
  

  

  

  

К 
ai 

  

  

        

" Rok V. 
  

Należność pecztowa opłacone ryczałtem. 

KURIE 
— | Wilno, Sroda 10 paždziernika '1928 r. | 
  

  

    

= > Z ca a ‚ ' 2 2 

=> ORE DES T "am : 

20 TR RZEZ Z 

pr 

NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 
  

Wybory Iotewskie. 
W sobotę i niedzielę Odbyly się na 

Łotwie wybory do Sejmu—trzeciego z rzę- 

du. Prowizoryczny, ale mało zapewne od- 

biegający od ostatecznego, wynik tych wy- 

borów jest już znany i na jego podstawie 

można z dużą dozą prawdopodobieństwa 

określić przyszły układ sił w parlamencie 

łotewskim. 

Ustrój polityczny Łotwy jest oparty 

na zasadach czystego parlamentaryzmu. 

Rząd powstsje z większości sejmowej i jest 

przed Sejmem odpowiedzialny. Prezes Ra- 

"dy Ministrów w razie uchwalenia mu vo- 

tum nieufności ustępuje wraz z całym rzą- 

dem. To samo czyni każdy z ministrów, 

jeżeli votum nieufaości jego wyłącznie do- 

tyczy. 

Utworzenie zwartej większości rządo- 

wej w Sejmię łetewskim było zawsze nie- 

zmiernie trudne ze względu na niezwykłe 

rozbicie partyjne społeczeństwa. W 2-im 
Sejmie istniało ni mniej ni więcej jak 26 
frakcyj parlamentarnych. Niektóre z nich 

liczyły 1—2 członków, a pomimo to były 

zarejestrowane jako oddzielne „partje”. 
Pewna część tych frakcyj formowała, 

"zwłaszcza kiedy wypadało tworzyć rząd, 

bloki partyj, z pomiędzy których najlicz- 
„ niejszym był Blok stronnictw włościańskich, 

obejmujący Związek Chłopski (16 posłów) 
i cztery pomniejsze frakcje. Blok ten jed- 
nak nie mógł skupić więcej, niż 27 po- 
słów, a więc mniej, niż liczyła frakcja so- 
cjal-demokratyczna (lewica) — 32 posłów. 

Ostre przeciwieństwa pomiędzy socjalistami 
a partjami włościańskiemi i mieszczań- 

skiemi uniemożliwiały im jakąkolwiek 

współpracę na terenie parlamentu. Nie- 

„socjalistyczna natomiast część Sejmu była 

-zawsze tak rozbita, ambicje osobiste i ani- 
- mozje poszczególnych przywódców grały 
tak wielką rolę, że stworzenie bloku tych 

partyj, zdolnego do rządów  natrafiało 

"wciąż na nisdające się pokonać trudności. 

Rząd obecny doszedł do skutku po 
długich i mozolnych pertraktacjach tylko 
dzięki temu, że przystąpili deńń posłowie 
mniejszości narodowych, 

w poprzednim Sejmie 16-tu mandatami. 
Wybory ostatnie trudności tych by- 

najmniej nie usuwają. Socjaliści wprawdzie 
"doznali klęski przez utrącenie 7-u miejsc 
w Sejmie, ale na ich miejsce wchodzi 5-u 

komunistów i 2 „niezależnych* (czytaj ko- 
munizujących) socjalistów. Komuniści wcho» 8 

dzą pod firmą związków zawodowych, po- 

niewaź oficjalnie partja komunistyczna jest 
w Łotwie zakazana i we własnem imieniu 

występować nie może. Grupy centrowe 

"również wyszły osłabione z wyborów, a 
rozbicie ich jest jeszcze większe, niż po- 

przednio. Zysk 2-ch mandatów przez grupę 

prawicową nie przysparza jej większego 

znaczenia, zwłaszcza, że nawet razem z gru- 

pami centrowemi nie tworzy ona więk- 

szošci. 
W takich warunkach naležy uwažač 

koalicję lewicową za wykluczoną, ponieważ 
komuniści nie zechcą wejść do koalicji rzą- 

"dowej pospołu z socjalistami. Niemożliwa 
jest również t.zw. wielka koalicja ze wzglę- 

du na antagonizm, dzielący związek chłop- 

ski i socjaldemokratów. Jedyną możliwą 

ewentualnością jest większość prawicowo- 
centrowa, ciesząca się poparciem mniejszo- 
ści narodowych, które wchodzą do nowego 
Sejmu w liczbie 18 posłów. Grupy prawi- 
cowo - centrowe rozporządzają w nowym 

Sejmie 46 głosami na ogólną liczbę 100. 
Jeżeli uzyskają one poparcie choćby części 

grup mniejszościowych, koalicja obecna: 
będzie mogła być utrzymana. | 

Jęst to, oczywiście, tylko mechanicz- 

ne, jezeli się tak można wyrazić, załatwie- 
nie sprawy. Kryzys wewnętrzay Republiki 
Łotewskiej pozestaje nadal otwartym i mu- 
si poważnie niepokoić, patrjotów lotew- 

skich. Zdolność z tak różnorodnych ele” 
mentów złożonego rządu do szerokiej 

- wórczej pracy wydaje się być bardzo wąt- 
pliwą. Nacisk bardzo silnej i zradykalizo- 
wanej przez ostatnie wybory opozycji nie 
może również przyczynić się do ułatwienia 
zadania rządowi, na którego czele w do- 

datku brak człowieka wybitnego o wiel- 

rozporządzający 

kim autorytecie i silnej woli. Od czasu 
tragicznej Śmierci Mejerowicza Łotwa wciąż 

nie może znaleść następcy tego zdolnego 

i rozporządzającego dużym autorytetem 
męża stanu. 

Chwiejność wewnętrzej sytuacji Łot- 
wy osłabia jej odporność na wpływy zew- 

nętrzne, które od paru lat zaznaczyły się 

w sposób bardzo widoczny. 

Podawaliśmy w naszem piśmie szereg 
przykładów jak dalece Łotwa narazie pod 

względem gospodarczym uzaležnita siebie 

od Sowietów zawierając z nimi przed ro- 
kiem przeszło znany traktat handlowy. Nie 

można też powiedzieć, aby polityka frakcji 

na od wpływów obcych, dla których dobro 
i interes państwa łotewskiego nie jest bez- 

wątpienia argumentem decydującym. 

Rząd i społeczeństwo polskie z wiel- 
ką troską musi obserwować trudności we- 

wnętrzne i zewnętrzne sąsiedniej republiki, 
w której istnieniu i pomyślnym rozwoju 
jest żywo zainteresowany. Sympatja i przy- 

jaźń którą żywimy dla narodu łotewskiego 

każe nam życzyć mu, aby coprędzej znalazł 

drogi do wzmocnienia swych sił wewnętrz- 
nych i potrafił skutecznie oprzeć się naci- 

skowi tych czynników, które na rozbiciu 

tych sił swoje rachuby SĘ, rz, 
* 

* 

RYGA. 10.X. (Ate). Układ sił poli- 

tycznych w nowym sejmie łotewskim bę- 

dzie się przedstawiał następująco: 1) grupa 

prawicowa wyszła z wyborów wzmocniona 
o 2 mandaty — obecnie posiada 9, daw- 

niej 7. 2) Związek chłopski i grupujące się 

koło niego listy włościańskie stracił dwa 
mandaty — posiada obecnie 29, zamiast 

31. 3) Grupy centrowe i lewicowo-buržu- 
azyjna straciły dwa mandaty — obecnie 

dych Gospodarzy” znika zupełnie z - po- 

wierzchni. Zaś demokraci stracili dwa man- 
daty na korzyść dwóch nowych grupek 

centrowych. 4) Ugrupowania socjalistyczne 

straciły 7 i mają w nowym sejmie 30 

mandatów, zamiast 37. Socjaliści stracili 

na rzecz komunistycznych związków zawo- 

dowych 5 mandatów i 2 mandaty na rzecz 
niezawisłych socjalistów. 5) Mniejszości na- 

rodowe uzyskały 2 mandaty i są obecnie 

reprezentowane przez 17 posłów zamiast 15, 

4 Państw Baltychich. 
ESTONJA. | 

Echą zamordowania Soosiego. 
BERLIN, 9. X. Pat. „Vorwaerts” w 

depeszy z Tallina donosi, że tamtejsza po- 
licja kryminalna w toku dochodzenia w 
sprawie zamordowania socjalisty estofi- 
skiego Soosiego, który przed kilku dniami 
padł ofiarą skrytobójczego zamachu rewol- 
werowego, aresztowała podejrzanego O 
dokonanie tego morderstwa. komunistę 
Makina. 

Przed dwoma laty w tym samym po” 
wiecie zastrzelony został podstępnie poseł 
socjalistyczny Nanensen. Wówczas Soosi 
skierował podejrzenie © dokonanie tego 
zamachu na Makina. | 

Niebawem potem dokonany został 
zamach na Soosiego, który tylko szczęśli- 
wym trafem uniknął wtedy kuli rewolwe- 
rowej. Makin przyznał się obecnie w Śledz- 
twie, że w krytycznej chwili oddał kilka 
strzałów rewolwerowych, chcąc odstraszyć 
kłusowników, nie wiedział jednak, iż Soosi 
znajduje się w pobliżu. 

  

  

Kronika telegraficzna. 
= Wyjazd Marji Curie Skłodowskiej. Wczo- 

raj rano udała się z powrotem do Paryża go kil- 
kutygodniowym pobycie w Polsce p. Marja Curie- 
Skłodowska. | | 

= Premjer Baldwin powrócił wczoraj d 
Londynu. 
trzejszem posiedzeniu gabinetu, poświęconem 
sprawom zagranicznym państwa i programowi 
prac ustawodawczych zbliżającej się powakacyj- 
nej sesji parlamentu. 

= Start balonu Zppelina do Ameryki 0- 
dłożono z powodu nieprzyjaznych warunków 
atmosferycznych. в 

= Szanghaj 6 miastem na Świecie. Na 

w liczbie największych miast świata. Szanghaj 
liczy 2.726.000 mieszkańców. . 

'm [Lotnik niemiecki Winterfeld, który 
przedsięwziął raid z Berlina do Konstantynopola 
na awjonetce spadł pod Noworosyjskiem. Aparat   został zniszczony, załoga wyszła bez szwanku. 

niemieckiej w Sejmie Łotewskim była wol-j- 
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Woldemarasowskie pomysly w sprawie wi- 
leńskiej. 

„Vossische Zeitung“ poucza Litwę. 

BERLIN, 9.X (Pat). „Vossische Zeitung“ donosi z Kowna o zarządzeniu na dzisiaj 
e rząd Woldemarasa żałoby w związku z rocznicą zajęcia Wilna przez wojska 

polskie. 
Jednocześnie korespondent kowieński „Vossische Zeitung* donosi, że koła urzę- 

dowe litewskie rozważają obecnie projekt zwołania międzynarodowej konferencji z udzis- 
łem Rosji Sowieckiej dla wyjaśniesia sprawy wileńskiej. 

Redakcja dziennika podaje ponadto ze swej strony notatkę o ogłoszonem obecnie 
przez władze litewskie orzeczeniu prawniczem Lapradella, le Fura i Mandelstamma, 
'przyznającem słuszność stanowisku litewskiemu, zajętemu w sprawie wileńskiej. 

„Vossische Zeitung” podnosząc, że orzeczenie to domaga się, aby Rada Ambasa: 
dorów i Rada Ligi Narodów unieważniły i cofnęły swą decyzję w tej sprawie, stwierdza 
jednak, że rząd litewski musi sobie zdawać sprawę z tego, iż takie orzeczenie nie ma 
praktycznego znaczenia dla załatwienia sprawy wileńskiej ponieważ całe to zagadnienie 
posiada tylko czysto polityczny charakter. - 

  

Ciekawy projekt przebudowy Rzeszy. 
Harakiri Prus. 

BERLIN, 9-X. (Pat). Prasa berlińska ogłasza dziś obszerne wyciągi z memorjału 
epracowanego przez t. zw. komitet odnowienia Rzeszy, który zawiązał się pod prze” 
wodnictwem byłego kanclerza dr. Luthera w celu opracowania projektu reformy ustro- 
jowej Rzeszy niemieckiej. | 

Jako najodpowiedniejsze rozwiązanie projekt przyjmuje przekształcenie obecnego 
państwa pruskiego obejmującego */3 całego terytorjum Rzeszy па t. zw. kraj Rzeszy, 
do którego włączone zostałyby także wszystkie drobniejsze kraje Środkowych i pół” 
nocnych Niemiec. Rząd pruski przestałby istnieć, a władzę polityczną w tym t. żw. 
kraju Rzeszy objąłby prezydent Rzeszy i kanclerz. 
_ Fuakcje ustawodawcze objąłby Reichstag, pruskie organa administracyjne stałyby 
się organami Rzeszy. | | | 

Na miejscu sejmu pruskiego któryby skasowano, jako czynnik regulujący usta- 
wodawstwo w stosunku do Prus utworzonoby specjalaą radę państwową © charakterze 
opiniodawczym, która miałaby prawo zgłaszania swego veta przeciwko ustawom ogla- 
szanym przez Reichstag dla Prus. 

Projekt ten stał się punktem wyjścia dla 
rozpoczęła się już dzisiaj po południu. 

Znamienną jest rzeczą, że dzienniki demokratyczne, centrowe niemieckiej partii 
ludowej, a nawet w części niemiecko-narodowe uznają ten projekt za doniosły przy- 
czynek i podstawę do dyskuskusji o przyszłym ukształtowaniu się ustroju Rzeszy. 

Socjalistyczny Vorwarts dotychczas nie zabiera głosu i politycy socjalistyczni 

obszernej dyskusji konstytucyjnej, która   
mają 8, dawniej 10, przyczem partja „Mło- 

Premier przewodniczyć będzie na ju- | 

podstawie przeprowadzonego spisu ludności wła- ; 
dze chińskie stawiają Szanghaj na 6-em miejscu | 

w pracach komitetu tego udziału nie brali. „Local Anzeiger" należący do koncernu 
Hugenberga uważa, że projekt ten oznaczałby harakiri Prus, które miałyby się zrzec 
odrębnej państwowości na rzecz Rzeszy i przez to zrezygnować ze swego historyczne 
go posłannictwa. = | 

Rewelacje „Boersen Courrier'a*. 

Okupacja Nadrenji i kombinacje finansowe. 

BERLIN. 9. X. (Fat) „Boersen Courrier" podaje w depeszy z Bohumu sensacy|- 
ne rewelacje, jakie korespondent tego dziennika otrzymać miał od poważnych kół fi- 
nansowych holenderskich. | 

Wedle tych informacyj toczyły się przed kilku dniami doniesłe rokowania pomię- 
dzy przedstawicielami rządu francuskiego, kierowniczemi osobistościami holenderskiego 
Świata finansowego w Sprawie umieszczenia części obligacyj przewidzianych przez plan 
Dawesa na rynku holenderskim. 

Korespondent tegoż dziennika twierdzi, że francuski sztab generaluy miał niedawno 
na żądanie gabinetu przedłożyć rządowi memorjał w sprawie ewakuacji Nadrenii, w 
którym to memorjale oświadcza, że okupacja Nadrenji nie jest byaajmniej konieczna 
dla militarnego zabezpieczenia Francji jeżeli chodzi o okres do roku 1935. 

Rząd francuski utrzymuje jednak okupację, jako zabezpieczenie wykonania planu 
Dawesa, chcąc przez to wywrzeć nacisk na Niemcy i skłonić je do zmobilizowania 
części obligacy przemysłowych. 

