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Drobiazgi bałtyckie. 
"Od czasu podróży prezydenta 

Estonji Tennisona do Szwecji dużo 
mówiło się o ewentualnem zbliżeniu 
państw bałtyckich do Szwecji. Pisały 
się o tem artykuły głównie w Niem- 
czech i Sowietach. Stwarzano najróż- 
norodniejsze hipotezy, stawiano ho- 
roskopy. Trwało to jednak krótko. 
Urzędowe czynniki szwedzkie wszelką 
dyskusję w tej sprawie przecięły ofi- 
cjalną denuncjacją. Mówi się w niej, 
że Szwecja zamierza stworzyć wielkie 
stowarzyszenie, jakiś związek „Pół- 
noc", jednoczący państwa skandy- 
nawskie i bałtyckie. Ale... ale, zwią- 
zek ten dotyczyć ma wyłącznie spraw 
kulturalnych. W sprawach  politycz- 
nych Szwecja w dalszym ciągu rezer- 
wuje sobie najzupełniejszą swobodę 
działania i o żadnych bliższych sto- 
sunkach z państwami bałtyckiemi nie 
myśli. Na tem kwestja została nara- 
zie wyczerpana. Dziś w Rydze czy w 
Rewlu więcej się mówi O projekto- 
wanej budowie dużego promu, łączą- 
cego Libawę i Rewel ze Szwecją, niż 
o związku politycznem państw bał- 
tyckich i skandynawskich. 

Skoro już mowa 0 Szwecji, warto 
wspomnieć, iż z okazji wizyty króla 
hiszpańskiego w Sztockholmie, Mię- 
dzynarodowe Biuro Prasowe w Szwe- 
cji zbadawszy genealogję obecnie pa- 
nującego dumu hiszpańskiego, wyja- 
Śniło, że król hiszpański Alfons po- 
siadę w sobie krew szwedzką. Mia- 
nowicie jest on potomkiem  Średnio- 
wiecznego króla szwedzkiego Ericka 
Swiętego, który zmarł w 12 wieku. 
Dotychczas Erick jest patronem mia- 
sta Sztockholmu. 
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Ciekawe dane o ruchu mahome. 
tańskim w Estonji przytacza „Reva- 
ler Bote". Okazuje się, że w Estonii 

zacho- 
wujących bardzo skrupulatnie swe 
obyczaje i religję. Największe skupie- 
nie Tatarów znajduje się w Narwie. 
Mieszka ich tam 76. Przeto Narwa 
Stać się ma niebawem głównym cen- 
trem mahometańskim na państwa 
bałtyckie. "Tam również wybudowany 
będzie meczet. Fundusze na budowę 
świątyni zbierane są ze składek miej- 
scowych, głównie zaś od Tatarów 
fińskich i niemieckich  mahometan. 
Powstaje również szkoła mahometań- 
ska. Jednakże główną sensacją jest, 

że dn. 7 wrzešnia įroku bieżącego 
rzeszła uroczyście na mahometanizm 

31-nio letnia Estonka z okolicy Jewa. 
Z tej okazji musiał być spisany pro- 
tokuł, że ta Alma i t. d. (tak jej by- 
ło na imię) dobrowolnie bez żadne- 
go przymusu zmienia wiarę i prze- 
chodzi na łono wyznawców Proroka. 
Po odbyciu wszelkich wymaganych z 
z przepisami ceremonij Alma otrzy- 
mała imię Sara. 
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Morze Bałtyckie staje się z dnia 
na dzień coraz większem polem do 
popisu dla przemytników spirytusu. 
Walkę z tą plagą prowadzą wszy- 

stkie państwa równie energicznie, lecz 
jako reakcja zwyczajna w takich wy: 
padkach, przemytnicy uzbrajają się 

coraz bardziej zarówno w nowocze- 

sen metody obrony, jak większe 
statki i nawet... łódki podwodne, jak 
to miało miejsce przed rokiem. 
Obecnie niemniej sensacyjna  Ode- 

grała się walka na wodach bałtyckich. 
Koło Alandu łódź straży celnej spo- 
strzegła okręt przemytniczy. Zarzą- 
dzono natychmiast pościg. Okręt,;któ- 
ry wysadził część załogi swej :na ląd 
zdążył jednak zabrać swych towarzy- 
Szy i skierował się na pełne mo- 
rze. Z łodzi dano kilka sygnałów żą- 
dając zatrzymania. Gdy na wezwanie 
to nie było odpowiedzi padły strzały. 
Przemytnicy w odpowiedzi zasypali 
łódź strażniczą również gęstym ogniem 
karabinowym. Nie wiadomo czemby 
się skończyła ta bitwa morska, gdy- 
by okręt przemytników nagle nie wy- 
puścił wielkiej ilości gazów wytwa- 
rzających dymowe zasłony. Jak wi- 
ER technika najzupełniej ;odpowia- 

ająca wymaganiom nowoczesnej woj- 
ny... Statek przemytników uszedł bez- 
karnie. m. 
E OESIE S 

Należy mieć współczucie dla nię- 
szczęsnego cborego, cierpiącego na Za- 

parcie, który bezskutecznie wyprobówał 
wszystkie środki rozwałniające, Zachwala- 
ne w reklamach, tymczasem użycie Casca- 
rine Leprince w jlości I lub 2 pigułek 
wieczorem podczas jedzenia przyniosłoby 
mu szybką i pewną ulgę. Sprzedaż we 
wszystkich aptekach. 
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Sfosunki gospodarcze między Łotwą i Kownem 
RYGA. 1. 10. (PAT). Łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych ogłasza nastę- 

pujący komunikat: 
Dla uregulowania stosunków gospodarczych między Litwą i Łotwą w dniu 1 lipca 

1925 r. obydwaj ministrowie spraw zagranicznych zatwierdzili projekt umowy handlowej 
która następnie miała być uzupełniona wykazem towarów, jakie mogłyoy być przy 
zniżonych stawkach importowane do wymienionych państw. 

Odpowiednia mieszana komisja zebrała się w Rydze w grudniu 1925 r. i opracowa- 
ła wspomniany wykaz. Podczas przerwy w pertraktacjach obydwie strony zgodziły się 
na tymczasowe stosowanie minimalnych stawek i klauzuli największego uprzywilejo- 

wania. Na konferencji ministrów spraw zagranicznych w lipcu 1926 r. jeszcze raz po- 

twierdzono zasady, które poprzednio zostały ustalone. 
Po zmianach gabinetów w Litwie i Łotwie sprawa umowy handlowej w ciągu 1927 

roku nie posunęła się naprzód, aczkolwiek Łotwa niejednokrotnie wykazywała swą go- 
towość zawarcia umowy handlowej, a nawet unji celnej. Kiedy w początku rb. Łotwa 

miała wprowadzić nową taryfę celną próbowała ona znów uregulować stosunki ekono- 

miczne z Litwą choćby czasowo, litewski rząd jednak wymawiając się brakiem czasu, 
domagał się odroczenia tej sprawy, k 
wę do państw korzystających z klauzuli najwiel 
nika z chwilą, gdy Litwa poczęła 

ych z minimalnyci państw korzystając, 
czasowo w stosunku 

stosować nową taryfę celną, 

wskutek czego rząd łotewski wliczył czasowo Lit- 
kszego uprzywilejowania, a 1 paździer- 

włączając Łotwę do 

Mh stawek, rząd łotewski także postanowił stosować 

do Litwy klauzulę największego uprzywilejowania, dążąc jednocze 

śnie do zawarcia stałej umowy, któraby opierała się na zasadach stalonych w 1925 r. 

Umowy handlowe Esfonii 
TALLIN. 1.10. (PAT). Dziś po czteromiesięcznej przerwie odbyło się pierwsze po- 

siedzenie zgromadzenia narodowego, na którem Tennison w imieniu rządu złożył dekla- 

rację. 

W deklaracji tej Tennison poruszył sprawę umów handlowych z Austrją, Polską, 

Litwą, Niemcami i Brazylją, jakie mają być w najbliższym czasie zawarte oraz sprawę 

projektowanego zawarcia umowy handlowej z Rosją Sowiecką. 

Posiedzenie rządu Rzeszy 
BERLIN. 1.10. PAT). W poniedziałek o goz. 4-ej po południu zebrała się rada mi- 

nistrów Rzeszy w celu przeprowadzenia dyskusji nad sytuacją zagraniczną. 

W posiedzeniu biorą udział wszyscy ministrowie Rzeszy a pozatem sekretarz 

stanu von Schubert w zastępstwie ministra Stresemanna oraz dyrektorowie minister- 

jalni Gauss i Koepko. 

Sirajk rehofników porfowych w Australji 
MELBUORNE. 1.19. (PAT). Rozruchy na tle strajku robotników portowych trwają 

w dalszym ciągu. Atakowani są przedewszystkiem osoby pochądzące z południowej Eu- 

ropy. Wielu z nich przewieziono do szpitali. 

Zebranie przedstawicieli organizacyj górniczych z całej Australji nie powzięło żad- 

nej decyzji i odbyło dalszy ciąg ebrad do jutra. Przypuszczają tu, że dojdzie prawdopo 

dobnie do strajku generalnego. 

Zaburzenia w mieście 

MELBOURNE. 1.10. PAT). Wczoraj w różnych częściach miasta doszło do starć 

między strajkującymi a policją. Znaczna liczba strajkującyc 

werbującyem nowych robotników i rozpędziła oraz 

służbę. Kilka osób odwieziono do szpitala. Dzięki eer; 

nie przybrały wielkich rozmiarów. 

MELBOURNE. 1.10. PAT). W związka ze strajkiem pracow: 
ж * ® 

h zebrała się przed biurem 
ochotników przyjętych na 

cznej interwencji polic; rozruchy 

ników portowych wczo 

raj po południu doszło tu do nowych zaburzeń. Kilku wolontarjuszy odniosło rany. Do- 

konano licznych aresztowań. 

"Wybory w małem miasteczku niemieckiem 
BERLIN. 1.10. (PAT). W miasteczku Geestacht, leżącem w obwodzie wolnego 

miasta Hamburga, odbywały się w niedzielę wybory do rady miejskiej, które zakończy- 

ty się krwawemi zamieszkami. ži 

Do miasteczka, liczącego zaledwie 6.000 mieszkańców, przybył z Hamburga na 

dzień wyborów silne oddziały czerwonej gwardji i republikańskiej organizacji Reichs- 

bannerów, liczące zgórą 1000 ludzi. Około południa doszło do szeregu drobniejszych 

starć, a między godziną 3 a 4-tą na jednej z bocznych uulic miasteczka — do powaž 

niejszej bitwy, komuniści bowiem napadli na cofające się z miasta oddziały Reichsban- 

nerów. 

Wywiązała: się walka, w której obie strony używały kamieni, pałek, noży a nawet 

rewolwerów. Policja wzmocniona przez specjalne patrole z Hamburga nie mogła opa- 

nować sytuacji. 
Walka przybrała takie rozmiary, że wybory musiały być przerwane. W czasie — а- 

zamieszek komendant oddziału komunistycznego został zabity wystrzałami rewolwero- 

wemi. 11 uczestników walki po obu stronach odniosło ciężkie rany, — a około 250 Iżej- 

sze. 

Policjanci polscy na nauce w Wiedniu 
WIEDEŃ. 1.10. (PAT). Dziś o godzinie 10-ej przed południem nastą- 

piło w obecności posła Rzeczypospolitej Badera otwarcie polskiego kursu 

policyjnego w Wiedniu. 
Prezydent policji wiet deńskiej Schoer wygłosił przemówienie, w którem 

wyraził się zu uznaniem o działalności polskiej policji państwowej. Kurs pot- 

rwa 6 miesięcy. 

Manifestacje socjalistyczne w Wiedniu wzbronione 
WIEDEŃ. 1.10. (PAT). Władze polityczne I instancji zakazały odbycia manife- 

stacji socjalistycznej w dniu 7 października w Wiener Neustadt. Przeciwko temu zakazo- 

wi przysługuje zwołującym prawo wniesienia rekursu. Dzienniki sądzą, że wrazie wniesie- 

nia tego rekursu możliwe będą jeszcze rokowania w sprawie coinięcia zakazu. 

„Kraj nadwiślański jest niemiecki i niemieckim 

MALBORG, 
i hihelmowce 

a zd 46h odbywał się pod hasłem: 

i niemieckim pozostanie" 
helma ks. August 

pozostanie“. 
Tak mniemają prusacy. 

1 X. PAT. W ciavu ubiegłej soboty i niedzieli odbywał się 

Wilhelm. jeden z mówców pułkownik 

z szeregiem napaści przeciwko Polsce. 

Drobne wiadomości w dwóch wierszach 
RZYM. 1.10. (PAT). Jak donosi agencja Stefanie, 

zagranicznych przesłało 
rządu włoskiego 
Rossiego. 

* GRENOBLE. 1.10. (PAT). Wylewy w okolicy | 
szym ciągu. Jeden ze strumieni, niosących muł i żwir, 

dziś ministrowi pełnomocnemu 

na no 

* * * 

domów i 30 ha pola. 
* * * 

6w z Prus Wschodnich i wolnego miasta Gdańska. 
„Kraj nadwiślański jest niemiecki 

„W zjeździe wziął udział m. in. syn b. cesarza Wil- 
iisterberg wystąpił 

go ministerstwo spraw 
Szwajcarji odpowiedź 

tę szwajcarską w sprawie aresztowania Cezara 

olicy Valbonnais trwają w dal- 
zniszczył wiele drzew 

LONDYN. 1.10, (PAT). Venizelos przybył tu z Paryża owacyjnie wita- 

ny. W rozmowach oświadczył, że po rozmowach z Baldwinem i Cuschendu- 

nem, niezwłocznie powróci do Aten. 
sze 

BERLIN. 1.10. (PAT). Prezydent Hindenburg który kończy jutro 81 

rok życia, obchodzić będzie dzień urodzinw gronie rodziny w majątku swym 

pod Berlinem. 

Praga. 1.10. (PAT). 10 tysięcy górników w rejonie kopalnianym wpo- 
* * * 

bližu Kladna rozpoczęto strajk. 
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towy na stronie 

W perspektywie tygodnia 
Echa genewskie. Dyskusja w 

Ill komisji rozbrojeniowej na temat 

rezolucji, która zajęła parę posiedzeń 
ujawniła różnice pomiędzy stano- 

wiskiem, zajętem przez delegację fran- 

cuską, a delegacją niemiecką. Roz- 

dźwięków tych nie należy jednak trak- 

tować zbyt poważnie. Podobnie jak 

mowa Brianda nie miała na celu po- 

wiedzenia ostatniego słowa w  per- 
traktacjach z Niemcami, a jedynie 

zmierzała do uzyskania dla Francji 
jaknajlepszych warunków  rekompen- 

saty za opróżnienie przedterminowe 

Nadrenji, tak samo i przemówienia 
polemiczne Paul Boncoura, skierowa- 

ne w stronę delegacji niemieckiej, 

istoty 'stosunków  francusko-niemiec- 

kich nie dotyczą. Błędem byłoby przy- 

puszczać, jak to czyni większość pra- 

sy polskiej, ulegając sugestji pierw- 

szych lat powojennych, kiedy Niemcy 

były pokonanym wrogiem Francji, że 
anfagonizm pomiędzy Paryżem i Ber- 

linem jest tak silny, iż wolno na nim 
jak na opoce opierać swe plany poli- 

tyczne. Czas złagodził bardzo wiele, 

po Locarno przyszło Toiry i w inte- 

resie Francji zupełnie nie leży gnębić 

do ostatka Niemcy, które mają jej 
przecież cośniecoś do zapłacenia. 

Prasa francuska i niemiecka z 

chwilą gdy obrady komisji rozbroje- 
niowej zostały. zamknięte, przeszła 

nad niemi do porządku dziennego 

zajmując się bardziej sensacyjną spra- 

wą porozumienia morskiego pomię- 

dzy Francją i Anglją. 

