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rermenty wschodni - pruskie. 
W ostatnim zeszycie wychodzącego wł 

„Die | 

Weltbiihne" znajdujemy artykuł p. Bert-; 
holda Jacob'a p. t. „Separatismus in Ost- | 

preussen*. Artykuł ten zasługuje na uwa- 

Berlinie czasopisma niemieckiego 

"gę, ponieważ zawiera bardzo ciekawe re- 

, kiem tej 

welacje o nurtujących podobno w  śŚrodo- 

wisku t. zw. junkrów wschodnio - pruskich 
prądach separatystycznych w stosunku do 
Rzeszy Niemieckiej. 

Autor nie jest widocznie sympaty- 

części swej Ojczyzny. Tygodnik 
„Die Weltbiihne* jest wogóle bardzo nie- 

chętnie usposobiogy do ducha pruskiego i 

prewadzi zaciętą kampanię przeciwko jego 

przejawom w życiu współczesnych Nie- 

miec. Pisują w nim ludzie bardzo utalento- 

wani, a redaktor czasopisma, p. Carl von 

Ossietzky jest niewątpliwie jednym z naj- 
_ wybitniejszych publicystów niemieckich. 
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Prusy Wschodnie są uważane przez 
lewicę niemiecką za Piemont ducha pru- 

skiego, który znalazł swój najsilniejszy wy- 

raz w polityce Bismarka, a którego deka- 

dencją stały się rządy Wilhelma II-go. 

W artykule p. Jacoba przebija się ten nie- 
chętny stosunek do Frus Wschodnich w 

sposób niezmiernie jaskrawy przy samym 
opisie tego kraju. P. Jacob pisze: „Prusy 

Wschodnie są krajem biednym. Obejmuje 

on obecnie 38.467 klm. kwadr., na którem 

to terytorjum mieszką 2.228.421 mieszkań- 
ców. Ziemi uprawnej pod zboża jest 426 
tysięcy ha. Jakże często możsa słyszeć da- 
wniej i obecnie twierdzenie, że prowincja 
ta jest spichrzem Rzeszy. Vanitatum vani- 

tas. Prawdą jest tylko to, że przez Prusy 
Wschodnie zawsze wędrowały tranzytem 
ogromne masy zboża rosyjskiego. Własna 

produkcja kraju była zawsze bardzo mier- 
na. Coprawda, polityka kolejowa Prus u- 
trzymywała tak niskie taryfy przewczowe 
dla zboża tam produkowanego, że to za- 
pewniało rentowność produkcji rolnej. 

Jedaskże niezadowolenie wszystkich 
ster ludności wschodnic-pruskiej jest w o- 

becnych warunkach bardzo znaczne. Рай- 
stwo robi co może. Co rok czynią się in- 

westycje na sumę 60—70 miljonów marek, 

aby podtrzymać kraj gospodarczo. Jest to 

jednak zmarnowany kapitał. Kolonizacja, 
parcelacja majątków — tak powiadają— jest 

niemożliwa. W niektórych powiatach za- 

dłużenie własności rolnej jest tak znaczne, 
że od wielu miesięcy podatki są niezapla- 
cone. Przymusowe Ściąganie podatków nie 
daje wyników. Nawet możliwość kupienia 

automobilu za 50 marsk nie zachęca niko- 
go, bowiem połączone jest z narażeniem 

się na bojkot ze strony społeczeństwa. 
Samorządy powiatowe biednieją, ponieważ 
prawie nie mają dopływu pieniędzy z kraju. 
Niektórzy landraci widzieli się zmuszeni 
przerwać roboty mad naprawą szos, które 
zbliżają się powoli do zupełnej ruiny”. 

‚ Макгейопу przez p. Jacoba obrazek 
nie jest w rzeczy samej zachęcający. Nie 
stanowi on dla nas rewelacji, ponieważ 
twierdziliśrmy już przed dwoma miesiącami 
w „Iurjerze Wileńskim" (180 z dn. 10.VIII 
r. b. art. p. t. „Kłopoty Prus Wschodnich *), 
že antygospodarcza polityka Niemiec po- 

  

legająca na izolowaniu ekonomicznem Prus 
Wschodnich od Polski — ich naturalnego 
Hinterlandu— musi doprowadzić do zziama- 
nia się. Pelitykę taką można prowadzić 
parę lat, wyrównywując inwestycjami zze- 
wnątrz szkody ponoszone przez dany kraj, 
nie można jednak prowadzić jej stale. 

Jak się okazuje z dalszych ciekawych 
wywodów p. Jacoba, załamanie się tej po- 

lityki już eastępuje. Dość natomiast nie- 
oczekiwanie p. Jacob eskarża o to junkrów 
wschodnie-pruskich. Przypomina on naj- 
pierw o projekcie von Batocky'ego i gen. 
Below'a z r. 1919-go, który zmierzał do 

utworzenia odrębnej Republiki Wschodniej 
ze stolicą w Gdańsku. Miało to być re- 

_ akcją przeciwko „poniżającemu naród nie- 
miecki* traktatowi wersalskiemu i sposo- 

bem do wylamania się z pod jėgo posta- 

nowień. Below w ostatniej chwili zawahał 
się i projekt upadł. 

Do objawów prawicowego separatyz- 

| właścicielowi 

    

mu pruskiego zalicza p. Jacob także „pucz” 
Kappa z r. 1920, oraz tendencje „Heimats” 

chutzu* w okresie plebiscytu na Mazurach. 
Zdaje się, że, powodując się swą nieprzy- 

jaźnią względem junkrów wschodnie->rus- 

kich, miesza on tu dość różne rzeczy. Da* 

lej zaczyna się najbardziej sensacyjna częśc 

wywodów p, Jacoba, którą podajemy do- 
słownie: ь 

„Obecnie sytuacja w Prusach Wschod- 
nich staje się nie do wytrzymania. Partia 

socjal. demokratyczna, poza Królewcem i 

kilkoma innemi miastami, jest pozbawiona 

wszelkich wpływów. Niemal wszędzie pa- 
nują prawicowi landraci. Szlachta wschod- 

nio-pruska—Zehndorff, Goltze, Eulenburg, 

Dohna, Berg, Knetenbeck i t, p. — przy- 

pomina swoich przedków, którzy z ostat- 

nim mistrzem krzyżackim Albrechtem Ho- 

henzellernem na czele składali przysięg 

królowi polskiemu Zygmuntowi. ' 
Również dziś lub jutro może się po- 

wtórzyć historja, jeżeli dzierżący władzę w 

Warszawie będą tego chcieli. Nie można 
twierdzić, aby odpowiednie pertraktacje 
były już rozpoczęte przez p. von Batocki'- 

ego i jego adherentów. Lecz nastroje tego 
rodzaju istnieją i podobne możliwości są 

nietylko ostrożnie zapowiadane, ale wręcz 

otwarcie omawiane, Wielcy właściciele Prus 

Wschodnich mogliby na tem tylko wygrać. 

W państwie polskiem nie obciążałyby ich 

te nieznaczne świadczenia socjalne, na któ- 
rych ciężar tak się uskarżają oni obecnie. 
Jako polskiemu obywatelowi wolao byłoby 

dóbr rycerskich wszystko 

czynić ze swoim parobkiem. Wschodnie 

Prusy mogłyby w Polsce odegrać znacznie 

większą rolę, niż obecnie jako prowincja 
pruska. 

Ale Polacy niechcą tymczasem przeł- 

knąć tego zbyt wielkiego kęska. Wiedzą 

oni, że rozkwit województwa wschodnio- 
pruskiego musiałby zostać okupiony stag- 

nacją gospodarczą Kongriesówki. Zdaje się 

przeto, że brak chęci ze strony Polski jest 

narazie jedynym hamulcem na separaty- 

styczne plany wschodnio-pruskich Junkrów". 

Tyle p. Jacob w swoim artykule, pi- 

sanym, jak się zdaje, w stanie dużego roz- 

drażnienia. Nie jesteśmy w stanie spraw- 
dzić zawartych tam twierdzeń o nastrojach 

wschodnio-pruskich junkrów. Dość orygi- 

nalnem wydaje się owe rzekome  polonc- 
filistwo największych dotychczas hakaty- 

stów. Natomiast, że cała ludaość Prus 

Wschodnich jest niezadowolona z tego, co 
z nią i z jej naturalnemi interesami gospo- 

darczemi wyprawia polityka Rzeszy—to nie 

ulega wątpliwości. 

Iuformacje p. Jacoba o socjalnem u- 

stawodawstwie w Polsce i © stosunkach 

pracodawcy do pracownika na roli są bar- 
dzo swojste. 

Pod tym względem, jak widać, prawi- 
ca i lewica niemiecka korzysta z tych Ss- 
mych źródeł. 

Szkoda, żę p. Jacob zakończył swój 
artykuł dość nieprzemyślanemi zwrotami w 

stosunku do Polski, a nie postawił wnio- 

sków co do sposobów, jakiemmi, jego zda- 
niem, możaa byłoby sytuację Prus Wschod- 
nich zmienić na lepsze. Musiałby wówczas 

przyznać, że gdyby nawet wypędzić wszyst- 

kich junkrów, a ma ich miejsce posadzić 

socjal-demokratów, to i oni po pewnym 

czasie przyszliby do przekonania, że sytu- 
acja Prus Wschodnich bez zmiany ich sto- 

sunku do Polski nie może doznać popra- 
wy. 

<Tu też tkwi całe zagadnienie, którego 
niektóre obiawy wprawiły p. Jacoba w tak 
silne rozdrażnienie. Testis. 

r. Wacław Wysocki 
wznowił przyjęcia. Akwvszerja, choroby 
kobięce. Św, Michała 2-16. 3384-3 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—6 3413 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

(Оа własnego korespondenta) 

słał na ręce prezesz Rady Ministrów prof. Bartla niezwykle charakterystyczną i zna- 

mienną depeszę z okazji wywiadu prem. Bartla w sprawie uzdrowienia parlamentu 
udzielonego „Kurjerowi Wileńskiemu”". 

W depeszy tej czytamy: „Z całego serca witamy enucjacje w sprawie uzdrowienia 

parlamentu” Słowa te są w obecnej chwili czynem wielkiej wagi. Zważywszy na obię- 

dną politykę, kolportowaną przez pewne obozy polityczne i prasę © zamiarach rządu 

w tej materji, wprowadzają one pewne uspokojenie do dusz olbrzymiej masy obywate- 
1, usuwają bowiem z piersi obywateli troskających się szczerze o przyszłość narodu 
i państwa, olbrzymi mączący ciężar. Wywiad prem. Bartla stanowi niewątpliwie odpo. 
wiednią platformę dla porozumienia wszystkich obozów, szczerze pragnących dobra 
Polski”. 

„ Depesza sen. Kulerskiego zatem stwierdza, że Piast na Pomorzu, którego Sen= 
Kulerski jest reprezentantem, porzucił fałszywą politykę stanowczej opozycji wobec 
rządu i usuwając się z pod szkodliwego wpływu Witosa, postanowił współpracować 
z rządem w kierunku naprawy komstytycji i dobra państwa. 

Jeśli się zważy, że w latach ostatnich stronnictwo Piasta na Pomorzu cieszy się 
dużemi wpływami wśród mas ludowych, to krok sen. Kulerskiego nalezy uważać za 
deniosły fakt w życiu politycznem. 

  

Wyniki wyborów dorad generaln. we Francji. 
PARYŻ. 15. X. (Pat). Odbyły się wybory nowych członków rad generalnych we wszystkich 

departamentach, poza departamentem Sekwany. Znane dotychczas wyniki odnoszą się do 1250 man- 
datów na ogólną liczbę 1511. Konserwatyści uzyskali 28, republikanie 253, republikanie lewicowi 157, 
niezależni radykałowie 117, radykałi socjalni 272, republikańscy socjaliści 26, socjaliści 78, komuni- 
ści 7 mandatów. | ' 

Konserwatyści stracili 4 mandaty, lewicowi republikanie 15, radykali wraz z radykałami so- 
cjalnymi 3, komuniści 1. Natomiast republikanom przybyło 5 mandatów, radykałom niezależnym 
również 5, socjalistom 13. Poincare został wybrany ponownie 986 głosami na 1005. Również wybra- 
ni zostali ponownie ministrowie Sarraut, Loucher, Marin oraz przewodniczący senatu Doumer. 

Pisma omawiając wyniki wyborów do rad generalnych stwierdzają, że wybory te nie zmieniają 
sytuacji politycznej, Akcja wyborcza miała przebieg spokojny w całej Francji, poza miejscowością 
Levie na Korsyce, gdzie jak donosi „Matin* przyszło do starcia w czasie którego 1 osoba została 
zabita a 5 rannych. „Matin* stwierdza, że wybory są nowym sukcesem unji narodowej, 

Jakie dokumenty zdobył Horan? 
PARYŻ, 15.X. (Pat.) Agencja Hawasa zaznacza, że Sprawie Horana nie należy 

nadewać zbyt wielkiego znaczenia dokumentom, które przedostały się do Stanów Zje- 
dnoczonych. Był to: 1) zwykły cyrkularz informacyjny do francuskich agentów dyplo- 
matycznych, precyzujący prace komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej. 2) 
Resume przebiegu rokowań trancusko-angielskich, mających regulować stosunki urzę” | Ś 
dników służby prasowej z dziennikarzami. 

Od dnia 2-go sierpnia wydział prasowy na Quai d'Orsay posiadał już wzmianko- 
wane dokumenty, to też zamięszany w sprawę młody dyplomata, znając ich treść po- 
dał je do wiadomości dziennikarzy, którzy twierdzili, że pragną ich użyć tylko dla in- 
spirowania kilku artykułów. Jedynym więc zarzutem, który można uczynić zamiesza- 
nym w sprawę Morana urzędnikom, jest brak orjentacji oraz nadmierna uprzejmość 
i ustępliwość. 

Mussolini o restauracji Habsburgów. 
WIEDEŃ, 15.X. (Pat.) Prasa donosi z Budapesztu o rozmowie, jaką odbył nestor 

dziennikarzy węgierskich Rokosy z Mussolinim. Mussolini zaznaczył w tej rozmowie, 
że dynastja Habsburgów, jest nieodwołalnie odsunięta od tronu podobnie, jak dynastje 
Burgonów i Napoleonów. Ponadto Mussolini oświadczył, że restauracja Habsburgów 
stanowiłaby dla traktatów pokojowych Śmiertelne niebezpieczeństwo. 

    

Lot Zeppelina do Ameryki. 
Niepokój opinji w Niemczech. 

BERLIN, 15-X. (Pat). W dniu dzisiejszym panował w Berlinie poważny niepokój 
o los „Zeppelina“. Popoludniowa „Vossische Zeitung“ zamiešcila na czele numeru no* 
tatkę, w której oświadcza, że w tej chwili nikt w Niemczech nie może powiedzieć, 
gdzie znajdufe się „Zeppelin*, Należy przypuszczać, że dotarł on do wybrzeży amery- 
kańskich i przetrwał najgorsze. 'W prasie berlińskiej, która nie należy do koncernów 
Ullstein i Huggenberga, posiadających własnych korespondendów na pokladzie „Zep- 
pelina“, zaznacza się wyraźne niezadowolenie i oburzenie z powodu mie podawania 
przez sterowiec żadnych wiadomości o pozycji, w jakiej się znajduje. 

