 
bińskim w roli tytułowej. Po Traosmisji Opery 
Komunikaty: P.A.T. policyjny, sportowy i inne, 

ŚRODA, 10 października 1928 r. 
11.55—12.05: Transmisja z Warszawy: syg- 

nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
oraz komunikat meteorologiczny. 16.35—16.55: 
Transmisja z Warszawy: Odczyt org. przez Mis. 
W.R.i O.P. p. t. „Cele nauczania historii w 
szkole*—wygł. p Franciszek Zawadzki. 17.35— 
18,00: „Peczątki muzyki chrześcijańskiej i chorał 
gregorjański* odczyt II-gi z cyklu „Historja muzy- 
ki w przykładach” wygłosi Stanisław Węsławski. 
18.00—19.00: Koncert popołudniowy. Utwory Czaj- 
kowskiego w wykonaniu orkiestry P. R. pod dyr. 
Józefa Ozimińskiego. 19,00 — 19.25: Audycja dla 
dzieci: „Zaczarowany flet" bsśń_ St. zk 
w wykonaniu Zesp. Dramat. Rozgł. Wileńskiej. 

glne lotnictwo to połęga państwa! 

    

RSGR I E R 

19.30—19.55: Transmisja z Warszawy: „Samocho- 
dem do Pułtuska", odczyt z działu „Krajoznaw- 

stwo” wygł. Stanisław Lewicki. 19.55—20.05: Ko- 

munikaty, sygnał czasu, odczytanie pregramu na 

czwartek. 20.05—20.30: „Zaginiony legjon”, opo- 

wiadanie -Zuli Minkiewiczówny. 20.30—22.00: Trar- 

smisja z Warszawy: Muzyka węgierska. Wyk. Or- 

kiestra P. R., llcna Bary-Brzesenmaistrowa (50- 

pran) dyr. Józef Ozimiński (dyrekcja i skrzypce) 

oraz prof. Ludwik Urstein (akomp.). 22.00 —23.30: 

Transmisja z Warszawy: komunikaty: P. A. T., po- 

Hcyjny, sportowy i inne. oraz (muzyka taneczna z 
hi „Oaza”. restauracji „Oaza KINA i FILMY. 

Napoleon na ekranie. 
HELIOS. 

Dużo już było filmów mających za temat 
życie największego chyba, geniusza, wojny wszyst- 

kich czasów dużo mniej, lub więcej udanych. Ten, 

w opracowaniu Abla Gance'a jest bodajże 
najlepszy. Е 

Wyróżnia się przedewszystkiem starannem 
odtworzeniem t a stylowego i zdarzeniowego da- 
nej epoki, ogromną wiernoś ją w stosunku do 
historji, dobrą charakterystyką, ujęciem aktorskiem 
postaci. Najważniejsze z nich potraktowane są z 
wielką powagą, z caleko posuniętym abjektywiz- 

mem, monumentainie przytem, że tak określę to. 
Stoją bowiem na pewnych koturnsch, chocizż ta 

koturnowość ich byuaimniej się nie narzuca, jest 
tylko zaznaczona, umiejętnie. 2 

Sam Napoleon... Olbrzymie trudności wyła- 

niają się z problemu odtwarzania tej postaci. Naj- 
większe może tkwią w nieznośnym salonie, któ- 

rzy wytworzył w pojęciach o tym mocarzu, poza” 
tam zresztą nie łatwo przecież zgłębić i ukazać 
psychikę genjusza. Dołącza się do tego kwestja 
odpowiednich warunków zewnętrznych. 

Albert Dieudonne zawadził o nie- 

jedną z tych rat. Nie uniknął szablonu w wielu- 
miejscach, potknął się na następnych trudnościach 
nieraz, warunkami zewnętrznemi (acz posiada je 
b. ciekawe i charakterystyczne) nie zawsze może 
odpowiedział temu co piastujemy w naszej wyo- 
braźni o Napoleonie. Mimo to wszystko zbliżenie 
ego do pierwowzoru było niekiedy zastanawia- 
jące. 

