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Powrót Marsz, Piłsudskiego do Polski.

Qielkie Księstwo Liteoskie.

nkl
do!

nieraz nie

„Przegląd Wileński", który

fd

stało —

idea

Wielkiego

Księ: Szym zaś przeciwdziałaniu

nacjonalizmów litewskiego, polskiego, białoruruskiego i akcji komunistycznej—rzecz

została
pogrzebana.
Jeszcze
ył ak logicznie i konsekwentnie rozwi- Stwa
Księstwa Li- pod jarzmem carskiem mógł powiejał ideologię Wielkiego
Poprostu
po- dzieć Mickiewicz: „Litwo, Ojczyzną wogółe nie do pomyślenia.
tewskiego, w ostatnim numerze
mówiąc
chłop
z
pad
Homla
czy
Mohy„oj
sm zwolił sobie w polemice
z p. Micha- moja* rozumiejąc pod słowem
lowa
nie
ma
i
mieć
nie
chce
nic
wspólzie- czyzna” zarówno dalekie lasy MińW. łem Obiezierskim pod adresem
nego z chłopem z pod Połągi czy Sza| d miaństwa naszego napisać kilka zdań, szczyzny, jak pola Żmudzi, a to tylko wel. Jedynie szlachta czuje się „u siep( które wychodząc raczej z założenia dlatego, że był szlachcicem. Dziś co- Ые“ zarówno w Ziemi
Kowieńskiej,
iwi samego „Przeglądu Wileńskiego" co- najmniej szczytem politycznej speku- jak Mińskiej czy Mohilowskiej. P. Lumu] najmniejby « właśnie nazwać można— lacji byłoby dopatrywać się w słowie dwik Abramowicz pisze:
JOW niekonsekwentnemi. „Przegląd Wiłeń” „Tevynė“, wypowiedzianem nie tylko
„Do obozu krajowców mogą należeć moa ski" pisze, naprzykład, między innemi: przez chłopa z pod Telsz czy Połą- narchiści i republikanie, socjaliści i konsergi, ale nawet przez przeciętnego inteli- watyści, wolnomyśliciele i klerykali, imperjaApologja stanu ziemiańskiego należy nie
Eg
liści i federališci.“
litewskiej
lx wątpliwie do zadań mało wdzięcznych. Nie genta kowieńskiego nowej
Dlaczego
nie wymienia. tu nacjoobjektywna
ani
czasu,
duch
e Sprzyja jej ani
szkoły,
—
pojęcia,
obejmującego
nanalistów,
chociaż
doskonale wie, że
wartej
zną
ekonomic
—* wartość fspołeczna i
wy zwłażtcza w naszym kraju. Zrujnowa przykład Ziemie
EU
Nowogródzkie. A dzisiejszy ruch polityczny zarówno we
ŚCI ne materjalnie, wytrącone ze swej donie- jakżeby to brziniało, to „Baćkauszczy- wszystkich obozach białoruskich jak
ko dawva przodującej roli ziemiaństwo miejsco
osg we trzyma się jeszcze na powierzchni życia na“ nad rzeką Świętą czy Niewiażą?.. litewskich posiada 75 procentową przy
chi połecznego dzięki wyjątkowym warunkom Ale
kiedyś te dwa
wyrazy nie były mieszkę czystego nacjonalizmu, jeżeli
„d politycznym, jakie zapanowały w państwie
Chwilosobie tak obce: istniał pewien pomost, nie szowinizmu. A przecież jedynie w
olskiem po przewrocie majowym.
ztó
'wo pomyślne konjunktury nie mogą jednak który je łączył.
Tego pomostu teraz obozie ziemiańskim można znałeźć naj„izahamować na stałe procesu rozwojowego;
„
rozdrobnie
do
nie
stało.
Czytałem
rozważania,
na bardziej zbliżone do idealnego rozwiąsiłą
nieodpartą
z
dąży
który
s
Vania wielkiej własności ziemskiej —nawet bez podstawie badań,
zania kwestji językowej.
Każdy boże
Mickiewicz
nie
«6 orzymusowego wywłaszczenia.
p.
wiem
ziemianin
na
terenie
Wielkiego
w,trwałość
umiał ani jednego słowa po litewsku.
Należy jednak podziwiać
m
i
ichała Obiezierskiego, który od szeregu Wyciąganie z tego wniosku, że Mickie- Księstwa
Litewskiego
zna przynajМУЛа na łamach „Słowa” z głębokiem przeko
fa naniem wmawia w siebie i czytelników, że wicz nie był Litwinem, jest równie ry- mniej dwa jezyki: polski i białoruski,
nas jest powołane do zykowne, jak twierdzenie dzisiejszych
)
u
iemiaństwo
albo: polski i litewski.
odegrania doniosłej misji historycznej i
Można się nie zgadzać z obecnemi
ekonospotecznopism
litewskich,
że
nim
był.
A
w
każdym
roli
omii pierwszorzędnej
owe micznej, uderzając kolejno to w strunę razie są to sprawy, niestety, dziś nie- kierunkami politycznemi
nurtującemi
Zł uczuciową, rozwodząc się nad zasługaA mi szlachty w przeszłości i jej obecnem aktualne, bo tej Litwy, którą Mickiewicz obecnie nasze ziemiaństwo . kresowe,
znaczeniu.
uważał za swoją ojczyznę, dziś niema, można tym kierunkom przeciwdziałać
W ustępach wyżej przytoczonych a było to właśnie
ssj
Wielkie Księstwo można zabiegać o „przeciągnięcie na
już Litewskie. W pojęciu prawno-między- swoją stronę* obozu
szlacheckiego,
dmił można się dopatrzeć conajmniej
ale
głoszenie
ideologji
Wielkiego
Księniechęci do ogółu ziemian, conajmniej narodowem
za czasów
Mickiewicza
w kierunku ono nie istniało — bo było pod za- stwa Litewskiega przy jednoczesnem
zaś wyrażnego dążenia
starcia z oblicza ziemi zarówno siły borem carskiej Rosji, nieistniało ono negowaniu jedynego całkującego te tematerjalnej, jak moralnej, reprezento- tak samo do ostatnich lat przed woj- reny elementu — wydaje się nam niem.
wanej przez szlachtę litewską, a łącz- ną, ale, ponieważ treść jego stanowiła konsekwencją.
or hie z tem i potomków pierwszych na szlachta, więc żyło choć w niewoli,
sia itwie rodów
i potomków
Wielkich Dziś także Wielkie
Księstwo
Litew-

yj

"Książąt. Ponieważ jednak „Przegląd skie przecinają trzy granice,
ileński" pisze następujące zdanie już nie żyje, bo treścią tych
Ton
iski
moc ironją złośliwą”:. .ude- nie jest szlachta.
ddające
08
rzając

kolejno

zasługa-

nad

się

pał wą, rozwodząc
zł mi szłachty

strunę uczucio-

w

i t. d.*

przeszłości

w

orel Więc wypadało

nie poruszać w

nam

powojennej

tylko i Warszawę“ —
Litwy że potrzykroć

była

— Litwą,

terenów

„oglądała się na

to musimy

Pogrzeb Ś. p. prof. Noakowskiego.
WARSZAWA,

Jeżeli zdecydowany, zwolennik suwerenności Wielkiego Księstwa Litewskiego oŚwiadczyć może, że idea jego
zgubiła właśnie ta szlachta,
która w

olor item miejscu faktu, że istotą tego, co dobie

itrzytmy zowiemy

ale ono

stwierdzić,

3 X. PAT.

Dzisiaj

odbył się pogrzeb znakomitego architekta i malarza, profesora politechniki
i Szkoły sztuk pięknych
Ś. p. Stanisława Noakowskiego.
Na nabożeństwo żałobne przybyli

przedstawiciele

rządu

razy więcej zgubiły ją
gc Wyłącznie szlachta i że dzieje
lu byłych uczniów zmarłego, oraz
kreśliła 'w historji wiekówĄ— szlachta. propagandy nacjonalistyczno-demokra- przyjaciół i wielbicieli jego talentu.

Jednakże pozwolimy sobie zwrócić tyczne litewskiego i _ białoruskiego
| taj lwage, że Wielkie Księstwo Litew- narodów. — Coby się jednak stało,
mólSkie tak długo istniało, jak długo gdyby te propagandy nie szły w tak
zdecydowanie separatystycznyimkierunnieli istniała materjalna potęga szlachty.
Oczywiście było tak
wszędzie. ku nacjonalistyczno - szowinistycznym?

nej Możnaby zarzucić w tym wypadku, że Ośmielamy się twierdzić,

eruji na całym Świecie w one
zen! sprowadzony

do

roli narzędzia

ki li tylko nie miał nic

stąd

czasy chłop

do

Wszędżie wszystkim

mnj Ale, jeżeli obecnie

pracy

gadania, a

rządziła

szlachta.

takim wypadku

że nawet w

nie przyszłoby

nigdy

do odrodzenia idei Wielkiego Księstwa
Bo oto cała skomplikowana subtelność

zawierająca się w idei

„krajowošci“

Polska, mie jest zdolna do pociągnięcia demo-

powstała

Niezmiernie

też

licznie

stawiła

się

młodzież akademicka, uczniowie Szkoły sztuk pięknych.
Po nabożeństwie orszak
żałobny
ruszył

ma

cmentarz

Powązkowski,

zatrzymując się w drodze przed gmachem Politechniki, gdzie
przemawiali
rektor
Świętosławski oraz.
dziekan
prof. Lalewicz.
Na cmentarzu.
nad
otwartą mogiłą żegnał wielkiego artystę profesora i obywatela w imieniu
ministra

i ministerstwa

w. r.

dyrektor departamentu

io.

ki Jastrzębski, w imieniu warszawskietajeto jedynie zawdzięczając współpracy kratycznych mas. A jakaż jest defini- go koła architektów przemawiał RoWszystkich stanów. jeżeli zaś w do- cja krajowości? — Zapytamy oto p. dakowski,
wreszcie
przedstawiciele
„bie powojennej W. Księstwo
Litew- Ludwika Abramowicza, który w tym Bratniej Pomocy studentów
politech-

„ief Skie nie powstało, to — jedynie zawdr. daięczając temu,
że szlachta,
przez

, bytlominujący obecnie

czynnik nacjona-

ię... .yczno - demokratyczny wyrzucona
ai została poza nawias.
Gdyby Polskę
osz, PUdowali wyłącznie chłopi, uważający

uko! szlachtę

swoją

za

słu edynie

teren

— to

wroga

„ iejsza Rzeczpospolita

etnograficznie

8 jzupełnie tak, jak republika

oże ktoś twierdzić, że to

m
оч

dzi-

obejmowałaby

polski,

Litewska.
wyrzuce-

ona

ni
t m

niepodległego

państwa,

czy

n chciała unji z Polską, czegożznów
e chcieli

vie

nacjonaliści

-Tuscy,—ale nie można
v

numerze

pisze w artykule

„Za-

sadnicze różnice" co następuje:
„Poczucie

wspólności

terytorjalnej,
nie-

zależnie od przynałeżności państwowej i narodowej, które się wytworzyło wskutek wiełowiekowego współżycia ludności w jednakowych warunkach prawno - politycznych,
na

łość

przestrzeni,

stanowiącej

odrębną

geograficzno- gospodarczą

ca-

_ stanowi

podstawę ideologji krajowej, zwanej w skró
ceniu

Po:

Е

krajowością.

a dalej jeszcze: „gdzie tradycje historyczne lub czynniki ekonomiczne
wywierają
wpływ całkujący”... i td.
Jeżeli weźmiemy en masse wszyst-

<
Za nawias szlachty na Litwie sta- kich mieszkańców terenów Wielkiego
Slę za jej winą, poniewaž nie chcia- Księstwa Litewskiego: chłopów, miesz

wo

pił

samym

iea Wielkiego Księstwa
jprzestała

być aktualną

litewscy

i bia-

czan

i szlachtę

środowisku
można

-

ziemian,

jedynie

tej ostatniej dopatrzeć

cech,

lub...

obudzić

z chwilą, gdy

tworzyło

wskutek

4 Dlaczego? — Dlatego właśnie, że

szlachta

łączącą

stanowiła

dalekie,

Wielkiego _ Księstwa.

tę

jedy-

które

tak

mówiąc

Rosjanin
nace-

ciel

młodzieży,

wywarły

głębokie wra-

żenie. Płakali wszyscy.

| Morjan

toszyńsk

nami,

zumie, a obudzenie których wymagałoby nadludzkiego wysiłku przy dzisiej-

|

powrócił,
przyjmuje codziennie od 5—6 po poł.
przy ul. Antokolskiej 14 m. 4,
I
L KOL

TATTO

—

* BLEECZREAC"TE"SE"
TIR

CZEKOLADKI

wielowiekowego

między

y.
Agencja

Rador

dowiaduje

się, że w

rozmowach

jakie odby-

ły się między Marszałkiem Piłsudskim a członkami
mińskiego, nie było mowy o zmianie tekstu sojuszu
nowych

staje tem
jego

układach

czem

politycznych.

Sojusz

był poprzednio,

jest zawsze

ten

sam

sojuszem

rządu ruani
też o

polsko-rumuński

pozo-

ściśle obronnym

i cel

t. zn. głęboko pokojowy.

Nie były również przewidywane
żadne zmiany
orjentacji
politycznej obu państw. Marszałek
Piłsudski
wyraził wielkie
zadowolenie z pobytu
w
Rumunji,
który mu Zrobił bardzo
dobrze,

Przejazd przez bwów.

LWÓW,
w: drodze

3. X. PAT.

Dzisiaj przed południem przejeżdżał przez Lwów

powrotnej z Bukaresztu do kraju p. marszałek Piłsudski. $Рапи
ri towarzyszyli w podróży pułk. dr. Woyczyński oraz podpułk.

enda.

Na spotkanie pana marszałka wyjechali
do Chodorowa
wojewoda
lwowski Gołuchowski. W Chodorowie na dworcu orkiestra kolejarzy powitała pana marszałka dźwiękami I brygady.
‹
Na peronie dworca lwowskiego zgromadzili się przedstawiciele władz
cywilnych i wojskowych; między innymi przybyli
inspektor
armji gen.
Norwid-Neugebauer, dowódca O. K. gen. Popowicz,
konsul rumuński
we
Lwowie Gallin, wice-prezes Dyrekcji Kolei inż. Swatoń, prokurator Malina
i wielu innych. Pociąg przybył punktualnie o godzinie 10-tej min. 5.
Pan marszałek przyjął w wagonie salonowym reprezentantów władz, z
którymi rozmawiał przez cały czas postoju pociągu.
W chwili odjazdu pociągu pan marszałek ukazał się w oknie, żegnany ptzez zgromadzoną publiczność gromkim okrzykiem „niech żyje”.

Na dworcu w Warszawie.

had

WARSZAWA.

3.10. (PAT). Punktualnie o godz. 20 min. 25 zajechał

przed peron główny dworaa warszawskiego pociąg
lwowski z sałonką p.
Marszałka Piłsudskiego.
Na dworcu gromadzili się członkowie rządu z prezesem Rady Ministrów
prof. prem. Kazimierzem Bartlem na czele, generalicją z pierwszym podsekretarzem stanu ministerstwa spraw wojskowych gen. Konarzewskim na czele
członkowie korpusu dyplomatycznego z ambasadorem Francji p. Larochem,
szejowie wojskowych misij zagranicznych, wielu posłów i senatorów, oraz
liczni przedstawiicele wszystkich stacjonowanych w stolicy oddziałów wojskowych. Na peronie ustawiona była kompanja honorowa 36 pp. ze sztandarem i orkiestrą.
W chwili gdy pociąg zajechał na dworzec, orkiestra zagrała hymn narodowy. P. Marszałek przeszedł przed frontem
kompanji honorowej i po
przywitaniach udał się przez sałony recepcyjne

dworca

do oczekującego sa-

mochodu. Tłumnie zebrana przed dworcem publiczność zgotowała p. Marszałkowi długotrwałą, żywiołową owację.

Przed 7 październikiem w
Ugodowe

-

WIEDEŃ.

3.10.

propozycje
(PAT).

