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Przerwane w dniu 15 b. m. per- 

traktacje polsko-litewskie w Kopen- 

hadze, mają być podjęte 10 peździer- 

nika w Lugano. Przyczyna zmiany 

miejsca rokowań nie jest znana. Nie 

da się jednak zaprzeczyć, że Lugano 

w październ. jest miejscem znacznie 
pod wzglądem klimatycznym  przy- 

jemniejszem, niż Kopenhaga. Bywa, 

że i taka pozornie uboczna okolicz- 

ność może dodstnio wpłynąć na! 
usposobienie delegatów i ułatwić po- 

rozumienie. 
Ze strony polskiej nie brak wy: 

mownych dowodów chęci, doprowa- 

dzenia rokowań do pozytywnych wy* 

ników. Dotyczy to nie tylko samej 

delegacji i jej mocodawców, ale 

całej opinji publicznej polskiej, o ile 

ona daje swój wyraz w prasie. W tej 

sprawie panuje ogólnie rzadko u nas 

spotykana jednomyślność. 

Wbrew podejrzeniom „Przeglądu 
Wileńskiego” również pisma wileńskie, 

pozostające, zdaniem tegoż tygodnika, 

pod wpływem emigrantów z Republi- 
ki Litewskiej, chciałyby szczerze do- 

czekać się nawiązania stosunków | 

polsko-litewskich, choćby w tak ogra-, 

niczonej dziedzinie, jak wykonanie. 

Konwencji Kłajpedzkiej. i 

Wszelako owe szczere chęci nie, 

zobowiązują jeszcze do rozlewnego | 

optymizmu. i 

Nie jako „emigranci litewscy”, lecz 

obywatele miejscowi, wileńscy, zna- 

my się z kontrahentami p. Wasilew | 

skiego lepiej i bliżej. Możemy bez | 

pomocy  bełkotliwych  „rewelacyj“ 

p. Nowaczyńskiego zorjentować się! 

w celach i zadaniach polityki litew- | 

skiej; oraz w oddziaływaniu tych, 

czynników, które ją w tym lub in- 

nym kierunku skłaniają. 

Jedną z zasad polityki jest zdol- 

ność przewidywania tego, co można 

w danych warunkach osiągnąć! [rze- 

ba w tym celu rozumieć przesłanki 

i tendencje działania przeciwnika. 

Zdaje się, że pod tym względem 

polska opinja publiczna „wyrwała 

start“ i odsadzila się daleko od r.e- 

czywistošci. Nie byłoby jednak w 

tem nic zdrożnego, gdyby p. Wasi- 

lewski wraz ze swemi pomocnikami 

zachował jasny pogląd na rzeczy i 

nie dał się złapać na piewy. Całkiem 
zaś źle będzie, jeśli polska delegacja 

owe plewy przyjmie za dobre ziarno. 

Są powody do mniemania, że 

wielkie 1 optymizmem zaprawione 

nadzieje polskie na pomyślay wynik 

rokowań, uważanych ogólnie za 

pierwszy krok na drodze do norma: 
lizacji stosunków  polsko»litewskich, 
šą odzwierciadleniem nastrojów pa- 

_ nujących w polskich sferach rado: I 
  

Prenumeratę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 
kraju i zagranicą. | 

  

DOM HANDLOWY 

FF MIESZKOWSK 
Mickiewicza, 23, tel. 299. 

POLECA NĄ SEZON MANUFAKTURĘ: 
Gotowe palta i ubrania. 

MEBLE. 
Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom warunki ulgowe. 

Magazyny otwarte cały dzień od 9 r. do 7-ej wiecz. 

Pierwszy akt. 
wych. Dowodziłoby to, że delegacja 

polska nie zachowuje należytej ostroż- 

ności w swojej politycznej kalkulacji. 

Wolno, a nawet należy opinji sto- 

łecznej cieszyć się i być dobrej my- 

śli. Nikt chyba w Polsce nie życzy 

sobie kontynuowania impasu polsko- 

litewskiego. Nikt też na serjo nie 

„ myśli inaczej go regulować, jak dro- 
aa naluharmnaj >> 45- 

Istota ugody polega na obustron- 

nych ustępstwach, na obustronnem 

'zbliżeniu do siebie dwóch przeciw- 
nych tez, spór wywołujących. W prze- 

ciwnym razie przestaje być ugodą, 

staje się dobrowolną kapitulacją lub 

wyzbyciem się posiadanych atutów, 

wzamian za urojone korzyści w przy: 

szłości. 
Taka fałszywa kalkulacja politycz: 

na może mieć miejsce wskutek pod- 

dania się zbytniemu optymizmowi. 

Prowadzi ona do osiągnięcia przez 
jedną ze stron swoich zamierzeń i 

czyni ją najzupełniej niepodatną do 

dalszych prób porozumienia w szer: 

szej skali. 

Protokół kopenhaski nasuwa oba* 

wy, aby delegacja polska w  mają- 

cych się niedługo wznowić rokowa- 
niach, nie dopuściła się bona fide ta- 

kiej fałszywej kalkulacji. Wbrew 

możliwym przypuszczeniom, nie przy- 

sporzyłby podobny obrót rzeczy wi- 

doków na dalszą normalizację sto 

sunków. 
O cóż bowiem chodzi? 

Na łamach prasy wileńskiej ge- 

neza rokowań kopenhaskich ujmo- 

waną była parokrotnie trafnie i przej: 

rzyście. Pomimo to trzeba to jeszcze 

raz w krótkich słowach powtórzyć, 

aby usunąć nieuzasadnione oczeki- 
wania i zabezpieczyć się od nadmier- 

nych złudzeń. 

Właściwą i decydującą przyczyną 

konferencji był nacisk Anglji, ktėrej 

kupcy, zakupiwszy od p. Grabskiego 

obszary leśne w puszczy Białowie- 

skiej, nie mogli je spławić do Kłaj- 

pedy. Przedstawiciel angielski w Ry- 

dze, p. Vanghan oddawna zabiegał w 

tym celu o wprowadzenie w życie 

konwencji kłajpedzkiej. Pośrednictwa 

jednak w prowadzeniu układów Aa' 

glja odmówiła. Wypadło przeto Litwie 

zycję Polski, aby nie narazić swego 

stanowiska na arenie międzynarodo- 

wej, zwłaszcza w chwili, kiedy w Li- 

dze Narodów rozpatrywaną jest skar'! 

ga polskiej mniejszości. 

Kilkakrotne odkładanie decyzji w 
tej sprawie, inicjowane przez p. Cham- 

berlain'a miało na celu, oczywiście, 

nie tyle wyświetlenie samej tej skar- 

gi, ile utrzymanie nad głową Litwy 

zgodzić się na bezpośrednią propo-; 

Redakcja i Administtja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. lai ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

leńskiego* mieści się przy kze Rekiamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w 

Redaktor przyje od 2—3 popoł. 
Rękopisów nadsyłarh redakcja nie zwraca. 
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argu- 

mentem skłonić 4 do pojednaw- 
<zego tonu w zakresie realizacji inte: 

resów kupców angtlskich co do spła- 

wu zakupienego pzez nich w Polsce 
drzewa do Kłajpedy, 

Dopuszczenie, ziesztą, drzewa pol- 

skiego do Kłajpedy, o ile ono nie 

pociąga za sobą infietracji tem wply- 

wów polskich w jakiejkolwiek postaci, 

leży w interesie samej Litwy. Sytuacja 

gospodarcza Kłajpedy jest bardzo 
Zienius wai Gavciu Пазсго)о й Ii“ 

tylitewskich wśród ludności miejsco- 
wej, co nie jest wcale pożądanem w 

przededniu wyborów do sejmu kłaj- 

pedzkiego. 

Tym to okolicznościom zawdzię* 
czać należy pozorne odstępstwo Lit- 

wy odpraktykowanej dotychczas, nie- 

przejednanej względem Polski taktyki. 

Zadaniem p. Sidzikauskasa było, 

nie ustępując ani piędzi ze swego sta- 

nowiska względem Polski, zadośćuczy- 

nić żądaniom angielskim i przez to 

samo uzyskać poprawę sytuacji go- 

spodarczej Kłajpedy. Nasuwała się 
więc ponętna sposobność upolowania 

dwóch zajęcy jednym strzałem. 

Nadto, pośrednim skutkiem takie- 

go sukcesu byłoby pomyślne dla Lit 

wy zakończenie sprawy skargi polskiej, 

którą p. Chamberlain, po załatwieniu 

geszeftu swoich kupców w Polsce, 

niewątpliwie przestałby się meryto 

rycznie nsdal interesować. Skarga po: 

wędrowałaby w grudniu na wieczny 

spoczynek do archiwum p. Drum: 
monda. 

Na przaszkodzie realizacji tezy li- 
tewskiej stanęły różne okoliczności, 

wśród których jednakże stanowisko 

delegacji polskiej nie było okoliczno 
ścią decydującą. 

Skłonność p. Wasilewskiego do u- 

stępstw, wykazana w tych punktach, 

które zostały wniesione do końcowe 

go protokułu jako uzgodnione, nie- 

wątpliwie pokonałaby niejeden jeszcze 

szkopuł ze strony litewskiej, 

Najtwardszym orzechem do zgry 

zienia okazała się sprawa konsulatu 

polskiego w Kłajpedzie. Lecz i co do 

tego zarysowała się, podobno, możli- 

wcść ugody przez zamiana konsulatu 

na sui generis egencję handlową, któ- 

reby już nie raziła stronę litewską 

nazwą i charakterem instytucji, prze” 

widzianej jedynie dla normalnych sto 

sunków między-państwowych. 

W tem miejscu p. Sidzikauskas 

otrzymał cios w plecy w postaci gwał 

townej kampanii stronnictw litewskich 

przeciwko samej zasadzie podjęcia 

bezpośrednich rokowań z Polską, 

Przebieg i argumenty tej kompan- 

ji są o tyle interesujące, że warto z 

nią bliżej się zapoznać. 

miecza Damoklese aby tym 

  
Testis. 

Cena ogioszef: Za wiersz milimetrowy nd 1 str. groszy 

20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 

| 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

  

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Korytarz Zwycięstwa. 

PARYŻ, 241X. (Pat.). W artykule zatytułowanym: „Korytarz Zwycię: 

stwa* „L., Eclasir* kładzie nacisk na konieczność obrony Polski przed za- 

kusami niemieckiemi. Korytarz Gdański — pisze dziennik — winien pro- 

wadzić do zwycięstwa swych ostatnich posiadaczy, jeżeli zaś wpadnie w 

ręce niemców, to ci zdołają rychło urzeczywistnić swe projekty Mitteleuro= 

py I zdobyć hegemonję nad Europą i nad calem światem. 

————————————- 

Kurs zlotego poprawia się. 