„Vorwaerts" nazywa skandalem ten fakt. że sterowiec zbudowany ze składek ca' 
łego narodu i z zasiłków Rzeszy niemieckiej ukrywa przed opinją publiczną tak do- 
niosłe wiadomości, dotyczące połeżenia geograficznego, w jakiem się znajduje. Tego 
rodzaju postępowanie, które wynika stąd, iż monopol na wszystkie informacje sprze” 
dany został trzem wielkim  kapitalistycznym koncernom dziennikarskim, — uważa 
„Verwaerts' za zasługujące na potępienie. O gorz. 5 po południu wydały dzienniki 
Ullsteinowskie i Huggenberowskie specjalne dodatki z doniesieniem, že „Zeppelin“ 
o g. 3 po południu według czasu Środkowo - europejskiego znalazł się nad przyląd- 
kiem Hatteras, to znaczy nad wybrzeżem amerykańskiem. 

Jednocześnie donosi biuro Wolffa, że o godz. 3 m. 45 po południu według czasu 
środkowo-europejskiego dostrzeżono sterowiec mad Capechzries w stanie Wirginia 
skąd odległość do Nowego-Yorku wynosi około 500 klm. Biuro Wolffa podaje, że 
przybycie „Zeppelna” na lotnisko w Lakehurst spodziewany jest dziś okeło północy 
według czasu środkowo-europejskiego. 

Poważna sytuacja. 
BERLIN, 15-X. (Pat). Według otrzymanych tu wiadomości „Zeppelin“ nie dole- 

ciał jeszcze do wysp Bermudzkich. Uszkodzenie nie jest dotychc:as naprawione. Wido” 
cznie sterowiec został odepchnięty przez wichry z powrotem na wschód. O spodzie- 
wanem wcześniejszem wylądowaniu nie może być mowy. Dobrze będzie, jeżeli przybę- 
dzie on w poniedziałek wieczorem. Sytuacja zaczyna się stawać о tyle poważną, że 
„Zeppelin*, który dziś w południe znajdować się będzie o 100 godzin drogi od Ame= 
ryki, ma zapas benzyny i gazu jeszcze tylko na 20 godzin. 

Walka z silnym wiatrem. 
NOWY YORK 15.Х (Pat). Z miejscowości Hamilton na wyspach Bermudz- 

kieh donoszą, że od północy „Zeppelin” wcale się nie posunął naprzód, walcząc 
z niezmiernie silnym wiatrem. 

Torpedowce na pomoc Zeppelinowi. 
CHARLESTON 15.X (Pat). Stojące w tutejszym porcie torpedowce otrzymały 

rozksz, ażeby były gotowe do wyruszenia w ciągu godziny na pomoc „Zeppeli- 
nowi”, jeżeli zajdzie tego potrzeba. Stacji morskiej telegrafu bez drutu w Charle- 
ston nie udało się nawiązać -bezpoćredniej komunikacji z załogą „Zeppelina“. 

Położenie sterowca.   „, WASZYNGTON. 15. X. (Pat). Według informacyj ministerstwa marynarki w miedzielę o 11 wieczorem „Zeppelin* znajdował się o 150 mil na zachód od Bermudów, 2 

Sen. Kulerski redaktor „Gazety Grudziądzkiej* organu Piasts na Pomorzu, pade- | powrócił do Warszawy ze Lwowa. Wie- 
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„Piast* pomorski za współpracą z rządem. Dzień polityczny. 

Wczoraj po południu prem. Bartel 

czorem p. premjer przyjął min. Składkow- 
skiego. ь 

Wczorai wyjechał do Brukseli, jako 
delegat M.S.Z. naczelnik wydziału trakta- 
towego tego ministerstwa prof. Makowski, 
który przeprowadzi w Brukseli z ramienia 
rządu polskiego rokowania i podpisze 
traktat koncylacyjno-arbitrażowy z Belgią. 
Jednocześnie identyczne zadanie spełni p. 
Makowski w Luksenburgu. 

* 

Do Warszawy powrócił poseł nie- 
miecki p. Rauscher oraz przewodniczcy de- 
legacji niemieckiej do rokowań handlowych 
z Polską b. mio. Hermes. Przywieźli oni z 
sobą dalsze instrukcje rządu Rzeszy, do- 
tyczące rokowań polsko-niemieckich. 

W niedzielę p. Hermies odbył pier- 
wszą konferencję z przewodniczącym dele- 
gacji polskiej b. min. Twardowskim. 

Wczoraj odbyło się posiedzienie ko- 
misji prawniczej i taryfowo-celnej. Dowia- 
dujemy się, że p. Hermes na konferencji z 
p. Twardowskim zakomunikował przewodni - 
czącemu delegacji polskiej uchwały  gabi- 
netu Rzeszy w sprawie rokowań handio- 
wych polsko-niemieckich. 

Jsk się dowiadujemy, rząd niemiecki 
stoi na stanowisku jedynie małego trakta- 
tu handlowego, natomiast rząd polski dą- 
ży do zawarcia traktatu stałego, obejmu- 
jącego wszystkie zagadnienia, dotyczące 
ios państw w dziedzinie gospodar= 
czej. 

Uchwały rządu Rzeszy będą w nai- 
bliższych dniach przedmiotem narad rządu 
polskiego. 5 

* 

Powrócił z Wiednia prezes P.K. O. 
Gruber, który jako pelnomocnik rządu 
polskiego brał udział w rozprawie arbitra- 
żowej w Wiedniu w sprawie niemieckich 
towarzystw ubezpieczeniowych na Górnym 

radach polski punkt widzenia znalazł cal- 
kowite uwzględnienie. 

  

Diład palsko - austrai 
GENEWA. 12.X. (Pat.). Rząd polski 

przesłał sekretarjatowi 
Narodów w celu ogłoszenia i zarejestrowa- 
nia układ zawarty pomiędzy Austrią i Pol- 
ską w sprawie wykonania art. 266 i 273 
trakt. w St.-German. 

Lakończenie święta artylerji konnej. 
(Tej. od wł. kor. z Warszawy).   

| 

Wezoraj o g. 6 wiecz. na zakończe- 
nie uroczystości artylerii konnej, które 
trwały w Warszawie przez kilka dni, 
zebrały się na podwórzu Belwederu dele” 
gacje wszystkich 14 dywizjonów artylerii 
konnej. Delegacje były złozone 2 12 sze» 
regowców, 3 podoficerów oraz oficeów i 
dowódców. 

O g. 6 wyszedł na powitanie delega- 
cyj Marszałek Piłsudski, witany przez or- 
kiestrę poznańskiego dywizjonu” artylerji 
konnej hymnem narodowym. Gen. Róm- 
mel złożył Marszałkowi raport, płk. Woi- 
skł w imieniu delegacyj wygłosił krótkie 
przemówienie oraz wręczył Marszalkow- 
album z fotografjami. ierszałek Piłsudski 
przeszedł przed frontem, mówił przez pei 
wien czas z oficerami. Potem dowódcy zo- 
stali zaproszeni do Belwederu na herbatkę. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Przywódca partji ludowej gen. Averescu 

przybył wczoraj do Bukaresztu i będzie w najbliż- 
szych dniach przyjęty na audjencji przez regenta. 

= W szybie naftowym Astra Romana w 
Austrji nastąp'ła eksplozja skutkiem której jeden 
robotnik poniósł śmierć. 

= Ujęto w Bukareszcie szajk 
złożoną z 30 osób. W ostatnich czasac 
dokonała przeszło 30 włamań. 

złodzieji 
szajka ta 

= Komunikacja lotnicza Bukaresit - Czer- 
niowce zostanie na przeciąg Okresu zimowego 
przerwana. 

= Katastrofa samochodowa wydarzyła się 
w pobliżu”*miejscowości Solka w Rumunji. Jedna 
osoba poniosła śmierć, dwie są ranne. 

«= Eksplozja nastąpiła w miejscowości Lu- 
gosz na Bukowinie w czasie odbywsjących się 
tam manewrów wojskowych, skutkiem której je- 
den żołnierz został zabity, 5 zaś odniosło ciężkie 
rany. : 

= Komissrzem gminy i urzędu klimatycz- 
nego w Zakopanem mianowany zostął przez wo- 
jewodę krakowskiego emeryt pułkownik Tadeusz 
Piątkiewicz, który dotychczss pełnił funkcje za- 
stępcy komisarza. 

= Aresztowano w okolicy Nicei trzach ©- 
ficerów hiszpańskich, którzy podejrzeni są © u- 
dział w zamachu przeciw dyrektorjatowi. Zostali 
oni przekazani włodzom sądowym i ewentusinie 
będą wydani władzom hiszpańskim.   

  

ląsku. W toczących się trzy tygodnie na- | 

generalnemu Ligi 

  

p 
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„Zeppelin* doleciał do Ameryki. Postępy reformy rolnej. 
Nic lepiej nie charakteryzuje faktu, że 

stronnictwa włościańskie — czy to Witosa, 
czy Dąbskiego. czy innych,—zawsze kiero- 

wały się tylko względami polityczno-aglta- 
cyjnemi, nigdy rzeczowymi, że nigdy nie 
chodziło im o istotny rozwój gospodarczy 
i podniesienie kulturalne drobnego rolnic- 
twa, a zawsze jedynie tylko o hasła agita- 

cyjne i o popularność, nic lepiej nie cha- 
rakteryzuje tej prawdy, jak stosunek stron- 
mictw włościańskich do reformy rolnej i do 
wszystkich innych zagadnień, tyczących się 
rozwoju rolnictwa specjalnie drobnego. Re- 
forma rolna są to słowa, które znajdowały 
się i znajdują się zawsze na ustach posłów 
tych partyj, — inne zagadnienia ich nie in- 
teresują. 

Reforma rolna czy parcełacja ma dzć zie 
mię bezrolnym ! małorolnym i jest sprawą 
niezmiernie ważną, ale przecież nawet laik zro 

zumie, że jestto tylkojedna część zagadnie- 
nia i nie obejmuje jego całokształtu. Wię- 
cej niź połowa obszaru rolniczego Rzeczy- 
pospolitej znajduje się w ręxach drobnych 
rolników, którzy mogą się poszczycić im- 
ponującą cyfrą produkcji. Według danych 
z 1924 r. wartość produkcji rolniczej w 
Polsce wynosiła 3.788.461.000 zł., z czego 
na drobne rolnictwo przypada 57,8 proc. 
czyli 2.196.137.000 zł. Stosunek ten, jeże- 
li weźmie się pod uwagę obszary rolne zajmo- 

wane przez drobne rolnictwo i gospodar- 
stwa dworskie, przedstawia się dla drob- 
nych rolników bardzo korzystnie, a jeszcze 
silniej ten stosunek się uwydatnia w pro- 
dukcji zwierzęcej, którą w r. 1924 obliczo- 
no na 2.137.901.000 zł., z czego przypada- 

ło na drobne rolnictwo 89 proc. czyli 
1.906.004.000 zł. jak zaś wszystkie te cyfry 
są olbrzymie, dla porównania przytaczamy, 
że Ówczesna wartość całej produkcji prze- 
mysłowej wynosiła 3.153.640.000 zł. 

Działając na korzyść rozwoju drob- 
nego rolnictwa, podniesienia jego produk- 
cji, a przedewszystkiem usunięcia bolączek, 
działa się właśnie w duchu reformy rolnej, 
bo znaczna część drobnych rolników to 
chłopi małorolni, a i chłopf bezrolni są tą 
samą klasą ludności i dobrobyt albo nędza 
poszczególnych grup wśród tej klasy pozo- 
stają z sobą w Ścisłej łączności. Ale praca 
w tym kierunku przedstawia zamało waż- 
kiego argumentu agitacyjno - politycznego, 
często jest wogóle niepopularna, więc stron- 
nictwa włościańskie popierane przez nie- 
rządy nią się nie zajmowały. I znów na 
rządy pomajowe spadł obowiązek nadrobić 
to wszystko, co przedtem zaniedbano. 

Bodaj najważniejszą jest tu kwestja 
zcalania czyli komasacji gruntów, wśród 
chłopów właśnie nie zawsze popularna z 
powodu nieuświadamiania sobie korzyści, 
z niej wypływających. Na podstawie istnie- 
ących statystyk, które różnią się między 
sobą bardzo znacznie z powodu niedokład- 
nie prowadzonych obliczeń, można przy- 
jąć, że w zaraniu Państwa Polskiego posia- 
daliśmy około półtora miljona gospo- 
darstw o obszarze przekraczającyw 10 mil- 
jonów hektarów, wymagających skoma- 
sowania. 

Przed majem 1926 r. nie interesowa- 
no się jednak w rządzie ani w Sejmie ko- 
masację, pomimo że przedsławia ona 
pierwszorzędny interes państwowy. To też 
do r. 1923 prace scaleniowe prowadzone 
były wyłącznie na terenie b. Kongresówki, 
w tempie niesłychanie ospałem i fo wy- 
łącznie pod naciskiem najbardziej koniecz- 
nych potrzeb. Rok 1925 dokonywa pewne- 
go zwiększenia prac scaleniowych w woje- 
wództwach wschodnich znowu pod wpły- 
wem konieczności. Dopiero jednak lata 
1926 i 1927 przynoszą gruntowną zmianę 
w tych stosunkach. 

Pragnzc dokonać rzeczy naprawdę 
potrzebnych i pożytecznych, połączono 
akcję scaleniową z upełnorolnieniem go- 

spodarstw karłowatych i parcelacją pobli- 
skich majątków państwowych, względnie 
dobrowelną parcelacją obszarów prywat- 
mych. Wreszcie do tej akcji dołączono prze- 
prowadzenie na gruntach już skomasowa- 
nych meljeracji przy pomocy kredytowej 
Ministerstwa Reform Rolnych. 

W r.1925 scalono gruntów 68.118 ha, 
w r. 1926 — 146.524 ha, w r. 1927 — 
265.369 ha. Bardzo charakterystyczny jest 
przytem szczegół, że poprzednio scalenie 
jednej wsi trwało od 3 do 5 lat, obecnie w 
znacznej liczbie wzpadków scalenie prze- 
prowadza się w ciągu jednego sezonu. 

Analogicznie do rozwoju prac przed- 
stawia się pomoc kredytowa dla celów 
sczleniowych. W r. 1924 wynosiła ona 
64.450 zł., w r. 1926 — 3.000.000 zł., w r. 
1917—4.000.000. Jest to ważne ujęcie spra- 
wy kredytów scaleniowych niezbędnych dla 
przeniesienfa budynków, na koszty tech- 
niczne, meljoracje i t. p. Wobec rosnących 
zapotrzebowań kredyty te będą na przysz- 
łość jeszczz zwiększane, a wraz ze zwięk- 

szającem się tempem wydajności pracy 
pozwala to się spodziewać niedalekiego 
ukończenia prac scaleniowych, co przed- 
tem wydawało się absolutnie niemożliwem. 