Scenarjusz... I tu trudności są olbrzymie. 
W. dwóch godzinach przesunąć na srebrnym ekra- 

nie życie Napoleona — zadanie potężne, prawie 
niemożliwe do wykonania. A. Gance wybrnął z 

niego w ten sposób, że dał żywota tego tylko 

część, od Brienne do włoskich triumfów, Dał du- 
żo pięknych zdjęć, sporo ciekawych sytuac į 

przeciągnął jednak niektóre sceny madto (np. Na- 
poleon w sali Konwentu, przed odjazdem do armji 
włoskiej), osłabiając tempo ekcji, która mogłaby 
być, niekiedy, trochę treściwsza i szybsza. 

Środki artystyczne mie wykraczają naogół 
poza ramy dotychczasowych Č przed półtora 
roku, dwóch, może nawet) doświadczeń kinema- 
tografji. (sk.)   

WiLEARSKI 

№ wileńskim brała. 
— Napad. Nocy wczorajszej miał miejsce 

w Wilnie bodaj, że pierwszy wypadek samosądu 

wymierzony na funkcjonarjuszu policji z rscji 

spełaiania przez niego obowiązków służbowych. 

Wprawdzie ofiarą samosądu przez omjłkę padła 

osoba niemająca nic wspólnego z policją lecz fakt, 

pozostaje faktem. Około godxiny pierwszej ulicą 

Ostrobramską śSpieszył do domu Bronisław Ko- 

złowski (Tyzehauzowska 4) urzędnik. W chwili 

gdy Kozłowski skręcał na ul. Targową z za wę- 

gła wyskoczył jakiś osobnik i zadał mu cios kijem 

w głowę tak silny, że ten padł na ziemię zalewa- 

jąc sę krwią w tym samym momencie podbiegł 

do leżącego jeszcze jakiś drab i ze słowami „to 

za twoje sprawki w policji" począł go okładać 

kijem. Na krzyk katowanego nadbiegła policja, 

która zdołała ująć uciekających napastników. Do- 

chodzenie ujawni szczegóły napadu. Когом- 

skiego napastnicy przez omylkę wzigli za agenta 

policji, który miał przyczynić się do aresztowania 

kobiety na której zależało bardzo napastnikom i 

za to postanowili dokonać samosądu. Ko- 

złowski jest zapewne podobny do tego policjanta 

przez co został tak dotkliwie pobity. Sn 
— Katastrofa ssmochodowa. W niedzielę 

popołudniu w s«utek nacmiernej szybkości wy. 

wrócił się jadący z Niemenczyna autobus. Kata- 

strefa miała miejsce przy wyjeździe z miasta na 

ujicy Antokolskiej. Z jadących autcbusem 3 oso- 

by odniosły rany. Autobus uległ zniszczeniu. 
— Zneczna kradzież. W wytwórni upię- 

kszeń uprzęży Przygodzkiego (Kijowska 17) do- 

konywano od dłuższego czasu kradzieży mosią- 

dzu. Na skutek Sksrgi poszkodowanego który 

straty oceniał па 6 tys. zł. przeprowadzono re- 

wizję u jednego z pracowników wytwórni i u- 

jawniono skradzione rzeczy na sumę 3 tys. zł. 

— Usiłowanie powieszenia się. Z powodu 

nieporozumień rodzinnych usiłowała powiesić się 

na łóżku 50 letnia Katarzyna Błażewiczowa (Za- 

rzecze 11). Zamach w czas zauważono i uniemo- 
žliwiono. 

— Gošcinne występy ztodzieji. Przybyli 0- 

statnio z innych miast na gościnne fwystępy, zło- 

dzieje dali już znać o sobie. W teatrze żydow- 

skim okradli garderobę, w „Reducie” oczyścili 

kieszenie jednemu z widzów, na terenie Luna- 

Parku ściągnęli torebkę z gotówką, a z jednego z 

szałasów na terenie? parku — pościel znacznej 
wartości. 

