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Wymowny komentarz. Ujand polkiej deleócji ra 
Inicjatywa niemiecka podjęta w sto- 

licach zachodnich celem oczyszczenia 

Niemiec z ciążącego na nich zarzu- 

tu odpowiedzieloości za wywołanie 

wojny światowej była zgóry skazana 

na niepowodzenie. A jednak p. Stre- 
semann nie mógł się oprzeć presji 

nacjonalistów, którzy odtego niezbyt 

szczęśliwego z punktu widzenia tak- 

tycznego, kroku, uzależniali swoje po- 

parcie rządu, Chociaż ministrowi spraw 

zagranicznych warunek ten mieszał 

nieco szyki, przedłożył on tekę mini» 

sterjalną i kompromis nad zachowa: 

niem w całej swej czystości progra- 

mu polityki zagranicznej Wilhelm- 

strasse, której ciągłość ceni widocz- 

nie ponad wszystko. 

Tak się zwykle dziwnie i szczęśli- 

wie składa, że w chwili, gdy Niemcy 

odrodzone i zdemilitaryzowane zda- 

ją się wchodzić, jak równi z równy- 

mi i wolni z wolaymi na łono rodzi« 

ny państw europejskich — zawsze 

jakieś niespodziane a rewolucyjne po- 

sunięcie ostudza przedwczesne zapę* 

dy tych, którzy chcą widzieć w Niam- 

czech tylko rosnące nastroje pacyfi- 

styczne, a zamykając oczy na rosną» 

ce w znacznie szybszem tępie, wpły* 

wy junkrów pruskich. Kiedy na wios- 
nę tego roku wszystkie oczy skiero- 

wane były na Berlin, skąd wychodzi» 

ły tak niespodziewane a tak „naw- 

skroś pokojowa” propozycje w spra- 
wie paktu gwarancyjnego, kubeł zim- 

nej wody został wylany na tych na 

iwnych admiratorów niemieckiego pa* 

cyfizmu przeznaczonego niestety nie- 

mal wyłącznie na eksport, dzień 26 

kwistnia, który przyniósł wybór Hire 

denburga na Prezydenta Rzeszy. Ale 

ci entuzjaści są niepoprawai. W przed 

dzień konferencji w Locarno witali, 

niemal owacyjnie, powrót syna mar: 

notrawnego. Niamiecka demurche w 

stolicach sojuszniczych niejednemu 

pewnie otworzy oczy. 

Niemcy żądzją ni maiej ni więcej, 

Jak rewizji nowego artykułu Traktatu 
Wersalskiego. Naogół biorąc przyze 

nać należy, że dotego rodzaju żądań 

Jesteśmy już przyzwyczajeni. Tutaj 

| Jednak chodzi o coś więcej niż o 
zmianą jednej klauzuli. Cały traktat 

Opiera się na stwierdzeniu (wzmoc- 

nionem podpisem rządu berlińskiego 

I ratyfikacją Parlamentu) odpowie 
dzialności Niemiec w Wielkiej Woj- 
nie. Z chwilą gdy ta zasada zostanie 
zachwiana stanie się moralnie możli» 
Wością utrzymanie wszystkich innych 

klauzul traktatu, Artykuł 231 trakta- 
łu mówi dosłownie „o wszystkich 
stratach poniesionych przez państwa 
3Przymierzone | stowaržyszone, Oraz 

Przez jch obywatelów wskutek wojny,   
    

POLECA NĄ SEZON MANUFAKTURĘ: 
Gotowe palta i ubrania. 

Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom warunki ulgowe. 

"windykacjach i nie poprzestanie na 
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wyszła IESZKOWSKI 
Mickiewicza, 23, tel. 299. 

CZTERY WIEKI 
MEBLE. 