WIEDEŃ, 24,1X. (Pat). „Neue Freie Presse” notuje dalszą poprawę 

  

|| kursu złotego, na giełdzie wiedeńskiej I giełdach zagranicznych. 
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Prezydent m. Warszawy i prezes | 

warszawskiej Rady miejskiej w Rzymie. 

RZYM, 24.X. (Pat.), Dziś przybyli tu prezes Rady miejskiej miasta 

stełecznego Warszawy sen. Baliński I prezydent miasta Jabłoński. Są oni 

gośćmi zarządu miasta, Popołudniu pp. Baliński i Jabłoński złożyli wizytę 

komisarzowi na miasto Rzym, który dziś wieczorem wydaje bankiet na 

cześć gości polskich. 

Zatarg angielsko-turecki 
w Lidze Narodów. 

|. Dalegat ielski w Lidze Narodów i sekretarz LONDYN. 24.IX. (Pat) Da egai-sagiėšė Jas os oz w 
Ja pi Alių Sianio Aja 
w posiedzeniu Rady Ligi, na którem rozważana będzie prośba rządu an- 
gielskiego o natychmiastowe zbadanie sprawy wydalania chrześcijan ze 
strefy, sąsiadującej z tymczasową linją brukselską iraku. Rząd angielski 
w prośbie swej proponuje Lidze bezzwłoczne wysłanie do Mossulu specjal- 
nej komisji, która miałaby zbadsć przyczyny zarządzeń tureckich przeciwko 
ludności chrześcijańskiej i zabezpieczyć tę ludność przeciwko tego rodzaju 
gwałtom w przyszłości. Rząd angielski domagać się będzie natychmiasto- 
wej i zdecydowanej akcji ze strony Ligi. 

GENEWA. 24.X, (Pat). Delegacja turecka postanowiła narazie wstrzy- 
mać się od udziału w posiedzeniu Rady Ligi, poświęconem propozycji an* 
gielskiej, dotyczącej przeprowadzenia ankiety w sprawie granic Iraku i Turcji 

Przygotowania Turcji. 
LONDYN. 24.'X. (Pat): „Daily Telegraph* donosi, jakoby cztery dy- 

wizje tureckie zostały skoncentrowane na granicy Iraku, 
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Wiadomości polityczne. 
Gabinet Rzeszy ze- 

brał się 23 bm. o g. 
6 wieczor. na dalsze 

tu bezple- narady, które trwały 
<zeństwa. go godz. 9. Wszystko 

przemawia za tem, że decyzja co do 
przyjęcia zaproszenia na konferencję 
w sprawie paktu bezpieczeństwa już 

  

dzie się pod przewodnictwem Hinden- 
burga. Ustalono już, że konferencja 
rozpocznie się 15 paźdz. w Lucernie 
i potrwa prawdopodobnie więcej niż 
dwa tygodnie. 

Kompensaty 

Udział Nie- 
miec w kon- 
ferencji pak- 

Dzienniki spodziewa- 
miemiecko- ją się rychłego nadej- 
łotewskie. ścia odpowiedzi nie 

zapadła. Niemcy będą reprezentowa- 
ne przez kanclerza Luthera i ministra 
Stresemana. Dziś przed południem 
odbędzie się posiedzenie gabinetu 
pod przew. Hindenburge. Na posie: 
dzeniu tem powzięte zostaną ostate- 
czne decyzje. 
W Locarno, „Naue Fr. Presse” 

czy w Lucer: donosi, że rząd szwzj- 
nie ? carski wypowiedział się 

przeciwko urządzeniu konferencji w 
Locarno, wskazując, że mała ta miej 
scowość, niema ani odpowiednich 
hoteli, ani urządzeń komunikacyjnych. 

odbędzie się w Lucernie. 
„Neue Fr. Presse” złagodzenie 

SS anei poli. donosi z Berlina, że 
tycznej sytuacja polityczna do- 

w Niemczech znzła tam znacznego 
złagodzenia. Niemieccy narodow.y 
wyrzekli się szeregu swoich żądań 
w sprawie paktu bezpieczeństwe, We- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa 

Možliwem jest przeto, że konferencje / 

mieckiej na propozycje łotewskie, 
stanowiące dodatkowe obserwacje w 
Sprawie uregulowania wzajemnych 
kompensat, która była tematem lip- 
cowych rokowań ministra Mejerowi: 
cza w Berlinie, Sprawa kompensat 

cnych stosunkach łotewsko-niemiec- 
kich. Zawarcie traktatu handlowego 
na podstawach zasady narodu naj- 
bardziej uprzywilejowanego, nie na: 

| potka prawdopodobnie powažniejsz. 
„trudności. W sprawie konwencji ar- 
b.trażowej spodziewane jest również 
osiągnięcie rychłego porozumienia. 
St. Zjednocz, Prezydent Coolidge 
a konferen- Oświadczył, że Stany 

cja rozbroje- Zjednocz. tylko wtedy 
niowa. będą mogły wziąć u- 

dział w konferencji rozbrojeniowej, 
zwołanej przez Ligę Nar., jeżeli kon* 
gres udzieli nato swego zezwolenia. 
Zadzierży- Artykuł naczelny, wy- 

stośćturecka chodzącego w Angorze 

  

  

uważana jest za najważaiejszą w obe- 

gabinet jednomyślnie uchwali przyję- organu półurzędowego „Hakimiollie”, 
cie zaproszenia na konferencję mini | analizując decyzję Ligi Narod. co do 
strów. Między członkami rządu ist- zasięgnięcia opinji Trybunału Haskie- 
nieje tylko różnica zdań, co do 'skła- | go, oświadcza, iź życzliwe stanowisko 

żądają, ażeby w konferencji wziął u 
* dział jedynie minister spraw zaegran. 
Większość gabinetu jednak stoi na 
stanowisku, że byłoby bardzo poże- 
danem, ażeby w rokowaniach tych 
wziął również udział kanclerz Luther. 
Prawdopodobnie w tym duchu zapa- 
dnie decyzja jeszcze dzisiaj i zostanie 
następnie formalaie potwierdzona na     posiedzeniu rady min., które odbę 

du delegacji. Niemieccy narodowcy Ligi Nar. w stosunku do Anglji, pod- 
czas gdy cała ludzkość, a nawet część 
prasy angielskiej uznają prawa Tur- 
cji, jest dla Ligi samobójstwem mo: 
ralaem. Dziennik dodaje, že gdy Liga 
Nar. przez tę decyzję stwierdziła swą 
niekompetencję, to Turcja w stosun- 
ku do niej odzyskuje całkowitą swo- 
bodę. Turcy—kończy dziennik—są 
pewni swych praw i będą umieli ich 
bronić, 
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grana ro denio Žaiginio 
| Maty Spółdziel 

(Korespond. własn. „Kur. Wil."). 

Sprawa rewizji | opieczętowania 
Wojewódzkiego Związku Kółek Rol- 
niczych i Powiatowej Kasy Spółdziel- 
czej w Nowogródku przez osobną 
komisję z polecenia wcjewody gene- 
rała Januszajtisa w wysokim stopniu 
poruszyła całą opinję publiczną i do- 
tychczas nie przestała być aktualną. 
Jako rezultat rewizji, zarząd Związku 
otrzymał od p. wojewody  protokuł 
rewizji z żądaniem dania wyjaśnień. 
Po wyleśnieniu całego szeregu dość 
niepoważnych i mało znaczących za- 
rzutów (gdyż w działalności Związku 
komisja żadnych nadużyć I przekro- 
czeń nie znalazła), zarząd Związku 
przesłał protokuł tej rewizji ze swe- 
mi wyjaśnieniami i odsowiedniemi 
dokumentami do Ministra Spraw 
Wewnętrznych, wystozowując jedno 
cześnie pismo treści następującej: 

„Załączając przy niniejszem — рго- 
tokuł rawizji Związku Kółek rolni- 
czych ziemi Nowogródzkiej, przepro- 
wadzonej w czasie od dnia 10—25 
lipca r. b. na mocy reskryptu Pana 
Wojewody Nowogródzkiego z dnia 9; 
lipca r. b. przez Komisję w składzie 
urzędników Województwa: p. Bohda- 
na Hruszwickiego — Naczelnika Wy- 
dziaiu Administracyjnego, p. Witolda 
Schreyera — Radcy Prawnego, p. Wi- 
tolda Skotnickiego — Kontrolera Ma- 
jątków Państwowych i Mustafy. Alije- 
wicza — kancelisty Wydziału Budże- 
towo Gospodarczego—mamy zaszczyt 
oświadczyć co następuje: 

Zarządzona rewizja, jak to wynika 
z załączonego materjału, nosiła cha- 
rakter administracyjno policyjny i do- 
konaną została z wyraźaą tendencją 
zaszkodzenia naszej instytucji przez 
poderwanie jej powagi wobec ele- 
mentów narodowościowych, Woje- 
wództwa Nowogródzkiego, grupują- | 
cych się w naszej instytucji, we wspól- 
nym celu gospodarczego podniesie: ; 
nia się t ugruntowania Państwowości | 

Polskiej, ! 
Obecnošė w Komisji wysokich u- 

rzędników Województwa dawała rę- 
kojrnię solidnego i zgodnego z du-| 
chem czasu przeprowadzenia rewizji, | 
— tymczasem cancóh przeprowadza. | 

nia jej i wielce nietaktowne zacho- 
wanie się Komisji naraziły na szwank : 
zaufanie do władz u naszych czlon- | 
ków, z trudem zdobywane przez 5 
iat. 

Na powyższe twierdzenie złożyły 
się ustalone fskty opieczętowywania 
przez Komisję lokalu Związku, ogła- 
szenie o zamknięciu Instytucji bez 
okszania odpowiedniego upoważnie- 
nia lll-ej instancji, poddzwanie rewi- 
zji osobistych tek pracowników i ich 
prynstnej korespondencji,  przyjmo- | 
wanie i otwieranie korespondencji | 
Związku, oraz kwitowanie pieniędzy ' 

; 

    

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. 

fZwiązek Kółek Rólniczych ziemi No- 

(wiedniej setyskzcji przez ogłoszenie, 

  

Ameka nie zadowolona z Ligi 
Narodów. 

WASZYNGĄ, 241X. (Pat.). „United Press* donosi: W kołach urzę 

dowych panuje adowolenie z dotychczasowych wyników obecnej se 

Ligi Narodów. 
Zwrot w ktji Mossulu rozczarował także i amerykańskich zwolen j 

ników Ligi Nara. : 
Zwrot ten że jedynie wzmocni 

rodów, że Liga odów jest instrumentem: wielkich mocarstw. 
Nastrój temgorszył się jeszcze wskutek wojny Marokkańskiej i po- 

wstania Druzów. 

Zej W Mowogródiu. 
—we wszystkich wypadkach bez oka 
zania na to odpowiedniego upoważ- 
nienia władzy sądowej. 