1 sadów. 
Zamach na: przełożonego. 

  

Na dzień 8 listopada r. b. została wyzna- | p 
czona rozprawa sądowa przeciwko starszemu po- 

sterunkowemu Maniniemu z Rezerwy P. P. m. 
Wilna, który przed kilku miesiącami miał doko- 
nać zamachu na życie swego przełożonego ko- 
mendsnta Rezerwy aspiranta Bibiłię, strzelając do 
niego, rewolweru, jednakże bez skutku. Manini 

  

  

<a 

przebywa obecnie w więzieniu na Łukiszkach. W 
śledztwie zeznał on, że niemiał zamiaru zabić Bi- | (A. 
R lecz w jego oczach chciał popełnić samobój- 

stwo. 
  

Wśród pism. 
— „Listy Polskie z Dalekiego 

Wschodu Azji* i Biuletyn „Handlowo-Prze- 
mystowy“ wyszed! Nr. 17/52, 

Jest to jedyne pismo polskie poświęcone 
ekspansji ekonomicznej i kulturalnej polskiej w 
krajach Dalekiego Wschodu, a szczególnie w 
Chinach, w Japonji i w Indjach. Numer 17/52 za- 
wiera artykuły: O jarmarku w Szmbejs (Mongo- 
lia), na którym m. ł. sprzedawaro towary polskie 
pod marką niemiecką. O przyjęciu uczonego fran- 
cuskiego Ks. Licent (paleontologa i prehistoryka) 
w Harbinie. O założeniu szkoły handlowej w Har- 
binie it d 

Część artykułów drukowana jest w języku 
angielskim. Redaktor inż. K. Grochowski. Adres 
redakcji i administracji: Harbin Chinese Post, 
Box 60. 

|| „Gazeta adm/n'stracji i policji państwe- 
wej*, — Wyszedł Nr. 9 za wrzesień tego miesię- 
cznika i zawiera szereg rozpraw z dziedziny pra- 
wa i admistracji, reiędzy innemi K. Czałczyńskie- 
go o XXXV Kongresie Prawa Międzynarodowego. 
dr. Zangroda © zapowiedziach konstytucyjnych o 
wydaniu ustaw specjalnych, * prof. B'egelcisena o 
komasacji na tle napr«wy ustroju innego i wiele 
innych. Pozatem obfity dział orzeczeń Sądu Nsj- 
wyższega i Najw. Tryb Administr., kronika i bi- 
Bifografja. 

Pożzteczne to wydawnictwo mogłoby stać się 
jeszcze bardziej poczytnem, gdyby nie grzeszyło 
cokolwiek zbyt suchą formą swoich artykułów, 
orzz przebijającym niekiedy z nich t zw. urzędo- 
wym stylem. 

SPORT. 
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE. 

Trójbój lekkoatl. Ośr. W. F Wilno. 

W ub. niedzielę odbył się w Wilnie trójbój 
lekkoatletyczny o charakterze drużynowym do 

którego stanęło 6 zespołów (80 zawodników). 

Ogólną sensację budził występ drużyny litewskiej 
(Ki. Sp. Lithu»nia) stawiającej pierwsze kroki w 

lekkiej atletyce. 
Po raz drugi zwyciężył i zdobył nagrodę 

przechodnią ośrodka zespół A. Z. 5. (11.519.56 

któw). Drugie miejsce zajął zespół W. K. S. Po- 

goń (10.940.56 pktów). Reszta zaspołów įsk: K. $. 