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

jaka im została narzucona przez na WARSZAWA. 6.X. (Pat). Dnia 7 b. m. wyjsdzia na dalsze rokowania 
jazd niemiecki"... Usunięcie tego arty: z delegacją rządu litewskiego delegacja polska w składzie nestępującym: 
kułu równałoby się obaleniu traktatu. jawy -20 i godle dełegat 8 Wasilewski, dh salsos rades 

legacyjny Marjan Szumlakowski, radca prawny i ekspert do spraw konsu- 
Nie można się zatem dziwić, że larnych, naczelnik wydziału konsularnego Karol Poznański, ekspert M-stwa 

rządy francuski i angielski zarsago- Kolei maczelalk wydziału Tyszyński, ekspert M stwa Robót Publicznych na- 
wały energicznie na krok niemiecki. cze!lnik wydziału Konopka oraz sekretarz delegacji Michał Czudowski. 
Odpowiedź brytyjska na oświadcze- Rokowania rozpoczną się dnia 10 b. m. w Lugano. 

nie p. Sth-mera była nawet ostrzej- 
tonie, aaiżeli od iedź fran- e cuska na deklarację p. sn Koce. MONfEerencja w Locarno. 

Rządowi londyńskiemu rzuciły się za- 
pewne w oczy perspektywy, jakie ot- ; 

  

  

Zamach na Stresemana — plotką. 
i 

= SE a az | LOCARNO, 6.X (Pat). Pogłoski o próbach zamachu na ministra spraw 
tatu wersalskiego: strata kolonii I U+ zporanicznych Rzeszy Stresemana są pozbawione całkowicie podstaw. 
torawanie drogi ekspansji niemiec-  Streseman jest już zupełnie zdrów. Chwilowa lekka niedyspozycja była na- 
kiej w Fzji. Mając przadewszystkiem stępstwem zmiany klimatu. 
na uwadze — jak tego dowiodło sta- | Niemcy w Locarno, 
nowisko w sprawie protokułu — swo- | : 
je dominja Anglja nie może być LOCARNO, 6.X (Pat). Niadyspozycja ministra Stresemana nie budzi 
świadkiem  bszczynnym | usilowan | obaw, a na popołudnie plenarne posiedzenie konferencji 

„| zapewne dojdzie do skutku. 
+ Ei AZ ZŁ Główne zainteresowanie zwrócone jest na dwa zagadnienia: wstąpie- 

wotolejszych interesów jej posiadłoś- | ni Niemiec do Ligi Narodów i gwarantowania traktatów arbitrażowych. 
ci zamorskich. Niemcy oświadczyły, że nie sprzeciwiają się łączeniu tych zagadnień 

Dobrze się stało, z rokowaniami o pakt zachodni, lecz że kwestja ta związana jest z wielką 
zapewnienia p. masą szczegółów. 
SRR óWEŚca Eno, żę ппач U Niemcy nie chcą nic wiedzieć o gwarantowaniu traktatów arbitrażo- 

P О y įwych ze swymi wschodnimi sąsiadami przez trzecie mocerstwo. 
tyczne, w których celuje obecny mi- j W przeciwieństwie do tego stanowisko delegacji francuskiej jest takie, 
nister spraw zagranicznych Rzeszy | że wstąpienie Niemiec do Ligi Narodów da podstawy do powszechnego 
znajdą wymowny komentarz w ostat- | ze e z jako członek Ligi Narodów będą mogły 

2 į przedstawiač swoje postulaty. 
— wiesstęgeicm z | Co się tyczy traktatów arbitrażowych to przecież same Niemcy zapro* 
segaiów  oowarzyszyć oąćzie p. ponowały je w swojem memorandum z 9 lutego b. r. Pozatem takie gwa- 

Strasemanowi, wśród nich znaczna  rsncje odpowiadzją duchowi protokułu genewskiego. 
większość nacjonalistów, Wiemy już; 

na szczęście co myślsć o ich na-i Prace prawników. 

strojach i dążeniach. LOCARNO, 6.X (Pat). Prawnicy prowadzili wczoraj 
Już p. Marx, jako Prezydent Mi. Szym ciągu gorliwie swe przce. 