Samo zachowanie się Komisji, w 
tak oficjalnym, reprezentacyjnym 
składzie, jak np. lekceważące trakto- 
wanie personelu Związku, wynosze- 
nie do swoich prywatnych mieszkań 
akt Związku przez członków Komisji, 
lekkomyślne zarzucanie kłarsstw, nie- 
przestrzeganie obowiązujących dla 
urzędników tej miary formalności 
(protokularne przyjęcie i oddawanie 
lokalu i akt i t. d. — czynów, podr- 
nych w załacznikach), niesłychanie 
niedbałe wykonywanie swoich czyn- 

ności, Jak to wnioskuje się z proto- 
kułu Komisji (pomijanie dowodów 
kasowych, stawianie z tego tytułu 
zarzutów, obchodzenie się z tekami 
i t. d.), nie podniosło bynajmniej 
autorytetu władz, o który przynaj» 
mniej tyle co i Związek winna była 
dbsć Komisja. 
+ A przerwania czynności == > 
*lązku na przeciąg 21 dni (osta ё z i od SCE lokalu akt aż Waki Francuzów z Druzami. 

niono 31,VII r. b.) i sposób przepro: 
wadzenia rewizji Gireztty kasi RA BEJRUT. 2IX. (Pat). Potwierdzają urzędowo wiadomość o o: 
stytucję na straty, gdyż w okresie nieprzyjacielowiniasta Suida. Kolumna Gamelina wkroczyła do miasta dzi 
gorączkowej pracy nie została nele- w godzinach ranych, 
Życie zorganizowaną akcja sprowa 
dzenia nawozów sztucznych, prze 
prowadzanie pokazów hodowlanych, 
zbioru poletek doświadczalnych, wy- 
cieczek i t. d. 

Największą zaś stratą dla Związku frank 
jest rzucenie podejrzenia na Instytu- ryce. 
cję, dokonana zaś rewizja wywołała > 
rozgoryczenie wśród człenków w sto- 
sunku do władz. 

Związek Kółek Rolniczych z wiel- 
ką cierpliwością doczekał końca re- 
wizji. wykonał wszystkie żądania Ko- 
misji, czem dzł dowód lojalności i 
rozwagi wobec Komisji. 

Mając na wzgiędzie w pierwszym 
rzędzie li tylko interes Państwa — 

ścia tam do kontu będą narażone koncesje naftowe Chestera. Ameryka 
pragnęłaby uniki wszelkich ciężarów wynikających z 
stanowiska Euro wobec mahometan. 

  

Ddola Marokka. 
Wróg ojczyzny. 

„Matin” dosi z Fezu, iż deputowanemu komunistycznemu Doriotc- 
wi udało się przroczyć granicę algiersko marekkańską. 

Moiiwość kampanji zimowej. 

„Metin” donosi z Fezu, że naczelne dowództwo 

  

  
i 
i 

PARYZ. 24. (Pat). 1 
wojsk francuskic przewiduje możliwość kampanji zimowej. 

  
            

  

Rokavania franko-amerykańskie. 

WASZYNGON, 24.IX. (Pat.). Diiś rano rozpoczęły się rokowania 
o-amerykaskie w sprawie długu francuskiego, zaciągniętego w Ame- 

    

Podróż min. Caillaux. 

NOWY JOIK. 23.IX. (Pat). Przybyła tu delegacja francuska z min. Ce- 
illaux na czele, 

оее нн е    

Sprawa lotników amerykańskich. 

FEZ. 24iX, (Pat). Narażejąc się na możliweść utraty obywatelstwa 

e Ra R tanowili walczyć nedal po do Pana, Parie Ministrze, z prośbą ae mana t lotnicy amerykańscy postanowili walczy P 

o naprawienie poczynionych krzywd 
Związkowi i uchronienia nas na przysz* 
|nśk nq tal mi--- rozc г 3 
nia przez zarządzenie dochodzenia erzysapaity oniiocijuoc 

dyscyplinarnego wobec członków w 

Komisji i ukeranie winnych, oraz 
spowodowanie udzielenia nam odpo- 

wogródzkiej 

  

LONDYN, 24.X. (Pai.). Donoszą z Charbina, że władze japońskie za- 
sresztoweły na stacji Pogranicznaja sowieckiego kurjera dyplomatycznego, 
który usiłował przejechać granicę chińska z wielkim zapasem  materjsłów 

stwierdzające, iż żadnych nadużyć i wybicnowychaldruków. 
antypaństwowej roboty przy rewzzji 
nie stwierdzono*. 
Mamy nadzieję, że odnośne czyn- 

niki rządowe sprawę powyższej re- 
wizji szczegółowo zbadają, winnych 
zaś przekroczenia władzy oraz całego 
szeregu nieprawnych postępków po- ' 
ciągną do surowej odpowiedzialności wna donoszą, iż ostatecznie uchwa- 

Z KOWNA. 
Skład nowego gabinetu. | Petrulis ma zostać 

KOWNO. 23.X. (tel. wł.). Z Ko-- 
| Motywy kryzysu rządowego. 

  

Były pramjer 
prezesem sejmu. 

  

lć argumenty przeciwników Ligi Na: „służyć im ważną 

,Z racji onych to 

Co do Azjiniejszej, koła polityczne wskazują na to, że wrazie doj- i 

  

Łotewscy posłowie w składzie | „zza 
RYGA. 23.1X. (Pat). Parlament ło- delegacji do S.S.S.R. į 

tewski postanowił wypłacać dzieciom 
RYGA. 23.X. (tel. wł.) W skład zmarłego ministra Msjerowicza mie- łotewskiej handlowej delegacji do | s; isięczną rentę po 200 franków szwaj- 

: AR. zaoodza | posłowie es „carskich aż do osiągnięcia przez nich ścu ci A 5 "Р'°р:’"&" д“,';і_ре!пошпоі‹:!. Dalej parlament posta- posłom na sejm, wziąść udział ; poj wystawić Meyerowiczowi po- w delegacji, a mianowicie: Kliwe, ; 
Biroganowi, Gelemanowi, Bewmano- lg ash I ae > wi, Larercowi, craz jednemu z ро- * a. 
słów z grupy. Trasana. : ` 

Min. sprawlediiwošci powie- } Estonja. 
rzono sprawę min. Kalnyfsza. : 

RYGA. 24.IX. (tel. wł.). Min. oświa- 
ty Kelnyńsz zwrócił się do rządu z 
prośbą o zbadanie w sprawie 500.000 
rub. o którą go posądza „Pirmdena”. 
Gabinet ministrów postanowił prze- 
kazać tę sprawę min. sprawiedliwo- 

«ści, śledztwo ma przeprowedzić pro- 
kurator senatu. я 

Według „Rigos Żinios” które tę 
sprawę wciąż wyświetla min. Kal: | 
nyńsz jakoby zażądał od przemy- | 
słowców spirytusu 500.000 rub., aby 

© min. spr. zagr. dla osób uda 
skłonić centrum - demokratyczn 

a* | się do Estonji lub Finlandji, 
do głosowania w sejmie przeciw ust. 

Z Chin. 

wie walki z pijaństwem. 

Przesilenie gospodarcze. 

Akkei — min. spr. zagr. 

wisko min. spr. zagr. 

Układ estońsko-finiandzki. 

———- 

 Aasji Sowleekle. 
Cziczeryn zachwiany? 

WIEDEŃ. 23.1X. (Pat.). „Noue Fre- 
le Presse” podaje za dyplomatycz- 
nym  korespondantom „Deily Tele- 
grsph* pogłoskę jakoby stanowisko 

łczeryna zostzło zachwiane I jako- 
by jego miejsce mieł zająć Karachan, 

į 
| 
1 
! 
i 

Kongu donoszą, že gubernstor an- 
gielski przyjął delegację bankierów i 
kupców chińskich, która przedstawiła 
mu memorjał ociężkiej sytuacji gos- 
podarczej kraju. Delegaci prosili o 
szybką pomoc rządu, 

, 

TALLIN. 23.IX, (tel. wł.). Na pierw- wszechnej w szkolac 
jszem posiedzeniu parlamentu estoń- narodowych, 
sklego w początksch października, Warszawy delegacja pod przewod: 
prezydent Jakson wysunie kandyda- nictwem posłów dr. Wygodzkiego i 
turę b. premjera Akkela na stano- Jeremicza. W skład delegacji weszli: 

TALLIN. 23,.IX. (tel. wł.). Na nio-: 
cy umowy, zawartej pomiędzy Eston- rządzenie wśród zainteresowanej lud- 
ją I Finlandją zostały zniesiona wizy ności. Dziwi się ona bardzo, że sta- 

jących wia takie wymagania szkołom pry- 

  

LONDYN. 23.X. (Pat). Z Homg- Wygodzki. Następnie zabrał głos pos. 

tas, mip. sprawiedliwości Ołke, min. 
komunikacji inż. Jankiewiczus, rol- 
nictwa Krupawiczus, min. spr. zagr. 
Rejnis lub premjer Bistrajs. 

Przedstawiciele mniej- 
szości narodowych u 
'Ministra Wyzn. Relig. 

i Ośw. Publ. 
! Wobec ostatniego rozporządzenia 

p. St. Grabskiego w sprawie polskie- 
go wykładu historji i geografji po- 

mniejszości 
udała z Wilna do 

p. p. Olsejko (Litwin), dr. Szabad 
| (Żyd) i Szwarkiewicz (Białorusin). 

Uzyskawszy posluchanie u p. Mi- 
nistra, delegacja ta dała wyraz nie- 
zadowoleniu, jakie wywołało rozpo* 

watnym, a żadnych praw im się nie 
deje; niemniej jest dziwnem, że p. 
Mioister nie umiał zdobyć się na 
własny oryginalny pomysł, ale po- 
wtórzył niewolniczo to tylko, co wy: 

;maleźli carscy czynownicy, którzy 
j „tozjaśniali” nadane szkołom polskim 
| ulgi. 

Pierwszy na ten temat mówił dr. 

Jeremicz, zarzucając Ministrowi, że 
pamiętał tylko o jednym, przemyco- 

' nym do ustawy paregrafie 7 m, na- 
tomiast o innych paragrafach zdaje 
się całkiem zapominać. Zapomina 
zaś przedewszystkiem o tem, iż usta- 

a” 

i e zą. « lono skład nowego gabinetu. Z да- | 
Pmed WRA „N binetu p. Potrojiie A na swo- | KOWNO. 231X. (tel. wł.). Powo- = ich stanowiskach: min, rolaictwa | dem ustąpienia rządu Petrulise, ma 

Krupawiczus, min. spr. wewn. Endzu- być podobao przekroczenie przez de- 
łajtis t min. oświaty dr. Jokantas. legację litewską w Kopenhadze, in- 
Premjerem nowego gabinetu ma być | strukcji rządowych. Depesza wysłana 
prezes sejmu dr. Bistrejs, mln. finan- ; z min. spr. zagr. do Kopechagi przy- 
sów Waduszis albo dr. Karejls, spr. Szła z opóźnieniem z winy urzędni- 

Zabezpieczenie dzieci Meje- wewn. Endzułajtis, oświaty dr. Jokan- | ka, po podpisaniu protokułu. Wsku- 
tek tego dalegacja nie zastosowała 
się do zamierzeń rządu i gabinet 
zmuszony był podać się do dymisji. 

