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Hależytość poćztowa 

"Rok II. Nr. 222 (374) 
opłacona 'ryczałtem. 

Wilno, Czwartek 1 października 1925 r. Cena 15 groszy. 
  

KURJER WILEŃSKI 

  

Wychodzi eodziennie próen dni poświątecznyeh. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, przyjmują 
róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, 

1 wszystkie blura reklamowe w 

  

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

Kres upiornych wpływów. 
Wizyta p. Cziczerina w Warsza- 

wie sprawiła efekt nielada. Świadczy 

o tem nietylko odświętny gwar pra- 

sy warszawskiej, w której — obok 

ciężkiej artylerji publicystycznej — 

rozlegają się wiwatówki wzmiankarzy i 

feljetonistów, ale również głosy pism 

zagranicznych. Piszą o niej w Niem- 

czech, piszą w Londynie. Tu i tam 

zdaje się wyczuwać pewna konster- 

nacja; tu i tam p. Skrzyński spłatał 

komuś przykrą niespodziankę. Krążą 

pogłoski, że p. Cziczerin gotów jest 

gwarantować bezpieczeństwo nietylko 

wschodniej, ale i zachodniej granicy; 

inne gadki twierdzą, że jest to gra 

obliczona na odciągnięcie Polski od 

tworzącej się anglo-franko-niemieckiej 

konstelacji; jeszcze inne widzą w wi- 

zycie warszawskiej groźbę pod adre- 

sem Niemiec wobec ich zbliżania się 

do Ligi Narodów. 

Wszystkie te gawędy krążą nie- 
wątpliwie dokoła prawdy, którą wszak- 

że nierychło dane nam będzie poznać. 
Dziś jedno tylko napewno wiemy, a 

mianowicie, że nie wszystkim „miło- 

śnikom pokoju* europejskiego bę: 
dzie na rękę utrwalenie pokoju 

polsko-sowieckiego. Nie w smak ono 
pójdzie pewnym kołom. angielskim, 

które pragnęłyby Rosję widzieć za- 

absorbowaną bardziej na zachodzie, 

niż w Azji; nie po myśli będą 

wszechniemcom, którzy opierali zaw- 

sze i opierają dotąd byt swój na 

podtrzymywaniu polsko - rosyjskiego 

fermentu; a kto wie, czyi we Fran- 

cji, a nawet w Czechach nie znajdą 
się żywioły, dla których zgodne spół- 

życie Moskwy z Warszawą nie będzie 

pewnem pokrzyżowaniem rachub po- 

litycznych. 

Na razie pozostawmy jednak roz- 

wiązanie tych zagadnień przyszłości, 

jako też publicystyce, stojącej bliżej 
od nas kuźni stosunków dyploma- 

tycznych. 

Pragniemy tu zwrócić uwagę na 

tę konsekwencję ewentualnego poro- 

zumienia polsko-sowieckiego, którą 

na naszym, wileńskim, gruncie lepiej 

zaobserwować i łacniej przewidzieć 

można, niż w centrach państwa, da- 

lej od granicy rosyjskiej leżących. 

Nietrudno chyba zgadnąć, że do 

najmniej zadowolonych z dojścia do 

skutku zapowiadającego się układu, 

będzie emigracja rosyjska. Liczy ona 

wciąż na wojnę z Sowietami, a woj- 

ny takiej niepodobna sobie wyobra- 

zić bez czynnego udziału Polski. Po- 

zatem rachuje też na kontrrewolucję 

rosyjską, możliwą tylko dopóty, do- 

póki nie nastąpi względna bodaj sta- 
bilizacja istniejącego dziś stanu rze- 

czy w dawnem państwie carów. Po" 

rozumienie polsko-sowieckie byłoby 

dla stabilizacji tej czynnykiem bardzo 
poważnym. Przedewszystkiem zaś po* 

łożyłoby ono kres wszelkim projek- 

tom odzyskania dawnych obszarów 

caratu wraz z „Jugo-Zapadnym” i 

„Priwiślinskim* krajem, z którego nie 

rezygnuje emigracja, marząca o biciu 

Sowietów polskiemi rękami. 

A emigracja ta, to nietylko wiel- 

cy działacze, rozrzuceni po stolicach 
europejskich. „Gros” tej efnigrącji, jej 
bezimienny tłum koncentruje się 
Przeważnie tu u nas, w Wileńszczyź- 
nie i w reszcie t, zw, kresów wscho: | 

dnich. Mamy ją śród mieszczaństwa, 

mamy po urzędach, bal w wojsku 

nawet. Ludzie ci wciąż detąd uważa- 

ja obecne stosunki za przykry, chwi- 
lowy koszmar, wciąż oczekują powro* 

ltu dawnych „dobrych” czasów, kiedy 

znów górą tu będą. Oczekują restau- 

racji tronu carskiego, oczekują chwili, 

kiedy będą mogli wdziać pochowane 

„furażki*, nałożyć dawne mundury i 

z szuflad powyciągać  pleśniejące 

ordery. 

Co wszakże najważniejsze, to to, 

że „marzyciele” ci, to nietylko daw- 

niejsi lub świeżsi przybysze Rosjanie. 

Nie brak wśród nich i Polaków. А 

element to nejrozmaitszy. Są tu ex- 

urzędnicy i wojskowi, którzy urodzili 

się i wychowali w Rosji, lub też w 

Rosji z powodzeniem szukali karjery; 

są kupcy I przemysłowcy, którzy na 

wschodzie robili doskonałe interesy, 

uwarunkowane jednak istnieniem daw 

nego ustroju Rosji. Wszyscy oni tę- 

sknią za Petersburgiem — carskim 

Petersburgiem, A współczucie wyreź- 

nie okazuie im pewna część rodzi- 

mych „żubrów”, «tórzy zdążyli już 

zepomnieć | przeboleć akty chłopo- 

mańskie Aleksandra Il.1 byli pewni, 

że za Okazywacą lojalność carat ue 

chroni ich przed wszelkiemi reforma- 

mi relnemi i innemi wymysłami 

„zgniłego zachodu”. 
Wszystkie te żywioły o tyle tylko 

były oddane państwowości polskiaj, 

a raczej państwowość tę tolerowały— 

o ile po drugiej stronie granicy siał 

u władzy bolszewik. Mienawiść do 
bolszewika to był ich cały polski 
patrjotyzm — patrjotyzm do czasu. 

W żywiołach tych znajdowała nielada 

oparcie reakcja polska; one też, za- 

silając masowo szeregi Narodowej 

Demokracji, przemieniały ją ostatnie: 

mi czasy w jakieś stronnictwo caro- 

sławne, dla którego żołnierzem god- 

nym zaufania był tylko ex:oficer mo- 

skiewski, a urzędnikiem na miejscu — 

b. carski czynownik. Wskutek tego 
mamy dotąd, niestety, tak dużo w 

administracji łapowników i tak wielu 

funkejonarjuszów rządowych, nie mo- 

gących zrozumieć istoty państwa de- 
mokratycznego, a samowolą obrażają- 

cych jego konstytucję i wydziwiają” 

cych na „galileuszów”. 
Ewentualny układ polsko-sowiec- 

ki wszystkim tym żywiołom rychło 

nogi podatnie. Nar. Demokracji, któ- 

ra już „zdradziła” żubrów przy uch- 

waleniu reformy rolnej, wypadnie z 
kolei „zdradzić” wszystkich tych, dla 

których wzorem praworządności i le- 

galności są dawne „porządki” rosyj- 
skie. 

Normalne stosunki polityczne, a 

zwłaszcza normalny handel z Rosją 

porewolucyjną położy nareszcie kres 

upiornym wpływem caratu na bieg 

spraw wewnętrznych įRzeczypospoli- 
tej, na czem przedewszystkiem nasza 

dzielnica zyska. 
M. E. 

O MEISTRAI KITEKAT UKE SIRIUS 5к ) 

Polskie Biuro Porady Prawnej 
w Berlinie W. 10. Genthi- 

nerstr. 39.   Obejmuje zastępstwo stron i inter- 
„ wencje u władz niemieckich.   

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

  

  

Cenń ogloszeń: Za 
20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

być przez admi 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

   
   

  

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

erminy druku mogą 
inistrację zmieniane dowolnie. 

ODCZYT P. STEFANA KADERA 
„Lmiaty społeczne wskutek zmiany wartości pieniędzy I ilości ich oklegu”, 

Odbędzie się w piątek dnia 2.X r. b. o godzinie 
8 wiecz. w lokalu Stowarz. Techników (Wileńska 33). 

| Zarząd Oflc. Kasyna Garni- 
'zonowego uprzejmie zawiada- 
mia p.p. Członków, że po grun- 
townym odremontowaniu lokalu w 
dniu 1.X.1925 r. o godz. 22 ej wiecz. 
odbędzie się otwarcie sezonu zl- 
mowego restauracji Ofic. Ka- 
syna Garn. w Wilnie przy ulicy 
Mickiewicza 13. 

Bufet i kuchnia wyborowa pod 

Jota niemiecka i odpowiedż francuska rz geczocwez og @ 
w sprawie konferencji w £ocarno. 

BERLIN, 30.1X (Pat). Dziś zrana 
rząd niemiecki opublikował odpo- 
wiedž na zaproszenie rządów sojusz- 
niczych oraz deklarację, złożoną 
przez ambasadorów niemieckich w 
Paryżu i Londynie. Nota niemiecka 
zawiera tylko kilka wierszy druku i 
stwierdza, że rząd niemiecki przyj- 
muje' propozycję rządów sojuszni- 
czych zwołania konferencji w Szwaj- 
carji w dniu 5 października b. r. 
Wraz z tą odpowiedzią ambasadoro- 
wie niemieccy złożyli ustną dekla- 
rację, która została następnie wrę” 
czona na piśmie w formie memo- 
randum. Deklaracja ta brzmi: 

„W chwili, gdy ministrowie kra- 
jów zainteresowanych przygotowują 
się do spotkania w celu omówienia 
ważnej sprawy utrwalenia pokoju po- 
między ich krajami, rząd niemiecki 
uważa za niezbędne zukomunikować 
z całą otwartością zainteresowanym 
rządom swój punkt widzenia na dwie 
kwestje związane z celami, do któ- 
rych musi zdążać konferencja. W 
uprzedniej wymianie not rządy so- 
jusznicze uzaleźniły zawarcie paktu 
bezpieczeństwa od wejścia Niemiec 
do Ligi Narodów. 
nie oponował przeciwko połączeniu 
tych dwuch zagadnień, uważa jednak 
za konieczne powrócić do pewnego 
punktu, który poruszył już w swoim 
memorjale wysłanym we wrześniu 
1924 roku do rządów, zasiadających 
w Radzie Ligi Narodów. Rząd nie- 
miecki powtórzy zawarte w tym me- 
morjale oświadczenie, że wejście 
Niemiec do Ligi Narodów nie może 
być zrozumiane jako uznanie twier- 
dzeń, które obciążają moralnie na- 
ród niemiecki i na których oparte 
są zobowiązania międzynarodowe 
Niemiec. Rząd niemiecki sądzi, że 
deklaracja publiczna, złożona w tym 
sensie dnia 29 sierpnia 1924 roku 
przez ówczesny rząd niemiecki, służy 
porozumieniu i stałemu pojednaniu 
narodów. 