Dzisiaj odbędą

się rokowania

lenia linji demarkacyjnej
w tym

kierunku

w

socjalnych

Dzisiejsze

sprawie zapowiedzianych demonstracyj

że nie domagają

dzienniki

demokratów.

poranne

stwierdzają,

zainteresowanemi

Neustadt.

się dia

Socjalni

swej

stronami

demokraci

demonstracji

że

wzamian

za to gotowi

będą

do

wszystkich formacyj ochotniczych bez względu
nik dolnej

Austrii

Burech

w

sytuacja

|

„Daniusia”,

„Zlofa“

i „Owocowa,
fabryki

A. Piagggki w tatu
Są wyśmienite.

Żądać wszędzie.

w

odpowiedzi

na

rokowań

celem

w

sprawie

ushtępstwo

miasta,

lecz godzą

obu

manifestacyj

ogólnego

oświadczył,

oś-

rozbrojenia

na ich przynależność partyjną.

tę propozycję

usta-

uczynili

całego

się na odstąpienie pewnych terenów przeciwnej stronie.
Socjalni demokraci zaproponowali również nakaz odbycia
wiadczając,

że

w dn. 7 października wyjaśniła się,

między

Wiener

Wiedniu

że nad

Naczeltym

no-

wym projektem odbędą się specjalne pertraktacje później.

Usłużni hawarczycy oliarują 500 policjantów na
ten

dzień

WIEDEŃ. 3.10. (PAT). Da „Arbeiter Zeitung* donoszą z Monachjum,
że władze bawarskie skonsygnowały nad granicą austrjacką 500 policjantów,
ażeby ich oddać do dyspozycji rządu iaustrjackiego w dniu 7 października, o
ile zajdzie tego potrzeba.

Podróż nowego Zepnelina
Sterowiec

wykonał

miejscem

BERLIN.

3.10.

(PAT).

szereg

pobytu
Dzisiaj

rano

niemieckiego

przyjaznych

Wilhelma
krążył

niemiecki Zeppelin.
Sterowiec startował na jeziorze Bodeńskiem

nad

ewolucyj

w Holandji

Berlinem

nowy

nad.

olbrzymi

balon

we wtorek rano do swej ostatniej po-

dróży próbnej p;rzedatlantyckiej i odbył w ciągu dnia wczorajszego lot poprzez
Niemcy wzdłuż Renu, w ciągu nocy krąży: nad morzem Północnem, zaś nad ranem

„poczucie

spójnię, chłop nasz: wcale nie posiada i nie ro-

rozległe
tereny
Spójni
tej

student

pamięć, jaką pozostawił po sobie ten
wielki architekt-poeta i wielki przyja-

współżycia”, zarówno iak „tradycyj hi- |
chy,

i

chowane szczególnie głębokiem uczuciem i prostotą, podnosząc świetlaną

negować, że wspólności terytorjalnej, które się wyLitewskiego

Olszewski

Lubarski.
Dwa ostatnie przemówienia

w

się

/odpowiedzialność za dzieje tych tere- storycznych“, zarowno jak „czynników
Rów przestała ponosić szlachta. — ekonomicznych“ -A są to właśnie ce-

Nie

niki

BUKARESZT, 3 - X. Pat. Przed odjazdem
swym
do
kraju
pan Marszałek Piłsudski zapragnął złożyć w Bukareszcie 2 dniową oficjalną wizytę mającą jednakże
charakter
jedynie įkurna-

p.

kultury i sztu-

Akcja min. Jurkiewicza

Pożegnalne wizyty

i władz miej-

skich, senat politechniki i jej proiesorowie, artyści plastycy, architekci, wie-

3. X. 28.

całe
roz-

począł podróż powrotną i przybył do Berlina, witany entuzjastycznie przez ludność stolicy która gromadzia się na placach miasta i dachach domów. Z powodu natłoku widzów
na ulicach przerwano całkowicie ruch na 10 minut.
Prasa berlińska podaje obszerne sprawozdania i opisy tej podróży. Skrajnie nacjonalistyczna „Deutsche Zeitung* podkreśla, że sterowiec w czasie swej podróży nad Holandją zatrzymał się nad siedzibą ex-kajzera Wilhelma i dokonał nad zamkiem „honoro-

wego” lotu okrężnego. Wilhelm wraz z rodziną wyszedł na dziedziniec, by przyjrzeć
się nowemu sterowćowi i miał „serdecznie pozdrowić" znajdujących się w nim gości.
„Vossische Zeitung* przyznając, że nowy sterowiec „składał hołd* byłemu cesarzowi, nazywa to najwyższym nietaktem, tembardziej, że na pokładzie sterowca wśród
75 osób załogi i podróżnych znajdowali się także przedstawiciele rządu Rzeszy, Parlamentu i rządu pruskiego.

w

spra-

wie zafargu w przemyśle
kienniczym.
WARSZAWA,

3.X. PAT.

włó-

W dniu

3 b. m. minister pracy i opieki społecznej Stanisław Jurkiewicz,
przyjął
przedstawicieli centralnej komisji związków zawodowych w osobach posłów
Żuławskiego i Szczerkowskiego a następnie przedstawiciela związku „Praca' posła Waszkiewicza
w sprawie
zatargu w przemyśle
włókienniczym

w Łodzi.
P. minister oświadczył przedstawicielom centralnej komisji a następnie
przedstawicielowi związku „Praca”, że
„delegaci związku przemysłowców włókienniczych w wyniku wtorkowej konferencji w ministerstwie pracy zobowiązali się przedłożyć argumenty ministerstwa swoim mocodawcom i dać
odpowiedź ministrowi w ciągu
b. tygodnia.

Po otrzymaniu

mysłowców

odpowiedzi

-zwołana

będzie

prze-

przez

mi-

nisterstwo pracy konierencja przedstawicieli przemysłowców i robotników w poniedziałek dnia 8 b. m.

Przed zjazdem Międzynarodowego Biura Pracy W Warszawie.
WARSZAWA,

3 X. PAT,

W

dniu

wczorajszym przyjechał do Warszawy minister Franciszek Sokal. delegat
Rzeczypospolitej przy Lidze Narodów.
Przyjazd min. Sokala jest w związku
z rozpoczynającą się w dniu 5 b. m.
w Warszawie sesją rady
administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy.
Dn. 4 b.m. przyjeżdżają do Warszawy Artur Fontaine,
prezes
rady
administracyjnej _ Międzynarodowego
Biura Pracy oraz dyrektor tego Biura
Albert Thomas. Członkowie rady administracyjnej oraz urzędnicy Międzynarodowego Biura Pracy przybędą w
ciągu
dnia dzisiejszego
i wczoraj-

szego.

Nerady

budżefowe u p. premiera
Bartla

We wtorek wieczorem odbyły się
w Prezydjum Rady Ministrów
konferencje Premjera
Bartla z ministrami
Niezabytowskim, Staniewiczem
i Moraczewskim w sprawach budżetowych.
Chodzi
tu o uzgodnienie
budżetów
poszczególnych
ministerstw
z ogólnym projektem budżetowym, opracowanym przez Ministerstwo Skarbv.

Powróf

min. Kwiafkowskiego.

Wczoraj powrócił z urlopu i objął
urzędowanie minister Przemysłu i Handlu inż. Eug. Kwiatkowski.

Wielka wstęga
orderu Polonia
Resfifufa ma piersiach włoskiego
ministra oświaty.
RZYM. 3.X. PAT.
Poseł Rzeczy-.
pospolitej Przeždziecki doręczył
dzisiaj
włoskiemu
ministrowi
oświaty
Belluzo, b. ministrowi gospodarki narodowej, wielką wstęgę orderu Polonia Restituta, nadaną
w uznaniu zasług, położonych przez ministra Belluzo w sprawie zacieśnienia stosunków
gospodarczych włosko-polskich.

Giznaczenie generała

Pershinga.

WASZYNGTON. 3.X. PAT. Generałowi
Pershingowi,
który
właśnie
obchodzi 68 rocznicę urodzin, sekretarz departamentu
wojny
wręczył
ordery, nadane mu
przez inne państwa, m. i. order Polonia Restituta.

Inspekcja min. Meysztowicza
w Sandomierzu.
Minister sprawiedliwości Meysztowicz w czasie swej bytności w Sandomierzu
zwiedził w dniu t b. m.

miejscowe
Wyniki

więzienie

Śledczo-karne.

wizytacji były dodatnie.

Zakończenie furnieju szachowego w Budapeszcie

Przyjęcie u min.

BUDAPESZT. 3.10. (PAT). Wczoraj ukończył się tu międzynarodowy
turniej szachistów. Pierwsze miejsce zajął Capablanca (7 punktów), drugie
Marshall (6 punktów) trzecie podzielono między Kmocha i Spielmana (po
5 i pół punktów).

Minister
spraw
zagranicznych
p. August Zaleski przyjął
dn. 2. b.
m. posła łotewskiego
w Warszawie

p. Nukszę.'

Zaleskiego.

SŁOWO

Smitha

NOWY YORK. 3.10. (PAT). Odbywają się tu liczne wiece Polskich klu-

deckiego oraz członków kolonji polskiej.
Gości powitał dyrektor kompanji okrętowej Marot. Odpowiadał mu poseł Grabowski który podkreślił doniosłe znaczenie tej pierwszej bezpośredniej linji morskiej
między Gdynią a Ameryką Południową, zainagurowanej dzięki współpracy stałego sojusznika Polski — Francji. Zakończył swe przemówienie okrzykiem, wzniesionym na
wzniós

dniakaw*'' z „sredniakami*

Polski farmer z Ameryki chce zakasować
kindherga
NOWY YORK. 3.10. (PAT). Farmer polski w stanie Maine, Jankowski
od dłuższego już czasu przygotowuje się do lotu do Polski.
Zbudował on samolot trzymotorowy i każdą chwilę wolną od zajęć rolniczych poświęca pracy nad samolotem i uczeniu się zawodu
lotniczego.
Skrzydła samolotu Jankowskiego mają 72 stopy długości. Silnik środkowy
jest dwa razy silniejszy od bocznych. Jankowski, który przybył do Ameryki
za chlebem w roku 1927 zamierza wyruszyć na wiosnę z Old Orchard, kierując
się na Londyn, gdzie zatrzyma się aby następnie kontynuować lot do Polski.

Sześćseć eimigranfów polskich przybyła

Brazylii

dziesięciolecia

pierwszego

upłynięcia

.— Z powodu

litewskich

układów

polsko-

—

naukach teologicznych lub w prawie
kanonicznem
(jak np. ks. prof. Brosiąc jaki będzie
temu—ks.
Antoni
Wiskont. Spędził czas dłuższy w nisław Żongołłowicz) lub należących
Wiecznem Mieście dozorując tam dru- do elity umysłowej Kościoła Katolicku kapitalnego swego dzieła napisa- kiego jak obecny rektor uniwersytetu
Falkownego po łacinie p. t. „Tractatus cano- wileńskiego ks. dr. Czesław
swem
stanonicus de matrimonio rato sed non ski lub na skromnem
wisku,
ks.
dr.
Antoni
Wiskont,
tajny
zajconsummato“, które niewątpliwie
szambelan
papieski.
międzywśród
miejsce
wybitne
mie
Autor traktatu o małżeństwie
zaUnarodowej literatury przedmiotu.
wartem
lecz
riespełnionem,
oraz
Odzieła
dla
czony nasz kapłan uzyskał
bu
obszernych
zarysów
historycznych
kościelną,
aprobatę
swego rzymską
po francusku . podczas
co nie jest przywielejem zbyt hojnie napisanych
srożenia
się
wojny
wszechświatowej:,„La
szafowanym.*) Pierwsze egzemplarze

Wrócił do Wilna z Rzymu—z mie-

Ojcu

„Traktatu* dedykowanego

Św.

Piusowi Xl-mu, poprzedzonego wstęz naszego miasta,
pem datowanym
je
Witamy
nadeszły już do Wilna.
ze zrozumiałą radością oraz z żywem
miłości
poruszeniem
a godziwem
to, co więzami
Wszystko
własnej,
z
Wilna
kultury zacieśnia łączność
europejskim zachodem
cywilizowanego świata, jakżeby
mogło
być dla
nas obojętne!
patrjoJeżeli pochlebia naszemu
wileńskiemu posiadanie w
tyzmowi
„murach“ naszych takich luminarzów
orjentalistyki jak mufti mahometan
tudzież
całej Polski dr. Szynkiewicz

Bey Szap-

ŚSaraja

karaimski hachan

Szał

jakże

żywiej

nas

powinno

i

obchodzić

jeszcze

obchodzi

posiadanie

wśród metropolitalnego kleru wileńwybitnych „pod
osobistości
skiego
w
biegłości
niepospolitej
względem
Kazimierza,
*) Dla Towarzystwa św.
któremu przewodniczy, a które roztacza
opiekę

nad

młodzieżą

litewską

w Wilnie

i

na Wileńszczyźnie, przywiózł ks. Wiskont z
Rzymu w prezencie pełne odpusty papieskie.

NOE

szczęśli-

RIO DE JANEIRO. 3.10. (PAT). Dnia 29 września wieczorem przybył tu statek
„Kraków* z sześciuset emigrantami polskimi. Nazajutrz odbyło się na statku śniadanie
przy udziale tutejszego ambasadora iraacuskiego Dejeana, posłów Grabowskiego i Ma-

cześć

szefa misji francuskiej

Francji

i Brazylji,

drugiej

generała

ojczyzny

toast na cześć Polski. Zebranie

Raid

Spire, prezesa tutejszej Polonji prof. Ra-

polskiego

wychodźtwa,

było maniiestacją

przyjaźni

Ambasador

polsko

Dejean

- francuskiej.

kawalerzystów palskich
Warszawa—Zakopane

że obecne wybory odbędą się pod zna-

WARSZAWA. 3.10. (PAT)..O godzinie 10 rano rozpoczął się konny raid woskowy z Warszawy do Zakopanego. :
Bierze w nim udział 44 oficerów z generałem Dreszerem i pułkownikiem SzybkoBohuszem na czele. Wszyscy oficerowie wystartowali w odstępach czterominutowych,
przyczem do Krakowa mogą jechać dowolnie, zaś od Krakowa do Zakopanego czas na

odpoczynki jest ściśle ustalony.
Całą przestrzeń Warszawa - Zakopane przebyć mają w ciągu 116 godzin. Organizacja raidu znajduje się w rękach 21 Dywizji Kawalerji.

wystąpienie dwa lafa twierdzy

Za anfynaństwowe

Skaz nie

i proletarja

tem miejskim, przeciwko
elementom
kapitalistycznym a szczególnie „kułakom*. Sami bolszewicy
stwierdzają,
kiem

zaostrzonej

walki

klasowej,: po-

nieważ ćlementy kapitalistyczne rozbi-

Szczątki okrętu z XVH wieku w Gdyni

Proces

“227

©
1.535 milj.

Natomiast"
podatki
bezpośrednie
przyznane krajom stanowią około 400
milj. zł., gruntowe 60 milj., od nieruch.
miejskich i wiejskich 40 milj.,
:przemysłowy 210 milj., dochodowy 180 milionów, wojskowy 750 milj., od kapitałów i rent 10 milj.
Są to+dane na mocy. preliminarza
za rok 1928.
Nie

ulega

wątpliwości,

że

docho-

dy ze źródeł podatków bezpośrednich
będą wzrastały co umożliwi
krajom
wydatn ą politykę gospodarczą. ,
Budżety sejmu galicyjskiego wynosiły od 10 do 16 proc. udziału Galicji
w budżecie państwa. Dochody zaś sejmo stanowić

będą

przeszła

1/4 udzia-

łu kraju w budżecie państwowym, nie
tylko więc pod względem
prawnym,
ale pod względem
faktycznym kraje
według naszego projektu posiadać będą znaczniej szą samodzielność w pań
stwie, niż posiadały w Austrji.
Państwa zaś będzie miało dostateja

grz:

zawsze

gotowi

wedle

sił,

rękę

przyłożyć do jej umocowania
i napięcia.
Kształcił się ks. Wiskont zagranicą. Zdążył tylko ukończyć gimnazjum
w Połądze i przejść
początkowe na-

uki teologiczne

w

że

każdego

z,

szczegółowa

metody

pracy

sowieckiej

w okresie nadchodzących wyborów oraz powzięto szereg mniej interesujących postanowień dotyczących technicznej
strony
funkcjonowania prasy,
która cała jest jak wiadomo w rękach
komunistów.
Obrady redaktorów sowieckich potwierdzają znane zjawisko
a mianowicie małej poczytności dzienników

będących

wyłącznie

na

żołdzie

rządowym. Administracyjne sposoby
zwiększenia kolportarzu pism sowieckich
prowincjonalnych nie dały żadnych rezultatów. Czytelnicy sowieccy
uskarżają się, że gazety są nudne i nie
ma w nich nic do czytania. Opinja ta
jest najzupełniej usprawiedliwiona nie
ma bawiem nudniejszej prasy na całej
kuli ziemskiej
niż prasa
sowiecka:
wciąż tylko życie partyjne i budownic
two partyjne oraz olbrzymie i niesły„dokłady'*

czerwonych

Sz.