nistrów Rzeszy, w Jednem ze swych | Obecnie osiągnięto porozumienie w sprawie tych artykułów paktu 
świń S ł 1924 , SVarancyjnego, do których dołączone były dodatkowa wnioski | uwagi, 

PZONIOWENEWYSOSZODAMEWJ į W ten sposób plenarne posiedzenie może się odbyć popołudniu. Wo- 
stwierdził, że „Niemcy moralnie nie ; bec tego, że pomiędzy prawnikami, istnieje całkowita zgodność poglądów 
mogą uznać swej odpowiedzialności | co do zmiankowanych artykułów paktu, plenarne posiedzenie konferencji 
w wojnie świetowej*. Gdyby rządy „może przyjąć a do pożary pac EA pa 
sprzymierzone wyciągneły były wnio- | Ww przystąpi w dalszym ciągu do obrad na woma głównemi proble: 
ski z faktu, iż demokrata, prezes Ga aaa wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów i gwarancji paktu wschod-, 

binetu centrowo' lewicowego, wygła- p 

przewidzieć, łe mąd przaleowy be.| Wyjazd p. Skrzyńskiego do Locarno. przewidzieć, że rząd prawicowy bę:; 

dzie musiał pójść dalej w swych re-; (Telefonem od własnago korespondenta z Warszawy). 

że pokojowe 

Stresemana jakie 

  

i dzisiaj w dal- 

Wczoraj w godzinach południowych p. prezydent Rzeczypospolitej platonicznych oświadczeniach. j 5 
rzyjął na dł djencji p. d Dla nas stanowisko Niemiec nie , a ais o A WE. naa aaa 

| 

EZALEŻNY ORGAN | ® 

м 

DEMOKRATYCZNY. 

  

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
z druku 

2 romeo B 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monogrefja 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

W WILNIE (1525 —1925). 
‚ Do nzbycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

Cena 9 zł, na papierze kredowym 13 zł. 

O9330909 0909 O0989:03998903039389 

rokowania 2 Lilkinan | 

DRUKARSTWA 

® 

L Rosji Sowieckiej 
Trocki druzgocze krytyką. 

W końcu b. m. lub z początkiem 
listopada r. b. Komitet Polityczny 
Rady Komisarzy Ludowych S. S. S. R. 
postanowił zwołać nową sesję Kos 
minternu, której celem ma być wy: 
tknięcie nowych dróg działania. Na 
sesję tę przygotowuje się Trocki, 
który wystąpić ma z całym szere- 
giem nowych planów o charakterze 
zasadniczym, przedewszystkiem zaś 
ma wystąpić z druzgoczącą krytyką 
systemu „twzrzą do wsi". (a.k.) 

 Bidlorusj Sowieckiej 
Napaści prasy sowieckiej na 

Polskę. 

Prasa mińska od dłuższego czasu 
napadająca na władze polskie za ich 
rzekomy terror, ostatnio zamieściła 
szereg artykułów, dowodzących, że 
bunty w więzieniach polskich „Św. 
Krzyża” i „Łomży” są wynikiem nie- 
ludzkiego obchodzenia się wład wię- 
ziennych z aresztowanymi i że bun= 
ty te noszą charakter wybitnie poli- 
tyczny. Zlikwidowane bunty w wię- 
zieniach są w prasie tej rozdmuchi- 
wane niebywałego rozmiaru dla ce: 
lów propagandy. (e. k.) 

Z Chin. 
O ankietę w sprawie zajść 

chińskich. 

SZANGHAJ. 6.X. (Pat). Izba haa- 
dlowa ogłosiła, że żaden obywatel 
chiński mie będzie brał udziału w 
ankiecie, msjącej na celu ustalenie 
przyczyn krwawych zajść w Szanghsju. 

Ie kšniany ti) 
Lawierający przeszło 7000 kalorji 

POLECA: 

Wil. Syndykat Rolniczy 
S-ka Akc. w Wilnie. 