Jest to wielki sukces rządów poma- 
jowych w dziedzinie podniesienia drobnego 

rolnictwa. Adam B—ski. 

Wrzorajsze święto Staroobrzędowców. 
Zaprzysiężenie członków Na- 

czelnej Rady. 
15.X. b. r. w Urzędzie Wojewódzkim 

odbyło się zaprzysiężenie członków Na- 
czelnej Rady Staroobrzędowców oraz ode- 
branie przyrzeczenia od duchownych człon- 
ków Sądu Duchownego. Przysięgę ode- 
brał w imieniu ministra W.R. i O. P. Wo- 
jewoda wileński p. Wł. Raczkiewicz w oto- 
czeniu wyższych urzędników województwa, 
wygłaszając po ukończeniu ceremonji prze- 
mówienie, w którem podkreślił znaczenie 
faktu zakończenia organizacji wewnętrznej 

kościoła staroobrzędowego i unormowania 
jego stosunku do pafistwa. Następnie zło- 
żył p. Wojewoda zebranym przedstawicie- 
lom kościoła staroobrzędowego w imieniu 
rządu i własnem życzenia pomyślnego roz- 
woju dla dobra wyznania i państwa. 

W odpowiedzi prezes Rady Staroob- 
rzędowców p. Arsenjusz Pimonow dał wy- 
raz uczuciom radości, którą odczuwają 
wszyscy staroobrzędowcy w chwili obecnej, 
uzyskując po kilkuwiekowym ucisku ze 
strony rządu zaborczego pełnię praw i mo- 
żliwość swobodnego ustroju w myśl pra- 
starych tradycyj staroobrzędowych. Prze- 
mówienie swe zakończył p. Pimono*w za- 
pewnieniem całkowitej lojslacšci 1 przy 
wiązania, jakie żywią wszyscy staroobrzę- 
dowcy ku Rzeczypospolitej Polskiej. Na- 
stępnie p. B, Pimonow złożył na ręce p. 
Wojewody z prośbą © wysłanie depesze z 
wyrazami hołdu i uczuć obywatelskich do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, prezesa 
Rady Ministrów, Pana Marszałka Piłsud- 
skiego, ministra W. R. i O. P. oraz p. mi- 
nistra sprawiedliwości. 

Po ukończeniu tej uroczystości pp. 
Pimonowowie podejmowali bankietem p. 
wojewodę Raczkiewicza wraz z uczestnika- 
mi aktu zaprzysiężenia oraz liczne grono 
przedstawicieli władz i społeczeństwa miej- 
scowego. W czasie baakietu zabierał głos 
p. Pimonow, witejąc zebranych gości i 
podkreślając, że ostateczną organizację 
swego wyznania zawdzięczają staroobrzę- 
dowcy przychylności obecnego rządu z je- 
go przedstawicielem w Wilnie p. wojewodą 
Razkiewiczem; .poczem mówca wzniósł to- 
ast za pomyślność Rzeczypospolitej Pol- 
skiej i Jej dostojnych kierowników. 

16 m. 10 wedle czasu europejskiego. 

szyngton, Baltimore i Filadelfję. 

nocześnie z prośbą do urzędu marynarki © 

Pozwolenia tego udzielono sterowcowi 

i krążył nad miastem przez pół godziny. 

i udał się na południe do portu Lakehurst. 
BERLIN. 1.X. (Pat.). 

na publiczności nowo-yorskiej. 

myślnie na lotnisku w Lakehurst. 

Łotwa a zatarg 
W czasie IX Zgromadzenia Ligi Na- 

rodów wielkie wrażenie zrobiło wystąpienie 
min. spraw zagranicznych Łotwy p. Balo- 
disa, który w bardzo rzeczowy sposób u- 
dowodnił, że zatarg Litwy z Polską narusza 
interesy Łotwy, gdyż zachowanie się Litwy 
utrudnia prace kolei Libawa—Romny. Prze- 
mówienie to p. Woldemaras pozostawił w 
Genewi3 bez odpowiedzi, zareagował na nie 
dopiero teraz w Kownie, oświadczając w 

wywiadzie, udzielonyra dnia 13 b. m. pra- 
sie m. in., co następuje: 

„Co się tyczy wogóle kwestji kolei 
Libawo-Romneńskiej poruszonej przez mi- 

nistra spraw zagranicznych Łotwy Balodisa 

na Zgromadzeniu Ligi Narodów, to opinia 

Woldemaras zapytany o zeznanie Bre- 
mera Pietkiewicza p' Woldemaras oŚwiad- 
czył: „Pietkiewicz nie został wydałony z 
Litwy, lecz wyjechał na własne żądanie. Je- 
go zeznania a specjainie historja o gene- 

Sterowiec zawiadomił urząd marynarki, 

W pół godziny po tym komunikacie dostrzeżono sterowiec 

stem Eastville w stanie Virginja. Sterowiec leciał wzdłuż linji kolejowej Pensylwańskiej 

W chwili przelecenia ponad wybrzeżem amerykańskiem komendant sterowca prze” 

słał drogą radio-telegraficzną pozdrowienie do Prezydenta Coolidgea i zwrócił się jed- 

W czasie krążenia sterowca 
Yorkiem dokonano transmisji ze stacji nadawczej nowo-yorskiej do Berlina wskutek 

czego publiczność berlińska słyszała speakera stacji nowo-yorskiej, który opowiadał o 

przebiegu i wrażeniach lotu „Zeppelina“ nad miastem i o wrażeniu jaki lot sprawił 

  rale Zagórskim nie są dla mnie nowością, 

szwanku. Samolot spłonął. 

tastrofy znajdował s'ę konduktor Antoni 

Odpowiadając na mowę w. prezesa 
B. Pimonowa p. wojewoda w  dłuższem 
przemówieniu zaznaczył, że wyznanie sta- 
roobrzędowe jedno z pierwszych uregulo- 
wało stosunek prawny do państwa i zor- 
ganizowało się wewnętrznie oraz omówił 
wychowawcze znaczenie kościoła staroob- 
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BERLIN. 15. X. (Pat.) Sterowiec „hr. Zeppelin* dosięgnął wybrzeża kontynentu 

amerykańskiego o godz. 10 m. 10 rano wedle czasu amerykańskiego, t. zn. o godz. 

że lecieć będzie do Lakehurst przez Wa- 

„Zeppelin* nad mia- 

pozwolenie przelecenia nad Waszyngtonem. 
bezwłocznie, poczem o godz. 12 w po- 

ładnie wedle czasu amierykańskiego t. zn. O godz. 18. wedle czasu europejskiego „hr. 

Zeppelin“ przeleciał ponad Waszyngtonem okrążając Kapitol. 
O godz. 19-ej sterowiec minął miasto Baltimore, lecąc 

powiadając radio-telegraficznie swe przybycie do Lakehurst na godz. 16 wedle czasu 

amerykańskiego czyli na godz. 22 wieczorem wedle czasu europejskiego. 

BERLIN. 1.X. (Pat.). O godz. 15 m. 50 wegług czasu amerykańskiego, a 21 m. 

50 wedle czasu europejskiego sterowiec „Zśppelin* znalazł się nad Nowym Yorkiem 

w kierunku Filadeliji i za= 

O godz. 22 m. 20 wedle czasu europejskiego „Zeppelin* oddalił się do miasta 

«hr. Zeppelin“ nad Nowym 

BERLIN. 1.X. (Pat.). Prezydent Hindenburg, kanclerz Rzeszy Mueller i minister 
komunikacji von Guerard wysłali depeszę do komendanta sterowca „hr. Zeppelin“ dr. 

Eckenera gratulującą mu pomyślnego dokonania przelotu nad oceanem i przybycia do 
Stanów Zjednoczonych oraz wyrażającą z tego powodu ich uznanie. 

„Zeppelin* wylądował pomyślnie. 
- BERLIN. 15.X. (Pat). O godz. 17 m. 10 według czasu amerykańskiego t.j. O 

godz. 23 m. 10 wedle czasu europejskiego sterowiec „hr. Zeppelin“ wylądował po- 

  

polsko-litewski. 
publiczna Litwy była niezmiernie zdziwiona 
wystąpieniem Balodisa. To wystąpienie Ba- 
lodisa według naszego poglądu nietylko nie 
odpowiadało przyjaznym stosunkom, istnie- 
jącym między Łotwą i Litwą, lecz świadczy 

także o naruszeniu neutralności przez Ło- 

twę na korzyść Polski. Zupełnie niezależnie 

od kwestji kolei Libawo-Romneńskiej i od 
łotewskich interesów w ogólności, wystą- 
pieaie ministra Balodisa jest — według na- 

szego zdania—nietaktem także i dlatego, że 

Balodis będąc ministrem spraw zagranicz- 
mych jest równocześnie posłem łotewskim 
w Kownie. Dl.tego też postanowiliśmy 
kwestję konieczności zmiany personalnej 
na tem stanowisku. 

"P. Woldemaras proteguje kryminalistę 
Pietkiewicza. 

ponieważ podczas ostatniego mego pobytu 
w Paryżu słuchałem opowiadsń zgodnych 
z temi zeznaniami. Sądziliśmy jednak, że 
przebywanie tego człowieka na Litwie w 
chwili, kiedy z Polską nas łączą ostre sto- 
sunki, jest niedogodne. 

Katastrofa samolotu litewskiego. 
Wcoraj w dzień na odcinku Łyngmiany tuż nad granicą miała miejsce katastrofa 

samołotu litewskiego. Gdy samolot znajdował się na wysokości około 500 mtr. nastą- 

pił wybuch zbiornika z benzyną. Lotnicy ratowali się, wyskakując z płonącego samolo- 

tu na spadochronach. Jeden z nich uległ ciężkiemu poparzeniu drugi zaś wyszedł bez 

  

Katastrofa kolejowa w Oszmianie. 
Onegdaj na stacji w Oszmianie zdarzyła się katastrofa kolejowa. Podczas przeta- 

czania wagonów z jednego toru na drugi pchnięte silnie przez lokomotywę wagony 

zamiast przejść na tor drugi wpadły z dużą szybkością na stojący na tym torze pociąg 

towarowy. Cztery wagony uległy rozbiciu. W jednym z rozbitych wagonów podcza$ ka- 
Żebrowski, 

ciała. Rannsgo ulokowano w szpitalu kolejowym na Wilczej Łapie. 
który uległ ciężkim obrażeniom 

  

rzędowego wśród jego wyznawców. W 
imieniu miasta Wilna premawiał wicepre- 
zydent inż, W. Czyż. Szereg toastów za- 
kończył _ serdecznem _ podziękowaniem 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
tego ważnego w życiu staroobrzędowców 
aktu p. Arsenjusz Pimonow. 

Nr. 237 (1284) 

Prace regjonalne Jedynki. 
Interwencja pos. Jana Piłsudskie- 
go w sprawach ulg podatkowych. 

Podczas swej ostatniej bytności w 
Warszawie pos, Piłsudski, prezes Grupy” 
Regionalnej B. B. W. R. z Wilna, odbył . 
konferencje w Ministerstwie Skarbu w 
sprawie możliwości zastosowania ulg po- 
datkowych dla ludności powiatów wileń- 
szczyzny, dotkniętych klęską  nieurodzaju. 
Władze centralne ustosunkowały się do tej 
sprawy życzliwie i oczekują na przedsta- 
wienie im konkretnych wniosków, których 
opracowaniem zajmują się obecnie odno- 
Śne urzędy i instytucje samorządowe. 

Zs swej strony Sskretarjat Wojewódz- 
ki zwraca się z odpowiedniemi instrukcja- 
mi do placówek powiatowych B. B. W. R. 

2. i przyspieszenia i ujednostajnienia. 
akcji. 

ЕНЕ Вппшепш ‚‚Рп\ппіп“ 
Przemówienia w drugim dniu. 

uroczystości. 

Jak już podawaliśmy, w przedostat- 
nim dniu stuletnich uroczystości Konwentu 
„Polonja* odbyła się uroczysta akademia, 
którą zagaił prezes filistrów wil. Czapski. 
W imieniu Uniwersytetu powitał w ciepłych 
słowach uczestników uroczystości J. M. re- 
ktor U.S.B. ks. Falkowski. Po odśpiewaniu 
hymnu narodowego zabrał w imieniu p. 
wojewody głos wice-wojewoda wil. p. Kir- 
tiklis, witając zjszd w imieniu rządu. Dalej 
nastąpiły przemówienia p. prezydenta m. 
Wilna Folejewskiego, prezesa Konwentu 
„Polonja* p. J. Nowackiego, filistra Kon- 
"au „Polonja* p. Wydżgi i szeregu in- 
nych. 

Zakończenie uroczystości. 
W ubiegłą niedzielę, 14 b. m. jako w 

ostatnim dniu uroczystości jubileuszowych, 
związanych ze stuleciem istnienia Konwen* 
tu „Polonja* o g. 11 rano w lokalu Kon- 
wentu przy ul. Królewskiej odbyła się pod- 
niosła uroczystość podpisania aktu kartelu 
pomiędzy korporacjami „Polonja“ i „Ja- 
giellonja“. Po zawarciu kartelu dokonano 
aktu odnowienia zawartego jeszcze uprzed- 
nio kartelu „Polonji* z „Welecją*. Zawar- 
cie obu karteli będzie miało olbrzymie zna- 
czenie w dziedzinie obopólnego zbliżenia 
młodzieży uniwersyteckiej studjującej na 
poszczególnych uniwersytetach Polski. Po 
podpisaniu obydwu aktów odbył się kon- 

went solenny. Zgodnie z programem, O g. 

3 popoł. do lokalu Konwentu poczęli na- 
pływać uczestnicy uroczystości i zaproszeni 
goście. Wszyscy Śpieszą wziąść udział w 
tradycyjnym wyjeździe. 

O g. 3 ipół przed lokalem Konwen- 
tu rozwinął się nieskończenie długi koro- 

wód samochodów, powozów i bryczek, 

mieniący się barwami poszczególnych kor- 
poracyj i ich sztandarów. Korowód ten 
przesunął się przez plac Katedralny i ulicą 

Łukiskiego, gdzie wszyscy biorący udział 
w „wyjeździe* udali się na miejsce strace- 
nia powstańców 1863 r., w celu złożenia 
na płycie wieńca. W momencie składania 
wieńca sztandary korporacyjne oddały hołd 
prochom męczenników narodowych, a wśród 
obecnych nastała „minuta milczenia", po- 
czem odśpiewano pieśń „Polonji* „Cześć 
polskiej ziemi, cześć”. Następnie zebrani 
udali się na przyjęcie do sali „Apollo“ 
przy ul. Dąbrowskiego 5, gdzie też nastą- 
piło ogłoszenie ukończenia uroczystości 
100 lecia istnienia „Polonii*. 