Ognisko, Z. A. K. Š$, Lithuania i Z. August nie 

była klasyfikowana z powodu niewypełnienia mi- 

nimów ustalonych d!a trójboju prrez ośrodek. 
W klasyfikacji jadnostkowej 1 miejsce przy- 

znano Brzozowskiemu (K. 5. Ognisko), drugie — 

Nr. 231 (1278) 

Zieniewiczowi (Pogoń), trzecie — Pimonowowi 

_ Najlepsze wyniki w poszczególnych kontu- 
rencjach uzyskali: 

w biegu 100 mtr.: 1) Brzozowski 12 s., 2) 
Zienowicz 1 (Ognisko) i Pimonow (A. Z. S$.) 12.4, 
3) Zienkiewicz i Zienowicz Il (Ognisko 12,5. 

w skoku w dal: 1) Pimonow 550 cm., 2) 
Brzozowski 549 cm., 4) Rybicki (Ognisko) 542 cm., 

w skoku w wyż: 1) Estko (Lithuania), Pu- 
szkorzewia (Pogoń) i Nowicki (Z. August) 158 cm., 
2) Bychowicz (Pcgoń) i Butkiewicz Z. Aug. 150 
cm., 3) Żienowicz (Ognisko) 145 cm., 

w rzucie dyskiem: 1) Zieniewicz (Pogon) 
32 m. 29, 2) 28 m. 58, 3) Kasprzycki (Z. Aug.) 
27 m. 40, 

‚ - № rzucie oszczepem: 1) Borysewicz (Lithu- 
snis) 35 m. 66, 2) Rostowski (Ognisko) 34 m. 16, 
3) Wasilewski (Ognisko) 33 m. 43. Po za konkur- 
sem najlepszy rzut miął Zieniewicz 
38 m. 87, 

w pchnięciu kulą: 1) Mejnzrtowicz (Po- 
goń) 10 m. 13, 2) Kowaleeski (Pogcń) 9 m. 53, 
3) Godlewski (A. Z. S.) 9 m. 48. W porównaniu 
z rokiem ub. uzyskano znacznie lepsze wyniki. 

Po zawodach wręczona została zwycięskie- 
Kao A Z.S. nagroda przechodnia о- 
rodka. 

Zawody lekkostl. o mistrz. 
Har. Wi). 

Jednocześnie z zawodsmi w trójboju roze- 
grane zostało doroczne mistrzostwo lekkostietycz- 
ne Harc. Chorągwi Wileńskiej. 

Zwyciężył i zdobył po raz drugi nagrodę 
przechodnią Ośrodku W, Е. Wilno zespół harcer- 
ski z Lidy. Drugie miejsce zajął zespół trzynastki, 
trzecie zespół siódmej drużyny. 

W poszczególnych konkurencjach najlepsze 
wyniki uzyskali: 

w biegu 100 mtr.: 1) Żuromski 12,8 s., 
w rzucie dyskiem: 1) Deszyński 22 m. 68, 
w rzucie oszczepem: 1) Mantej 32 m. 68, 
w skoku w dal: Žuromski 519 cn. 

ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ. 

22 p. p. (Słedicę) — Matzbi 5:3 (1:3). 
Wbrew oczekiwaniom 22 p. p. mimo 7 mę- 

czenia rozgrywką z dnia poprzedniego nie tyłko 
nie uległ miejscowym, lecz przeciwnie uzyskał 
zasłużone zwycięstwo. Makabi nieała do rrzerwy 
straciła po pauzie zupełnie głowę i nie umiała 
sobie poradzić z żywiołowo grającemi 
gośćmi. Tempo gry bardzo żywe. 

PIŁKA KOSZYKOWA. 
R. K. S. „Tur“ — R, K. S. „Sija“ 20:10. 