Zawalna Nr. 9, tel. 323, 

    

  

  

    jest żadną niespodzianką. Delegacja | Następnie p. premjer Grabski odbył dłuższą konferencję z min, 
nssza wyjeżdża do Locarno bez Skrzyńskim w sprawach związanych z konferencją w Locarno. į 
uprzedzeń, ale też i bez złudzeń. W godzinach popołudniowych p. min. Skrzyński odbył jeszcze rozmo- 

Js „WS maiszałkizm Sejmu i niektórymi przywódcami klubów sejmowych, | 
"V poczem o godz. 9 wieczorem wyjechał w towarzystwie swego sekretarza | 

l kilku urzędników M. S. Z. do Locarno. 
Ministra odprowadzało na dworzec liczne grono przedstawicieli świata 

politycznego, prasy i urzędników M. $. Z. Poszukuję 
mieszkania 4-0 pokojowego 

z wanną i wszelkiemi wygodami, 

Mogę opłacić komorne za rok zgóry. 

  

  

Posłowie poiscy państw nadbałtyckich! 
w Warszawie, 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Oferty składać: Jagiellońska 7. m. 7, Do Warszawy przybyli posłowie Rzeczypospolitej Polskiej w państwach 
Witkowski. nadbałtyckich: p.p. Filipowicz (Finlendja), Lados (Lotwa) i Harwate (Estonja). 

Dziś odbędzie się z ich udziałem konferencja w Ministerstwie Spraw 
ROPY ZDROWIE A KSS Eapretiaotės, poświęcona aktualnym zagadnieniom, dotyczącym naszej 

l po ityki w państwach nadbałtyckich,   
    

      

   

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*, 
  

Dziś po raz drugi 

„Hrabina Marica* 
operetka Kalmana. 

Początek o godz. 8 wiecz. 

сНЕа 

Dr Med. Ginekolog 

A. KARNICKI 
enlósł się Mickiewicza 28— 

"em telefon 662. % 
Przyjęcia od 5 — 6 wiecz,   
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Z SEJMU. 
Otwarcie jesiennej sesji sejmowej. 

Wrażenia. 

Wśród niezwykłego zalnteresowa- 
nia nastąpiło wczoraj o godz. 4 i pół 
otwarcie jesiennej sesji sejmowej. 

Rząd zjawił się w komplecie. Lo- 
że dyplomatyczne pełne, loże praso- 
we i wolne loże dla publiczności rów- 
nież przepełnione. 

Na wstępie marszałek poświęcił 
żałobne przemówienie trzem zmrłym 
posłom, a mianowicie: ś.p. Władysła- 
wowi Rabskiemu i Brownsfordowi (o- 
baj z Z.L.N.), tudzież ś.p. pos. Stani 
sławowi Hulakowi (Piast). Posłowie 
wysłuchali przemówienia marszałka 
stojąc. 

Następnie marszałek zapropono- 
wał uzupełnienie porządku dziennego 
pierwszym czytaniem 3-ch, ustaw sa- 
nacyjnych wniesionych dziś przez 
rząd do laski marszałkowskiej; — jed- 
nakże wobec protestu pos. Ballina 
(N.P.Ch.) marszałek nie przeprowa" 
dził tej zmiany. Ustawy te w formie 
ogólnych wuiosków będą odesłane do 
komisji. 

Przed porządkiem dziennym za: 
brał głos pos. Barlicki (PPS), poru- ' 
szėjąc sprawę członka swego klubu 
posła Dobrowolskiego, któremu poli- 
cja w Gnieźnie nie pozwoliła na od- 
bycie wiecu poselskiego. Pos. Barlicki 
zaznaczył, iż policja odmówiła odby- 
cia wiecu między innemi dlatego, iż 
Gniezno jest za blisko granicy nie- 
mieckiej i że Konstytucja nie obo* 
wiązuje dlatego. Oświadczenie to wy- 
wołało homeryczny śmiech na ławach 
poselskich. Marszałek obiecał zbadać 
tę sprawę | w razie ujawnienia win- 
nych zażądać od rządu pociągnięcia 
Ich do odpowiedzislnošci, 