$llne lotnictwo to potęga państwa! 
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Prof. M. LIMANOWSKI. 

W Trokach zaczął pracować zespół 
mały, Serdeczny... 

(Dokończenie). 

Ale jeśli brak instrumentów, aparatury 
naukowej na jeziorze dawał się 'we znaki 
oraz brak auta (tak dotkliwie dającego się 

wciąż we znaki) to i w sprawie mieszkań, 
pracowni, zaczęły się nasze czarne godziny. 
Seminarjum nic więcej nie mogło zrobić 

nadto co zrobiło. Zrobiło więcej, stołowa- 

ło przez cały czas zespół. Ale z początkiem 
nowego roku szkolnego trzeba było gma- 
ehy opuszczać, kiedy praca rozpędziła się 

na dobre. 
W Trokach jest potrzebne schronisko, 

albo lepiej dom dla badaczy, z pracownia* 
mi i Muzeum. Bez takiego domu nie ma 
przyszłości wielkiej i zwycięzkiej, jeśli cho- 
dzi o zespół resnący. 

Pan wojewoda wileński, Władysław 
Raczkiewicz, który jest do końca wrażliwy 

na to wsżystko, co jest związane nie tylko 

z przyszłością ekonomiczną Wileńszczyzny 
ale i jej przyszłością kulturalną, już wiele 
miesięcy temu oglądał w Trokach z prof. 
Kazimierzem Sławińskim, prezesem Tow. 
Krajoznawczego miejsce na ewentualne 
schronisko czy dom.' Rzecz przyśpieszyć 
byłoby tem, co na loterji wygrać. Zbudo- 
wać bowiem taki dom jak w Zakopanem 
(mu:evm im. Chałubińskiego) z pracownia- 

i i mieszkaniami oto ideał, który powin» 

na postawić sobie do realizacji sekcja wo- 

jewódzka, regionalna, jak żadna inna od- 
powiedzialna za to, co się robi dla kultury 

duchowej kraju. 
Sekcja ta stawia dom nad Naroczą. 

Taki dom musi postawić nad Gałwe. Jeśli 

znalazła grunt tam daleko za borami i wo- 

dami, to tu bliżej musi znaleść grunt, co 

jest tem bardziej ułatwione, że Troki są w 

posiadłości miasteczka. Rodzina Tyszkie- 

wiczów, która ongiś tyle robiła dla pozna- 

nia Litwy historycznej i która, jako wła- 

Ścicielka Zatrocza w badaniach jezior troc- 

kich jest mocno zainteresowana, znajdzie 
na pewno moralny imperatyw, który pozwoli 
jej w tym dziele kulturalnym współzawod- 
Iniczyć z rządem i miastem Trok. 

Rozszerzenie się badań z Trok na 
puszczę Rudnicką i nawet za tę puszczę oto 
rezultat ubiegłego, choć gorżkiego lata. Na 
brynach w pobliżu majstrojniejszego z je” 
zior międzyrzeckich badała florę dr. Lima- 
nowska, odkrywając ciekawe socjalne sku- 
pienia. Tworząc w Ottonie zielnik z roślin 
polnych, błotnych, leśnych pozwoli ona na 
wyznaczenie, co w tej florze jest z epoki 

atlantyckiej, co z borealnej subatlantyckiej 
lub subborealnej. Bez tych oznaczeń i ana- 
liz nie ma mowy bowiem o stworzeniu 
obrazu flor, które po sobie zmiieniały się 
w Trokach, a które w pewnej części przy- 
najmniej dawnych wieków, jak to humu- 
sowa czarna ziemia klasztoru Benedyktynów 
w Starych Trokach świadczy, musiały 
być stepowęj natury.   

Wszystko co powiedzieliśmy wystar” 

czy, aby ujawnić ogrom pracy i rozległości 

pracy. Nazwisk nie będę przytaczał dalszych 
pracowników, bo па to znajdzie się obszer- 
ne inne miejsce. O każdym będzie można 

powiedzieć, w czem i jak przyczynił się do 

zespołowego plonu. Tu nie mogę ominąć 

jednego młodego człowieka, zapowiadające- 

go się niezwykle. Jest nim Girdwojn, uczeń 

prof. Kłosa i Remera, uczeń wydziału Sztuk 

Piękaych, który oddał się całkowicie zam- 
kom Trockim. Girdwojn urodził się w Tro- 

kach, omal że nie w zamku Kiejstuta, to 

znaczy jego ruinach, domek bowiem ojcow- 
ski przytyka do sędziwych ruin i tosy—nad 

którą ongiś most zwodzono. lIntuicje pro- 
wadzą młodego badacza do odkryć jakle- 
goś Schlemanna. Troki są jego Troją. Po 

na wyspie zabrał się do czterech baszt 

Kiejstutowych z lat 1379—82 i odkrył idą- 

cą drogę nad jezioro aby z brzegu tworzyć 

most na samą wyspę Witoldową. Oglądać 

plan rekonstrukcji zamku lądowego w Tro- 

kach, to fascynować się bujną, żywiołową 

przeszłością. Plan ten będzie jedną z pereł 

teki trockiej, podobnie jak mapa głębi (pa- 
nów Kongiela i Rakowskiego) oraz plansze 

pani Wandy Rejcherowej, owe szkice bu- 

dowli drewnianych trockich, odmienne od 

tego wszystkiego, co jest w Polsce, w każ- 

dym razie dalekie od CzeJadzi, Bordyjowa, 
Wiśniowa, Podhala zatem tego wszystkiego 
co rysował kiedyś Matejko, po nim Matla”   kowski, Witki icz, Barabasz. 

Badania trockie są dopiero w początka a 

już rozwierają się tu-i owdzie kwiaty. Są 
jeszcze braki, martwe punkta. Przedewszyst- 
kiem historycy wileńscy jeszcze nieobec- 
ni. Prawda otwierają już zwolna jedno oko. 

Życie które przyrodnicy zdołali wskrze- 
Sić w Trokach, a obok przyrodników hi. 
storycy sztuki, zaczyna wołać za współpra- 
cą kolegów, którzyby dzieje Trok rozšwiet- 
lili. Dokumenty pisane są rzeczą bardzo 
cenną, ale i teren jest dokumentem, węzły 
dróg, topologiczne klucze. Już zabiera się 
ksiądz kapelan Śledziewski do fary Trok, w 
której jest bezcenna relikwia — Madonna, 
która triumfowała zawsze na polach bitew 
wydawanych przez Bizancyum Arabom w 
Azji Mniejszej, obraz podarowany przez 
Konmena Witoldowi. Jeśli zdala aż z Kra- 

zamku Witoldowym i robieniu pomiarów | kowa przyjeżdża do nas prof. Nitsch do 

Trok, jeśli to samo czyni profesor Antonie- 
wicz z Warszawy, to ostatnia chwila sku- 
piań się samemu w domu. ® 

Gdy pierwszy rozciąga swoje badania 
nad językiem polskim u nas, drugi odtwa- 
rza powoli grodziskowe formy przeszłości, 
która dziś w Europie liczy się do prze- 
szłości najbardziej enigmatycznej, bo do 
przeszłości rasy bałtyckiej, ekspansji Go- 
tów i najazdu Kuningasów Litewskich aż zza 
Dniepru, wypieranych zwolna w stronę 

morza przez Krywiczów, o których mówi 

kronika Nestora, ale o których, możemy 
uderzając się w piersi, powiedział, mało 

albo prawie nic nie wiemy. 

raz bardziej apelować do własnego domu 

o pomoc, o współpracę, o zainteresowanie 
się, o wzięcie na siebie części wielkiego 

ciężaru. 
Widzę — już idzie profesor Modelik, 

tak zasłużony w geografji średnich wieków, 

aby nam powiedzieć rewelacje o Trokach 

na podstawie skandynawskich sag, profe- 

sor Koneczny, syntetyk z krwi i kości, aby 

roztoczyć wielką sprawę przed nami, jak ją 

zaczął już w swej historji Rosji — rywali- 

zacji Moskwy i Wilna—Trok, Mienicki, 

który zna Połock i potrafi z Połockiem 

paralele prowadzić. Prawda ubył nam pr. 

Chodenicki, ten Herakles w /stajni Augi- 

asza kronik, ruskich ale jest prof. Stanisław 

Kościałkowski w kierunku którego będzie- 

my coraz silniej i coraz natarczywiej woła- 

li: proszę nam pomódzi Któż jeśli nie prof. 

Kościałkowski zna lepiej Wilno i Troki i 

obdarzony jest przywiązaniem, które tak 

wszczepiać umie w całe swe otoczenie. 
A profesorowie Oko i Srebry czyż 

nam nic nie mają do powiedzenia? A wil- 

czyca, którą Giedymin Śnił pa górze Tur, 

czyż nie jest łacińska? A Mikeny Atrydów, 

Troki Giedyminowiczów, Kronburg Hamle- | 
ta, czyż to tylko zestawienie przypadkowe 
tragicznych miejsc a nie jakaś, oślepiająca 

niemal topologja, powtarzalność na globie 
Losów i Przeznaczenia? 

Widzę jak wszyscy ku nam zmierzają: 
Prof. Stanisław Pigoń i profesor Kazimierz 

Kolbnszewski. Jedeu, wtajemniczony w     Wobec ogromu zagadnień musimy co» największą twórczość w narodzie, w Micę 
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Dziś: Martyniana. ruszenia fotografją. W związku z tem każdy zgła- Dalia 8 b. m. nastąpiła inauguracja W sprawie dróg wodnych w Polsce. 

W dniu wczorąjszym odbyło się w 
sali konferencyjnej województwa zebranie 
organizacyjne oddziału wileńskiego „T-wa 
Propagendy Budowy Dróg i Budowli Wod- 
nych w Polsce*, Obradom przewodniczył 
p. Jan Piłsudski. W imieniu Centralnego 
Zarządu Towarzystwa występował inżynier 
Mieszyński. : 

W trakcie zebrania, wywiązała się 
ożywiona dyskusja, w której zabrał głos 
szereg mówców, reprezentujących dość 
licznie fachowe sfery wileńskie. Przemawia- 
li: dyrektor Bosiscki, admirał Borowski, 
profesor Rydzewski, inżynier Olszewski P. 
Kukliński, dyrektor Białas, inżynier Mie- 
szyfiski i inni. 

Poruszono szereg zagadnień matury 
jak zasadniczej tak i organizacyjnej. Nie 
kwestjonowazo wprawdzie potrzeby ure- 
gulowania komunikacyj wodnych wewnę- 
trzno-lądowych w Polsce, niemniej jednak 
poddano dość ostrej krytyce dotychczaso- 
we metody pracy naszej propzgandy i iei 
kierunek. Bowiem ta propaganda nie u- 
miała, jak dotychczas, wytworzyć w Pol- 
sce zrozumienia znaczenia komunikacji 
wodnych i wytworzyć tego maturalnego 
parcia ku morzu, które powstaje, bo musi 
powstać, w kraju, posiadającym naturalne 

Ruch wydawniczy gospodarczy. 
Ukazał się Nr 5 dwumiesięcznika „Inżynie- 

rja Rolna” za wrzesień i październik r. b. Numer 
ten, poświęcony konferencji w sprawie zmeljoro- 
wania i zagospodarowania Polesia, zawiera szereg 
cennych artykułów. Treść Nr jest następująca: 

Od redakcji. 
J. Radzikowski. Dotychczasowe pra- 

ce meljeracyjne, dokonane na Polesiu przed i po 
wojnie. | : 

Inż. Józef Pruchnik. Organizacja 
studjów i program ich przeprowadzenia dla me- 
ljoracji Polesia. 

W. ks. Massalski. Kilka uwag w spra- 
wie prac przygotowawazych na Polesiu. - 

Inż. T. Tillinger. Regulacja Prypeci. 
J. Radzikowski. Sprawa ewentualnego |- 

uporządkowania stosunków wodnych na terenie 
Polesia niezależnie od kompletnej regulacji Pry- 
peci. ь 

Inż. Wiktor Librowicz. Szczegėlo- 
wy program kosztorys studjów wodnomeljoracyj- 
nych na polesin. | 

Inż. Tadeusz Zubrzycki, Stan ba- 
dań hydrograficznych na Polesiu. | 

Inż. S$ Turczynowicz. O potrzebie 
nawodnienia na Polesiu. 

Dr. inž. A. Rożański, prof. Uniw. Jag. 
w Krakowie. Organizacja meljoracji Polesia. 

nienia obrazu obecnego Polesia jako zabytku 
przyrody. 

OEM EIKA T MACRO TIA PT WOK ROG ZOE A VEKS 

Joka оОЙ оОН о ° 
W niu 13 bm. odbyło się pod prze- 

"wodnictwem naczelnika Wydziału p. Stefa- 
na Kirtiklisa pierwsze posiedzenie Wyko- 
nawczego Komitetu Obchodu 10-ciolecia 
wszeęszenia Państwowości Polskiej. Zebra: 
nie miało na celu Omówienia programu 
uroczystości w dniu 11-go listopada r. b. 

*© związanych z tym obchodem. Po dłuższej 
dyskusji ustalono w ogólnych zarysach 
program, który przewiduje, że uroczystości 
będą się odbywały w (ciągu 2-ch dni, a 
mianowicie 10 i 11 listopada, przyczem 
dzień pierwszy poświęcony będzie uczczeniu 
pamięci bohaterów poległych w walce o 

- Niepodległość przez złożenie hołdu na ich 
grobach. | i : 

Dzień 11 listopada jako dzień radości 
wypełni szereg uroczystych manifestacyj. 
Odbędzie się mianowicie między innemi 
tryumfalny pochód z udziałem wojska i 
wszystkich organizacyj społecznych, przed- 
stawienia w kinach, orkiestry na płacach, 
wieczorem zaś przedstawienie teatralne w 
Reducie' Następnie Kemitet wyłonił w celu 

wyloty wodno-komunikacyjne kn morzu. 
Z drugiej strony zarzucano projektowa- 
dowcom nowej instytucji rozpraszanie sił 
społecznych. Liga Zeglugi Morskiej i Rzecz- 
nej, zdaniem niektórych mówców, mogła- 
by skutecznie objąć propagaudę budowy 
komunikscyj wodnych wewnętrzno -kra- 
jowych. 

Na wymienione zarzuty replikowali pp. 
Piłsudski, Bosiacki Białas i inni. Podkreś- 
lono, że jeśli nasza propaganda mało zro- 
biła, lub nawet niczego nie dokonała, to 
nie jest to powodem, dla którego nie 
mianoby rozpocząć wysiłków po temu, by 
sytuacją naprawić. jest w tej dziedzinie 
właśnie tem szersze pole do pracy, im 
mniej dokonano dotychczas. O ile chodzi 
o obawę konkurencyjności z Ligą Morską 
i Rzeczną, to ostatnie stowarzyszenie, gru- 
oujące raczej młodzież i mające określony 
zakres działania, nie byłoby kompetentne 
w sprawach, dotyczących techników*hydro- 
grafów i handlowców. 