Przyczyny tej akcji francuskiej dopatruje się korespondent w zobowiązaniach han- 
dlowych francuskich w siosunku do Stanów Zjednoczonych, które wynoszą około 400 
miljonów dolarów i które Francja musi spiacać w roku przyszłym. 

Jak twierdzi dalej korespondent koła finansowe Francji są zdania, że umieszczenie 
większej ilości obligacyj niemieckich na rynku amerykańskim nie da się uskutecznić, 
że jednak sytuacja na rynku finansowym Europy, a szczególnie Francji, Holandji, Anglji, 
R. i Szwecji ma być na tyle pomyślna, że umożliwi emisję przynajmniej części 
obligacji. ! 

Wreszcie korespondent twierdzi, że pomiędzy kołami finansowemi Francji, Ho- 
landji i pozostałych krajów podjęte zostały rokowania z inicjatywy agenta reparacyjnego 
p. na Gilberta, Rokowania te poszły już tak daleko, że wyszły ze stadojum po- 
czątkowego. 

Sensacyjna sprawa dziennikarza amerykan- 
skiego. 

Opublikował on wiadomości dotyczące francusko: - amerykańskiego 
. . kompromisu morskiego. 

PARYŻ 9.X (Pat). Wobec tego, iż w sprawie dziennikarza amerykańskiego Horana 

żony nie O wydostanie inkryminowanego dokumentu u archiwów dyplomatycznych, lecz 
o to, że jako dzieanikarz ogłosił on ten dokument bez zgody rządu, jedynego praw- 
nego właściciela, mogącego udzielić prawa publikacji. 

Decyzja w sprawie wydalenia Horana z granic Francji jest sankcją karną w sto- 
sunku do dziennikarza tego za uchybienie obowiązującym formom międzynarodowym. 

PARYŻ 9.X (Pat). Zrzeszenie dzlennikarzy angielskich i amerykańskich w Paryżu 
zwróciło się do Poincarego i Brianda z prośbą o przeprowadzenie nowego śledztwa 
w sprawie Horana, który, jak wiadomo, oskarżony jest o bezprawne opublikowanie 
wiadomości dotyczących franko-angielskiego kompromisu morskiego. 

  

Straszna katastrofa budowlana. 
PRAGA, 9. X, Pat. W centralnej dzielnicy Pragi zawalił się dziś S-pietrowy dom 

będący na ukończeniu. 
Z 54 pracujących przy budowie robotników około 40 zostało zagrzebanych pod 

gzuzami. W tej liczbie zaajdują się 2 kobiety. | 
Zginęło także 2 dzieci, przechodzących właśnie ulicą. Pod gruzami znalazły się 

też 2 przejeżdżające właśnie wozy wraz z końmi. 
Straż ogniowa, saperzy i oddziały wojskowe pracują przy usuwaniu gruzów z pod 

których wydobyto dotychczas około 10 ofiar katastrofy. | 
PRAGA. 9. X. (Pat), W uzupełnieniu szczegółów o dzisiejszej katastroiie budowlanej podzją: 

Z pod zy domu, który się zawalił wydobyto dotychczas 16 trupów. Przy pracach wewnątrz domu 
zatrudnionych było jak się okazuje 87 robotników, tak, że przypuszczalna liczba ofiar wypadku wy- 
niesie około 60. Dom budowany był z betonu. 

Przedsiębiorstwo prowadzące budowę przypisuje katastrofę użyciu złego gatunku cementu, 
który nie stwardniał w normalnym okresie czasu.   ! swidrėw ziemnych. 

Prace przy usuwaniu gruzów będą trwały przez całą noc przy pomący prożektorÓw, 

  

ukazały się rano fantastyczne pogłoski, agencja Havasa wyjaśnia, że został on oskar- | 
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Dzień polityczny. 
Wczoraj p. premier Bartel przyjął de” 

legację miasta Łodzi w osobach prezydenta 
miasta pos. Ziemięckiego, wiceprzewodni+ 
czącego Rafalskiego i prezesa Rady Miej- 
skiej Holz-Grabera. Na konferencji pomię- 
dzy prem. Bartlem a reprezentantami Lo- 
dzi omawiana była sytuacja strajku i możli- 
wości jaknajszybszego zlikwidowania tego 
strajku. Konferencja ta z tego względu, iż 
prezydent miasta Łodzi pos. Ziemęcki cie- 
szy się wielką popularnością wśród lud- 
ności, ma doniosłe znaczenie. | 

Wieczorem w związku ze strajkiem 
p. premjer Bartel przyjął min. Kwiatkow*” 
skiego. ! 

* 

Do Warszawy przybył poseł Rzeczy” 
pospolitej Polskiej w Moskwie p. min. Pa- . 
tek, który Korzysta obecnie z dłuższego 
sześciotygodniowego urlopu wypoczynko- 
wego. Urlop ten spędzi min. Patek na Ri- 
vierze francuskiej. | i 

Onegdaj mowomianowany dyrektor 
departamentu samorządowego M. S. W., 
Strzelecki, objąl urzędowanie. Jednoczeš- 
nie dotychczasowy dyrektor tego departa- 
mentu Wajsbrod, przeszedł na stanowisko 
dyrektora departamentu administracyjnego 
tegoż ministerstwa. 

% 

Ustępującego sekretarza prezesa rady 
ministrów, por. Zaćwilichowskiego, który 
— jak donosiliśmy — udaje się na studia 
do Paryża, podejmowało onegdaj grono 
dziennikarzy, sprawozdawców politycznych 
śniadaniem w hotelu Polonja. Na šniada- 
niu obecni byli: również dyrektor gabinetu 
prezydjum rady ministrów, Stempkowski, 
nowy sekretarz prezesa rady ministrów, 
kpt. Dąbrowski i zastępca dyrektora Pata, 
red. Stok, : | 

W imieniu dziennikarzy żegnał por. 
Zaćwilichowskiego prezes klubu Sprawo- 
zdawców sejmowych, red. Bzzylewski, któ- 
ry podkreślił w swem przemówieniu te 
węzły sympatji, jakie zawiązały się między 
por. Žačwilichowskim a dziennikarzami i 
panowały bez przerwy zgórą dwa lata. 

" | 

Wczoraj w dalszym ciągu obradowała 
komisja prawnicza, wyłoniona przez dele- 
gację polską i niemiecką do rokowań o 
traktat handlowy. W bieżącym tygodniu 
spodziewany jest przyjazd do Warszawy 
przewodniczącego delegacji niemieckiej dr. 
Hermesa, który przybędzie z Berlina z no- 
wemi instrukcjami od swego rządu. co do 
dalszego prowadzenia rokowań pomiędzy 
Polską a Niemcami. ю 

Dziś w południe ukaże się w Warsza- 
wie nowy dziennik p. t. „Przedšwii“ pod 
redakcią dr. Stępniewskiego. „Przedświt” 
będzie organem grupy warszawskiej P.P. S., 
na czele której stoi pos. Jaworowski. 

Jak wiadome, pomiędzy grupą war- 
szawskich socialistów a centralnym komi- 
tetem wykonawczym P. P. S. w ostatnich 
tygodniach nastąpiło ostre starcie na tle 
ustosunkowania się раг!! do obecnego 
tządu. 

Grupa pos. Jaworowskiego dąży do 
przychylnego ustosunkowania się wobec 
posunięć rządowych i zaniechania bezwzględ- 
nej opozycji. Takiemu stanowisku sprze- 
ciwia się ostro C. K. W. z posłami: Wło» 
sińskim, Niedziałkowskim, Pragerem i Kwa- 
pińskim na czele, którzy jako odłam cen- 
tro-lewicowy P. P. S. chcą utrzymać dalei 
dotychczasowe praktyki partii. , 

Pierwszym widomym rezultatem star- 
cia w łonie P. P. S. jest wypuszczenie obok 
„Robotnika“ drugiego pisma „Przedšwit“, 
którego ukazanie się spowoduje niewątpli- 
wie dalsze konsekwencje w partji. 

* 

W uznaniu zasług, położonych przy 
organizowaniu IV międzynarodowego kon- 
gresu medycyny i farmacji wojskowej w 
Warszawie odznaczonych zostało krzyżem 
rumuńskim Meritul Sanitar szereg oficerów 
polskiej służby sanitarnej na czele z gene- 
rałem Rouppertem, szefem departamentu 
sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojsko” 

Awych, gen. Kubeckim, komendantem olicer= 
skiej szkoły sanitarnej i pułkownikiem Za- 
klińskim, delegatem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych do Czerwonego Krzyża, gene- 
ralnym sekretarzem kongresu. 

  

Dzień trzeciego listopada wólny ad zajęć 
| W szkole, 2 

WARSZAWA, (Pat). _ Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz- 
Rego czyni dzień 3 listopada r.b. wolnym 
od zajęć w szkołach na całym obszarze 
Rzeczypospolitej. 
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Ва УАЛа 1 [ 
W ubiegłym tygodniu prasa polska 

zajmowała się w dalszym: ciągu wywiadem 
udzielonym „Kwrjerowi Wileńskiemu* przez 

p. premiera Bartla (Nr z dn. 4. X. r. b.). 

Większość pism poświęciła oświadczeniom 
premiera artykuły wstępne. Urywki z czte- 
rech, które najpierw się ukazały („Głos | 

prawdy”, „Kurjer Poranny”, „Gazeta War- 

szawska“, Nasz Przegląd) podaliśmy w 

niedzielnym numerze naszego pisma, o- 

becnie notujemy głosy innych pism ze 
wszystkich stron Polski, docierających do 
naszej redakcji. 

P. W. G. w „Epoce“ z dn. 7 b. m., 
zaznaczając, że : 
„wywiad, udzielony „Kurjerowi  Wileńskie- 
mu“ przez p. prezesa rady ministrów, prof. K. 
Bartla w sprawie niedomagań parlamentaryzmu, 
jak promień światła rozjaśnił mroki i tajniki, pz- 
nujące u nas dotychczas w stosunku do zapowie- 
dzianej rewizji Konstytucji”, 

podkreśla trzy zasadnicze tezy posta- 
wione przez p. premiera: 1) powoływanie 

rządu przez Prezydenta Rzeczygospolitej, a 

nie przez większość parlamentu, 2) utrzy- 

manie odpowiedzialności rządu przed par- 
lamentem i 3) system kancierski, nadający 

premjerowi faktyczne kierownictwo całym 

rządem. Autor stwierdza, że wywody p. 
premjera dotyczące tezy 2-el 
„daleko odbiegają od praktyki, jaka się u nas 
pizy jej wykomaniu utrwaliła. P. prof. Bartel pra- 

gnie nadać kontroli parlamentarnej nad rządem 
formy nowe, pełniejsze i bardziej racjonalne*, 

Komunikując dalej całość poglądów 
szefa rządu p. W. G. kończy swój artykuł 
następującą konkluzją: 

z tych zagadnień, które p. premier. dokładnie 
oświetlił, widać, że szef rządu nie odchodzi od 
demokratycznych podstaw obecnej konstytucji. 
Przeciwnie, precyzuje je, pogłębia i uzasadnia w 
sposób nowy 1 niezmiernie pouczający, Natomiast 
domaga się gruntownej reformy stosowania tych 
zasad w praktyce. W swojem dążeniu do rewizji 
zwyczajów parlamentarnych spotka się on z cał- 
kowitem poparciem demokracji polskiej, pragną- 
cej utrzymać ustrój parlamentarno-republikański 
przez jego naprawę i udoskonalenie. 

P. Jan w „Kurjerze Polskim" z dn. 
6 b. m. zajmuje również stanowisko po- 
zytywne wobec oświadczeń premjera Bar- 
tla. Podkreśla on przedewszystkiem, że 
„w tej tak ważnej sprawie zabrał głos szef rządu, 
polityk 0 przekonaniach niewątpliwie zupełnie 
szczerze demokratycznych i postępowych. Teraz, 
kiedy się o zagadnieniach ustrojowych tyle myśli, 
mówi i pisze i kiedy pojawiają się pomysły zgoła 
niewczesne i dziwaczne, głos ten ze wszechmiar 
zasługuje na baczną uwagę". ‘ 

= W dalszym ciągu zutor solidaryzuje 
się z poglądem p. premjera O niestosow- 
ności łączenia przez parlan:ent dwóch fun- 
kcyl: powoływania rządu i sprawowania 
nad nim kontroli, a w końcu stwierdza, że 
„projekt prof. Bartla konstrukcji stosunku rządu 
do Sejmu party jest na zasadach demokracji i 
odpowiada warunkom polskim głównie dlatego, 
że stwarza on dla rządu możność pracy. O 
to głównie chodzi! Dążność projektu, którego zarys 
przedstawił premjer Bartel jest stworzenie dla 
rządu warunków pozytywnej pracy. Dlatego ten 
prejekt wydaje nam się, poza pewnemi zastrzeże- 
niami, w zasądzie słuszny”. 

Bardzo spokojnie i rzeczowo komen- 
tuje poglądy p. premjera również „Robot- 
nik“ Z dn. 7 bm. Zdaniem p. S.K., 
„oświadczenie p. Bartla oznacza — pomiędzy in- 
nymi odcięcie się od szeregu pomysłów „Konfe- 
rencji" posłów i senatorów „Jedynki. P. Bartel 
nie mówi ani o monarchji, ani o „cezaryzmie”, 
ani o Senącie z nominacji, jako jedynej władzy, 
kontrolujcej Rząd”, 

W sprawie powoływania rządu przez 
zupełnie swobodną decyzję Głowy Pań 
stwa „Robotnik“ uważa, że jest to kwestja 

KURJER 

premjerem Bartlem. 
| „układu sił politycznych i osobistych war- 
|tości jednostki, piastującej naczelne stano- 
| wisko państwowe. 
| „Zagadnienia tego rodzaju są z pewnością bat- 
|dzo ważne, ale są to „zagadnienia ludzi", nie 
j „zagadnienia ustawy”, albo — ściślej mówiąc — 
| przedewszystkiem „zagadnienia ludzi”, 

Poglądy prof. Bartla na potrzebę istot- 

nej kontroli parlamentu nad sprawozdania- 

mi rządu uznaje „Robotnik* za słuszne, 

wyrażając jedynie powątpiewanie w sku- 

teczność „chytrych mechanik", t. j. sposo- 
bów ograniczenia zbytniej lekkomyślności 
przy obalaniu rządów. 

W „Kurierze Warszawskim” zabrał 

głos naczelny publicysta tego pisma p. BK. 

Zaznacza, on'że w chwili kiedy społe- 

czeństwo obiegają 
„najbujniejsze pomysły na temat zmiany konsty- 
tucji.. kierownik rządu opowiada się bez ogródek 
za systemem rządów parlamentarnych, zastrzega- 
jąc się tylko, Że należy go poprawić", oraz że 
„postulat p. Bartla, że powoływanie władzy rzą- 
dowej powinno być atrybutem głowy państwa”, 
nietylko nie stoi w sprzeczności z rzeczonym 5у- 
stemem, lecz jest jego cechą nieodzowną. Nasze, 
polskie doświadczenie, wskazuje też potrzebę ta- 
kiego ujęcia pełnomocnictw głowy państwa. Nikt 
go kwestjonować nie może". 

P. B. K. podziela też uwagi p. prem- 
jera co do potrzeby stworzenia nowych 
form odpowiedzialności rządu przed parla- 
mentem, form usuwających wszelkie nadu- 
życia: 
„Słuszność tych uwag nie wymaga na tem miej- 
scu dłuższego uzasadnienia, ponieważ od szeregu 

lat rozwijaliśmy pogląd, iż jedna z głównych ko- 
rektyw parlamentaryzmu polskiego powinna pole- 
gać na tem, że się utrudni możność lekkomyśl- 
nych, nieodpowiedzialnych“, jak je słusznie nazy- 
wa p. prezes rady ministrów, przesileń rządo- 
wych“. 