Dlatego przyłącza się całkowicie 
do tej deklaracji w nadziei, ża bę- 
dzie ona sprzyjała wytworzeniu się 
wzajemnego szacunku i poczucia 
równości, będących podstawą powo- 
dzenia, mających się rozpocząć ro* 
kowań. Wzajemne porozumienie i 
pojednanie, będące naszym celem, 
nie byłoby zupełne, fgdyby przed 

S. P. prof. dr. Jozef Ziemacki. 
Wczoraj, dnia 30 września, zmarł po dłuższej chorobie pierwszy pro- 

rektor Uniwersytetu Stefaaa Batorego profesor zwyczajny chirurgji dr. Jó- 
zef Kazimierz Ziemacki, jeden z tych, którzy brali najbardziej czynny udział: 
we wskrzeszeniu Uniwersytetu Wileńskiego. (Pat). 

  

Znowu katastrofa lotnicza. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś około godz. 11 rano w Warszawie zdarzyła się znowu katastrofa 
samolotowa, mianowicie z pola lotniczego w Mokotowie wzniósł się na a- 
paracie systemu „kienriette*" uczeń — pilot, posiadający już prawo samo- 
dzielnego kierowania, porucznik Baranowski i poszybował w kierunku O- 
choty. Nagle, znalazłszy się na wysokości 100 m., aparat zachwiał się, po- 
czem runął na ziemię i uległ doszczętnemu strzaskaniu. 

Pod szczątkami aparatu znaleziono już tylko bezkształtne zwłoki nie- 
szczęśliwego pilota. 

O O A 

Cziczerin w Berlinie. 
BERLIN, 30.IX. (Pat.). Dziś przed południem przybył tu Cziczerin, któ- 

na dworcu ambasador rosyjski oraz przedstawiciel meza pir rego powitał 
Rzeszy, 

  
Rząd niemiecki ; 

  

wajściem Niemiec do Ligi Narodów 
l podpisaniem paktu bezpieczeństwa 
nie udało się zlikwidować konfliktu, 
który wciąż stoi na przeszkodzie 
zbliżeniu pomiędzy Niemcami a kra- 
jami sojuszniczemi, a dotyczy ewa- 
kuacji półaocnej strefy nadreńskiej i 
ostatecznego załatwienia sprawy roż- 
brojenia Niemiec. Dopóki okupacja 
znacznych terytorjów niemieckich, 
którą naród niemiecki odezuwa jako 
krzywdę trwa nadal, nie będzie za- 
ufania do pokoju. Od tego zależy 
skuteczność zamierzonych układów. 
Rząd Rzeszy ma nadzieję, że powyż- 
sze oświadczenie zostanie przyjęte w 
tym samym duchu lojalności, z któ: 
rego oświadczenie to wypływa i bę- 
dzie zrozumiane, jako dowód dobrej 
woli do usunięcia przeszkód na dro- | 
dze do zamierzonego obecnie wiel- 
kiefgpizieła pokoju”, 

<dpowieść rządu francuskiego: 
„Rząd Republiki otrzymał z zadowo- 
leniem odpowiedź, w której rząd 
niemiecki wyraża swą gotowość wzię- 
cia udziału w konferencji w Locarno, 
i stwierdze, że odpowiedź ta nie za- | 
wiera żadnych zastrzeżeń. Deklaracja 
ustna, złożona jednocześnie przez 
ambasadora niemieckiego dotyczy 
dwuch kwestji, które w żadnym razie 
nie mogą być przedmiotem konfe- 
rencji w Locarno, ponieważ nie sto- 
ja w żadnym związku z paktem bez. 
pieczeńsswa. Co dotyczy pierwszej 
z nich, to rząd francuski jest zdania, 
że została ona już uregulowana przez 
traktat wersalski, do którego roko- 
wania o pakt bezpieczeństwa nie 
mogą wprowadzać żadnych zmian, | 
co już rząd francuski w swych no- 
tach uprzednio jasno zaznaczył, Co 
się zaś tyczy ewakuacji strefy koloń- 
skiej i związanej z tem sprawy roz- 
brojenia Niemiec — rząd francuski 
przypomina, że tylko Niemcy same 
mogą przyśpieszyć ewakuację przez 
wypełalenie swych zobowiązań. Rząd 
francuski może powołać się tylko na 
swoją notę poprzednią z dnia 30 go 
maja 1925 r. Rząd francuski stwier- 
dza, że znajduje się w zgodzie z 
rządem niemieckim, sądząc, iż uwa: 
gi, zawarte w deklaracji ustnej i me- 
morandum niemieckiem nie mogą 
być zrozumiane jako warunki wstęp 
ne, albo zastrzeżenia dotyczące kon- 
fereneji“. 

  

Orkiestra spacjalnie zaangažowa- 
ina z Warszawy, przygrywač bedzie 
codziennie od godz. 14—16-tej przy 
obiedzie i od 22—1-ej w nocy. 

| Zarząd. 

Wiadomości polliyczne. 
„Neue freie Presse* 

terenėją w donosi z Berlina: Kon- 
Lokarno. ferencja w sprawie u- 
owa kladu i bezpieczeństwie 

| ję PY OBFÓ! wczoraj jeszcze zagrożo* 
dla Niemiec. „„ została uratowana 
atoli z niepomyślnym dla Niemiec 
obrotem. 

Zarówno gabinet londyński jak i 
"paryski odmówiły przyjęcia do wia- 
"domošci ustnych oświadczeń amba- 
; sadorów niemieckich. 
| . Ponieważ rząd niemiecki w myśl 
"uchwał gabinetu obstawał przy oglo- 
szeniu noty werbalnej, między Lon= 

"dynem, Paryżem a Berlinem wywią- 

Przed kon: 

"zala się nieco podrażniona dyskusja, 
"co doprowadziło nawet do tego, że 
'mówiono początkowo o odroczeniu 
| konferencji. 

W poniedziałkowej rozmowie z 
| ambasadorem von Hóschem, Briand 
' zaproponował, by mocarstwa zachod- 
"nie równocześnie z ogłoszeniem od- 
' powiedzi niemieckiej ogłosily memo- 
"randa, w których zaznaczyłyby swe 
"stanowiska w sprawie winy za wy- 
buch wojny i opróżnienia strefy ko- 
lońskiej. 

| Propozycje tę rząd niemiecki na 
wczrajszem swem nocnem posiedze 

| niu przyjął, o czem ambasador von 
Hósch zawiadomił Brianda. 

W ten sposób załagodzono zaj- 
ście. 

{  Memoranda rządów francuskiego 
i angielskiego stanowią porażkę po” 
lityczną Niemiec, gdyż zarówno rząd 
francuski jak i angielskł nietylko že 
odmawiają przyłączenia się do ро- 
glądów niemieckich w sprawle arty- 
kułu 231 traktatu wersalskiego, ale 
ponadto rząd francuski stwierdza, że 
kwestja winy za wybuch wojny zo- 
stała załatwiona ostatecznie w trak- 
tacie wersalskim i że rokowania w 
sprawie paktu gwarancyjnego nie 
mogą w żaden sposób tego zmienić. 

Opróżnienie strefy kolońskiej rów- 
|nież nie stoi w żadnym związku z 
konferencją w sprawie paktu. 

Rząd angielski jeszcze ostrzej za- 
akcentował swoje odmowne. stano- 
wisko. е 

W końcu zaznacza dziennik, że 
rząd niemiecki przyjął do wiadomoś- 
ci te oświadczenia rządów francu- 
skiego i angielskiego. Uchwały te za- 
akceptowali także niemieccy narodo- 

wyjeżdża do Locarno w dniu 3 paź- 
dziernika. (Pat.). 

Rada ministrów zaj- 
Dymisia  mowala się zgłoszoną 

Lyautey'a. Przez marszałka Lyau- 
3 tey'a prośbą o dymisję. 
Uwzględniając z żalem przedstawio- 
ne przez marszałka powody, rada mi- 

nistrów postanowiła przyjąć dymisję 
oraz przesłać marszałkowi wyrtzy 

uznania kraju dla wielkiego dzieła, 

dokonanego przez niego na polu 
krzewienia cywilizacji francusklej w 
Marokku, w szczególności dla jego 
poświęcenia się i energji w krytycz- 
nym okresie ostatnich kilku miesię- 

cy. Po posiedzeniu Rady Painlevė 
edstawicielom prasy,   

iż marszałek Lyautey od dwuch iat 

  

wi ministrowie. Delegacja niemiecka. 

             



          

wiele, („najgorzej*) umieją jeszcze   

już prosił o zwolnienie go z zajmo* 
wanego stanowiska, pozostawał zaś 
na niem jedynie na skutek nalegań 
Milleranda i Poincarego. (Pat.). 

„Matin* donosi ze 
Robotnicy Strasburga, że związek 

poni > robotników syndykatów 
<a pl bis. departamentalnych Dol- 

nego Renu ogłosił ma- 
nifest, określający jako 

zbrodnię propozycję komunistów, do- 
tyczącą przeprowadzenia plebiscytu 
w Alzacji i Lotaryngii. (Pat.). 

Przybył do Rygi poseł 
Skarga łotewski w Paryżu, d-r. 

aa: Valtors. W rozmowie z 
skich, dziennikarzami oświad- 

czył on, że skarga, wnie- 
siona do Ligi Narodów przez przed- 
stawicieli byłych niemieckich właści: 
cieli ziemskich na przeprowadzenie 
reformy rolnej na Łotwie, przyjęta 
została w Genewie z pewnemi za: 
strzeżeniami, nie wywołując zresztą 

    

żadnego zdziwienia. Odpowiedź rzą- 
du łotewskiego dokładnie umotywo- 
wana, unikająca wszelkich momentów 
polemicznych, będzie wręczona L.i- 
dze Narodów prawdopodobnie przed 
1:ym listopada. (Pat.). 

„Chicago Tribuno”.. do- 
Rosla nosi z Teheranu, że 

w Persji, władze perskie areszto- 
wały 12 rosjan, będą- 

cych w stałym kontakcie z posel- 
stwem sowieckiem w Teheranie. Por 
zatem aresztowano pewnego funkc- 
Jonarjusza stacji iskrowej poselstwa 
sowieckiego, oraz kilku drukarzy, o: . 
skarżonych o drukowanie bibuły: ko- 
munistycznej. Zaprowadzono surową 
cenzurę telegrafów. 

„Times* donosi z Teheranu, że 
rozruchy, powstałe na tle braku żyw: 
ności, zostały już stłumione. Otwarte 
zostały też bazary, gdzie sprzedaje 
się chleb, jednak po wyższysh cenach. 
Demonstrantów, którzy schronili się 
do poselstwa sowieckiego usunięto 
przemocą. Gmach poselstwa strzeżo- 
ny jest przez policję I wojsko. (Pat.). 

Przybyła doMoskwy chiń- 
Delegacja ska delegacja wojskowa. 