Po zamknięciu dyskusji i ustaleniu 
liczby osób, uprawnionych do głosowania, 
wybrano zarząd, z panami: Białasem (pre- 
zes),  Wodzinowskim i Jenszem — me 
czele. Zarząd ma prawo kooptacji.   

Projekt regulaminu I-ej Konferencji poświę- 
conej sprawom zmeljorowania i zagospodarowa- 
nia Polesia. > 

Komiet Organizacyjny Konferencji w spra- 
wie zmeljorowania i zagospodarowaaia Polesia. 

KRONIKA KRAJOWA. 
— Kredyty na nawozy sztuczne. Jak się 

dowiadujemy Państwowy Bank Rolny rozpoczął 
przyjmowanie podań o kredyty na nawozy sztu- 
czne. Kredyty te udziełane będą wszystkim drob- 

stania z powyższego kredytu. 
  

Giełda warszawska + dn. 15, X. b. r. | 
DEWIZY: 

Šida. LL LLS   Lindyn . : A ; „ 43,243/4—43,14 
pawzJoch ‚ : : ‚ ; + 2%, 

Pra : ‚ : : : „ 26,42—26,36 
Wiedeń : р : 2 я ‚ 125.26—124.95 

| 3zwsjczria. | . 171,58—171.15 
Włóchr | ‚  46.69—46,87 

Akcje: Bank Dyskontowy 134,50, Handlowy 
129, Bank Polski 176,50, Bank Zachodni 32,50, 
Bank Kijewski 96, Węgiel 102,50 — 103 — 101,75. 

1927/1928. Ostrowiec serja B I em, 114, Staracho- 
W. ks. Massalski: W sprawie aby | Modrzejów 37,25, Norbin 225 bez kuponu na r. 

wice 47,75—41. 

  

szczegółowego opracowania różnych faz 
ochodu 4 komisje, a mianowicie: 

1) komisję budowy żywego pemnika 
do której weszli. p. p. Hipolit Gieczewicz, 

ski, prof. Komarnicki, - 
2) Komisję pochodową — pochė 

zorganizuje Z.O.W,, 
3) Komisję informacyjno - prasową 

do której weszli p. p. Wiktor Piotrowicz, 
Czesław Jankowski, Witold Hulewicz, Ta- 
deusz Łopalewski, Stanisław Kodź, Franci- 
szek Świderski, Adolf Gordon, Marjan 
Szydłowski, 

4) Komisję artystyczno - dekoracyjna 
—p.p. Ferdynand Ruszczyc, Reman Krauz, 
Jerzy Remer, Juljusz Osterwa, Juljusz Kłos, 
Witold Hulewicz, Adam Weleżyński. 

5) Komisję „Daru naredowego”, któ- 
ra zajmie się zebraniem składek na rzecz 
budowy „pomnika żywego* naprzykład 
sierocińca, lub coś innego w tym rodzsiu. 

Najbliższe posiedzenie Komitetu Wy-   konawczego odbędzie się w środę dn. 17. 

Trok, a drugi w Makbecie odkrywa sobow- 
tóra zam ordowanego w Trokach Zygmun- 

ta Kie;stutowicza (jest i las Birnikgham) a 
w Goplanie nimfę trockiego jeziora. 

A profesor ksiądz Czesław |Falkowski, 
obecny rektor, taki nam bliski serdecznie, 

taki nam kochany, czyż nieprzyleci do nas, 

kiedy mu cowiemy, že Troki są nie tylko 

wojownicze, królewskie, stołeczne ale i se- 

rafickie, skoro klasztor braci św. Francisz- 
ka z Assyżu wzniesiony został na najwyż- 
Szym punkcie z niebywałym widokiem na 

jeziora, aby urodzić z kolei ten dziwny, nie- 

zrównany obraz, który dziś wisi we farze 

trockiej i ponad napisem Siemus simu! przed- 

misternego przywitania się świętego Domi- 

nika i „biedaczyny-bieduli* syna Piotra 

Bernadoni. Benedyktyńskie Troki Stare, se- 
rafickie Troki Nowe i nie tylko serafickie 

ale i dominikańskie i bazyljańskie oto wiel- 

kie i ważkie rozdziały historji kościoła pol- 
skiego, którą czekamy z utęsknieniem. Cóż 

może być bliższym dla nas, dla naszego 
serca, jak nie historja wiary w Polsce, Lo- 
tu Najwyższego do Bogal 

Mieszko chrzcił nas urzędowo ale pol- 

skie serca rozkwitły wtedy, kiedy Święty 

Jacek z jednej strony a bracia bawortorum 
z Assyżu zaszczepili nam żywiołowy en- 

tuzjazm. Troki zostały zbudowane na sile, 
widzimy także, że i na sercu. 

Wszystko co się w Trokach robi nie 

jest bynajmniej tylko teoretyczne. Nie wisi 
w powietrzu in obstracto. Badanie jezior 
to ryba a ryba to pieułądz. Badanie 
puszczy to las, to drzewo. Od wieku lat 

chorują drzewa, puszczy rudnickiej, są 030= 

wiałe, rachityczne. Badania pokażą, jak usu- 

nąć chorobę. Zaś las, drzewo, kult puszczy 

to bogactwo Polski. Badanie garbatego kra- 

ju to gleba. Ciężka gliaiasta i lekka piasz- 

czysta. Czarnoksiążki klucz posiada wiedza, 

gdy się kuma z rolniciwem. 

Wszystko razem to zdrowie. Jęziora, 
Jas, pojezierze garkate nabite oczkami. Na: 
si koledzy z medycyny już dziś pouczają 
czem jest wypoczynek na wodzie. W Tro- 
|kach powtarza się uporczywa pogłoska, że 
jakieś błota czy bory w pobliżu, które 
każdego, kto w nich zanurzy się z niemocy 
wyratują. Seminarjum opowiada cuda o tem, 
że gruźlica znika w Trokach jak kamfora. 

Co jest w tych wieściach, pokaże przyszłość. 
To jednak, co już dziś jest pewnem i nie- 
odwracalnem to to, że dia Wilna są Troki 
źródłem siły i zdrowia. Dla geografa, hi- 
storyka, przyrodnika są jakimś rozdziałem 
Tysiąc i Jednej Nocy. | 

_" Nie zawsze jest ta jakaś w nich  cie- 

wietrze ogrzane na jeziorowych taflach $ро- 
wijało wszystko w miękkość orientalną. 
Niemniej jest w nich specyficzny czar Świe. 
żości. Urok, który malarzowi poddaje nie- 
tylko tony soczyste ale i Światła strzeliste   Maiarzowi, poecie, każdemu artyście. 

nym rolnikom, którzy są upoważnieni do korzy- 

Wiktor Maleszewski, Ksawery Gorzuchow- 

plarnianość jak przed rokiem, kiedy po-| 

Jutro: Wiktora M. 
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METEOROLOGLCIRA. 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteorolofgi- 

cznego U. 5. В. & dn. 15,X. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 764, Temperatura średnia 
+ 40C. Opad w mil'.metrach. — Wiatr przewa- 
żający północno-zachodni, Pochmórno. Maksimum 
na dobę 4-8? C. Minimum + 10 C. : 

Tendencia barometryczna: wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— Powrót p. wojewody Raczkiewicza., W 

dniu 15 b. m. powrócił z Warszawy i objął urzę- 
dowanie p. wojewoda Władysław Raczkiewicz. 

— Kwesta ma tablicę ku czci rozstrzelanych 
w Dyneburgu POW-aków. Za dni niewiele obcho- 
dzić będziemy 10-letnią rocznicę Niepsdległości. 
Niemałą w tem rolę odegrali wileńscy członkowie 
P. O. W. Większość z nich wywieziono z Wilna 
i w więzieniu Dyneburskiem rozstrzelano. Nie 
dane im było ujrzeć jasnego słońca nad szaremi 
rozłogami Ziemi Wileńskiej. 

Pamięć ich rosła w sercach Wilnian. Oni 
to podminowani miasto, natchnęli je wiarą w ra- 
dosne jutro! Oni przyczynili się do tego, że na 
bruku wileńskim w pamiętny dzień Wielkiejnocy 
zatętniały podkowy koni ułańskich! 

Na Rosie, wśród grodów obrońców Wilna 
ma być erygowana momumentalna tablica pamiąt- 
kowa. Komitet, który się w tym celu utworzył 
walczy z szałonemi trudnościami finansowemi. 
Brak pieniędzy nie może stanąć na przeszkodzie 
temu ofiarnemu dziełul Nie może zbraknąć nikogo 
wśród ofiarodawców! 

Biorąc to pod uwagę Komitet w clągu bie- 
żącego tygodnia urządza kwestę na rzecz budowy 
tablicy. 

— Apel do Mazgistratu. Mieszkańcy uliey 
Podgórnej ze zgrozą patrzą na zbliżanie się jesie- 
ni. Już teraz przedstawia sią chodnik w sposób 
niemoźiiwy. Właściwie nie można nawet mówić 
o chodniku, ulica bowiem podobna jest do wer- 
tepów, które trzeba przebywać z całą ostrożnoś- 
cią i przy szczegółowej znajomości terenu, zwła- 
szczą Oo zmierzchu. W zagłębieniach i dołach szklą 
się bajorka, okrąglaki niemiłosiernie wykręcają 
przechodniem nogi, a zmurszałe deski stanowią 
resztkę trotoaru, równocześnie zaś pułapkę dla 
niaostrožnych, z której wytryskują w niepogodę 
strumienie wody i błota, 

Podobno pianowana jest regulacja ulicy i to 
może wstrzymuje Magistrat od poprawy bruku. 
Przeprowadzenie najpilniejszych prac jest jednak 
palącą potrzebą, z którą mieszkańcy tej zanied- 
banej ulicy zwracają się do odpowiednich czyn- 
ników. * ’ 

— O pożyczkę 240.000 zł. Wobec uchwale- 
nia przez Radę Miejską zaciągnięcia w Państwo- 
wym Banku Rolnym pożyczki w wysokości 240 
tys. zł. na utworzenie w Wilnie rezerw zbożowych, 
protokuł z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 
wczorajszym przesłał do wiadomości zaintereso- 
wanemu Bankowi. 

— Lustracja sanitarna. Jak zapowiadaliśmy 
rozpoczęła wczoraj pracę specjalna komisja sani- 
tarna, która w pierwszym rzędzie przystąpiła do 
lustracji dzielnicy żydowskiej. Na właścicieli do- 
mów i lokatorów sporządzono cały szereg proto- 
kułów za niestosowanie się do obowiązujących 
przepisów sanitarnych. 

(  — O rozszerzenie sieci pomocy lekarskiej 
na prowincji. W celu umożliwienia młodym leka- 
rzom opuszczającym uniwersytśt odbycia należy 
tej praktyki lekarskiej, jednocześnie chcąc spowo- 
dować rozszerzenie sieci pomocy lekarskiej na 
prowincji, Magistrat postanowił zorganizować In- 
stytut Lekarzy Internów. Lekarze ci narazie w li- 
czbie 4 — kawalercwie będą zamieszkiwali przy 
szpitalach i w ciągu 2 lat odbędą praktykę na 
wszystkich oddziałach znajdujących się przy szpi- 
talach. Pozwoli im to praktycznie przejść medycy- 
nę. Przy przyjmowaniu tych lekarzy będzie pos- 
tawiony warunek, że po odbyciu praktyki będą 
oni musieli wyjechać na prowincję w celu niesie- 
nia pomocy włościanom, którzy brak fachowych 
ekarzy bardzo odczuwają, 

sprawie obsady stanowiską szefa 
sekcji nieruchomości. Wybór radnego Kruka na 
ławnika Magistratu wywołał wielkie zaniepokoje- 
nie wśród rzemieślników — żydów, którzy tracą 
w ten sposób swego przedstawiciela w gminie ży. 
dowskiej. W związku z tem rzemieślnicy odbyli 
onegdaj zebranie, które wobec bardzo burzliwego 
przebiegu nie mogło zająć żadnego stanowiska. 

— W sprawie zadrzewienia Wilna. W dniu 
wczorajszym szef Sekcji Zdrowia dr. Maleszewski 
w towarzystwie ogrodnika miejskiego oglądał te- 
ren środmieścia w celu stwierdzenia na miejscu, 

jw jakim kierunku i gdzie mają być prowadzone 
roboty nad zadrzewieniem środmieścia, 

Powyższe ma związek 2 Opracowywanym 
obecnie projektem zadrzewienia wolnych pliacyków 
i wnęk domów, co bszwzględnie podniesie zdro- 
wotność i estetyczny wygląd miasta, 

— Poradnie dla ciężarnych. Onegdaj w lo- 
kalu „Kropla Mleka" przy ul. wielkiej 46 otwarto 
bezpłatną poradnię dia ciężarnych. 

— laternat dla ociemniałych. Sumptem 
Magistratu przy szkole dla ociemniałych został 
zorganizowany internat dla ociemniałych dzieci 
do lat 12. 

— Zamknięcie oddz. ginekologicznego 
szpitala żydowskiego. Dnia 16-go bieżącego mie- 
siąca zostanie, skutkiem remontu, zamknięty na 
przeciąg dwóch tygodni, t. j. do 1.XI, oddział a- 
kuszeryjno-ginekologiczny przy szpitalu Żydow- 
skim. Odpowiednie chore należy kierować do 
szpitala św. Jakuba, 

— Pawiłon dla piersiowo-chorych. Jeszcze 
w tym miesiącu przy szpitalu zakaźnym na Zwie- 
rzyńcu zostanie otwarty specjalny izolowany od 
reszty szpitala, pawilon dla chorych piersiowe, 
obliczony na 50 łóżek: 

— W sprawie budowy pływalni. W środę 
17 b. m. odbędzie się w Magistracie posiedzenie 
Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego. Na posiedzeniu 
będzie rozpatrywana sprawa budowy w Wilnie 
ak potrzebnej pływalni. 

  

SAMORZĄDOWA, 
— Zjazd wojtów i sekretarzy gmin. W 

dniu onegdajszym 13 b, m. odbył się w lokalu 
Wydziału Powiatowego Sejmiku Wileńsko-Troc- 
kiego zjazd wojtów i sekretarzy gminnych pow. 
wileńskiego. | 

„ Na zjeździe obecny był starosta p. Witkow- 
ski. Podczas obrad zostały omówione wszystkie 
ważniejsze prace i zadania dotyczące gospodarki 
gminnej, 

WOJSKOWA. 