P] 

wa miała na celu ułatwianie, a nie 
(utrudnianie egzystencji szkołom 
, mniejszości narodowych. Rząd sam 
| miał zakładać takie szkoły, ale dotąd 
nic się o tem mie słyszy. 

W odpowiedzi na te zarzuty, p. 
St. Grabski podniósł, iż rozporządze- 
nie jego zgodne jest z ustawą. Co 
się zaś tyczy zakładania szkół, to 
właśnie ma ich niebawem powstać 
aż 40. 

Na ten temat wywiązała się dy- 
skusja. ” 

Pos. Jeremicz oznajmił, że dotąd 
nic nikt nie słyszał, gdzie i na kiedy 
owe szkoły się organizuje. Zreszta, 
obiecywano ich nie 40, ale 4001 

Zdaniem p. Ministra ludność tu 
tejsza nie chce szkół białoruskich. 
Żądała ich tylko pod wpływem agi- 
tacji; następnie jednak żądania ta 
cofała. 

— Cofala—odpowiada pos. Jere- 
micz—za obietnicę udzielenia budul- 
cu, który ludność ta powinna była i 
tak dostać. Nadużyto więc tutaj 
ciemnoty biedaków i ich nieznajo 
mości przysługujących im praw. 

Pos. Oisejko zwrócił następnie u- 
wagę na fakt, że według narzucone- 
go planu lekcji—nie pozostanie pra: 
wie czasu na przedmioty, wykładane 
w języku ojczystym uczniów. 

Ta uwaga trafiła wreszcie do prze- 
konania p. Ministra i w sprawę obie- 
cał wejrzeć. 

Audjencja trwała prawie całą go” 
dzinę, ale do porozumienia żadnego   

Dawne Virtuti. 
Gdy po szmatacb endeckich 

szarpią me nazwisko, 
sji ile że niepolskiego brzmienia nie znosi 

ich słucb, 
jakże nie mam drwić z tego? Toć 

mogę zapiską 
z przed lat sześć" 
dziesięciu dwucb. 

czasów nazwisko me 
cenię 

adne „ski”, nie zamienilbym go na & k 
„WiCZ.+. 

nieprzychylnego Pod tem nazwiskiem ojciec mój wziął 
odznaczenie — 

Virtuti, nadawane zacnym przez mon- 

golską dzicz. 
Wziął je ojciec mój, idąc na Sybir 

piechotą: 

nie był to krzyż z brylantem, lecz 
własnego krzyża wdzięk. — 

Pytacie, co za order?... Ba! nielada. 
Oto 

dziesięć od kozackiego knuta doży- 
wotnicb pręg. 

Benedykt Hertz. 

z Gdańska. 
Nowy zamach polski. 

GDAŃSK, 24.IX (Pat). Nawiązując 
do zamiaru Polski utrzymania na pół: 
wyspie Westerplatze stałego poste: 
runku wcjskowego w celu zabezpie* 
czenia przychodzących tam ładunków 
amunicji, niemiecka przsa gdańska 
upatruja w tem nowy zamach Polski 
na wolne miasto Gdańsk. Polska — 
wysuwając powyższe żądanie w głę' 
bokiem poczuciu ciążącej na niej od- 
powiedzialności, pragnęła trarssortom 
amunicji, przechodzącym przez Gdeńk 
ząpewnić maksimum bezpieczeństwa 
przez ludzi godnych zeufanis, a od- 
powiedzisinych przed władzami pol: 
skiemi. Ten naturzlny ssm przez się 
zrozumiały obowiązek Polski, przed: 
stawia niemiecka presa gdańska jako 
zaykły atak Polski i stara się wyka- 
zać, że żądanie polskia jest nieuza- 
ssdnione i zbyteczne, albowiem po- 
licja gdańska wysterczy w zupełności 
dla ochrony polskich ładunków amu- 
nicyjnych. W swoim zacietrzewieniu 
przeciwko Polsee prasz gdańska prze” 
kreśliła całą dotychczasową agitację 
przeciwko skłsdom amunicji polskiej 
w Gdańsku, rzekomo grożącym mu 
w kazdej chwili katastrotą. Dzisiejszy 

„Daoziger Zag” pisze bowiem, ż» 
przez Gdańsk przeszły już liczne, a 
czasem bardzo duże transporty amu- 
nicji, a nic się dctychczas nie stało. 
Powyższe przyznanie się niemieckie- 
ga dziennika dobitnie wykazuje całą 
bezwstydność dotychczasowych usta: 
wicznych alarmów na temat niebez- 
pieczeństwa, grożącego Gdańskowi z 
powodu istnienia w Gdańsku polskie- 
go składu amunicyjnego. Pisma te 
pozatem spelują do Ligi Narodów o 
interwencję w Warszawie w udarem- 
nieniu nowego zamachu polskiego 
na Gdańsk. 

  

  

  

  

  

Przegląd prasy. 
Zadowolenie „Gazety Warszaw- 

skiej”. 
Wobec zakończenia obrad Senatu 

nad reformą rolną, „Gazeta Warszaw: 
ska” powiada, że projekt obecnie 
wyszedł Ž 

„oclosany, wygładzony, ale nie pogru- 
chotany I zdolny do tego, aby spełnić 
swe zadanie w życiu państwowem, kon- 
junktura zaś polityczna, w jakiej odby- 
wała się w Senacie rewizja projektu sej- 
mowego, nie daje powodu do obaw na 
przyszłość. Mie nastąpiło jakleś rozblcie 
1 zamącenie zasadniczego układu sił 
politycznych na naszym gruncie parla- 
mentarnym. Współpraca tych stronnictw, 
które od kilku iat coraz większą zdra- 
dzają ambicję do prowadzenia polityki 
państwowej, a nie wyłącznie klasowej, 
nie została uniemożliwiona, ani nawet 
poważnie narażona na niebezpieczeń- 
stwo”. 

Z powyższego widać, że Nar. Dsm. 
bardzo pragnie odzyskać dawną sym- 
patję ziemiaństwa. 

„Jeżeli projekt ma szanse uzyskania 
ostatecznej aprobaty Sejmu, a niewąt- 
pliwię tak jest, jeżeli został on zasad- 
niczo, nie tylko formalnie ulepszony, to 
zasługa w tem przeważna Zw. Ludowo- 
Nar.”, 

który—jsk się okazuje—niczego tak 
„się nie obawiał, jak wejścia w życie 
ustawy, za którą sam w Sejmie glo- 
sował. 

„Góruje jednak—powiada „Gazeta”— 
ponad wszystkiem fakt, że Senat 60-u 
głosami przeciwko 35, odrzucił wniosek 
socjalistyczny, domagający się przyjęcia 
ustawy sejmo vej bez zmian”. 

; 

i 

  

    

nie doprowadziła. Na odchodnem 
pos. Jeramicz oświadczył w imieniu 
delegacji: 

— Przyszliśmy do p. Ministra w 
dobrej wierze, iż uda się nam sklo- 
nić go do uwzględnienia naszych 
słusznych żądań, Ponieważ spotkał 
nas zawód, więc oświadczamy, że 
będziemy prowadzili walkę z całą e* 
nergją i nie opaścimy rąk, dopóki 
rozporządzenie cofoięte nie będzie, 
  

  

  
  



   
, 

     
    

  
LAA 

Nr. 217 (369); 

Z Ligi Narodė igi Narodów. 
Wobec zapowiedzi konferencji cheura w sprawie przygotowania 

chińskiej. międzynarodowej korferencji ekono- | 
Na wtorkowem posiedzeniu Zgro- |, micznej. Loucheur zabierając głos, | 

madzenia Ligi Narod. zajmowano się podkreślił, że na konferencję winny 
przedewszystkiem pałożeniem w Chi-, być zaproszone wszystkie kraje nie: 
nach. Poseł chiński w Londynia wyłączając Niemiec. 

  

Chao Sin Hu przedstaw ł krótko obe- 
cne trudności pomiędzy władzami | 
chióskiemi i ludnością chińską zjed- 
nej strory a cudzoziemcami z dru* 

giej. ! 

Stanowisko Irlandji. 

  

KORJER WE 
    

Sprawca zbrodni 
nacgół spokojnie, 
nurtujące przygnębienie. 
lego dotychczasowych zdaje się nie 
ulegać wątpliwości, że działał w 
przystępie zamroczenia umysłowego. 
W kółko powtarzał, że wycofsno go 
z powodu choroby wenerycznej do 
celi klasztornej. Czuł się tam źle, 
albowiem nawykł do innego życia. 

Ks. Kopacz pochodzi z Zachodniej 
Małopolski i posiada tem rodzinę. 

zachowuje się 
ale znać po nim 

GENEWA, 23.IX. (Pat.), W komi: , Do klasztoru przyjechał z Krakowa. 
sji prawnej Ligi Narodów delegat ir 
landzki 

Rewizja przeprowzdzona u niego w 
oświedczył, że Irlandja nie | celi, była bardzo szczegółową, ząbra- 

Bezpośrednio potem Żgromadze: | zajęła jeszcze w Ganewie stanowiska | no znaczną korespondencję, doku- 
nie przyjęło bez dalszej dyskusji re- 
zolucję, wyrażającą życzenie, aby na 

która ma się zebrać w Chinach, po- 
wstałe konflikty nfogły być załago 
dzone. 

Propozycja Loucheura. 
GENEWA, 24.V. (Pat.), Zgroma- 

dzenie Ligi przyjęło propazycję Lou- 

Sprawa nsiawy 0 zabezpieczeniu emery- 
talnem nieetatowych pracowników P. A. P. 

1 pozostałych po nich wdów I sierot. | 
Ostatnio został ogłoszony projekt ; 

ustawy emerytalnej dla nieetatowych 
pracowników P. K. P. i pozostelych 
po nich wdów i sierot, opracowany 
przez Ministerstwo Kolei i uzgodnio- 
ny z Ministerstwem Skarbu. Zgodnie 
z projektem, ustawie tej podlegzć bę- 
dą wszyscy pracownicy nieetatowi, 
z wyjątkiem kontraktowych, próbnych 
1 czasowych. 

Opłata na rzecz Skarbu Państwa 
wynosić będzie 5 proc. tej sumy pła- 
cy, jaka stanowi podstawę wymiaru 
zabezpieczenia emerytalnego. 