JESZCZE

KĄPIELE.

— KONFRONTACJA.

12-ty
dzień procesu rozpoczął się zeznaniami
świadka obrony Salajdy, które wypadły dla oskarżonych dość niefortunnie i

stwowć. Według zamknięcia rachunko
wego za 1926 - 27 r. wydatki Min.
Spraw Wojskow. wynosiły 742 milj.
sprawy graniczne 44,5 milj. długi 150,8

milj., renty
inwalidzkie i pensje 110
milj. razem więc 1047,5 tys., pozostaje więc około 400 milj. na centralne
urzędy, co wobec
przekazania wielu
ich funkcyj urzędom krajowym jest wy
starczającem.

Dawna konstytucja rzeszy niemieckiej przewidywała że wrazie gdyby budżet państwowy nie wystarczał na potrzeby ogólno - państwowe, parlament
uchwala kredyt, który rozdzieli się mię
dzy państwami rzeszy proporcjonalnie
do ich ludności.
Dla Polski proponowałbym też zastrzeżenie możliwości uchwalenia kredytów, któreby
musiały uiścić kraje
nie według klucza ludnościowego, tylko dochodów mieszkańców poszczegól
nych krajów na mocy.obliczeń dla podatku kredytu dochodowego.
Władysław Studnicki.

wie obrony składają
zeznania dla obrony
niekorzystne. Z zeznań ich wynika jasno, iż
nie zaprzeczają oni faktom, jakie miały miejsce w klasztorze, łecz nie widzą w nich nic
złego i zdrożnego. Wszyscy niemal świadkowie obrony są duchownymi marjawickimi, a więc broniąc Kowalskiego, bronią ró-

wnocześnie

i siebie.

—

KIM BYŁ

KOWALSKI.

torze nie były mistyfikacją, lecz rzeczą realną, gdyż Ona sama jest matką dwojga dzie

Gi,

Zeznania siostry
Wandy Markowskiej usiłują uniewinnić
Kowalskiego i zwalić winę
na inne zakonnice, które miały prowadzić
się rozpustnie i niemoralnie.
Świadek
zakonnica
Melanja
Kubicka

stwierdza,

iż kilkakrotnie

była

atakowana

przez Dziewulskiego, który zachowywał się
wobec niej w sposób brutalny i wyzywający. Skonfrontowana z Dziewułskim miesza
się i traci pewność i wreszcie całkowicie od:
stępuje od poprzednich zeznań.
Najbardziej
sensacyjnemi są zeznania

starej zakonnicy
ra

na

wstępie

Anastazji Romańczuk,

oświadcza,

że

któ-

polecono

zeznawać na korzyść. Kowalskiego.
,. Na zapytanie przewodniczącego

jej

kto dał

jej takie zlecenie, staruszka miesza się, deNatomiast bardzo kompromitująco wypa- nerwuje i nie umie dać konkretnej odpowiedają zeznania świadka Krężlewskiego, który dzi. Z dalszego ciągu jej zeznań wynika, że
w Ciągu lat dwuch pracował jako szofer w Kowalski jeszcze jako jednostka cywilna, był
klasztorze. Świadek ten udziela szeregu in- znany świadkowi z rozpustnego i niemoralformacyj natury dosyć drastycznej dotyczą- nego życia a podczas swego pobytu w klacych wspólnych kąpieli zakonników i zakon sztorze żył równocześnie z kilkunastoma kobietami, stwarzając koło siebie istny harem.
nic.
į
Starania obrony, aby zbagatelizować zeNastępny świadek zakonnica Nowakow- znania Romańczukowej i osłabić ich wartość
ska stwierdza, iż śluby małżeńskie w klasz- pozostały bez skutków.

Nieudany napad
GRUDZIĄDZ.

3.10.

(PAT).

na lisfonesza
Dnia

3 bm.

o godz.

w Grudziądzu
9.45

trzech

osobników

dokonało

napadu rabunkowego na listonosza pieniężnego Bolesława Swierkowskiego.
A
„Jeden z napastników uderzył listonosza młotkiem w głowę tak silnie, że uderzony
stracił przytomność

i nieprzytomnego

przewieziono

do szpitala. Wobec

tego, że wszczę-

to alarm, policja zarządzia pościg. Napastnicy porzucili zrabowane pieniądze w kwocie
9.359 złotych, które zwrócono urzędowi pocztowemu w Grudziądzu. jednego ze sprawców napadu niejakiego Lindaua ujęto.

Amnestia w
SOFJA. 3.10. (PAT).

Bułgarii

Z okazji

10-lecia wstąpienia na tron, król Borys
ułaskawił wielu więzniów, a między innymi również b. ministra rolnictwą
Turlakowa, skazanego w swoim czasie na więzienie za popełniane nadużycia.

TENS!

z Opoką Piotrową nad Tybrem, sąw
oczach naszych
jakby“ jedaą z lin
przytwierdzających
nas do tamtego
brzegu, po przez góry i rzeki, O ile
by się miała kiedy rozluźnić (na co
się, chwalić Boga, nie zanosi) bylibyśmy

jasna,

Marjawifów.

miały charakter mocno humorystyczny. Świa
dek ten pragnie obniżyć autorytet świadków

wykryła je draga portowa

we 260 milj., co stanowi

Rzecz

te w pierwszych latach władzy sowieckiej przystosowywały się do istniejących warunków i wykorzystując kłopoty gospodarcze rozwijają energiczną
walkę z komunistami. Aby przygotowć grunt dla kampanji wyborczej wydano szereg zarządzeń, których celem chanie nudne
jest zjednanie sobie
„Średniaków* a dygnitarzy.

Banasiakówny i Tomesówny, które uważa
GDYNIA. 2.10. Wczoraj podczas dragowania portu dragą „Varsovie* natrafiono za rozpustne i nie dające gwarancji moralprzy wejściu do portu wewnętrznego na szczątki starego okrętu wojenego. Znaleziono nej, ponieważ czytywały one „Bociana* i
„Wolne żarty”. Oświadczenie to wywołuje
2 armaty, długości około 2 metrów każda, dwie kule armatnie, kotwicę i drobne metalo-_ na sali powszechny
śmiech, tak rzadki w
we oraz drewniane części składowe okrętu wojennego. Prawdopodobnie są to szczątki
PORTA procesie.
ogóle stwierdzić należy, że Świadko- |
okrętu z 17-go wieku.

monopole 836 milj., optaty stėmplo

ciaństwa.

gospodarzy wiejskich, który swym tru „
dem i pracą czegoś się dorobił o ile
jest
nieprzychylnie
usposobiony da
władz sowieckich indywidualny
wymiar podatku może zniszczyć z kretesem. Jako pierwsza zapowiedź kampanji wyborczej odbyła się przed paru
dniami konferencja dziennikarzy sowie
ckich. Bolszewicy doskonale zdają śobie sprawę jaką siłę propagandową sta
nowi prasa. Na konferencji rozważano

Drobnera

BYDGOSZCZ. 3.10. (PAT). Przed sądem okręgowym w Bydgoszczy
toczyła się rozprawa przeciwko przywódcy niezałeżnych socjalistów dr. Bolesławowi Drobnerowi z Krakowa oskarżonemu o wystąpienia antypaństwowe
i wywrotowe, jakich się dopuścił na wiecu przedwyborczym w Bydgoszczy
w styczniu br.
Sąd po dłuższej naradzie skazał d-ra Bolesława Drobnera na 2 lata
twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego.
;

ki

jednocześnie prowadzona jest intensy- 4
wna demagogiczna agitacja zmierzają- *
ca ku jak największemu
rozpętaniu
zawiści pomiędzy „biedniakami'* a zamożniejszemi
gospodarzami na wsi.
Między innemi
warto
zanotować iż
wprowadzona nowa ustawa o jednolitym podatku rolnym
przewiduje indywidualny wymiar podatków.
Wymiar indywidalny podatku zależny od
władz skarbowych ma być narzędziem
presji na element nieprzychylnie usposobione ze sier zamożniejszego włoś-

Wileńskiem

semi-

narjum duchownem,
wyświęcony na
kapłana w 1900 r. natychmiast musiał odbyć wikarjat przy kościele wi-

leńskim Św. Jakóba tudzież probostwo

w Parafjanowie (powiat Wilejski). Zaś
w 1906-tym i 1907-ym był
proboszlitewskiej”
рага! wileńskiej
Lituanie et la Guerre" (Genewa, 1917) czem
i „La Lituanie Religieuse* (Paryż - Ge- Św. Mikołaja.
Dopiero wówczas poszczęściło mu
newa, 1918) jest Litwinem.
Nietylko
wyjechać zagranicę
na studja.
urodził
się (12 grudnia 1877 r.) w się
Rubulach w powiecie Telszewskim na Zabrał się do nich nie tracąc chwili
Żmudzi, lecz zawsze i wszędzie wy- czasu. Studjuje filozofję na uniwersystępujejako natione Lituanus, tecie w Berlinie; porzuca Berlin i na
Louvain
aczkolwiek w mowie i pismie w ce- cztery bite lata osiada w
chach naczelnych obyczajowości oraz (Lovanium) w Belgji, gdzie uzyskuje
w wielu rysach intelektu nie odróżnić stopień doktora filozoiji I licencjat
politycznych
i socjalnych po
go od rdzennego „tutejszego* Polaka. nauk
dysertacyj, mająJako jednak indywidualaošė „en bloc“, (obronieniu dwóch
katolicko-rerychłejbyśmy
zaliczyli uczonego
Ка- cych za temat doktryny
Od r. 1911 do
płana do przedstawicieli niepospolicie wolucyjne Bucheza.
uzdolnionej i wyrobionej rasy ul tr a- 1915 pracuje, jeśli wolno powiedzieć,
montanów, górującej, jak wiado- z jeszcze niezłomniejszą intensywnośKończy wyższy kurs
mo, subtelnem distinguo
ponad cią w Rzymie.
tudzież
ciasnemi granicami
narodowości
tej teologii ze stopniem doktora
z takimże stopniem
wydział prawa
lub owej. |
Przyznać się musimy,
że dla/nas kanonicznego w papieskim UniwersyGregorjańskim,
kierowanym
osobiście, nie jest to bynajmniej rys tecie
Oprócz
tego
ujemny. Owszem, sympatyczny.
Je- przez 00. Jezuitów.
steśmy za jaknajmocniejszą łącznoś- uczęszcza w Rzymie, dła zapoznania
do apelacyjcią Polski, Ojczyzny naszej, z Zacho- się z praktyką sądową
Papieskiego (Sacra
dem Europy.
Utramontańskie
więzy nego Trybunału
łączące kler nasz polski,twyraźmy się Rota Romana).
Z Rzymu do Wilna wracał doktór
ściślej, kler katolicki Rzeczypospolitej,

św. teológji i prawa kanonicznego nie
drogą.
najprostszą, przyznać trzeba,
Uwzględnijmy okoliczność łagodzącą.
Wojna już była Europę
wytrąciła z
posad...
ks. Wiskont "schronił się w
1915-tym — 40
szwajcarskiego
Fryburgu.

tego, co się działo w Szwajcarji podczas wojny szalejącej dokoła jej gra-

*

Podczas

kiedy

ustalało

się w

b.

Królestwie
Polskiem
kondominjum
okupacyjne
niemiecko - austrjackie,
dwieście szabel polskich
szaržowalo

pod

Rokitnem

na

dwukilometrowe

nic.

Niebawem po wybuchnięciu wojny
utworzone zostało w Wilnie „Litewskie

Towarzystwo Pomocy
ny“,

które

rychło

Ofiarom

rozpadło

się

ооа

zurkiewicza,

*

ODRUCHY PRZED-GENEWSKIE

Tytuł „wybory** nie zupełnie odpowia
da temu, co się za kilka misięcy odbę-

dzie się w Rosji Sowieckiej: wybory
do sowietów miejskich i wiejskich dalekie są od tega co tem określeniem nazywamy na Zachodzie. Nominalnie jednak będą to wybory do których już
się kampanja przygotowawcza rozpoczęia. Wybory do sowietów
zostały
wyznaczone na czas pomiędzy 1 stycznia a 1 kwietnia 1929 roku. W ten spo
sób kadencja istniejących obecnie rad
wiejskich i miejskich trwać będzie dwa
lata czyli o jeden rok dłużej niż to określa konstytucja sowiecka. Przeprowa
dzeniu wyborów w styczniu roku 1928
stanęły na przeszkodzie ostre nieporozumienia w łonie partji. Grupa rządząca obawiała się opozycji
Trockiego,
która w parę tygodni później na głośnym 15-ym zjeździe partyjnym została
rozgromiona. Obecnie mimo, że prądy
opozycyjne są nadal silne w
partji,
władze kierownicze Sowietów zdecydo
wały się, na rozpisanie wyborów. Chodzi im o wciągnięcie nowych sił o odświeżenie zbiurokratyzowanych i skorumpowanych rad, które stanowią —
jak brzmią komentarze prasy sowieckiej — poważne przeszkody dla rozwoju budownictwa socjalistycznego.
Wybory będą
odbywały się pod
hasłem jednolitego frontu t. zw. „bie-

bów demokratycznych, które opowiedziały się za kandydaturą Smitha na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
W stanie New jersey olbrzymia większość głosów polskich również oddana będzie na kandydata demokratycznego. W sferach republikańskich stanu Pensylwanji, który zawsze był najsilniejszą twierdzą stronnictwa republikańskiego panuje popłoch, gdyż polscy i węgierscy górnicy jednomyślnie
głosować będą na Smitha. Liczba tych robotników sięga pół miljona.