Niezadowolony natomiast jest p. B.K., 
iż p. premier nie wypowiedział się wyraž- 
nie za bardziej radykalną zmianą ordyna- 
cji wyborczej. 

„Gazeta Poznańska i Pomorska” w 
artykule wstępnym z dn. 6 bm. ocenia 
wystąpienie prof. Bartla 
„jako początek parlamentarnej debaty nad żmia- 
nami ustrojowemi“, 

oraz wyraża przekonanie, że 
„na platformie zasadniczej projektowanej przez 
profesora Bartla mogą znaleźć się wszyscy ewo- 
lucjoniści a więc politycy skłonni do uznania 
obecnej konstytucji za punkt wyjścia do systema- 
cznej i trwałej akcji reformatorskiej, a sejmu za 
narzędzie, które w pewnych warukach pracę zdoła 
wykonać. 

„ Wywiad prof. Bartla obala supozycje, że 
znajdujemy się w okresie jakichś nadzwyczajnych 
przemian z okazji debat ustrojowych. Po wywia- 
dzie premjera kwestje zmian ustrojowych wyglą- 
dają jeszcze prościej, niż tego się spodziewano, 
aczkolwiek łagodna ich forma pozwala przypu- 
szczać, że sprecyzowany przez premjera pogląd 
jest ostatniem słowem w całej sprawie, gdyby 
chodziło o określenie kompetencji parlamentu“. 

P. W. Z. w krakowskim „Głosie Na- 
rodu" z 7 bm. pisze: 
„Oświadczenie p. premjera przyjąć należy zasad- 
niczo z zadowoleniem do wiadomości. Dowodzi 
ono bowiem, że rząd—wbrew urabianej opinji — 
nie chce być biernym widzem przy naprawie u- 
stroju, zle że przynajmniej p. premjer ma w tym 
względzie pewne określone, choć jeszcze nie sfor- 
mułowane należycie, poglądy". 

Dalej dziennik chadecki dopatruje się 
też i braków w oświadczeniu premjera, 
mianowicie, że zie dzł wyjaśnień o sposo- 
bie wyboru Prezydenta, o Senacie i jego 
kompetencji i t. d. Pretensje nieuzasadnio- 
ne, ponieważ p. premjer nie poruszał 
wszystkich zagadnień ustrojowych, a ogra- 
niczył się do kilku zasadniczych, uważając 
je widocznie za najważniejsze. Natomiast 

W I LE NS K I 

Tajemnicza eksplozja w pociągu 
BOMBAJ, 9.X (Pai). Na skutzk tajemniczej eksplozji, która z przyczyn dotych- 

czas niewyjaśnionych nastąpiła w pociągu zdążającym z Allahabad do Bombaju 3 osoby 

zostały zabite, 
wożona do Bambaju w związku z mającą tam nastąpić wizytą komisji Simona. 

a 8 rannych. Krążą pogłoski, że powodem eksplozji była bomba prze- 
Niema 

jednakże żadnych dowodów na potwierdzenie tego przypuszczenia. 

Katastrofy żywiołowe. 
Huragan i pożar lasów. 

SYDNEY,8-X. (Pat). Gwałtowny wiatr dokonał wczoraj wielkich spustoszeń w Nowej 

południowej Walji znosząc dachy z kilkuset domów i wyrywająć z korzeniami mnóstwo 

drzew. 
Jednocześnie wybuchł pożar lasów, szczególnie niebezpieczny tam, gdzie lasy 

ciągną się wzdłuż dróg, na których z powodu panujących skutkiem dymu i kurzu 

ciemności nastąpił cały szereg wypadków automobilowych. 

Papiernia w Cumberland otoczona ze wszysłkich stron płonącemi lasami została 

doszczętnie zniszczona. 
Szkody dochodzą do 250 tysięcy funtów szterlingów, Doniesień о ofiarach w 

ludziach dotychczas niema. 
SYDNEY, 8-X. (vat). Szkody wyrządzone przez huragan oceniane Są obecnie na 

milion funtów szterlingów. Pożar lasów zniszczył rozszerzając Się jesszce 21 domów. 

Katastrofalna powódź. 

MOSKWA, 9. X. Pał. Na skutek powodzi w okolicy Batumu zalanych zostało z 

górą 2 tysiące chat włościańskich. Woda wdarła się również na linię kolejową. 

Na gruzińskiej drodze wojskowej w wielu miejscach obsunęła się ziemia. 

Trzęsienie ziemi. 
MOSKWA. 9. X. (Pat). W okolicach Groźnego 

kilka minut. Rezultatem trzęsienia. było zawalenie się 
dało się odczuć trzęsienie ziemi, które trwało 
góry Żyszkińskiej. 

Trzęsienie ziemi w Angorze. 

ANGORA, 8-X. (Pat). Według oficjalnego sprawozdania, w czasie ostatniego 

trzęsienia ziemi trzy wioski położone w okolicach Angory zostały całkowicie zniszczo- 

ne, trzy inne uległy zniszczeniu w 70 proc. 
м5 ргос. Dwie osoby odułosło rany. 

Rząd oraz organizacje Czerwonego Półksiężyca podjęły 

sześć innych w 25 proc. i wreszcie Osiem 

skcję ratunkową, 

Dzień żałoby. 
KOWNO, 9.X. (Ate). Dziś cała Litwa 

obchodziła dzień żałoby z powodu 8 rocz- 
nicy zajęcia Wilna przez wojska polskie. 

Uroczystość odbyła się według programu, 
zatwierdzonego przez rząd. O godz. 12 za- 
rządzono jedną minutę ciszy, w czasie któ- 

tej wszyscy obzwatele mieli według słów 
odezwy skierować swą myśl ku Wilnu. 

O godz. 5 popoł. w sali muzeum woj- 
skowego odbyła się akademja, podczas któ- 
rej wygłosił przemówienie prezydent Sme- 
tona. 

organ chadecji krakowskiej oświadcza, že 

„bez zastrzeżeń będzie w kołach umiarkowanych 
przyjętym chyba jego postulat o ograniczeniu 

prawa parlamentu do obalania rządów. Racjonal- 
nem jest również żądanie przesunięcia wieku wy- 
borczego“. 

Umiarkowany „Czas" krakowski 30- 

lidaryzuje się zupełnie z poglądami p. prem- 

jera. 

„Z najwyższem uznaniem należy stwierdzić, iż 

poglądy te odznaczają się rozwagą, umiarkowa- 
niem i doświadczeniem politycznem. Będą też 

przyjęte bardzo kwaśno przez te stronnictwa 

opozycyjne, które od miesięcy straszą w złej wie- 

rze czytelników swoich organów, jakoby rząd był 
zwolennikiem jakichś niebezpiecznych ekspery- 
mentów ustrojowych. Z wynurzeń prof. Bartla 

wynika raczej coś wprost przeciwnego. Żąda on 

reform, ale w duchu ulepszenia i rozwinięcia, a 
nie zniszczenia systemu parlamentarnego". 

Pisząc o poglądach p. premiera w 

kwestji „systemu kanclerskiego* i reformy 

odpowiedzialności parlamentarnej rządu, 
oraz podkreślając, że poglądy te 

„oparte są na długoletniem doświadczeniu czło- 
wieka, który kilkakrotnie kierował sterem pań- 

stwa, a doświadczył przytem sam wszystkich 
ujemnych stron obecnego systemu '', 

autor artykułu stwierdza, że 

„Poglądy rozwinięte w powyższych uwagach przez 
prez. Bartla pokrywają się niemal zupełnie z za- 
patrywaniami bronionemi ma szpaltach naszego 
pisma. Stoją one na gruncie parlamentaryzmu, a 
odrzucają tylko jego hipertrofję, to jest tak zwa- 
ną „sejmokrację*. Jak obecnie można przyjąć, to 

będzie kroczył po trafnej linji w tej sprawie. Dla- 
tego też wywiad prof. Bartla jest faktem donio- 
słym i pomyślnym, oczywiście ze stanowiska tych, 
którzy chcą szybkiej, umiarkowanej a skutecznej 
reformy dzisiejszego fatalnego ustroju". 

"W „Dzienniku Lwowskim” p. G za- 
znacza, że wypowiedzenie się p. premiera 

Bartla, najbliższego współpracownika Mar- 
szałka Piłsudskiego ma pierwszorzędne 
znaczenie ze względu na osobę wypowia- 
dającego się, oraz rodzaj kwestyj podnie- 
sionych w wywiadzie: 
„rzucone tutaj zostały autorytatywnie pierwsze za- 
rysy tej prawnej zmiany stosunków ku której 
idziemy”. 

„Przewrót majowy nie pozostał faktem oder- 
wanym, lecz punktem wyjścia szćregu nowych 
lat i nowegu systemu rządzenia bez względu na 
takie czy inne dąsy polityczne*, 

Wreszcie najbliższe nam ter;ytorjalnie 
„Życie Nowogródzkie”, streszczając i ko- 
mientując oświadczenia p. premjera stwier- 
dza, że : 
„w wynurzeniach swoich dotkął p. Premjer naj- 
bardziej rzucających się w oczy niedomagań na- 
szego parlamentaryzmu, nad którego uleczeniem 
toczą się ożywione dyskusje”. 

W rezultacie tego — oczywiście nie- 
pełnego-przeglądu głosów prasy, należy 
skonstatować, że oświadczenia p. premje- 
ra wywołały bardzo żywe zainteresowanie 
i że naogół spotkały się z życzliwą Oce- 
па ze stropy różnorodnych grup i kie- 
runków politycznych, nie wyłączając nawet o-   jak długo na czele rządu stoi prof. Bartel, rząd becnej opozycji. 

Nr. 232 (1279) _ 

2 bltwy Rowieńskiej. 
Straż litewska w 8 rocznicę wy-= 

zwolenia Wilna. 
Wczoraj z racji rocznicy wyzwolenia 

Wilna na wszystkich strażnicach litewskich 
powiewały chorągwie osłonięte krepą, tak- 
samo oficerowie straży granicznej nałożyli 
na rękawy czarne opaski i demonstracyjnie 
przechadzali się wzdiuż granicy. 

Wybory do Kas Chorych. 

KOWNO, 9.10. (Pat). Wczoraj odby- 
ły się pierwsze na Litwie wybory do Kas 
Chorych. Robotnicy wybrali 10 socjal-de- 
mokratów, 6 lswicowych demokratów, 2 
członków frakcji prawicowej i 2 bezpartyj- 
nych. Pracodawcy wybrali 5 przedstawicie- 
li bloku fabrykantów i kupców, 4 przed- 
stawicieli ledności litewskiej, 1 właściciela 
domu. W wyborach wzięło udział zaledwie 
30 proc. uprawnionych. 

Aferzysta i fałszerz Pietkiewicz wy- 
rzucony został nawet z Litwy. 

KOWNO, 10.10. (Ate). Rzekomy były 
oficer polskiego sztabu generalnego Piet- 
kiewicz (vel Bremora) otrzymał rozkaz ©- 
puszczenia Litwy w ciągu 48 godzin. Piet- 

kiewicz zamierzał wyjechać do Rosji So- 
wieckiej, ale nie zdołał uzyskać wizy. od 
poselstwa sowieckiego. Pietkiewicz wyjechał 
do Królewca, skąd udał się w niewiado- 

mym kierunku. Obecnie miejsce jego po- 

bytu jest nieznane. 
  

lebranie szefów urzędów niezespolonych | 
naczel. wydziałów. 

W dniu 6 października odbyło się 

pod przewodnictwem p. wojewody Racz- 

kiewicza zebranie szefów urzędów nieze- 
spelonych i naczelników wydziałów w Urzę- 

dzie Wojewódzkim. Na porządku dziennym 

znajdowały się między innemi sprawy go- 
spodarcze w związku z ogólną polityką 
rządu w tej dziedzinie, sprawa wydawnlc- 
twa o województwie wileńskim ku uczcze- 
niu 10-lecia odzyskania niepedległości oraz 
sprawa obchodu 10-lecia niepodległości w 
Wilnie. P. wojewoda poinformował zebra- 
nych o sytuzcji "gospodarczej Oraz O za- 
mierzeniach rządowych w celu unormowa- 
nia podaży i cen na rynku aprowizacyjdym, 

a także e rozmiarach i rodzaju pomocy, 
którą władze centralne zapewniły Woje- 
wództwu wileńskiemu z uwagi na tegorocz- 
ny nieurodzaj. Pomoc ta dotyczy zarówno 
utworzenia rezerw zboża jak i specjalnych 
utatwień w dziale kredytów rolnych. P. wo= 
jewoda podkreślił konieczność akcji mają- 
cej na celu popieranie przemysłu krajowe- 
go przez tnstytucje gospodarcze, samorzą- 
dowe i ogół obywateli, jak również ko- 
nieczność wzmocnienia w szerokich war- 
stwach ludności zaufania do wartości pro- 
dukcji krajowej. 

Następnie omówił p. wojewoda spra- 
wę wydawnictwa, mającego na celu zobra- 
zowanie stanu kulturalnego i gospodarcze- 
go na terenie województwa zwracając się 
do zebranych z apelem do przygotowania 
odpowiednich referatów. 

Wreszcie w sprawie obchodu święta 
11 listopada zebrani zaznajomili się z in- 
strukcją wydaną w tym celu przez władze 
centralne. 
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Brzoza - bliźniaczka, 
Pamiętałam ten dworek i ten mająte- 

czek, co to psiuk na cudzeį miedzy już o- 
gon kładzie jak się położy. Jakieš... iszki 
czy... iszeczki, między borami i błotami, 
wedle wyboistej drogi, z niewysychającem 
błotem w obrosłych trawą koleinach, po- 
kręcone wiatrami stare już drzewa „frukto- 
we”, zdziczałe agresiy i porzeczki .koło uli- 
ków szarych przysiadłych w zielsku, a pel- 
nych złotej patoki. Dom, wiadomo, z ga- 
neczkiem, oszklonym, a jakże, i pełnym 
flanców w wazonach: gieranium, aloesy, fl- 
kusy, róże, balsaminy i inpasjaa o karma- 
zynowych Oczkach, a między niemi żółte 

ogórki, nasienniki, rumianek i kwiat lipo- 
wy na stoliku ku słońcu i słoik z pijaw- 
kami. 

Na lewo salonik z parkietem i forie- 
planem, oboje nadwerężone nogami i rę- 
kami kilku pokoleń co tu się bawiły, Śpie- 

wały i tańczyły, a rodziły się na prawo, w 
tych t am bokóweczkach, sypialniach, do 
których się od jadalki wchodziło. Ślady kul- 
tury, jak echa niknące w szarzyźnie co- 

dzienności: tu litografja kolorowa Wilczyń- 
skiego, tam sztych, portret Napoleona, w 
czeczotkowych ramach, mahoniowe biurko 
bez zamków i w jesionowej szafce wyda- 
wnictwa z epoki uniwersyteckiej Wilna, tro- 
chę Orzeszkowej, Sienkiewiczowska trylo- 

gia i kilka tomów  Bibljoteki Dzieł Wybo- 

rowych wraz z poszytemi odcinkami pism 
codziennych. 