— Uwadze szeregowych rezerwy i pospo- 
litego ruszenia. Wileński Starosta Grodzki podaje 
do wiadomości szeregowych rezerwy i pospolite- 
go ruszenia, że Komisja Kontrolna, urzędująca 
obecnie w lokalu świetlicy 3 pułku saperów w 
wilnie przy ulicy Arsenalskiej Nr. 5, będzie zao- 
patrywać podczas zebrań kontrolnych w książecz-   

szający się do Komisji Kontrolnej szeregowy re- 
zerwy lub pospolitego ruszenia obowiązany jest 
przedłożyć 2 fotografje bez okrycia głowy, z któ- 
rych jedna winna być poświadczona przez odno- 
śny komisarjat Policji Państwowej m. Wilna w 
miejscu zamieszk.nia rezerwisty. 

—_ Kurs sióstr miłosierdzia. W tych dniach 
przy szpitalu wojskowym na Antokolu zostanie 
otwarty 2 miesięczny Kurs sióstr miłosierdzia zor- 
ganizowany przez- miejscowy Czerwony Krzyż. 
Kurs ma na celu przygotowanie potrzebnego per- 
sonelu szpitalnego na wypadek wojny. 

— Zebrania kontrolne. Jak zapowiadźliśmy 
rozpoczęły się zebrania kontrolne rezerwistów i 
pospolitaków kat. A. C. B. (CI C II) urodzonych 
w r. 1903, Dziś stają ci, których nazwiska rozpo- 
czynają się na A. D. E. G. Jutro zaš — których 
nazwiska rozpoczynają się na H. I. j. M. 

Z POLICJI. 

— Z policyjnego kursu instruktorów wod- 
nych. Onegdaj zakończył się dwumiesięczny 
kurs instruktorów wodnych na którym - było 7 
funkcjonarjuszów P. P., w tem 5 z komendy P. P. 
w Wilnie. Kurs miał na celu fachowe wyszkole- 
nie instruktorów, którzyby z chwilą nadejścia 
wiosny objęli odpowiedzialne funkcje na goste- 
runkach rzecznych w mieście i na prowincji. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Brud i zawszenie w szkołach powsz. 
Przeprowadzona ostatnio lustracja lekarska w 
szkołach powszechnych stwierdza, że w 37 szko- 
łach chrześcjańskich dzieci brudnych jest 2705, 
zawszonych zaś 2449, natomiast w 18 szkotech 
żydowskich brudnych 1212, zawszonych 335. 

- LITERACKA. 

— Wznowienie Śród Literackich. Po wa- 
kacjach wileński Związek Literatów wznawia swe 
popularne „Środy Literackie” w Bibjotece Wydzia. 
łu Sztuk Pięknych U.S.B. (ul. św. Anny 4, parter). 
Dnia 17 b. m. o godz. 20 odbędzie się w tym 10- 
kalu staraniem Związku Literatów i Wil. Tow. Bi- 
bljofilów Polskich 49-ta z rzędu Środa Literacka, 
poświęcona kulturze książki wileńskiej. W tym 
celu kierownictwo Wystawy Regjonalnej pozosta- 
wiło dział druków wileńskich na miejscu, aby g0- 
ściom Śród Literackich dać możność zapoznania 
się z zabytkami tutejszego drukarstwa na tle po- 
adanki, którą wygłosi dyr. Tadeusz Turkowski. 
astępnie konserwator Jerzy Remer mówić będzie 

o madmenej, grafice książkowej w Wilnie. 
Zarząd Związku Literatów zawiadamia, że 

wstęp na Środy jest bezpłatny, natomiast czynny 
będzie na miejscu bufet, z którego będzie można 
korzystać przy minimalnych opłatach. Wstęp ma- 
ja członkowie Z. Z. L.P, oraz wprowadzeni przez 
nich goście. 

ZE ZWIiĄZ. i STOWARZ. 

— Osadnicy! Wobec konieczności 
sporządzenia aktu kupna w związku z de- 
cyzją Urzędu Ziemskiego w Wilnie, Ko- 
mitet Organizacyjny prosi oprzybycie na wal- 
ne zebranie osadników w drugiej połowy ma. 
jątku „Las Rudncki* które odbędzie sią w sali 
Powiatowego Związku Osadników ul. Mickie- 
wicza Nr. 4 dn. 23. X. 28 r. o godz. 19-ej. 

Porządek dzienny zebrania: | 
1. Zagajenie. 

. 2. Zapoznanie sięz organizacją osad- 
ników: cel osadnictwa, obowiązki i prawa 
osadników. Korzyści — pożyczki, spółki 
wodne i inne. 

3. Wybór zarządu do Sekcji Koła 
Osadników. 

4. Ulgi przy sporządzaniu aktu kupna 
ziem i. 

5. Otwarcie przystanku kolejowego 
w Kiedrańcach (blizko działek.) | 

6. Wolne wnioski. 
Ze względu na ważność poruszonych 

spraw Komitet Organizacyjny usilnie prosi 
członków o konieczne przybycie na zebranie 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie emerytów wojskowych. 20 b.m 
w Kasynie Oficerskiem odbędzie się walne ze- 
branie zamieszkujących na terenie Wilna emery- 
tów wojskowych. 

Zebranię zwołuje się w celu wybrania -no- 
wego zarządu. 

— Towarzystwo . Bibljofilów Polskich w 
Wilnie urządza w dniu 17 b. m. o godz. 20-€j w lokalu „Śród literackich" (ul. Św, Anny 4), zeb- ! 
ranie wespół ze Związkiem Zawodowym Litera- 
tów Polskich w Wilnis z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) Dyr. T. Turkowski — Dawna 
wiieńska książka polska. 2) Konserw. J. Remer— 
Nowoczesna wileńska grafika książkowa. 3) Po- 
kaz stosowanych eksonatów. 

— Z Polskiego Towarzystwa Ustawodaw. 
stwa Kryminalnego. We środę. dnia 17 b. m. o 
godz. 6-ej wiecz. odbędzie się w lokalu Prokura- 
tury przy Sądzie Apelacyjnym w Wilnie, ul. Mic- 
kiewicza 36, zebranie dyskusyjne, na którem prof, 
Glaser wygłosi referat „O najnowszych kierun- 
kach w prawie i w procesie karnym". Wstęp cls 
członków i gości przez nich wprowadzonych. 

‚ /— Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego. 
Dnia 17 b. m. o godz. 20.ej odbędzie się zwyczaj- 
ne posiedzenie Wil, Tow. Lek. w lokalu własnym 
(Zamkowa 24). 

Porządek dzienny: 
„1. Prof. dr. K. Michejda. — Z dziedziny 

chirurgji kamicy žėlciowej. 
2. M. Rubinsztejn z Zakładu Fizjologi U. 

S. B. O zmianach we krwi (w szczególności azo- 
tu niebi łkowego i leukocytów) występujących po. 
trawieniu. 

| SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
ADO OÓWRO PPE ZER yy je EE STEREO, — Poeta żydowski Kulbak opuszcza na 
zawsze Wilno. We czwartek opuszcza na zawsze 
Wilno znany poeta żydowski Kulbak. W zwiazku 
z tem żydowski Pen-Klub i związek literatów 
żydowskich urządza w środę na jego cześć w 
teatrze żydowskim wieczornicę i bankiet. 

NADESŁANE. 
= Komunikat Związku Pracow. Zarząd 

Związku Pracowników Kom. i Inst Użyt. Publ. w Polsce oddział w Wilnie niniejszym po- 
daje do wiadomości, iż na mocy uchwały Zarzą- du Zw. z dn. 11 października 1928 r. pracownicy 
Gazowni Wileńskiej zostali skreśleni ze Związku. 
: Wszelkie wystąpienia tych pracowników 
jako skreślonych ze Związku od dnia dzisiejszego 
nie mają żadnej podstawy ani formalnej ani 
prawnej. 

— Podziękowanie. Niniejszem Zarząd Ku: 
ratorjum nad ociemniałymi w Winie składa ser 
deczne podziękowanie: Pani Stanisławowej Mac- 
kiewiczowej za zajęcie się sprawą urządzenia ra- dja w internacie dzieci niewidomych, Konsysto- 
rzowi Ewangielicko-Reformowanemu za ofiarowa. 

  

  ki wojskowe szeregowych rezerwy i pospo itego 

nowego roku szkolnego w Wyższej Szkole 
Dziennikarskiej w Warszawie. W uroczys* 
tości, która zgromadziła około 100 słu- 
chaczy, wzięło udział całe ciało profesor- 
skie, oraz członkowie T-wa Popierania 

'Inauguracyjne przemówienie wygłosił 
wicezdyrektor Szkoły, prof L. Kulczycki, 
‘росет przemawiali w imieniu Tew. Ро- 
pierania W. Szkoły Dzien. red. K. Okcho” 
wicz i jeden ze słuchaczy w imienis mio- 
dzieży. Po przemówieniach red. ]. Wa- 
sowski wygłosił pierwszą prelekcję © za- 
daniach współczesnego publicysty. 

waoru nalepek i pani E. Swiętochowskiej za bez- 
interesowne zrobienie fotografji szkoły dla ociem- 
niałych na Wystawę Regjonalną. 

RÓŻNE. 

— Piekarze budują mechaniczną piekarnię. 
Onegdaj odbyło się zebranie żydowskich właści» 
cieli piekarń, na którem. po omówieniu obecnej 
sytuacji wytworzonej rozwojem techniki w wy- 
pieku ciasta i obostrzonemi przypisami sanitarne- 
mi postanowiono przystąpić do budowy w/asnej 
piekarni mechanicznej, której udziałowcami byliby 
wszyscy członkowie związku piękarzy. W celu 
opracowania projektu, załatwienia formalności i 
wyjednania potrzebnych funduszów wybrano ko- 
misję, w skład której weszło 5 osób. 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). ` 

— Dziś „Tamten* z Junoszą - Stępowskim 
w postaci Korniłowa. Kreacja znakomitego artysty 
jest przedmiotem zachwytów i owacji rozentuz- 
jazmowanej publiczności. ’ 

Na wszystkich dotychczasowych przedsta- 
wieniach — brakło niemal biletów. 

Nieliczne pozostałe bilety do. nabycia w 
zz (Mickiewicza 11) i od godz. 17 w kasie 

teatru. 

  

Początek punktualnie o godz. 20. Jutro — 
„Tamten“. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia“), 
— Dziś wraca na repertuar przezabawna 

krotochwila Moncey'a „Pan maczelnik, to ja”, 
jutro zaś grana będzie po raz ostatni w sezonie 
sensacyjna komedja Bernauera i Cesterrcichera 
„Pieniądz leży na ulicy*. 

„ Ceny miejsc na oba przedstawienia obowią- 
zują od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Występy artystów teatru „Perskie oko* 
w Teatrze Polskim. W sobotę 20-go i niedzielę 
21 b. m. o godz. il-ej w. wystąpią w Teatrze Pol- 
skim artyści b. Teatru „Perskie oko*. 

R a dje. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 
WTOREK, dn. 16 października 1928 r. 
11.56—12.05: Transmisja z Warszawy, Syg- 

nał czasu, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 
oraz komunikat meteorologiczny, 16.10 — 16.30: 
Odczytanie : programu dziennego i chwilka li- 
tewska. 16.45 — 17.35: Audycja literacka: „Ksiądz 
Piotr” zradjofonizowana nowela Kazimierza Przer- 

skiej (na życzenie słachaczy poraz drugi). 17.35— 
18.00: Transmisja z Katowic. „O humorze ślą- 
skim" odczyt wygł. prof. St. Pigoń. 18.00—10,00: 
Transmisja z Warszawy. Koncert kameralny. Wyk. 
Zofja Ossendowska (skrzypce), Jadwiga Zalewska 
(tort.). W programie P. Nardini, D. Scarlatti, Giuck 
i inni. 19.00—19,45: Audycja literacka ku uczcze- 
niu 150 rocznicy śmierci Kazimierza Puławskiego, 
Fragmenty z „Księdza Marka* ]. Słowackiego w 
wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. słowo wstępne wygł. 
Józei Wierzyński. 19.45: Komunikaty, odczytanie 
programu na środę. 20.00—20.20: Sygnał czasu z 
Warszawy. „Zapolska jako autorka sceniczna” 
pogadanka w związku z wystawieniem dramatu 
„Iamten* w Reducie. 20.30—22.00: Transmisja z 
Warszawy. Koncert wieczorny. 22.00 — 22.20: 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty: P.A.T., po- 
licyjny, sportowy i inne, 

ia Wileńskim braki. 
Obfity połów w. obławie. 

Wykrycie dwóch spelunsk gry w karty.   W mocy z soboty na niedzielę organa poli- 
cyjne dokonżły zupełnie niespodzianie masowej 
rewizji i lustracji wszystkich znajdujących się w 
śródmieściu lokali nocnych. Lustracja dzła nie: 
zwykle obfity połów. Po pierwsze w całym sz6- 
regu piwiarń przyłapano wódkę, jaką raczyły się 
również i osoby, które z tytułu swoich funkcyj 
nie miały ku temu prawa. Po rewizji w piwiar- 
niach zajrzano również do popularnej w szero- 

Wiedząc z praktyki o trudnościach dostania się 
do tego sezamu, policjanci musieli przesadzać 
płoty sąsiednich posesyj i w ten sposób dostaw- 

mieszkania p. Antoniowej Okazuje się, że trafili 
Oni na moment, kiedy trzech amatorów hazardu 

zawzięcie rżnęło w karty. 
Nazwiska ich i adresy uwieczniono w pro- 

tokule. Przy tej okazji w mieszkaniu przeprowa- 
dzono rewi ję, podczas której znaleziono mo? 
butelek po wypitej wódce, co daje dużo do my- 
ślenia tem bardziej, że u Antoniowej już nieraz 
dokonywano podobnych odkryć. 

Niejako ukoronowaniem powyższych wypi= 
ków lustracji była wizyta w ustronnym lokalu 
klubu kolejowców przy ul. Dąbrowskiego 5. Tam 
również policja użyła fortelu. Wkroczono do 
środka wówczas, gdy wychodził jeden z gości 
klubu. Nietrzeba chyba zsznaczsć, jaka konster- 
nacja powstała wśród obecnych. Policja bowiem 
weszła па salę wm omencie, kiedy rozbijano bank. 
Łupem policji padła grubsza gotówka ikarty oraz 
co najboleśniejsze, wszystkich obecnych w po- 
kaźnej liczbie dwudziestu kilku osób wpisano do 
protokułu, co niektórym z grających napezno 
niewyjdzie na zdrowie. 

— Zdemasko: na banda przemytników 
mści się. Wzw u z ujawnieniem w domu 
Nr. 13 przy ulic, W, Stefańskiej składu przem ©- 
niczego główny winowajca Kort począł dochod: ć 
kto przyczynił się do ujawnienia jego Spraw:k. 
Podejrzenie padło na dozorczynię tego domu An-   ne 200 złotych na pomoce szkolne, pani K. Rou- 

binie-Adamskiej Ё 
nę Sawko, którą dzięki „wstawiennictwu* Kosia 

za bezinteresowne wykonicięgsudięt> z posady i tem samem pozbswiono 
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mieszkania. Wyrzucenie na bruk tsk dalece po- 

działało na biedną niesłusznie posądzoną kobietę, 

że postanowiła odebrać sobie życie i w tym celu 

napiła się rozczynu taniny, W ostatniej chwili zdo- 

łano ją uratować. Policja wszczęła w tej sprawie 

dochodzenie. 