O układzie tym pisaliśmy przed 
paru dniami, przytaczając rewelacyjny 

tekst, jaki ogłosiła „Krasnaja Zwiez- 

da'e Dotychczas nie są jeszcze znane 

rewelacje pisma amerykańskiego któ- 

re miało ogłosić instrukcję Brianda 

wykradzoną z ambasady francuskiej 

w New Yorku. Tymczasem, zanim 

sprawa ta się wyjaśni, warto zanoto- 

wać przesłanie noty przez rząd „Sta- 

nów Zjednoczonych do Anglji i Fran- 
cji w sprawie układu. Nota amery- 

kańska stwierdza, że ograniczenie bu- 

dowy tylko pewnej klasy krążowni- 

ków jest skierowane przeciwko ĄSta- 

nom Zjednoczonym, ponieważ właśnie 

ten typ krążowników niezbędny jest 

dla Ameryki. W tych warunkach— 

brzmi nota—układ anglo - francuski 

nie ustalając ograniczeń dla znacznej 

części jednostek morskich, nie może 

się przyczynić do powodzenia mor- 

skich konferencyj rozbrojeniowych i 

rząd Stanów Zjednoczonych nie mo- 

że się doń przyłączyć. 

Podpisanie traktatu włosko- 

greckiego jest dalszym etapem uma- 

cniania się wpływów włoskich na 

Bałkanach. Po Albanji przyszła kolej 

na Grecję. Podpisany przez Venize- 

losa traktat przyjaźni oraz w sprawie 
postępowania pojednawczego 1 zała- 

twienia sporów, zawiera postanowie- 
nia, otwierające szeroko drogę eks- 

pansji włoskiej na Bałkany. Oto np. 

art. 3 traktatu głosi, iż w razie gdy- 

by bezpieczeństwo lub interesy jednej 

z umawiających się stron były zagro- 

żone przez gwałtowne napaści zze- 
wnątrz, druga strona zobowiązuje 

się udzielić pierwszej poparcia poli- 

tycznego i dyplomatycznego w celu 

usunięcia przyczyny niebezpieczeństwa, 

Rzecz jasna, że tą zagrożoną stroną 

będzie zawsze Grecja i wówczas Wło- 

chy będą jej spieszyły z pomocą. 
Grożba niebezpieczeństwa jest równie 

rozciągnąłem pojęciem, jak pomoc po- 

lityczna i dyplomatyczna. Po podpi- 

saniu traktatu, na bankiecie, wyda- 

nym przez Mussoliniego, wymieniono 

toasty. Mussolini. mówił o wspólnej 
przeszłości, która tworzyła podstawę 

dla dzisiejszych stosunków obu państw. 

Trochę inaczej, niż z przeszłościowe- 

go punktu widzenia, patrzą na podpi- 

sany swieżo pakt w Belgradzie i Sofji 

gdzie podpisanie traktatu wywoła po- 

ważne zaniepokojenie. 

— Co się dzieje w Chinach? 

Zbliżająca się zima zwykle jest okre- 

sem zacisza w Chinach. Chłód i mróz 

działa trzeźwiąco na temperamenty 

poszczególnych generałów i guberna- 

torów  prowincyj. Jeżeli w ciągu 

ostatnich kilku miesięcy do prasy 

europejskiej nie przenikały wiado- 

mości o walkach w Chinach, to nie 

znaczy bynajmniej, że zapanował tam 

pokój. Wręcz odwrotnie, w ciągu 

całego czasu w rozmaitych punktach 

wybuchały powstania, toczyły się 

bitwy i potyczki. Oczywista, nie były 

to tak poważne operacje, jak zajęcie 

Pekinu, ale walki lokalne poszczegól- 

nych prowincyj lub tuchunów. Szcze- 

gólnie aktywnie działały bandy „wiel- 

kich noży” i „czerwonych dzid*, 

Rząd nankiński, obejmujący pra- 

wie trzy czwarte całego terytorjum 

Chin, mimo lokalnych zamieszek i 

walk, powoli opanowuje sytuację. O 

polityce rządu południowego decydu- 

je Zgromadzenie Narodowe, składa- 
jące się z przedstawicieli instytucyj 

gospodarczych, uczelni i związków 

zawodowych. Kapitalaem  zagadnie- 

niem, od którego rozwiązania w 

znacznym stopniu zależą losy rządu 

południowego, jest sprawa  ure- 
gulowania stosunków z zagranicz- 

nymi  koncesjonarjuszami. Program 

Kuo-Min-Tanpu, głównej partji chiń- 

skiej, najsilniej reprezentowanej w 

Zgromadzeniu Narodowem, z której 

szeregów wyszedł wódz wojsk po- 

łudniowych Czang-Kai-Szek, jest pro- 
gramem maksymalnym: rewizja wszy- 
stkich traktatów w duchu wzajemno- 

Ści i równości. Realizacja tego pro- 

gramu, jak wiadomo dotyka najżywot- 

niejszych interesów wielkich mocarstw 

na Dalekim Wschodzie i stąd płyną 
najrozmaitsze komplikacje: įObecny 

rząd  nankiński który jest rzą- 

dem umiarkowanych żywiołów nacjo- 

nalistycznych, rozumie sytuację i są- 

dząt z jego taktyki pragnie realizo- 

wać swój program na drodze bezpo- 

średniego porozumienia z przedsta- 

wicielami wielkich mocarstw. Stany 
Zjednoczone, które zawsze prowadzi- 

ły odmienną politykę w Chinach, ani- 

żeli trzej inni koncesjonarjusze Anglja, 

Japonja i Francja zawarły już w tej 

mierze układ z rządem  nankińskim. 

Więc dla rządu nankińskiego ukształ- 

tuje się sytuacja pomyślnie. Sz. 
"RITA NERA DSSEETEPIS 

Rada Karel В, В. $ 
W niedzielę o godz, 11-ej rozpo- 

częła swoje prace Rada Naczelna P. 
P. S. pod przewodnictwęm , wicepre- 
zesów Rady pos. Żuławskiego i pos. 
Szczerkowskiego w obecności niemal 
wszystkich członków Rady. Z pośród 
gości brali udział w obradach przed- 
Stawiciele Centralnego Sądu partyjne- 
go i komisji rewizyjnej, Andrzej Strug, 
Teresa Perlowa, ponadto przedstawi- 
ciele .prasy partyjnej. Wygłosili refera- 
ty:— pos. Barlicki—sprawozdanie . po-. 
lityczne C.K.W., pos. Pužak--sprawo- 
zdanie organizacyjne, pos. Marek—o 
działalności klubu parlamentarnego. 
Następnie pos. Czapiński referowal 
sprawę stosunku do komunistów w 
związku z ostatnim zjazdem Komin- 
ternu. Pos. Barlicki, omawiając Sytua- 
cję polityczną i gospodarczą kraju, 
uzasadnił powody dalszej opozycji 
wobec rządu i zgłosił wniosek o po- 
twierdzenie uchwały Rady Naczelnej z 
15 kwietnia br. oraz wniosek o upo- 
ważnienie C.K.W. do przedstawienia 
kongresowi, który zbierze się 1 listo- 
pada projektu rezolucjj w myśl o- 
kreślonych przez referenta tez. W dy- 
skusji, w której zabierali głos niemal 
wszyscy, omówiono zagadnienia po- 
lityczne; i organizacyjne w tonie nie- 
raz dość gorącym, szczególnie gdy 0- 
mawiano sprawy O.K.R. warszawskie- 
go, któremu zarzucano brak dyscyp- 
liny partyjnej, —przyczem ataki kiero- 
wane były w stronę przewodniczące- 

go O.K.R. pos. Jaworowskiego, któ- 

ry w stanowczych słowach odpierał 

wszelkie napaści, w czem popierali 

go p.p. Dewiecki, pos. Szczypiorski i 

Szpotański. 

Kino „POLONJĄ* 
wkrótce szlagier obecnego sezonu 

„Ostatnia noc” 
w roli głównej 

Richard Berthelmes. 

K—Kiosk B. Gołembiowskiego 
BOR IRTBAZOZORŻO TRAC 

2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
п-гасй świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 2087 

i. X. 28. 

Marszałek Piłsudski w Buka- 
reszcie. 

BUKARESZT, 1. X. PAT. w 
niedzielę wieczorem poselstwo 
polskie wydało uroczysty obiad, 
w którem uczestniczyli: „Marsza- 
łek Piłsudski, rumuński Jprezes 
Rady ministrów Vintila Bratianu, 
minister spraw zagranicznych 
Arpetojano, minister spraw we- 
wnętrznych Duca, b. poseł „ru- 
muński w Warszawie i pp. 
Szambekowie. 

O godzinie 22 odbyło się 
wielkie przyjęcie w ministerstwie 
spraw zagranicznych, w którem 
uczestniczyli wszyscy członko- 
wie rządu, członkowie korpusu 
dyplomatycznego, ponadto szef 
partji ludowej generał Aweres- 
co, przywódca partji narodowej 
prof. Jorga, przedstawiciel partji 
narodowo chłopskiej Medgeru, 
wielu wysokich dostojników i 
przedstawicieli prasy. 

z 

BUKARESZT, 1. X. PAT. Dziś 
o godz. 1l-ej p. Marszałek Pil- 
sudski złożył wizytę ministrowi 
wojny generałowi Angelesco, 
poczem zwiedził rumuński sztab 
generalny, gdzie w ciągu pół 
godziny rozmawiał z generałem 
Mardaresco. Minister wojny wy- 
dał na cześć Marszałka: Piłsud- 
skiego śniadanie, w którem wzię- 
li udział minister pełnomocny 
Polski w Bukareszcie oraz ge- 
neralicja rumuńska. 

O godz. 16-ej p. Marszałek 
zwiedził lotnisko wojskowe Pi- 
pera, gdzie przyglądał się ćwi- 
czeniom lotniczym, poczem po- 
wrócił do poselstwa polskiego 
gdzie ma udzielać  audjencji 
członkom kolonii polskiej. 

Zjazd B. B. w kodzi. 
ŁÓDŹ. 1.X PAT. W dniu wczo- 

rajszym obradował w Łodzi zjazd re- 
gjonalny działaczy Bezpartyjnego Blo- 
ku współpracy z rządem województwa 
łódzkiego. 

Na zjazd przybył prezes Bezpar- 
tyjnego Bloku poseł pułk. Sławek. 
W obradach wzięli udział posłowie z 
województwa łódzkiego, liczni delega- 
ci organizacyj społecznych oraz sze- 
reg przedstawicielł związków i orga- 
nizacyj społecznych. Obecny był rów- 
nież wojewoda łódzki Jaszczołt. 

Po dłuższem przemówieniu posła 
pułk. Sławka o obecnej sytuacji po- 
litycznej wywiązała się dyskusja, któ- 
ra trwała kilka godzin. 

Zgon prof. Noakowskiego. 

WARSZAWA. 1.X. PAT. Dzisiej- 
szej nocy zmarł tu nagle profesor 
politechniki Stanisław  Noakowski, 
wybitny architektor i malarz. Zmarły 
był członkiem wielu akademij zagra- 
nicznych i Akademji Umiejętności w 
Krakowie. Za wybitną działalność 
przy odbudowie Polski prof. Noakow- 
ski odznaczony był w roku 1924 
krzyżem komandorskim Odrodzenia * 
Polski. 

  

Nowe referaty prasowe w mi- 
nisterstwach. 

W najbliższym czasie utworzone mają 
być referaty prasowe w całym szeregu mi- 
nisterstw, pozbawionych dotąd tych pla- 
cówek. 

Referaty prasowe powstać mają w mi- 
nisterstwie rolnictwa, oświecenia publiczne- 
go i wyznań religijnych, robót publicznych 
oraz poczt i telegrafów. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
na wyższych uczelniach. 

WARSZAWA, 1 X. PAT. Dzisiaj z racji 
rozpoczęcia się roku akademickiego na wyż 
szych uczelniach zostały odprawione uro- 
czyste nabożeństwa, w których wzięły 
udział senaty akademickie oraz liczne rze- 
sze studentów. Po nabożeństwie rozpoczęły 
się w uczelniach normalne prace. 

Remont apartamentów w Bel- 
wederze. 

W czasie nieobecności p. marszałka 
Piłsudskiego przeprowadzony został grun- 
towny remont apartamentów pałacu belwe- 
derskiego. 

a Kausowieś, 
i 

 



ECHA KRAJOWE 
NIEŚWIEŻ. 

— Obwodowa Wystawa Rolnicza w 
Nieświeżu. Teraz słów kilka o ogólnym wy- 
glądzie Wystawy. — Za wysoką, solidną 
bramą z desek rozciągał się kilkuhektarowy 
plac, przecięty w środku aleją prowadzącą 
do bramy w parku. — Na prawo od wej- 
ścia plac przeznaczony dla koni, na lewo 
dla bydła oraz dla drobnego inwentarza; 
całość okolona szczelnym płotem z desek. 

Na wystawie bydła rogatego prawdzi- 
wa, choć nie niespodziewana przyjemność. 
Mimowoli przeprowadza się w myśli analo- 
gię z wystawy z 1924 roku. — Różnicę bez 
przesady można nazwąć kolosalną; dzisiej- 
sze pogłowie bydłęce poprawiło się o kil- 
kaset procentów. — Przewagę wielką licze- 
bną miało bydło polskiej rasy czerwonej; 
były również i odznaczone za dużą mlecz- 
ność i wybitny procent tłuszczu, miejsco- 
we „bialogrzbiety“, oraz kilka obór nizin- 
nych. — Osobno podamy wykaz nagród: 
przyznanych hodowcom, tu więc nie będzie- 
my omawiali poszczególnych okazów. — 
Na specjalne wyróżnienie zasługują trzy o- 
bory ks. Radziwiłła: czerwona, nizinna i 
białogrzbietów. Prowadzone one są jedna- 
kowo, znajdują się w asalogicznych warun- 
kach i dlatego służą jako ciekawy  materjał 
porównawczy. — Ponieważ wszystkie trzy 
prowadzone są bardzo dobrze, przeto wie- 
łokrotnie otrzymały wysokie odznaczenia 
na różnych wystawach (w Baranowiczach 
za buhaje czerwone i grupę hodowlaną naj- 
wyższe nagrody Ministerstwa Rolnictwa i 
dyplom uznania, w Wilnie za młodzież wła- 
snego chowu bronzowy medal Min. i Ź 
obecnie jury dały potwierdzenie w: 
dawnych nagród. — Postęp hodowli 
zały też tablice i wykazy, pokazujące wzrost 
obór zapisanych do Kół Kontroli, a będą- 
cych pod kierunkiem Sekcji  Hodowlanej 
Org. Tow. Rolniczego, co przyczyniło się 
do wzrostu mleczności i to nietyłko w obo- 
rach średniej i większej własności, ale i u 
drobnej, wciągniętej do zrzeszeń  młeczar- 
skich, zakładanych przez obie organizacje 
rolnicze i Sejmik. 

Dział nierogacizny z powodu grasują- 
cej epidemii reprezentowany bardzo słabo; 

        

  

  

górowała chlewnia p. Reytenowej. — Owiec 
niewiele. — Kury ładne, przeważnie niewy- 
bredne i nośne zielononóżki. 

Specjalną nowością była duża ilość 
królików; niektóre gatunki śliczne. — Od- 
znaczała się królikarnia p. Grottus-Ślepikow 
skiego. — Widać. że chów królików zaczy= 
na się rozpowszechniać i popułaryzować. 