Koło dworku, pomiędzy klombami 
astrów i gieorgini, a prześliczną, długą ale- 
ją lipową, pląsały zawsze gromady hałaśli- 
wych, radośnych dzieci. Zawsze jakoś wi- 
działo się je niby młode faunięta z ręka- 

. mi i ustami pełaemi owoców, jagód, ziół. 
W każdej porze lata i jesieni biegały ich chy- 
że nogi, i chciwe ręce rwały z łona matki- 
ziemi słodycz łakoci z drzew, krzewów i 
przyziemnych trawek. Rosły wśród tych da- 
rów i z nich czerpały swą żywotność, blask 
swych oczu i uśmiech radośnych, łakomych 
ust. Ogród, las, łąka, hodowały te dzieci, 
drzewa, krzewy i kwiaty poiły je i karmiły, 

  

przelewając w nie swe soki i łącząc dzieci 
ludzkie, wyrastające na związku rodziców, 
z biezliczonym tłurmem istot rodzących się 
koło mich z innych związków, braterstwem 
krwi, miodu, soku, które w nie przechodziły. 

To też dzieci miały oczy jak kwiaty, 
lub gwiazdy, jak len włosy, jak jabłka po- 
liczki, smukło rosły jak topolki, jak brzóz- 
ki, pędziły jak konie, chlapały się w błocie 
jak świnki, głodne bywały jak psy i wilki, 
dokszywały i upierały się jak kozy, bywały 
głupie jak gęsi lub chytre jak lis, spały jak 
kamienie. 

Dom, ogród, łąka, pola i las dały im 
wszystko co tylko umiały z nich wziąć i 
nieświadomie zawarły z całą otaczającą 
przyrodą, która je wyhodowała na równi 
z matką, związek nieświadomy, pokrewień- 
stwo głębsze nawet niż uczucie serdeczne- 
go przywiązania do miejsc, kędy się lube 
spędziło dzieciństwo. 

Był taki zwyczaj w tej rodzinie od 
dawna, że sadzono nad stawem, koło 
rzeczki, drzewa na urodzenie każdego 
dziecka. Były do tego przywiązane przezą- 
dy, że to ma żółknąć czy wyschnąć w razie 
choroby lub Śmierci. Ale nie zawsze się 
sprawdzało: rosły tam w altanę blisko stu- 
letnie lipy dziaduniów, co dawno pomarli, 
a znów młodziuiki, gęsty, zielenił się 
świerk stryjaszka, odrodzony niezbyt daw- 
no po spalonym od piorunu starym ró" 
włeśniku. Prawda że w tym jakoś czasie 
stryj miał niebezpieczny wypadek z bronią, 
który go o mało kaleką nie zrobił, ale 
przecież żył i zdrowiem się cieszył, a jego 
nowy świerk rósł sobie pięknie. Jednak 
opowiadano o jakiejś ciotce której, topola 
uschła przed jej śmiercią, O drzewinkach 
małych, zmarłych dzieciątek w rodzinie 
które się nie chciały przyjąć, one na Świe- 
cie, a drzewka w gaiku. 

Tak tam, jeden wierzył, inny się 
wyśmiewał, ale zwyczaj trwał i czasami, 
wraźliwsi spoglądali na rodzinne drzewa 
jak też się hodują? Czy wesoło rosną, czy 
bujnie. I jeśli tak, cieszono się i pyszniono. 

Całe to obejście, drzewa i ludzie, 
przebyli wojnę nie gorzej i nie lepiej jak 
tysiące miejsc w koło. Ktoś tam umarł, 
jakieś drzewa wycięto, dom trochę zrujno-       

wano, rodzinę rozproszono. A potem 

znów sią poodsajdywali, zjechali, porozu- 

mieli; jedni zostali i zaczęli po staremu 

żyć w ścisiem porozumieniu z otaczającą 
przyrodą, sszć z niej siły 1 zdrowie, inni 
poszli szukać swych dróg w _ labiryńcie 
wielkich miast, a gdy byli zmęczeni lub 
zmylili drogę, wraczii pod dach rodzinny i 
konary altany, by rozejrzeć się w sobie 

lub jakieś nieporozumienia życiowe prze: 

czekać. 
Wszystko to było najzwykiejsze w 

świecie. 
Jeszcze raz trzeba było opuścić dom 

i drzewa ogrodu, bo znów szła fala wojny, 
przed którą rzeczy najbliższe, najserdecz- 

niejsze nie mogły obronić. I jakoś tak się 

złożyło, że jedynym żołnierzem idącym z 

tego osiedla w bój, był smukły, jasno” 
włosy chłopak, brat trzech sióstr, jedyny ; 

syn matki wdowy. Przed wyjazdem po- 
szedł z niemi do drzew — rowieśników. 
Były tu cztery brzozy. jego najwyższa 

najbujniejsza, chwiała na wietrze 

jasno-zielone liście i zamiatała błękitne po- 

wietrze pasmami rozplecionych warkoczy. 

„Doskonale“ rzekł młody żołnierz- 
ochotnik „wrócę zdrów, patrzcie jakie mo- 

> o wesołe, wrócimy wszyscy SZCzĘ- 

šliwie“. ` 

„Wrocimy szczęšliwie“, zašwiegotaly 

siostry jak ptaki i objęły pnie białych 

brzóz, same białe i jasnowlose. A brat 

przytulił głowę do swojej rowieśnicy i słu- 

chał jak cicho, cicho płyną w niej ku gó- 

rze soki z korzeni, tak samo jak w nim 

tętniło serce z miłości do tej ziemi, z o- 
choty do bronienia jej, bo była jego włas- 

ną, bo z niej wyrósł. Tak przez brzozę i 

przez serce młodego żołnierza przepływała 

ta sama tajemnicza, słodka moc życia, we 

wspólnej harmonii 'uroblona, rozwinięta i 

pędząca ku górze: myśli chłopca i wiotkie 

gałęzie brzozy. A potem to było tak: mat- 
ka mi to opowiadała. 

„Nie wiedzieli, gdzie zginął proszę 
pani — ofenzywa Szła bardzó szybko. Zwy- 
ciężali nasi. Choć to, choć to miał nie- 
boszczyk, że wiedział, że juź na tę stronę 
się przechyliło, że nie w rozpaczy ginął... 
a może to gorzej było, <iężej umierać... 

  

nie, chyba, że lżej... tylko. matce nic nie 
iżei, a wszystko ciężej... 

Nie, ot jak człowiek nic nie może ро- 
wiedzieć żeby zupełnie była prawda, i to 
nie tak. Jak już powiedzieli że jego niema, 
że napewno nie znajdzie się, że nie w nie- 

įsk odpłakaliśmy i wy- woli, ale zabity, 
modlili za niego, jedna myśl została: zna- 
ieść ciało. Niechże u siebie leży, 
kości 

na, i nie za swoją 

poległy. . 
I jak myślałam gdzie jego pochowam, 

nowy i pre- 
tensja jakby: ot brzózka jego nie ostrzegła, 
mie pokazała... śmieszne przesądy... drzewo 
i koniec. Tam go i pochowam. Jak znaj- 

dę. Ale tu zaczęła się wielka męks. Ludzie 
pomagali, owszem, ale potem znudziło ich. 
Perswadowsli że nic się nie da zrobić. 

to raptem: żal serce śŚcisnął 

Nikt nie wie, nie pamięta. 
To nie wojna w okopach, 

planu mówili, kto tam pamiętał, 
jedną stronę, bo ich gnali, potem znów w 
tę, bo oni pędzili precz z krsju wrogów. 
Zamięszanie takie, małe potyczki, różne 
małe miejsca nieznane, zapadłe. Ale matka 
nie może tak dziecka zostawić, opuścić. 
Szukałam, pytałam bez ustanku. Najmowa- 
łam furmennki, a czasami piechotą i każ- 
dą zda się opytałam mogiłę. | wołałam 
po nocach, płacząc z głębi umęczonego 
serca do syna, pytając gdzież jest? Że niech 
da znak jakiś, niech we śnie wskaże, niech 
za rękę matkę do siebie zaprowadzi, niech 
jej nogi nieszczęsne prowadzi do swej mo- 
giły. Wszystką radość i szczęście życia Od- 
dałam i czyż tej małej, tej ostatniej łaski 
nie otrzymam? Życie dać za Ojczyznę, 
piękna, chwalebna rzecz, wszyscy to mó- 
wili i ja potem, kiedyś to poczułam, ależ 
teraz już nikomu ta mogiła nie potrzebna, 
te szczątki, tylko matce trzeba oddač, tylko   matce. ё 

I tak sobie postanowiłam, że będę 

1 niechże 
jego nie poniewierają się w obcej 

stronie... tak, ja wiem, wszystko to Ojczyz- 
tylko parafię on po- 

szedł ginąć, ale chciałam mieć jego blisko. 
Zawsze on dom kochał, te tam, drzewa i 
kwiaty, niechże one i na jego grobie, niech 
ja nad jego mogiłą modlić się mogę, niech 
ja wnukom pokażę że tu... w obronie kraju 

według 
lecieli w 

póty szukać, aż znajdę, żeby i 
miało przejść. 

Potem mówili, że myślelio mnie: obłąkał 
ja żal i manji dostała. Tak ludzie, choć 
najżyczliwsi o bólu sądzą, rni:rę jakąś przy« 
kładają, a to miary nie ma na serce po- 
szarpane. ; 

žycie tak 

raz wlokę się wózeczkiem powoli, jakąś 
polną drogą, w bok od tych szlaków wo- 
jennych nawet, mijam dwór zniszczony, 
zdaleka wioskę widzć, a między wioską 1 
dworem, cmentarz, murem porządnym ©b- 
wiedziony, widać dwór stawiał. Nawet na 
myśl mi nie przyszło zaglądać naten cmen- 
tarz, nie szły tędy nasze wojska, bitwy tu 
nie było, ot, na boku, miejsce spokojne. 

Ale ciągle myślę o tem samem: „Syn- 
ku daj znak matce". I widzę, podjechaw- 
szy pomalutku pod ten mur, że z cmenta- 
rza wygląda na drogę brzózka, zupełnie 
taka jak tamta, synowska, gałęzie nad dro- 
ga pochyla, i złotemi liśćmi trzęsie. Pomy- 
slałam sobie: „Zielona była brzoza jak ty 
ją żegnałeś, a teraz złota, Ona rośnie so- 
bie, drzewo obojętne, a ty gdzie? Gdzie?” 

I w tejże chwili, właśnie pod gałęzia- 
mi brzozy przejeżdzałam, wiatru nie było 
cicho... nagle sypną się na muie wszystkie 
liście z tej brzozy! Zasypały mnie, zaszep- 
tały, spłynęły, jakby palce uwinęły po twa- 
rzy, jakby złocie włosy mojego syna przed 
oczy wionęły... Spojrzałam do góry, ani 
pomyślałam nic, odrazu wyskoczyłam i po- 
biegłam na cmentarz. Były mogiły Świeżut- 
kie, ale ja do tej co pod brzozrą, już kilka 
tygodni jak kopana, krzyż jak to na wsi, 
bez napisu. Ale ja wszystko wiedziałam. 
Brzoza—siostra zawołała, przez nią, przeź 
ziemię, on na matkę zawołał, znak dał. 

I to była prawda. Sprawdzili potem, 
rannego koledzy przynieśli, konającego pod 
brzozą złożyli, zawołali ludzi ze wsi, po- 
wiedzieli nazwisko, imię, i poszli, sami 
może zginęli, a wioskowi nie spieszyli z 
napisem. | ja matka mijałam nic nie czu- 
jąc, a ta brzozal!. 

„A tamta?" 
„Tamta także rośnie piękałe nad je» 

go mogiłą”, Haer,   
Więc jeżdżę i szukam bsz ustanku, i -) 
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Zycie gospodarcze. 
Rynek drzewa Zachodniej Polski. 

a > Sz Sytuacja eksportowa z każdym dniem 
się pogarsza. Kupiec niemiecki stawia co- 
raz cięższe warunki zarówno co do ceny, 
jak też odnośnie uregulowania należności. 
Ceny ofiarowane przez zagranicznych kon- 
trahentów są tak niskie, że absolutnie nie 
odpowiadają kalkulacji dostawcy, który ku- 
pował surowiec po cenzsch wygórowanych. 

W ostatnich dwóch miesiączch z waż- 
niejszych sortymentów zmniejszył się wy» 

wych, oraz dębowych. W drewnie tartem 
spadek wykazuje wywóz bali jodłowych i 
świerkowych, - oraz desek sosnowych, jo- 
dłowych i świerkowych. Natomiast wzrósł 
nieco wywóz desek sosnowych, a w więk- 
Szym stopniu bali i desek dębowych. Wy- 
wóz papierówki rośnie w dalszym ciągu z 

| zatrwsžającą szybkością Zmniejszył się wy- 
wóz kopalników, oraz podkładów. 

Ceny krajowe są prawie o 25 proc. 
wyższe cd cen, ofiarowywanych przez kup- 
ców zagranicznych, to też dlatego większe 
firmy skierowały orjentację handlową na 
rynek wewnętrzny. 

_ W miejscowych kołach tartaczników 
panuje dobrze zrozumiała depresja, gdyż 
pomijając, że chwila bieżąca nie przedsta- 
wia się nader korzystnie—widoki na przy- 
szłość wcale nie wróżą polepszenia. Zazna- 
czyć należy, iż np. w Poznańskiem ilość 
zakładów jest niewspółmiernie wielką w 
stosunku do normalnych potrzeb miejsco- 
wej ludności. Według sprawozdacia Komisji 
Ankietowej łączna ilość tartaków w Wiel- 
kopolsce określa się na 235, traków zaś 
460. Teoretycznie nadmiar tartaków, zda- 
niem tejże Komisji, wynosi 404. jest to 
największa ilość nadmiaru ze wszystkich 
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KRONIKA KRAJOWA. 
kursy chemiczne w Wilnję. 

Wiek XIX-ty nazywamy wiekiem „pa- 
ry I elektrycznošci“. wiek XX-ty otrzyma 

'._ prawdopodobnie nazwę „wieku chemii” i 
| zupełnie słusznie, ponieważ życie człowie- 

ka cywilizowanego jest nie do pomyślenia 
bez pomocy chemii. | 

с Z przetworami przemysłu chemiczne- 
| go spotykamy się na każdym kroku i ko- 
| rzystamy z nich codziennie. Przemysł che- 

miczny odgrywa pierwszorzędną rolę w 
rolnictwie, dostarcza mu bowiem nawozów 
sztucznych azotowych, fosforowych i pota- 
sowych, a tem samem wpływa w Znacz- 
nym stopniu na podniesienie kuftury rol- 
niczej. Przemysłowi włókienniczemu przy= 
nosi środki wymywające, bielące i barwią” 
ce; mało wartościową ropę naftową zamie- 
pia na produkty handlowe jak: nafta, ben- 
zyna, smary, parafina, ułatwia eksploatację 
górniczą, dostarcza cierpiącym preparaty 
farmaceutyczne, jest podstawą przemysłu 
hutniczego, metalurgicznego, jest również 

A ściśle związany z przemysłem szklarskim, 
cementowym, ceramicznym, tluszczowym, 
papierniczym, fotograficznym, perfumeryj- 

+ + nym i wielu innemi. 
| Rozwój przemysłu jesi zależny od bar- 

dzo wielu czynników, śród których pierw- 
sze miejsca zajmują surowce. Pod tym 
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  hojnie. Racjonalne wyzyskanie tych bogactw 
o naturalnych da nam niezależność gospo- 

darczą i siłę ekonomiczną, 
pewniejszą podstawą i rękojmią niepodleg- 
łości politycznej. 