— Szesnaście bójek w jednym dniu. Ubieg- 

ła doba obfitowała w cśły szereg wypadków spo- 

wodowanych nadużyciem alkoholu. Wystarczy 

tylko przytoczyć fakt, że 16 osób podczas bójek 

odniosło obrażenia ciała. z 
— Nieuchwytni złodzieje. Mienie miesz- 

kzńców Wilna jest wystazione na poważne nie- 

bezpieczeństwo. Niema dnia, żeby niedokonano 
kradzieży a najbardziej zatrważejącem jest to, że 

nie słyszymy, żeby ujawniono sprawców. 

Onegdaj donosiliśmy © okradze iu miesz- 

kań przy ulcy Szopena i Konarskiego, teraz zno- 

wu mamy do zanotowania poważną kradzieź bie- 

lizny z pr-lni przy ul. Popławskiej 13. Jscyś na- 

prawdę nieuchwytni sprawcy grasują w Wilnie. 

— Zatrucie się inżyniera. W niewyjašnio- 

nych narazie okólicznościach zatru się opjum inży- 

nier Stanisław Moszczyński (zauł. Bernardyń- 

ski 10). 
— Harce samochodowe. Onegdaj na ulicy 

Wiosennej autobus Nr. 14437 podczas wymijania 

z wozem wjechał na chodnik, przez który_prze- 

chodziło w tym momencie kilka osób. Dwóch 

przechodniów zostało odrzuconych przez skrzydło 

autobusu, wskutek czego ulegli oni naszczęście 

powierzchownymi tylko lecz niemniej dotkliwym 
obrażeniom ciała. 

1 sadów. 
Proces 35 członków K. P. Z. B. 

Wczoraj w tut. Sądzie Okręgowym rozpo- 

czął się proces 35 włoscian—białorusinów oskar- 
żonych z artykułu 102 K. K., część I. Z nich 23 
odpowiada z więzienia, są to: Szymon Siemasz- 
kiewicz, Bazyli Monit, Teodor Wysocki, Makar 
Bondarewicz, Wincenty Posoch, Maciej Żalewicz, 
Alexy Rusak, Prokop Sapacz, Onufry Kołyniec, 
Saweljusz Masewicz, Jakób Salżycki, Aadrzej Mo- 
gilnicki, Piotr Bielko, Józef Kochanowski, Teodor 
Leśkieć, jan Nawasz, Władysław Strach, Jan Ja- 
błoński, Piotr Bałysz, Paweł Bałysz, Piotr Strasz- 
kiewicz i Dymitr Sulżycki. 

Z wolnej stopy odpowiadzją. Teodor Świri- 
do, Alexander Stefanowicz, Piotr Żukowski, Jen 
Równy, Kirył Wojtko, Stefan Sinkiewicz, Marek 
Budoj, Teodor Żalewicz, Paweł Pawlukiewicz, Mi- 

chał Buliński, Alexander Poznański i Adam Szy- 
monowicz. 

Miejski Kinemategraf 

kallaralno-Oźwiatewy 
SALA MIEJSKA 

(Ostrobramska 5) 

„Fawor 

KINO-TEATR |Daiśl Sensacja doby obecnej! Monu 

BIAŁA GWARDJA 
„NELIOŚ” 
Wileńska 38. 

Przed godziną dziesiątą pod silną strażą 

wprowadzeją na salę podsądnych, którzy usado- 

wiwszy się na ławach rzucaj niespokojny wzrok 

w stronę swych rodzin, licznie zebranych w Sali. 

Pe usadowieniu podsądnych i izolowaniu świad- 

ków, na salę wchodzi Sąd, w skład, którego wcho- 

dzą sędziowie: Jodziewicz, jako przewodniczący, 

Brzczowski i Umiastowski. Oskarża znany z pro- 

cesu „Hromady* pprok. Rauze. Po załatwieniu for- 

malności personalnych nastąpiło odczytanie aktu 

oskarženia, z«wierającego 22 arkusze pisma ma- 
szynowego i «tóry mówi, że wyżej wymienieni 

mieszkańcy powiatów mołodeczańskiego, oszmiań- 

skiego i wołcżyńskiego należeli do spisku, który 
miał na ce'u oderwanie ziem wschodnich od Pol- 

ski, wywołanie powstania, obalenie istniejącego 

ustroju społecznego I przyłączenie tych ziem do 

Z. S. S. R. celu wprowadzenia tego w czyn 

oskarżeni urządzeli wiece, zebrania, manifestacje, 

brali czynny udział w wyborach tak sejmowych 

jak i lokalnych, wyw.eszali sztandary i rozrzucali 

bibułę. Po odczytaniu aktu oskarżenia na zapyta- 

nie przewodniczącego niektórzy z podsądnych 

częściowo przyznali się do czynów zarzucanych 
im przez urząd prokuratorski, Są to: Rusak, Sul- 
życki, Rowny, Sulżycki drugi, Wojtko, Sinkiewicz, 

Bsdaj, Zalewicz, Pawiukiewicz, Monit i Nawusz. 
Po wyjaśnieniach podsądnych wprowadzono do 
sali świadków, których liczba wynosi 93 osoby, 
w tem 34 ze strony oskarżenia. PO zaprzysiężeniu 

przystąpiono do badania $wiadków Cichockiego i 

Heppela t. j. tych, którzy jako funkcjonarjusze ; 

P. P. bezpośrednio stykali się z całą działalnością 

oskarżonych w okresie od 1921 do 1926 r. Zez- 

naniom ich pilnie przysłuchuje się ława obrońców, 

których jest kilku z adwokatem Duraczem na 

czele. Proces potrwa kilka dni. 

Ohydna sprawa. 

Onegdaj w Sądzie Okręgowym toczyła się 
rozprawa przeciwko Juljanowi Szyszkiewiczowi 
oskarżonemu o niedozwolone praktyki seksualne 

z 7 letnią dziewczynkę. Rozprawa toczyła się 
przy dzsiach zamkniętych. Sąd po zbadaniu ca- 

łokształtu Sprawy wyda wyrok skazujący Szysz- 

kiewicza na 4 lata cięż. więzienia. 8 

  

   

  

Z ruchu wydawniczego. 
„ Adam Fiszer, Rusini. Zarys etnografji 

Rusi z 3 tablicami i 33 illustracjami, Wydawnict- 
wo Zakładu Narodowego im. Ossolinskich r. 1928. 
Str. VIII--192. 

Książka stanowi pendent do poprzedniej 

pracy tegoż autora p. t. Lud Polski. Po wstępie 

za
a 

    geograficzno-historycznym omówiona jest kultura 

Od dnia 12 do 17 października 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy 

66 Najnowsze 
yta Rotszylda FR. CELNIKA podług powieści 

GEORGE SAND w 12 aktach. W rolach głównych: 
Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 3.30. 

Następny program: „OBROŃCA ZACHODUŃ, 

w rol. główn. 

walk z czerwonymi. Wnętrza pałaców. Piękne zdjęcia miejscowości. Sensacyjno-erotyczna. 

Orkiestra powiększona. Do £. 1 przy for 

LYA MARA i HARRY LIEDTKE 

Początek seansów od £. 4-0. 

mentalny dramat erotyczny „TRAGEDJA CIEMNOTY" 

ekranu LON CHANEY ulubien. publ. RICHAR- 

DO CORTEZ i przepiękua BARBARA BEOFORD. Niezwykle realnie odtworzone sceny 

tepianie P. Weinbers. Seansy Og. 4, 6, 

wiL BE R 3 KI 

rybactwo, materjalna Rusinów, więc myśliwstwo, 
formy hodowla zwierząt, bartnictwo, rolnictwo, 

osadnicze, budownictwo. 
W rozdziałach o kulturze społecznej i du- 

chowej czytamy o zwyczajach weselnych, pogrze- 

bowych, prawie ludowem, wierzeniach i zabobo- 

nach, pieśniach i wodowiskach łudowych, oraz 

sztuce. 
Niezmiernie instruktywny jest ustęp 0 dzie- 

jach etnografji ruskiej, doprowadzonej do ostat- 

nich wydawnictw i opracowań, Oraz bibljogištja 

przedmiotu. Przy sposobności należy wyrazić żal, 

że niema dotąd analogicznege studjum etnogra- 

ficznego o Biełorusinach. : 

Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy. 

Nadto Aanonimowe Pieśni i Listy miłosne z XVI 

w. Opracował Tadeusz Sinko. Biblioteka 

Narodowa Serja 1 Nr 118, Kraków 1928. Str. 

XXXVI +- 127. у 3 
Wstęp. prof. Sinki zawiera biografię Sza- 

rzyńskiego, omówienie jego nielicznej spuścizny 

i wywód, że przypisy * ane Szarzyńskiemu wiersze 

miłosne, zawsrte w kodeksie Zamojskich, nie są 

jego pióra (wbrew twierdzeniom Brucknera). 

Prócz poczyi Szarzyńskiego przynosi tomik 

20 erotyk z rękopisu Zamojskich i 30 listów mi- 

łosnych Anonima—Protestanta z XVI wieku, łącz- 

nie najpiękniejsze utwory liryczne połskie, które 

powstały w XVI wieku po Kochanowskim. 

Michał Janik. Dzieje Polaków na Sy- 

berii. Krakowska Spółka Wydawnicza. Kraków 

1928. Str. VIII -- 472 z 23 ilustracjami. 
Piękną tę publikację omówimy niebawem 

obszernie. Ad. H. 

SPORT. 
Zawody na odznakę sportową P. Z.L.A. 

W ub. niedzielę odbyły się na boisku 

sp. 6 p. p. Leg. na Antokolu doroczne za: 

wody na odznakę sportową P. Z. L. A. 

zorganizowane przez Wileński Okręgowy 

Związek Lekkiej Atletyki. 

W zawodach powyższych wzięło n- 

dział ogółem 184 zawodników, w tej licz- 

bie 127 chłopców, 51 mężczyzn i 6 ko- 

biet. 
Ze szkół reprezentowane były gimn.: 

Lelewela, Mickiewicza, Słowackiego, Z 

Augusta, O. O. Jezuitów, szkoła techn. 
gimn. litewskie, gimn. rosyjskie, gimn. Kra- 

szewskiego, gimn. Czackiego, Sem. naucz. 

gimn. z N. Wilejki i szkoła handlowa. 

arcydzieło reżysera 

  

KINO 

„М" 
Mickiewicza 22. 

Dziś szlagier sezonu! 

obrazie p. t. 

Znakomita 

ws wspaniałymm wschodzim 

oraz 

Bebe Daniels 

Dziś po raz pierwszy w Wilnie, nareszcie szlagier! dla obywateli i żołnierzy 

Kto? Co? Kto? wszyscy razem: CHARLIE CHAPLIN, HAROLD LLOYD, 
PATASZON to nic wobec Szwejki odtwarzzjącego ordynansa SZCZAPĘ w filmie 

i WILLIAM POWELL 

órka Szeika 
Nadprogram: wesoła komedja w 2 akt. Początek © godz. 4 ej, ost. 10.25. 

BUSTER KEATON, PAT i 

RICHARD ARLEN 

wszystkich krajów. 

osnutym na popularnel 

  

   

Ze stowarzyszeń i klubów reprezen- 

towane były Zw. MŁ Wiejsk., Sokół, Har- 

cerstwo, Pogoń, A. Z.'S., Makabi, Ž A.K.S. 
Siła, Tur, Ognisko, 6 p. p. Leg. 13 p. 

Sap. 

Całzowicie wypełaiło warunki: w 

grupi: chłopców 31 uczestników, w grupie 

mężczyzn 4 i w grupie kobiet 6, czyli ogó- 

łem 41 ucz. 

Pozostali bądź nie ukończyli konku 

rencji z powodu późnej pory, bądź też nie 

spełnili jeszcze całkowicie warunków, któ- 

rym będą mogli zadośćuczynić następnej 

niedzieli. 

Najlepsze wyniki w poszczególnych 

grupach osiągneli: 

W grupie chłopców: w biegu 60 m. 

1) Smo:goński (Z. A. K. S.) 8,1 s. 2) 

Skidelski (Z. A. K. S.) Jarmułowicz (£. 

Lelew.) i Beranson (g. Słow.) 8,2 3) Ra- 

dziul (szk. techn.) 9,3 w biegu 300 m. 1) 

Nowicki (Z. Aug) 42,6 2) Strarzyński (Z. 

Aug.) 43,2, 3) Kijakowski (g. O. O. Jez.) 

43,4 w biegu 1500 m: 1) Jakowlew (g. N. 

Wil.) 5:31,6 2) Zajewski (g. Słow.) 5:04,6 

3) Zembczycki (g N. Wil.) 5:13, w skoku 

w dal: 1) Jakowlew 520 cm. 2) Burzyń- 

ski (szk. techn.) 501 cmr., 3) Druet (g.0.0. 

Jez.) 489 cm. w rzucie kulą: 1) Druet 

20 m.90 (oburącz) 2) Puszkarzewicz (g. 

Z. Aug.) 18 m.81 3) Miecznikowski (g. 

Lelewels) 18 m. 72. 

W grupie mężczyzn: w biegu 100 

m.: 1) Brzozowski (Ognisko) 11,9 s. 2) 

Zienowicz K. (Ognisko) 12,2 3) Zienkie- 

wicz (Ognisko) 12,4; w biegu 400 mtr: 

1) Brewiński (3 p. sap.) 59,9 2) -Kocha- 
nowski (Siła) 60 s. 3) Puszkarzewicz (Le- 

jewel) 69,2 s. w biegu 5000 mtr.: 1) Ru- 

dek (3 p. sap) 18:36,4 2)_ Wróblewski 

(Pogoń) 19:053) Jasiński (A. Z. S.) 19:21,8, 

w rzucie kulą: 1) Zieniewicz 16 m. 47 

(oburącz) 2) Zienkiewicz (Ognisko) 15 m. 

27 3) Paakiewicz (3 p. sap.) 15 m. 26; w 

skoku w dal: 1) Brzozewski (Ognisko) 

569 cm., 2) Kaciszczenko (Zw. Mł. Wiejsk.) 

537 cm, i 3) Zieniewicz (Pogoń) 530 cm. 

  

Przezorność obywatela świadczy o jego kulturze! 
Największa i najszczęśliwsza Kolektura Polskiej P. 

H. MINKOWSKI """*"' 
Centrala w Warszawie. Nalewki 40, tel. 296 35. P. K. 03553. 

Komunikuje, że rozpoczęła już sprzedaż zawsze szczęśliwych 

Niemiecka 35 

  
i cały szereg innych znacznych sum, 

ogólna kwota wygranych zł. 26,761,600 

ос=х CO DRUGI LOS BEZWARUNKOWO WYGRYWA oG©0 

Czas decyduje o waszej fortuniel Nie 

do Kolektury 
gdzie szczęście stale sprzyja 

Zlecenia zamiejscowych uskuteczniami niezwłocznie po wpłaceniu należności 

H. MINKOWSKIEGO Wilno, 
graczom. 

na nasze konto w P. K. O. 80928. 

aństwowej Loterji Klasowej 

P. K. O. 80928. 

zwlekajcie i czemprędzej udajcie się 
Niemiecka 35. 