Z drugiej strony drogi dział koni. Sto- 
sunkowo niewiele, jeżeli się weźmie pod u- 
wagę zamiłowanie naszych rolników do ho- 
dowli koni. Drobni rolnicy jeszcze „ciągle 
zamiłowani w % ciężkich, zimnokrwistych; 
materjał koński często bardzo dobry, męski 
pozostawia dużo do życzenia.—Konie dwor- 
skie przeważnie typu lżejszego; widać ten- 

_dencję do typii remontowego lekkiego. — 
Efektowna grupę dał 27 P. Uł.. — Odzna- 
czenia podamy osobno, 

Na końcu drogi wznosi się pawilon w 
kształcie bramy. Wewnątrz. obie wnęki za- 
jęty organizacje społeczne swoimi wykresa- 
mi i eksponatami. Widać Czerwony Krzyż, 
Biaty Krzyż, Macierz, L. O. P. P. i t. d. 
Członkowie poszczególnych zarządów wer- 
bują członków, co jednak idzie dość opor- 
nie. Sam pawilon utrzymany w stylu całej 
wystawy i jest ładnie udekorowany. 

Za bramą na prawo stoi stały budyne- 
czek stróżówki zamkowej; tam umiešciio 
się biuro Sekretarjatu Wystawy, oraz urząd 
pocztowy wraz z telefonem. Na lewo pawi- 
lon z pustaków; to Betoniarnie Sejmikowe 
wystąpiły ze swojemi wyrobami; przel pa- 
wilonem cztery betonowe słupy reklamowe 
i całe mnóstwo wyrobów cementowych. Ja- 
ko jednolita całość była to największa. — 
Obok wyrobów betonowych leżały cegiełki 
torfu, wyrobionego sejmikową torfiarką. 

Opodal maszyny nieświeskiej Straży O- 
gniowej, oraz tablica z wykresami pożar- 
nictwa. — Widać z nich że w miarę zwię- 
kszania się ilości straży ogniowych w po- 
wiecie, zmniejsza się ilość i intensywność 
pożarów. ы 

Dalej maszyny drogowe Sejmiku. Zaj- 
mują wcale duży kawał placu. Specjalnie 
wpadają w oczy dwa równacze drogowe 
Bitvargena. Jeden z nich znacznie większy, 

tylko co przywieziony i jeszcze nieużywany. 

Podchodzimy do pierwszego  większe- 
go pawilonu, do pawilonu rolnego Sejmiku 

Nieświeskiego. — Tu pomieszczenie  zna- 

lazły Zakład Doświadczalny i Ferma w Ha- 
nusowszczyźnie wraz z Zakładem Ogrodni- 
czym tamtejszym; dalej Państwowa Ferma 
w Dolnym Horodzieju, Stacja doświadczal- 
na w Bieniakoniach, eksponaty ogrodnicze 
p. Falkowskiego z Łohwinowicz (imponują- 

ca cebula oraz hodowla morwy i jedwabni- 

ków), wreszcie duży i wyczerpujący dział 

wzorowych gospodarstw  skomasowanych; 
ciekawe wykresy, i eksponaty naocznie uwi- 

doczniają olbrzymi postęp w gospodar- 

stwach skomasowanych. — Dzięki рораг- 

ciu komasacji przez Ministerstwo Reform 

Rolnych i pomożeniu w racjonalnem zago- 

spodarowaniu, rozwój rolnictwa w owych 
gospodarstwach czyni poważne postępy. 

Po zwiedzeniu pawilonu  sejmikowego 
przechodzimy na drugą stronę drogi. — Tu 
obszerny plac zajmuje „Rolnik*. Ma swój 

        

DZIŚ i WCZORAJ 
ako wstęp do artykułów o sztuce 

(Abe samodziałach i wyrobach 
glinianych). 

Żyjemy dziś w cudownym wieku, 

kiedy mechanika współczesna Ziściła 

tyle marzeń najśmielszych i najfanty- 

czniejszych bajek, otworzyła okna na 

tak szerokie horyzonty, iż zdawałoby 

się niema rzeczy niemóżliwych. 

Przyszła poza przewartościowania 

wszystkich wartości w najbardziej ma- 

terjalistycznem, namacalnem znacze- 

niu tego słowa. Kiedy tęsknoty się mie 

rzy miarą ich zrealizowania, myśl twó 

rczą oblicza się monetą użytkowości 

publicznej, a człowiek ten tylko jest 
widoczny, który siłą mięśni potrafi się 
utrzymać na odpowiedniej wysokości. 

Kiedy sprawiedliwość oparta jest 
nie na zgniłej litości, lecz na ostrych 
bagnetach, a huk wystrzałów armat- 
nich i karabinowych zagłusza nieraz 
paplaninę międzynarodowych instytu- 
cyj. 

> Dziš do „ciemnego i niezbadanego“ 

podježdžamy w samochodach, droga- 

mi jasno oświetlonemi elektrycznością. 

Czego nie widzimy okiem, oglądamy 

przez szkło powiększające, a czego 

szkło nie powiększy schwyci i utrwali 

na swej najczulszej kliszy — aparat 

fotograficzny. 

Na każdem polu pracy, w każdej 

dziedzjnie króluje maszyna — ten gie- 
njalny skonkretyzowany zmaterjalizo- 

własny pawilon, a prócz tego rozstawione 
maszyny rolnicze z ciągle idącym  motor- 
kiem. „Rolnik* reprezentuje kilka fabryk, a 
wiec „Perkun“, „Ursus“, „Alfa - Laval“. — 
Niestety nie było modnych wykresów przed- 
stawiających obroty handlowe, ciekawe 
zwłaszcza w dziedzinie handlu zbożowego. 

Obok drugi pawilon prywatny ks. Mir- 
skiego. z Mira. Widać, że gospodarstwo po- 
stępowe i zasobne. Są tam bardzo ładne 
okazy ogrodownictwa i warzywnictwa, na- 
siennictwa, szkółka leśna, mąka. kartoflana, 
wreszcie wyroby alkoholowe z własnej roz- 
lewni. — W połączeniu z eksponatami na 
placu żywego inwentarza daje razem wcale 
ładny dorobek. 

Nieco dalej szkółki drzew owocowych, 
p. Maśki z Baranowicz, p. Bułhaka i p. Ko- 
marowskiego z Cymkowicz, wreszcie  p.p. 
Czarnockich z Naczy; ta ostatnia najpięk- 
niejsze przedstawiła drzewka. 

Obok odznaczający się zupełnie inną 
budową mały pawilonik. To wystąpiło Se- 
minarjium Nauczycielskie! — Bardzo ładnie 
pomyślany pawilonik wykonany w całości 
przez uczni seminarjalnych; przez kilka 
dni pracowali z zapałem z piłami i z siekie= 
rami w rękach i zrobili coś naprawdę ład- 
nego. — W środku eksponaty z różnych 
dziedzin, wszystkie własnego wyrobu; a 
więc pomoce naukowe, kolekcje przyrodni- 
cze, rysunki, małowidła, różne modele, haf- 
ty, roboty kobiece. — I pomysł pawiłonu 
zbudowanego . własnemi rękami i dokładne 
oraz estetyczne wykonanie przynosi praw- 
dziwą chlubę uczelni. — Dziś, gdy niestety 
aż nadto rozpowszechnione jest przerzuca- 
nie sił nauczycielskich z miejsca na miejsce, 
pawilon seminarjalny budzić może „powaž- 
ne refleksje: w Seminarjum  Nieświeskiem 
kierunek artystyczny spoczywa w ręku prof. 
Czekońskiego od początku istnienia szkoły; 
doskonałe rezultaty widzieliśmy aż nadto 
dobrze na Wystawie; ciągłość i systema- 
tyczność prac wydaje doskonałe rezultaty. 

Za pawilonem seminarjalnym namiot— 
Tu mieszczą się wszystkie wykresy i staty- 
styki województwa Nowogródzkiego, prze- 
wiezione z wystawy wileńskiej. Był tam 
dział drogowy, sanitarny, weterynaryjny, 
były wykresy samorządowe i t. d. Pisaliśmy 
już o nich z okazji wystawy wileńskiej. — 
Był to dział bardzo ciekawy, ale wymaga- 
jący spokojnego i dokładnego obejrzenia. 

Za namiotem pawilonik 27 pułku Uła- 
nów. Wyrósł on w ostatniej chwili jak gdy- 
by po deszczu dzięki sprężystości  rotm. 
Andrzejewskiego. — Tu ciekawy dział ga- 
zów, Świetnie wykonane wzorowe podko- 
wy z własnej kuźni, wyroby skórzane z 
własnych warsztatów  rymarskich (szory, 
uzdeczki, walizki, nesesery, portfele, port- 
monetki, ładne i bardzo mocne, prawie wszy 
stkie rozkupione na miejscu). — Obok pa- 
wilonu stacja gołębi pocztowych, wóz Sa- 
nitarny ofiarowany przez miejscowy Czer- 
wony Krzyż, wreszcie „taczanka“ z kara- 
binem maszynowym. 

* Dom. 

PARAFJANÓW, pow. Dziśnieński. 

— Tegoroczne zbiory. Wydając sąd o 
zbiorach tegorocznych w naszej i sąsiednich 
gminach należy się kierować podziałem 
gospodarstw na majątkowe i chłopskie — 
w każdem z nich znajdą się znaczne różni- 
ce w jednym i tym samym gatunku zboża. 
Więc co do ozimin — a żyta przedewszy- 
stkiem, gdyż uprawa pszenicy nie stanowi 
poważnego plonu, to urodzaj w majątkach 
jest znacznie gorszy niż u chłopów. Dwo- 
ry, które siały gatunki przywozowe , daj 
Boże, żeby nie potrzebowały dokupy- 
wać; wioskom starczy, coprawda gatunek 
żyta jest niżej niż średni z ogromnem za- 
nieczyszczaniem dyrsą, i dużą zawartością 
wilgoci. Mówiąc o zanieczyszczaniu zbóż, 
należy podkreślić wielkie zaniedbanie w 
rozwoju punktów oczyszczających. Warto- 
by samorządowi naszemu więcej uwagi po- 
święcić tej tak ważnej i aktualnej sprawie. 
Przechodząc do. również ważnego co żyto 
plonu — kartofli, to dwory będą miały o 
połowę mniej zeszłorocznego urodzaju, u 
chłopów późniejsze kartofle zupełnie zginę- 
ły — wcześniejsze dadzą o 1.3 mniej ze- 
szłorocznego. Jeczmiona u chłopów zginęły, 
Iny są złe, a siemie tak marne, że na na- 
siona nie nadaje się i dziś już wioski zaku- 
pują siemię na nasiona. Łubiny 
przepadły — jeszcze obecnie kwitną. Owsy 
dotąd w polu i w 50% jeszcze zielone, ro- 
kują małą nadzieję na dojście. Na zakończe- 
nie musiałby dodać, iż paszy zebrano o 30% 
mniej, niż w roku zeszłym. Czeka nas bar- 
dzo ciężka zima; oby czynniki miarodajne 
wykazały dostateczną energię i planowość! 

PUŁŻANY. 

— Konsekracja kościoła w Pułżanach. W 
dniu dzisiejszym w maj. Pułżany własność 
państwa Stabrowskich odbędzie się konse- 
kracja nowego kościoła. Na uroczystość tę 
wyjeżdża z Wilna J). ks. arcybiskup Romu- 
ald Jałbrzykowski oraz p. starosta Witkow- 
ski. Grunta maj. Pułżany leżą na terenie 
pow. Wil. - Trockiego i Święciańskiego, ko- 
Ściół zaś stanął tuż przy  Wilji po stronie 
Święciańskiej. 

wany dówód potęgi myśli ludzkiej. Ży 
jemy pod znakiem maszyny, oddajemy 
jej pierwszeństwo na każdym kroku, 
usuwamy się dobrowolnie lub nie, z 
drogi, po której ona rozpoczęła swój 
pochód. Maszyna ugięła, podporządko 
wała, urobiła na swoją modłę — cha- 
rakter człowieka; budzi go do życia, 
lub też zgniecionega, wyssanego wyko 
rzystanego wyrzuca za obręb życia; 
bez nerwów i krwi, bez duszy i ciała 
— skoncentrowała, zebrała w sobie 
wszystkie nerwy i wszystką krew lu- 
dzką. 

I trudna daremna, a zresztą i niepo 
trzebna byłaby walka człowieka z ma- 
szyną. Odwrotnie, pokonany przez nią 
zmechanizowany — dopiero stałby się 
tą mutrą potrzebną, zawsze na swojem 
miejscu, dobrze dopasowaną. Nie by- 
łoby wtedy pomylonych w fachu, w 
życiu. Nie spotykaliśmy wtedy na połu 
artystycznem handlowców i pocztow- 
ców, woziwozów w biurze, akuszerek 
w literaturze. 

Podobno gdzieś już jest wynale- 
ziony specjalny sposób badania inte- 
ligencji, warunków fizycznych i zain- 
teresowań chłopców w wieku, kiedy 
się obiera zawód. Jeżeli tak jest, to być 
może stoimy już na progu tego Eldo- 
rado, do którego jedynym paszportem 
dającym prawo wejścia będzie — wy- 
raźny cel. 

Albowiem wiek dzisiejszy, wiek 
wszechładnej maszyny — na przysz- 
łość stawia jasne horoskopy dla tych 
tylko, którzy będą mieli żelazne zdro- 

nasienne 
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Premjer Bartel © Krakowie. 
KRAKÓW. 1.1X PAT. Dzisiaj o 

godz. 9 min. 30 prezes Rady Minist- 
rów prof. Kazimierz . Bartel udał się 

skiej. : 

Wyjaśnień udzielał p. premjerowi 
dyrektor Bibljoteki Kunze, oroz _dy- 

w towarzystwie swego otoczenia do. rektor Muzeum Przemysłowego Tor. 

Muzeum Przemysłowego przy ul. 
Smoleńskiej w celu zwiedzenia wy- 
stawy projektów  architektonicznych 
budowy gmachu Bibljoteki Jagiellon- 

Po zwiedzeniu wystawy p. *premjer 

udał się na uroczystość do auli wyż- 

szego Studjum Handlowego. 

KRAKÓW. 1.10. (PAT). Dzisiaj rano odbyła się w Krakowie uroczystość poświę- 

cenia auli Wyższego Studjum Handlowego, oraz inauguracja nowego roku szkolnego. 

Po nabożeństwie przedstawiciele władz rządowych, miejskich, wojskowości, Akademji 

Umiętności, Uniwersytetu, akademji górnicz: ej, handlowej, rękodzielniczej i t. d. 

Q godz. 11-ej przybył prezes rady ministrów prof. Bartel w towarzystwie wojewo- 

dy Darowskiego, spotkany u wejścia przez dyrekcję profesorów i młodzież Studjam Han- 
dłowego. Piękną aulę urządzoną według projektu krakowskiego architekta Stefana Stroj- 

ka, poświęcił ks. metropolita Sapieha. Następnie dyrektor Studjum prof. Bolland w gorą- 

cych słowach powitał p, premiera i przybyłych gości, poczem złożył sprawozdanie z dzia 

łalności za rok ubiegły i wygosił inaguracyjny wykład p.t. „Powstawanie akademickich 
uczelni handlowych jako znamię współczesnej epoki.* Następnie wygłosił przemówienie 

p. premier Bartel. Po zakończeniu uroczystości p, premjer zwiedził rękodzielnicze war- 
sztaty muzeum przemysłowego. 

Przemówienie premiera Bartla. 
KRAKÓW, 1 X. PAT. "Na dzisiej- 

Szej uroczystości poświęcenia auli 
Wyższego Studjum Handlowego oraz 
inauguracji nowego roku szkolnego 
wygłosił dłuższe przemówienia p. pre- 
zes Rady ministrów dr. Kazimierz 
Bartel. 