Przemysł chemiczny, który zrobił bar- 

podległości wymaga długotrwałej, planowej 
i konsekwentnej pracy i zastępu sił facho- 
wych zarówno kierowniczych jak i pomoc- 
niczych. 

Wykwalifikowany pomocnik kierow- 
nika, posiadający teoretyczne wiadomości i 
praktykę w swojej specjalności jest nie- 
zbędny nawet w najmniejszej fabryce. Tego 
rodzaju pracowników nie mamy i takich 
musimy przedewszystkiem wyszkolić. 

Towarzystwo Kursów Technicznych 
uruchomiło szereg kursów, których celem 
jest właśnie szkolenie tego rodzaju Sił pa- 
mocniczych. Ponieważiwyniki, jakie dotych- 
czas Otrzymane, są zadawalniające T. K.T. 
uruchamia od października r. b. kursy che- 
miczne, na których podczas studjów trzech- 
letnich słuchacze otrzymają ogólne teore= 
tyczne wykształcenie i obznajmią się prak- 
tycznie z poszczególnemi gałęziami prze- 
mysłu chemicznego, przyczem na stronę 
praktyczna zwraca się specjalną uwagę. 

Chcąc pobudzić do życia przemysł 
chemiczny na ziemiach wschodnich T. K. T. 
będzie specjalizowało w takich gałęziach 
przemysłu chemicznego, które mają wido- 
ki powodzenia, a więc: sucha destylacja 
drzewa, przemysł fermentacyjny, papiernic- 
two, olejarstwo i garbarstwo. 

| Kursy chemiczne powinny znaleść jak 
najszersze poparcie społeczeństwa, ponie- 
waż uruchomienie przemysłu chemicznego 
na ziemiach wschodnich przyczyni się w 
"znacznym stopniu do“zmnieįszenia bezro- 
bocia i do podnlesienia ekonomicznego 
stanu ludności. 
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j W. Kraszowski 
Z a“ Prezes Towarzystwa Kursów Technicznych 
Т) profesor U. S. B. 

— Kupcy wilefiscy poprą pian sanacji na- 
22 szego žycia handiowego. Znaczenie równowagi 

й bilansu handlowego dla Polski, oraz plan sanacji 
f w dziedzinie polskiego życia społecznego wysunę- 
- —ły ostatnio przez Prezesa Rady Ministrów prof. 

/_ Bartla, znalazł wreszcie należyte zrozumienie 
wśród szerokich warstw drobnego kupiectwa pol- 
skiego. Za przykładem innych dzielnic Polski 
Związek Drobeego Kupiectwa powziął ostatnio    

"wóz kłód sosnowych, jodłowych i świerko- 

województw kraju. 
Mówiąc o lokalaem spożyciu drewnz, 

warto podkreślić, że wyłączny konsument 
produkcji tartaczanej—przemysł budowlany, 
zgłasza w niektórych województwach, jak 
w Poznańskiem, Pomorskiem i Sląskiem, 
względnie niezłe zapotrzebowanie. Najbar- 
dziej intensywnie rozbudowuje się gmina 
poznańska, gdzie stawia się nowe budowis 
i uskuteczsia się liczne remonty domów. 

W tym względzie jednak główną rolę 
odźrywa akcja budowlana na terenach P. 
W. K., bowiem istotnie ilość zeżywanego 
drewna przez budownictwo Wystawy znacz- 
nie przewyższa konsumcję winnych ośrod- 
kach miejskich kraju. 

Pozatem wypada nadmienić o stosun- 
kowo niezłym rozwoju budownictwa po 
wsiach. W tym roku ziemiaństwo buduje; 
znacznie więcej, niż przed kilku laty, a na- 
wet w porównaniu z ubiegłym rokiem— 
stawia się budynki gospodarskie i domy 
mieszkalne. W jakim stopniu miejscowy 
rynek rozszerzył granice pojemności, naj- 
lepiej dowodzi fakt, że faktyczne rozmiary 
spożycia drewna na ziemiach zachodnich 
Polski, 
о 60 proc. przewidywane przez większe 
firmy spożycie materjałów drzewnych na 
cele budowlane. 

Trzeba sobie jednak uprzytomnić, że 
z chwilą, kiedy budownictwo na terenach 
P. W. K. dobiegnie końca, kiedy Poznań, 
przynajmniej na pewien czas zredukuje 
program budowlany i wreszcie kiedy rol- 
nictwo ograniczy budownictwo w swym 
zakresie, z czem bezwśrunkowo należy się   

względem natura obdarzyła Polskę bardzo : 

które Są naj-- 

  
dzo duże postępy od czasu uzyskania nie- | 

liczyć, również i na rynkach čr:ewnych 
Zachodniej Polski zapanuje martwota. 

decyzję wszczęcia propagandy na terenie naszych 
ziem a zwłaszcza Wileńszczyzny w celu wszczęciawa 
ki z zalewem tanich towarów zagranicznych. Należyl 
mieć nadzieję, że kupcy wileńscy zrozumieją ko- 
nieczność popieranie produkcji krajowej i walnie 

ma się do zrealizowania planów prof. 
artia. . 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Wydobycie węgla na Górnym 

Śląsku. Wydobycie węzżla w rejonie ślą- 
skim w m. wrześniu r. b. wynosiło wed- 
ług tymczasowych danych 2.480.000 tonn, 
co w porównaniu z m. sierpulem r. b. 
oznacza spadek o 60.000 tonn. Ogólny 
zbyt węgla również się obniżył © 28.000 
tono, w porównaniu z sierpniem i wynosił 
2.357.000 tonn. Zbyt w kraju wynosił w 
miesiącu sprawozdawczym 1.332.000 tonn, 
czyli podniósł się zaledwię o 6.000 tonn w 
stosunku do sierpuia. Eksport natomiast 
spadł z 1.053.000 tonn w sierpniu na 
1.025.000 tonn we wrześniu. 

Wprawdzie obniżenie produkcji we 
wrześniu możusby wytłumaczyć nieznacz- 
nym spadkiem eksportu, jakoteż mniejszą 
o 1 liczbę dni roboczych, tem niemniej 
trzeba mieć na uwadze i tę okoliczność, że 
jak doświadczenie poprzednich lat uczy, 
tempo produkcji bez względu na ilość dni 
roboczych, jak i wysokość eksportu we 
wrześniu stale wzrastało. | tak poziom pro- 
dukcji węgla we wrześniu 1927 r. podniósł 
się o 56.000 tonn, a w r. 1926-ym o 21.000 
tonn, w stosunku do stanu z sierpnia. 
Wzrost produkcji we wrześniu w cyfrach 
bezwzględnych jest wobec tego zjawiskiem 
sezonowem, wywołanem nadchodzącą zi- 
mową porą. Diatego też obniżenie się po- 
ziomu produkcji we wrześniu roku obec- 

;nego nasuwać musi pewne refleksje. 
Ponieważ tempo produkcji nie uległo 

zmianie, przeto i w stanie zatrudnienia nie 
było poważniejszych przesunięć, liczba za- 
trudnionych robotników utrzymała się na 
poziomie sierpniowym; tak samo i liczba 
Świętówek nie wykazuje żadnych zmian. 

— Rozpoczęcie prac Komisji Unifikacyjnej 
 Organizacyj Rolniczych Inicjatywa podjęta we 
wspólnej deklaracji prezesów naczelnych organi- 
zącyj rolniczych pp: K. Fudakowskiego i W. 
Przedpełskiego po potwierdzeniu jej przez szereg 
uchwał władz, mających się unifikować organiza- 
cyj, została złożona w ręce wspólnej Komisji Uni- 
fikacyjnej organizacyj rolniczych. 

W skład tej Komisji weszli przedstawiciele 
Centralnego Związku Kółek Rolniczych (pp. po- 
seł W. Fijałkowski i T. Niedzielski), Centralnego 
Związku Osadników (poseł W. Kamiński), 4-ch 
Wojewódzkich Związków Kółek Relniczych Ziem 
Wschodnich (poseł P. Olewiński) i Centralnego 
T-wa Rolniczego (pp. J. Gościcki, A. Mai, J. Ru- 
dowski i inż. R. T. Fijałkowski). 

Inauguracyjne posiedzenie, otwarte przez 
prezesów pp.: Fudakowskiego i Przedpełskiego 
odbyło się dn. 4 października r. b. o godz. 5-ej 
po poł. w sali marmurowej Ministerstwa Rolnic- 
twa. Ustałono, iż dyskusji nie mogą podlegać 
ideowe i organizacyjae zasady wypowiedzia- 
ne w deklaracji  unifikacyjnej prezesów na- 
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poczną się prace przygotowawcze do unifikacji 
wszystkich społęcznych organizacyj rolniczych na 
terenie Rzplitej. Wreszcie postanowiono rozpo- 
cząć opracowywanie statutu i ram organizacyj- 
nych wspólnej organizacji i utworzono stały se- 
kretarjat Komisji, w skład którego weszli pp.. inż. 
R. T. Fijałkowski i T. Niedzieiski. 

Rach spółdzielczy. 
Największa polska spółdzielnia nie 

znajduje się w Polsce. 

Najwieksza spółdzielnia polska znaj- 
duje się poza granicami państwa. - 

Jest to Centralne Stowarzyszenie Spo- 
żywcze w Łazach na Śląsku Cieszyńskim 
(po stronie czeskiej). Początki jej istnienia 
datuje się od r. 1905. Grupowala wtedy 
przy jednym skromnym sklepiku zaledwie 
88 członków. Stopniowo z roku na rok 
rozrastała się w coraz większą, mocniejszą   organizację, skupiającą liczne rzesze pol- 

przekroczyły w bieżącym sezonie. 

т овЯ » WIŁEW3IK EE 

— Uchwały komitetu gospodarcze- 
go. Pod przewodnictwem starosty nowo- 
gródzkiego p. Jeleniewskiego obradował 
Obywatelski Komitet Gospodarczy, który 
powziął decyzję wszczęcia akcji pomocy 
aprowizacyjaej wśród ludności dotkniętej 
nieurodzajem. Na posiedzeniu tem zdecy- 
dowano przystąpić do energicznej propa- 
gandy nabywania towarów wyłącznie por 
chodzenia krajowego, które jak wiadome 
wniczem nie ustępują zagranicznym. 

— Sanatorjum @а gruźlików ku 
uczczeniu odzyskania niepodległości. 
Wczoraj odbyło się w Nowogródku posie- 
denie powiatowego komitetu uczczenia 10- 
lecia Niepodległości Pclski. Na posiedze- 
niu postanowiono poprzeć w całej rozcią- 
głości wysiłki wojewódzk'ego komitetu i 
ze swej strony zdecydowano, że najbardziej 
odpowiedniem uczczaniem tei wiekopome 
nej rocznicy będzie wzniesienie Sanatorjum 
dla grużlików brak którego daje się bardzo 
odczuwzć. Sanatorjum będzie zbudowane 
w Nowojelni gdyż okolice jej są suche i 
posiadsją duże lasy sosnowe tak potrzeb- 
ce dla piersiowa chorych. Projekt wybu- 
dowania sanatorium spotkał się z bardzo 
gorącem poparciem miejscowego społeczeń- 
stwa. 

— Ucieczka groźnego bandyty z ja- 
dącego pociągu. Wczoraj nad ranem po- 
między stacjami Skidel—Żytomiel zbiegł 
z pociągu groźny bandyta Jerzy Lomuč, 

| wieziony na sąd z Nowogródka do. Grod- 

czelnych Związków, iż w najbliższym czasie roz- i. 

z 
m
 

na. Okcło godz. 5 nad ranem Łomuć sko- 
rzystał z chwilowej nieuwagi eskortującego 
go policjanta, zsunął z rąk kajdany i ude- 
rzył niemi policjanta tak silnie, że ogłuszył 
go i rzuciwszy się do ucieczki wyskoczył 
z jadącego pociągu i zbiegł. Pościg niedał 
rezultatu. 

Łomuć grasował w swoim czasie na 
terenie powiatu nieswieskiego i za cały 
szereg rabunków został skazany na 15 lat 
ciężkiego więzienia. Ostatało wykryto jego 
sprawki na terenie powiatu grodzieńskiego 
i wieziono go właśnie na rozprawę są- 
dową. | 

KRONIKA NIEMEŃCZYŃSKA. 
— Przygotowanie do obchodu dzie- 

sięciolecia niepodległości. Nietylko Wilno 

skich robotników Śląska. Następowała ken- 
solidacja z innemi drobniejszemi spółdziel- 
niami-=w  Karwinie, w Frysztacie, w Dą- 
browie i w Cieszynie. 

Centralne Stowarzyszenie dla Śląska 
w Łazach, liczące około 20.000 członków, 
posiada blisko 100 sklepów na przestrzeni 
od Jablonkowa do Bogumina w powiatach: 
cieszyńskim i frysztackim. W wielu miej- 
scowościach posiada własne domy, w któ- 
rych mieszczą się nietylko sklepy, ale i 
wszystkie inne organizacje robotnicze, jak 
związki zawodowe, oraz niekiedy mają sie” 
dzibę wszelkie instytucje ogólnopolskie, 
nawet takie, jak „Sokół*, „Macierz Polska” 
i t. d. Takich domów Stowarzyszenie po” 
siada 45. 

Magazyny, miaszczące się w budym- 
kach kolejewych, dzierżawienych od rządu, 
w Cieszynie i w Dąbrowie, zaopatrzone są 
obficie we wszelkiego rodzaju towary, na- 
wet w łokciowe. Przeciętny obrót sprze- 
dażny na jednego członka wynosi około 
2 i pół tysiąca koron czeskich. W Łazach 
znajduje się wielka piekarnia mechaniczna 
o trzech piecach, technicznie wspaniale u- 
rządzona. 

Spółdzielnia zatrudnia ogółem 250 
ludzi, w tem 18 w biurach. Koroną całego 
dorobku tej spółdzielni jest duży centralny 
gmach społeczny w Łazach, w którym się 
mieszczą nadzwyczaj kulturalnie i pięknie 
urządzone biura, sale konferencyjne, wiel- 
ka sala na zebrania, zaczątek muzeum 
spółdzielczego, bibijoteka i t. d. 

Spółdzielnia w Łazach jest jedną z 
największych w Czechosłowacji i pomimo 
konkurencji spółdzielni czeskiej „Boudu- 
cnost* w Morawskiej Ostrawie, która za- 
kłada swe sklepy tuż pod bokiem, w tych 
samych miejscach, gdzie są sklepy polskie- 
go Centralnego Stowarzyszenia — rezwija 
się wspanłale ku ogólnemu zadowoleniu 
polskiej ludności. 

Władze tej spółdzielni są w rękach 
samych robotników, starych wytrawnych 
działaczy rniejscowych. Podziwiać należy 

Pich wytrwałość i umiejętność w gospoda- 
rowaniu tem wielkiem, dość skompliko- 
мапет _ przedsiębiorstwem  spolecznem, 
które może być bezwątpienia wzorem dla 
wielu spółdzielni u nas w kraju. 
  

Gieida warszawska +» dn. 9 X. b r. 

DEWIZY: 
Belgia ‚ 123.91—123,60 
Lizdga —. „ 43,141/4—43,13 
Nowy-Jotk : ; 8,90—8,88 
Paryž ‚ . а S : 34.841/2—34,76 
? !'82' ° * s ! " 9 26,42—26,36 

Sxwsįcaria. „171,61—171,15 
Wiedeń ‚ 125.36—125.13 
Włochy z " * ° z . Г 46,72—46,60 

Marka niemiecka w obrotach nieoficjalnych 212,031/a 
Papiery procentowe. Dolarówka 95,75—95.75. 