Pracownicy, pełniący stale służbę 
na parowozach lub pociągach, oraz 
przydzieleni do tych służb, płacą 7,5 
proc., ponieważ rok spędzony na 
służbie, im się liczy za 18 miesięcy. 

Zsaległe opłaty mogą być ściągane 
wstecz; jednakże z zabezpieczenia 
wdowiego, sierocego i pogrzebowego 
nie mogą być ściągane. 

Czas służby kontraktowym, zalie 
czonym na  stałodziennych przed | 
wejściem w życie ustawy, zalicza się ' 
do wysługi emerytalnej, po uprzednim 
uiszczeniu przez danego pracownika 
ustanowionej opłaty. 

Czas służby w wojsku polskiem 
spędzony po przyjęciu na służbę kc- 
lejową, w czasie mobilizacji lub ćwl- 
czeń, zalicza się do wysługi emery- 
talnej, bez uiszczenia opłaty. 

Zmiany płac, stosowane do pra- 
cowników kolejowych, będą automa- 
tycznie stosowane do zabezpieczeń 
na mocy niniejszej ustawy. 

Rozwiązanie stosunku służbowego j 
przez Zarząd P. K. P., uprawniające | 
do zabezpieczenia emerytalnego na: | 
stępuje na żądanie pracownika lub 
też z urzędu: bi 

1) Jeżeli pracownik ukończy 60. 
lat życia 1 ma co najmniej 10 lat | 
wysługi emerytalnej. | 

2) Jeżeli z powodu choroby, któ- | 
rej się nabawił po wstąpieniu na' 
służbę, przez co stał się niezdolnym | 
do służby kolejowej i ma conajmniej 
5 lat wysługi emerytalnej. 

3) Bez względu na czas wysługi. 
emerytalnej, jeżeli steł się niezdol- | 
ny do pełnienia służby z powodu | 
nieszczęśliwego wypadku, któremu i 
uległ w służbie, jeżeli wypadku tego | 
nie spowodował rozmyślnie, lub nie 
wywołał go na skutek popełnienia, 
czynu karygodnego. ! 

Zabezpieczenie emerytalna należy 
się również tym pracownikom, którzy 
osiągnęli conajmniej 25-cioletnią wy: ' 
sługę emerytalną, a których zwolnio- 
ro ze służby z powodu zmian ustroju 
kolejnictwa, lub też z powodu re 
dukcji personelu. 

Osoby, które świadomie wprowa: 
dziły w błąd odnośne władze celem 
uzyskania uposażenia amerytalnego, 
odprawy lub pogrzebowego, albo też 
wyższego wymiaru zabezpieczenie, 
poza odpowiedzialnością sądowo kar: 
ną, winni są wynagrodzić skarbowi 
państwa wyrządzone straty. 

Za podstawę wymiaru zabezpie- 
czenia emerytalnego przyjmuje się 
ostatnio pobieraną płacę dzienną, 
pomnożoną przez obowiązkową mie- 
sięczną ilość dni roboczych, w wy: 
miarze dla samotnych, z uwzględnie- 
niem dodatku regulacyjnego przysłu 
giwał danemu pracownikowi w chwili 
przejścia na ameruturę. 

Zabezpieczenia emerytalne wynosi 
— za 10 lat wysługi emerytalnej — , 
400/o kwoty przyjętej za podstawy | 
wymiaru, za każdy dalszy rok wysłu» | 

    

| że wynosić ponad 100 proc. 

wobec klauzuli, dotyczącej arbitrażu | 
sir | 

przyszłej konferencji w sprawie ceł, Cocila Hursta — mówił delegat ir- 
abowiązkowego. Przemówienie 

landzki — nie wyraża 
opinji rządu irlandzkiego. 
wielkobrytański odpowiedział, iż sir 
Cocil Hurst nie zamierzał składzć 
deklaracji, obowiązującej wszystkie 
rządy imperjum wielkobrytańskiego. 

bynajmniej 
Dzlegat 

  

  

czenie sieroce, gdy pozostała wdowa 
ma przwo do pobieraniu zabezpiecze: 
nia wdowiego, wynósi 25 proc. za- 
bezpisczenia wdowiego, z tem że su- 
ma zabezpieczeń sierocych nie mo- 

pieczenia wdowiego. Sierocy przysłu 
guje do 18 lat życia. 

Pogrzebowe w razie śmierci eme- 
ryta wynosi 30/0 miesięcznego zabezp. 
emeryt. zmarłego. | 

Ustawa powyższa po zaaprobowa* 
niu przez Radę Ministrów wejdzie 
pod obrady S$sjmu. Zastawienie prze- 
widywanych ustawą wpływów i wy: 
datków za okres pierwszego r. w o- 
bowiązywaniu ustawy, wileńskiej dy- 
rekcji K. P. będzie mniej wiącej ns- 
stępujące: ilość pracowników 5,954, 
suma opłat skarbowych (w punktach) 
— 1200 000; przeciętna ilość emsry- 
tów, wdów i sierot — 400 suma 
przeciętna zabezpieczeń (punktach) 
840,000. 

W całej Polsce (przypuszczalnie) 
1391100, co stanowi, biorąc podstawo- 
wą wysokość punktu 0,38 zł. różnica 
wynosi 2,891,040 zł. 
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Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Z wolnej wszechnicy polskiej. 

Szybki rozwój tej uczelni ukazuje 
nam jej „Spiawozdanie z działal 
ności w roku akademickim 1023/24”, 
Broszura ta, licząca 55 stronic, za- 
wiera bardzo obfitą treść. 

Przytoczymy tutaj co najważ: 
niejsze. 

_ Na Wydziale Matamatyczno-Przy- 
rodniczym działało 39 wykładających, 
na Wydziale Humanistycznym 41, 
na Wydziale Nauk Politycznych i 
Społecznych 31, na Wydziale Peda 
gogicznym 10, razem 131. 

Na pierwszym z tych wydziałów 
było czynnych 11 Semina:jów i Pra- 
cograi, na drugim 4, na trzecim 6, 
na czwartym 3, razem 23. 

Bibljoteka liczyła 10.000 tomów. 
Słuchaczów rzeczywistych było w 

zimowym semestrze 1053 (mężczyzn 
700, kobiet 353), w letnim 964 (mę: 
żczyzn 650, kobiet 314). 

Czynnych było 11 zrzeszeń słu: 
chaczów. 

W. naukowem wydawnictwie 
Wszechnicy ukazały się dwie prace. 

Wygłoszono 22 publiczne wykłady 
bezpłstnie w Warszawie i 10 na pro- 
wincji. # 

Brano udział w kilku zjazdach 
naukowych w kraju i zagranicą, wy- 
stępując z referatami. 

W maju 1924 r. urządzono pierw- 
szy zjazd byłych członków Wszech- 
nicy, założono Towarzystwo Przyja 
ciół W. W. P. i położono kamień 
węgielny pod budowę własnego gma 
chu przy ul. Lwowskiej 5. 

Zapomogi otrzymano od Mihi- 
sterstwa W. S$. 1 О. Р., ciał samo- 
rządowych, banków ł osób prywat- 
nych. 

Przy Wszechnicy czynna jest 
Szkoła Dziennikarsko Publicystyczne. 
Z powodu trudności gospodarczych 
ogólnokrajowych, Wszechnica znaj: 
dowała się w ciężkiem położeniu, 
jednakże wyszła z niego obronną 
ręką i pełna ufoości patrzy w przy* 
szłość. 

  

Echa ponurej tragedji w kla 
sztorze 00. Karmelitów we 

Lwowie. 

Wstępne śledztwo policyjne w 

zabez* , 

gi — wzrasta o 2, 4 proc. t. |. ze po sprawie ponurego mordu w kląszto- 
osiągnięciu 35 lat — wynosi 100 proc. rze 00. Karmelitów zostało zskoń 

Pracowników, którzy nie z włas- czone, a skta odesłano wczoraj do 
nej winy utracili zdolność do pracy, | prokuratorji państwa. Ks, Kopacz 
przy pełnieniu służby zabezpieczenie jeszcze onegdaj w południe został 
podwyższa się w stosunku procentu odstawiony do aresztu śledczego. 
utraconej przez niego zdolności do Dzisiaj rozpoczął przesłuchiwanie ob- 

pracy. y   i sędzia śledczy Witoszyń: 
W razie śmierci ojca, zabezpie: ' 

  

meanty i fotografje, 
Karteczka znaleziona podczas o* 

sobistej rewizji u ks. Kopacza, skre- 
ślona nerwowo i bezładnie, nie po 
zośtawia żadnych wątpliwośzi, że ma 
się do czynienia z obłąksnym . Ks. 
Kopacz pisze szm do siebie: „Że le 
karze skazali go na Kulparków (za 
kład dla obłąkanych) za rzucanie się 
na kobiety w celach lubieżnych i że 
dybią na jego życie”. 

Pogrzeb cfisry mordu ks. Ideca, 
dziekana wojskowego, duspasterstwa 
DOK. Lublin, odbył się we środę o 
godzinie 3 po południu ze szpitala 
wojskowego łyczakowskiego na cmen- 
tarz łyczakowski. 

Z zagranicy. 
Wykłady o Polsce na uniwer 

sytecie w Buffalo. 
Dziekan kursów wieczornych w 

uniwersytecie buffalowskim (Stany 
Zjedn.) p. Marsch zadecydował, że 
od 22 b. m. będą wprowadzone wy: 
kłady literatury i historji polskiej w 
języku angielskim. Na wykładowcę 
zaproszono p. Lecha Niemejewskiego. 

Projektowane jest zaprowadzenie 
wykładów i seminarjów z języka 
polskiego. 

Walka z komunizmem we 
: Francji. 

PARYZ. 23.9. Pat. Zarządzono po- 
stępowanie karne przeciwko 12 ko- 
munistom z powodu odęzwy, za” 
mieszczonej w „Humanite”, na ро- 
lecenie komitetu centralnej  partji 
komunistycznej, a zwróconej prze- 
ciwko wojnie w Marokku. Odezwa 
ta wzywała źołnierzy francuskich do 
bratania się z riffenami. = 

Aresztowanie lotnika francu | 
skiego. 

„Echo de Paris“ donosi z Fry- 
burga badeńskiego, że władze lokal- 
ne niemieckie ctrzymały instrokcje 
zatrzymania lotnika francuskiego Co- 
stos, którego  samolot spadł w 

  

    

Dziš—Ladyslawa z Gielniowa W. ; 

  

Piątek | jutro—Cypijana M, Justyny M i 

25 | Wschód słońca— g. 5 m. 25 
Wrześniaj Zachód „„ —g.5m 29 

MIEJSKA. 