Na początku przemówienia p. pre- 
mjer oświadczył, że nie przybył do 
Wyższego Studjum Handlowego, aby 
wygłaszać jakiekołwiek enuncjacje po- 
lityczne. Enuncjacje polityczne wygła- 
szam tam — mówił p. premier, gdzie 
jest do tego miejsce. W szkole chcę 
mówić o szkole i o sprawach szkol- 
nych. Podkreśliwszy doniosłość faktu 
powstania nowej placówki naukowej 
p. premjer w dalszym ciągu swego 
przemówienia mówił: 

Program gospodarczy „Sta- 
szyca. 

Nie będę wygłaszał programu go- 
spodarczego, albowiem jest to zbędne 
i niepotrzebne. Program gospodarczy 
Polski—to nie jest rzecz dzisiejsza, 
to jest rzecz stara, rzecz ustalona już 
choćby przez Staszyca. Aby nie być 
gołosłownym, zacytuję państwu pro- 
gram gospodarczy Polski, ogłoszony 
przez tego wielkiego statystę w „Uwa- 
gach nad życiem Jana Zamoyskiego" 
jeszcze w roku 1785. Są to prawdy, 
które były z końcem XVIII wieku 
prawdami tak samo jak są dziś. Po- 
każe się, że w tej dziedzinie nowych 
rzeczy niema. Oto co mówił Staszyc: 
„Niewzruszony jest los-tego kraju, 
który swe bogactwa ze swej ziemi 
wyrabia i przestać może sam na So- 
bie”. Jest to nic innego, jak program 
samowystarczalności kraju. Rozwinąć 
ponownie ten program, rozwinąć go 
w teorji i praktyce, a kraj, jak Sta- 
szyc powiada, będzie „niewzruszony 
w losie swym". ` 

Społeczeństwo nie rząd mo- 
że sprawę rozwiązać. 

Niech sobie nikt nie myśli, że taki 
czy inny minister, czy taka lub inna 
Rada ministrów zdolna jest zagadnie- 
nie to w 100 proc. rozwiązać. Będzie 
mógł sprawę tę tylko regulować; rząd 
może ją popchnąć może bardziej, na- 
dawać kierunek, ale rozwiązanie jej 
leży w całem społeczeństwie. Ona bę- 
dzie rozwiązana tem lepiej, im więcej 
będzie ludzi w tym kierunku odpo- 
wiednio wykształconych, bo wogóle 
słabością naszego podłoża życia go- 
spodarczego jest brak należycie i do- 
statecznie przygotowanych do tego 
ludzi. 

Potrzeba ludzi niewstydza- 
cych się pracy kupieckiej. 
Dlatego też witam tę młodzież, 

ktora ma odwagę nie pójść na tytuły 
doktorów praw i inżyaierów, która 
ma odwagę podejmowania studjów, 
które w Polsce właściwie uznania 
jeszcze nie mają, ale uznanie to na- 
leży do najbliższej przyszłości. Ale 
wracamy jeszcze na chwilę - do Sta- 
Szyca: „Prócz Gdańska trzeba się sta- 
rać o najwięcej portów. Sprowadza- 

    

wie, nerwy ze stali, a myśl pracującą 
z szybkością błyskawicy. Więc też gie- 
njusz ludzki pracuje wytrwałe aby 
przyszłe pokolenie dopasować do ta- 
kich warunków. Już dziś niemi — mó- 
wią, ślepi — zdobywają doktoraty, 
beznogi posuwa się tak samo szybko, 
jak i zdrowy, a upośledzenia umysło- 
we będą również zwalczane szkutecz- 
nie, jak i wszystkie błędy, wszystkie 
niedociągnięcia przyrody. 

A gdy chciwie i zachłannie korzy- 
stamy z każdego udoskonalenia jakie 
wiek XX nam przynosi — jak że nie- 
szczerze są tęsknoty do dawnych „„le- 
pszych** czasów. Dawniej było inaczej 
— tak. 

Było dobrze — być może. Ale le- 
piej dlaczego? Mnie się zdaje że nikt 
nie odpowie rzeczowo na takie pyta- 
nie, „nie!*, wtedy kiedy dzisiejsze le- 
piej może uzasadnić każdy i wszędzie. 

Bo wojaże w wypchanych podusz- 
kami i tobołami wehikułach, zaprzę- 
żonych w konie, nigdy "nie ułatwiały 
poznawania krajów ani swoich, ani 
obcych. Posuwanie się żółwim kro- 
kiem okropnemi drogami rozleniwia 
ło ciągle zospanego wojažera, a 
senne zmysły jego podniecić mógł 
tylko widok oberży gdzie, spodziewał 
się dostać gorące jadło i wygodne 
łóżko. И 

Gdy dziś samochód, jego 
spieszony oddech, jego nerwowe drże- 
nie nastraja człowieka unesono już 
przy wsiadaniu. I niema mowy « oz 

em. 

przy- 

    lenieniu, gdy się jedzie cam 

nie i używanie towarów do zbytku 
należących, lub przemysłowi i ręko- 
dziełu krajowemu szkodzących, naj- 
surowiej być zakazane powinno*. I 
wreszcie jeszcze jedna cytata, którą 
nazwałbym koroną wszystkiego: „W 
Polsce większy szacunek i większy 
wzgląd na ludzi pracujących, niż na 
prožniakow“ 

Proszę państwa, jeżeli tych kilka 
zdań, które zacytowałem, zestawimy 
obok siebie, to mamy cały niemal 
bez reszty program gospodarczy pań- 
stwa na lat sto. To jest wszystko, co 
w dziedzinie programu  gospodarcze- 
go, w ramowy sposób ujętego, da 
się powiedzieć. Należy i trzeba stwier- 
dzić, że praca w Polsce idzie, że lu- 
dzie w Polsce pracują coraz żywiej, 
coraz energiczniej,j że Polska się 
dźwiga, że Polska tem szybciej i tem 
lepiej dźwigać się będzie, im więcej 
będzie ludzi, którzy pracować się nie 
boją i dla pracy mają szacunek. 
Przyjdą czasy, kiedy ludzie z akade- 
mickiem wykształceniem, utytułowani 
nie będą się wstydzili otwierać skle- 
pów, kiedy nie będą się wstydzili 
otwierać zakładów szewckich, dru- 
karskich, kowałskich i innych. Przyj- 
dą czasy, kiedy człowiek pracy bę- 
dzie respektowany, kiedy człowiek 
niepracujący nie będzie miał prawa 
do życia. Polska, powiadam, dźwiga 
się, Polska podnosi się i podniesie 
się Oczywiście tylko tą warstwą pra- 
cującą. 

Młodzieży! Wy macie w tej war- 
stwie pracującej przewodzić, wy  ma- 
cie budzić zaufanie do Polski przez 
prowadzenie i kierowanie życia  go- 
spodarczego w Polsce. Mamy dużo 
handlarzy, ale mamy mało kupców. 
Wy macie być tymi, którzy tych 
kupców tworzyć będą. A kiedy dyre- 
ktor tej waszej szkoły słusznie mówił, 
że zadaniem tej szkoły jest występo- 
wanie także przeciw pasorzytnictwu w 
życiu gospodarczem, to wezwanie to 
podejmuję i proszę, abyście w sercach 
je głęboko zapisali, albowiem w życiu 
gospodarczem w większym stopniu, 
aniżeli na innych połach pasorzyt- 
nictwo istnieje. Identyfikuje się paso- 
rzytów z kupcami, rzemiešluikami lub 
przemysłowcami. 

Wy macie być tymi, którzy życiu 
gospodarczemu Pólski nadadzą nowo- 
czesne formy. oprócz wiedzy, którą 
panowie tutaj z ust znakomitych lu- 
dzi czerpać będziecie w tej szkole, 
która, jak widzę, jest otóczona opieką 
serdeczną Uniwersytetu Jagielloūskie- 
go, prócz tej wiedzy, której wam nie 
będą szczędzić profesorowie innych 
Szkół i wreszcie profesorowie waszej 
uczelni, prócz tej wiedzy, chciałbym, 
aby panowie kształcili także swój 
charakter. Pragnąłbym, aby w szkole 
tej obok wiedzy kształcony był także 
charakter. W charakterze tych, w 
charakterach twórczych, hartujących 
się, ale niełamiących w trudnościach, 
widzę przyszłość narodu wielką i 
świetlaną, widzę przyszłość naszego 
kraju. / 

Wchłania się przyjemności, zwiedza 
się miejscowości w szybkiem tempie, 
jak się przeżywa dramat w kinie w 
przeciągu paru godzin. To są suro- 
gaty wrażeń. To, co najgłówniejsze. 

Jak też tam, gdzie elektryczność 
zdobyła prawo obywatelstwa — nigdy 
już nie wrócą lampy naftowe, Świece 
łuczywa. Nawet w kościołach, nawet 
w gotyckich. Przecież kościół od sa- 
mego początku istnienia jest dowo- 
dem, jest pomnikiem zwycięstwa du- 
cha ludzkiego. W kościołach możemy 
wynaleźć wszystkie etapy kultury ze 
wszystkich dziedzin. Historję malar- 
stwa od naiwnych nieudolnych rysun- 
ków -- symboli religijnych w katakum- 
bach—do kaplicy Sykstyńskiej; archi- 
tekturę od pierwszych krzyży, kapli- 
czek — do katedry w Reims; tkaniny 
koronki, wyroby złotnicze, od zgrzeb- 
nej szaty pierwszych chrześcijan do 
złotem tkanych ornatów i kielichow 
Benvenuta Celliniego. Każdy wiek 
znaczy się w świątyniach swojemi 
udoskonaleniami. Więc dziś, kiedy 
elektryczność zastąpiła wszędzie świece 
i naftę, więc Światło, więc radjo, 
więc odkurzacze... Tembardziej, że, 
musimy to przyznać, — nastrój ekstazy 
i mistycyzmu w nabożeństwie, duch 
'ubóstwa i pókóry wśród modlących 
się—zgasł razem ze zdmuchnięciem 
lampki oliwnej w katakumbach. A 
wprowadzenie udoskonaleń  technicz 
pych nie zakłóci wcale powagi należ- 
nej kościołowi, tylko niejedno udo- 
skonali, ułatwi, udostępni. 

   

Proces Marjawitow. 
ZEZNANIA ŚWIADKÓW OBRONY. — REKOLEKCJE © ŚLUBACH MISTYSZNYCH. 

OPERACJE FINANSOWE KOWALSKIEGO. 

Dziesiąty dzień bolesnego i hańbiącego 
procesu, toczy się przy drwiach otwartych. 
Stosunkowo obszerna sala nie może pomie- 
ścić tłumów ciekawej publiczności. 

Przed rozpoczęciem obrad, obrona wy- 
stępuje z wnioskiem, domagającym się po- 
wołania dodatkowych świadków, mających 
na celu obalić i wykazać kłamliwość dotych 
czas przesłuchanych świadków oskarżenia. 
Sąd po kilkudziesięcio-- minutowej naradzie 
żądanie to oddala. 

Rozprawy rozpoczynają się od prze- 
słuchania duchownego marjawickiego Nowa- 
kowskiego, który nie szczędzi  dosadnych 
barw, ani plastycznych określeń, żeby oczer 
nić świadków oskarżenia i osłabić wiarę 
w autentyczność ich zeznań. Jednakże Świa- 
dek Nowakowski, co do którego obrona po- 
kiada wielkie nadzieje, plącze się w końcu 
w swoich opowiadaniach, wywołując wręcz 
przeciwny skutek. — Skonfrontowany ze 
świadkiem Banasiakiem, cofa swoje zezna- 
nia, dotyczące ślubów  marjawickich. W 
sprawie tej świadek Banasiak zeznaje do- 
datkowo, że w 1926 r. objeżdżali wszystkie 
parafje marjawickie Kowalski, Feldman, 
Przysiecki i Próchniewski i głosili rekolek- 
cje o ślubach mistycznych z komentarzami 
„Pieśni nad pieśniami*. Kowalski  publicz- 
nie na ambonie tłumaczył zebranym para- 
fianom, że śluby mistyczne są inne, niż 
świeckie i że dzięci zrodzone z takiego mał- 
żeństwa pochodzą z Ducha. Świętego. 

Banasiak był świadkiem zaślubin Ko- 
walskiego z jego siódmą żoną, niejaką Po- 
newczyńską. 

Zeznania Banasiaka całkowicie  obala- 
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Kiedyś o' potędze, o znaczeniu : 
państwa decydowały jednostki, dziś 
o tem decyduje cały naród, Rozumie- 
ją to wszystkie państwa i starają się 
jaknajszybciej, jaknajpomyšlnieį pod- 
porządkować się ogólnej kulturze, 
udostępnić swojemu narodowi wszyst- 
kie przywileje umysłowej, a wygody 
zewnętrznej kultury. Nawet kosztem 
tradycyj, nieraz kosztem rozlewu krwi. 

- Zmieniają się wobec tego obycza- 
je, zewnętrzny wygląd, charaktery na- 
rodów całych. 

Turek dziś chodzi w kapeluszu, 
Chińczycy obcięli warkocze, Jąponki i 
murzynki studjują na Sorbonie. 

Strój europejski — ten, w jakim 
chodzą wszyscy, na całym Świecie. 
._ Poprawna mowa — ta, jaką mówi 
inteligencja w całem państwie. 

Być człowiekiem kulturalnym—zna- 
czy niczem się nie wyróżniać od ogó- 
łu. Murzyn we fraku w Paryżu, ame- 
rykanin w sleeping'u Warszawa--Wie- 
deń, polowanie na lwy z samochodów 
na pustyni, uratowanie Nobilego przy 
pomocy radjo to jest kultura. Jest 
zmechanizowanie, ułatwienie życia dzi- 
siejszego, lecz wszystko to jest tylko 
przedświttego, co nastąpi jutro. 

Wprowadzając obowiązkowe wy- 
kształcenie, ujednostajnia się i ugra- 
matycznia się mowę całego narodu, 
a więc tem samem niszczy się różni- 
ce językowe dzielnicowe. Brukując 
wsie, budując tamm domy ludowe i 

oraz wiele po 3000, 2000 

K. Gorzuchowskiego 
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Zamiejscowym wysyłamy pocztą 

K. Gorzuchowski Wilno, Zamkowa 9. 

  
szpitale, wprowadzając 

charakter i obyczaje, tępi się przesą” 
dy i zabobony; 
wsi i odwrotnie upodabnia - również 
strój, odbija się na pieśni, muzyce. | 
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ją powagę i wiarogodność zeznań Nowa- 
kowskiego. ‚ 3 

Z zeznań tych wynika, że Kowalski 
dopuszczał się także nadużyć czysto mate- 
rjalnej natury. Robił on mianowicie mašo- 
we zakupy w Warszawie i w innych mia- 
stach, wystawiając weksle, których nigdy 
nie płacił. Z tego powodu wytoczono Ko- 
walskiemu cały szereg spraw cywilnych. 
Świadek twierdzi, że zakupy te były czy- 
nione w związku z zapowiedzianą przez 
marjawitów katastrofą końca Świata, któ- 

ra zagrażała także i Warszawie. 
Te naiwne argumenty świadka wywo- 

łują na sali powszechną wesołość. W: dal- 
szym ciągu Świadek jest  skonfrontowany 
z całym szeregiem poprzednich świadków, 
wynikiem czego jest coraz większe zaplą= 
tywanie się w zeznaniach. ъ 

Z kolei przestuchana jest zakonnica ma 
rjawicka Komorowska - Feldmanowa, która 
w słowach ohydnych i plugawych stara się 
przedstawić niski stan etyczny mandolini- 

stek i ich moralna nicość. Przy tej spo- 
sobności wychodzi na jaw nadzwyczajnie 
misternie skonstruowany aparat szpiegow- 
ski, jaki funkcjonował w klasztorze, a któ- 
rego mogłaby marjawitom pozazdrościć о- 
chrana rosyjska. Świadek przyznaje się, że 
przełożeni polecili jej rolę prowokatora w 
procesie i w tym celu bywała u państwa 

  
Zerembowskich, aby otrzymać potrzebne 
informacje. 