Następnie marszałek zwrėcil uwa- 
gę na fakt, że jeden z klubów sej- 
mowych zwracał się jako klub do 
Ligi Narodów z prośbą o interwencję 
w sprawie projektu ustawy o wyko- 
naniu reformy rolnej, która jest jesz= 
cze przedmiotem obrad parlamentu. 
Marszałek uważa ten krok za zamach 
na podstawę parlamentu, do której 
zalicza przedewszystkiem swobodę 
decyzji. 

Expose premjera. 

Z kołei zabrał głos premjer Grab- 
ski i wygłosił expose, oczekiwane, jak 
wiadomo, przez opinję całego pań 
stwa z natężeniem. 

Niestety expose nie wywarło pra- 
wie żadnego wrażenia w Sejmie, By- 
ło ono wypowiedziane głosem cichym, 
jak gdyby zmęczonym i zawierało 
właściwie w sobie to wszystko, o 
czem premjer mówił na posiedzeniu 
nadzwyczajnej rady gospodarczej. Zo- 
stało ono też nader chłodno przyjęte 
przez Izbę. 

Pos. Thugutt o expose. 

Doskonale charakteryzuje expose 
powiedzenie posła Thugutta, który 
oświadczył: „z powodu panującego 
hałasu w Izbie słyszałem bardzo mało. | 
Zauważyłem, iż minister skarbu był 

nionej i obfitującej w brzemienne na 
stępstwa sytuacji na terenie polityki 
zagranicznej expose p. premjera nie 
zawierało akcentu silnej woli i decy- 
zji, ani też nie widać w niem było 
jesnego programu sanacyjnego. 

! Sytuacja zagraniczna. 

Premjer zaczął od omówienia sy- 
tuacji zagranicznej. Zaznaczył, iż w 
zakresie stosunków miedzynarodo- 
wych góruje ponad innemi zagadnie: 

! niami bezpieczeństwo Europy. W tem 
wielkiem dziele rząd z całym wysił- 

„kiem współpracuje z ianemi pań- 
/stwami nad utrwaleniem pokoju. 
(Istotnie pokój nie może być osiąg- 
| nięty niczytm kosztem. Polska zatem 
| musi mieć całkowite bezpieczeństwo 
feco do nienaruszalności jej granic. 
4 Dalej premjer podkreślił nasz 
"ścisły sojusz z Francją, przyjazne 
fstosunki z Rumunią i państwami 
/'bałkańskiemi, a również poprawę 
naszych stosunków z Rosją. 

į Bezpieczeństwo pubiiczne. 

Omawiając sprawy wewnętrzne 
premjer podkreślił ogromny postęp 
w zakresie bezpieczeństwa (wrzawa, 
głosy: dzięki nowym helmom poli- 
cyjnyml). Sfery życia narodowošcio- 
wego, religijnego i społecznego w 
Polsce doznały znacznego zaspoko- 
jenia. Rząd, łagodząc zatargi ekono- 
miczne, zapobiegał przerabianiu się 
ich w niebezpieczne dla życia spo- 
łecznego odruchy. 

Kryzys gospodarczy. 

Z kolei premjer przeszedł do о- 
mówienia kryzysu gospodarczego, 
podkreślając, iż od dwuch miesięcy 
rozwinęło się ostre przesilenie finan- 
sowe, którego zapobieżeniu rząd po- 
święcił całą energję. We wrześniu 
sytuacja walutowa już się uspokoiła. 

Rząd stanął wobec nowej trud- 
ności, stanowiącej nową fazę kryzysu 
pod postacią runu na banki. Rząd 
nie zawahał się przyjść z pomocą 
bankom, aby nie dopuścić do po” 
wszechnego załamania naszych In- 
stytucyj kredytowych. Jednccześnie 
rząd domaga się od banków prze- 

' prowadzenia wewnętrznej sanacji. 