Ulgi podatkowe. Minister- 
stwa Skarbu postanowiło w ostatnim 

kwartale rb. uczynić szereg ulg płat- 
piczych, a mianowicie: 

1) rozłożona została rata podatku 
majątkowego od rolników, płatna w 
psździerniku, na 2 części, z odłoże- 
miam części drugiej na listopad. Pro* 
jektowanem jest też pobranie tej 
drugiej części w zbożu; 2) odroczo- 
na została druga rata podatku grun- 

towego, płatna w terminie do 15 go 
listopada rb., tym rolaikom, którym, 

w związku z zeszłoroczną klęską nie- 

urodzaju, padatek gruntowy za rok 
ubiegły został odroczony do jesieni 
rb.; Bank Gospodarstwa Krajowego 
i Bank Rolny upoważnione zostały 
do rozłożenia długów, przypadeją- 
cych od rolników 'w u. r, na termi- 
ny dłuższe, aż do 1 kwietnia 1926 r. 
i 4) jednocześnie rząd polecił, by 
Kasy Państwowe nie opóźniały rea- 

lizowania asygnat na uskutecznione 
dostawy i i roboty rządowe, (I) 

— Podatek od lokali za Iil-ci 

kwartał 1926 r. W myśl rozporzą- 

dzenia Ministra Skarbu z dnia 25 go: 

meja 1925 r. (Dz. U. Rz. P. Ne 37 
poz. 407 $$ 18 i 19)termin płatności 

podatku państwowego od lokali za 

ill kwartał 1925 r. upływa z dniem 

30 września 1925 r. 

Osoby, które nie otrzymały dla 
jakich bądź powodów dutychczas na* 

kezów płatniczych na państwowy 

podatek od lokali, wzywa się do 
stawienia się w Magistracie m. Wil- 

na, (Dominikańska 2, pokój Ne 170) 
w celu otrzymania takowych. 

Kwoty podatku, nieuiszczone przez 

pletnikėw we wskazanym terminie 

płetności, stają się zaległością, która 

będzie ściągnięta przymusowo z ka* 

rami zą zwłokę w wysokości 4 proc. 

miesięcznie, oraz kosztami egzeku- 
cyjnemi, określonemi w ustawie z 
dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U. Rz. P. 
Ne 73 paz. 721). (2) 

KRON 

montowany. 

Uroczystość asślubin na dwo- 
rze włoskim. 

RZYM. 23.IX. (Pat). Ślub księźni- 
czki Mafaldy z: księciem Filipem He- 
skim odbył się w pałscu Racconigi. 

    

  

l cóż?.. Okazuje się, że nie mam ta- 

lentu na freblankę. 

Tak już się starałem popularnie, tak 

przystępnie tłumaczyć „Dziennikowi Wileń- 

skiemu'—i na nic. Do głowy nie wlazło. 
Nic nie zrozumiał. 

Nie winimy go, 

Boży. Nieszczęście. 

Ale naturalnie w tych warunkach o po- 
lemizowaniu mowy być nie może. Szkoda 
jednak, Że ten pan ). Obst j:st taki tę- 
piutki, Lubię dobrych polemistów, z który- 

mi na słowa, jak na szpady walczyć moż- 

na. Takiemu J. Obstowi można w najlep- 

szym razie nasobaczyć, ele to żadnej nie 

sprawia satysfakcji. 

Oto próbka jego dowcipu: 

Powiedziałem mu, że „Kurjer* nie był 

i nie jest organem „Wyzsolenia”. A on mi 
na to: w takim - razie jest organem pp, 

Hertza, Silbermana i Geldsteina. 

Na miły Bóg! — dlaczego?.. Dlaczego 

śkurat tych trzech, z których jeden pracuje 

w „Kurjerze” chwilowo, drugi wcale (raczej 
w „Słowie”), a trzeci depiero od niedawna 

próbuje sił swolch. Czemuż „Kurjer“ nie 

ma być orgartem Chomińskiego, Kościał 

kowsklego, Batorowicza, Klaczyńskiego i 

in. — ludzi, którzy istotnie stworzyli go | 
prowadzą?., ? 

Słusznie — jak widzę pisał: niedawno 

ks. Kłopotowski o p. J. Obście, że myśli i 
pisze alkoholem, Bo cóż innego mogło 
mu ta» logikę zmącić? 

W innym znów ustępiku swojej t. zw. 

„polemiki" tlumaczy się p. J. Obst, że nie 

wiałby przed bolszewikami, gdyby był pe- 
wien protekcji wydawcy „Kurjera”. Ogro- 
mna szkoda, że p. J. Obst nie dcwiedział 

się, jaką drogą można było ową prolekcję 
zdobyć. Gdyby nie był tak podszyty tchó- 
rzem, że ze strachu gubił spodnie na dwa 

tygodnie przed wejściem do Wilna bol- 
szewików — gdyby był wstąpił do od- 

działów ochotniczych, które wydawca „Ku 

rjera” organizował, gdyby — tak jak on — 

przemawiał na wiecach antybolszewickich 
jeszcze w chwil, gdy już nieprzyjaciel 

wdzierał się do miasta—zdobył by nietylko 
protekcję, ale też imię dobrego Polaka. 

A tak co?—Nawet czytelnicy „Dzienni- 

ka“ (rzecz prostė, Inteligentnlejsi) traktują 
go, Jako „Istinno polskawo“ J. Obsia, wier- 

ną kopię mińskiego Szmita, który w domu 

gódał z żoną po niemiecku, A w redakcji 

był „Istlnno russkij czeławiek”. 

IKA. 
— Posiedzenie komisji tech- 

nicznej Magistratu m. Wilna. Dziś, 
to jest dnia 26. IX. 25 r. o godzinie 
8 wieczorem: odbędzie się posiedze: 
dzenie komisji technicznej Magistratu 
m. Wilna. Na porządku dziennym 
sprawa projektu budowy bramy wej- 
ściowej do po Barnardyńskiego o- 
grodu. (z) 

— Z posiedzenia sekcji tech- 
nicznej Magistratu m. Wilna. Dn. 

oczywiście. 
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Schwarzwaldzie, przyczem drugi lot- — Zwiększenie bezpłatnych 
nik Thierry poniósł śmierć. Sarnolot | obiadów. Zgodnie z uchwalonym 

Z zeznań został skonfiskowany, a motor zde* j przez Radę Miejską dodatkowym 
budżetem na r. 1925 z dniem 1,X r. 
b. zostanie zwiększona ilość bezpłat- 
nych obiadów dla bezrobotnych 
0.300. (I). 

1 

„ZE SZKOLNICTWA. 
— Z narad kierowników szkół 

powszechnych. Dnia 23.IX. 1925 r. 
o godzinie 6-ej wieczorem odbyło się 
posiedzenie kierowników i kierowni- 

jczek szkół powszechnych m. Wilna, 
które trwało do godziny 11-ej w no: 
cy. Na porządku dzienym znalazły się 
dwie sprawy: Sprawa reorganizzcji 
szkolnictwa i sprawa dyżurów szkol- 
nych w czasie przerw. Komisja po 
wyczerpaniu temstu stwierdziła, iż 
zgodnie z rozporządzen. W.R. i O.P. 
organizacja w poszczególnych szko 
łach dobiega końca, za wyjątkiem 
małych odchyleń, które nie mają 
większego znaczenia. Komisja przy” 
tem odpowiadała na poszczególne za- 
pytywania, zaniepokojonych reorga- 
nizacją rodziców, którzy po odpo- 
wiedniem się wytłumaczeniu, że re- 
organizacja odbywa się w interesie 
dzieci, odchodzili uspokojeni. Co zaś, 
do kwestji dyżurów Komisja ustaliła 
normę, że w czasie przerw na 75 ro 
dzieci ma pełnić dyżur 1 nauczyciel. 
Gdyby zaś teren, lub wyjątkowe wa- 
runki lokalne wymagało zwiększenia 
dyżuru, wiani w nim wziąć udział 
wszyscy nauczyciele. Posiedzenie po 
uchwaleniu tej rezolucji zostało roz- 
wiązane. (z) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Ogólne zebranie członków 
Ogniska nauczycielski:go szkół 
powszechnych. W niedzielę dnia 
27-go b. m. o godzinie 16ej w lo- 
kalu Związku Polskiego Nauczyciel- 
stwa szkół powszechnych  (Ostro- 
bramska 5) odbędzie się ogólne ze- 
branie członków Ogniska. Na porząd- 
ku dziennym: 

1) Sprawozdanie z działalności Za- 
rządu; 

2) Sprawozdanie kasowe; 
3) Wybory Zarządu 

„4) Wybory dsiegata na zjazd i 
otwarcia sanatorjum w Zakopanem. 

SPRAWY ZDROWOTNE. 

— Szczepienia ochronne prze: 
ciw gruźlicy w Polsce. Szczepion: 
ka B C. G. Związek Przeciwgruźli- 
czy komunikuje, że w porozumieniu 
z Generalną Dyrekcję Służby Zdro- 
wia i przy jej poparciu ma być po- 
wołany w najbliższych dniach Komi- 
tet Szczepień Ochronnych przeciw 
gruźlicy metodą Calrmetta. Do składu 
Komitetu wejdą przedstawiciele Ge- 
neralnej Dyrekcji Służby Zdrowie, 
Związku Przeciwgruźliczego, delegat 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej i wybitni specjaliści ze świata le: 
karskiego. Podział szczepionki pomię- 
dzy wybrane instytucje będzie się 
odbywał przez Komitet. 

Wyniki szczepień ochronnych 
przeciw gruźlicy u noworodków, o: 

trzymane we Francji i w Belgii, są 
bardzo zachęcające, jak to wynika ze 

! sprawozdania Akedemji Lekarskiej w 
| Paryżu, z dola 16-go czerwca r. b. 

  
23.1X 25 r. o godz. 8mej wieczorem niedawno zakomunikowanego prasie 
odbyło się posiedzenie sekcji techni- | polskiej przez Związek Przeciwgruźli* 
gznej Mogistratu m. Wilns, któremu czy. Państwowy Instytut Higjeny przy- 
przawodniczył p.dr. Dembowski. Na gotował szczepionkę B. Ć, G. ze 
porządku dziennym znalazła się spra- | szczepu otrzymanego z Instytutu Pa- 
ws»: ustalenia taksy dla dorožek sa- 
mochodowych i towarzystw autobu- 
sowych, oraz sprawa budowy bramy 
u wejścia do ogrodu bernardyńskie: 
go. Zreferowel sprawę naczelnik wy. i 

Chądzyński, | 
omówieniu | 

działu finansowego p. 
Komisja po szczegółow. 
tematu, ustaliła ceny dla dorożek sa- 
mochodowych 80 gr. za l-szy kilo- 
metr, za każde zaś 250 mtr. następ- 
nych 20 gr. oraz 4 zł. za każdą go 
dzinę postoju, zaś do projektu budo- 
wy bramy wejściowej do ogrodu Ber- 
nardyńskiego komisja postanowiła 
sprawę tę odroczyć do następnego 
posiedzenia Rady Miejskiej, oraz za- 
prosić profesorów Wydziału Sztuk 
Pięknych O. S. B., dla wypowiedze- 
nia w tej Kwestji swego zdania, (z). 