50% pożyczka konwersyjna67. 5%, kolejowa 61.15. 
6% dolarowa 86.25, 10%, kolejowa 103,25. 8%, 
L. Z. Banku Gosp. Kraj. i Banku Rolnego, obli- 
gacje Banku Gosp. Kraj. 94. 4%0 ziemskie 47. 
41/sziemskie 50.85. 5% warszawskie 56.50. 8%, 
warszawskie 71.25. 4'/2%/0 łódzkie 67. 10%/0 Siedlec 
> ae pożyczka inwestycyjna 120.50. 122.50 — 

Akcje. Bank Polski 175.50. Bank Spółek 
Zarobkowych 80—81. Siła i 
59—60. węgiel 106 — 105.50. Cegielski 45. Lilpop 
49, Ostrowiec | em. serja B. 122—120. II em. 
115. Parowóz 34,50. Rudzki 44. Starachowice 51— 
51.50—51. Zawiercie 22—23, Borkowski 17. Cie-   chanów 24. 

mj 

Światło 135. Cukier 

i 

'scenicznej przygotowanego, 

  

Wieści i obrazki z kraju. 
| KRONIKA NOWOGRÓDZKA. myśli o obchodzie uroczystym dziesięciole” 

cia niepodległeści — myśli o tem także i 
prowincja. 

Oto, jak się dowiadujemy wójt gminy 
niemenczyńskiei p. Antoni Balcewicz w po- 
rozumieniu z miejscowym dowódctwem 
oddziałów K. O. P. zamierza na terenie 
swej gminy urządzic jak najbardziej uro- 
czysty obchód. 

Na obchód ten p. Balcewicz zamis* 
rza zaprosić kogoś z działączy społecz. 
nych w Wilnie, celem wygłoszenia odpo: 
wiedniego odczytu. 

Przygotowania dh obchodu 
rozpoczęły. 

KRONIKA WOŁOŻYŃSKA. 
— Trzgiczne zderzenis auta z chłopskim 

wozem. Onegdaj na szosie Kucewicze— Wołożyn 
pędzące z nadmierną szybkością” auto wpadło na 
przejeżdłający wóz. Skutki zderzenia były tragi- 
czne. Zdążający do Wołożyna mieszkaniec wsi 
Potańce pow. wołożyńskiego Adam Szymczak 
poniósł śmierć na miejscu. Wóz został strzaska- 
ny doszczętnie. 

KRONIKA DZIŚNIEŃSKA. 
— Obłswa na wilki. Z powodu zbytniego 

rozpanoszenia» się wilków na terenie gminy pro- 
zorockiej powiatu Dziśnieńskiego zarządzono os- 
SR pe obławę podczas której zabito 

wilków. 

KRONIKA WILEJSKĄ. 
‚ ‚ — Pożar. Onegdaj we wsi Porajsko w po- 

wiecie wilejskim z nieustalonej narazie przyczyny 
wybuchł pożar. Mimo natychmiastowej akcji ra- 
towniczej, w której między innemi brały udział 
oddziały teczniczne K. O. P-u, spaliły się dwa 
domy i kilka pobliskich zabudowań. 

już się 

— „Roztwór* dr. Pytla w Wilejce powiato-. 
wej. Staraniem Sekcji Dramatycznej przy miej- 
scowym oddziale Związku Strzeleckiego odegrana 
została komedja dr. Winawera „Roztwór dr. Pytla". 
Dzięki umiejętnej reżyserjł p. Sielickiego nauczy- 
ciela tutejszego gimnazjum Oraz pracy organiza- 
cyjnej miejscowego inspektora szkolnego p. Pło- 
mińskiego, z materjału naogół niezbyt do pracy 

stworzony został 
sprawny zespół, który pracę swoją wykonał na- 
ogół dość dobrze, zyskując ąplauz licznie zebranej 
publiczności. 

KRONIKA DOKSZYCKA. 
— Zuchwała kradzież w urzędzie poczto- 

wym w Dokszycach. Nocy onegdajszej do urzędu 
pocztowego w Dokszycach w powiecie postaw- 
skim przedostało się kilku niewykrytych spraw- 
ców, którzy zrabowali złeżone w kasie pienią- 
dze i większą ilość znaczków pocztowych. Wszczę- 
te poszukiwania nie dały pozytywnego wyniku. 

Z POGRANICZA. 
— Zbrojna utarczka przemytników z li- 

tewską strażą graniczną. Nocy onegdajszej na 
pograniczu polsko-litewskiem na odcinku Koza- 
czyzna w rejonie Ignalina placówki K. O. P-u za- 
alarmowane zostały odgłosami walki, jaka się to- 
czyła po stronie litewskiej. Jak się później wyja- 
śniło litewska straż graniczna ujęła czterech zna- 
nych na gruncie miejscowym przemytników, któ- 
rzy tymczasowo osadzeni zostali w jednej ze stra- 
żnic granicznych. Przęmytnicy nie zrezygnowali 
jednak z nadziei odzyskania wolności i korzystejąc 
z ciemności udało się im niespostrzeżenie wydo- 
stać się na strażnicy i po rozbrojeniu stojącego 
na warcie żołnierza zbiec do pobliskich lasów. 
Zarządzony pościg doprowadził do zetknięcia się 
z przemytnikami, którzy stawili zbrojny opór. W 
wyniku strzelaniny jeden z żołnierzy litewskich 
został ciężko ranny. Obława narazie wyniku po- 
zytywnego nie dała. 

‚ — Samowola straży litewskiej. Onegdaj 
w rejonie Wiżajn patrol litewskiej straży gra- 
nicznej aresztował dwóch rolników polskich Gry- 
szewicza Antoniego i St. Markowskiego, którzy 
legalnie na podstawie przepustek rolnych powrs- 
cali do Polski. Powód aresztu da się wytłuma- 
czyć tylko samowolą strażników litewskich. 

— Napad wilka na żołnierza K. O. P-u. O 
Onegdaj na pograniczu polsko-litewskiem na od- 
cinku granicznym Druskieniki miał miejsce wypa- 
dek zuchwałego napadu olbrzymich rozmiarów 
wilka na stojącego na posterunku żołnierza 
K. O. P-u. Dzięki jedynie odwadze i zimnej krwi 
žolnierza napad ten nie skończył się tragicznie. 
Ż odległości zaledwie kilku kroków wilk celnym 
strzałem został zabity skóra jego upiększy miej- 
scową strażnicę K. O. P-u. 

— Polsko - sowiecka konferencja paryteto- 
wa. Onegdaj na odcinku granicznym W. Hutory 
odbyła się polsko-sowiecka konferencja paryteto- 
wa. Konferencja miała między innemi na celu zli- 
kwidowanie kilku lokalnych zatargów i nieporo- 
zumień granicznych. 

— Wybryki żołnierzy sowieckich; Nocy 
wczorajszej w rejonie Kraśnego żołnierze sowiec- 
cy, będąc w stanie nietrzeźwym zniszczyli dwa 
słupy graniczne. | 

— Ujęcie przemytników. Przedwczoraj na 
pograniczu polsko-sowieckiem na odcinku granicz- 
nym Malkowicze w rejonie Iwieńca patrol KOP-u 
ujął czterech przemytników, którzy usiłowali 
przszmuglowzć przez granicę 8 koni. 

— Wysiedlenie. Jak wynika z ostatnio spo- 
rządzonego wykazu, w ciągu m-ca ubiegłego wy- 
siedlono z Rosji Sowieckiej do Polski ogółem 78 
osób, w tej liczbie 6 Polaków, 14 Żydów oraz 
czterech duchownych prawosławnych. 

„— Nielegalne przekroczenie granicy, W ciągu 
ubiegłego miesiąca na pograniczu polsko-sowiec- 
kiem za usiłowanie nielegalnego przekroczenia 
granicy zatrzymano przeszło 100 osób. 

Minister pracy | opieki społecznej o Radzie 
Miministracyjnej Międzynarodowego Biura 

Pracy. | 
KRAKOW, 9. X. Pat. Minister pracy 

i opieki społecznej Stanisław Jurkiewicz 
udzielił przedstawicielom prasy mastępują- 
cego wywiadu: Na zapytanie, czem jest 
Rada Administracyjaa Międzynarodowego 
Biura Pracy w systemie insiytucyj między- 
narodowej organizacji pracy, — oświad- 
czył p. minister: Rada Administracyjna jest 
powołana przez trąktat wersalski do  kie- 
rowania  działalńością Międzynarodowego 
Biura Pracy. Wybiera ją na trzy lata mię- 
dzynarodowa konferencja pracy, — z wy- 
jątkiem 8 delegatów rządów państw, ur- 
nanych za posiadające największe znacze- 
nie przemysłowe. 

Państwa te posiadają mandaty w 
Radzie Aćministracyjnej z urzędu. Są to: 
Francja, Anglia, Włochy, Japonja, Niemcy, 
Belgja, Kanada i Isdje. Grupa  delszstów 
rządów na konferercji przcy, z wyłącze” 
niem państw, które posiadają mandaty z 
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urzędu, wybiera do Rady Admiaistracvinė 
przedstawicieli czterech rządów ma miejsca 
nie stałe. 

Polska posiada jeden z tych manda- 
tów od początku istnienia międzynarodo- 
wej organizzcji pracy t. i. od r. 1919. 

Delegatem rządu polskisgo w Radzie 
Administracyjnej jest od początku minister 
Franciszek Sokal. 

Oprócz 12 delegatów rządowych za- 
siada w Radzie 6 delegatów pracodawców 
I tyleż delegatów robotników, wybierasych 
przez grupy pracowników i robotników na 
międzynarodowej konferencji przey. W gru- 
pie robotniczej zastępcą delegata jest poseł 
Żuławski. 

Prezesem Rady Adsmlalstracyjnej Od 
początku jej istaienia fest Artor Fontaine, 
delegat rządu francuskiego. Atrybucją Ra- 
dy Admiaistracyjsej jest także wyznaczenie 
dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy, 
które to stanowisko jak powszechnie wia- 
domo zsimuje p. Albert Thomas. 

Na srapytanie jakie znaczenie ma od- 
bycie w Polsce obecnej sesji Rady Admi- 
nistracyjnej, minister Jurkiewicz ošwiad- 
czył: Rada Administracyjna zbiera się nor- 
mmalnie raz ną kwartał w Genewie, jednak- 
że kilkakrotnie iuż odbywała swą sesię w 
stolicach państw, należących de międzyna- 
narodowej organizacji pracy, na zaprosze- 
nie ich rządów. Sesje takie odbyły się nu. 
p. w Bernie, w Sztokholmie, a w roku u- 
biegłym w Berlinie. 

Rząd polski pragnął również dać do- 
wód swej sympatji i uznania dla Między- 
narodowego Biura Pracy, oraz pragnął dać 
możność wybitnym osobistościom, człon- 
kom rządów, delegatom pracodawców i ro- 
botników, zetknięcia się bezpeśredniego z 
Polską i wytwozzenia sobie bliższego sądu 
o polityce społecznej w Polsce. Pierwsze 
dni obradowała Rada Administracyjna w 
Warszawie, zakończenie sesji odbywa się 
w Krakowie. — 

W Warszawie staraliśmy się poka» 
ząć, naszym gościom Polskę nainow- 
Szą prace nasze nad budową państwa, 
prowadzone w myśl znanych słów Mer- 
szałką Piłsudskiego o wyścigu pracy. Dyr. 
Thomas odwiedzał Warszawę dawniej i ma 
teraz sposobaošč porównania wyników 
pracy naszej dawniej i obecnie. 

Obecnie pragniemy pokazać uczestni- 
kom sesji Rady Administracyjnej M. B. P. 
Kraków, ten największy skarb przeszłości 
naszej, ten dowód dawności i świetności 
naszej kultury, stanowiącej część organicz- 
ną cywilizacji zachodniej. 

Zabytki przeszłości, piękno architek- 
tury i dzieła sztuki, posiadane przez Kra- 
ków, wywrą niewątpliwie — jak zaznaczył: 
na zakończenie p. minister—głębokie wra- 
żenie na naszych gościach. ` 

  

Posiedzenie Zarządu Woj. Komitetu 

Dnia 6. X. rb. o godzinie 18, w pa-- 
łacu reprezentacyjnzm odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. wojewody Raczkiewicza po- 
siedzenie Zarządu Wojewódzkiego Komite-- 
tu Regjonalnego. Na porządku dziennym 
znajdowały się sprawy gospodarcze i apro- 
wizacyjne w związku z zamierzeniami Władz 
oraz bieżące sprawy Komitetu Regjonalne- 
go. Przewodniczący sekcyj gospodarczej, 
rolnej i oświatowo-kulturalnej, złożyli spra” 
wozdania z dotychczasowych prac w sek- 
cjach oraz zreferowali zamierzenia na naj” 
bliższą przyszłość. Ze sprawozdań tych wy* 
nika, że sekcia rolma Opracowała Szereg 
wniosków dla Włądz w sprawie pomocy 
związanej z tegorocznym  nieurodzajem 
zwłaszcza w północnych powiatach wojew. 
wileńskiego oraz przystąpiła do ©pbracowa- 
nia zagadnień i potrzeb rolnictwa ra z. 
wileńskiej. Sekcja gospodarcza przedysku- 
towała na kilku posiedzeniach zzgadnienia 
ekcnomiczno-gospodarcze związak” z wyt- 
wórczością rodzimą, oraz omówiła spra- 
wę arteryj komunikacyjnych w wojewódz- 
twie. Sekcja oświatowo-kuliuralna przystą- 
piła do organizacji podsekcji i w najbliž- 
szym czasię wyczerpująco opracuje kwestję 
oświaty pozaszkolnej. : 

„ Po sprowozdaniach  przewodsicza- 
cych i dyskusji Zarząd ustalił plan prac 
Komitetu ma najbliższą przyszłość, poczem 
omówiono sprawę wydawnictwa, poświę- 
conego województwu wileńskiemu w 10 . 
rocznicę niepodiegłości Oraz sprawę orga” 
nizacji Święta państwowego w daniu 11 lis- 
topada r. b. Podkreślić należy, iż Zarząd 
dążąc do zainteresowania kwestiami kultu - 
ralno-gospodarczemi naszego regjonu Sz6:- | 
szych sier spełeczeństwa, postanowił orga- 
nizować publiczne zebrania dyskusyjne z 
referatami Oopracowanemi przez poSzcze- 
gólne sekcje Komitetu Regionalnego 

2 Białorusi Sowieckiej 
Jak się wykonują w BSRR. roz- 

kazy o białorutenizacji. | 
MINSK, 8.X, (tel. wł) Pomimo wv- 

danych ostrych zarządzeń rząd B. S. R. R. 
ma dużo kłopotów z przeprowadzeniem 

  

ostatecznej  białoruienizacji urzędów i 
przedsiębiorstw państwowych. 

Podczas przeprowadzonej obecnie 
kontroli wykonanie rozkazów o formalaem 
wprowadzeniu języka białoruskiego, okaza- 
ło się, że tylko niewielki odsetek urzędów | 
sow. posługuje się w całej pełni „mow 
państwową”, reszta w dalszym ciągu upar- 
cie używa języka rosyjskiego. 

Najgorzej pod tym względem przed- 
stawiają się sow. przedsiębiorstwa handlo-. 
we, gdzie w poszczególnych wypadkach na 
zapowiedziany egzamin z liczby Kilkus=t   urzędników stawiło się kilku. 

 



— KURIER WILERSRi “Nr. 232-(1279) 
  

KRONIKA. 
  

4 

Dziś Franciszka B. 
Sroda | Jutro: Placydy P. 