Zagadnienie kredytu. 

Dziś rząd stoi przed nowem za- 
gadnieniem — dostarczenia środków 
kredytowych, życiu gospodarczemu, 
które boleśnie odczuło  zamarcie 
tętna kredytu bankowego (głos na 
ławach Wyzwolenia: Pan jest dosko- 
nałym krytykiem własnych błędów). 

r 

Droga do naprawy. 

Dalszy ciąg swego przemuwienia 
p. premjer poświęcił nowemu progra- 
mowi polityki gospodarczej państwa. 
Na czoło programu gospodarczego 
należy postawić takie zorganizowanie 
życia gospodarczego, by wszzstkie na: 

w granicach pań: 
  
i turalne warunki, 

  

wyjątkowo onieśmielony. Ponieważ | stwa naszego istniejące, zostały wy- 
nie więcej nie udało mi się słyszeć, | korzystane w sposób najbardziej sku- 
jak oderwane wyrazy: „powinno być, teczny dla zabezpieczenia meximum 
albo należałoby”, a ani rnzu nie u- dobrobytu (głos na ławach: królowa 
dzło mi się słyszeć: „zrobię to, czy Bona umarłal). 
zrobię tamto”, przestałem słuchać", | 

< wę SR | Produkcja krajowa. 

Róztiarowanie. į Oparcie konsumcji na - krajowej 

W-chwili groźnego kryzysu gos* produkcji musi być nejistotniejszym | 
podarczego, w momencie niewyjaś- celem naszej polityki gospodarczej, — 

RAE R WZI LE BS 

ażeby do tego dojść produkcja prze- 
mysłowa musi słę stać tańsza, aniże- 
li dzisiaj, a produkcja rolnicza obfit 
sza, bardziej udoskonalona i dosto 
sowana do całkowitego pokrywania 
naszego spożycia (głos na lewicy: 
ciągle walczymy o tol). 

Dla osiągnięcia tego celu najwa- 
żniejszym warunkiem jest tańszy i 
obfity kredyt (przerywanie, wrzawa 
— marszałek dzwoni). Odbudowanie 
kredytu publicznego drogą nagroma: 
dzenia oszczędności jest środkiem 
najbardziej prawidłowym. 

Projekty ustaw. 

Z kolei premjer przedstawił w wy- 

czerpującym zarysie 3 projekty us- 

taw sanacyjnych, znanych już czy: 

telnikom naszym z depesz. 
Premjer zaproponował szsreg ulg 

podatkowych, między innami ulgi w 

okresach dla produkcyj krytycznych 

ulgi dotyczące głównie rozkładu ter: 
minu należności. 

Podatek majątkowy. 

W sprawie podatku majątkowego 

premjer oświadczył, iż podatek ten. 

jako zbyt wielki, ciężar dla produkcji 

w wysokości, 

powinien być zredukowany do poło, ; 

wy w lokalnej tej wysokości (głos: 

dle tego, kto nie zapłacił). Wzamian 

drugiej połowy powinien być zapro: 

wadzony stały roczny umiarkowany 
podatek majątkowy, odnośnie projek- 

tu rządowego, który ma być wznie- 
siony w najbliższym czasie. 

Mówiąc o ochronie produkcji pod- 
kreślił, iż szczególną pieczą otoczyć 

trzeba drobnego producenta w mieś: 

cie i na wsi (głos: póki nie umrzel). 

„Jeszcze jedna Rada”. 

Następnie premjer przechodzi do 

akcji oszczędnościowej i zapowiada 

w myśl przedłożonej ustawy utwo- 

rzenie państwowej rady oszczędnoś- 

ciowej (głos: jeszcze jedna radal). 
W sprawie pożyczek zagranicz- 

nych rząd zwraca się o upoważnie- 

nie do ich zaciągnięcia razem z wy: 

dzierżawieniem jednego z istnieją: 

cych u nas monopoli państwowych. 