Z okazji święta robotniczego młodzieży 
odbył się onegdaj na boisku ok. gimn. Słowackie- 
go mecz piłki koszykowej pomiędzy dwoma ro- 
botniczemi zespołami sportowemi. Zwyciężył R. 
K. S. „Tur“ w stosunku 20:10. 

horągwi 

  

(Pogoń) 

      

L
Z
Y
 

  

  

     
  

  

  

          
  

  

  

‚ PEM 
Od dnia 8 do 12 października b. r. ° dramat Sa 1 

Miejski Xinemategra! | włącznie będą wyświetlane filmy Odwieczna walka w 10 akt. RARSKA Raje ed 1840 r. |E LL E 4 

Kaltarałna-Oświai Sceny dramatu rozgrywają s'ę w miejscowościach, o których wspominają Księgi а : 

DRY me i Nowego rt w został zaszczycony ok pzy Na nosis ak kpówaiokchcm. kdętkowasia A ZEDRUNZRASNANZENEZNE 

Jego Emin. Kardynała D „ Arcybiskupa Paryża i Jego Emin. Kardyn. , pc EDI AWA 
SAGE MIEJSKA Arcybiskupi Wiednia. Nadprogram: „BIAŁY SEN”, widoki z natury w 1 akcie | i wykazuje następujące zalety. MAGAZYN MEBLI | DOKTÓR MEDYCYNY 
(Ostrobramska 5) Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. OSZCZĘDNOŚĆ: Książkowanie na rachunku i w żurnalu Wilno. Niemiecka Nr 3 

Następny program: „FAWORYTA_ ROTSZYLDAŃ, 3370 za jednem PA pióro, EA * td. 362 | BLGR 
na czssie i wyklucza błędy przy przenssze- * * 

: iai Si lu. Umażliwia książkowanie transakcji bie- 
KINO-TEATR Dziki OO które wstrząsa i wziuszał Genjalny CONRAD VEJDT w — pea sesżk I sporeśdiznie bilansu w każdej chwili. MEBLE ” 

PR a AF + Mežczyzna z prze szłością dakai PRZEJRZYSTOSČ: Dla katdefo przeduiotu ka ses аи b Choroby WERETYCZKE I skóme. 
che ) o, Ksi ruchu, Ы ie, i 

= 10 miłosny lekarza potępieńce, który zmuszony był żyć podsójnym życiem. Maska CONRA- i waatykw zawarta w księgowości i kon- netowe, Lands, A re Elektroterapja, ; 4: oe: 

DA VEJDTA przechodzi tu wszystkie f+zy mąk, rozdzwięków, upadków i wzlotów. ое ЁЁ‚‘Ё'.ЁЁЁЁ„'ЁЁ"Ё‹›Ь"Ё'ЁЪ Słowa Kokdcgo kredensy, stoły, szaty, zn. 
Wileńska 38. Seansv о ойк 4, 6. 8 1 10.15. 3364 В Tie р biurka, krzesła 1 1 p. Mickiewicza 12 

i * ANIOŚĆ: Cen» nabycia bardzo przystępna. ogodne warunki róg Tatarskiej. 

EmEmknEnEnKi Dziś EPOKOWY film. W roli Г) TH оОО w. i 3 Ё p.t. szelkich wyjaśnień udziela ins RATY. 3363 | Preyimuje 9—2 1 5—7. 2971 

KINO głównej psa publiczności ORO y GISH Mieczysław Christof 

“ prof. Państwowej Srkoły Ekonom -Handl. Parcel blisko mia- DOKTÓR 

* rolewSka mOCNanKka LWÓW. ul Wałowa 25. leke) BMI E 
Poszukuje się zast Wojew. Wileńsk'e. 336 Ё е 

Mickiewicza 22. | Obraz odsłania nam zakulisowe intcy.i kamarylli dworskiej Fraucji i pokątne grzeszki wy- USS SSRS Aabra: Šreataniy pas. Ę 

kejkejteskojcezkej _ rafinowanej kcchanki dworskiej. Początek o gf. 4 ej Ost. 10.25. 3336 z Młekiewieża! To tel. 8:05 Choroby weneryczne, syfi- 

| CXACXOOZWOKDT CKW OXIWOXIO EXW DKW OKD) 8 lis i skórne. 