Posiedzenie (rzędu do 
walki z lichwą I spekulacją w 
sprawie zniżki cen na mięso. W 
związku z ujawnieniem ogólnej ten- ; 
dencji do zniżki na wszelkiego ro- 
dzaju artykuły mięsae i w celu prze: 
prowadzenia odpowiedniej kalkulacji 
cen, w sobotę, to jest dnia 26, IX, 25 
roku o godz. 6 wieczorem, odbędzie | 
się posiedzenie Urzędu do walki z | 
lichwą I szekulacją, na które zostaną ; 
zeproszeni przedstawiciele maserni. | 

Plombowanie produktów 

|steura w Paryżu od prof. Calmetta. 
'Lista członków Komitetu i plan ak- 
ieji będą niebawem podane do wia 
domości. 

z POCZTY. 

— Telefon Ryga-Wilno. Dyrekcja 
pocztowa wileńska zwróciła się do 
Warszawy z prośbą o szybkie wyzna* 
czenie taryfy za rozmowy telefonicz- 
ne Wilna z Rygą. Chodzi o to, że 
podobno już za 2 tygodnie komuni= 
kacja telefoniczna między temi mia- 
stami ma być przeprowadzona. Bron" 
zowa linja od Polski do Łotwy jest 
już gotowa, tylko część łotewska nie 
została jeszcze ukończona. (Mimo to 
—rzecz dziwna„Dziesnik Wileńsk:* 
stale rozmawia z Rygą. Korzysta, w:» 
docznie, ze specjalnej linji... „endzc- 
kiej”). 

| uLirwinów. 
| — Jednodniówka litewska. (I 
|kazała się na półkach księgarskich 
'jednodniówka litewska p. t. „Buto- 
ves Aidas", (z) 

RÓŻNE. 

— Tydzień Kresowy: Polskie 
Towerzystwo Opieki ned Krasami 

mięsnych. Delegatura Rządu wy-; wzorem lat ubiegłych organizuje w 
dzła rozporządzenie, aby wszystkie | ckresłe od 4 do 10 października br. 
jetki i masarnie wileńskie plombo- | włącznie na obszarze całej Rzeczy: | 
wały produkta mięsne, przeznaczone i pcspolitej tradycyjny „Tydzień Kre- 
do handlu. Rozporządzenie to ma |sowy”. Jednocześnie zaznacza, że 
na celu uniemożliwienie masarniom | wszystkie funkcje przy organizowaniu 
sprzedawanie produktów zepsutych, | wymienionego „Tygodnia Kresowego” — 
lub wogóle dla jakichbądź względów | bezpłatne.  Kwestarki | kwestarzs 
nienadających się do sprzedaży. (z)! podejmują się swego niewdzięcznego 

   



    

  

4 КОВ ЛЕВЕ № 217 (369) 

tr cd st a stacji. Wypadkó Straty wynoszą 8.000 zł. Zachodzi po- > aaa R ow ladźni nie e tn o A s dejrzenie, Iż pożar wybuchł wskutek pod M o d y: Ze sportu 
skiego i z umiłowania wielkiej sprawy. 

— Sensacyjne aresztowanie. 
Seńsację wywołało w pewnych kołach 
naszego miasta aresztowanie Skoli- 
mowskiego, naczelnika działu kolejek 
wązkotorowych w wydziale drogo- 
wym. Aresztowanie nastąpiło wskutek 
żądania prokuratora łódzkiego i ma 
podobno związek z nadużyciami, speł 
nionemi przed 7-u laty w jednym z 
banków łódzkich. Skolimowski ma 
być odesłany do Łodzi. 

— Podziękowanie. Zarząd Wil.T-we 
Cykl. i Łyżw. składa serdecze słowa podzię- 
kowania W. Panom: M, Slenkiewiczowi, J. 
Fiszerowi | Welłerowi, za hojne i bezinte- 
resowne ofiarowanie kwiatów na Corso 
Cyklistów* w dniu zabawy ogrodowej „L.O. 
P.P.*—co wielce przyczyniło się do uświet 
nienia i urozmaicenia zabawy. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

w Wilnie. 

—- Samobójstwo. Dn. 24 bm. w ho- 
telu Bristol powiesiła się numerowa 48 let- 
nia Stefanja Arcimowicz. 

Przyczyna samobójstwa 
ustalona. 

  

narazie nie 

— Rabunek, W dn. 22 bm. na pow- 
racającego z miasta do domu Osipowicza 
Michała, zam. wieś Wolna- Waszówka pow. Wil. Trock. napadło na trakcie Niemen- 
czyńskim koło maj. Pospieszka 2 niezns- 
nych osobników, którzy pod groźbą rewol- 
werów zrabowali mu 49 zł. | odeszii w niewiadomym kierunku, 

— Skierowanie pociągu na nie- właściwy tor. Dn. 23 bm. o g. 3-ej po- 
cląg lokalny nr. 1755, idący z Landwarowa, został na stacji kol. Wilno, wskutek nie- prawidłowego ustawienia zwrotnic, pusz- czony zamiast na 5 tor, na 4, na którym stał pociąg pośpieszny. 

dący Pociąg zatrzymano w odległ. 120 

  

KAINIT S 

  

— Kradzieże. Dn. 23 bm. Antonie- 
mu Mackiewiczowi, klerownikowi hurtowni 
tytuniowej przy ul. Targowej 9, podczas 
przewożenia skrzyń z tytoniem na ul. W. 
Stefańskiej skradziono skrzynię tytoniu 
wart. 640 zł. Г 

— Dn. 23 bm. przez wyjętą szybę w 
oknie wystawowym w magazynie Olgi Ło- 
kucjewskiej (Mickiewicza 4%), skradziono 
płachtę brezentową, wart. 135 z). ! 

— W nocy z dn. 22 na 23bm. ze skłą- 
dziku przy ul. Horodelskiej 25, należącego 
do Rutkowskiej Jadwigi, zam. tamże, skra- 
dziono kozę, wart. 20 zł. 

Na prowincji. 
— Negły zgon policjanta. W dn. 

21 bm. zn.arł nagle podczas snu po od- 
bytej służbie st. post. Łuszczyński Ksawery 
z posterunku P.P. w Koscieniewiczach pow, 
wilejskiego. Przyczyny śmierci ni: ustalone, 

— Pożary. W dn. 21 bm. we wsi Ba- 
łasze, gm. Rzeczkowskiej, pow. wilejskiego 
spłonęły 21 stodoła z tegorocznemi zbio- 
rami na szkodę 19 gospodarzy: Lesniew- 
skiego Szymona, Sakowicza Teodors, Sa- 
kowicza Karpa, Wisniewskiego Łukasza, 
Panuszkiewicza Bazylego, Panuszklewlcza 
Pawła, Nowika Aleksandra, Nowika а- 
dzieja. Zodenkowicza Teodora, Posledy Teo- 
dora, Posledy Aleksandra, Cemicy Procho- 
ra, Pluskiego Samuela, Zesniawskiego Paw- 
ła, Posledy Józefa, Posledy Pi>tra, osledy 

, Macieja, Posledy Aleksandra | Treza Teo 
dora. Straty wynoszą 32,000 zł. i 

Zachodzi podejrzenie že požar wy- | 
buchł wskutek podpalenia. Dochodzenie w | 
toku. 

1 — W dn. 21 b. m. wybuchł pożar we 
|wsl Fawory gm. Komajskiej pow. Świę- 

| clańsklego. Spalił się dom mieszkalny i 
į spichlerz naležący do Fagielana Florjana i 
| Dobrażewicza Józefa. 

Straty wynoszą 16600 zł. Przyczyny pe - 
żaru narazie nie ustalone. Dochodzenie w 

| teku. 
| | — W dn. 19 bm. we wsi Nowosiołkach 
gm. holszańskiej, pow.  Oszmiańskiegr, 
spłonęła stodoła z tegorocznym zbiorem, 

należąca do Misiukiewicza Franciszka. 

  

TEBNICKI 
POD KARTOFLE 

o ile zostanie użyty w jesieni. 

palenia. Dochodzenie w toku (I) 

  

  

    

Teatr i muzyka. 
— Prace Reduty. Próby х & - 

kich utworów — jak „Wesele”, „Wyz- 
wolenia” — i inn. są już w całej peł 
ni. Chóry pracują intensywnie. Dla 
nawiązania pracy w duchu spółczes: | 
nym prowadzonej, z tradycją przesz- 

j łości — „Reduta” będzie dawała przed- 
_ stawienia retrespektywne. Niebawem 
ujrzymy „Don : Kichota” Fredry z muz. 
Moniuszki, „Widma” Moniuszki (2/X1) 
Dla upamiętnienia 140-lecia sceny wi- 
leńskiej będzie przedstawiony „Fir- 
cyk w zalotach” Zabłockiego. Jako 
wstawka muzyczna — będzie odegra- 
ne „Matrimonio Seczeto” Cimarozy. 
Pozatem przewidziany jest ponowny 
objezd prowincji, (x x.) 

  

  

Rozmaiłości. 
Chiruroja przedhistoryczna. 

W Anglji, w okolicach Santhempter, 
wygrzebano czaszkę 
oceniają antropologowie na 20.000 lat. P.zy 
bliższem zbadaniu tej czaszki okazalo się 
że są na nej ślady zabiegu chirurgicznego 
zwanego obecnie trepanacją. Operzcj tej | 
dokonano widocznie przy użyciu pierwct- 
nych narzędzi krzemienaych. 

Można podziwiać zdolności chirurgów 
z okresu kamiennego, niema jednak czego 
zazdrościć pacjentom z przed 20.000 Jat 
Dziurawienie czaszki | opiłowanie kości bez 
narkozy 1 anestezji mustało być niezbyt 

miłe. > 

z powodu zawartości siarczanu potasu jest najlepszym 
i najtańszym nawozem 

ludzką, której wiek } 

"albo 
„także czarne jedwabne ciemno złotymi 

Czarny kolor stał się zupełnie niemod- 
ny. Dystyngowane czarne sukienki, które 
jeszcze tak niedawno były niezbędne w 
garderobie każdej kobiety, zostały usunięte. | 

Obecna moda jest wesoła. Nie znesi 
ciemnych I ponurych barw. Od pantofel- 
ków do pończoszek począwszy, wszystko 
utrzymane jest w tonach jasnych, barwnych ; 
1 żywych. 

latnieją jeszcze tak zwane suknie „czar- { 
ne“, ale nazwane tak—są chyba jedynie dia 
tradycji, bo niewiele w nich jest czarnego. 

i Suknie te posiadeją wprawdzie tło czarne, , 

j wpadające, granatowe, jednak nie gładkie, 
a z jaklemš kolorowem przybraniem. 