Wydzierżawienie takie powinno być 
czynnością czysto gospodarczą i nie 
może w niczem wkraczać w dziedzi- 
nę polityki państwowej. Z tej racji 
premjer uważa za absolutnie niedo- 
puszczalne wydzierżawienie kolei dla 
uzyskania pożyczki (głos na ławach 
Piasta: niema kandydatów na to). 

Reforma rolna. 

W sprawie reformy rolnej prem: 
jer zaznaczył z naciskiem, iż winna 
być ona bezwzględnie wykonaną. 

W końcu swego przemówienia 
premjer wskszał na to, iż moment, 
który przeżywamy jest ciężki; jest oa 
dla naszego państwa i społeczeństwa 
próbą wytrzymałości naszego orga- 
nizmu. Rząd zdaje sobie sprawę ze 
swego obowiązku Żeś goa przy po- 
parciu Sejmu spróstać nowym ko 
niecznościom państwowym. Wymaga 
to atmosfery pokoju I wielkiego po- 
czucia wiary w traktowaniu wszel- 
kich zagadnień. 

Premjer zwraca uwzgę na sprawy 
wielkiego znaczenia nietylko politycz- 
ne lecz I gospodarcze, jakie będą w 
najbliższym czasie decydować się na | 
terenie międzynarodowym i apeluje 
ze względu na chwilę cbecną o zgod 
ną współpracę rządu, Sejmu i społe- 
czeństwa. 
Dyskusją nad oświadczeniem p. prem- 
jera odłożono do piątku, 

Natem posiedzenie zamknięto. 

uchwalonej w 1923 r- | 
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Polska, Czechy i Niemcy. 
PARYZ. 6.X. (Pat). „Echo de Paris” w depeszy z Locarno podaje, że 

dyplomacja niemiecka pragnełaby, aby traktat arbitrażowy polsko-niemiecki 
ustalony został przez delegatów wielkich mocarstw, a następnie dopiero 
przedstawiony Polsce do przyjęcia. 

Zdaniem dziennika celam Niemiec jest niedojście do skutku porozu- 
mienia lub odrzucenie traktatu. Aby pokrzyżować ten manewr trzeba, aby 
Polacy i Czesi wspierani przez Francję mogli dyskutować z Rzeszą Nie- 
PA zupełnie swobodnie, a nie w obliczu niebezpieczeństwa targów 

siły. 

  

Konferencja państw sukcesyjnych. 
PRAGA. 6.X. (Pat). „Preger Presse* donosi, że 3 listopada rozpocznie 

się w Pradze konferencja państw sukcesyjnych poświęcona uregulowaniu 
sprawy długów przedwojennych. 
    
    
  ci 

Echa wizyty Cziczerina w Warszawie. 
Anglja obawia się sojuszu rosyjsko-poisko-tureckiego. 

LONDYN. Dyplomatyczny przedstawiciel „Daily Telegrapu" pisze, że 
cokolwiek między Niemcami a Sowietami zostanie uzgodnione, wywoła 
w Londynie zawsze niemiła wrażenie gdyż wszelkie kroki Cziczerina są 
w gruncie rzeczy skierowane przeciwko Anglji. Dyplomaci z Foreiga Offi- 

jce wiadzą, że zniszczenie Imperjlum Brytyjskiego jest głównym celem poli- 
|tyki sowieckiej. Obacna położenie przed konferencją w Locarno jest po- 
ldobne do położenia, jakie panowało przed konferencją w Ganewie. Czicze- 
rin usiłuje sprowokować drugi traktat w Rapallo. 