- chińska. Jest możliwe, że po 
jednomiesięcznym — ро- 

byciu w Rosji, delegacja uda sią do | 
państw zachodnich Europy. (Pat.), 
  

    

LONDYN. 29.1X. (Pat). Dzisiejszy ' 
„Times” pisze o ostatulem sprawo- | 
zdaniu Ministerstwa Skarbu, co nae' 
stępuje: „Ostatni biuletyn polskiego : 
Ministerstwa Skarbu rzuca wyražae | 
światło na cheraktėr wypzdków, któ» | 
re spowodowały spadek kursu złote- | 
go i wytworzyły trudną sytuację dla, 
banków polskich. Stanowisko Bauku! 
Polskiego, dążącego w 'zarządzeniach:i 
swych do skutecznego przeciwstawie- 
nia się tendencjoń nowaj toflacji, 
jest zupełnie usprawiedliwione, choć 
z akcją taką winien był wystąpić 
wcześniej”. 

  

Rowinja iaryly telnej. 
Daia 24 b. m. rozpoczął w Ware 

szawie obrady komitet celny przy 
Ministerstwie Przemysłu t Handlu. 
Komitet ten ma opracować projekt 
podwyżki=zstawek w taryfie celnej. 
Pierwotny projekt ryczałtowego pod- 
nisienia stawek celnych dla poszcze- 
gólnych grup taryfy celnej zostsł po- 

  

niechany i od 18 do 23 b. m, 5 ko- | 
4 

hutniczo-meta- | misyj, a mianowicie: 
lowa, włókiennicza, chemiczna, spo- 
żywcza i ogólna, złożonej z eksper- 
tów-członków komitetu celnego, oraz 

  

Bropióreaka uiekła, 
alk orzeł zaslal.. 

Marne to dzieło, które przechodzi 
przez psychikę społeczeństwa bez 
dyskusji, z banalnym, ogólnym za- 
chwytem i płytkiemi uwagami, bez 
sprzeciwu i dyskusji. Dzieła Zerom- 
skiego mają ten charakter agresyw- 
nej ideologji, ża stale wywołują na- 
miętne spory; bądź to dla wad kon 
strukcji, bądź też dla różnorakiego 
zrozumienia myśli przewodniej, któ- 
rą sobie czytelnicy tlumaczą wedle 
własnej duszy. SREB a 

Na Przepióreczkę strzelały papier 
rowo*atramentowe pociski z niejądnej 
oficyny dziennikarskiej i, rzecz cha-' 
rakterystyczna, nigdy bardziej nie 
wyszły na jaw różnice pokolenia 
przed i powojennego, a może jeszcze 
ściślej starych pozytywistów, wyszko- 
lonych na wzorach francuskich en- 
cyklopedystów i francuskiego je m'en 
fiche'izmu i młodych, odrodzonych 
romantyków. Żeromski sztukę swą; 
napisał dla tych ostatuich; tarnci bo: 
wiem, trudna rada, wiedzą baidzo   

у 

„Times“ тапайтеми pol malta skata. 
| polsko sowiackis w Sprawie zawarcia traktatu gospodarczego mają się od- 

” 

КЕЛЕ М ПК Е М. 5: 

Rozpoczęcie prac Narądy Gospodarczej 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dnia 1 pażdziernika o godz. 10 i pół rano rozpoczną się w sali kon” 
ferencyjnej ministerstwa skarbu posiedzenia narady gospodarczej w skła” 
dzie, odpowiadającym projektowi rządowemu ustawy o tymczasowej na" 
czelnej radzie gospodarczej. й 

Na pierwszem posiedzeniu tej narady premjer i minister skarbu p. 
Grabski przedstawi obraz obecnej sytuacji państwowej oraz główne zarysy 
programu, który szczegółowo przedstawiony zostanie na pierwszem  posie- 
dzeniu Sejmu. 

Narada będzie wezwana, zgodnie z projektem ustawy o tymczasowej 
naczelnej radzie gospodarczej, do pizedłożenia rządowi na najbliższem po- 
siedzeniu wniosków, dotyczących potrzeb życia gospodarczego państwa, ce- 
lem omówienia i przedstawienia Sejmowi programu polityki gospodarczej. 

Członkowie narady wybiorą komisję główną z 11 osób, która zaopin- 
m opracowany przez rząd projekt ustawy, dotyczący sanacji życia gospo- 
arczego. 
O >——>——————————————————7 

Przewidywane ustąpienie min. pracy 
i opieki społ. p. Sokala. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Że źródeł miarodajnych dowiadujemy się, iż minister pracy i opieki 
społecznej p. Sokal ma wkrótce opuścić gabinet i przejść do służby dy 
plomatycznej. | 

Jest wielce prawdopodobnę, iż p. Sokal obejmie stanowisko ministra 
rezydenta w Genewie, dotychczasowy zaś tamtejszy min. rez. p. Morawski 
ma* być powołany do działania w M. S$. Z. w charakterze podsekretarza 
stanu. ° i в 

Przyjazd posła polskiego w Londynie 
p. skirmunta do Warszawy 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Do Warszawy przybył w dniu wczorajszym poseł polski w Londynie 
p. Skirmunt, który odbędzie dziś dłuższą konferencję z p. ministrem 
Skrzyńskim. ; ‚ 

Pp. Jacovaky i Stetson u ministra spraw 
zagranicznych p. Skrzyńskiego. 

(Telefonem od włąsnego korespondenta z Warszawy). 

  

  

Minister spraw zagranicznych p. Skrzyński przyjął wczoraj posła ru- 
murńskiego p. Jacovaky, a oraz pos. Stanów Zjednoczonych p. Stetsona, z 
którymi omawiał bieżące sprawy polityczne. 

    

Rokowania poisko-sowieckie w sprawie 
zawarcia traktatu gospodarczego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

W kołach gospodarczych stolicy rozaszły się wiadomości, iż rokowania 

bywać w Warszawie. 
Jako termin rozpoczęcia powyższych rokowań wymienia się koniec 

    
  

października. 

„Petit Parisien“ o wizycie Cziczerina 
w Polsce. 

- PARYŻ. 30.X. (Pat). 
nia Cziczerina z ministrem Skrzyńskim, 

„Petit Parisian” podkreślając doniosłość spotka- 
stwierdza, iż odprężenie polsko: 

rosyjskie uważać należy za fakt nader. pomyślny w przedzdniu konferencji | 
w sprawach bezpieczeństwa. ; 

Szkodliwe wpływy nacjonalistów niemieckieh — pisze dałej dziennik— 
zmniejszać się będą coraz bardziej w miarę tego, jak zatarg polsko-rosyjski 
(agresja niemiecka zdawać się będą bardziej nieprawdopodobnemił. 

Jeżeli zaczynają się rozwiewać obawy przed zatargiam polsko rosy|- 
skim, to na widnokręgu politycznym Locarno nastąpi również znaczne roz" 
jaśnienie. Е ` 

  
  

Zapowiedź wizyty Cziczerina w Rydze. 
RYGA. 30.1X. (Pat). Według „Jaunakss Sinas” Cziczaria wracając do 

Moskwy z końcem pażdziernika zatrzyma sią w Rydze, gdzie odbędą ro- 
kowania z rządem łotewskim w różnych kwestjach, mięezy innemi w spra- 
wie wykonania nieuregulywanych dotychczas artykułów traktatu pokojowego. 
  

  

      

inną dla markizów Priola jest uroda 

referentów ministerjalnych opraco- 
wywało projekty podwyżek stawek 
celnych dla każdej pozycji indywidu- 
alnie. Obecnie projekty ma ostatecz- 

inie zaopinjowač plenum komitetu 
  
więcej, Życie przenicowali do cna i 

szpik z niego uczyli wysysač, ale 
jtego Przełęckiego, syna ostatków pol- 
skiej szlachetności, nie rnogli zrozu- 
mieć. I niach im bożek urody życia; 
przebaczył Inną dla Przełęckich, a 

życia, 
P. Cz. Jankowski, najsubtelniejszy | 

pod pewnym względem nasz publi- | 
cysta, znęca się nad niedołęgą Prze: 
łęckim i dajs mu radę „albo iść 
przez łąkę i deptać (kobietę i jej 
szczęście rodzinae) albo się mie idzie”, 
a trzeba iść, ergo deptać, twierdzi 
znawca Życia kobiet i mężczyzn. 
Tertuim non datur. Owszem. Można 
wznieść się go nad łąkę i niczego 
nie podsepteć, tylko trochę siabie na- 
razić. Mamy aeroplany nie tylko wi- 
dome. Bywają takie dusze aeropia: 
niste, które wolą się od zieńii ode" 

celnego, Podwyżki projektowane nie 
dotkną artykułów pierwszej potrzeby 
oraz surowców dla celów przemysło* 
wych, które uprzednio korzystały z 
ulg celnych. z 

  

o sławę — honor — czystość czynu 
jedaego z nich, nie mówiąc już o 
sakramencie, który dla pewnej kate” 
gorji ludzi też jeszcze jęst świętością. 
Naturalnie, że uwieść podlotka, pan- 
nę, mężatkę, wdowę czy rozwódkę, 
jest to łatwe, jesto to tyle co przejść 
łąkę i zdeptać trawę. I zrobi to pewnie 
ładnie i składnie markiz de Priola; 
lokaje wyczyszczą mu z błota lakie: 
ty, otrzepią z kurzu žaboty, i ponie- 
sie się w lektyce zrywać inne róże i 
trawki, bo nic innego nie ma do ro- 
boty. Ale to, daruje p. Cz. Jankowski, 
nie tyle dowód tężyzny, co zepsu- 
cis. File jakże by wyglądał Przałęcki, 
tan wódz i przeczysty, promienny 
apaatoł, gdyby sobie uszczknął tę 
polną różyczkę, co mu pada w ra- 
mioas? Jakby wyglądała jego propz- 
ganda etyczna i społeczna, po: takim 

rwać, byle siebie nie zbrudzić i czę-ś czynie? Sądzę, że wtedy stokroć bsz- 
goś świętego nie podeptać. Kołnista?l 
No pewnie, e una piccola cosa. Ale 
czytałem taż w sztambuchu p-ąbsb= 
ki, taką sentencję: „Les femmes ran- 
plissent les intervalles de la vie, com- 

nudziejniej, leżała by cała jago idea 
odrodzeniowa w ruinach, niż po 
eróbnej rozmowie Przełęckiego z pro- 
fesorami, księżciczką | SmMugoniami, 

Z jednej przygody Przełęckiego 
me ces duvets gu“ on introdiut. dans ; (miłość ze Smugoincową) wywiązuję 
les caisses a porcelaine. On compte 
ces duvets pour rien et tout se bri   serait sans eux. A pizeciez iu nie 
tylko o jedną kobiecinę chodzi. Cho- 

się druga kwestją, nsjważniejszą dla 
tego młodego apostołż, Kwestja war: 
tości jego pracy, jego duszy. Jeśli 

Z SEJMU. 
Posiedzenie sejmowej ko- 

misji skarbowej. 