Zeznania Komorowskiej - Feldmano- 
wej bydzą ogólne oburzenie i niesmak, za- 
równo wśród sędziów, jak i wśród zebranej 
publiczności. 
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elektrycznoś 6 
radjo—zmienia się już siłą rzeczy 

zbliżenie miast @0   
tak chciwie, tak skrzętnie i skrupulat: 
nie zajęto się badaniem, zbieraniem 
segregowaniem tego, co tak szybko 
mija. | 

Regjonalizm, regjon, różnice dzie 4 
nicowe --są to słowa na ustach + 
każdego narodu, nietylko w Polsce: 
która ma przed sobą jeszcze szero” 
kie pole do działania. Krajom na Za 
chodzie, gdzie kultura stoi wyżej, po 
zostały nieliczne tylko dzielnice, ni 
tknięte współczesną kulturą. Ameryk 
otacza najtroskliwszą opieką ni 
dorźniętych przez siebie ongis—indja! 
Rosja, ceprawda, i inne cele mają! 
na uwadze — odgrzebała i odrodzili 
zdawałoby się, nazawsze zamarłe nė 
rody całe i ich języki. 

Wszystkie pamiątki, sentymenty 
osobliwości, zostają utrwałane w m 
zeach, zbiorach, galerjach jako dow 
dy tego, co było, wytłumaczenie teg0 
co jest, Aż dopóki czas nie przycz 
ni się do ostatecznego zniszcz 
resztek, 

Nic też dziwnego, że teraz pala 
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Podróż inspekcyjna p. Wojewody. Raczkiewicza. 
Ww dniach 28, 29 i.30 września 

rb. Wojewoda wileński Władysław 
Raczkiewicz dokonał inspekcji powiatu 
Mołodeczańskiego.  Przybyłego na 
granicę powiatu P. Wojewodę  powi- 
tał w Zaśkiewiczach Starosta p. Pie- 
kutowski w towarzystwie ĮKomendan- 
ta Powiatowego P. P. i w obecności 
licznie zgromadzonej ludności. Po 
przyjęciu raportu od p. Starosty i 
wysłuchaniu życzeń miejscowej lud- 
ności udał się p. Wojewoda do Bie- 
nicy, gdzie dokonał szczegółowej lu- 
stracji Urzędu Gminnego i posterun- 
ku P.P. poczem,zwiedził nowozałożoną 
spółdziełnię mleczarską. W  Bienicy 
p. Wojewoda przyjął delegację lud- 
ności rolniczej w sprawie pomocy 
siewnej z powodu nieurodzaju. Po 
wysłuchaniu jej dezyderatów p. Wo- 
jewoda odpowiedział, że odpowiednie 
wniski skierował już do władz cent- 
ralnych i rozpoczęcia akcji pomocy 
siewnej oczekuje w najbliższym  cza- 
sie. Następnie p. Wojewoda wyjechał 
do Połoczan gdzie poza zwykłą inspek- 
cją i wysłuchaniem próśb ludności 
zwiedził mleczarnię spółdzielczą. 

W drugim dniu inspekcji P. Wo- 
jewoda udał się z Chorzowa do 
Gródka, gdzie licznie zgromadzona 
ludność zgotowała  przedstawicielowi 
Rządu serdeczne przyjęcie. Po przy- 
jęciu raportu od wójta i Komendanta 
Ochotniczej Straży Ogniowej P. Wo- 
jewoda złustrował urzędy miejscowe 
poczem udał się do Jarszewicz, zwie- 
dzając tam remontujący się kościół 
i cerkiew oraz szkołę, w ktsrej powi- 
tany był uroczyście przez dziatwę: 
Przyjął również tam przedstawicieli 
ludności katolickiej, którzy prosili P. 
Wojewodę o poparcie 1ch starań u 
Ks. Metropolity w sprawie utworzę- 
nia parafjj w  Jarszewiczach i o po- 
moc dla zagrożonego budynku koś- 
cielnego. W Rakowie na powitanie 
P. Wojewody tłumnie wyległa miejs- 
cowa ludność z wójtem, burmistrzem 

OKE MERA KAB 

Siracenie zabójcy Masłewskich ŚĆ Aziulewicza 
W dniu wczorajszym wykonany został 

wyrok Śmierci na osobie Stanisława Aziu- 
lewicza mordercy małżonków Jana i Jadwi- 
gi Masłowskich ich córki Nadiji oraz robotni 
ka Cezarego Markucia. 

Jak już podawaliśmy morderstwo, na tle 
rabunkowym, dokonane zostało w dniu 9 2. 
1927 r. Sąd Okręgowy rozpoznając tę są 
sprawę w dniu 26. 9. 27r. wyniósł wyrok 
skazujący Aziulewicza na śmierć. Trudno 
się było spodziewać innego wyroku, .po wy 
słuchaniu przewodu sądowego, w trakcie 
którego przed oczami obecnych  zarysował 
się wyraźnie okropny obraz mordu nad bez 
bronnemi. Aziulewicz nie wyraził wówczas 
skruchy, a wysłuchawszy spokojnie wyroku 
odezwał się do konwojujących go policjan- 
tów: „wszystko jedno, będzie kulka, niema 
co teraz martwić się mam ze dwa lata cza- 
su zanim przejdzie apelacja — czort po- 
bieri“. 

Omylił się jednak. Kulka ominęła go, 
gdyż Sąd Apelacyjny w dniu 26 4. 28 r. za- 
twierdził wyrok zamieniając wykonanie je- 
go przez powieszenie.. Pan Prezydent nie 
skorzystał z przysługującego mu prawa ła 
ski i w rezultacie Aziulewicz stanął na szu- 

bienicy. ы 
Celem wykonania przybył specjalnie z 

Warszawy kat - Maciejewski wraz z pomoc- 
nikiem swoim. Egzekucja odbyła się na tyl 
nym dziedzincu więzienia Łukiskiego, gdzie 

i duchowieństwem na czele. Po prze- 
mówieniu przedstawicieli _ ludności 
polskiej i żydowskiej, zabrał głos P. 
Wojewoda, dziękując za wyrażone 
uczucia. 

Po dokonaniu inspekcji Magistra- 
tu, gminy i posterunku policji, p. Wo- 
jewoda był podejmowany przez spo- 
łeczeństwo miejscowe Śniądaniem na 
probostwie. Z Rakowa wyjechał p. 
Wojewoda do Radoszkowicz i Kraš- 
nego, dokonywując po drodze otwar- 
cia nowego mostu w Michałowie. 

W Kraśnem po dokonaniu wiżyta- 
cji urzędów p. Wojewoda podejmo- 
wany był przez społeczeństwo  miej- 
scowe w Kasynie Oficerskiem. 

W niedziełę 30 września p. Woje- 
woda wziął udział w uroczystościach 
10-lecia 86 p. p. w Mołodecznie, roz- 
poczętych odprawieniem Mszy  polo- 
wej po której nastąpiła defilada puł- 
ku i obiad w gronie żołnierzy i ofi- 
cerów pułku. Po urocz ciach p. 
Wojewoda zwiedził nowozbudowane 
koszary w Helenowie. budynek szko- 
ły powszechnej Oraz budujący się 
gmach mieszkań urzędniczych w Mo- 
łodecznie. Wieczorem p. Wojewoda 
obecny był na akademji z powodu 
święta 86 p.p. i wreszcie na balu puł- 
kowym. 

W poniedziałek 1 b. m. w drodze 
powrotnej do Wilna zatrzymał się p. 
Wojewoda w Oszmianie, gdzie w 
gmachu Starostwa dokonał dekoracji 
następujących osób: Krzyżami Zasługi: 

Złotym Krzyżem Zasługi ks. pro- 
boszcza Holaka oraz inż. Zylińskiego. 

Srebrnym Krzyżem Zasługi: agrož 
noma P. Lastowskiego i. sekretarza 
Magistratu m. Smorgoū P. Dabrysa. 

Bronzowym Krzyżem Zasługi: so - 
tysa m. Soł P. Leszczewskiego i wój- 
ta gminy Dziewieniskiej p. Mackiewi- 
cza. 

  

o godzinie 14-te, p. Wojewoda 
powrócił do Wilna i objął urzędowa- 
nie. 

  SIPS 

  

ustawiona została szubienica 
bieg następujący: 

Przed miejscem kaźni oczekiwali deliwen 
ta podprokurator Sądu Okręgowego w Wii- 
nie, komendant policji m. Wilna, naczelnik 
urzędu Śledczego, kapelan więzienny, lekarz 
grodzki, sekretarz sądu oraz wykonawcy eg 
zekucji kat i jego pomocnik. Przyprowadzo 
no skazańca. Na rozkaz prokuratora sekre- 
tarz Sądu odczytał wyrok. Skazaniec poied- 
nany z Bogiem przyjął ostatnie błogusia- 
wieństwo z rąk księdza, który go. uprzednio 
przygotował do śmierci, poczem podtizymy- 
wany pizez straż wszedł na podniesienie. 
Pada Foiejny rozkaz i kat (ubrany przepiso- 
wo we frak, czarny krawat i rękawiczki) 
przystępuje do wykonania wyroxu. Osker- 
żony prosi o niezawiązywanie mu oczy r 
opottjąc przeciwko związaniu rak. leszcze 
chw la nerwowego napięcia, petla obejmuje 
szyję i.. stołeczek zostaje nagle £ pod nóg 
skazańca wytrącony. Okrutna zbrodnia zo- 
Stuia ukarana, społeczeństwo uwoiniono Gd 
krwawego EA 

Po kwadransie lekarz konstantuja śmierć 
Kat, według ustalonego zwyczaju, zrzuca rę 
hawice. Egzekucja skończona.  Sprawiedli- 
wości stało się zadość. 

Naamienić należy, że test 19 DlerwszZy, 
1a terr1ie Wileńskiego Okregu Sadowezo 
wypadek stracenia skazaiica przez powiesze 
nie. 

i miała prze- 

  

Nieudany zamach na poczfę. 
Rabuś ujęty w autobusie pod N.-Wilejką, 

W myśl porozumienia się Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów z kierownictwem 
oddziału pocztowego w Niemenczynie 
cała poczta, przeznaczona dla tego 
oddziału, przewożona była autobusem 
przez niejakiego Józefa Masiubań- 
skiego. Zazwyczaj Okazywał on w 
Wilnie upoważnienie i na mocy tego 
otrzymywał torbę z pocztą. Onegdaj 
Masiubański przybył, jak zawsze do 
urzędu Wilno I, zabrał pocztę i... 
zginął. 

Zarządzono poszukiwania, w re- 
zultacie których jeden z wywiadow- 
ców jadąc autobusem w kierunku do 
Nowej-Wilejki zauważył, że rysopis 
pasażera, wsiadającego do autobusu 
(działo się to tuż za miastem) zga- 

  

SZKOŁA FILĄOWA 

dza się z rysopisem zbiegłego. 
Aresztowanyj i sprowadzony do 

Urzędu Śledczego przyznał się do 
winy. i 

Sprzykrzywszy sobie biedny żywot 
Masiubański rozpruł torbę, wyjął listy 
pieniężne i weksle, a pozostałe jako 
balast niepotrzebny zakopał wraz z 
torbą na Zarzeczu. Łupem niefortun- 
nego rabusia stało się kilkanaście do- 
larów, znaczna ilość franków fr., tro- 
chę złotych, ogółem na kilkaset zło- 
tych oraz duża ilość weksli. 

Pieniądze i weksle znaleziono przy 
aresztowanym. 

Odesłano go do rozporządzenia 
władz sądowych. 

  

Związku Artystów Sztuki Kiuemafegraficznej 
w WILNIE. : 

Zapisy przyjmują się tylko do dnia 10-ge października b. r. w godz. 5—8 

bi 

      

codziennie w lokalu Szkoły ul. Ostrobramska 27. -8 

rozpoczął konwersję swoich 

MAIECYJ . 
w naturze, oraz unieważnionych przez odnośne władze dowodów na nie 
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Bank Cukrownicitwa 
Spółka Akcyjna w Poznaniu 

Skład cukrų w Wilnie. ul. Słowackiego 27 

w magazynach Tew. Palski Lloyd 

Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając 
od 1 worka      S-Z1Sy    

5 
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Dziś Wschód si. g. 5 m. 27 

Anioła Str:| Zach so g. IT m. 37 
jutro 

„Kandyda Ewą 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Meśworologji 0. 5. В. 

2-1X 1928 r. 

  

Ciśnienie J 
średnie w m. į 152 

1 
Tempóśratura j о 

średnia } + 51 

Opad za do- } т 
bę w mmm. į S 

Wiatr ) : 
erzeważający 1 Zachodni. 

Uwagi: Pochmurno deszcz. 

imum za dobę —80. 

ximuim na dobę 60. 

Tendencja barometryczna: bez zmian. 

MIEJSKA. 
— Lustracja robót kanalizacyjnych przy 

ul. Steiańskiej. Na skutek prośby wniesionej 

przez ludność zamieszkałą przy ul. W. Ste- 
iańskiej, prezydent m. Wilna p. Folejewski 

dokonał w dniu wczorajszym lustracji do- 
konywanych obecnie robót nad skanalizo- 

zowaniem tej ulicy, które jak wynika z pe- 
tycji złożonej przez ludność — posuwają się 
żówim krokiem. 

— Opłaty komornego w 4-ym kwartale 

r. b. W myśl odnośnej ustawy opłatę komor- 
nego za wynająte lokale na 4-y kwartał rb. 

„tj. listopad, październik i grudzień ustalone 
zostały za mieszkania składające się z jedne 
go pokoju lub jednego pokoju z kuchnią do 
55 proc. czynszu przedwojennego, zaś WSZy- 
stkie inne lokale mieszkaniowe i sklepowe 

do 100 proc. opłat przedwojennych. 

WOJSKOWA. 
— (0) Zebrania kontrolne szeregowych 

rezerwy i pospolitego ruszenia. P. minister 

Spraw wojskowych zarządził zebrania kon- 

trolme w roku 1928, a mianowicie: | 
1) szeregowych rezerwy i pospolitego 

ruszenia (kategorja A, C, i D dawne Ć 1 i 

C2), urodzonych w r. 1900, 1903 i 1888 

(wszystkich bez wyjątku). ( ‚ 

2) szeregowych rezerwy i pospolitego 

ruszenia kategorji A i € (dawne CI), uro- 

dzonych w r. 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 

1805, 1896, 1897, 1898, 1899 i 1901, którzy 
zobowiązani byli do zebrań kontrolnych w 

latach ubiegłych, iecz z jakichkolwiek po- 
wodów nie stawili się. 

3) podoficerów rezerwy (kat. A), иго- 

dzonych w. r. 1890, 1891, i 1894, którzy w 
latach ubiegłych ćwiczeń wojskowych nie 

odbyli. Ša E 
4) podoficerów i szeregowców rezerwy 

    

(kat. A), urodzonych w r. 1895, 1896, 1897, : 

1897 i 1899, którzy w latach ubiegłych ćwi- 
czeń wojskowych nie odbyli. 3 

Zebrania kontrolne dla szereg/wych re- 

zerwy i pospolitego ruszenia rozpoczną Się 

dnia 15 października i będą: trwać do dnia 

1 grudnia 1928 r. w m. Wilnie 43 p. sap. ul. 

Arsenalska Nr. 5 świetlica). a 

Komisja zebrań kontrolnych będzie roz- 

poczynać urzędowanie punktualnie 0 godz. 
8-e я $ Mis aa 

AE rezerwy i pospolitego TUSZE- 

nia winni zgłosić się do zebrań kontrolnych 

z książeczkami wojskowemi dokumentami 

wojskowemi jakie posiadają. | : 

Winni opóźnionego stawiania się, lub: nie 

stawienia się do zebrań kontrolnych, będą 

"karani więzieniem do 6 miesięcy w myśl 
przepisów (ustęp 2 art. 126 ustawy o pow- 
szechnym obowiązku służby wojskowej. 