URI
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Sowiefach
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Sejm krajowy ustala doroczny budżet krajowy, zatwierdza
zamknięcie
rachunkowe, zaciąganie pożyczek krajowych, zamianę i obciążanie majątku
nieruchomego.
Dobra państwowe i lasy przechodzą na własność kraju. Kopalnie państwowe oraz fabryki pozostają własnością państwową, lecz kraj posiada pierPoczta, telefon, telegraf, radio.
wszeństwo w ich wydzierżawianiu.
Prawo cywilne, karne i handlowe.
Kompetencja każdego
samorządu
Sprawy lotnictwa, kolei żelaznych lub autonomji zależy
przedewszysti marynarki.
kiem od kompetencji .finansowej, jaką
Ramowe uchwały z, zakresu urzą- posiada dane ciało samorządowe lub
dzeń administracji państwowej.
autonomiczne. Projekt nasz pod wzglęRamowe uchwały z zakresu prawo
dem kompetencji
finansowej kraju idawstwa społecznego.
dzie znacznie dalej od komptencji sejBudowa kolei żelaznych, regulacja
rzek, kanałów i elektryfikacja, gdy wy mu galicyjsk. i wogóle sejmów austrj.
korzysta
żej wskazane
inwestycje
posiadają dalej od autonomii z jakiej
Chorwacja
w
ramach
państwa
węgierogólno - państwowe znaczenie i udzieskigo,
od
dotychczasowych
projektów
lanie odpowiedniej pomocy tym inweautonomji Galicji wschodniej, dalej od
stycjom w poszczególnych krajach.
Zasady
nauczania i wychowania kompetencji finansawej autonomji Sląpublicznego oraz
popieranie nauki i ska.
Kraje według naszego projektu posztuki.
Ustawodawstwo o uprawnieniu ję- siadają kompetncję finansową taką, z
zyków krajowych w urzędach, sądach jakiej korzystały państwa Rzeszy niemieckiej przed uchwaleniem konstytui szkolnictwie.
Wywłaszczenie dla
celów dobra cji wejmarskiej.
publicznego może być dokonane tylka
Pełna kompetencja sejmu krajowena mocy uchwały
sejmu i za odpogo
w
zakresie podatków bezpośrednich
wiedniem odszkodowaniem.
może
być dzwignią w rozwoju sił proDo kompetencji sejmów krajowych
dukcyjnych
kraju. Węgry naprzykład
należałoby:
Ustawodawstwo o ustroju
władz od 1867 roku do 1914 r. dokonały olpostępu
gospodarczego,
administracyjnych, powiatowych, gmi brzymiego
zwłaszcza
w
zakresie
uprzemysłowiennych i ewentualnie wojewódzkich w
ramach ustawodawstwa
państwowe- nia, przez zwalnianie od podatków zago,
oraz
podział
administracyjny kładów przemysłowych w nowych gałęziach produkcji lub w tych gałęziach,
kraju.
Ustawodawstwo
sanitarne w za- których rozwój posiadał szczególniej
kresie higjeny publicznej i samorząd- ważne znaczenie dla państwa węgierskiego. Sejm galicyjski
chciał iść tą
nych urządzeń sanitarnych.
Ustawodawstwo organizacji * poli- samą drogą, ale nie posiadając odpowiedniej kompetencji podatkowej, nie
cji krajowej.
Ustawodawstwo policji budowla- rozporządzając podatkami bezpośrednej, ogniowej, utrzymanie dróg lądo- niemi, lecz tylko dodatkami do podatków, mógł zwalniać pożyteczne przed
wych.
Ustawodawstwo z zakresu szkolni- siębiorstwa od tych podatków, co nie
ctwa ogólno - kształcącega oraz zawo miało wielkiego praktycznego znaczenia. Nasze ziemie północzno - wschaddowego wszełkich typów i stopni.
Ustawodawstwo w zakresie opieki nie, zacofane gospodarczo, a przytem
społecznej w ramach ustawodawstwa zniszczone wojną, potrzebują staranpaństwowego.
nej opieki dla rozwoju sił produkcyjUstawodawstwa w zakresie orga- nych. Jakkolwiek rozwój sił produkcyjnizacyj zawodowych, rolniczych, prze- nych naszego wschodu, zwiększający
mysłowych i robotniczych.
jego pojemność ludnościową, leży w in
Ustawodawstwo w zakresie kultu- teresach całej Polski, gdyż stwarza odry krajowej, leśnictwa, polowania, ry- powiedniej mocy barjerę, chroniąc od
bołówstwa, komasacji, ochrony lasów. niebezpieczeństwa wschodniego sąsiaUstawodawstwo
0
meljoracjach da, jednak nie organ ogólno - państwa
rolnych. .
wy, w którym z notury rzeczy przewaUstawodawstwo wodne
łącznie z žają mało 'obznajmieni z warunkami
ustawodawstwem o budownictwie wo Ziem Wschodnich, lecz Sejm tych ziem
dnem z wyjątkiem ustawodawstwa o oraz rząd ich krajowy jest najbardziej
sztucznych drogach wodnych, tudzież powołany do podniesienia sił produko regulacji rzek żegłownych i granicz- cyjnych kraju przez odpowiednią ponych, ca jest zastrzeżone dla ustawo- litykę podatkową.
dawstwa państwowego.
Podatki zaś pośrednie wrnny naleUstawodawstwo o zaopatrywaniu
ludności kraju w energję elektryczną. żeć do -wyłącznej kompetencji sejmu
państwowego i wraz z cłami i monopoUstawodawstwo o kolejach drugo
lami stanowić
muszą
źródła dochoi trzeciorzędnych
oraz o komunikacji
dów państwowych. Jest to samo przez
elektrycznej i motorowej.
„ Ustawodawstwo przeciwko lichwie się zrozumiałe, odmienne bowiem stawki podatkowe pośrednich wywoływa
i spekulacji.
łyby
znaczną różnicę cen opodatkowaUstawodawstwo
mieszkaniowe
i
nych
produktów i dla kontroli wymaga
budowlane.
Ustawodawstwo w sprawie zakła- łyby znacznych utrudnień w przywozie
dów użyteczności publicznych, względ z jednego kraju do drugiego, co ciążynie robót publicznych dokonywanych łoby na wewnętrznym handlu państwa i wpływałoby ujemnie
na rozwój
na koszt skarbu krajowego.
Ustawodawstwo z zakresu podat- jego sił produkcyjnych.
ków bezpośrednich, jak gruntowego,
W budżecie Polski pozycje dochodomowego, mieszkaniowego, majątko- dowe które mają być przyznane Pańwego,
dochodowego,
obrotowego i stwu do rozporządzenia rządu i sejmu
wszelkich innych.
państwowego zajmują dominujące staUwaga: opłaty stemplowe
pobie- nowisko, stanowiąc około 3/4 budżera państwo, lecz kraj może nakładać tu, mianowicie podatki pośrednie 159
miljonów, cła 280 miljonów.
dodatkowe stemple krajowe.
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Wojna

okopy
nieprzyjacielskie,
Ludendort dwie organizacje
autonomiczne.
Na
— Co tam za akcję ksiądz-szam- parł ku corychlejszemu
ogłoszeniu czele jednej z nich stał p. Smetona.
belan prowadził, jeśli wolno spytać?— niepodległości Polski, co miała armią
Miała siedzibę swoją w Wilnie.
Druzayadnęliśmy ks. Wiskonta
podczas półmiljonową wzmocnić: 'słabnące siły ga, zajmująca się specjalnie ofiarami
którejś z nim
rozmów
temi dniami. zbrojne państw centralnych;
podczas wojny rozproszonemi po Rosji całej,
Wiemy coś o niej jak przez sen my, gdy w b. Galicji reprezentował
myśl miała siedzibę swoją w Petersburgu.
cośmy w 1915 i 1916 siedzieli w Wil- polityczną polską Enkaen
(Naczelny Na czele jej stał p. lczas,
poseł do
nie, jak w hermetycznie
zamkniętem Komitet Narodowy) a w Paryżu Pol- Dumy.
Powodziło
się
litewskiemu
pudełku. Co mogliśmy wiedzieć z te- ski Komitet Narodowy—w Szwajcarji,
Komitetowi nad Newą — dobrze. Rygo, co się na szerokim
Świecie dzie- na najbardziej „neutralnym"
gruncie czałtowo wpłynęło do jego kasy
od
je! To tylko, co raczyły
podać do w Europie, najprzeróżniejsze
„orjen- rządu oraz
ze
składek
prywatnych
naszej wiadomości „Wilnaer Zeitung“ tacje" polskie bądź zwalczały
siebie sześć miljonów franków, potem polub
„Zeitung
der
10-ten Armee". na cierpliwym papierze mniej lub wię- bierał stałej subwencji od rządu do
Okupacyjne to były czasy.
cej efemerycznych wydawnictw perjo- 400 tysięcy
rubli miesięcznie. ОЫг
lub więcej ob- organizacje
pozostawały
w Ścisł,
Ks. Wismont tylko machnął ręką. dycznych oraz mniej
z litewskiemi
kolonjami
Nie chciał nam nic opowiadać... o sa- szernych broszur politycznych zaś „w kontakcie
drodze
dyplomatycznej"
usiłowały
ernigranckiemi
w
Ameryce
Północnej.
mym sobie. Tylko znalazłszy gdzieś
„W starych papierach“ wycinki z gazet bezkrwawo wywierać wpływ na gabi- W pierwszych dniach grudnia 1915.
zaangażowa- akcja jałmużnicza litewska
rozwinęła
szwajcarskich, listy
prof.
Privat'a, nety i dwory mocarstw
nych
w
niesłychane,
niebywałe
wo- się na niemałą skalę zagranicą osialisty Edwarda Ligockiego i tp. maComite“
terjały
dokumentowe, raczył je ła- jenne zapasy. Dwie były główne kuź- dając we Fryburgu jako
de
SecOurs
pour
skawie oddać do naszej dyspozycji. nie tej roboty, w najwyższym stopniu Gėneral
victimes
de la guerre
Tym rzeczy składem
jesteśmy w politycznej i bądź co bądź, zwracają- les
dyplomacji nie- en
Lituanie.
Nie sami bynajmożności ułożyć
najautentyczniejszy cej na siebie uwagę
Litwini (mający w Lozannie
przyczynek do pierwszych odruchów tylko europejskiej lecz i zaatlantyckiej: mniej
swój emigracyjny Komitet Narodowy)
„załatwiania”. sprawy. polsko litewskiej Lozanna i Fryburg.
Zadalekoby
nas
zawiodło
przyprowadzili: akcję
ratowniczą,
której
tak obecnie aktualnej.
pomnienie, choćby najbardziej szkico- sam papież nie szczędził hojnego poJest to zarazem, jak nam się zda- we, tego co tam—wedle sił—robiono parcia, Wielu Polaków mających ma-je, nader ciekawy rozdział historji nietylko dla „sprawy polskiej* lecz jątki na Zmudzi przykładało gorliwie
układu
„karty ręki do samarytańskiego
współczesnej, któryby się dało zaty- i dla powojennego
dzieła,
fak
Piłsudski, rodzony
tułować...
„Poprzednicy
Ligi Naro- Europy', osobliwie na ogromnych za- Bronisław
Prat
dów". W samej bowiem rzeczy, czem- chodnich terytorjach
Rosji, w które Komendanta, tak mu bliski duchem
jak Andrzej hr. Zybergże była akcja zainicjowana i wszczę- ofensywa niemiecka wrzynała się co- i sercem,
kłoc Plater, józef hr. Przeździecki, Stanita jeszcze na początku Wojny Wszech- raz głębiej jakby jaki szczur w
światowej jeżeli nie próbą
rozwiąza- miękkiego sera. Zresztą historja obję- sław Brunnow, Józef kniaż Puzyna,
nia kwestji, której oto „Dotężna* Li- ła już na mocy całej masy wspomnień Leon Rostkowski, hrabina J. Tyszkiega Narodów, Parlament Świata, żadną pamiętnikowych i druków współcze- wiczowa, Michał hr. Tyszkiewicz, Edsnych, w posiadanie swoje całokształt ward Janczewski...
miarą -— podołać nie może!

yy

Władzę
prawodawczą w Polsce
wykonuje Naczelnik Państwa wespół
z sejmem państwowym oraz sejmami
krajowemi.
Kompetencja Sejmu państwowego:
polityka zewnętrzna, traktaty międzynarodowe, polityczne i handlowe. Spra
wy wojskowe, kredyty wojskowe.
Cła, monopole, i podatki pośrednie.

Wybory

=

Kompetencja sejmu państwowego I sejmu krajowego Polacy w Sianach Zfednaczonych będą głosować
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Dlaczego zamarł ruch na hocznicach kolejowych.
$prawa

strejku

1 Y pońowych,

«Ra

i

›

wadzonej

robotników

trans-

a ściślej mówiąc

przepro-

bie

z wagonów wzięli na sie-

urzędnicy

sport

przez nich blokady składów

towarowych

nie towarów
Miejska

biurowi

Stacja

firm,

a

tran-

-Wil. Dyr.

Kole-

firm: Polski Lloyd, „Paci- jowej oddała pod ochronę policji.

fic“, Hartwig
i Kantorowicz*
oraz
Furmani prywatni, pomimo obieBunimowicz,
znajdującycz
się na canej ochrony policji,
odmówili
się
własnych
bocznicach
kolejowych przewozić towary,
gdyż
strejkujący
budzi
nadal
żywe
zainteresowa- zagrozili im pobiciem.
nie i jest
szeroko
komentowana.
Tak było we wtorek.
Ażeby wyjaśnić należycie całą sprawę
W środę przybyła
z N.-Wilejki
podajemy tu garść informacyj uzyska- parija robotników (zgodzili
się oni
nych na miejscu.
na opłatę 150 zł. miesięcznie),
przyOd pewnego czasu kilku
agitato- stąpiono do wyładunku towarów,
a
rów-rozpoczęło planową akcję mają- tymczasem wysunęła się nowa
przecą”na celu wywołanie strejku
robot- szkoda.
ników transportowych
zatrudnionych
Automobile Stacji Miejskiej nie nana wspomnianych bocznicach. Zorga- deszły. Zainterpelowany w tej spraizowany został zw. robotników tran- wie dyrektor Stacji p. Syrwid ošwiadportowych, którego zarząd wystąpił czył przedstawicielom
firm
zaintereótce do wspomnianych
firm o sowanych, że delegacja
streįkujących
yznanie podwyżek płac.
zgłosiła się do niego prosząc o wyProśba ta została odrzucona, gdyż cofanie
aut,
gdyż
to przeszkadza
P. Syrwid odniósł
zarządy firm, słusznie zupełnie uwa- akcji robotników.
żały, że 220—250 zł. miesięcznie,
a się do władzy swojej w obronie Nacz.
tyle zarabia na przeładunku
przecięt- Wydz. handlowo taryfowego Dyr. Ko"nie robotnik niewykwalifikowany
jest lejowej p. Byczkowskiego i otrzymał
normą zupełnie wystarczającą.
rozkaz wstrzymania aut.
(We wrześniu n. p. 20 robotników,
W ten sposób akcja
garstki bnprzy obrocie wagonowym 385 wago- rzycieli spokoju, teroryzujących gotonów otrzymało 6652 zł.)
wych
rozpocząc
pracę
robotników
Interwencja u inspektora pracy nie została
niejako wzmocniona i stan
dała też żadnych
rezultatów
pozy- rzeczy nie uległ poprawie.
Bocznice
tywnych.
nadal są zablokowane,
a firmy, któOburzeni tem przywódcy robotni- rym zależy bardzo na uzyskaniu toków zorganizowali strejk, Wybuchł waru, zmuszone są zabiegać O coftowarową,
©n niespodziewanie w ub.
poniedzia- nięcie wagonów na stację
łek, a więc pierwszego, kiedy to ruch gdzie wyładunek idzie trybem
zwykartykułami spożywczemi jest wzmo- łym (w ten sposób wyładowano pięć
żony, (jak wiadomo, wskazane wyżej wagonów zboża dla młyna Gordona).
Sprawa jest b. poważna i ukróceSkłady specjalnie magazynują
te towary, Lloyd — cukier, „Pacific"— sól), a nie samowoli garstki agitatorów, utrzy-

brąk tych towarów musiałby wywołać

mujących

pewną

musi
być
przez
władze
przeprowadzone. Całe Wilno czeka
to z niecierpliwością.

panikę.

Na ten raz udało się zapobiec ka- Jastrofie w ten sposób, że wyładowa-

terorem

-masę

robotników

Ruch graniczny przez stacię Zahacie
W

ubiegłym

Sensacyjna kradzież hotelowa.

Sian fam na

domości, jak widać

skórzaną,
kę oraz

wła

weksle,

gotówna

sumę

FILMOWA

Związku Artystów Sztuki Kinemafograficznej
w
WILNIE.
Zapisy przyjmują się tylko do dnia 10-go października b. r. w godz. 5—8

|
|

codziennie w lokalu Szkoły

ul. Ostrobramska

27.

-8

ū

Wschów

Dziś

sł. g. 5 m.'27

П.

Franciszka.

zach.

sł. o g.

17

m.

37

jutro

i Placydy m.

Spostrzeżenia
Zakładu

meteorologiczne

Meteorotogli
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Cišnienie

|)

Temperatura
=
średnia

J

średnie w m.

i
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44
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>

dniu

j

Minimum

za

Maximum

na dobę

—

dobę

PROF.

10 ©.
wzrost

ciśnienia

Związku Ziemian u p. Wo-

od

lod 4 — 5 pp. Sb lakódsłac—1

11-ej

M
r
р
Į

Taki grunt wszechstanowy

|

zaczęły one niebawem

natury. Jakoż

kiełkować.
Ks. Antoni

Wiskont

przybywszy

do Fryburga, zbliżywszy

dziej

)

i róż- niebiosy zasadą Wilsona,

noplemienny
był jak stworzony
na
szerszej
wiele
o
ideałów
dla
podłoże

się najbar-

do Bronisława Piłsudskiego, jął
ze zja-

propagować ideę skorzystania

zdu „pod gościnnym

dachem” Szwaj-

carji przedstawicieli

kilku

narodów

O

wyraźnych już dążeniach niepodiegłościowych dla zapoczątkowania wzajemnego zbliżenia
narazie w formie

wzajemnego

poznania

się.