` = 

I W grupie kobiet: w biegu 60 m.: 

1) Lewinówna (Makabi) i Dargužafiska 

(Makabi) 9,4 s. 2) Dalifska (Makabi) 9,85. 

3) Śnipiliska (Makabi) 10 s. w biegu 500 
m: 1) Lewinówna 1:41,2, 2) Sulkowska 
(Harc.) 1:47,3 3) Dalińska 48,8; w skoku 

w dal: 1) Lewinówna 4,08 cm. 

żańska 382 cm. 3) Dalińska 371 cm. w 

pchnięciu kulą: 1) Lewinówna 15 m. 74, 

2) Bakówna (Makabi) 13 m. 48 3) Šai- 
piliska 12 m. 99. 

Międzykiubowe zawody bokserskie. 

W niedzielę, dn. 14 X. w krytej ujeżdzalai 
przy ul. Mickiewicza odbyły się międzyklubowe 

zawody bokserskie z udziałem klubów: A. Z. S., 
7. А. К. $., Siła, Strzelec, oraz W. K. S. Legja 
(Warszawa). 

Ogółem rozegrano 6 wżlk Iz czego 5 wagi 
piórkowej i jedna wagi lekkiej. 

_ Wyniki walk były następujące: 
W 1 parze Statkiewicz (Siła) pokonał Pu- 

dzińskiego (Ż.. A. K. S.). 
W 2 parze Rutel (Ż. A. K. S.) pokonał Ur- 

banowicza(Siła). 
_ W 3 parze Markowicz z A. Z. S. odniósł 

zwycięstwo nad Michałowskim (Strzelec). 
3 Walka Kozłowskiego (Siła) z Mironowskim 
(A. Z. S.) nie data rezultatu 

W 5 parze Pilnik (Ż. A. K. S.) uzyskał 
przewagę na kunkty nad Matulewiczem z A.Z.S-u 

Walki zakończyło bardzo ładne spotkanie 
ace z Legji warszawskiej z Łukminem z 

: -U. 
Zwyciężył zdecydowarie Łukmin. 
Publiczności zebrało się ponad 200 osób, 

IV Marsz Trzynastki. 

: Zawody w tradycyjnym „Marszu Trzynast 
ki* odbyły się w ubiegłą niedzielę. Do zawodów 

| stanęły trzy zastępy „Czarnej Trzynastki" Wil. 
Druż. Harc., smagając się na tradycyjnym szlaku 
od ul. Raduńskiej przez Kropiwnice, Zaścianki i 
pu do W. Pohulanki. Trasa marszu wynosiła 

m. 
| Zespołowo zwyciężył zastęp „Sokołów" w 
składzie: Milewski W., Krupowies W., Kucko S. i 
Dobrełowicz W. przybywając do mety w _ czasie 
84.5 min. Drugie miejsce zajął zastęp „Zbików* 
(czas 87.3 min. i trzecie miejsce zajął zastęp „Li- 
sów” (czas 95 min.). 

Indywidualnie zajęli pierwsze miejses: Troch- 
lecki Z. czas 78.5 min., Krupowies W. czas 79 m 
i Kucko S. czas 81.5 min. Poza konkursem sta- 
wał Rakowski A, osiągając czas 76. min: 

Zi ————— 

Požyczki 
załatwiamy szybko i do: 

godnie. 3424-2 

Wileńskie Błuro 
Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 
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Człowiek o 1.000 twarzy, mistrz я ; ASESZENENNNENAMM 

| Losėw do klasy 1-ej—18-ej "oko" 5 zakartó | 
11 łęsu 40 zł. Główna Kauunununusunzanunam 

е w 

03. | Cena: В " 27 | wygrana Il. 75000 DOKTÓR MEDYCYNY 

f. GTMAŁG 
(horoby weneryczne | skórne. 
Elektroterapia,  dłatermja, 

słońce górskie, 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej. 

2) Dargu-, 
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Wypłacamy wszelkie wygrane. 

Kino 

„Plecadiily     i łośnej łeści H jwi iata” i jskłej w filmi 
. 

Sz CZ sai a A Roc ui duona Ga Tabele wygranych do przejrzenia u nas, codziennie bezpłatnie niezależnie od tego Przyimuje 9—-2 15—=7. 29% CI 

zczapa na cars m ba u Mikołaja Il w czasie wojny. Udział biorą: Car dzie los został nabyty. 3429 ———— 

Wielka 42. Mikołaj, Carówńa, Rasputin i Carska Kamarylla. KAWGHWGORGOWGDO (GDZUGONGONGDNGONGOWGONGECCH 
© 

я 
® ® 

KINO |DZIŚ! o niedzieli włącznie 2ga i OSTATNIĄ SERJA ROZGŁOŚNEGO OBRAZU Obwieszczenie. 3 DONKI DREWNIANE 5 [. : вгпп‘е"‘ 

według powieści Jaljes Verne'a 
C. Smajkiewicz, na 

KURJER CARSKI "was sro. 
Iwan MOZŽUCHIN i Natalja KOWANKO 

Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie, ‚ 

zasadzie art. 1027 i 1030 U. P. С. tudzież & 33 Instrukcji o 

przymusowem ściąganiu państwowych podatków i Opłat z dnia 

17.V 1926 (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr 15) podaje do wiadomości 

w pobliżu kolel sprzedamy 
za 10.000 złotych. 

Wileńskie Biuro 

chor. skórne, weneryczne 
sytilis i moczoplciowe. 

Mickiewicza 28 m. 5 | „LUX   Mickiewicza 11. | W rol. główa. 
ogólnej, iż w dniu 19 października b. r. o godz. 11 w Wilnie Komisowo-Handiowe S 

Dia mtodziežy dozwolone. W dniu premiery i dni świąteczne bilety honorowe nieważne. | przy ul. Portowej Nr 7 odbędzie się sprzedaż z licytacji 2 ma- || Mickiewicza 21, tel. 152. Przyjmuje od 9—1 i 4—8. 

szyn drukarskich, oszacowanych na 2869 zł. 48 gr. należących 3305 

  

  

    

do Ludwika Chomińskiego, — na pokrycie zaległości podstko- 

wych. Przedmioty powyższe oglądać można w dniu licytacji od 

godz. 10 do 11. 
1596/V1 3441 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU i PIENIĘDZY. 

Każdy posładający elektryczne oświetlenie w domu może 

sam stosować elektryczne masaże oraz naświetlania za pomocą 

elektrycznego aparatu „MEDIOLUX*, wytwarzającego ultra- 

fioletowe promienie i zarazem ozon, Maszże i naświetiania sto- 

sowane są w najrozmaitszych dolegliwościach jak: artretyzm, 

reumatyzm, bóle neuralgiczne, isjasz, wypadanie włosów, pie- 

lęgnowanie cery, usuwanie zmarszczek, i t. p. Sposób użycia b. 

est Cena przystępna. Žądajcie bezpłatnych prospektów. D/H 

abor, 

KINO 

WANIA 
Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 
|" obok dworca | zpSlach głównych: DOLORES DEL RIO, 

Dziś! W 8-mą ROCZNICĘ WYZWOLENIA WILNA! 

Z krwawych walk O WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ _POLSKI 

MOGIŁA NIEZNANEGO ZOŁNIERZA 
Monumeatalne arcydzieło w 15 akt. w rolach tytułowych MARJA MALICKA, WŁĄDY- 

SŁAW WALTER i MARJA GORCZYŃSKA. Uwaga: Honorowe bilety i jednorazowe 

karty wstępu nieważne aż do odwołania. DYREKCJA. 3367 

NOWOŚĆ! 
Aparat do 
rachowania 

DOKTÓR 

KLIMOWICZ * 
Choroby weneryczne, Syfi- 

lis i skórne. 

Wielka 21. 
Qd9—i i 3—8. (Telef, 921). 

Dr. Kenigsherg 

С. Smajkiewicz 

Dziś i dni następnych! Wielka premiera Pr rega p. t. ) ca 

" j Ы Zrš ochanka Torrezdora). Wspaniały dra- 

Igrzysko N amiętności mat hiszpański w 12 aktach. 

największe sława Ameryki, WIKTOR MC. 

        
  

  

   

kolejowego). LEGLEN i DON ALWARADO. Początek seansów "o godz. 6, w niedziele i święta o 8. 4. | tanci, Bydgoszcz, skrzynka poczt. 61. Poszukiwani Eeprezen 

Cenv_miejsc. zwykłe. 3385 5 CHOROBY WENERYCZ R S 

PRZETARG в Obwieszczenie. NE i SKÓRNE. Przyjmuja 

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa D. 5 DOBRY TOWAR a RCA пАа AD USE © аее 8 53 lnskukcji ol ces Mickiewicza 4 
ileński Urz Voje: Ięg0wa Dyrekcja Robót | 55 

zasadzie srt. i . P. C. : 3 rukcji o RÓ 

Publicznych) ogłasza piśmienny przetarg ofertowy Ra Mów zi NISKA CENA przymusowem ściąganiu państwowych podatków i opłat z dnia a aka SR. 1 Aue S każ 

gmachu Starostwa w Postawach (800 mtr.3). =! ODNE SPŁ ATY 11.V 1926 (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) podaje do wiadomości Wytwórnia SGI kaz Е . ,Z.P. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 1928 roku| Ż5) WYG ogólnej, iż w dniu 19 października b. r.o godz. 12 w Wilnie | Krakow, Krakowska 33. 3435 

o godz. I2-ej w. Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Dzi OTO ZALETY FIRMY przy ul. Jagiellońskiej Nr 11 odbędzie się sprzedaż z licytacji| ——— . DR. MED. 

Wilnie, przy ul. Magdaleny Nr. 2. pokój Nr. 78. Piśmienne o- BI tokarni, maszyny do pisania i mebli, oszacowanych na sumę w średnim wi 

ferty wiane być złożone w tymże dniu do godziny 9-ej i pół w | = 66 570 zt, a naležących do Apolinsrego Slusarskiego, — na po- ЕННЕ dl dll || l 

Kancelarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji pokój Nr. 92, łącz- 9 krycie zaległości podstkowych ku_ poszukuje в 
1597/VI 3432 С. Smajkiewicz. osady boby, 

Wilno, Ś-to Jańska 9. 
po Dy, 

PA z dobremi 
rekomendacja- 

mi, zgodzi się na wyjazd. 

Ul. W. Pohu!lanka 6 m. 11 

  

nie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum 
przetargowe w wysokości 4 proc. zaoferowanej sumy. 

W ofercie winien być podany minimalny termin, w Któ- 
rym firma podejmuje się wykonać objętą niniejszym  przątar- 

giem robotę. 
Ogólne warunki 

Adjunkt Kliniki Syfii.-skór- 

raej Uniw. $.B, powrócił 
i wznowił przyjęcia chorych. 

Wileńska 34, m. 3 od 4—7 pp. 
3433 9 

    

doświsdcz. Osoba 
Potrzebna do 1!/2 - rocznego 
chłopczyka. Ul. Subocz d.   

  

przetargu i ślepy kosztorys otrzymać 86
5 

DUŻY WYBÓR SPRZĘTU RADJOWEGO. ZAKONANE   można w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, 
6-a, m. 6, dr. Czarnowski. si oodr=4-—5, 

pokój Nr. 78, za zwrotem kosztów wykonania. Tam również OBWIESZCZENIE. 1595/V1 3430 ŠE Bez rekomendacji nie przy- SZM PORTO KSNKENENENNSNNANENNE 

można codziennie od godz. 12-ej do 13-ej przejrzeć ogólne i я i i ibińsk chodzić. 3416 0|7qyhiąną ksiażie wojsko-|4 Ale ki z 

techniczne, „warunki wykonania ГОВОЕ рг оао “ Rob; |zasadze autakułów [0 Skarbowćj w, Cu tudnież $ 88) Iostytuci iro J. Kibińskiego |" Л а“ уа przez | uszerk' = 
0 i . . a i „ Р. ©. 0 ln 

» 

proj projekt umowy oraz ogólne Erzep. rtyskułów 1027 1 103 podatków: i<opłat Z ma do sprzedania książkę wojskową, P.K.U, Wilno, naimię Kon- NEZEUUKOZCZAKNERAREWE 

o przymusow em Ściąganiu państwowych 

U ; Nr 15) podaje do = 
w 

Publ. o przetargach, które dia ofertanta są obowiązujące. 
Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru ofer. 

tanta, uzeleżniając to od fachowych i finansowych zdolności 

przedsiębiorstwa, oraz prawo zredukowania ilości robót lub 
nawet zupełnego ich zaniechania. 

Do robót przy budowie gmachu Starc 

lub. wyd. przez P.K.U. 

Lida na imię Jana Terpi- 

gorowa, rocznik 1888, u- 
nieważnia się 3396-1 

WILLE, PENSJONATY 
i PARCELE. 

Pianina 

dnia 17.V 1926 (Dz. Urz. Min. Skarbu 
mości. ogólm :j, iż w dniu 17 października b. r. O godz. 

Wilnie przy ul. Zawalnej Nr. 20 w Biurze Ekspedycyjno - Tran- 

sportowem „Ńlercant* odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej 

wymienienych ruchomości, należących do tegoż Biura, na po 

stantego Szymblera, roczn. 
1893, unieważsia się. 3421 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
stwa w Postawach         będzie wydany rządowy materjał — cegła, kamień i cement po | krycie zaległoś ci podatkowych. 

ż : 

cenach zakupu. s : 2 maszycy do pisania, 3 stoły, biurko, szała, 2 wozy, |do wynajęcia. Reperacja I ana LA ze : Popierajcie przyjmuje od 9rano do 7 w. 

: za nis ES > IA Mas możns oglądzć w dniu dicytacji od strojenie. Ui. Mickiewicza no na imię Stanisława Miszkiss. Ligę Morską Rzeczną ul. Ać. Mickiewicza 30 m. 5. 

3428/1504/V1--1 (—) Fr. Wojciechowski. | godz. 11 do 12. C. Śmajkiewicz. 24—9. Estko. 3152 | Unieważnia się. ESS TSRS EASA | ©: Zdr. Nr 5098 2152 

      
oł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł: Redaktor działu gospodarczego pije od godz. 6 do 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Ogłoszenia przyjmują się od 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 893. 

ZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście I i II str.—30 gr., Ill i IV str.—25 gr., za tekstem—10 gr., egłosze- 

NA 6056 A kio zniżki, ogł. cyfrowe i tabelowe © au drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% dreżej. Zagraniczne 16% drożej. 

łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku egłoszeń. 
: 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 
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