Interpelacja wice-marszałka 
Osieckiego. 

mowa komisja skarbowa obradowała 
nad dalszemi artykułami projektowa 
nej ustawy wekslowej. 

Pos. Osiecki zainterpelował rząd 
w sprawie dodatku do podatku me 
jątkowego, który według świeżo ro- 
zesłanych nakazów płatniczych został 
podniesiony w najniższych kategor- 
jach do 10 proc. ogólnej wartości ma- 
jatku. 

Pos. Osiecki zapytał, co rząd za- 
mierza uczynić w tej sprawie i czy 
wstrzyma wykonanie tych nakazów 
płatniczych. 

Obecny na posiedzeniu wice-mi- 
nistar skarbu Markowski, obiecał u- 
dzielić odpowiedzi na powyższą in 
terpelację na następnem posiedzeniu 
komisji. 

Konferencja u marszałka Rata- 
Ja w związku ze zbilżającą się 

jesienną sesją sejmową. 

Wczorej odbyła się u marszałka 
| Rataja o godz. 4 m. 30 po poł. kon- 
iferencja członków ź poszczególnych 
j klubów sejmowych, zasiadających w 
komisjach budżetowej i skarbowej, 

Udział w konferencji wzięli nastę: 
| pujący posłowie: Thugutt (Kl. Pr.), 
i Moraczewski (P.P.S.), Byrka (Piast.), 
Zdziechowski (Z. L. N.), Łypacewicz 

j (Wyzw.), Kalicki (Ch. N.), Chaciński 
( (Ch.D.) i Wiślicki (K.Ż.) 
| Tematem rozmów było położenie 
|gospodarcze państwa w związku ze 
piwa się jesienną sesją sejmową. 
| Ważną część narad stanowiła kwest- 

ja oszczędności w budżecie i sposób 
ich realizacji, 

Konferencja nie miała charakteru 
| politycznego ! zakończyła się o godz. 
18 wiecz.. 
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ЁХ\Кгаіп i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Termin wcielenia rekruta wyz- 
nania mojżeszowego. 

WARSZAWA. 30.1X. (Pat.) Gabi- 
"net ministra spraw wojskowych ko-ł 
į munikuje: „Minister spraw wojskowych 
jpolecił przesunąć termin wcielenia 
| rekruta wyznania mojźsszowego na 
jdziań 12 października b. r. 
į Ponieważ wymiaca już wydanych 
|kart powołania z wcześniejszym ter- 
minem |езё w mieście Warszawię i 
w pówięcie Warszawskim połączona 

|z trudnościami technicznami, podaja 
„się nialejszem zainteresowanym w 
, Warszawie i powiecie Warszawskim 
'do wiadomości, że jakkolwiek mają 
jwyznaczony w swoich kaitach powo- 
łanie, jako ostateczny dzień stawie- 

„nia się w oddziałach dziań 7-go paź: 
(dziernika r. b. mogą stawić się w wyz: 
|miczonych Im oddziałach wojskowych 
,dopisro 12-go października r. b. 

„Ezha zajść w więzieniu Iwow- 
) sklem. 

WARSZAWA. 29.IX. (Pat.) W związ 
ku z zajściami, jakie miały miejsce 
w więzieciu śledczem wa Lwowie, zo* 
stał delegowany przez pana ministra 
sprawiedliwości J. Skibiūski, okręgo- 
wy inspektor wigzian, ktėry przepro- 
wadził scisła dochodzenia na miejs- 
cu w dniach 21, 22 i 23 z. m. 

zakochała w nim egzaltowana stara 
panna i młoda nauczycielowa, no... 
tol., I w tem jest załamanie się chwi- 
lowe bohatera. Nie byłby już sobą i 
z pewnością zaiszczyłby całe dzieło 
swoje, gdyby tu właśnie, w Porębo- 
wie, uwiodł swą słuchaczkę. To mu 
mówią dusze jego słuchaczy i ucz- 
niów. Ale kogoż zostawi? Czy tamc! 
taż tyiko z nim umieją coś robić? 
A bez niego nie? Zobaczymy! Albo 
zniszczyć wszystko, jeśli to nic warte, 
albo sprobować, jak dzieło i- ludzie 
wyjdą z tej ogniowej próby. Taką dla 
wodza i adeptów jest polemika Ill-go 
aktu. I dobrze. Dzieło jego jest слу- 
sta i potężne, tak juź wrosło w serca 
i mózgi, że nawet on sam, chociaż 
jest człowiekiem silnym, nie potrafi 
go zburzyć, Oni obronią Porębowo 
cd wszystkich ewentualności, przeciw 
którym w swej pozornie druzgocącej 
filipice, uzbroił ich Przełącki, Wiara 
potrzebuje próby, jak złoto i jak mi- 
łość, Baz walki z przeciwnikami, sam 
wyznawca nie wie jak dalece kocha 
ideę. Porębski ustępuje, i' rzuca, i 
jest przeczułony, bo biednej przepió- 
reczki ule oskubał na własny użytek, 
jakby zrobił jakiś Smakosz życie. 
,Przeforsować trzeba każdy interes, 
;chočby to była najświętsza sprawa? 

  
to tylko taki wywarło skutek, że się Fleż wlaśnie przestałaby być naj- 

  

Na wczorajszem posiedzeniu sej- : 

Nr. 222 (374) 

Wieprz marzyciel 
Nad kałużą błotnistą, którą lazur 

nieba, 
Przeglądając się, barwił błękit- 

nemi tony, 
Stanął raz Wieprz poważny, 

dobrze upasiony, 
I dumal: 

— Nie rozumiem, jaka tež potrzeba 
Gna ptactwo głupie do słońca. 
T:zepoce to skrzydłami bez zastano- 

wienia, 
Cboć z własnego doświadczenia 
Wie, że ta podróż nigdy nie ma końca. 
Bo niechże kto pomyśli: zali orzeł 

który 
Siedział kiedy na słońcu, lub na 

grzbiecie chmury? 
Nie!.. Szukacie piękna? Hum, tego nie 

winię. 

Jednak radziłbym ptakom naśladować 
świnie. 

Nas także zachwycają wspaniałe 
widoki. 

Lecz poco trud latania? Wszak pyszne 
obłoki, 

Ba! nawet samo słońce widać i w 
o kalužy. 

Milsze, nie tak jaskrawe, można pa- 
trzeć dłużej 

I sił się nie marnuje zadzieraniem 
głowy... 

To też każdy z nas zawsze jest krzepki 
) i zdrowy, 
A gdy legniemy, syte, w zadumie 

i głębokiej, 
, Często niamy pod sobą 'słońce i 
! obłoki... 
No co?... Kto praktyczniejszy?... Sądź, 

į ptasia bołoto! 

Tu, chcąc pobujać sobie, Wieprz zwalił 
! się w błoto. 

į Benedykt Hertz. 

      

į Dochodzenia te wykazaly co na- 
+ stępuje: 
| Ha skutek trwających w więzieniu 

, lwowskiem ekscesów, władze więzien- 
„ne zarządziły nowe rozmieszczenie 
„więźniów politycznych orsz wprowa- 
 dziły pewne regulaminem przewidzia- 
"ne — obostrzenia w stosunku do nie- 
których więźniów. 

Przy wykonaniu tych zarządzeń 
,manifastujący więźniowie zachowy- 
wali się wyzywająco w stosunku do 
władz więziennych, a nawet okazali 
opór czynny, przy uśmierzaniu de- 
monstrsntów odnieśli obrażenia nie- 
którzy więźniowie oraz dozorcy. 

Delegat Ministerstwa w związku 
z powyższem zarządził niezwłocznie 
wdrożenie najbardziej szczegółowego 
dochodzenia w celu ustalenia Istot- 
nych przyczyn zajść oraz pociągnię- 
cia winnych do odpowiedzialności 
karnej i dyscyplinarnej, jednocześnie 
zaś, rozpatrzywszy zgłoszone przez 
więżatów dezyderaty, polecił, po po- 
rozumieniu z prezesem sądu apela- 
cyjnego, uwzględnić te żądania wię- 
źniów, które uznano za słuszne. 

Zarządzenia ministerswa przywró- 
ciły spokój i normalny tryb życiu w 
więzieniu. 

We Lwowie przebywa obecnie dy- 
rektor departamentu karnego mini- 
sterstwa sprawiedliwości, p. F. Glo- 
wacki. 

Z zagranicy. 
Proces o morderstwo poli- 

tyczne. 

WIEDEŃ. 30.1X. (Pat.). Dziś przed 
z przysięgłych rrzpoczął się pro”   
ces przeciwko Carniciu, oskarżonej o 
zamordowanie rewolucjonisty mzace- 
dońskiego Panicy. 

————— 5791 O OT Е ZE W K T EZ УОН оНЬА эоПОоООНОНОЕЕНиНЧНЕ Вн. 

dzi o dwóch mężczyzn (i dziacko) i; świętsza. W tem cały sens. To nie 
kombiaacja dyplomatyczna, gdzie się 
kłamie, przekupuje i zdradza dla do- 
bra ejczyzny, to sprawa bezpošred- 
niego wpływu mistrza na zapatrzo- 
nych adeptów. Nie może mieć plam 
na sobie. | Przełęcki nie jest prze- 
czulony, to najrealniejszy i najlogicz= 
niejszy z bohaterów Żeromskiego, 
owszem, z całą siłą woli, rozsądnie 
i logicznie postępuje tak, by najmniej 
szkody zrobić: Ideł, której służy i ka- 
że służyć, oraz ludziom, których ko- 
cha. Postępuje przezornie i mądrze: 
Odnosi potrójny trjumf i to, z pew 
nością, jemu, mężczyźnie, pomoże 
znieść mus wyrzeczenia się przepió- 
reczki. Trjumfuje nad swoim pory- 
wem, nad miłością kobiety, nad 
chwiejnością towarzyszy. Nie wszyscy 
byli pewni swej roli I zadań w l-m 
akcie, w lllm Porębski zostawia ich 
po stoczonej z nim walce zawziętych 
i przekonanych. Sam orlim lotem 
pójdzie dalej. | będzie się starał być 
szczęśliwym tak, by nikt nad tem 
nie cierpiał. On inaczej nie może, i 
ponieważ fo jest najtrudniejsze, dla- 
tego Przełębski jest człowiekiem w 
młodej Polsce siinym. Dlatego rozu* 
mie go młode pokolenie i starzy ro: 

mantycy- - R,   
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Katastrofa tramwajowa. 

BERLIN. 30.1X, (Pat.). Dziś rano 
łWw północnym okręgu Berlina zderzy- 

sy się dwa trenwaje, przyczem 30 o: 
kób odniosło mniej lub więcej 'cięż- 

ie rany. 

Trzęsienie ziemi w Armenji. 

MOSKWA, 29.IX (Pat.) Wskutek 
trzęsienia ziem! usunął się wierzcho- 

łek góry Alagos w Armenji. Wielkie 
masy skał spadają w doliny, wywołu: 
jąc panikę wśród ludności. 

Patrjarchat rumuński. 