Były

oczywiście na widoku narody mające
odwieczne swoje
siedziby w granicach Imperjum Rosyjskiego
przechodzącego niebywały
kryzys
wojenny
mogący mieć rozwiązanie wręcz nieobzalnej
doniosłości dla najbliższych

może losów

krajów

położonych

między Bałtykiem i Morzem Czarnem.

Miała to być narazie „Societė d“ Etudęs* O względzie skromnym zakresie.
"Powoli jednak idea rosła. Im 5те-

|

.

rzej rozwijały

się wypadki

na

stoją-

cych w ogniu frontach i placach boju,
tem

jaśniej

zarysowywała

tuacja. Nie było już
niemałe zmiany

się

wątpliwości,

zajść

muszą

pie Europy i że przerabiać

ją

te mocarstwa,

które prowadzą

Czyliż jednak

los

i pierwej
ujścia
ujście

czy później

mo wystąpił i przeciwko utworzeniu wpomnianej Komisji wobec tego, że ona zatamuje
normalne prace Magistratu.
Jednak Komisja finansowa wypowiedzia-

Dźwiny

Dunaju

do
do

Bałtyku

ł być.. powolnem

będą

wojnę

aż po

Czarnego

narzędziem w

r
ludzi obcych, miał zależeć
ich widzimisię ' bez dopuszczenia

głosu zainteresowanych
dów? Któż miał

krajów

stanowić

o

stanowić sam

Przygotowawcza

od
do

już w początkach roku
dojrzałą, że

30

marca

akcji,

1918-go
tegoż

mógł ks. Wiskont wyłożyć

już

dla

była

tak

roku

całą

swoją ideę i poprzeć mocnemi argumentami w obszernym
artykule wydrukowanym w dzienniku „Courrier
de Genėve“ („Les Peuples de I'ancienne Pologne - Lituanie*) tudzież w analogicznym artykule zamieszczonym we
fryburskim dzienniku „La Libertć"
z

i lu- Wielkiej Soboty

losach

że naród
o sobie?

propaganda

że rozpoczęcia tego rodzaju

na ma:

i ludów od

Morza

ma

1918 r. Odezwa wy-

warła duże wrażenie

w

kołach,

do

Polski znowu niepodległej,
Litwy, których bezpośrednio apelowała. WieBiałej Rusi, Ukrainy, którym się też le gazet szwajcarskich przedrukowało

niepodległość państwowa należała? A z

SÓŻ sję ma stać

z wynoszoną

pod

kapłana,

stojącego

tak

twąrdo

przy

wilsonowskich zasadach.
C zyliżby nie był czas Pozpócząć nie
„Rzecz jasna— pisał ks. Wiskont—
zwlekając porozumiewania się że narody, które
przez
wieki
całe
ze sobą choćby przypadkowych,
sobą i rozdzielone zosa- współżyły ze
morzutnych
aktem
gwałtu
musiały
mieć
przedstawicieli poważnej stały
myśli politycznej tych wszystkich
do uregulona- sporo spraw wspólaych
rodów, gdy los tak zdarzył, że mogą wania
rozpuczynając
istnienie
na
w wolnej Szwajcarji
wypracowywać własną rękę bądź autonomiczne bądź
wspólnie
powojenny
modus suwęrenne. Rzeczą jest niemniej jasną,
vivendi
że cudzoziemiec nie potrafi tych spraw
usunąwszy
lub
załago
dziwszy nieuniknione emulacje, punkty uregulować słusznie i sprawiedliwie.
Sporne i kwestje drażliwe dla ambicyj Wystarczy powołać się na wykreślenie granic nowego państwa Ukrainy.
i interesów narodowych?
Jeśliby się Ukraińcy, Polacy, Litwini
Inicjatywa ks. Wiskonta oraz cała i Białorusini sami
porozgraniczali,
jego praca nad rozszerzeniem tej jest wszelka pewność iż wolę ich muinicjatywy na grunt
polityczny,
po- siałyby władze okupanckie uszanować.
dobnie jak wypłynęła niejako z naj- Przeto też jest rzeczą nie do przewiczystszego źródła zgod y tak też i dzenia aby układy pokojowe
tudzież
miała wyłącznie na względzie przygo- losy ludów, które
znajdowały się w
towanie gruntu dla zbliżającego
się granicach dawnego
Państwa Polskoszybko powojennego,
zgod- Litewskiego, mogły być ustalone denego z sobą pożycia ludów finitywnie bez odwołania się do opii krajów, w których dziejach ten lub nji i woli ludów zainteresowanych. I
ów rezultat wojny najniezawodniej za- dlatego właśnie aby ta opinja i wola
Początkuje nową erę.
mogły być sprecyzowane, uzgodnione

Sy-

ją wygrają.

krajów

każdy

głosów

Szef sekcji finansowej Magistratu p. Żej-

W

Informacje

KONSERWATORJUM

najpochlebniejszemi
komentarzami
całe ustępy z wywodów wileńskiego

i ustalone

wyjeżdża

konieczną

w

do

zjeździe

kolejowej

Katowic

W
inż.

celem

inżynierów

kole-

wyjaśnienie

Kasy

Chorych.

W

jed-

kronikarską wiadomość o zatruciu
Br, A. przepisanym mu przez lekarza

Kasy

Wobec tego podana była myśl o otwarciu specjałnej komisji z radnych, któraby wy
dawała opinię w skargach, złożonych do Magistratu a dotyczących spraw podatkowych
w stosunku do zubożałej ludności.

udziela MICHAŁ JÓZEFOWIEZ

0

Wet
się p.

— С.

barometrycznz:

Dyrekcji

nym z poprzednich numerów „Słowa* poda-

jewody. W dniu wczorajszym
p. Wojewoda
Raczkiewicz przyjął delegację
Związku Ziemian z p. prezesem Hipolitem Gieczewiczem
na czele, która zabiegała o wyrobienie pomocy materjalnej dla rolników powiatów do
tkniętych klęską nieurodzaju.
!
Pan Wojewoda pEvžeLi
poprzeč sprawę u władz centralnych.
ź
— Audjencje u p. Wojewody. Pan Wojewoda przyjął w dniu wczorajszym delegację

kszość

Prezes

RÓŻNE.

е

Pogodnie.

— Delegacja

KOLEJOWA.

jest rzeczą

po-

Chorych

lekarstwem.

W

sprawie

tej

otrzymaliśmy dwa pisma, autorzy których,
zupełnie zresztą słusznie,
zwracają uwagę
redąkcji, że dotychczas czynniki rządzące w

Kasie Chorych

nie uznały za potrzebne dać

wyjaśnienia w. tej materji. Przyłączamy się
zupełnie
do zdania naszych interpelantów uznając, że wypadek wymaga
wyjaśnienia

ze strony Kasy

Chorych.

;

TEATR

Albo:

„mam

—

po

wysilam

wzrok

bardzo

dobra

wileńsku.
Bo

w

teatrze

piwa...
wileńskim

być po wileńsku.... Użyjmy

—

mod-

nego dziś słowa: w „regjonie* powinno być
„regionalnie.
Ale... co też znaczy spetnia“??
Przecieram okulary — i zaczynam po
staremu sylabizować: spet — spet; nia—
nia: „spetnia”.... — nie inaczej....
Już wiem: to pewnie „szpetnie”... Po
wileńsku — „szpetnia”... — tylko z przez
pośpiech opuszczone.
Bo i prawda, że szpetnie
brzmią te
nazwy miejsc teatralnych....
Ale, czyżby tak otwarcie przyznawa-

tuar

Teatru

komedja

jutrzejsza.

Polskiego

pia

Jutro

na

wchodzi

A

może

ja

Uczyłem

się

źle

czytam?....

sztuki

pisania

bardzo

—

paroma

miesięciami

napi-

sany jest w miejscu, gdzie na planie oznaczono scenę.
Na
scenie aktor gra, czyli
spełnia wolę autora sztuki.
„Scena“ — to

nie jest
Wilnie

po

polsku

nazywa

przecież

„Dolnia“... „Spełnia*
Zrozumiałem....
w

—

się to miejsce

takim

i —

a więc

w

polsku

—

po

„Stajnia...

razie...

liwie przyjęła prasa warszawska,

reper-

t

duń-

wprowadza

na scenę reź. H. Szletyński.
—

Popołudniówka

szkolna.

W

sobotę

o

godz. 5-ej pp. młodzież szkolna ujrzy po raz
ostatni % sezonie „Grube. ryby" — M. Ba-

łuckiego.
— Reduta na Pohulance. „Wesele na Kur

piach';
spół

Dziś o godz. 20-ej

teatru

Regjonalnego

poraz

pod

1-szy Ze-

dyr.

T.

Skar-

nie

na tym

Czwartek

dnia 4 października 1928 roku.

11,55- 12,00: Transmisja z Warszawy:
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny,
16,50 — 17,10: Odczytanie programu dzien:
nego i chwilka litewska.
17,10—17,35: Transmisja z Warszawy:
„Wśród książek* — przegląd
najnowszych

skiego p.t. „Wesele na
jąca obyczaje i obrzędy
89

1CKI.
ścicki

bilety

na

dzisiejsze

przedsta-

wienie nabywać można w biurze „Orbis'* do
godz. 16.30 i od godz. 17-ej w kasie teatru
Juaro — „Wesele na Kurpiach*.

WYPADKI I KRADZIEŻE.
— Zaczadział. Do szpitala św. Jakóba
dostawiono zwłoki Jana Snarskiego, Wiosenna 3), który

zmarł

wskutek

zaczadzenia.

— Arpas bandycki. W nocy na 3 bm.
na torze kolejowym około zaścianka Sobacz

ki gm.

Prozorockiej

nało napadu

ka

(w

trzech

rabunkowego

Karczemno),

bandytów

któremu

wę. Błażuk w przeciągu
Bandyci zbiegli.

doko-

na Józefa Błażurozbito

gło-

pół godziny zmarł.

zł. 2.

#-

prof.

Henryk Mo-

17,50: Komunikat o obronie prze

17,50—18,00:

Muzyka

z

płyt

gramo-

tonow ych.

18,00
- 19,00: Transmisja z Warszawy:
Audycja literacka.
:
19,05—19,30:
Pogadanka radjotechniczna.

19,30—19,55:

„Anglja

współczesna” (Na-

ród) odczyt II-gi wygł. lektor USB. dr. Wanda

januszkiewiczówna.

19,55—
: Komunikaty
programu na piątek.
3
20,05 20,30: Transmisja
„Romantyka

muzyczna

i odczytanie
z Warszawy.

XIX

wieku*

R.

pod

odczyt

wygł. prof. Stanisław Niewiadomski.
20,30 21,15:
Transmisja z Warszawy:
Orkiestry

Ozimifskiego.

-—- Na radjo dla ociemniałych dzieci:
Br. Komarówna
gr. 50,
Bezimiennie

17,35

— omówi

ciwgazowej.

Koncert

OFIARY.
M. M.

ZEOWARAGSŁGKNKRE:.
RADJO.

wydawnictw

Pozostałe

Nie wilnianin.

S

żyńskiego, odegra sztukę ks. Wł. Skierkow-

Kurpiach“, ilustruludu puszczańskie-

P.

dyr. Józefa

21,15 22,00: Transmisja
z Warszawy:
Koncert wiedeńskiego
chóru
chłopięcego
„Sangerknabenchor Hofburgkapelle“.
W pro
gramie: F. Schubert, Fr. Gluck i in.

22,00--22,ł0: Transmisja z Warszawy.
sygnał czasu, komunikaty, P.A.T., policyjny,

sportowy

i iane oraz

muzyka taneczną.

tyczną jej realizacją był zamieszkały saluent
personne
en
la
w Lozannie docent genewskiego uni- de
M.
le
dr.
Wiscont
le
wersytetu prof. Edmund Privat. Już w propagateur
des
idees
maju 1918 r. zaprosił do siebie kilka- dentente
et de
concilianaście wybitniejszych osób z kół emi- K EO Bi
gracyjnych polskich, litewskich, ukraińNa sekretarza generalnego
Komiskich, łotewskich i białoruskich przesji powołano jej inicjatora, ks. Wisbywających po miastach szwajcarskich, konta,
który
też przez cały czas
na konierencję mającą na celu zorga- swego pobytu bądź w Lozannie bądź
nizowanie Komitetu, do którego utwowe Fryburgu był duszą zebrań, narad
rzenia nawoływał ks, Wiskont.
Sta- i uchwał, któremi potrafił żywo zainwili się na wezwanie prof. Privat'a
i
teresować osobliwie licznych
dziennizawiązali, Ściśle na platiormie ideolo- karzy
przybyłych
do
Szwajcarji z
gii inicjatora, (Komitet, któremu
na- różnych stron Świata i trzymających
dano
nazwę
nie „Societė d'Etudes“ tam rękę na
pulsie
przenajrozmaitlecz Commission
de
I'Est, szych prądów folgujących sobie z canastępujące osoby: pp. Jurjewicz (póż- łą swobodą
na wolnej
i gościnnej
niejszy nasz poseł
'w Bukareszcie), ziemi Helwetów.
Baranowski (późniejszy nasz poseł w
Belgradzie
i Konstantynopolu),
ks.
Zebrania odbywały się w LozanWiskont, reprezentujący litewskie koła nie naprzemian
w mieszkaniu
prof.
narodowo-polityczne, Iżycki (Białoruś), Privat'a i w redakcji gazety „L'* Ukraprof. Moriaud dziekan wydziału praw- ine *.
nego uniwersytetu genewskiego.
DaNiestety, akcja tak pomyślnie
zavid redaktor „Gazette de Lauzanne*, początkowana, wyprzedzająca, jak się
Baczyński redaktor gazety „L'Ukrai- nadmieniło, aczkolwiek na małą skalę,
пе“, Panejko redaktor dziennika „Di- późniejsze, głośne na świat cały proto“, Romanowski
szef ukraińskiej gramy Ligi Narodów i projekty w
agencji telegraficznej, wreszcie Holen- rodzaju
hymansowskich,
nie rozwider, p. Jong van Beek en Donk
ge- nęła się tak, jak wskazywały, zdawaneralny sekretarz Stowarzyszenia Pa- ło się, niechybne
wróżby
najlepsze.

wołanie już teraz do życia Komitetu
złożonego z przedstawicieli lub działaczy ludów, których siedziby. stanowiły niegdyś dzielnice byłej
polskiej cyfistów holenderskich. Telegraficznie
do akcji
Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej
(de zadeklarowali swój akces
prof.
Privat'a:
bawiący
wówczas
w
Мапс!епле Rėpubligue Sćrćnissime),
Szwajcarji
wielki
poeta
łotewski
RaiRzecz oczywista, że Komitet powołany do przedyskutowania i rozpatrze- nis, dwaj szefowie łotewskich agencyj
nia kwestyj o charakterze międzyna- telegraficznych w Bazylei, p. Renć
rodowym nie może rezydowaćw żad- Claperóde prezes szwajcarskiego Konym z wyliczonych krajów,
zostają- mitetu „du droit des peuples“ i jeszP. Edward
Ligocki,
cych pod okupacją miłitarną,
choćby cze kilka osób.
piśmie „wystosowanem
czasową. Szwajcarja, mojem zdaniem, w obszernem
(drukowanym
nabyłaby jak wskazana na siedzibę dla do ks. Wiskonta
stępnie w
szwajcarskich
gazetach)
takiego Komitetu".
uczynił publiczny akces
do organiPierwszym, który się żywo zaiate- zacji
powstałej
z jego
inicjatywy.
resował ideą ks. Wiskonta
i prak- „Les
Polonais
— pisał

Konopacka

to doprawdy

zuch-ba-*

że rzuca dyskiem najle-

piej na świecie ale nie wiedzieliśmy, że bie
ga i skacze niczem sarenka
(hm,
sarenka
dwumetrowej wysokości!!)