Dziś tlm przekraczający naj- s. (w12 akt). Korona arcydzieł sztu- "SH 

Kino bujniejszą wyobraźnię ludzką Metropolis ki filmowej Najpotężniejszy z mo- & ` AKUMULATORY r Wielka 21. 

‚ „ | numentalaych superlilmów produkcji światowej koncernu „UFA%. Realizował Fryderyk Lang B anodowe, katodowe, samochodowe i inne Žy- > ® 3 Od 9—1i3—7. (Telef. 921) 

(twórca „Nibelungów*). Główną rolę kobiecą odtwarza najnowsza rewelacja aktorstwa fil- H O wotne, trwałe, efektowne i ćlatego tanie. Kwas 5 —— 

4 EE HELM. az ról r" Pe m: Rudolf Klejn Rose, = siarkowy i częšci do akumulatorėw. Z ° 

ustaw Fr. lch. Wymowne cyfry: Zdjęcia trwzły 2 lata. 8 artystów w rolach główn.. 7. ы х 

Wielka 42. | 4 mnlejszych, 25.00 siatystėw, 11.000 statystek, 750 dzieci, 100 marzynów, 25 Chińczy- =, ŁADOWANIE i NAPRAWĄ > M | Bemgzię || 
ków. Ogólny koszt wykonania filmu 2500.000 dolar. Ceny nie podeyiszone. 3365 @ FACHOWO. TANIO. © 7 pokoi a 

KINO Dziś dawno oczekiwany superszlegier| Nowa kopja! Monumentalne arcydzieło filmowe < Lakłady Rkumulatorówe | Elektrotechniczne = wszelkie wy gody Syfilis yje nia A 

przewyższające swą doskonałością caly dotychczasowy dobytek produkcji filmowej = Wilne, Szopena 8 06 40*iedzirė się; Montė Micklewicza2 z 

KURJER CARSKI "ee povśc MICHEL VERNE'A 233663 MICHAŁ GIRDA "Gr; aworcu). 1 wska 10 m. 1 od 3—5. Micklewicza28 m. 5 
© „LUX 

Mickiewi-za 11. 

KINO 

p. t. Michel Strogott. 
Przyjmuje od 9—1 i 4—8. 

3305 
d. posiadający trzy 

Dom mieszkania, b. ła- 
dnie położony nzd rzeką, Z 
ięknym ogrodem owocow. 

enim sprzedzmy za 

W roli głównej 
Wirtuoz ekranu 

Dziś! 

IWAN НОЛЕН оаа Ка Кя GRIBARÓW. or mtozisy dowolne 
W 8-mą ROCZNICĘ WYZWOLENIA WILNA! 

    

  

kamienny, górnośląski dla celów 
opałowych i przemysłowych z desta- Węgie 

Wielka uroczysta premiera. fr. Kenigsherg 

  

    
  

  

Z krwawych walk O WOLNOŚĆ | NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI e = tonny w zamkałętych plom” | | 3.209 do 3351-1 
; owanych wozach. i - 

MOGILĄ NiEZNANEGO ŽOLNIERZA Kolis ieties, kovaisi i gazowy (aaa | | komiowo Handke Na 1 SKÓRNE Pzdozie 
Monumentalse arcydzieło w 15 akt. w rolach tytułowych MARJA MALICKA, WŁĄDY- OXS zogeneratorów) Śląski i karwiński. omisowo-Haddiowa 9—12 i 4—8. 