W Bukareszcie odbyła się uroczy" 

stość podniesienia autokofalnego ru- 

muńskiego kościoła ortędoksyjnego 

do godności pst:jarchatu. W uroczysto- 

ści uczestniczyła specjelna misja, wy- 

słena przez patrjerchat konstatyno- 

politański, złożona z dwuch metropo= 

' htów, Germenesa i Joachima, którzy 

odczytali odpowiednią deklarację. 

Rozwiązanie greckiego paria- 
mentu. 

ATENY. 30.1X. (Pat.). Rząd posta: 
nowił niezwłocznie rozwiązać Izbę 

pod zarzutem, że przestała ona re- 

prezentować naród, którego zaufanie 

utraciła, 

  

Bandyci w centrum miasta. 

NIAGARA-FALLS. (Stan Ontario). 
30.IX. (Pat.). Banda uzbrojonych w 
rewolwery bandytów napadła na prze- 

chodzącego jedną z głównych ulic 
miasta inkasenta banku, zrabowała 
mu 19 tysięcy dolarów w gotówce 
i zbiegła. 
  

    

  

Przegląd prasy. 
W dalszym ciągu wizyta Cziczeri- 

na nia schodzi ze szpalt prasy war- 
szawskiej. Zdaniom „Gazety Warszaw- 
skiej” aż do tych odwiedzin w sto- 
sunkach polsko-sowieckich brakło wza' 
jemnego zaufanis, nie było programu 
wzajemnego zbliżenia. 

„Jeżeli p. Cziczerln oświadcza dziś, 
że rząd sowiecki ma program zbliżenia 

dzy Rosją a Polsrą, a nawet „stwo- 
zenia mocnej I trwałej przyjaźni" i 

w dodatku rozumie, że warunkiem wy- 
konania tego programu jest „rczwiąza- 
nie szeregu praktycznych I konkretnych 
kwestyj* między dwoma państwami, to 
niewątpliwie cała Polska tak pojętą ini- 
cjatywę rządu sowieckiego, który dla 
nas jest rządem Rosji, powita z wyso 
kiem zadowoleniem”. 
O, biedne Wrangle, Denikiny, Ju- 

deniczel Dziś już dla „Gazety War- 
szawskiej” — tak niedawno jeszcze 
ich serdecznej zwolanniczki — pra- 
wowitym rządem rosyjskim jest rząd, 
w którym jeszcze przed paru tygod- 
niami widziała tylko Nachamkesów, 
Sobelsonów i Bronsteinów. 

Nikt chyba w koziołkowaniu Na- 
rodowej Demokracji nie dorówna. 

Tymczasem „Robotnik“ ostrzega: 
Musimy wciąż pamiętać, że podsta- 

wą polityki sowieckiej nie jest dążenie 
do pokoju powszechnego, lecz prze: 
ciwnie — do udaremnienia pokoju, za 
bójczego dla przyszłości komunizmu 
światowego. 

Głównym celem obstnych wysił- 
ków Cziczerina jest — zdaniem „Ro- 
botnika” — stępienie antyrosyjskiego 
ostrza polityki angielskiej. 

„Dąży on niewątpliwie do podkopó- 
nia obecnej przewagi Anglji w polityce 
europejskiej, ale wątpić możne, czy po- 
siada gotowy w tym kierunku plan. 
Należy raczej przypuszczać, że go do- 
piero poszukuje I że podróż Cziczerina 
na Zachód ma właśnie charakter pizy- 
gotowawczy do cfenzywy przeciwan- 
glelskiej dypiomacji sowieckiej. 

Słuchając wynurzeń p. Czięzerina 
wobec prasy warszawskiej, ma się wra- 
żenie, że żyjemy w najlepszym ze 
światów | że z csobistych spotkań p. 
Cziczerina 1 p. Skrzyńskiego wyrosnąć 
może niezmącona zgoda i harmonja 
nietylko między Rosją 1 Polską, lecz 
w całej Europie. Oczywiście, że pierw= 
sza wizyta kierownika zagranicznej po 
lityki rosyjskiej w Polste, po tylu Ja- 
tach wojny | zatargów wszelkiego ro- 
dzaju, musiała w opinji polskiej obu- 
dzić pewien sentyment | ciekawość 
sensacji. Niech nam jednak poseł Woj- 
kow wybaczy, że | w tym wypadku za- 
chowamy nasz codzienny krytycyzm I 
trzeźwo spojrzymy prawdzie w oczy". 

Tak więc „Robotnik”, który w o- 
czach rozmaitych J. Obstów jest or- 
ganem bolszewickim — daleko mniej 
się entuzjazmuje wizytą p. Cziczeri- 
na, niż publicystyka „narodowa”. 

dużą rezerwą odnosi się do niej 
i „Kurjer Poranny”, który w Ne 269 
zamieścił świetny artykuł Artura Śli- 
wińskiego. W numerze zaś wczoraj: 
szym zaznacza, że wizyta p. Czicze- 
rina w Warszawie nie stwierdza ni- 
czego innego, oprócz pokojowych sto- 
sunków pomiędzy Warszawą a Mo- 
skwą, Wreszcie szeregiem faktów wy- 
kazuje autor, iż Polska — wbrew a: 
Jarmom prasy angielskiej wcale nie 
da się odciągnąć od zachodu jak rów" 
nież wciągnąć w sferę wpływów Rosji! 

„Ten alarm jest równie niesluszny, 
jak i przesadne zadowolenie labourzy- 
stowskiej prasy, że Polska ratuje So- 
wiety przed izolacją w Europie. Sowie- 
ty uratują same siebie polityką pokoju, 
jeżeli ją poważnie prowadzić będą nie: 
tylko wobec Polski, ale I wobec całego 
świata zachodniego, z którym Polska 

tak silnie jest złączona”. 

4 `   

Prasa paryska o Leonie Bourgeois. 
PARYŻ. 30.1X. (Pat). Dzienniki wysławiają życie, idealizm i szlachet- 

ność charakteru Leona Bourgecis, jak również rolę jego przy stworzeniu 

Ligi Narodów, przypominając, że ta ostatnia rozporządzałaby daleko po- 

tężniejszemi środkami działania, gdyby pragnienia Bourgeois zostały urzer 

czywistnione. 

  

|Sprawa francuskich długów w Ameryce. 
PARYŻ. 30.IX. (Pat). „Matin” donosi z Waszyngtonu, iż ostatnie me: 

merandum amerykańskie ustaliło różnicę między właściwym długiem a pro* 
centami, przyazem domaga się zawarcia układu co do pierwszego i wystę: 
puja z propozycjami co do drugich. 

Dzlegacja francuska, która traktowała jednakowo zaszdniczy dług 
i procenty, zastanawia stę nad możliwością zmiany metody, w każdym jed- 
nak razie nie chciałaby zawierać układu, dotyczącego podstawowej sumy 
długu bez odpowiedniego zobowiązania w sprawie procentów. 

WASZYNGTON. 30.1X. (Pat). Caillaux i Mellon postanowili odłożyć 
wyznaczone na dzisiaj posiedzenie plenarne, a w zakończeniu konferencji 
Calllaux i Mellona z rzeczoznawcami, oświadczono urzędowo, iż w rokowa- 
niach poczyniono wielkie postępy. 

  
„Harmonja* pomiędzy Francją a Angiją. | 

PARYŻ. 30.IX. (Pat). Dzienniki wyrażają zadowolenia z całkowitej har- 
monji, ujswnionej w wysłanych do Stressemana odpowiedziach Francji 
i Aaglji, widząc w tam dobrą wsóżbę dia rezultstów konferencji w Locarno. 

  

  

| Labour Party nie chce rewolucji. 
i LONDYN. 29.IX, (Pat). Z „Liverpociu donoszą. że na odbywejącym się 
tam kongresie Labour Party, przywódca tego stronnictwa Cramp potępił 

i 
j politykę rewolucji światowej i zbrojnej dyktatury. Zdaniem mówcy, partja 
pracy, ulegając naciskowi wojującej mniejszości, a więc idąc po linji poli- 
jtyki destrukcyjnej, stanęłaby w sprzeczności z własnemi hasłami wzmocunie- 
nia twórczych zasad demokratyzmu. Partja Pracy przeciwstawia ideę ewo- 
lucji polityce zniszczenia. 
    

Sprawa spisku komunistycznego w Bu- 
dapeszcie. 

BUDAPESZT. 30.IX. (Pat). Dochodzenia policyjne w sprawie ostatnie" 
go spisku komunistycznego zostały już ukończone, a rezultaty ich przesła- 
no prokuraturze. 3 

Policja czyni jeszcze poszukiwania za trzema zbiegłymi komunistami. 
Ustalono już tożsamość 50 osób aresztowanych. 
Fotografje przywódców spisku zostaną przesłane wraz ze szczegóło* 

wemi sprawozdaniami do wszystkich zagranicznych władz policyjnych. 
  

Powstanie w Cyrenaice. 

RZYM. 29.1X. (Pat). Pod Carcura (Cyrenaike) przyszło do starcia mię* 
dzy wojskami włoskiemi a oddziałami powstańczemi. Powstańcy zostali zu- 
pełnie rozbici i pozostawili na placu walki 40 zabitych. Walczące po stro- 
nie włoskiej oddziały tubylców zajęły szereg ważnych punktów. 

  

    = — 

Dokoła Marokka. 
inspekcja generała Primo de Rivera. 

MADRYT. 29.IX. (Pat). Generał Primo da Rivera zwiedził odcinek pod 
Fihucemas 1 odbył z dowódcami poszczególnych kolumn konferencję, 
stwierdzając doskonały stan sanitarny i moralny wojsk. 

PARYŻ. 29.IX. (Pat). W środę dnia 30 b. m. odbędzie się w El-Arasz 
konferencje generała. Herganit'a z generałem Riquelmo. 

MADRYT. 29.IX. (Pat). Doniesienia dzienników z Mellili potwierdzają 
wiadomości, że przywódcy kilku szczepów odmówili 'dostarczenia FAbd:el- 
Krimowi wojowników, których ten ostatni zażądał. 

PARYZ. 29.IX. (Pat). „Lė Journal" 
„Par” przybył do zatoki koło Melilli, 
inne wojenne okręty francuskie. 

Pomyślna ofenzywa. 
FEZ. 30.1X, (Pat), Marszałek Petain wraz z gen. Naulin udaje się na 

cdeinek gdzie dziś rano rozpoczęły się pierwsze działania ofenzywne w bar- 
dzo pomyślnych warunkach. 

gdzie połączą się z nim natychmiast 

z > ————————————————————————————— 
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„| | Paździer. 

donosi z Madrytu, że pancernik | 

sić charakter., Nieliczni przedstawi- 

relórmie Toli, 
ciele inteligencji miejscowej, оБесп! 

czyli wiec w Postawach. 

na zebraniu, wnosili, żę cel zebrania 

W numerze 209 z dnia 15.IX r. b. 

jest w związku z przeniesieniem sta- 

„Słowa” wileńskiego znajdujemy no 
tatkę: „Przeciwko reformie rolnej. 
Wiec ludności miasta Postawy”. 