10 Wschód słożca—g. 5 m. 37 
październ| Zachód | g. 16 m.35       

— Od Redakcji. W: ubiegłym mie- 

* siącu opuścił naszą redakcję z powadu 

wyjazdu na studja zagranicę, —dr. S. Świa- 

niewicz — kierownik działu gospodarczego 

„Kurjera Wileńskiego". 
Kierownictwo działu gospodarczego 

objął ostatnio p. T. Nagurski. P. Nagurski 

przyjmuje interesantów we wtorki i piątki 

w godzinach między 6 a 7 wieczorem. 

BBETEOROLOGICZRA. 

— Spostrzeżenia Zakładu - Meteorologi- 
canego U. S. B. z dn. 9. X. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrsch 758, Temperatura średnia 
<+109C. Opad w milimetrach—, Wiatr przewa- 
żający południowo-zachodni. Uwagi. Pogodnie. 
Maksimum na dobę -+- 120C. Minimum--80 C. 

Tendencja barometryczna: bez zmian. 

KOŚCIELNA, 

„— Ostatnie pielgrzymki do Kalwarji. Dziś 
w święto M. B. Różańcowej kończą się tegorocz- 
ne pielgrzymki po Kryżowych drogach Pańskich. 

Dorocznym zwyczajem, przewodnicy zapra- 
szają pielgrzymów do udziału w następujących na- 
bożeństwach: (odbyło się w poniedziałek o godz. 
8 rano — msza św. i egzekwie za dusze opro- 
wadzanych przez przewodników pielgrzymów) w 
niedzielę 14 bm. o 8 rano — msza św. i procesja 
po stacjach Męki Pańskiej i Te Deum laudamus. 

Starszy przewodnik Sinkiewicz. 

URZĘDOWA. 

— Przyjęcia u p. woiewody. W dniu 9 bm. 
p. wojewoda przyjął inż. Rozwadowskiego w 
sprawie budowy koleji Druja — Woropajewo, na. 
stępnie p. Stanisława Bochwica dyrektora Wileń- 
skiego Banku Ziemskiego, oraz p. Woodsa, współ- 
pracownika pisma „Daily Telegraph". 

RYBKA: 
— W 6śmą rocznicę wyzwolenia Wilna. W 

dniu wczorajszym 9 b. m. jako w ósmą rocznicę 
wyzwolenia Wilna odbyło się w Katedrze uroczy- 
ste nabożeństwo, celebrowane przez J. E. ks. Ar- 
cybiskupa Metropólitę Romualda Jałbrzykowskie- 
go w asyście licznego duchowieństwa. Na nabo- 
żeństwie obecni byli przedstawiciele władz pań- 
stwowych z p. wojewodą Władysławem Raczkie- 
wiczem na czele, przedstawiciele wojskowości 0- 
raz samorządów. Podniosłe kazanie na temat 
obowiązków obywateli wobec państwa i rządu 
wygłosił J. E. ks. biskup Michalkiewicz. Po na- 
bożeństwie odbyła się defilada wojskowa. 

Hojna dotacja Ministerstwa Pracy i 
Opieki Społecznej. Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej wyasygnowało na ręce p. wcjewody 
tytułem znpomóg dla Instytucyj Opiekuńczych 
nad dzieckiem 11.315 zł, na cele opieki nad do- 
rosłymi 16.550 zł, oraz tytułem subwencji nad- 
P dla różnych Instytucyj opiekuńczych 

ys. Zł: 

— Nowy ławnik Magistratu. W związku z 
chorobą dotychczasowego szefa Sekcji Nierucho- 
mości i Ziemi Miejskiej p. G. Abramowicza, wy- 
łoniła się konieczność wyboru nowego lawnika. 
w sprawie tej w ubiegły poniedziałek w lokalu 
Magistratu odbyło się posiedzenie radnych Ży- 
dowskich z listy Nr 8 (Żydowski Blok Narodo- 

  

Od dnia 8 do 12 października b. r. 
włącznie będą wyświetlane filmy Miejski Kinemategrai 

Kaltaralno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(Ostrebramska 5) 

wy), gna którem po dłuższej dyskusji na stano- 
wisko ławnika wysunięto kandydaturę p. Kruka. 
Wybór stanie się prawomocnym po zatwierdzeniu 
kandydata przez Radę Miejską. 

— Sprawa wykorzystania kontyngentu bu- 
dowlanego. Dzis w lokalu Magistratu odbędzie 
się posiedzenie Komitetu Rozbudowy m. Wilna, 
na którem ostatecznie omówiona zostanie spra- 
wa wykorzystania resztek kontyngentu budowla- 
nego na rok bieżący. 

— Stan chorób zakaźnych w Wilnie. W 
tygodniu ubiegłym na terenie m. Wilna zanoto- 
wano 36 wypadków zasłabnięć na choroby za- 

keźne, w tej liczbie: tyfus brzuszny — 1; tyfus 
nieokreślony — 1; płonicę — 6; błonicę — 5; 
krztusiec — 9; ospę wietrzną — 2; różę —1; gry- 
pę — 3; gruźlicę — 4; jaglicę — 3; zapalenie о- 
pon mózgowych — 1. 

— Przetarg na budowę pływalni. W zwią- 
zku z skonkretyzowaniem projektu budowy pły- 
walni w pobliżu elektrowni miejskiej — Magistrat 
m. Wilna na posiedzeniu onegdajszym rozpisał 
konkurs ną roboty wstępne przy budowie base- 
nu pływackiego. 

Z UNIWERSYTETU. 

‚ — Promocja. W środę, dnia 10 b. m. odbę- 
dzie się w Auli Kolumnowej Uniwersytetu o godz. 
1 popoł. promocja p. Kazimierza Kozłowskiego na 
Doktora Wszechnauk Lekarskich. Wstęp wolny. 

— Inauguracja roku akademickiego 1928/29. 
w czwartek, dn. 11-go października r. b. odbę- 
dzie się uroczyste otwarcie roku akademickiego 
1928/29. Uroczystość rozpocznie msza św. w ko- 
ściele św. Jana o godz. ll-ej rano, po mszy św, 
© godz. 12-eį odbędzie się w Auli Kolumnowej 
Inauguracja na którą złożą się: 

1) sprawozdanie b. rektora d-ra Stanisława 
Pigonia za rok akad. 1927/28, 

2) przemówienie J. M. 
Czesława Falkowskiego, 

3) wykład Inauguracyjny na temat: „Problem 
młodości św. Franciszka z Asyżu*, wygłosi J. M. 
rektor ks. dr. Czesław Falkowski. 

‚ Uprasza się o punktualne przybycie do 
Auli, gdyż ze względu na to, że uroczystość Ina- 
ugrracji będzie transmitowaną przez radjo, o godz. 
12 m. 10 Aula będzie zamknięta i osób spóźnio- 
nych wpuszczać się bezwarunkowo mie będzie. 
Wstęp do Auli tylko za zaproszeniami. 

— Wezwanie Wileńskiego Komitetu Aka- 
demickiego. Podając do wiadomości o uroczy- 
stości rozpoczęcia prac roku akademickiego 
1928/29, które ma się odbyć dnia 11 b.m., Wileń- 
ski Komitet Akademicki wzywa niniejszem ogół 
polskiej młodzieży „akademickiej Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie o wzięcie jaknajlicz- 
niejszego udziału w tem uroczystem święcie uni- 
wersyteckiem przez gremjalny udział młodzeży 
akademickiej zarówno w nabożeństwie jak i Inau- 
guracji i Auli Kolumnowej. 

Zbiórka Kol. Kol. odbędzie się 'na pod- 
wórzu Piotra Skargi o godz. 10-ej min. 30 w rze- 
czonym powyżej dniu pod sztandarem ogólno- 
akademickim skąd młodzież akademicka uda się 
do kościoła na nabożeństwo. 

Na Inagurację ogół młodzieży z powodu 
szczupłości miejsc w Auli ma wstęp tylko na ga- 
lerję. 

Z POLIC Ji. 

— Zmiany na stanowiskach w policji. Do- 
tychczasowy kierownik V komisarjatu P. P. ko- 
misarz kiołówko objął urzędowanie jako komean- 
dant powiatowy P. P. w Oszmianie. Na jego 
miejsce przyszedł dotychczasowy komendant po- 
wiatowy P. P. w postawach komisarz Kapturski. 

Z POCZTY. 
-— Przemianowanie. Z dniem 1 październi- 

ka br. przemianowano agencję pocztową Turgiele 

rektora ks. d-ra 

    
Starego i Nowego Testamentu. 

na urząd pocztowy VI klasy. 

Następny program: „FAWORYTA ROTSZYLDA*. 

KINO-TEATR 

ВЫ° 
Wileńska 38. 

KINO 

„ИМА 
Mickiewicza 22. 

nowsze; i najlepszej 
kreacji p. t. 

Dziś | Pierwszy amerykański fllm znakomitej artystki 

oraz LOIS MOREN i JACK MULHALL we wzruszającym dramacie p. t. 

„W SIDŁACH ŻYCIA 

Dziś! Arcydzieło, które wstrząsa i wzruszal Genjalny CONRAD VEJDT w swej naj- 
o w 

Mężczyzna z przeszłością 
miłosny lekarza potępieńca, który zmuszony był żyć podwójnym życiem. Maska CONRA- 
DA VEJDTA przechodzi tu wszystkie fazy mąk, rozdzwięków, 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

LYA DE 

  
  

Odwieczna walka 
Sceny dramatu rozgrywają słę w miejscowościach, o których wspominają Księgi 

Film został zaszczycony Wysokim Protektoratem 
Jego Emin. Kardynała DUBOIS, Arcybiskupa Paryża i Jego Emin. Kardyn. PIFFLA, 

Arcybiskupa Wiednia, Nadprogram: „BIAŁY SEN”, widoki z natury w 1 akcie. 
Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od £ iai. 

upadków i wzlotów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie Koła b. wychowawców 
Koeduk. Gimnazjum im. Czackiego. Wznawiając 
po wakacjach «swoją « działalność Zarząd Koła b. 
Wychowawców Koeduk. Gimnazjum. im. T. Czac- 
kiego w Wilnie zwołuje walne zebranie swych 
członków na niedzielę 14 b. m. godz. 16 w loka- 
lu gimnazjum ul. Wiwulskiego Nr 13. | 

Na porządku -obrad: 1) Zagajenie, 2) Od- 
czytanie protokułu zebrania z dnia 10-VI 28 r., 

3) Sprawy bieżące: zatwierdzenie regulaminów, 

ustalenie odznak, omówienie obchodu rocznicy 

Kota w daiu 1-XI 28 r., 4) Program prac Koła w 
Radzie Opiekuńczej Kresowej, 5) Wolne wnioski. 

Ze względu na pilne i ważne sprawy Za- 
rząd usilnie prosi wszystkich członków o punk- 
tualne przybycie na zebranie, na którem jedno- 
cześnie każdy z członków winien uiścić zaległe 
skłądki członkowskie za czas wakacji. 

RÓŻNE. 

— Ze zlotu członków Stow. Młodzieży 
Polskiej. Jak się dowiadujemy prezydjum I-go 
Kresowego Zlotu członków Stowarzyszenia Mło- 

dzieży Polskiej zebranych w liczbie 250 osób w 
Hermanowiczach nadesłało na ręce Pp. wojewody 

wileńskiego Władysława Raczkiewicza depeszę Z 
zapewnieniami swej gotowości w pracy dla dobra 
Państwa. 

— Otwarcie resteuracji „Ziemiańskiej. 

Wczoraj o godz. 4 popoł. odbyło się poświęcenie 

i otwarcie nowej restauracji pod nazwą „Zie- 

miańska*. Licznie zebranych zaproszonych gości 
ze sfer obywatelskich, przemysłowych, handlo- 

wych oraz prasę podejmowali gościnni gospoda- 

rze z pp. Stanisławem Kuskiem i Michałem Da- 
ukszą na czele obiadem. : 

„Ziemiańska” mieści się w dawnym, pięknie 

odnowionym lokalu restauracji „Myśliwskiej* przy 
ul. A. Mickiewicza 9. t 

Nowej placówce polskiej szczęsč Božel | 
— Lustracja sanitarna „mykw*. Komisje 

sanitarne lustrujące różne urządzenia i lokale na 
terenie powiatu woj. wileńskiego stwierdziły wy- 

soce antysanitarny stan miejsc kąpielowych. obo- 

wiązujących w rytuale religii mojżeszowej t. zw. 
„mykw” i kilka z nich poleciły zamknąć. 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Czwartek i piątek teatr zamkięty z po- 
wodu przygotowań i prób generalnych dramatu 
G. Zapolskiej p. t. „Tamten*. 3 

Postać Korniłowa (carskiego urzędni- 
ka do tajnych poruczeń) kreuje znakomity ar- 
tysta teatru Polskiego w Warszawie — K az i- 
mierz Junosza-Stępowski. który о4- 
twarzał tę postać przed paru tygodniami w 

  

stolicy, budząc zachwyt i podziw rozentuzjazmo- . 
wanej publiczności. Prócz warszawskiego gościa w 
„Tamtym* — bierze udział cały niemal Zespół 
Reduty. 

Oprawę sceniczną pzojektował art. malarz 
ib. dekorator główny teatru Polskiego w Kato- 
wicach H. Zwoliński. 

Bilety w cenie od 1 zł. do 6.50 zł. już do 
nabycia w biurze „Orbis*. 

Premjera w sobotę, dnia 13 b. m. 

Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne w Gma- 
$ chu Reduty. 

— Claudio Arrau znakomity pianista 
wystąpi na koncercie dziś we środę 10 paździer- 

nika „poraz ostatni i odegra z towarzyszeniem Or- 
kiestry symfonicznej koncerty Beethovena Es-dur, 
Chopina f-moll i Liszta Es-dur. Е 

Dla miłośników muzyki fortepianowej bę- 
dzie atrakcja nielada uszłyszeć trzy kapitalne ut- 
wory w wykonaniu świetnego artysty, ktory tak 
ok zdobył sobie uznanie wileńskiej publicz- 
ności. 

Orkiestrę prowadzi dyr. Adam Wyłleżyński. 
Pozostałe bilety w cenie zniżonej (od 1 zł. 

do 6 zł.) do nabycia w biurze podróży „Orbis* 
zaś odžgodz. 17-eį w kasie Teatru Reduty. 

  

dramat 
w 10 akt. 

nego lub rzecznego. 

oferowanej 

Potężny 
dramat 

  
OGŁOSZENIE. 

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

przetarg publiczny na dzień 16 października 1928 ro- 
ku na dostawę 30.000 m* żwiru arfowanego kopalnia= 

Termin składania ofert, z dołączonym dowodem 
stwierdzającym wpłacenie wadjum w wysokości 

wartości — wyznacza się do godz. 12-ej 

dnia 16 października r. b. 
Bliższych informacyj, dotyczących wymienionej 

dostawy udziela Wydział Zasobów D.K.P. w Wilnie, 

ILI piętro, pokój Nr 40 codziennie od godz. 11 do 13 ej. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“). 

— Oryginalna sztuka Hirschfalda i Fran- 
ka „Hokus-Pokus*, grana będzie dziś po raz 
ostatni na przedstawieniu wieczorowem. Ceny 
miejsc zniżone od 20 gr. 
; — „Pieniądz leży na ulicy". Jutro raz 
jeszcze ukaże się komedja Bernauera i Oester- 
reichera „Pieniądz leży na ulicy*. Ceny miejsc 
zoiżone. 