Powołani do zebrań kontrolnych nie mo- 
gą rościć żadnych pretensyj do Skarbu Pań 

stwa z tytułu odszkodowania bądź tó z po- 
wodu zaniechania pracy, bądź też poniesie- 
nia pewnego uszczerbku w zarobku dzien- 
nym, wskutek stawienia się przed komisją. 

Plan stawiennictwa będzie podany w na- 
stępnym numerze. 

AKADEMICKA. 
— Godziny urzędowania w Bratniej Po- 

mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej U.S. 
B. w Wilnie. Zarząd Stowarzyszenia Brat- 
nia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej 
USB w Wilnie podaje niniejszem do ogółnej 
wiadomości, iż biuro Stowarzyszenia Bratnia 
Pomoc poczynając od dnia 1. 10. 28 r. czyn- 
ne będzie codziennie z wyjątkiem dni šwią-- 
tecznych w godzinach 13 - 15 i 19 - 21 w 
lokalu przy ul. Wielkiej 24. 

UNIWERSYTECKA. 
— Likwidacja katedr w USB. W myśl 

rozpórządzenia Ministerstwa Oświaty w Die 
żącym roku akademiekim zlikwidowane zo- 

stanie pięć katedr na wydziale prawnym U. 
S. B. Likwidacji podlegną katedry, które 
dotychczas nie były obsadzone. 

RÓŻNE. 
— Znany historyk muzeum w Gótebor- 

gu p. Axel Rondal przybywa do Wilna. W 
najbliższych dniach przybywa do Wilna dy- 

rektor muzeum historycznego w Góteborgu 

(Szwecja) znakomity historyk sztuki i ba-' 

dacz - specjalista epoki Wazów p. Axel 

Rondal. c AE 
P. Rondal zamierza zwiedzić Wilno i je- 

go okolice w celu zapoznania się z zabytka- 
mi z czasów Królów polskich Zygmunta III, 
Władysława IV i Jana Kazimierza. : 

Pobyt goście zagranicznego * na terenie 
wojewódzw Wileńskiego i Nowogródzkiego 
potrwa prawdopodobnie kilkanaście dni. 

— Prezydent m. Katowic p. Kocór w Wi 
Inie. W dniu wczorajszym rano przybył na 
kilkudniowy pobyt do Wilna prezydent m. 
Katowic p. Kocór w towarzystwie jednego 
radnego samorządu katowickiego. 

Po. złożeniu urzędowych wizyt, p. pre- 
zydent Kocór w towarzystwie wiceprezyden 
ta m. Wilna p. inż. Czyża zwiedził poszcze 
gólne przedsiębiorstwa miejskie jak elektro- 
wnie, rzeźnię miejską oraz Wystawę Regjo- 
nalną, ; 

W dniu dzisiejszym zaś, p. prezydent Ko- 
cór zamierza zwiedzić wszystkie zabytki 
miasta i jego okolic. 

— Wyjaśnienie w sprawie nadużyć z aka 
cjami. W związku z zamieszczonemi swego 
czasu w prasie -""eń. wzmiankami o rzeko- 
mych nadużyc: aiowej Spółki dla plan- 
tacji Inu, oparty "ae ną nienależycie 

sprawdzonych pog: „ niniejszym wy- 
jaśniam co następuje: 

W kwietniu rb. zjawił się do Wilna ku- 
piec warszawski A. Niemirowski, długoletni 
znajomy  współwłaściciela Spółki M. Szkol- 
nikowa, proponując oddanie Krajowej Spół- 
ce plantacji Inu z prawem zastawu w innych 
instytucjach 4.000 akcji Modrzejów. za- 
mian za to A. Niernirowski otrzymał określo 
ny umową proc. Akcje więc nabyła Spółka 
nie na własność, lecz wydzierżawiła. W ten 
przekonaniu że wydzierżawione akcje są 
prawdziwe, część papierów wartościowych 
zlombardowaliśmy w niektórych bankach wi 
leńskich, resztę zaś niżej podpisany zawiózł 
do Warszawy dla zastawienia w P. K. O., 
która stwierdziła przy pomocy organów śle- 
dczych, że są one fałszywe i pochodzą z kra 
dzieży dokonanej w zakładach graficznych 
gdzie drukowane były autentyki. 

® 
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Dla należytego wyjaśnienia sytuacji wła 
dze śledcze zatrzymały na pewien czas ni- 
żej podpisanego: oraz. drugiego współwłaści 
ciela Spółki M. Szkolnikowa i po stwierdze- 
niu rzeczywistego stanu rzeczy obu bez żad- 
nych zastrzeżeń zwolniły, 

Jednocześnie stwierdzam, że- zaangażowa 
ne w tę sprawę banki żadnych strat nie po- 
niosą. Aktywa Spółki i posiadane przez ban- 
ki inne zabezpieczenia:z poważną nadwyżką 
pokrywają zadłużenia firmy. 

W imię prawdy i bezstronności uprzejmie 
proszę Szanowną Redakcję o zamieszczenie 
powyższego sprostowania w Ich poczytnem 
pismu i pozostaję z poważaniem 

(—) Władysław Bratkowski 
— Strajk transportowców przyczyną bra 

ku cukru. W dniu wczorajszym rozeszła się 
po. Wilnie wiadomość o braku cukru. Wy- 
straszone nią gospodynie poczęły robić za- 
pasy jednak w wielu sklepach ujawnił się 
brak tego artykułu, ponieważ, jak zapewnia- 
no hurtownie nie dostarczyły na czas za- 
mówienia. Niewiele brakowało aby powsta- 
ła panika. я 

Po bližszym zbadaniu przyczyn tego zja 
wiska wyjaśniło się, że wybuchł strajk ro- 
botników transportowych na składach T-wa 
„Pacyfik”, Hartwig i Kantorowicz oraz in- 
nych przedsiębiorstwach tranzytowych i skła 
dowych. Robotnicy domagający się 20 proc. 
podwyżki płac nie ograniczyli się tylko do 
strajku, a nawet nie dopuszczali nikogo do 
składów. W tych warunkach towar nie mógł 
być dostarczony konsumentom. = 

Sprawa ta, mająca ogromne znaczenie 
powinna spotkać się z zainteresowaniem 
władz, które powinnyby, bodaj przy pomo- 
cy wojska umożliwić firmom zaopatrzyć od- 
biorców w towary spożywcze zablokowane 
w składach przez strajkujących robotników. 

— (0) Podatek majątkowy. jak się do- 
wiadujemy, władze skarbowe — przystąpiły 
do prac, związanych ze. ściągnięciem dal- 
szej raty podatku majątkowego. Rata ta bę- 
dzie płatna do 10 grudnia rb. i wyniesie: a) 
dla rolnictwa przy majątku ponad 10000 zł. 
— 1 proc., b) dla handlu, przemysłu i nie- 
ruchomości ponad 10000 zł. — 0,6 proc. 

— (0) Cena żyta przy ustaleniu docho- 
dowości gospodarstw rolnych na podstawie 
norm orjentacyjnych. Nawiązując do okól- 
nika z dnia 21 marca 1928 r. L. Dep. V 
1310/2, w którym podano do wiadomości 
władz wymiarowych normy  orjentacyjne 

dia szacowania dochodowości gospodarstw 
rolnych przy wymiarze podatku dochodowe 
go 'w r. 1928. Min. Skarbu zaznaczyło, że 
przy określaniu dochodu podatkowego na 
podstawie norm orjentacyjnych mogą zda- 
rzyć się takie wypadki, gdy płatnik, znajdu- 
jąc się w ciężkich warunkach materjalnych, 
zmuszony był do spieniężenia plonów z mia- 
rodajnego okresu w czasie, w którym ceny 
Żyta były znacznie niższe od przeciętnych 
cen rocznych, podanych w powyższym о- 
kólniku. Jeżeli okoliczność ta będzie wiaro- 
godnie stwierdzona, należy ją wzią ć pod u- 
wagę. przy ustalaniu dochodu podatkowego, 
stosując zamiast przeciętnej rocznej ceny 
żyta, cenę rzeczywistości osiągniętą (okól- 
nik z dn. 27 sierpnia 1928 r. L. D. V 3647/2.) 

— Sprzedaż koni wojskowych. Podaję 
do. ogólnej wiadomości, że sprzedaż z licy- 

-tacji wybrakowanych koni wojskowych od- 
będzie się w dniach 2, 9 i 12 października 

"na rynku kalwaryjskim o godz. 9-ej rano. 
Sprzedawać się będą konie wszelkich ty- 
pów. Komend. Gar. Wilno. 

KOMUNIKATY. 
< Z wileń. T-wa Lekarskiego. Dnia 3 

bm..o. godz, 20-ej odbędzie się zwyczajne 
posiedzenie wil. Towarzystwa Lekarskiego 
w lokalu własnym (Zamkowa 24). 

Porządek dzienny: 1) Doc. dr. J. Dillon, 
dyrektor Uniw. Instytutu Rqentgenowskiego 
w „Moskwie — „Czynność dynamiczna prze- 
pony“. 2) Prof, M. Eiger i M. Rubinszetejn 
— „Wpływ układu nerwowego wegetatyw- 
nego na zawartość we krwi ciał azotowych 
bezbiałkowych ( kw. moczowego, mocznika 
it. d.) (Praca doświadczalna). 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Dziś w 

dalszym ciągu komedja Rudolfa Bernauera 
i Rudolfa Oesterreichera — „Pieniądz leży 
na ulicy. Sukces tej komedji jest olbrzymi, 
który da się tylko porównać z przeszłorocz 
„nym „Pociągiem - widmo”. Trzy pierwsze 
przedstawienia komedji „Pieniądz leży ńa 
ulicy'* odbyły się przy wysprzedanej do о- 
statniego miejsca widowni, zaś sporadycz- 
ne oklaski wśród akcji głuszyły chwilami ta- 
kową. 

— „Hokus - pokus* — oto tytuł najnow- 
szej komedji - satyry duńskiej spółki autor- 
skiej L. Hirszfelda i P. Franka; komedja ta 
parę miesięcy temu osiągnęła ołbrzymi su- 
kces w warszawskim Teatrze Polskim. „Ho 
kus - pokus* posiada kapitalne sceny ko- 
miczne, nie pozbawione głębszej satyry. 

— Popołudniówka szkolna. W sobotę o 
godz. 5-ej pp. odbędzie się jedna tylko w 
tygodniu bieżącym popołudniówka szkolna 
na której odegrane zostaną „Grube ryby'— 
Bałuckiego. ы 

W niedzielę popołudniówki szkolnej ni 
będzie. 

— Reduta na Pohulance. Dziś komedja 
St. Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” 
z Juljuszem Osterwą w postaci Przełęckiego. 
Początek punktualnie o godz. 20-ej Bilety 
w cenie od 50 gr. do 5 zł. wcześniej do na- 
bycia w biurze „Orbis”, Mickiewicza Nr 11, 
a wieczorem od godz. 17-ej w kasie teatru. 

„Wesele na Kurpiach* w Reducie. W śro 
dę, dnia 3 bm. pierwszy występ Zespołu 
teatru Regjonalnego pod dyr. T. Skarzyń- 
S Odegraną zostanie głośna sztuka ks. 
W. Skierkowskiego, p. t. „Wesele na Kur- 
piach”. Atrakcja widowiska, ilustrujące zwy 
czaje i obrzędy ludu puszczańskiego są ory- 
ginalne tańce ludowe, chóry, orkiestra i t.d. 

Własne dekoracje i kosiumy. Układ sce- 
niczny i reżyserja T. Skarzyńskiego. Począ- 
tek o g. 20-ej Bilety w cenie od 1 zł. do 6 
zł. 50 gr. wcześniej do nabycia w biurze 
„Orbis“ — ul. Mickiewicza 11. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wykrycie większego składu z prze- 

mytem. W dniu wczorajszym na pograniczu 
polsko - sowieckiem wpobliżu Iwieńca miej 
scowe władze bezpieczeństwa _ publicznego 
wykryły w lesie większy skład 'różnych: ga- 
tinków zboża przeznaczonego na przemyt 
do Rosji sowieckiej. Znalezione zboże skon 
fiskowano do dyspozycji odnośnych władz 
a za właścicielem tego cennego przemytu 
wszczęto poszukiwania. 

tastrofy samochodowe. Dn. 30 ub. 
m. przy zbiegu ul. Hetmańskiej i Wielkiej 
autobus Nr. 14306 najechał na przechodnia 
N. Efrosyna, raniąc go lekko w głowę. 

W nocy na 1 b.m. przy zbiegu ulic Wi- 
łeńskiej i Mostowej taksówka Nr 135, kie- 
rowana przez R ana Polańskiego na- 
jechała na dorożkę Wulfa Lejbmana, zabi- 
jając konia. 

Około domu Nr 43 przy ul. Zawalnej au- 
tobus Nr. 14320 zderzył się z wózem: firmy 
„Łuna Parku”, zaprzężonych. przez  3konie 
Autobus uszkodzony. 

— Awantura w piwiarni. W nocy na 30 
ub. m. w piwiarni S. Dziurenki (Konarskie- 
go 35 trzech pijanych usiłowało zdemolować 
lokal. Zawezwanego do lokalu posterunko- 
wego pijani obrzucili kamieniami i usiłowa- 
li go rozbroić. Policjant w obronie własne- 
go życia bagnetem zadał jednemu z napast 
ników ranę w głowę. 

Sprawców aresztowano. 

Z SĄDÓW. 
Student - komunista skazany па б 

lat ciężkiego więzienia. 

Frydman Wigdor, student U. S.B. 
wolał zajmować się / kształceniem 
przyszłych bojowników komunistycz- 
nych, niż uczęszczać na wykłady. Ma- 
jąc do pomocy Mendla Boczejkowa 
zorganizował on liczną jaczejkę związ- 
ku młodzieży komunistycznej, w skład 
której weszło kilku studentów i roz- 
począł pracę. Jakabyła to praca—nie 
trudno zgadnąć. 

Nie odbyło się żadnego zgroma- 
dzenia czy manifestacji komunistycz- 
nej, na którejby nie można było za- 
uważyć Frydmana, to też policja wzię- 
ła go na Oko, w rezultacie czego na- 
stąpiło aresztowania. 

W czasie śledztwa udało mu się 
zbiec, lecz po kilku miesiącach cięż- 
kie podwoje więzienne zamknęły się 
znów za nim. Tym razem nadługo. 

Śledztwo i dochodzenie zostały 
ukończone, sprawa poszła do sądu i 
w dniu wczorajszym znalazła się na 
wokandzie. Odbyła się ona przy 
drzwiach zamkniętych i w rezultacie 
zakończona została wyrokiem skazu- 
jącym. : 

Sześć lat więzienia ciężkiego z za- 
liczeniem dziesięciu miesięcy aresztu 
prewencyjnego wystarczy zapewne, aby 
ostudzić do reszty zapał oskarżonego. 

На srebrnym ekranie, 
„LUDZIE PODZIEMI* — (kino „Polonja*) 

Ostatnio kino - teatr „Polonja“ wyšwiet- 
lał obraz „Ludzie podziemi”, ilustrujący ży- 
cie dwu band konkurencyjnych między prze 
wódcami których toczy się zaciekła walka 
o kobietę — piękną kochankę jednego z nich 

Wybrańcem tym jest poczciwy w grun= 
cie rzeczy drab Bull który dokonywa rabun 
ków jedynie dła dogodzenia  zachciankom 
ukochanej, resztę łupu rozdając hojną ręką 
rozmaitym pechowcom i nędzarzom. 