Ż notatki tej dowiadujemy się, że 
w Postawach w dniu T4 b. m. odbył 
się wiec, z którego wyniesiono ręzo- 
lucję, potępiającą projekt reformy 
rolnej, jako będącej w „sprzeczności 
z duchem konstytucji, z sumieniem 
i poczuciem prawa”, wzywającą rząd 
i czynniki nim kierujące by 
działały wbrew wymaganiom prawo” 
rządności i ładu społecznego”. 

Zainteresowani tą rezolucją, 
braliśmy meterjał dowodowy, z któ- 

  
„nie ; 

j tości, 

ze”. 

rostwa z Duniłowicz do Postaw. 

W takich to warunkach wyżej wy-, 
mienieni panowie odczytali swoją z, 
góry ułożoną rezolucję i wciągu go-| 
dziny załatwili się z takim proble- 
mem, jakim jest reforma rolna w| 

Polsce. | 
Zupełnie naturalnem znajdujemy, - 

że są umysły zdolne w ciągu godzi: | 
ny załatwić się nuwet z problemem. 
takim, jakim jest naprzykł. istnienie 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż są 
umysły głębsze, są płytsze, są nie- 
szkodliwe, są i zbrodnicze, ale zupeł- 
nie nlezrozumłałym jest fakt, że lų: | 
dzie noszący pewne cechy przyzwo- | 

ba, nawet uważający się za. 
„stróżów Konstytucji”, rozprawiający 
o „sumieniu i poczuciu prawa”, sa- | 

stoimy ma stanowisku bezwzględnej 

walki z bolszewickiemi metodami u- 
licznego załatwiania spraw państwo- 

wych; z całego zaś poczynania tych 

panów, zakrojonego na wielką skalę, 

widząc chęć wprowadzenia w błąd 
opinji publicznej i sfer rządzących, 

co mogłoby sprowad,ić fatalne skut- 

ki, śpieszymy z powyższem sprosto- 

waniem, prosząc o umieszczenie go 

Postawy, d. 28.1X 1925 r. 
-— 
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Święto policji w Ru- 
dziszkach. 

(Korespondencja własna). 

Pod dzielaem kierownictwem p. 
Bolesława Kolukiewicza zorganizował 
się miejscowy komitet, celem ucz- 
czenia 1Olecia Policji Państwowej.   W skład komitetu weszli: miejscowy 
ksiądz proboszcz J. Jurkiewicz, PF. | 
Bekier, T. Klejewski, oraz panie, Ka: , 

j lukiewiczowa, Czerwińske, Majewskz, 
Kolczyńska i Niewęgłowska. 

Uroczystość rozpoczęła się dn. 20 
b. m. nabożeństwem, podczas które 
go wygłosił podniosłe kazanie ks. 
proboszcz Maliszewski, następnie sze- 
regi policji kommpanji granicznej jak 
również sąsiednich posterunków ad- 
mintstracyjnych przedefilowały przy 
dźwiękach orkiestry wojskowej. pod 
komendą przod. H. Sołocińskiego, 

jprzed komesdantem P. P. na pow. 
, Wil.-Trocki, p. podkom. Dubowskim. 
|Podniosła odbyła się akademja w 
Domu Ludowym, złożona z przemė- 
wienia p. Bekiera, śpiewu p. L. Ka- 
mińskiej, z akomjamentem p. Majew- 

; skiej, kwartetu mandolinowego urzę: 
dników kolejowych tut. stacji, jak 
również deklamacji funkc. P. P. To- 
maszewskiego. 

Zawody konne komp. granicznej 
wypadły nad wyraz efektownie; wy: 
różniających się poster. T. Sokołow- 

jskiego na koniu „Lumpie”, Kępkę na 
„Hamanie”, Zawadzkiego na „Lizaj: 
tisie” i Sperskiego na „Bośniaczce” 

| nagrodził p. kmdt Dubowski cenne- 
imi upominkami. 
i 
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|  — Wsprawie nadużyć w ma- 
'gistracie m. Wilna. Wydział kon- 
|troli magistratu m. Wilna już zakoń- 
| czył dochodzenie w sprawie nadużyć, 

|popałnionych _przez byłą kasjerkę 
| magistratu p. Fryczyńską, 

j Ogółem straty przez magistrat 

jponiesione skutkiem tej afery, jak 
wyjaśniło przeprowadzone dochodze- 
nie, wynoszą 5.888 złotych. 

ł Rzeczą jest bardzo znamienną, iż 

j niektórzy urzędnicy magistratu—tak 
| wyżstjak nmiżsi uważają p. Fryczyńską 
dalej za osobę godną zajmować do- 
|tychczasowe stanowisko; pieniądze 

j miejskie bowiem które roztrwoniła 

, pożyczała swym znajomym. (I) 
— Jak to nazwać? Dnia 29:go 

bm. odbyło się posiedzenie miejskiej 
komisji fiaansowej, wobec czego 

współpracownik naszego pisma zwró- 

cił się w dniu wczorajszym do szefa 

sekcji finansowej p. Chądzyńskiego 

z prośbą o udzielenia mu niektórych 
danych z wymienionego posiedzenia. 

P. Chądzyński stanowczo odmówił, 

gdyż, jak twierdzi, postanowiono nie 
udzieleć prasie informacji z tego po” 
siedzenia. 

Słyszeliśmy, że w wydziale finan" 

sowym wykryto niedokładności w 

  

księgach rachunkowych i magistrat 

niechce faktu tego podawać do wia- 

domości publicznej, Stąd zapewne 

pochodzi dyskracja p. Chądzyńskiego. 

Ale nasi ojcowie miasta zapomi- 

nają, że obywatele płacący podatki, 

mają prawo wiedzieć, jak się ich 

pieniędzmi gospodaruje. 

— W Sprawie gazowni. W spra- 

: 

rego wynika następujące: 
W dniu 14 b. m. przybyli do Po: 

staw dwaj panowie, jeden nazwiskiem 
Targowski, -z zgecji P. A. T., drugi 
Szulecki, niewiadomo skąd (podobno 
z „Dziennika Wileńskiego”) i, w ści 
słem porozumieniu z szanowną zd- 
ministracją majątku Postawy, zsin* i nieuczciwością jest powoływanie się 
splrowali w sposób całkowicie domo*jna „wyczerpującą dyskusję”, tam 
wy, zebrenie, na które stawiło się ! gdzie jej zupełnie nie było, wreszcie 
około 25 osób, przeważnie z oficja- i nieuczciwością jest wplątywanie do 
listów dóbr Postawy. W jnk domowy ;tej afery ludzi tak wacnych i szano: 
i zarazem sprytny sposób zorganize- i wanych, jak p. Kęstowicz, by pod o: 
wano wspomniane zebranie, dowodzi | słoną jego nazwiska kuć swoje zbra- 
fakt, że obrany na przewodniczącego j dnicza zamiary. 
zebrania właściciel apteki p. Kęsto- Nie przesądzając takiego, czy in- 
wicz na kilka minut przed rozpoczę- | nego rozwiązania przez powołane do 
ciem obrad nie wiedział, czy zebra- 'tego organa sprawy reformy rolnej, 

mi nieprzebierając w środkach, a 
mńójąc na widoku celę osobiste, do- 
puszczają się czynów karygodnych, a 
tchnących nieuczclwością, 

Nieuczciwością bowiem jest po- 
woływanie się na wiec ludności mia-     
staczka Postaw, którego nie było, | gazownią w Warszawie. 

j wie gazowni miejskiej nieraz już in-, 

|terpelowano magistrat m. Wilna. | 

| Dotychczas mamy tylko gazownię ' 

; prywatną, która mogła być w swoim | 

czasie wykupiona przez Rząd i 

oddana rmiastu, jak to się stało z 
Gdy jednak 

u nas do tego nie doszło, to należy 

teraz pomyślać o stworzenie gazow- | 

ni miejskiej, z monopolem na wy* 

twsrzanie gszu uniemożliwiającym : 

istnienie gazowni prywatnej. Magi- 

strat jednak nic w tej sprawie jeszcze 

nie zrobił. Czeska firma gazowa 

„Szkoda* zażądała za sporządzenie 

planu budowy wraz z kosztorysem 

eksploatacji 2 proc. od kosztów bu- | 
dowy, czyli sumnę 50.000 zł. 

  

Wieczoremźmiejscowe kółko ama- 
torskie odegrało l-no aktową kome* 
dyjkę „Nieboszczyk z przypadku”, w 
której zwrócili swoją grą uwagę p. 
Kolukiewiczowa w roli Józefowej, p. 
L. Kamińska w roli Wicherkiewiczów= 
ny i panowie Kalukiewicz w roli Fi- 
lipa, Rodziewicz w roli Alfreda i Se: 
decki w roli Kaczorkowskiego. Po 
przedstawieniu ochoczo puszczono 

    

    

w najbliższym numerze „Kurjera | się w tany, które trwały aż do świtu. 

Wileńskiego”. W. G. 

w. soma A Ot 
|sadników Wojskowy! — 

w Kd RA MARGINESIE. 

Trochęfnie tak. 
W Nee wtorkowym „Słowo” oburza się 

na p. Neuvert - Nowaczyńskiego, że używa 

nazwy litewskiej Kaunas zamiast Kowno I 

twierdzi, że „działa to na nas taksamo jak 

Posen zamiast Poznań, Lwiw zam. Lwów*. 
Za pozwoleniem! Pozen mówią Niemcy, 
najeźdzcy, obcy, o mieście, które może uro- 
dzeni tamże uważają za swą najbliższą oj- 

czyznę, ale które w żadnym razie niemiec- 

kiem nie jest i nigdy nie było. Kaunas— 

mówią Litwini, rdzenni I współrzędni z Po- 

lakami właściciele tego grodu od wieków.| 
To samo się ma ze Lwowem, ruskiem 

miastem odwiecznem, polskiem obecnie, 

lecz dla którego nazwa ruska nie jest obcą. 

Inna rzecz że p. Neuvert, zaznaczając 

litewskość Kowna, w myśl endeckich osiat- 

nich wskazań, oddaje Litwinom miasto I 

„Litwę”, (Warszawa zawsze słabe miała po- 

jęcie o geografji ziem po za Mazowszem) 
odgraniczając ją od Polski, dla przypochle- 

bienia się nacjonalizmowi naszych dawnych 

współrodaków. 

Rozstrzyganie przez Warszawę spraw, 
związanych z naszym krajem nigdy mu na 
dobre nie wyszło, a Rzeczpospolitej też nie- 

bardzo służyło na zdrowie. Specjalnością 
endecji jest płaszczyć się przed tymi, na 

których wczoraj plula, albo na odwrót. Nie 
tak dawno jak w tym obozie nazywano 
wszystkich komisarzy bolszewickich potwo- 
rami, a polskich oficerów wysyłano do Ju-- 
denicza i Wrangla, dziś prasa endecka prze- 
ściga się w czułościach dla Cziczerina. Do- 
pierocośmy czytali, że Litwini to fikcja, wy- 
myślona przez Niemców, a teraz Kaunas I 

Litwa, zaczynająca się według pp. endeków 
dopiero za Mejszagołą, Wilno zaś „Kresowe 
miasto polskiej Rzeczpospolitej”, ot guber- 
skij gorod okralny siewierno - zapadnowo 

kraja, Sympatje rusofilskie I w tem się ob- 

jawieją. 