W niedzielę odbył

się

w

Bydgoszczy

pięciobój pań o mistrzostwo Polski. Panna
Halina osiągnęła wyniki wprost świetne—

współzawodniczki zostały zapędzone w kozi róg, specjalistki od biegów
i skoków
przekonały się ze zdumieniem,
że są zwykłemi tłomokami wobec znakomitej dyskobolki. Zresztą oto wyniki:

skok w dal 1) Konopacka—4 m.
em
(rekord Polski)
rzut oszczepem 1) Konopacka — 33 m.
92 cm. (rekord Polski)
rzut dyskiem

1)

wstyd

nawet

byłoby

utrzymał się ledwo, ledwo)
bieg €0 mtr. 1) Hulanicka—8,2,
packa na 5 miejscu z czasem 8,8.

Kono-

trzeba, że średnio
wysportowany
zna
ot jakiś piłkarz wileński lub

mężczytenisista

pisać kto—39 m., (światowy rekord Konopackiej 39,38)
bieg 200 mtr. 1) Konopacka—28,4 (rekord

Ostatecznie Konopacka zdobyła 4.066.07
pkt. podczas gdy druga z kolei Hulanicka
wydębiła zaledwie
3.192,62 pkt. — różnica
900 prawie pkt, ilustruje najlepiej wyższość
Konopackiej nad towarzyszkami. Przyznać
również do Konopackiej:

5 metrów,

przebiec

dwie

sko-

setki

sek. każda lub palnąć dyskiem
nie tak łatwo. Znany określnik

z

Warty 3 @.

Ildrjon, czwartym

po

14

39 mtr. to
„płeć sła-

13 m.

Karczmarczyk

Jesienią 1918 r. wyjechał ks. Wiskont
do Rzymu, zapadł tam na ciężką grypę, i przez czas dłuższy mowy * być
nie mogło o powrocie do Lozanny.

Tam tymczasem cała robota Komisji
de I'Est rozprzęgła się, gdy głównego jej pracownika nie stało. Rozeszła
się nawet była w Lozannie pogłoska,
że ks. Wiskont w Rzymie umarł,

On
tymczasem,
po
odzyskaniu
zdrowia już był z Rzymu
przejechał
do Paryża aby być jaknajbliżej toczą-

cych się właśnie obrad Kongresu Pokoju. W wywiadzie udzielonym gaze-

trzecim

obaj

z Po-

lonji. Ogółem bieg ukończyło 12 zawodników—9-ciu nie stało sił i wycofali się.
Wynik
nienajlepszy — na Olimpjadzie
murzynidło

El-Ouaffi

dnak jak na nasze
najgorszy.

miał

2 g.

stosunki

32 m., je-

rówuież

Nazwisko Buczyński
nic
mówi poza stałym bywalcom

dlaczegoby

zmienić w nomenklaturze redutowej

niezmiernie życz-

Ta

bal Wiedzieliśmy,

Nowakowski

ści — widząc moją mękę objaśnia:
— Panie..... wyraz „spełniać —

skiej spółki autorskiej Hirschfelda i Francka
posiadająca niezmiernie dowcipną treść i zu
pełnie oryginalne
ujęcie, Nowość tę, która

przed

i zawsze

ostainiego.

przecie — już dawno i zaczynałem
uczyć ba* nie znajduje żądnego
zastosowania co
się od A, gdy dziś się zaczyna
od U. - do naszej mistrzyni, gdyby wszystkie
nieZwracam się do stojącego obok pana
aka- wiasty były jej pokroju, życie mężczyzn sta
demika z prośbą o przeczytanie ostatniego łoby się wkrótce nie do zniesienia.
słowa na planie.
*
Uprzejmie to robi,
objaśniając, że —
chociaż kreska jest zanisko — należy
czyMaraton—ta najcięższa i najzaszczy=
tać to słowo nie „spetnia“, a „spelnia“.
A więc to „spelnia“... — ale kto „spel- tniejsza, wymagająca kolosalnego przygoto
nia”... — co „spełnia*?... mówię już na wania, żelsznych mięśni i końskiego zdroodbyła się również w
głos w przestrzeń, zdetonowany do ostat- wia - konkurencja
ka, że ja — Polak — nie umiałem nawet Bydgoszczy w ub. niedzielę. Zwyciężył Buczyński z Warszawianki, pokrywając 42 klm
przeczytać porządnie słowa polskiego....
4 m. 4 sek. Drugim
był
A jakaś poczciwa dusza z publiczno- 195 mtr. w 3

doskonała

„Hokus - pokus* —

Zwycięstwo zawsze pierwszej

czyć

A Teatr Polski (sala „Lutnia“) Ostat- samym
planie słowa
„stojące” na słowo
nie przedstawienie kom. „Pieniądz leży na „Stajnia“.... byłoby i konsekwentnie i wyulicy". Dziś, mimo wielkiego
powodzenia trzymane w stylu....
RE
„Pieniądz leży na ulicy" grany będzie
po
I takiby ładny był komplet: „Górnia....
raz ostatni, ustępując miejsce premjerze ju- „Dolnia”.... „Spełnia” i — „Sstajnina”.....
trzejszej „Hokus - pokus”.

Premjera

Pięciobój i maraton.

przegrałby

Ale...

I MUZYKA.

kon-

wołowia pieczeń"...

I słusznie.

Prezesa Dyr. Kolejowej.

wzięcia udziału
jowych.

bę w mm.

Uwagi:

bm.

Staszewski

Opad zada ||
Wist

8

raz i drugi —

druga dania —

tylko 8 proc. a to wobec tego, że w stosun-

.— Wyjazd

dawał

i umysł — i zaczynam, wreszcie, rozumieć,
przypominając ładny dialekt wileński:
Aha... to skróty....
Tu... „górnia miejsca*....
Tam... „dolnia miejsca"...
Wszystko w porządku....
Bo przecież mówi się w Wilnie:
„na

powinno

korzystają z lokalów
miesięcy, co stanowi

SPORT.

Namysłowski

A było to w gmachu teatru „Reduta”.
W Wilnie. —
Że lat ze dwadzieścia nie słyszałem jeo dziarskich
mazurow — poszedłem na
ohulankę po bilet — i, czekając na swą
kolej przed kasą zaczęłem
.studjować
umieszczony na Ścianie plan teatru. Patrzę...
i czytam: „Górnia* — „dolnia* — „Stojące“ — „Spetnia“.....

To

Sprawa ta będzie ostatecznie rozstrzygnięta na plenum Rady Miejskiej.
W końcu Komisja uchwaliła zwrócić się
do Rady Miejskiej, aby ta wystąpiła do Izby
Skarbowej z wnioskiem, żeby za letniska był
pobierany podatek lokalowy zamiast 16 proc.

50

Miejskiej w dniu 13 września rb.
Magistrat stanowczo
wypowiedział się
przeciw wnioskowi i uzyskał w komisji wię-

iTEORJA

zabez-

©.

ku do sezonu letnicy
najwięcej około 3-ch
1 kwartał a nie dwa.

od podatków komunalnych. Wniosek ten, jak
wiadomo był zgłoszony na posiedzeniu Rady

WTEMIEGEH

do serca sprawę

łą się za utworzeniem specjalnej Komisji,
któraby rozpatrywała skargi, złożone w spra
wach podatkowych i wydawała o nich opi-

CZWARTE.

zł. wraz z poprawką w sensie udzielenia jednorazowego subsydjum wszystkim szkołom
powszechnym, który
to wniosek był zgłoszony na posiedzeniu Rady Miejskiej 13 wrze
śnia rb., został zdjęty z porządku dziennego
wobec nie otrzymania odpowiednich informacyj od magistratu.
Diužszą dyskusję
wywołał wniosek w
sprawie zmniejszenia do 1 proc. zamiast pobieranych dotychczas 4 proc. kar za zwłokę

i

gorąco

cert...

Stanisław

Czytam

KRONIKA

!

SZKOŁA

wzięły

„ Pan

+

pieczenia linji kolejowej od możliwych
niespodzianek ze strony stawów, które
już dwa razy wylewały narażając Skarb
Państwa.na znaczne straty.

rze poinformowany, złodziejem czyni
tu rywala w sprawach sercowych, po
na w sprawie
przymusu
Kaa
nebo
szkodowaaego „p. Romana Z.“ Tym szukiwania w instytucjach bankowych. Jak
wiadomo wielu posiadaczy nieruchumośczasem
dopatrywanie
się
związku Po kilku dniach mozolnej
pracy w ci nie jest w stanie z racji braku gotówki,
przyczynowego z „chercher la femme“ jednym z banków
znaleziono
część przeprowadzić kanalizację. Ponadto przyję4 ‚ jest zwykłą fantazją, a sprawa przed- akcyj,z zastrzeźonemi numerami. Dzię- ci zostali: p. wice prezydent Czyż, w sprakredytów na zatrudnienie bezrobotnych
stawia się następująco.
ki temu policja jest już na tropie rze- wie
oraz Hazzan Firkowicz,
który wręczył p.
"
ajnżynier Zygmunt
Romanowski, czywistego sprawcy kradzieży.
Wojewodzie fotografje ilustrujące uroczysto
+; Sta
mieszkaniec
m. Grodna
przyPrzypuszczać należy, że w najbliż- ści ingresu Hachama.
ы Z
do Wilna i zatrzymał się w szych dniach zostanie on ujęty i osaMIEJSKA.
otelu „Europejskim". W porze obia- dzony pod klucz, a legenda o rywa— (0) Z
iedzenia
miejskiej komisji
dowej, kiedy
p. R. zeszedł
do sali lach porywających sobie cenne papie- finansowej.
We wtorek, dnia 2 październirestauracyjnej,
do
numeru
zajmowary zostanie siłą faktu
pozbawiona te- ka odbyło się posiedzenie miejskiej komisji
4
nego przez niego (Nr. 9) zakradł się go specyficznego posmaku, o który finansowej.
Wniosek w sprawie udzielenia jednorazłodziej hotelowy (pospolicie nazywa- zapewne chodziło autorowi wzmianki zowej subwencji dla szkół żydowskiego cenją ich „szczurami”*) i skradł teczkę w „Kurjerze Porannym“.
tralnego Komitetu oświaty w sumie 50 tys.

i

niepokoi

nych i Kolejowej. Ponadto w skłąd ko
misji weszła osoba reprezentująca wła
ściciela stawów. Komisja zbadała stan

rekcji Robót Publicznych, Dróg Wod-

OWA.

procentowe

z...

tam i brzegów stawów oraz bezpieczeń
stwa kolei na wypadek wylewu. Wydelegowanie tej komisji przez p. Woje
wodę świadczy wymownie, że władze

PSAS

około 100.000 zł.
Urząd śledczy wszczął dochodzenie. Ponieważ przypuszczano, że kradzież ta jest dziełem
rąk złodzieja
zamiejscowego dwuch
wywiadowców
udało się do Warszawy, aby przy pomocy miejscowej policji wszcząć po-

niezupełnie dob-

wa

6—cegły palonej, z Rosji zaś w tym samym okre:
sie przywieziono
dziesięć wagonów
kaloszy i jeden nici.

W dniu wczorajszym do maj. Orwidowo własn. posła Kościałkowskiego
wyjechała komisja w składzie starosty
wil. - trockiego p. Witkowskiego jako
przewodniczącego oraz delegatów Dy-

Tendencja

zawierającą
papiery

„Szpefnie”

towarowy. 25—węgla, 7— drutu,

ruch graniczny przez
stację
Zahacie
przedstawiał
się następująco.
Do
Rosji przeszło 28 wagonów
żelaza,

Sto tysięcy łupem sprytnego „szczura”.
W jednym z ostatnich
numerów
„Kurjera
Porannego"
zamieszczona
/ została wiadomość o kradzieży wekśli
i papierów wartościowych
na sumę
107.000 zł., dokonanej w hotelu „Ge— orges'a". Autor sensacyjnej tej wia-

miesiącu

odnośne orzewałający | Zzachodni.
na

Lowo

nie-

nikomu
nie
na zawodach

Iekkoatletycznych w Warszawie. A tym mówi ono całą długą historię!
Od dobrych pięciu lat nie było dłuższego biegu w Warszawie (od 3000 mtr. do 10
klm.), w którymby nie startował pokraczny, połamany, zupełnie niewygimnastykowa=
ny, nie mający w sobie nic z lekkoatlety,
niepodobny wogóle do sportowca - człowie=
czek. Nie możną powiedzieć aby biegł, nie

—on człaąpał, wlókł się, RE po bieżni.
Już po paru kilometrach był
zawsze zdystansowany

solidnie—0o

dwa,

trzy

okrąże-

nia. Nie przejmował się tem i dreptał dalej, do końca Nie przejmował się, że nikt
na niego nie czekał na mecie, że mu nigdy
nie mierzono czasu, że gdy ciężkim, niezgrabnym krokiem finiszował, wszyscy już
się dawno byli rozeszli, że był zawsze, nieodmiennie—ostatni. Nie przejmował się rów=

nież, że był stałą
legów klubowych
łej Agrykoli nie
„głupi Franek*,
lekceważącego

ofiarą dowcipu swych ko
i nieklubowych, że w cawołano nań inaczej jak
że nikt, bez uśmieszku

na ustach,

doń

nie zagadał.

Buczyński nie przejmował się tem wszystkiem, tak przynajmniej wyglądało, ale w
głębi serca przykro mu było i gorycz wzbie
rała po każdym nieudanym biegu. Więc nigdy nie zazna roskoszy
poczucia taśmy na
piersiach, nigdy nie dostanie najskromniejszego chociażby żetonu,
nigdy nie wyczyta
swego nazwiska
w gazecie, "inaczej jak w

rubryce zgłoszonych zawodników.
być nie

może,

powtarzał

Nie,

to

sobie—nie

je-

stem przecie skończonym kretynem, kiedyś
wybije i moja godzina, godzina zwycięstwa;

trzeba trenować. | Buczyński trenował, trenował,

trenował.

„Poprawiał się z roku na rok: wydłużył
sobie krok, wyprostował się, stał się mniej
sztywny. Ale wyniki nie przychodziły, być
nadal jeśli nie ostatni to w kaźdym razie
niedaleko od ostatniego.
Aż wreszcie wybiła godzina zwycięstwa.
Buczyński wygrał maraton, zwyciężył w naj
trudniejszym z trudnych biegów. Zwycięstwo tem cenniejsze, że jest pierwszem w je-

go długiej karjerze sportowej, że je odniósł
nie w jakimś podrzędnym, nic nieznaczą-

cym biegu, ale w maratonieo mistrzostwo
Polski.
Zwycięstwo nie szczęścia i przypad-

ku ale żmudnejci

solidnej pracy.

cie „Temps* próbował wskrzesić ideę,
której
był tak gorliwym orędownikiem i propagatorem we Fryburgu i
w Lozannie. Wileński „Nasz Kraj" —
było to w 1919 roku — paryskie wy-

nurzenia ks. Wiskonta

przedrukował,

Atoli wśród zmagań się podnieconych
gorączkowo namiętności, w pełni „fascynującego
finish'u
Traktatu
Wersalskiego, któremu kto w Boga
wierzył usiłował jeszcze wyrwać póki
czas, w ostatniej chwili, choćby ogonek jakiego paragraiu, choćby kropkę
nad ktėremkolwiek „i“ — głos nie-

złomnego rzecznika i zgody i "dobrowolnego sam na sam
porozumienia,
już przebrzmiał bez echa.
Ks.

Wiskont

wrócił po wieloletniej

niebytności do Wilna.

A gdy rychło potem temperatura
stosunków polsko litewskich zaczęła w
gorącości swojej niemal... rozsadzać
termometr,
pogrążył się całkowicie

w skomplikowane i absorbujące zaję-

cia związane

z zajmowanem,

odpo-

-Wiedzialnem stanowiskiem w Kurji, tudzież w

umiłowane

Nawet wszelkiej

prace

naukowe.

rozmowy

„poli-

tycznej” skrzętnie unika. Gdy go zagadnąć w tej materji, — bywa - pomilczy dłuższą chwilę patrząc
przed

siebie bez celu, jakby w myślach

sta-

wiał kropki, kropki, kropki...
Aż wreszcie
rychlej szepnie
powie.
— Jeszcze nie czasł...

niż

Cz. J.

ЗЭ

4

ŁO

&

Gdyby wszyscy polscy

sportsmeni

Ogloszenie

tak

pracowali nad sobą jak Buczyński — sport
nasz nie kroczyłby z pewnością,
jak obecnie, na szarym końcu światowego. Karol.

TR6ÓJBÓJ

LEKKOATLETYCZY
W. F. WILNO.