Jeden właśnie z takich pechowców — 
zdeklasowany inteligent, który był niegdyś 
adwokatem po przyjęciu go do bandy, 
zdobywa serce kochanki apasza, jednak ja- 
ko nieskazitelny, mimo wszystko, gentleman 
nie chcąc nadużyć zaufania przyjaciela i do- 
brodzieja hamuje aż do końca swe serdecz- 
ne porywy... 

Oto pokrótce główny wątek fabuły. 
Świetna reżyserja, doskonała gra .arty- 

stów, drobiazgowe opracowanie — szczegó- 
łów, wysoki poziom zdjęć jak również logi- 
czny, starannie skrojony scenarjusz stawiają 
ten film w rzędzie takich arcydzieł jak nie- 
dawno oglądany w tym kinie „Niepotrzebny 
człowiek* z Emilem Janingsem. 

Obrazy te stanowią zapoczatkowanie a- 
merykańskiego filmu psychologicznego, za- 
wdzięczającego swe powstanie wpływom 
europejskiej twórczości filmowej, oraz coraz 
to liczniej zapełniającym amerykańskie wy- 
twórnie artystom i reżyserom z Europy. 

Alia. 

TAKTINIS RSS 

Podziękowanie 
Niech mi wolno będzie w niewie- 

lu słowach, niezdolnych wyrazić mych 
uczuć wdzięczności, najserdeczniej po 
dziękować panom: komendantowi pla- 
cu pułkownikowi Giżyckiemu, majoro- 
wi Kozłowskiemu, porucznikowi Feli- 
ksowi Koseckiemu i całemu zespołowi 
orkiestry 1-go pułku piechoay legjonów 
inicjatorom i wykonawcom tak 
dla mnie zaszczytnej niespodzianki 
przez wyborne odegranie, w dzień 
mych imienin, przed mojem mieszka- 
niem „Krakowiaka - Kaprysu* mojej 
kompozycji, w doskonałym układzie na 
orkiestrę wojskową por. F. Koseckie- 
go, a nazajutrz, na zakończenie koncer 
tu konkursowego orkiestr wojskowych 
DOKI, przez powtórne wykonanie — 
nad program tegoż utworu poprzedzone 
tak miłem dla mnie przemówieniu ka- 
pitana Kowalskiego (z Grodna), a ma- 
nifestacyjnemi oklaskami łaskawej pu- 
bliczności przyjęte. 

‚ Niemniej szczerze dziękuję delega 
cji Bratniej Pomocy Konserwatorjum 
Muzycznego oraz wszystkim, którzy 
osobiście lub pisemnie okazali tak li- 
czne oznaki życzliwej pamięci w dniu 
mych imienin. | 2 > 

Michał Józefowicz. 

RADIO. 
Wtorek dnia 2 października 1928 r. 
12,00 - 12,10: Transmisja z Warszawy: - 

sygnał cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

16,50—17,10: Odczytanie programu dzien: 
nego i chwilka litewska. 

17,10—17,25: Komunikat Związku Mło- 
dzieży Polskiej. * а 

17,25—17,35;: Muzyka z płyt 
tonow ych. 

„1735 18,00: Transmisja z Katowic. „W 
dziesięciolecie powrotu - Ziemi Cieszyńskiej 
do Polski* odczyt wygł. dr. Farnik. 

18,00—19,00: Transmisja z Warszawy: 
Koncert kameralny. W programie 3 sonaty Mozarta. Wykonawcy? Michał Karski (skrzy pce) i Apolinary Szeluta (fort.) 

19,05—19,30: Audycja wesoła: „Niuniek 
se p woo groteska 

arka [waina, w wyk. ь . arką yk. Zesp. Dram. Rozgł 

19,35- 19,55: 
podwiadomości* 
dła Sztuki* 

gramo- 

*„Życie uczciwe i procesy 
odczyt V-ty z cyklu „Źró- 

wygłosi prof. USB, Juljusz 

: Komunikaty i odczytanie 
programu na środę. 

20,15- 22,00: Transmisja z Krakowa: 
Koncert wieczorny w wykonaniu chóru sło- 
wieńskiego Glasbena Matica z Lublany 
(too osób) pod batutą dyr. konserwatorjum 
w Lublanie M. Hubada oraz p. Wanda 

Goundlach- Lewandowska (śpiew). 
22,00--22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

OFIARY. 
Bezimiennie 

na Żłobek im. Maryi 
„ radjo dla Zakładu ociemniałych ‚ 

Komitetowi Chleb Dzieciom „ 
H. W. na schronisko Nauczycielek 

weteranek Zł. 10.— 
Na schronisko dla nieułeczałnie 

chorych zł. 10.— 
Ludwika Swidowa na budowę kościołą 

w Wielkiej Głuszy na Polesiu zł. 5— 

zł. 5. — 
9.— 

SPORT. 
Drugi dzień, zawodów lekkoatle- 

tycznych. 

W niedzielę, pomimo fatalnej po- 
gody zakończył się mecz . lekkoatle- 
tyczny o mistrzostwo Polski. 

W dziesięcioboju zwyciężył, jak to 
łatwo było przewidzieć, Cejzik (Po- 
łonja— Warsz.), ' zdobywając 6623.33 
ptk. a więc bijąc polski i swój włas- 
ny rekord o_ 267.05 ptk. 

Drugie miejsce zajął / Wieczorek 
(3. p. Sap. Wilno), zdobywając 6115,73 
ptk. (znów nowy. rekord Wil. O. Z. 
L. A.). Trzecie miejsce . zajął Frysz- 
czyn—Polonja, dalsze, po wycofaniu 
się Urbaniaka (K. S$. Warta « Poznań) 
junjorzy Polonji warszawskiej. 

Reprezentacje Warszawy. i Wilna 
startowały w sześciu - konkurencjach, 
uzyskując następujące: wyniki: 

"Bieg 200.mtr. Sikorski (Warsz.) 
23 sek. Gniech (Wilno) 23.2 sek. 

Bieg 800 mtr. Kostrzewski (Warsz.) 
1 m. 59.4 sek. Sadowski (Wilno). 

Bieg 5000 mtr. Kusociński (Warsz.) 
15 m. 17.8 sek. Sarnacki (Warsz.). 

W biegu tym Kusociński, najlepszy 
obecnie długodystansowiec pobił do- 
tychczasowy rekord Polski, ustawio- 
ny u. b. przez niego o 16 sek. 

Sztafetę olimpijską (100x200x400x 
800 mtr.) wygrali warszawiacy; w 
czasie 3. m. 35.2 sek. 

Rzut dyskiem przyniósł zwycięstwo 
Kartasiiskiemu (Warsz.) 34.50 mtr. 
drugi Nawojczyk (Wilno). Rzut osz- 
czepem Kochański (Warszawa) 
43.91 m., Lokajski (Warszawa). 

Przechodząc do осепу zawodni 
ków trzeba wyróżnić przedewszystkiem 
Wieczorka i Gniecha jedynych wilnian 
dorównujących w zupełnośc warsza- 
wiakom. 

Gniech jest poprostu rewelacją: 
11,2 na setkę, 23,2 na dwieście i51,6 
na czterysta metrów to wyniki do 
pozazdroszczenia. Przy solidnym tre- 
ningu Gniech może z łatwością zo- 
stać w przyszłym roku mistrźem Pol- 
Ski na którymś z tych dystansów— 
musi się jednak specjalizować, mamy 
wrażenie, że 400 mtr. są dlań najsto- 
sowniejsze Wieczorek wykazał znacz- 
ny postęp we wszystkich niemal punk- 
tach dziesięcioboju słaba jego strona 
to rzuty. 

Pozatem z miejscowych dobrze spi- 
sali sig Nawojczyk i Białkowski — 
brak stylu przeszkadza im w  osiąg- 
nięciu naprawdę dobrych wyników, 

A goście? Cejzik jest klasą sam 
dla siebie . Niema on słabych  punk- 
tów, we wszystkiem ma dobre wyni- 
ki. Nie powiódł mu się skok w dal i 
wwyż (tydzień przedtem skakał 6,43 

1 m. 15) nadrobił w czem innem. 
Swoją drogą ma on pecha — nigdy 
jeszcze nie dał we wszystkich 10 
punktach tego co dać może - siedem 
tysięcy z górą pkt. miałby napewno. 
Pozatem  dziesięciobojowcy zawiedli; 
właściwie oprócz Cejzika żaden z nich 
nie umie „wszystkiego” każdy ma ja- 
kąś specjalność a w pozostałych jest 
dyletantem. I tak Urbaniak doskonały 
miotacz jest wręcz Śmieszny gdy bie- 
ga— przeciętna krowa  dorównałaby 
mu z łatwością; Fryszczyn lekki 
zwinny to dobry skoczek, niezły bie- 
gacz i fatalny miotacz; Rusecki i 
Mokrzycki nic nie robią specjalnie źle, 
być może dlatego, żę również nic 
nie robią przeciętnie dobrze, 

Z innych zawodników wyróżnimy 
przedewszystkie Kusocińskiego i Ko- 
strzewskiego. Mimo braku poważnej 
konkurencji, starali się i dali z siebie 
ca mogli. Krótki, przysadzisty, pękaty 
Kusociński jest prawdziwą maszyną— 
płuca ma niczem : dobry .koń; jeżeli 
nie przestanie pracować nad sobą jak 
tylu, tylu polskich zawodników może 
zostać gwiazdą nie tylko lokalną, Gdy 
Kostrzewski biegnie wszyscy są za- 
chwyceni: ma się wrażenie, że: temu 
człowiekowi przychodzi to bez wysił- 
ku, równie łatwo jak nam człapać po 
ulicy, wydaje się, że on nie biegnie 
ale fruwa w powietrzu. Trojanowski 
i Lokajski zaimponowali wynikiem w 
skoku wwyż ale nie stylem, który 
jest stanowczo przestarzały, Kochań- 
ski, gruby Kartasinki i mały Maszew- 
ski — to szara przeciętność. Weiss 
nie w formie, Sarnacki bardzo do- 
bry. Aha! trzeba jeszcze coś powie- 
dzieć o Sikorskim; no cóż, bezsprze- 
cznie doskonały zawodnik ale taki 
zarozumialec, taki pozer, taki anty- 
patyczny, że wprost nie chce się go 
wspominać — z chwilą gdy przestaje 
biegać lub skakać jest poprostu nie 
do zniesienia. 

PIŁKA NOŻNĄ. 

Polonia--(Przemyśl) 1 p. leg. 6:0. 

W niedzielę 1 p. leg. bawił w 
Przemyślu gdzie rozegrał z tamtejszą 
Polonją mecz o wejście do Ligi. Ka- 
tastrofalna klęska smutnie Świadczy o 
poziomie wileńskiej piłki nożnej. Sześć 
do zera to przecie różnica klasy— 
żadne usprawiedliwienia nie mogą te- 
go wyniku usprawiedliwić. 
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Oddział: Wilno, Ś-to Jańska 9 

RACZEK TWS GZ КЕЕ ZERA SPR HA



URZĄD WOJEW. 
BÓT PUBLICZNYCH W KRAKOWIE. 

zawiadamia, że Sąd Konkursowy w sprawie 
projektu szkicowego na gmach  Bibljoteki i KOKS 
Jagiellońskiej w Krakowie odbyty w dniach d 
25 i 26 wrzešnia b. r. pod przewodnictwem 
p. inž. arch. J. T. Kudelskiego, naczelnika 8 
Wydziału Min. Rob. Publ. przyznał nagro- i 
dy następującym projektom: 8 

NAGRODA I. 11.000 zł. praca Nr. 13 
inž. arch. Wacław Krzyżanowski profesor 
Szkoły sztuk zdobniczych w Krakowie. 

NAGRODA II. 7.000 zł. praca Nr. 6 inż. 
arch. Wacław Krzyżanowski profesor Szko- 
fy sztuk zdobniczych w Krakowie. 

NAGRODA III. 5.000 praca Nr.9 archi- 
tekci inż. Zdzisław Kowalski, Adam Mosche 
ni i Diana Reiterówna, Kraków. 

NAGRODA IV. 4.000 zł. praca Nr. 8 
inż. arch. Wacław Nowakowski, Kraków. 

NAGRODA V. 3.000 zł. praca Nr. 5. 
architekci inż. Maksymiljan Burstin i Fry- 
deryk Tadanier, Kraków. 

Wystawa projektów konkursowych о- 
twarta zostanie w niedzielę dnia 30 wrze- 
śnia 1928 r. o godz. 10-ej rano w gmachu 
Muzeum Przemysłowego w Krakowie, ul. 
Smoleńska 9 sała Nr. 135 II p. i trwać bę- 
dzie do piątku dn. 5-X b. r. od godz. 9-ej 
rano do 4-ej popołudniu. Wstęp wolny. 

Inż. Henryk Dudek. 
Dyrektor Robót Publicznych. 

wny. 
z kopalń Górnośląskich z 
dostawą własnym taborem 
w każdej ilości. 

Wszelkie materjały budowlane, jak to* 
„cegłę, wapno, papę, smołę, blachę 
gweždzie, okucia okienne, drzwiowe 
ipiecowe poleca. z-tplp 

d Wilno Mickiewicza 34. 

U CZY E UD UI UI UI I US UIS UI US S TI 

Tel. 370. 

4578,0 

ODZKI. DYREKCJA ВО- лааа на н AIA SEA AIA JNA , А З ЛА На О 
' WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- 

RE zi 

МОВА 
do nóg — kokosowe i druciane 

poleca S. H. KULESZA 
Wilno — Zamkowa 3. 

— Ceny konkurencyjne. — 
LIT TIT IT TTL OAK) 

  
„ZAKLADY 

  

Złota jesień króluje nad srebrzystem ržyskiem... 

Chcesz mieć łowieckie szczęście? To strzelaj „Pociskiem“! 

Ładunek niezawodny z krajowego źródła... 

jeśli go nie użyjesz — będziesz robić pudła... 

# 

  

|. 
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| Państwowy Bank Rolny 
sprzedaje w drodze ograniczonego ustnego przetargu, poprzedzonego . składaniem 

ofert, następujące gospodarstwa wzorowe: z kompletnemi inwentarzami martwemi 

i-żywemi — pociągowym i dochodowym oraz z uprawami i zasiewami ozimemi, 

położone w pow. Krotoszyńskim, wojew. Poznańskiego: 

BRZOZA — obszar 150 ha, odległy od m. pow. Krotoszyna i st. kolei t V 
przystanek kolejki powiatowej. Cena wywoławcza — 385.600 zł., z czego pożyczki w 

5 

OGŁOSZENIE. 
Nadleśnictwo Niemeńczyńskie w Niemeik- 

czynie podaje do wiadomości, iż w dniu 8 
ażdziernika 1928 r. w lokalu biura Nadle- 
nictwa Niemenczyńskiego o godz. 12-ej od- 

będzie się przetarg ustny i za pomocą ofert 
pisemnych na sprzedaż materjałów leśnych 
wyrobionych sposobem gospodarczym w Le 
Śnictwie Podbrzeskiem użytku dębowego 
139,23 m3 i innych gatunków 726,90 m3, o- 
pału 1500 mp. i papierówki 410 m3. 

Wykaz jednostek licytacyjnych i warun- 
ki przetargowe są do przejrzenia w godzi- 
nach urzędowych w biurze Nadleśnictwa. 

NADLEŚNICTWO 
NIEMENCZYŃSKIE 

1388—VI — 2 ž 

SAMSECEGABEZENAES 

Ogłoszenie przetargu 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza przetarg na dzierżawę nawierzchni 
wąskotorowej, ułożonej w kolejce od stacji 
kolejowej Skrzybowce od miasteczka Wasi- 
liszki, długości około 16 klm. toru szyn- 
trakcji konnej, rozpiętości toru 600 m/m. 