    

KRONIKA. 
Obecnie zupełaie przypadkowo 

bez inicjatywy rnagistratu w tym 
kierunku, jeden z uczniów wileńskich 
specjalista w zakresie gazowni, za- 

proponował magistratowi przygotowa- 
nie w ciągu 3-ch miesięcy planu bu- 
dowy gazowni za sumę 6.000 zł. 

Komisja techniczna Rady Miej- 

skiej uchwaliła skorzystać z tej oferty, 

z warunkiem, że z budżtetu tago- 
rocznego będzie wypłacone tylko 

500 zł. zadatku, zaś resztę wypłaci 

się po l:szym lutym 1926 r. (z) 

— „Podatek dla doktora*. Do 
niedawna istniał specjalny podatek 

procantowy od zwierząt podlegają- 

cych ubojowi w wysokości 5 zł. od 
sztuki, 

Podatek ten został z dniem 6.IX 

b. m. zniesiony przez Magistrat, lecz 

inaczej uważali handlarze bydłem. 
W czasie, kiedy obowiązywał 

jeszcze podatek, handlarze po dobi- 
ciu ceny na sztukę bydła, odciągali 
od tej sumy 5 zł, tłumacząc chło- 
pom że pieniądze te idą na doktora, 
ponieważ doktor ten podatek po- 

| bierai 
Obacnia pomimo zniesienia tego 

"šelągają od naiwnych chlopėw po 5 
zł, na co chłopi nie reagują, nie 
orjentując się dobrze w rozporządze- 
niach Magistratu. 

Należy temu położyć kres i win- 
nych oszustwa surowo ukarać. (Z) 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Kursy dla inspektorów pra: 
cy. Od 9 do 20 bm. w Warszawie 

odbędą się kursy bezpieczeństwa i 

hygjeny pracy, przeznaczone dla in- 

spektorów pracy. ? 

Z Wileńskiego okręgu (Ne XII) 
wyjeżdżają inspektorzy: Bortkiewicz 

i Wiśniowski. (I) 

— Ujęcie bandy włamywaczy. 

Policja powiatu Wileńsko-Trockiego 

ujęła już sprawców trzech kradzieży 

ma szkodę Pawlukowicza, Masiewi- 

cza i Sandowicze, dokonanej, przy 

somocy wyłamania zamków, we wsi 

Stara Wieś, gm. Turgielskiej. 

Są to bracia Hipolit i Józef Sze- 

  
matowicze, przeciwko którym toczy | 

się już śledztwo o rabunek. : 

Žrabowace rzeczy, 0 WAlto ci 

1300 zł. znaleziono u Szabakiewicze, 

zam. na Równym Polu. Syn wspo- 

mnienego Szabakiewičza zostal roz- 

strzelany jako bandyta. () 

| pedatku, handlarze w dalszym ciągu 

  

  
 



    

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Odczyty. W piątek dnia. 2. X. 
rb. o godz. 8 wiecz. w lokalu Sto- 
warzyszenia Techników (Wileńska 33) 
odbędzie się odczyt, p. Stefana Ka- 

Sao SA LTS 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w. Wilnie. 
— Nieszczęśliwy wypadek. 29 bm. 

utopił się umysłowo chory Stan. Ingiere- 
wicz (ul. Żelazna Chatka 27-b) w sadzawce, 
należącej do Antonlewiczė, zam. przy tejże 

KUR JER 

,mieszkańca wsi Tuczynėw, gm. gro- 
deckiej, 

Ci sami złodzieje skradli na szkodę 

Aleksandra Chropowicza 
klacz, która została odbita przez lud- 
ność wsi Brochowszczyzna (gim. me: / 
łodeczańska) z gajowym na czele. 

Wi L ESS S Kl 

wują ni wiekiem ani powagą zrąbanemu 
olbrzymowi w Kings River (Kanada). Fa- 
chowcy oceniają wiek tego metuzalema la- | urządzane corocznie z udziałem zaw 
sów na 4000 lat. (w) 

25 m. 10 s. 
Zawody 

File szanowni ci starcy nie dorówny- |Bma harc. 

, ków z Innych 
$ 

į 

Ne 222 (374) 

Žuromski J. w czasie 1 

w „Marszu Trzynastki” 

drużyn wileńskich. (z) 

    

     
   

dera na temat: Zmiany społeczne 

maniek. zmósny: „SAO PapISE @. №1 1 Saska Kępa należąc a ia- | v @. rzy ul. Sas ępa należącym 
RE sęooeay: ać PA do Jadwigi Rałkiewiczowej, zam. Królewska 

a się bardzo interesująco. 4. Pastwą płomieni padł dach. Straty nie 
znane. Przyczyny nie ustalone. 

— Kradzieże. Dn. 29 bm. Alekstn- 
drowi. Sililckiemu (Obozowa 4) skradziono 
skóry chromowe wart. 520 zł, 

— D. 29 bm. Klemensowi Butkiewiczo= 
wi (Sucha 4) skradziono rower wart. 80 zł. 

— Dn. 29 bm. Ninie Wroninowej (Za- 
waina 66) skradzlono różną garderobę I rze- 
czy wartościowe na sumę 1500 zł. 

— Ującie. 29 bm. zostali zatrzymani 
w lesie Zakret Paweł Percikerej, poszukiwa- 

„ny przez prokuratora S. O. w Wilnie, oraz 
; Feliks Radosza i Edward Tarasiewicz. Wszy- 

ulicy, 
— Pożar. Dn. 30 bm. wybuchł pożar 

RÓŻNE: 

— Zjazd wojewódzkich inspek- 
torów starostw w Warszawie. W 
pierwszych dniach października od- 
będzie się w Warszawie zjazd wo- 
jewódzkich inspektorów starostw, któ: 

"ry będzie miał za zadanie szczegó- 
łowe opracowanie a 7 in= 3 
spekcji administracyjnej. (z iscy bez stałego miejsca zamieszkania, 

i — Czyj koc? WEkspozyturze Urzędu 
— Istrukcja dla wiejskich kas noe ei m. Wilno (Zawalna 56) znaj: 

A. Zain os duje się do odebrania znaleziony koc. 
celu ułatwienia organizac zia- | 

łalności kas gminnych i pożyczkowo: | Na prowincji. 
oszczędnościowych. Ministerstwo Spr.| _ — Krwawy Spór o siano. Nocą 
Wewnętrznych wysłało do województw 26 bm. mieszkaniec wsi Borszow- 
b. zaboru rosyjskiego okólnik, pole- ,szczyzna Kazimierz Stankiewicz po- 
cający władzom wojewódzkim z po- strzelony został podczas snu w remię 
wodu nie uwzględniania przez dawne fprzez swego wuja Adama Kadziewi- 
ustawy obecnych stosunków praw- ; cza. Powodem tego kroku był uprzed- 
nych które nie zapewnia społeczeń- ;ni spór obydwóch o furę siana. 
stwu dostatecznego wpływu na dzia- Kadzewicz strzelił przez okno z 
łalność kas i kontroli nad niemi, za* | rewolweru. (I) 
stosować w jak najbliższym czasie — Nieudany pościg za zło» 
rozporządzenie p. Prezydenta Dz. | dziejami. Przeprowadzone docho- 
Ust. R. P. Ne 118 poz. 1069, któ- | chodzenie policyjne ustaliło, iż w 
re nakazuje zupełne  przekształ- | nocy z 19 na 20 bm. nie dokonano 
cenie organizacji kas gminnych. |! napadu na chutor Kościcze gm. Gro- 
Spodziewać się należy, że ten, nowy | deckiej pow. wilejskim, (o którym to 
typ tych kas obok podniesienia sta- | napadzie pisaliśmy przed kilku dnia- 
nu ekonomicznego drobnych gospo- | mi) lecz popełniono zwykłą kradzież 
darstw rolniczych, — umożliwi pzń-) 75 zł. i pary butów na szkodę Grze- 
stwu oddziaływanie na potrzeby kre- |; gorza Osipowicza. Sprawcy ucieka- 

  

dytowe ludności, w sposób dla jej j jąc dali w górę kilka strzałów rewol- | tyleż wlek platanu Platona (Ateny); 
interesów najbardziej właściwy. (z) į werowych i zbiegli w przyległe lasy. 

     
  

KAINIT STEBNICKI 
POD KARTOFLE 

o ile zostanie użyty w jesieni. 

  

, Przeprowadzona obława przy współ- | 
udziale oddziałów wojskowych i. 
funkcjonarjuszy P.P. pożądanych wy- | 
ników nie dała, 
uczestnictwa miejscowej 
Dalsze poszukiwania trwają. (1) 

— Zabójstwo. Dn. 27 bm. we wsi 
Borowo, gm. bożyńskiej, pow. duniłowick., 
w czasie sprzeczki Aleksandra Zalejki z Wa- 
cławem I Wiadysławem Konowalczykami, 
wszczęła się bójka, w trakcie której, jeden 
z braci Konowalczyków uderzył kilkakrotnie 
tępem narzędziem po głowie Al. Zalejkę. 
Ten ostatni upadł, zalewając się krwią I po 
godzinie zmarł. Sprawców zabójstwa aresz= 
towano I wraz z aktami oddano do dyspo- 
zycji sędziego śledczego. (I) 

; — Pożary. Dn. 14 b. m. z przyczyn 
nieustalonych wybuchł pożar w gm. jasień- 
skiej, pow. święciańskiego. Spalił się dom 
mieszkalny, chlew i stodoła z tegorocznymi 
zbiorami. Poszkodowany Zefir Kipora straty 
oblicza na 4.000 zł. 

— D. 26 bm. we wsi Michałowo I, gm. 
davgieliskiejj pow. święc. wybuchł pożar. 
Spaliła się stodoła ze zbożem i narzędzia« 
mi relniczemi, należąca do Krysztofa, któ- 
ry straty oblicza na 3,927 zł. 