Urząd

OŚRODKA

niedzielę, dnia 7. 10. o godz. 9 na boisku wojsk. 6 p.p. leg. na Antokolu odbędzie się trójbój lekkoatlet. o nagrodę przechodnią ośrodka W. F. Wilno.
W trójboju mogą uczestniczyć
zespoły
klubów sportowych i stow. p. w. w liczbie
nie mniejszej jak 10 osób przyczem każdy
z nich musi brać udział w biegu 100 mtr.,
eraz ponadto w jednym skoku i w jednym

Lidzie

Głównego

Zw.

WIL.

PP.

insp.

Strzeleckiego.

Praszałowicz

357.40
238,85
43,25
8,90

358.30
239,35
43.36
8.92

356.56
238,15
43,14
8.38

Paryż
Praga

34,83
26,42

34.92
26.48

Szwajcarja

171,62,5

Wiedeń
Włochy

125,48
46,62

172.05
125.79
46,74

Marka niem. w obrotach
173%

Ania DOBRA

KOPJOWANI E

opałowy,
wny.

wapno,

ipiecowe

B. H.

setkach

nym

ustępstwa.

46 m.

9

papę,

Si

ŽŽ

kaqiwiam Bokėj
b. starsza asystentka
Ba
Kliniki _ Dermatolodo
powrocie ' z

Paryża Że do wynajęcia

pia-

11 - 12 nino.

—0

elektroterapja,

tyka

Ai

Bu

171.20

m

B
B
B

środka

od

82 Prow

A

o

8

i S-ka
B

СОНа

:

E

i

znanego

=

odcisków

PAKA Šš

a

©.

i przyjmuje wszelkie SBE
gynkogralji.

Niska

gęs

cena

Duży wybór
ATARI

Szkło
sprzedaż

Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO
(z kogutkiem) usuwają ból, pieczenie, krwawienie,
swędzenie,е
zmniej2

- 8 poty
ВОРУ, i (żylaki),
SprzedająЗЕМАapteki
składy apteczne:

LEBLANC.

Jańska

sprzętu
wego.
TRE
DNP

skrzyniami i przyrźnięte
podanych wymiarów.

knuł

Od wi

ny

V

Maski

1843

Elektrotera- | łóżka

płciowe,

Mickiewi-|
R

Doktór

BEST.

płciowe,

ul

warunki

wa

i
m

|
Siużąea
starsza osoba,
wa, pracowita,

dobrze

poszuk

je

i

kuchnię

posady

Ryly zawiadowca

Ożyńska-SmolSka
kolei

za-

wąskotorowej

Choroby jamy ustnej. pozostający obecnie
Plombowanie iusuwa bez.
żadnej
pracy,
nie zębów bez bólu.znajdujący się w nęPorcelanowe i złotedzy,
a mający na
korony. Sztuczne zę utrzymaniu
żonę
i
by.
Wojskowym, u-dwoje dzieci, prosi o
rzędnikomi uczącym jakąkolwiek
posadę,
się zniżka. Ofiarna 4posiada b. poważne

zagadka dla uczniaków! Zdaje się księ
że proboszczu, że ten pokój jest identyczną kopją pokoju sypialnego?
— Tak, mój pokój jest wyżej.
— Proszę pozamykać
okiennice.
panie Vernisson, proszę mi. pożyczyć
swego płaszcza i kapelusza.
;
Jim Barnett przebrał się w jednej
chwili w pożyczony
płaszcz i kapelusz, który nasunął na oczy,
jednopodnosząc

Gdy

pokoju

w

kompletna,

wyjął

kołnierz

od

palta.

zapanowała

ciemność

z kieszeni

elektrycz-

ną latarkę i stanął przed proboszczem,
oświecając

swe

szeroko

otwarte

usta.

— To on! Człowiek o złotych zę-

3, m.

Ceny

zajęcia

„Napoieona*

61 miijon

franków.

twarzach

Lon Chaney, John

śmiechu. Rekord,

pawodzenie

Tajniki

6

utwor
stu

Gilbert i Norma

Shearer.

wielkiego natłoku

prosimy,

ną całym

świecie.

Począ-

Nr 846.

\

11
2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11
skórne i weneryczne od 2—2 i pół.; nerwowe

us a

z'Lzzy

trancuskim,

polskim,j

sudskiego, 12,
szek, zam.

freblowską

metodą i

slojdem

poszukuje CSM:

sdyktoń”_-Franroc-paryżónin

Benedyktyf23

"z wyższem

„_

francuskiego

ża

E

i może od 3.30—5 po poł. +

4449—8

muzyki.

kasai
i

l

e: Gormanista

YORI

A UsaE

językami: As

Słować

niemieckim,
po.

żadnych
nie

ulokuj

į

Sfenografji

polsko - niemiecki

zB PRZEPISU JEMY

akademią
handlową,
buchalterją podwójną,
rachunkowością
poszukuję zajęcia od za-

na

maszynach

chowo,

tanio

szybko

Wil. Biuro

fa-

S0wo, - HANGIOYO
Mickiewicza
21,
tel. 152.
24

okna i że złodziej nie był przed nim,
latarka nie
ale za nim. Elektryczna
złodzieja, tylko
oświetliła bynajmniej
jego odbicie w lustrze. W ten sam spo
sób postąpiłem przed chwilą. Nic więc
dziwnego, że na odbiciu w lustrze prawa

strona

zajęła lewą

i odwrotnie.

W

wytłomaczyć różten sposób należy
pomiędzy rzenicę, jaka zachodziła
czywistością a spostrzeżeniem księdza
proboszcza.
—

Tak,

—

zawołał

pod

tryumiująco

Bechoux, — znaczy obaj mieliśmy rację! Wobec tego, że
uważa pan p.
Vernisson
za niewinnego, musi
pan
nam przedstawić tego innego jegomościa o dwuch złotych zębach.
— To zbyteczna fatyga!
— Ależ złodziej miał napewno dwa
metalowe zęby!
— A czy ja je mam? — zapytał
spokojnie Barnett.
3
To mówiąc wyjął ze swych ust kawałek złotego papieru, na którym pozostał jeszcze ślad jego zębów.

nabył przed trzema
miesiącami, cały
arkusz.
Zdanie to rzucone
jakby od niechcenia, wywołało
konsternację. Ca
prawda Bechoux już stopniowo od kil-

Firma

Chaja"

od

Arockier

MM

w Sołach,
Firma

Chaja,

M

pow.

1898

na

zam.

>

Ma

f

Właści:

pow

Oszmiańd

istnieje

tamże,
EM

Michal“

Oszmiańskim,

istnieje

od

tamże.

1925

sklep

roku.

w

od

0

-М

М1

Narweliszkach,

Właściciel

= i

gm

Bohuszewicz

1319 —

V

ю

бч

Rudnicka 12,
Właściciel Chaj-

1321 — V

„8360. I. A. „Czertok Abram* w Smorgoni, pow. Oszmiań
skim, skup zboża i siemienia w celu odsprzedaży. Firma istnie=
ję od 1927 roku. Właściciel Czertok Abram, zam. tamże,

12

1322 —

8361.

I.

A.

„Gelgor

Sonia*

w

Sołach,

skim, sklep spożywczo - galanteryjny.
roku.

Właściciel

Gelgor

ОНАар

ul.

Sonia,

„Gelgor

zam,

Firma

tamże.

Załman*

w

Sołach,

VI

pow.

Oszmiań-

pow.

Oszmiań-

istnieje od 1925
1323 — VI

skim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. Wtašciciai-Gelgor Załman, zam. tamże
1324 — VI.

zastaw

WEGA
Kucewickiej,

pow.

rji. Firma istnieje
łem zam. tamże.
skim,

0ERBGZGI
(8 ZARA © ZRT

Grejs

gubiony kwit lombardowy (Bisku-

„Gerszenowicz

Oszmiańskiego,

od

1887

I. A. „Grejs
„Gi

herbaciarnia.

Berta,

„8365.

pia 12) Nr 22250,

zam.

Firma

tamże.

roku.

Szołem* w

nie
pokwitowanie na kaucję
na sumę
100 zł.

|

Borunach,

sklep spożywczy

Właściciel

gm.

i galante-

Gerszenowicz

1325 —

Vł

Szo-

Berta* w Smorgoni, pow. Oszmiańroku. _ Właściciel
istnieje od 1927

1326 —

VI

I. A. „Gurwicz Mowsza*

w Sołach, pow. Oszmiań-

skim, skład apteczny. Firma istnieje
Gurwicz Mowsza, zam. tamże.

_—_ 0

od

1905

roku. Właściciel
1327 — VI

8366, L A.

mięsa.
tamże.

wyd przez st. Orany
z dnia 1/IIl 1927
dsk r. zą

Firma

„Kac Ele“ w Iwju, pow. Lidzkim, sprzedaž
istnieje od 1928 roku. Właściciel Kac Ela, zam.

1328 — VI

i

—

|. A. Lejba Kac" w Postawach, ul. Wileńska 17,
8367.
skład piwa i piwiarnia z zakąskami. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Kac Lejba, zam. tamże.
1329 — VI
|

Nr 2865 na imię Sor|kiną Gawendo, unie- —
ważnia się.
—0

ku chwil podążał za myślą Barnetta,
ale proboszcz Dessole osłupiał. Ukrad
kiem przyglądał się swemu szanownemu parafjaninowi, który milczał, lecz
twarz jego stała się nagle purpurowa.
Barnett oddał kapelusz i palto p.
Vernisson, który oddalił się mrucząc:
— Czy mogę być pewnym, że pani Vernisson nie będzie a niczem wiedziała? Byłoby to straszne, gdyby się
dowiedziała!...
Barnett odprowadził go do drzwi,
uspakajając poczem wrócił na miejsce,
z zadowoloną twarzą, pocierając ręce z radości.
— Śledztwo, jak widać panowie,
udało mi się wyjątkowo, sprawę zała-

woływać na pomoc
dowody? To
powiedziałem, wystarczy panu?

co

Baron de Gravieres musiał zapew-

ne przeżywać
Barnetta,

uczucia, opisane

gdyż

nie

usiłował

przezj

walczyć,)

ani opanować rozpaczy, która go ogar
niała. Wyglądał jak człowiek, przyła:
pany na gorącym uczynku.
Jim Barnett zbliżył się doń i zaczął
go uspakajać.
!
— Nie potrzebuje się рап п!схеро)

obawiač, panie baronie, — ksiądz proj
boszcz pragnie wszakże
za wszelką
cenę uniknąć skandalu, to też pan powinien jedynie oddać zabrane skarby;
na czem zakończymy tę sprawę.

P. de Gravieres podniósł gł
twiłem szybko
i dobrze. Jestem duprzez
chwilę obserwował sweg!
mny z siebie. Widzisz
Bechoux, to
mój

ulubiony

sposób

działania:

prze-

dewszystkiem nie dać
poznać temu,
kogo podejrzewam, iż mam ochotę go

oskarżyć, Nie pytam go o nic. Nie zajmuję się nim wcale. Ale gdy się tego
najmniej spodziewa, odtwarzam w jego obecności, scenę zbrodni, tak jak
sobie zdołałem ją wyobrazić. Gdy się
mu tak przed oczy postawi rolę, którą odegrał i gdy przekona się, iż to,
co jak mniemał,
udało się skryć w
najgłębszych
mrokach,
wyszło
na
światło

:

1142

1316 ---VI

spożywczo

sklep kolonjalny. Firma istnieje od 1925 roku.
kin Idel, zam. w Wilnie, ul. Węglowa 10 — 17.

różnych
to8—4228

unieważnia się.

i

Oszmiańd

roku.

w._dniu 23-VIII 1928 roku.
1. A. „Idek Chajkin* w Wilnie, ul.

8364.

i

—

m

pow.

zam.

8359.

TEN
A KAA

Z

Komi-

Mm

po-

Katedralny,

tów i
warów.

Sołach,

8358.
I. A. „Brzozowska Jadwiga* w
Sotach, Oszmiańskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku.
cielka Brzozowska Jadwiga, zam. tamże.
1320 —
VI

Oszczędności

Plac

w

- galanteryjny.

8357. I. A. „Bohuszewicz

teryjny.

ryzyka.

Lokujący

pożyczki

| lirtownie,
gdzie wyucza
changielsku,
stracił mowę i słuch, najszybciej, najdoskoposzukuję pracy. Ła- nalej Instytut Stenokawe zgłoszenia do graficzny. Warszawa,
kam: Słowa”, Mickie- Krucza 26. (Zaawanwicza 4.
- osowanym
wydawsnów rictWa):
—4
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m

‚

ua złota, srebra, brylan-

Oodby- Soma

ciu 8
lat więzienia
bolszewickiego w Ar-

==

I. A. „Arockier
spożywczo

Dziewieniskiej,

ECH Biskupia Nr 12, telea fon 14—10 _ wydaje

cenie w zakresie sied- į zakresie
miu klas gimnazjum, ;45 ZEN

polskim,

sklep

emeryt,

BEE,” wykszęć innych przedmiotów

I. A. „Alper Mowsza*

1318 — V

lo-

kosztów

|

=

8356.
н
I. A. „Berensztejn Luba“ w Dziewieniszkach, POW
Oszmiańskim, sklep spožywczo - galanteryjny. Firma istnieje
od 1923 roku. Właścicielka Berensztejn Luba, zam. tamże.

p

kujemy poważ-

swoje

istnieje
tamże:

1317 —

proc.Gotówka
twoja
jest
zabezpieczoną
nielekcje
Har-udziela
Kościelna, Wł.
złotem,
srebrem
i
a w zakresie drogiemi kamieniami.
SE
tung.
ne iadaiac„ CAłegOo
gimnaz.
oraz
LOMBARD

pie

skim,

Michał,
bez

VI

1313 — VI

biurka,

szczędności.

Franci-

„8355.
YA: „Bastomska Bunia“ w folw. Łosza, gm. Polańskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje
od 1925 roku. Właścicielka Bastomska Bunia, zam. tamże.

noszą
Wil. Biuro Komijako nau- [ową. Przyjmuje
tłu-| sowo - Handlowe,
21,
Posiada maczenia, ul. Wileń-: | Mickiewicza
sł
języka ska 32 3, tel. 1018, 6 tel. 152.

dawać lekcję

8358.

roku. Włascicielka

OLKIN

szafy,

nie i

Roza, zam. tamże.

spożywczo - galanteryjny. Firma
Właścicielka Aleszkiewicz
ka: zam.

‚ — 6354

kre Rasy

wódcza-

1312 —

skim, sklep spożywczy. Firma istnieje
cieł Alper Mowsza, zam. tamże.

—

wykształ-

wyrobów

1314 — VI

krzesłą i t. p.
Dogodne warunki
i na RATY.

E Em" m En"

posady do młodszych

wyszynkiem

Zyl A: mAleszkiewicz Rywa" w Solach, pow. „Osz. |
sklep

iańskim,
1922 roku.

IEEE ZEWN

ły,

B E

r.

przy

-1 sypialne,

świadectwami, RÓŻ

1928

tamże.

made

we,
kaj

nemi

z

ku. Właściciel Abramowicz

WYCHOWAWCZYNI

z długoletniemi chlub- TRESZEE ONW WA

2-УН

Franciszek“ w Oszmianie, ul. Pił-

w dniu 23-VII 1928 r.

r.

a

w Wilnie wciąę-

wpisy:

:
8351. 1. A. Abramowicz Roza* w Sołach, pow. Oszmiański, sklep spożywczy i manufaktury. Firma istnieje od 1925 ro-

MAGAZYN MEBLI
Wijno, Nie miecka N, 3, tel 362
A
жа
stolowe,
MEBLE

Nr 21,

restauracja

Techni-

B cia

posady

Kwarcowa
780 2

nych. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Zawadzki

т

rosyjskim

po- poszukuję

dniu

„8350. I. A. „Zawadzki

Istnieje od 1840 r.

nie.

Okręgowego

Dział A.

в

kursów

Sądu
w

(amatorów)

O

a

Handlowego

nięto następujące

5

lokalu

— 1;
1—2;

Rejestr Handlowy.
Do Rejestru

reklamowe.

dn. 6 X.—28

— Otóż księże proboszczu, ta sa- Vaneuil, w którym baron de Graviere

ma mniejwięcej
scena
odegrała się
owej nocy, podczas
kradzieży. Gdy
ksiądz proboszcz zerwał się nagle z
łóżka, nawpół senny, nie zorjentował
się wcale, że odwrócił się plecami do

wykonaniu

12 i od 2 — 2i pół.