Do obowiązku dzierżawcy, oprócz prze 
widzianych w warunkach użytkowania na- 
wierzchni podanych przez Ministerstwo A 
munikacji w okólniku z dnia 14 marc 
roku Nr. IV 2924 (W) 28, będzie n й 

1) doprowadzenie  kolejki do  sianu 
używalności dla trakcji konnej i utrzymy- 
wanie kolejki w tym stanie środkami dzier- 
żawcy, ы 

2) utrzymywanie przez caly czas dzier- 
żawy stałej komunikacji osobowej  pomię- 
dzy stacją Skrzybowce a miasteczkiem Wa- 
siliszki. 

3) uzyskanie od Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych zezwolenia na eksploatację 
kolejki i utrzymywanie na kolejce ruchu 0- 
sobowego i A SE, 

4) wykupienie względnie  wydzierża- 
wienie prywatnych gruntów, zajętych pod 
kolejką, drogą dobrowolnych umów. Nh 

Nawierzchnia wyżej nazwanej kolejki 
może być wydzierżawiona na termin do lat 
trzech. т " 3 

Osoby życzące dzierżawić nawierzchnię 

mają wnieść do Prezydjum Dyrekcji (Wil- 
no, ul. Słowackiego 2) do godz. 12-ej dnia 
18 października 1928 r. oferty ze wskaza- 
niem wysokości tocznego czynszu dzierżaw- 

nego. Do oferty należy załączyć kwit na 
złożone w Kasie Głównej Dyrekcji P. K. 
w Wilnie wadjum w kwocie 1500 zł. 

W razie cofnięcia złożonej oferty w 
czasie rozprawy ofertowej, jak również w 
wypadku odmowy stawienia się do podpi- 
sania umowy dzierżawnej, złożone wadjum 
przepada na rzecz Skarbu Państwa. | 

Oferty winny być złożone w zapieczę- 

towanej jednej kopercie firmowej Z napi- 

sem wskazującym zawartość i włożone do 

koperty drugiej bez firmy, nieprzejrzystej 
i potem zapieczętowanej i z napisem: „Ofer- 

ta na dzierżawę nawierzchni wąskotorowej 
ułożonej w kolejce od stacji Skrzybowce 
do miasteczka Wasiliszki“. 

Nieuwzględnione oferty pozostaną bez 
odpowiedzi. ! ` 

Przy podpisaniu umowy winna być 

złożona kaucja w wysokości .11500 zł., przy 
czem złożone wadjum może być zaracho- 
wane na poczet kaucji. ||| 

Szczegółowych _ wyjaśnień 
kach dzierżawy można zasięgnąć w. Wy- 

dziale Kolei ki rode pokój Nr. 31 
w godzinach urzędowych. 

E Das Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

   
   

  

o warun- 

a 

  

6 klm. drogą bitą, w/m 

listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego około 224.000 zł. 

2) NOWA-WIEŚ — obszar 120 ha, odległy od m. pow. Krotoszyna 17 klm. szosą, od stacji kolei i 
miasta Koźmin 9 klm. szosą, st. kolejki powiatowej w/m. Cena wywoławcza—307.600 
zł.,z czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego około 158.000 zł. 

3) KOBIERNO — obszar 100 ha, odległy od m. powiatowego i stacji kolei Krotoszyn 4 klm. SZOSĄ. 

Cena wywoławcza 269.500 zł., z czego pożyczki długoterminowej w listach zastawnych 
Państwowego Banku. Rolnego około 134.000 zł. 

4) ROZDRAŻEW 
drogą bitą 6 ;klm., st. 

ąbszar 100 ha, odległy od m. powiatowego 12 klm. szosą, od st. kolei Koźmin 
kolejki powiatowej w/m. Cena wywoławcza 264.200 zł., z 

czego pożyczki w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego około 149.000 zł. 
/ 

к Do udziału w przetargu dopuszczeni będą zawodowo wykształceni rolnicy, niebędący właści- 
cielami samodzielnych (niekarłowatych) gospodarstw rolnych, którzy:; 

a) zobowiążą sią utrzymywać przynajmniej w dotychczasowym stanie trwałe zabudowania lub spe- 
cjalniecenne kultury, których istnienie spowodowało utworzenie gospodarstwa wzorowego; 

b) zobowiążą się osobiście zarządzać gospodarstwem wzorowem, 
c) złożą wadjum w wysokości 5 proc. ogłoszonej ceny wywoławczej sprzedawanego gospodarstwa. 

Stawający do przetargu winni do dnia 20. X. 1928 r. złożyć w Oddziale Państwowego Banku 
Rolnego w Poznaniu, ul. Kantaka Nr. 10 w opieczętowanej kopercie oświadczenie, jaką najwyższą cenę 
ofiarowują za sprzedawane gospodarstwa. 

Do oznaczonego oświadczenia winny być dołączone: 
a) dokumenty stwierdzające, że stawający do przetargu należy do zawodowo wykształconych rolników; 

b) deklaracja, że nie jest właścicielem samodzielnego gospodarstwa rolnego lub 
do sprzedania posiadanego gospodarstwa; 

c) zobowiązanie oznaczone w pkt. a i b opisanych w poprzednim ustępie ogłoszenia; 

że zobowiązuje się 

d) dowody udziału w pracy społecznej — zwłaszcza w dziedzinie rolniczej; 

e) dowód złożenia wadjum. 

Od dnia 3. XI. 1928 r. reflektanci będą mogli dowiedzieć się o dopuszczeniu do ustne go przetargu 
Ustny przetarg odbędzie się w lokalu Państwowego Banku Rolnego w Poznaniu, ul. Kantaka 

Nr- 10, dnia 12 listopada 1928 r. o godzinie 11-ej. 

Każdemu ; reflektantowi 
oraz prawo, w razie nie utrzymania się, na następne 

przysługuje prawo złożenia kilku ofert na różne gospodarstwa 
stanąć do przetargu gospodarstwa pod wa- 

runkiem złożenia deklaracji o pozostawieniu zdeponowanego wadjum na obrane przez niego gospodarstwo. 

Oferty przyjmują: Wydział Agrarny Instytucji Centralnej Państwowego Banku Rolnego, ul. No- 
wogrodzka Nr. 50 oraz Wydział Agrarny Oddziału Państwowego Banku Rolnego w Poznaniu, ul. Kan- 
taka Nr. 10. 

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie warunków sprzedaży udzielają: Wydział Agrarny Instytucji 
Centralnej Banku w Warszawie, ul, Nowogrodzka Nr. 50 — Il piętro oraz „Wydziały Agrarne Oddziałów 
Banku w Poznaniu, Grudziądzu, Wilnie, Łucku, Lwowie, Krakowie i Lublinie. . 

° — № sprawie obejrzenia gospodarstw wzorowych poleca się zwracaė do Administratora Dóbr 
Krotoszyńskich w Krotoszynie — Zamek dla skierowania do odpowiedniego likwidatora. 
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ze świata zwierzęcego, jaki kiedy | Miejsii Kinematograt į 
Kulturalno-Oświatowy 

| SALA MIEJSKA 
uł. Ostrobramska 5. 

kolwek ukazał się na ekranie: y, 
„Chang“ jest filmem, którego powstanie kosztowało 2.000.000 dolarów i życie kilku set ludzi. 
Orkiestra pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od 5. 5 m. 30. Początek seansów od 

„g. 4-ej. Nastepny program: „AGONJA JERO 

Od «ema 2 ao 7 października 1928 r. włącznie bęczie wyświetlany jeden z największych tiimów 
(l |< Wynik ekspedycji naukowej Merian Coopera i Ernesta 

GII]  Schoedsak'a do dżungli siamskich w 8-iu aktach. 

OLIMY*, 
  

Esterhazy w najnowszym Teste „NEJIÓŚ | 
Wileńska 38. 

  

  

12 akt. dramacie p. t. „liłostki studenta 
kostjumowy. Przepych. Tłumy. Wystawa. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15 

Dziś szaleństwo młodości i miłości! Ulubieniec DE. Наггу Liedtke i przepiękna gwiazda Hr. Agnes 
podług powieści (Student-żebrak). Bal w garnizonie. Hu- 
lanki rosyjskich oficerów. Życie studentów. Karnawal i bał 

  

Dziś ostatni dzień!! Kino „Piccadilly krzyżowe drogi białych niewolnic 
wielk, akt. Film, o którym mówi cały Świat. W rolach tytułowych: Najsłynniejsi 

(Szajka handlarzy żywym towa' 
rem) arcysensacyjny film w 12 

artysci ekranu Mary Kid, 

  

  

  

} 

WIELKA 42. Very Engels. Mia Pankau i genjalny Klejn Rogge (behater D-ra Mabuse). Film ten powinni widzieć każdą 
matka, każdy ojciec. Wstrzasające scenyl Niebywałe napięcie sensąc. Zwiększona orkiestra, spiecjalną 
ilustracja muzyczna. Ceny nie podwyższone. Od 3-go pażdziernika Leonid Andrejew „TEN, KTOREGO  BIJĄ 
PO TWARZY*. Nowe wydanie w nowem literackiem opracowaniu. W rol. główn. Lon Chaney i John Gilbert. 

ki 3 Dzis! Klasyczny film z życią Legji Cudzoziemskiej wśród palących piasków Sahary p. t. 
no- i Ke: lo „SYNOWIE PUSTYNI 

A.Mickiewicza 22. | (Beau Sabreur) odpowiedź na „Braferstwo Krwi” w rolach głównych przepiękna EWELIN BRENT 
i WILJAM POWELL. Pocz. o g. 4, ost. 10.25. 

Anos “ | Dzis! Ostatni raz w Wilniel Nowe wydanie! + monumentalne epokowe; 
Teatr „Wanda | Nieśmiertelne arcydzieło FREDA NIBLO „B E N H U R misterjum w 12 akt. W roli r 

Wielka 30. tytułowej RAMON NOVARRO. | 
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KAPELUSZE DAMSKIE 
ostatnie nowości 

@ 

' 
pp 2750 POLECA od zi. 750 

a  D-h. W. Jankowski i S-ka. 
d WILNO, ul. Wielka 42, tel. 1200. 
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OGŁOSZENIE. 
Magistrat m. Aleksandrowa-Kujawskiego (Wojewó- 
dztwo Warszawskie) zawiadamia, że w dniu 18 
października 1928 r. o godzinie 10 rano odbędzie 

się sprzedaż przez 

LICYTACJĘ 

kompletnego urządzenia elektrowni, składającej się 
z jednej stałej lokomobili „Wolffa* z kondensacją 
o sile 45 H. P. zbudowanej w 1910 roku, dwuch 
dynamo maszyn, tablicy rozdzielczej i innych in- 
strumentów mierniczych. 

_. Reflektanci na kupno powyższego zechcą wpła- 
cić do Kasy Magistratu przed licytacją wadjum w | 
sumie 1.000 zł. й' 

Cena wywoławcza na lokomobilę 10.000 zł. 

Na pozostałe urządzenia ceny podane będą 
licytantom w dniu licytacji. 

Burmistrz (—) W. Pecarz. 

RNRUKZNKZUURZESNOCENOSAK uz 
ši S orepians, pan sai RA : = 

ajwyższe nagrody ną Targac. 
Północnych w Wilnie 250 Lolo medalos 

B 

K. Dabrowska. „į 
У 

= 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 a 

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentėw,£ 
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. a 

aa a m GKSKUNZGECELAZORBZSEM| 

  

  

       
  

  

ków Polskich w Wilnie ul. Ponarska 55. 

Grupa XXW * 

Kursy Kierowców Samochodowych Stowarzyszenią | 

kandydatów na kierowców niezawodowych (amatorów) 
rozpocznie zajęcia dn. 6 X,—28 r. 

Wykłady będą się odbywały w ciągu 6 tygodni w godzi- 
nach wieczorowych, częściowo w lokalu Stow. Techn. Polsk. 
przy ul. Wileńskiej 33, częściowo w lokalu kursów przy 
ul. Ponarska 55. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat Kur- 
sów w godz. od 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarska 55. 

Na sezon jesienny 
FP 

PAL T Ą damskie i męskie 
SUKNIE, ŻAKIETY, GARSONKI 
PULLOWERY, BIELIZNĘ 
KRAWATY oraz 
OBUWIE, KALOSZE 

i różną modą galanterje damskie i męskie w wielkim @ 
wyborze, poleca 

„HB. * ° 
Wilno, ul, Wielka 42, tel. 1200. 

  

  ka 

  

B ń wypadanie, łupież, B 

МОО cs RY LEKARZE 4 
„Mydło Chinowo - Chmielowa* (z B pRAWAWAM Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- DOKTOR * 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 8 L. GINSRERG 
01-vzSp Wydz. Zdr. Publ. Nr541. B choroby. wóaerycane 

| GB GD CWU ZEK ZAD KO (ETS KB CEE CTH (GO BE SDA syfilis i skórne. Wil- 

ы no, uł. Wileńska 3, e- 

Ogłoszenie o przetargu. lefon '567. Przyjmuje 

Оеаа Я ч ньбос\з‹іо\іоймю& 
rzą: ojewódzki — Dyrekcja Robót === KTÓR" 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- DOKTOR 
targ ofertowy na budowę: 

1. piętrowego gmachu Sądu 
kiego w Baranowiczach o kubaturze 
m3 i przy nim parterowego budynku aresz- 
tu o kubaturze 1473 m3. » 

2. pietrowego gmachu Sądu Grodzki 
go w Wołożynie o kubaturze 5200 'm3 i bu- 
dynku aresztu o kubaturze 1600 m3.. 

3. na. budowę gmachu gimnazjum 
Lidzie o kubaturze około 16250 m3. 

Oferty należy składać w zapieczętowa- 

nych kopertach do dn. 6 października r. Dz k 

do godz. 12-ej w południe w A Ro- tyka 

bót Publiczn. przy ul. Grodziūskiej 6. Do 0- Wanie brodawek, 

oferty należy dołączyć wadjum w wysoko- zmarszczek i innych 

ści 3% od zaoferowanej na każdą budowę wad zapomocą оре- 

sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu Tacy] p: 

o godz. 13-ej. Wilno, ileńska 33 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybór m. 1. 4538— 
oferenta oraz ewentualnego przeprowadze- DOKTOR 
nia dodatkowego przetargu ustnego. ki 

Ceny winny być podane na jednostkę K. Sokołowsi 
roboty na podstawie ślepych kosztorysów, choroby skórne i we- 
które można otrzymać w Dyrekcji, gdzie neryczne, ul. Wileń- 

także będą podane warunki techniczne co ska 30 m. 14. Przyjm. 
do wykonania robót. od g. 9-12 r. i 5-7 w» 

54—XI 2 DYREKTOR W. Ž. 2 XI.27 r. Nr 160 

; (—) Inż. A. Zubelewicz. —L0OSE-- 

Grodz. „ NANNYŁKIEWICZOWA 
b. starsza asystentka 

а Kliniki _ Dermatolo- 
gicznej S. B. po 

e. powrocie z Paryża 

5-6. Choroby 
w Skórne, leczenie wło- 

sów metodą Sabou- 
raud'a, elektroterapja, 
naświetlanie i kosme- 

lekarską: usu- 

  

przyjmuje od 11—12 |! 
i od 

Dr. @. WOLFSOR GMDOZNEMZAMSNSM 
weneryczne, moczo- 
R i skórne, ul. 

ileńska 7, tel. 1067. 
18L 

GE Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
Dr. POPILSKI niniejszem podaje do wiadataeścj, iż zosta- 

choroby skórne i we- ły wyznaczone przetargi ustne i za pomocą 
neryczne. Przyjmuje ofert pisemnych na sprzedaż drewna na pniu 
od godz. 10 do li Od systemem powierzchniowem w terminach i 
5—T p.p. W.Pohulan- Nadleśnictwach następujących: 
ka 2, róg Zawalnej  4_go październ. w Nadleśnictwie USZAŃ 

Obwieśzczenie. 

40... W-Z.P. 1 SKIEM — (przetarg odbędzie się w leśniczó 
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