— Kradzież komi. W nocy z 26 na 
27 bm. z pastwiska gim. niemenczyńskiej, 
pow. wil.-trockiego, Kazimierzowi Ludkiewi- 
czow! skradziono 2 konie, wart. 400 zł. 

pomimo masowego , 
ludności. * 

     
    

     

    

  

Mody. | Odpowiedzi Redakcji. 
ы į Pani O. O. w Łucku. Czyżby znow Jupe-Culctte'y. | dencję prosimy, chce nadakó o Seji 

jedna ze znanych paryskich firm kra- į araida a aka "ass и wieckich, nadających ton modzie, ma z4- 
miar lansować w jesienl nowy model sukni. ! Ё:";С"д‚:&":‹“;ОЬЬУ:;;:‹;::;-…РЁЩ_:!::“‘ 

Suknia ta—narazie mowa jest o sukni 
wleczorowej, strcjnej,—ma wysoki kołnie- | ZOZ 
rzyk okolony felbanką z koronki, albo pió!; : 
kołnierzyk jest „sam przez się” nie Przy- 
twlerdzony do sukni, która jest mocno wy- 
cięta I trzyma się tylko na dwóch wąziute 
k'ch sznureczkach z pereł. z przodu | z ty» 

  

Giełda warszawska 

z d.30—1X 25 r. Giełda pienięż 
łu sukni przymocowanych. Gładki stanik sprzedaż — kupi 
przechodzi w spódniczkę nie sięgejącą ko- ne 26,60 26,66 26,54 | 
lan o jakieś 20—25 cm. Z pod spódniczki | Polary, 390, 5,97 5,93 
długie „szarawary” na wzór tureckich, w j Holandjt  241,224/s 241,83 240,62 
kostce przymarszczone i okolone falbanką. | Londyn 06 29,13 28,99 

Strój mało różniący się od popularne ; owy York 5,98 6,00 596 
go kostjumu „bajadery”. Spódnica—tunicz: : PA 28,47Va 28,55 28,40 
ka z zdecydowanym clochem, haftowana | Praga 17,748 1782 17,78 
jest obficie błyszczącemi perełkami. GRĘ: 84,55 84,76 84,34 

Wątpliwem jest, aby ten model miał s łochy RE 24,47 24,35) 
powodzenie. Kiikakrotnie próbowano już | sė 115,8 116,09 115,51 
lansowač jupe-culotte'y I kofczylo się zaw- Kom lolm 161,20 161,60 160,80 
sze na próbach tylko. ł po ie 107,05 107,30 _ 106,80 

Długie szarawary wyglądają prawie zaa (r a Se = 
zawsze niezgrabnie, a w tańcu bardzo nie- $ ładnie. O ileż ładniejsze są obecne krėtkie, 2 PTOC. POž. konwers, 43,50 
edcinane suklenki z szerokimi falbanami , 80/0 Proc. Poż. konwers. 70 
z koronki, wyglądające. iekko I zwiewnie | | P9ż: kolej. 85—80—85 

Pożyczka zł. 391,181/2 —394,68 nadające tyle wdzięku kobiecej sylwetce. (i) „Pož. dolar. | 65,75 —6600 

    

Rozmaitošci. 
Najstarsze drzewo świata. 

Po przekroju drzewa, po ilości I gru- 
bości słojów można z pewnem prawdopo- 
dobieństwem określić wiek drzewa. 

Dwa tysiące lat istnienia przypisują 
drzewu oliwnemu w Meskoutine (Tunis); na 
dwa tysiące pięćset lat szacują wiek t. zw,   drzewa Hipokratesa na wyspie Kos i na 

który 
mierzy 7 metrów w obwodzie.     

z powodu zawartości siarczanu potasu jest najlepszym 
i najtańszym nawozem pomocniczym 

4:/20/o. listy z. T.Kred. Z. przed, 15,20 15,25 ; 50/0 Ilsty z. warsz. przedw. 15,50—15, { 4/а % warsz. przedwoj. 12,65—12,25 
f 6% obligacje rubl. 15 1 16 r.— 7,00 
i WERORTSZKAŻ ZADYZY TY PRE CY WDDZY RAZY) 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

® Ze sportu. 
Z życia harcerskiego. 

Zawody w „Marszu Trzynźstki” a 
dzane przez Czarną Trzynastkę WII. Druż. ' 
Harc. odbyły się w niedzielę 27 bm. Trasa | 
marszu 13 klm. szosą i drogami polnemi. : 
Zawodnicy stają do zawodów w mundurach 
harcerskich I z rynsztunkiem. i 

W zawodach zespołami zdobył 1 miej 
sce zastęp „Orłów” A godz. 26 m. 
35 s. Przeciętnie na m.—68 m. 40 s. i W lecznicy Litewskiej (Wileński 

W zawodach jednostkowych zdobył 1-e od zids: 1 Z po. 2 

PRZETARG. | 
Komitet Budowy Mieszkań * Urzedri- 

czych w Oszmianie wzywa ninejszym zare- 
Jestrowane frrmy budowlane. do złożenia 
ofert na budowę zabudowań gospodarczych 
i ogrodzenia przy domach urzędniczych w 
Oszmianie i Smorgoniach. : 

Oferty winny zawierać: wypełnione 
przez oferenta kosztorysy budowy, oświad- 
czenie oferenta o tem, że znane mu są wa- 

  
    

  

KAI N IT ST E 3 N į Cc Xi jest najlepszym i najtańszym nawozem pomocniczym 

NA ŁĄKI I PASTWISKA 

6 ile użyty zostanie w jesieni. 

runki ogólne i szczegółowe budowy, oraz 
kwit na złożone wadjum w sumie 800 zł. 
w gotówce lub papierach państwowych. 
Przedstawiciele firm, występujących na prze- 
targu winni posiadać przy sobie dowody za- 
rejestrowania firmy w Sądzie Okręgowym i / 
świadectwo przemysłowe, które na żądanie — 
Komisji przetargowej winny być okazane. ! 
Brak tych dowodów spowoduje odrzucenie 

  

NABYWAĆ 

    
PRZETARG. 700 

Komitet Budowy Mieszkai Urzedni- 
czych w Święcianach wzywa niniejszym za- 
rejestrowane firmy budowlane do złożenia 
ofert na budowę zabudowań gospodarczych 
1 ogrodzenia przy domach urzędniczych w 
Swięcianach. 

Oferty winny zawierać: wypełnione 
przez oferenta kosztorysy budowy, oświad- 
czenia oferenta o tem, że znane mu są wa: 
runki ogólne i szczegółowe budowy, oraz 
kwit na złożone wadjum w sumie 500 zł. 
w gotówce lub papierach państwowych. 

Przedstawiciele firm, występujących na 
przetargu winni posiadać przy sobie dowody 
zarejestrowania firmy w Sądzie Okręgowym 
i świadectwa przemysłowe, która na żądanie 
Komisji Przetargowej winny być okazane. 
Brak tych dowodów spowoduje odrzucenie 
oferty bez rozpatrywania. 

Oferty. w zaklejonych i opleczętowa- 
nych kopertach należy składać w Kancelzrji 
Starostwa Swięciańskiego — т Staro-Swlę- 
cianach. 

" - Ostateczny termin złożenia oferty — 
godzina 12ta dnia 10 pzździernika 1925 r. 
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi tegoż 

"dnia o godzinie 12 minut 30 w obecności 
przedstawicieli firm. 

Komitet zastrzega sobie w ciągu budo: 

Jęczmień 
  

pracę, 
czas 

MOŻNA: 

Jęczmień 

w Biurze Sprzedaży Sp. Akc. Eksploatacji Soli Potasowych 

-_ Lwów, pl. Smolski Nr. 5. 
i we wszystkich firmach i składach rolniczych. 

  

  

BROWARNY 
Kupujemy w każdej ilości wprost od pro- 

ducentów, chcąc uniknąć zbytecznych 

pośredników. Oferty i próbki. 

Grodno, Północna 6 „KAWA: 

PORADNIA 
  

oferty bez rozpatrywania. 
Oferty w zaklejonych i opieczętowa- 

nych kopertach należy składać w Kancelarji 
Inżyniera Powiatowego w Oszmianie, 

Ostateczny termin złożenia oferty — 
godzina 12-ta dnia 8 października 1925 r. 
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi tegoż 
dnia o godzinie 12 minut 30 w obecności 
przedstawicieli firm. 

Komitet zastrzega sobie prawo w ciągu 
budowy zmniejszenia ilości robót przewi- 
dzianych w kosztorysach. Projekty, koszto- 
rysy ślepe i warunki budowy są do obej- 
rzenia i ewentualnego nabycia w biurze 
Kierownika Budowy p. inż.*arch. St. Mieczni- 
kowskiego w Wilnie przy ul. Piwnej Nr. 15 
w godzinach urzędowych. 

L. dz. 127 dn. 26 września 1925 r. 

ska 9 m. 3 w godz. гап- Romitet Budowy Mieszkań Urzędniczych 
nych. w pow. ©szmiańskim. 

ZET TNS 3 STT TSS INS CEA 

Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

Biuro Przepisywań 51 Grabowskiego 
Wiine, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podanie, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
ы przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. | 

    

  

° 
Do wynajecia 
3 umeblowane pokoje z 
kuchnią do lipca m:ca 
przyszłego roku, na An- 
tokolu blisko kościoła 
św. Piotra. Wygodne stu- 
dentom medykom. Do- 
wiedzieć się Jagielloń-   

  

i Rutynowana Piękność i powab 

  

KTO CENI Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 

cjalistów. 

Wilno, ul, Garbarska 3, 
2 gle piętro. 

Eliksir na loki i fale, emalja na twarz, 
krople nadające zmęczonym oczom 
pełen życia djamentowy blask i inne 
ostatnie nieznane kosmetyczne no: 

wości. Żądajcie katalogów, załączając 
znaczek pocztowy. Labor, skrzynka 

Hauczycielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 

cji w zakresie kursu szkół i pieniądz, 
TELEFON 658. pocztowa 61. Bydgoszcz.   wy prawo zniejszenia ilości robót przewi 

dzianych w kosztorysach. Projskty, koszto- 
budowy są do obej- 

i ewentualaego nabycia w biurze 
Kierownika Budowy p. inż.arch. St. Mieczni- 

rysy ślepe i warunki 
rzenia 

kowskiego w Wilaie przy ul, Piwnej 
w godzinach urzędowych. 

L. dz. 127 dn. 26 września 1925 r. 

Kamitet Rudowy Mieszkań Urzędniczych 
w pow. Święciańskim. 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 
  

Nr. 15   
ten wszelkie ogłoszenia do pism 

miejscowych i zamiejscowych skie- 

rowuje tylko do 

МОВА NZALANNO WZÓO 
St. Grabowskiego 

w Wilnie, ul Garbarska 1. ” 
Telefon 82. 

  

     
  

Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 

trznych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

wowych, kobiecych I aku- 
szerji, oczu, uszu, nosa 

1 gardła, skórnych 1 we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

cd godz. 0—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze.   

Jak żyć? 
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 od 
12—7. Protokuły, ode: 
zwy, podziękowania naj- 
wybitnlejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

  

Dyrektor 
Przemysłu Rolnego 
wykształcenie  technicz. 
wieloletnia praktyka — 
pierwszorzędne referen- 
cje—dobry administrator 
1 organizator, poszukuje 
odpowiedniego stanowi- 
ska. Miejscowość i dziel- 
nica cbojętne. Zgłosze- 
nia pod „Inžynler“ Cen- 
trała Reklamowa Towa- 
rzystwa Dziennikarzy Pol- 
skich Lwów, Koralnicka 4, 

średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 
cokrejowców — pojedyń- 

czo lub. w. kompletach. 

szki Ne 8 m. 4. 

Wędliny wiejskie 
grzyby suszone poleca: 

DHP. „ŚWIT” 
ul, Wiieńska. 23, 

  

  
Brsk. baz”, Zallcawzkiece 1. 

Wiadomość ul. Moniu- 

  
 