SŁAW WALTER i MARJA GORCZYŃSKA. Uwaga: Honorowe bilety i jednorazowe POLEGA w NAJLEPSZYCH GATUNKACH Mickiewicza. 21, tel. 152. : 
karty wstępu nieważne uż do odwołania. DYREKCJA, 3367 0 -Gooiw HmdsroP ‚ Płani Mickiewicza 4, 

я rzedsiębiorstwo Handlowo-Przemysłowe 
Kino Kolejowe | Od dnia 5 października 1928 r. wyświetlane będzie arcydzieło polskiej wytwórai kinęma- : : 2 NĄ ша 

do wynajęcia. Reperacia ! 

tograficz- dramat serc w 12 aktach według powieści 
nej p. t. UŚMIECH LOS Perzyńskiego. W rolach głównych Jadwiga 
SMOSARSKA, Józef WĘGRZYN i Kazimierz Junosza STĘPOWSKI. Oryginalny BALET 
słynnych tancerek sióste HALAMA. Całkowity dochód z seansów w dniach 5 i 6 psździernika pizezna- 
czony jest na rzecz wpisów. szkolaych dła niezamożnych uczniów Państwowej Szkoły Technicznej. 
Passpartout i bilety bezpłatne nieważne. Początek seznsów 0_godz. 6 ej. W niedziele i święta o £. 4 pon. 

` [7 DRZEWNICY! Waszym jedynym organem jest ii 

„POGOŃ 
66 

Sp. £ 0.0. 

Mickiewicze m 

Akuszerki š 3152 

KANNENNZNNZNUNZNNSNE 

Akuszerka 

Marja. Brzezln 
(przyjmuje od 9 rano do 7 w. 
ul Ad. Mickiewicza 30 m. *. 

strojenie, UI. 
24—9. Estko. 

w pobliżu dwor- 
Dom ca Kolejowego z 
wygodami sprzedamy z roz- 
terminowaniem wpłat. 3354-2 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handłowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

istniejące przeszło at 

M. Deullsyiw eb? kli. „Ognisko“ 
(obok dworca 
kolejowego). 

  

    

  
posiadamy wielki wybór 

MY TYLKO AraRATów i sPRzęrów 
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AL 4 : DRUKARNIA „PAX INSTALACJE RADJOWE SZYBKO i TANIO ||] pGU. Wilag, ne mię Ada. E- LEAARZE-DENTYŚCI. В 

WPOLNICHEHÓLPÓLIJH: TIBET p AS ai a AAC оТ, pozach 
  

WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 
DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

LEKARZ - DENTYSTA 
Pożyczki 

załatwiamy szybko i do- 
3 pokoje     NANZNZNANZNZNZNZNZNI CYNNEWKZWMAN ULYME 

  

SZYBKO i DOKŁADNIE. umeblowane ze wszelkimi godnie. Popierajcie R Kori NA 

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzew- g wygodami do wynsjecia od Wileńskie Biuro ` ` ° 

поі$ > Polsce. Aaa OGŁĄSZANCIE zarąz. Oral % SEA g. | Komisowo - Handlowe | 186 Morską i Rzeczną ul Ludwisarska Т-6 A 

i . 12. а! $. : . © e l. orgorooroorcoraoraorcorcorgorą P je od 12 — 4—1 w. 

zaa nd Czy zapisałeś się na członka LO.P.PR 0 57050 © "35p2 | Mickiewicza 21, ie 152] NN wz AV. | 209 |          
  — 

ja | liońska 2. od 9—8 działo ad . 10 de 10.30 i ale zwraca. 

Baa | kamica Jenie 1 Т Gaza 8 TP o E Ego De PSA i Gigi Se пнг 
A |MERATY: miesięcznie 2 zaa šo doma lub ylką pocztową 4 zi. Zagranicą 7 sł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy tekstem—25 gr, w tekście I i Il str.—30 gr. HI i IV str.—28 gr., za tekstem—10 BEZ 

10 gr. wi tito . rekl.. » | wlsras kujący —500h zai rowe I tabeli ° drożej, , E zastrzeżeni 16% drotej. Zagraniczne 

Se piazaiępezię s- Ali "= na ' п{пвад";:!'о Ьм"ьу.’:пцопі. IV Ek a AB moi S Re sobie z kp rac eg Fameg Porad ' 
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