6

niezawodowych

bach! — jęknął ksiądz
Dessole, nie
mogąc oczu oderwać od stojącej przed
nim postaci.
— Z której strony twarzy widzi
ksiądz proboszcz złote zęby?
— Z prawej, a wtedy widziałem
je z lewej strony!
Jim Barnett zgasił lampkę, chwycił go za ręce i obrócił kilkakrotnie w
— Oto dowód, — zawołał, — zdakółko. I nagle zapalił znów
światło,
je się, że jest zupełnie przekonywująmówiąc rozkazującym tonem:
— Proszę spojrzeć prósto
przed cy. Z kapeluszem szarym, bronzowym
paltem i złotemi zębami, jakże łatwo
siebie.... Gdzie są złote zęby?
. — Po lewej
stronie! — odrzekł było stabrykować mniemanega p. Verzdumiony ksiądz.
' nisson. Dosyć było kupić mały kawaJim Barnett odsłonił firanki i otwo- łek złoconego papieru, jak ten, który
pochodzi z tego samego
sklepiku w
rzył okiennice.

WY UWCZYFJO,

11 —

XXI

Kfpładając

Zołoszenia raz. Zgłoszenia podł
od
Er . nei
Kwieciński,
ul, „Tłumacz* do adm.|
Wydz. Zdr: Nr. 3Strycharska 2. ' —0 „Słowa”.
o!

cześnie

od

sady do gospodarstwa korespondentki - ma-;
domowego, do dzieci szynistki. Informacje|
lub do chorych, ul.w Wileńskiem Biurze]
Potocka 11 m. 2. —1 Komisowo - Handlo+
wem, ul. Mickiewiczaį
———

uczci- władający

znają

rodzinie.
ul.
św.
‚ 4. as

S

jakości.

RAS:
Oferty proszę
Noadresu:
ć wlg

3

ł

RICHARDO
BARTHELMES
w jego najlepszej
Tajniki życia wielkomiejskiegolll Salony ary-

elefon

choroby
wewnętrzne od
1 popoł,; zębów 10 —11;

BRZYKERBZASBA
fisharmonje

i

33, częściowo w

Rosjan-

poszuk.

znajomość

wia

POSADY

maskę

4 ul. Ponarska 55.
:
\
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat Kursów w godz. od 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarską 55,

względnie
czycielka.

raty.

na

5—7 p.p. — £007

MARYA

i

g. 5 m. 30. Początek

ODDZIAŁY: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny.
Leczenie promieniami, fotografowanie,
prześwietlanie. Diatermia.
lampa. Solux. Elektryczne wanny. Laboratorium analityczne.

ON
arai
i długoletnią
cowniczka biuro- praktyką pedagogiczwa, b. nauczycielka ną,
udziela
lekcyj
szkoły ludowej i za- języka francuskiego,|
poszukuje
może też prowadzić !
wodowej
‹
zajęcia
biurowego korespondencję hand- |

SEN

weneryczne,

przy ul. Wileńskiej

Z

szaty,

‹ Krzesła
i t. p. Do-

godne

L 9, wejscie Į

Z

stoły,

©

Medycyny

POWRÓCIŁ

skórnei

niklowane

biurka,
dębowe

<3,)

LUKIEWICZ

choroby

Sy,

Tatar-)

W.Z.p

KT

sypialne,
gabinety,

górskie | angielskie, kreden-

słońce

pod

i zagranicznych instrumentów,

kierowców

rozpocznie

ska 2 m. 10.

| mebli

| |

pó tWarzy

Wykłady będą się odbywały w ciągu 6 tygodni w godzinach wieczorowych, częściowo w lokalu Stow. Techn. Polsk.

dzieci.

r.

Dokfór.MECYCYNY | Fabryka i. skład
we- | jadalne,
choroby skórne,
salony,
moczoi
neryczne

na

8—1i Przyjmuje:
od 4-7.

sadzkę i zdradę.
Barnett zamilkł na chwilę. Obecnym wydało się nagle, że ujrzeli rą— Otóż w ten sposób oświetliliśmy bek prawdy.
Vernisson stawał się оjeden z ciemnych
punktów
naszego fiarą. Jim wyciągnął doń rękę:
problematu, — ciągnął dalej Barnett,
— Pani Vernisson nie dowie
się
— czyli obecność p. Vernisson w Va- nigdy o niefortunnej
pańskiej
pielneuil. Już bliscy jesteśmy da wykrycia grzymce. Niech pan wybaczy tę forprawdy. Legendy i opowiadania, któ- mułkę, z powodu której pan tu cierre krążą w okolicy, a dotyczą bezcen- piał. Proszę również nie mieć do mnie
nych skarbów muszą wzbudzać w hie- żalu za to, że pozwoliłem sobie dzijednym mózgu myśl o kradzieży. Jed- siejszej nocy zrewidować pański wónak niełatwe to zadanie, skoro ksiądz zek i znalazłem w dosyć prymitywnej
przedsięwziął tak wielkie skrytce, listy panny Anieli i pańskie
proboszcz
ostrożności. Nie były one temniemniej wspomnienia. Teraz może pan jechać,
nie do przezwyciężenia,
dla
kogoś, pan jest wolny!
Vernisson wstał z krzesła.
kto miał sposobność dowiedzieć
się,
— Chwileczkę!
— zaprotestował
na czem polegają
owe
ostrożności.
zakończezłodziej mógł od wielu już lat obser- Bechoux, oburzony takiem
wować i badać teren, by móc wreszcie niem sprawy.
— Mów, proszę, o co ci chodzi?—
zwyciężyć wszelkie przeszkody i uniknąć
podejrzenia.
Oczywiście 0.to zapytał Barnett.
— O złote zęby! — krzyknął inprzedewszystkiem chodziło, a jest doprzejść do
skonała na to rada: odwrócić podej- spektor. — Nie możemy
nad tą sprawą.
rzenia w innym kierunku... naprzykład porządku dziennego
wyraźnie,
skierować na tego jegomościa,
który Ksiądz proboszcz widział
na własne oczy, dwa
złote zęby w
przybywa w tajemnicy na cmentarz
tutejszy, co roku w tym samym dniu, ustach złodzieja! P. Vernisson posiazęby, po
a postępuje z taką ostrożnością i skry- da właśnie dwa metalowe
tością, że nie trudno ściągnąć może prawej stronie szczęki! Jest to niezbina siebie podejrzenia. Zwalna i cier- ty fakt!
— Ale ja widziałem je po lewej
pliwie ułożony został plan
działania.
szary kapelusz, szare palto, buty iden- stronie! — poprawił proboszcz.
— Jim rozešmiat się wesoło.
tyczne, złote zęby... nie zapomniano o
— Jak możesz,
inspektorze
Beniczem! Winowajcą będzie ten nieznapomy, który zajmie w więzieniu miej- choux, zastanawiać się tak długo nad
sce prawdziwego złodzieja, tego czło- tak prostym problematem? Ależ to jest
wieka, który w cieniu wieżyc kościel- najprostsze w całej tej sprawie! Istna
кк edaktor

stnieje

A. BYMEBER

kandydatów
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W. Z. 2 XI 27r. № 160
ilno, uł. Tatarska
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4451

Agencja „Barnett i Spółka”.

Mackiewicz.

K. Sokołowski

krajowych

ka, posiadająca reko- mieckim,

A
Pasdlówe,
ickiewiczą
,
tel.
152.
1222-9097w
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ka 2, róg

Wilno,

L Li

ODECKEJ

wartošci
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p.p. W.Pohulan-
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Kursy Kierowców Samochodowych Stowarzyszenia
ków Polskich w Wilnie ul. Ponarską 55.
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Wilno, ul. Wiłeńska 28.
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„OSTATMCA
stokracji
i
spelunki
podmiejskiell!
kreacji
kabaretów... Na Śliskiej drepze... Rewja pięknych kobiet... Początek o godz. 4, ost. 10.25.
Passe-part: uti bilety honorowe w dniu premiery i w dni świąteczne nieważne.
Dzis! Wielka uroczysta premjera! Nowe wydanie Bona
A
literąckiem opracowaniu.
Wielki
z
s;
'« (Łzy
Błazna) W rolach
głównych:
Człowiek

42.

W przychodni
oczu 12 — 2;
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ĘGIEL
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okienne, drzwiowe
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Tea „POIODJA |

Szukam
mieszkania
wego
Z
Zgłoszenia

Orkiestra

m

widziany

UD SIA

się na ekranie:

jest filmem, którego powstanie kosztowało 2.000.000

oraz 10,000 statystów. Wyprod. tego superfilmu

Niezamoż-

„P. Nr 6.

AED

"TW. Zdr. Nr. 152.
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KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
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od 12—2i Od 47%,
ul. Mickiewicza 24,
į
tel. 277.

m. I.

i drze-

smolę,

Wiiehska

5.

ukazał

„Chang“

Uroczysta premjera!
Najpotężniejsze
wszechświatowe arcydzieło epokowe
MIKOŁAJ
KOLIN,
SUZY VERNON,

A.Mickiewicza 22.

Ar. Teldowitzowa

gicznej

9

SALA MIEJSKA
Ostrobramska
=

Kas „Aolios“ |

Mickiewicza
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Kobieta-Lekarz
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m. 11-a) -2
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wad. zapoda

M. Weyssen(Róg Małej
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wanie
brodawe
zmarszczek. i innych WAWAWAW

klas i literatury.
francuski
arty-

K. Zdanowski

Wilno

WIĄTŁODRUR!
«
KRUPOWIE5
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ю

cegłę,
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" MAURYCY

|do

moczowych,

zakresie wszystkich
Tłumaczę na język

gwoździe, okucia

:

12-29

W

z kopalń Górnośląskich z
dostawą własnym taborem
w każdej ilości.
Wszelkie materjały budowiane, jak to*

34.74
26.38

1

przyjmuje od godz.

Wilno,

KOKS

nieoficjal. 212.43.

LEFON

wereryczne,
narządów
sytilis,

chor.

kolwek

Kulturalno-Ošwiatowy

D.ZELNOWICZ | wy, Smiałowsiia

pisania na maszynie najlepszą metodą udzielam i lekcje francuskiego w

WĘGIEL

p.

125.31
46.50

ES

BASZYNIE i inne.

sądowetė!

EB STA ERA GRA (SE. SZA SFA 3% SEA BER REA ETA EB.

3 października 1928 r.
i waluty:
Tranz.
Sprz.
Kupno
8,88
8,90
8,96

Holandja
'Stokholm
Londyn
Nowy-York

podania

damskich
z ul. Tatarskiej 17 m. 5 przeprowądziła się na ul. SIERAKOWSKIEGO d. Sztrąlla Nr 25 m. 4, wejście
frontowe.
P—0bth

PETA
че
ESTA
GIEŁDA WARSZAWIKA

123,63

i

piszę

BSOD
i Poznańskiej,
ТРБ РУБ НОБ
РСО

rokurator i obrońca oskarżonego mec.
Wismont złożyli skargi apelacyjne w wyniku czego
sprawa ta znalazła się onegdaj
na wokandzie Sądu Apelacyjnego. Po zapoznaniu się ze sprawą Sąd wyrok pierwszej

124.25

in

kuły i dzieła naukowe.
hoffowa. Zawalna 10.

czarskich i Jajczarskich Zygmunta Brudzińskiego o nadużycia, wyniósł wyrok skazujacy p. Brudzińskiego na rok więzienia.

123.94

—1

3 m. 1.

Od dnta 2 do 7 października 1928 r. włącznie będzie wyświetlany
jeden
z | największych
w
i
fumów
ze świata zwierzęcego, jaki kiedy (M
# Wynik ekspedycji naukowej Merian Coopera i Ernesta

AKUSZERKA

007Э - 6: -Ghorūby.
оее
skórne, leczenie włosów metodą Sahou- A WAWA

Wiadomośc]

egzemplarzy odbijam
wykłacy
profesorów: Skrypta studenckie, zaproszenia, zawiadomienia i t. p. Lekcje

nie rożpoznając sprawę z oskarżenia b. kierownika wil. odd. Związku Spółdzielni Mle-

Dolary
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m3.

natychmiast

„Genz*

sprzedania.

Smoleńska

.п

B

styczniu r. b. Sąd okręgowy w Wil-

Belgja
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Echa sprawy © nadużycia w Spółdzielni Mleczarskiej.
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do
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całkowicie

około

kocioł

tanio

przedstawił

instancji uchylił uniewinniając
Brudzińskiego.

Stary

Poraz

zwyciężców p. Wojewodzie Raczkiewiczowi
Pan
Wojewoda gratulował
zwycięztwa w
tak ważnych dla policjanta konkurencjach,
jak marsz i strzelanie.

W

o kubaturze

—

Ё

Nagrodę ministra Sprawa Zagranicznych
p. A. Zaleskiego za marsz 35 kilometrów zdo
był zespół w składzie post. Królika, Jeziorysa i Gedrojcia.
W dniu wczorajszym Komendant Woje-

wódzki

Robót

oferty należy dołączyć wadjum w wysokości 3% od zaoferowanej na każdą budowę
sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu
o godz. 13-ej.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybór
oferenta oraz ewentualnego
przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego.
Ceny winny być podane na
jednostkę
roboty na podstawie ślepych kosztorysów,
które można otrzymać w Dyrekcji,
gdzie
także będą podane warunki techniczne co
do wykonania robót.
54—XI
DYREKTOR
(©) Inż. A. Zubelewicz.

Na odbytych ostatnio ogólnopolskich zawodach policyjnych zawodnicy - funkcjonarjusze policji woj. Wileńskiego
zdobyli
następujące nagrody.
Nagrodę przechodnią Marszałka Piłsudskiego za strzelanie zespołowe,
zespół w
składzie: przod. Nowaka oraz poster. Dareckiego i Ignatowicza.
onadto Darecki (4-ty komisarjat Wilno) =— —
jako mistrz w strzelaniu otrzymał nagrodę

Komendanta

Dyrekcja

bót Publiczn. przy ul. Grodzińskiej 6. Do o-

Zapisy
do trójboju zostaną
zamknięte
w dniu 4 10. o godz. 10 rano (ošrodek W.
R
13).
biórka zawodników w szatni 6 pp. leg.
(Antokol) o godz. 8 rano.

POLICJI

—

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach do dn. 6 października r. b.
do godz. 12-ej w południe w Dyrekcji Ro-

rzucie.

ZDOBYCZE

Wojewódzki

Publicznych w Nowogródku
ogłasza przetarg ofertowy na budowę:
1. piętrowego gmachu
Sądu
Grodzkiego w Baranowiczach o kubaturze 5400
m3 i przy nim parterowego budynku aresztu o kubaturze 1473 m3.
2. piętrowego gmachu Sądu Grodzkie-*
go w Wołożynie o kubaturze 5200 m3 i budynku aresztu o kubaturze 1600 m3.
3. na budowę gmachu
gimnazjum w

W

ZASZCZYTNE

o przetargu

Wo

dzienne;czuje

się.

wówczas

złapanym w tak mocne sieci, dowodów niezbitych, że nerwy jego odmawiają posłuszeństwa i winowajca przy
znaje się do winy nie probując bronić
się ani protestować. Nieprawdaż, panie baronie?
Pan jest tego
samego
zdania? Nie będę potrzebował
przyDrukarnia

„Wydawnictwe

sznego wroga, lecz pod jego niewzruszonem
spojrzeniem,
spuścił oczy 4
szepnął:
*
— Więc nie będę oskarżony?.. Nie |
będzie o tem mowy?... Nie będę sądzo
ny?... Czy ksiądz proboszcz zgadza się |
na to?...
'
— Obiecuję wszystko! — zawołał
proboszcz, zapomnę o wszystkiem sko

ro skarb

będzie

to możliwe,

na miejscu. Ale czyż

panie

baronie?

Więc

to!

pan! Pan popełnił tę zbrodnię? Człowiek, któremu ufałem ślepo! Jeden
mych wiernych parafjan!
;
DOW

=

Wiłeńskie*

nl. Kwaszelna

23.

|