— Najbliższe premjery. "W piątek nadcho- 
dzący wchodzi na afisz wescła krotochwila Mon- 
cey'a „Pan naczelnik to Ja", w opracowaniu re- 
żyserskiem Karola Wyrwicz-Wichrowskiego. 

-— W poniedziałek ujrzymy wartościową 
komedję J. Korzeniewskiego „Stary kawaler”, w 
reżyserji H. Szletyńskiego. 

—kKoncert chóru jugosławiańskiego „Glas- 
bena Matica“ — został odłożony i odbędzie się 
w Wilnię w początkach grudnia. 

— Koncert-Poranek. W niedzielę 14 b. m. 
o godz. 12.30 popoł. Zarząd T-wa „Lutnia" orga- 
nizuje w sali „Lutnia* (ul. A. Mickiewicza 8) 

1-szy w sezonie koncert-poranek wokalny udział 

w poranku biorą: Chór mięzki pod bat. W. Moło- 
deckiego, chór mieszany T-wa „Lutnia* pod dyr. 
J. Leśniewskiego oraz soliści. 

Ceny miejsc od 30 gr. 

Radje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

ŚRODA, 10 października 1928 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy: syg- 

nał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie, 

oraz komunikat meteorologiczny. 16.35—16.55: 

Transmisja z Warszawy: Odczyt org. przez Min. 

W.R.i O.P. p.t. „Cele nauczania historji w 

szkoie“—wygl. prof. Franciszek Zawadzki. 17.35— 

18.00: „Początki muzyki chrześcijańskiej i' chorał 

gregorjański4 odczyt II-gi z cyklu „Historja muzy- 

ki w przykladach“ wyglosi Stanislaw Węsławski. 

18.00—19.00: Koncert popołudniowy. Utwory Czaj- 

kowskiego w wykonaniu orkiestry P. R. pod dyr. 

J6zafa Oziminskiego. 19,00 — 19.25: Audycja dia 

dzieci: „Zaczarowany flet* baśń St. Gębarskiego 

w wykonaniu Zesp. Dramat. Rozgł. wileńskiej. 

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 programu na 

czwartek. 20.05—20.30: „Zaginiony legion", opo- 

wiadanie Zuli Minkiewiczówny. 20.30—22.00: Tran- 

smisja z Warszawy: Muzyka węgierska. Wyk. Or- 

kiestra P. R., Ilona 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- 

Hcyjmy, sportowy i inne. oraz muzyka taneczna z 
restauracji „Oaza*. 

ia wileńskim braku. 
— Co znalazł kapitan B.? W kościele na 

Sołtaniszkach kspt. Mariusz B. znalazł dziewczyn- 

kę w wieku 5 tygodni, którą umieszczono w pizy- 

tułku „Dzieciątka Jezus*, 
— Między kolegami. Tadeusz Zmysłowski 

(Raduńska 60) powisdomił policję, że kolega jego 

Kiemens Wójcik zabrał mu kwit lombardowy na 
zastawione futro wartości 580 złotych. Policja 

rowadząc dochodzenie ustaliła, że wykupione z 

ombardu futro zostało sprzedane handlarzowi u- 

brań przy ulicy Zarzecze 3 od którego futro ode- 

brano i oddano Zmysłowskiemu, Wójcika zaś 
aresztowano. 

— Amatorzy przygód. Z internatu przy ul. 

Zarzecze 5, wyszedł i dotychczas niepowrócił wy- 

chowanek uczeń gimnazjum OO. Jezuitów 12 le- 

tni Marjan Koziełło. : 

Tak samo zaginął 13 letni Paweł Jeleniew- 

ski zam. W. Pohulanka 36, uczeń gimnazjum OO. 
Jezuitów. Wychodząc z domu Jeleniewski zosta- 
wił list, żeudaje sią nad Bzłtyk. A 

— Śmiertelne poparzenie się dziecka. Po- 
zostawiony bez Opieki 2 letni Żelik Kimelfas 
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Kino 

„Decadilly“ 
Wielka 42. 

KINO 

„LUX 
Mickiewicza 11. 

KURJER 
W roli głównej 
Wirtuoz ekranu 

Dziś fllm przekraczający naj- 
bujniejszą wyobraźnię ludzką 

Dziś dawno oczekiwany superszlagier ! 
przewyższające swą doskonałością cały dotychczasowy dobytek produkcji filmowej 

powieści MICHEL VERNE'A 3366 
p. t. Michel Strogoff. 

ulubienica mubliczności prześliczna NATALJA 
KOWANKO i GAJDAROW. Dla młodzieży dozwolone. АН МОЗДИН ‹ 

Metropolis 

Nowa kopja! 

CARSKI *** 

(w 12 akt). Korona arcydzieł sztu- 
ki filmowej. Najpotężniejszy z mo- 

numentalnych superiilmów produkcji światowej koncernu „UFA*. Realizował Fryderyk Lang 
(twórca „Nibelungów*). Główną rolę kobiecą odtwarza najnowsza rewelacja aktorstwa fil- 
mowego BRYGIDA HELM. Wykonawcy ról męskich: Alfred Abel, Rudolf Klejn Rogge, 
Gustaw Frolich. Wymowne cyfry: Zdjęcia trwały 2 lata. 8 artystów w rolach główn.. 750— 
w mniejszych, 25.000 statystów, 11,000 statystek, 750 dzięci, 100 murzynów, 25 Chińczy- 

ków. Ogólny koszt wykonania filmu 2.500.000 dolar. Ceny nie podwyższone. 

Monumentalne arcydzieło filmowe 

Gdańska 6.   

MASZYNY do SZYCIA 
„VERITAS“ 

na dogodnych warunkach 

m М. @еег * 

dlu, prawa, 

3374 

Niemiecka 35.   
  

3365 

sobie wybór oferenta, 
z ofert. 

3320/1445/V1 0 
MER 

PRZETARG. 
Zarząd Więzienia w Lidzie ogłasza niniejszem przetarg 

ma dostawę loco Więzienie w Lidzie 70.000 kig. żyta, 1000 kig. 

słoniny, 2500 kg. kaszy jęczmiennej, 2500 kg. pęcaku, 3000 kg. 
fasoli i 3000 kg. grochu. Termin składania ofert wyznacza się 
do dnia 19-go października 1928 roku. a 

Oferty należy nadsyłać do kancelarji Więzienia w Lidzie | m 
w kopercie zapieczętowanej z napisem: „Oferta na dostawę | H 
artykułów żywnościowych”. nastąpi 
października r. b. O godz. 12-ej. Zarząd Więzienia zastrzega 

Otwarcie ofert nastąpi w driu 20 

względnie nieuwzględnienie żadnej 

ZĄRZĄD WIĘZIENIA 
w Lidzie. 

  

    
KINO Dziś! W 8-mą ROCZNICĘ WYZWOLENIA WILNA! 

Z krwawych walk O WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI Ossczcdnošėi, T | Sprzedam Mickiewicza 28 m. 5 “ 
MOGIŁA NIEZNANEGO ZOŁNIERZA Savel u oaół. odpowić- DOM ul. Lwowska 12—8. Przyjmuje od 9—1 i 0 „Nurjera Wileńskiego 

PQ | monumentalne arcydzieło w 15 akt. w rolach tytułowych MARJA MALICKA, WŁĄDY- ||  dzialnych i majętnych, sea 3305 przyimuje 
SŁAW WALTER L S Kn U > aga: Flonorowe. bilety i jednorazowe S Aue ep DOKTOR na najbardziej 

rty wstępu nieważne aż do odwołlznix. : ż "r - n wołania. DYREKCJA 3361 || młekiewicza 21. tel aa (wśrednim wie- z dogodnych 

Kino Kolejowe | Od S 5 października 1928 r. wyświetlane będzie: arcydzieło polskiej wytwórni kinęma- 3322-2 ANA ACR, BKUMOWICZ > p 
tograficz= ! i D 5 „Ognisko” |" UŚMIECH LOSU (masie że wcdue rosieki| łani go b r mi choroby weneryczne, sy || „Kera Wieńskiego* Perzyński«go. W rolach głównych Jadwiga MIG ы e, sy! „Kurjera Wilefiskiego 
M 3 rekomendacja i 

(obok dworca - | SMOSARSKA, Józet WEGRZYN I, Kazimierz Junosza STEPOWSKI. Oryginalny BALE |do wynajecia.  Reperacja 1 mi, zgodzi się na wyjazd. lalka "© TE: 
kolejowego).  |czony jest na rzecz wpisów szkolnych dia i wś Paiste) Pazkeły Technicznej. strojenie. UI. Mickiewicza Ul. W. Pohulanka 6-m. 11 Wielka 21. R ZE 

Passpartout i bilety bezpłatne nieważne. Początek seansów o godz. ó-ej. W niedziełe i święta o g. 4 pop. 24—9. Estko. 3152 ed godz. 4— 5. 0d9—1i3—7. (Telet. 921). 
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Parcelę 
ru przeszło 8 ha. Ziemia 
dobra. Śprzedamy dogodnie. 

Dom H.-K. „ZACHĘTA“ 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 
  

Chcesz otrzymać posadę? 
Musisz ukończyć kursa fącho- 
we korespondencyjne prof. Se- 
kułowicza, Warszawa, Zórawia 
42. Kursa wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunkowości ku- 
pieckiej, korespondencji han- 
dlowej, stenografji, nauki han- 

na maszynach, 
stwa, angielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, pisowni (or- 
tografji). Po ukończeniu świa- 
dectwo. Żądajcie prospektów, 

  

e 

|5 pokoje; 
umeblowane ze wszelkiemi 
wygodami do: wynajęcia od 
zaraz. Oglądać od 5—8 g. 

Św. Ignacego 5 m. 7. 

  

Mr. Berngziejh 
chor. skórne, weneryczne, 

(Składowa 3) wylał na siebie rondel z zupą i uległ 
tak silnemu poparzeniu, że przewieziony do szpi- 
ala ca? — wśród okropnych męczarni — 
zmarł. 

— Zdemaskowanie fałszerza. Onegdaj do 
Spółdzielni. Mleczarskiej przy „ulicy Końskiej 12 
zgłosił się jakiś osobnik który przedstawiwszy 
upoważnienie Spółdzielni w Dworyszczach pow. 
lidzkiego, chciał otrzymać należność za. dostar- 
czone towary w wysokości 1800 złotych. Kierow- 
nik Spółdzielni p. Cypko w.czas zorientował. się 
że upoważnienie jest sfałszowane i powiadomił o 
tem policję, która nieznajomego aresztowała. 
Jest to mieszkaniec powiatu liózkiego Michał 
Dajlidko który będąc w kontakcie ze spółdzielnią 
w Dworzyszczach wiedział o rachunkach z cent- 
ralą i chcąc to wykorzystać siałszował upoważ- 
nienie w celu pobrania 1800 zł. 

Fatalne skutki pośpiechu. Onmegdaj wie- 
czorem w chwili wyskakiwanla z pociągu towaro- 
wego, zbliżającego się do Nowo-Wilejki a dążą” 
cego z Bezdan do Wilna, dostał się pod koła po- 

ciągu robotnik P. K. P. Jan Wołodkowicz lat 42, 
któremu koła pociągu odcięły prawą nogę. Wo- 
łodkowicza w stanie ciężkim przywiezono do Wil- 
pa i ulokowano w szpitalu kolejowym na Wilczej- 

apie. 
— Zaginięcie dziewczynki. Wyszła z domu 

i dotychczas nie wróciła 14 letnia Janina Bory- 
sewiczówna zam. przy ulicy Kałwaryjskiej 26. 

— Zamach samobójczy. W celu pozba- 
wienia się życia napiła się esencji octowej 26 let- 
nia Stefanja Sawicka zam. Św. Jakóbska 10. W 
stanie ciężkim ulokowano ją w szpitalu žydow- 
skim. Powód nieporozumienie rodzinne. 

= Trup nowerodka. W ubikacji ogólnej 
domu Nr. 54 przy ul. Zawalnej znaleziono zwłoki 
noworodka płci męskiej w wieku kilku tygodni. 

WŚROD KSIĄŻEK. 
Najpiękniejsze bajki polskie. Zbi6rek I. Wy- 

dawnictwo Zyg. Nagrodzkiego ilustr. J. kloppena. 
Zaane kilku pokoleniom dzieci bajki z Bajarza 
Glińskiego, nie zawierają żadnych pedagogicznych 
wskazówek, wręcz przeciwnie. Może dlatego są 
tak lubione. Czy tytuł bajki polskie jest odpo- 
wiedni zważywszy, że Gliński całe życie spędził 
na Litwie i zbierał swe opowieści wśród ludu 
wileńszczyzny i nowogródczyzny? Książeczka wy- 
dana starannie, h. 

Rozmaitości. 
Ruch ludności w państwach europejskich. 

Austrjacki urząd statystyczny Opracował 
ciekawą statystykę, dotyczącą ruchu ludności w 
poszczególnych państwach europejskich. Ze sta- 
tystyki tej wynika, że w roku 1926 najwięcej mał- 
żeństw zawarto w Bułgarji (9,6 na 1000 mieszkań- 
ców), dalej w Belgii (9,2 na 1000 mieszkańców), 
w Czechosłowacji (9,1) i na Węgrzech (9 na 1000 
mieszkańców); najmniej małżeństw w roku tym 
zarejestrowano natomiast w Irlandji (4,6 na 1000 
mieszkańców) i w Norwegji (5,77. na 1000 miesz- 
KO 

ajwiększą ilość narodzin wykazuje (w ro- 
ku 1926) Ukraina (40,2 na 1000 mieszkańców, — 
Portugalja (37,6), Rosja (36), Rumunja (36) i PC.- 
ska (30), najmniejszą — Szwecja (16,8 na 10v04 
mieszkańców), Anglia (17,8), Estonja (17,8), Fran- 

Niemczech przypa- 
dało w roku 1926 na każdych 1000 mieszkańców 
19,4 urodzin, w Czechosłowacji — 24,5, na Wę- 
grzech — 26,9. 

Największa śmiertelność panowała w roku 
1926 w Portugalji 22 zgonów na 1000 miesz- 
kańców), w Rumunji (21), Rosji (19,8), Hiszpanii 
(18,8), Bułgarji (18,6) i Polsce (18) — namniejsza 
zaś w Holandji (9,8), Norwegji (10,6), Danii (11), 
Niemczech (11), Angiji (11) i:Szwajcarji (11). 

Największy przyrost ludności miała w roku 
1926 Ukraina (22,0), dalej: Białoruś (18,9), Buł- 
garja (17,2), Rosja (16,2), Portugalja (15,4), Ru- 
munja (14,7); najmniejszy przyrost ludności wy- 
kazuje według statystyki wiedeńskiej Francja (1,3), 
Estonja (1,7) i Austrja (4,3). W Niemczach przy- 
rost ludności w roku 1926 wynosił 7,8 na 1000 
mieszkańców, w Czechosłowacji — 9,0, na Wę- 
grzech — 10,5. 

  

  DOKTÓR MEDYCYNY 

f. GTMRKG 
Choroby weneryczne |- skórne. 
Elektroterapja,  diatermja, 

słońce górskie. 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej. 

Przyjmuje 9—2 i5—7. 2971 

blisko mia- 
sta obsza 

— — ПО 

kaligrafji, pisania 
towaroznaw- 

9—12 i 4—8. 

ś| Mickiewicza 4, 
tel. 1090.  W.Z.P. 39 — 2969 

Н 

s Akuszerki & 

Akuszerka 

Narja Brzezna 
3359-1 

m | przyjmuje od 9rano do 7 w. 
Lekarze _ „lai Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

W: Zdr. Nr 3093 2152 
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