Suknie pokryte szerokiemi falbanami z 
| koronki wracają do mody. Nejbardziej jed- 
nak w datszym ciągu noszone są hafty ko- 
lorcwe, albo złote, Iedwabne, z perełek z 

,atłasów, z włóczki, z wąziutkich wstąże- 
czek— rozmaitość ich jest ogromra. 

Pantofelki laklerowane czarne także nie 
są noszone do strojnych sukien. Używśne 
są Jedynie z tegoż co suknie materjału, | 

też z lamy złotej lub kolorowej a 

  
perełkami wyszywane. 

Peńczoszki w dalszym clągu jasne, do 
codziennych zaś suklenek, na zimę mod- 
ne będą pończoszki z grubej wełny z ko- į 
lorowym ale bardzo dyskretnym deseniem. 

Czytajcie „Kurjer Wileń.*.' 

    

dwa oddz 
lub 

pomocniczym 
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KAINIT STEBNICKI o ssie | sjońsyw savon pomoc 

  

Jesienne zawody—konne. 

Dnla 25 | 27 bm. o godz. 1 po poł. na 
t rze wyścigowym w Pošpleszce odbędą 
się jesienne zawody konne 3-ej samodziel: 
nej Brygady kawalerii. (1) 

  

p! —Н   

Giełda warszawska 

# @. 24—1Х 25 r. Giełda pieriężna 
sprzedaż kupno ale są tak obficie pokryte haftem najkolo- „Belaja 26,64 26,70 26,58 rowszyrm:, że mienią się wszystkimi barwami Dolary 5,95 5,97 5,93 

tęczy. : Holandja 24110 24170 — 24050 Modne są także suklenki z czarnego Londyn 29,073/4 29.15 29.09 crepe de chioe'u, pokryte aplikacjami w Nowy York 5,98 6,00 5.98 formie figur gecmetrycznych z tegoż ma- Paryż 28,40 28,47 28,33 terjału, ale w różnych I najbardziej jaskra- | Praga 17,78 17,82 17,74 wych kelorach. Suknie te są jednak bar= | Wledeń 84,621/2 84,84 8441 dzo niepraktyczne, gdyż po dwóch. trzech Włochy 12 JAA 43 
razach „opatrzą“ się łatwo | można je Szwajcarja 115,821/2 116,11 115,58 mieć w swojej garderobie tylko wtedy, Sdy ; Stockholm 161,20 161,60 160,80 ma slę duży wybór sukienek. Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 

Z ciemniejszych barw mcdne zostały | Funty ang. 25,25 25,32 25,19 ; wszystkie rdzawe odcienie, aż do ciemne- I Franki fr. 2443 24,49 2437 |go bronzu, szafirowo stalowe we fiolet | у A : } 5 proc. poż. konwers. 43,50 
j 80/0 proc. Poż. konwers. 70 
i Poż. kołej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 391,65—388,70 
Poż. dolar. 65,50—65 00 
4/70 listy z. T.Kred. Z. przed, 14,00 14,90 
50/0 listy z. warsz. przedw. 13,25—14,40 „ 41/a 0/0 warsz, przedwoj. 11,00—11,25 

_6*%0 obligacje rubl. 15 I 16 r.— 7,25—7,50 
—— 

Redzktor Jėzef Batorowicz. 

Dr. D Oisejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz.1—3 po poł 

  

M A aa! 
Do wynajęcia 

ielne pokoje z umeblowaniem 
bez. Zygmuntowska 18 m. 4. 

Dowiedzieć się w redakcji Kurjera Wileń- 
skiego od 9 do 3 po poł. 
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NA ŁĄKI I PASTWISKA 
o ile użyty zostanie w jesieni. 

  

  

  

  

NABYWAĆ MOŻNA: 
w Biurze Sprzedaży Sp. Akc. Eksploatacji 

Lwów, pi Smolski Nr. 5. 
i we wszystkich firmach i składach rolniczych. 

Soli Potasowych         
Krzewów najprzedniej- 
szych róż do sprzeda- 
nia w dowolnej ilości. 

Antokol 135. Sienkiewicz. 

      
       

Warszawski Dom Zleceń 
Hoża 39 m. 18. Tel. 245-70. 

Adres telegr.: „Wardom*. 
Wydział lokacyjny. Informacje w sprawie loko- wania kapitałów pod pierwszorzędne gwarancje. 
Wydział kupna i sprzedaży domów, majątków, will, sklepów oraz organizacja spółek akcyjnych, spółek z ogr. odpow. I Innych jak również wszelkie- 

  

      

     

  

W. PANEŁEŃ 

NASZEJ FIRMY. 

Jęczmień 

  

BROWARNY 
Kupujemy w każdej ilości wprost od pro- 

ducentów, chcąc uniknąć zbytecznych 
pośredników. Oferty i próbki. й 

Grodno, Północna 6 „KAWĄ, 

SKŁĄD FUTER 
5 CAE INS DNS RSS 

DOBRY TOWAR i STROJNY 
WYKONANIE JEST DEWIZĄ 

Jęczmień 
rac 

  

Mie 

  

  

winien zaprenumerowsć najiańszy 
„BIESIADA LITERACKA" 

mującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. 

Redakcja i administracje: Warszawa, 
czekowe w P. K. O. 7.404 Prenumerata łącznie 

PROSIMY OBEJRZEĆ NASŻE 
FASONY FUTER 

W NAJPRZEDNIEJSZYCH 
GATUNKACH PRZYGOTOWA. 
NE NA SEZON BIEŻĄCY. 

ARS 

KTO CHCE siistes. 
ki i społeczny 

przy współpracownictwie wybitnych si 

KRÓLEWSKA 3. 

PETZ SRA AOC IS VATA OTL OBO RRZE ŻE O TJRBORREEC TDI TIESTO IS 

  

ZAWE— 

DARMO 
tygodnik ilustrowany lite- 

o bardzo zaj: 
Jezierskiego, 

ił literackich, gdyż 
otrzyma |ako premjum 

52 tomy zśjmujących powieści najcelniejszyć 
i obcych, każdy obojętności od 160 do 24) stron druku 

gr. miesięcznie. tylko za 5 Zł 20 
Nowy-Świ 

sięcznie zł. 5 gr. 20, kwartalnie zł. 15 gr. 60 
rocznie zł 62 gr. 40. Prenumeraię przyjmują: 

stkie księgarnie 

  

h autorów polsk ch 52 
at 50, tel. 291-60, Konto 
z dodatkiem książkowym: 
„ pcłrocznie zł. 31 gr. 20, 
Administracja craz wszy- 

1 kantory pism 

   

go rodzaju spółdzielni. 

Irformacje co do 

Skradziono 
przęd paiu dniami port 
fel (bez pieniędzy) z do- 
kumentami na imię Fran 
ciszka Olechnosicza oraz 
dwoma kwitami lembar- 
dowymi M № 16308 [ 
16578. O zwrot tej zawar- 
tości poszkodowany u- 
przejmie prosi łaskawego 
posiadacza cudzej wla- 
sności, zaznaczając, iż 
kwity lombardowe wyko- 
rzystane być nie mogą, 
ponieważ zastawione fan- 
ty zostały już zabezpie 
czone. Niefortunnemu 

złodziejowi z4 jego ewen- 
tualną uprzejmość nic 
poszkodowany 7aofiaro- 
wać— niestety! nie może, 
z wyjątkiem chyba pu- 

stego portfelu. 

  

  Poszukuję 
mieszkanie w centrum 
miasta 3 — 4 pokoje z 
wygodami. Roczną dzier- 
żawę opłacę z góry. Wia- 
domość w Biurze Rekla- 
mowym Stefana Grabo- 
wiklego, Garbarska 1. 

LEKCJI 

  

Wydział informacyjno - windykacyjno -prawny, 
Spraw w instytucjach państwowych, korrunalnych, przemysłowych, rolniczych handle- wych I finansowych oraz windykacja należności z weksli protestowanych | tytułów wykonawczych. 

RRC ii LS ZDK 

  

Do sprzedania 

WYŻEŁ 
rok i siedem miesię- 
cy—ułożony do polo- 
wania na ptactwo. 
Wiadomość w  ka- 
wiarni „Podzamcze* 
ul. Królewska Nr. 9. 
— — 

. ° 
Licytacja. 

Dn. 30 b. m. o g. 10 rano 
w Domu Transportowo- 
Ekspedycyjnym R _ Wo- 
Jewódzkiego (Wielka 46) 
odbędzie sią licytacja 
mebli, ubrania, obuwia, 
koców, narzędzi rzem'eśl- 
niczych, naczyń i różnych 
sprzętów domowych, za- 
jętych przez sekwestrato- 
rów Kasy (Chórych u 
nieopłatnych dłużników. 

  

Moralne „Ja“, 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę, charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję cd 
12—7. Protokuły, ode- 

francuskiego Rutynowana i an- 

Kupcom i Przemysłowcom 
Pp. Mecenasom, Inżynierom, 

poleca się 

Bitro Przepisywań $1 Grabowskiego 

Salka 5 pokoi z kuchnią 
przedpokojem do wynajęcia od gospo- 
darza po wykończeniu remortu. W 
okolicy - Kalwaryjskiej niedaleko od 

Roczne komorne 1400 zł. elektrowni. 
Tamże wyremontowany duży pokój; o 
3 oknach z małem przedpokojem bez 
wygód. Informacje bliższe w Biurze 

gielskiego języka u- 
dziela wykwalifikowa- 
na nauczycielka szkół 
i kursów językowych. 
Jagiellońska 7—3 od 

godz. 5—6, 

latczycielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szxół 
średnich Specjalcość: ję- 

zyk polski najnowszą 

  

Sprzedaje się   Wilno, Garbarska 
Podania, oferty, kosztorysy, utwo: 

Przepisuje się szybko i dotiładnie, 
Ceny bardzo przystępne. 

1: Tel. 82. 
ry literackie 

Wydawca = isłecią wześlulaściesii dózał Sujer kurias, 

Reklamowem, Garbarska Nr. 1. 

  
POPIERAJCIE L.O.P.P. 

  

skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu 

szki Ne 8 m. 4. 

garnitur miękkich mebli, 
szefa i tremo, razem 12 
sztuk za cenę 400 zł. 
Oglądać można: ul. Kró- 

zwy, podziękowania naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog.  Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

  

Skradziono 
blok biletów loteryjnych 
koła Związ. Inwalidów, 
Nr. 629 — 650 i 2 upo- 
ważnienia wydane przez 
urząd Komisarza Rządu 
1 Koło Związku Inwali- 
dów, na imię Jana . rze- 
wlecxlego. JMNe legity-   lewska 1 —2, W. Maciu- 

klewicz od 5 do 6 ppoł. ' "
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Brak, Asz”, 

macji 39 i 4. Bilety I ie- 
gitymacje unieważnia się. 

Aaligowskiego j. 
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