Dyplomatyczny korespondent „Daily Telegraph'u” zwraca uwagę, że 
| zachodzi niebezpieczeństwo zawarcia historycznego sojuszu rosyjsko-polsko 
jtureckiego. Turcja była jedynym krajem, pisze „Daily Telegraph”, który 
nigdy nie uznsł rozbioru Polski. To też Polska byłs pierwszym krajem, 
| który ustanowił swe poselstwo w Fngorze,a nie w Konstantynopolu. Polityka 
j Cziczerina w Warszawie i Berlinie zmierzała do tego, aby Polskę i Niemcy 
wciągnąć w orbitę wpływów sowieckich przeciwko Anglii. Z tego powodu 
Cziczerin zagwarantował rządowi polskiemu zachodnie granice Polski. Z te= 

/go powodu Niemcy, które mają nadmiar ludności w swych granicach, skie- 
|rują swą ekspansję w kierunku kolonji i morza. W ten sposób granice Nie- 
jmiec zostaną uwiecznione. Taki obrót rzeczy jest dla Anglji najgorszy, ja* 

ki być może. Ekspansja Niamiec w kierunku kolonji i morza stworzy mo- 
żliwość odnowienia nienawiści angielsko-niemieckiej. 

  
  

„Wossische Ztg*. dementuje wiadomość 
„Майпа“. 

BERLIN. (Pat). Z powodu informacji paryskiego „Matina” twierdzącej, 
iż Cziczerin proponował rządowi niemieckiemu alians wojskowy rosyjsko- 
polsko-niemiecki, w którym Rosja i Polska gwarantowałyby Niemcom gra- 
nice Renu. Cziczerin oświadczył redaktorowi „Vossische Ztg.” że wiado- 
mość ta jest cełkowicie zmyślona. 
  

Propozycje Niemieckie. 
PARYŻ. 6X. (Pat). Dzienniki donoszą, że minister handlu Choumet 

otrzymał wczoraj nowe propozycje niemieckie, zmierzające do wznowienia 
rokowań handlowych. 

a 
  

2 Marokka. 
Nowy rezydent Francji. 

PARYŻ. 6.X. (Pat). Rada ministrów mianowała Steega generalnym 
rezydentem w Marokku, 

  

1 == 

| | ‹ 
„Sprawa oplat egzaminacyjnych na uni- 

wersytetach. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj ukszsł się okólnik ministra oświaty w sprawie opłat egzami- 
pacyjnych na uniwersytetach. 

Okólnik przewiduje zniżki do poziomu opłat zeszłorocznych. 
Zalżek udzieleć będą poszczególne komisje egzaminacyne na pod- 

stawie propozycji studentów z organizacji koleźeńskich — Bratniej Pomocy, 
Koła Akademickiego itd. 

Ze zniżek będzie korzystać nie więcej niż 70 proc. ogólnej liczby mło- 
dzieży akademickiej. Stosunek ten odpowiada liczbie niezamożnej mło- 
dzieży w uniwersytetach i szkołach wyższych.   

OZZIE EO ZZ AT EZ т OD AI ZO ZER OK NA OE EA, 

“ i tamujących wprowadzenie jej w czyn, 
L Iii W Wojski | to brak w garnizonie ośrodka jakie: 

” e goś, gdzia to wypieszczone w myś- 
lach pregnienie dałoby się przytulić. 

Jednym z najbardziej palących | S-rawa ta i dziś odatodwiaiać cze- 
zagzdaień życia kulturalnego w Gar | ką dalej tych dobrych czasów, gdy 
nizonię, w.leńskim, to sprawa temiru stanie Dom Żołnierza wreszcie, któ- 
garnizonowego. Lukę tą wypełaiano ry pcsiadać może ot takie sobie za- 
w pułkach poszczególnych organizo- sniędziałe wśród błot Wołynia, Rów- 
waniem i występami kół amatorskich, no, a co dotąd jest jednak tylko ma- 
które rniały być środkiem zastępczym rženiemn żołnierza Wileńskiego. Wol 
i jednocześnie urabiać kulturalnie tak no swe od służby chwile spędza da- 

a wat jak ot | lej w „Cielgtniku“, a ten urabia go 
uchowe podoficerów, gdy : 

w-powalnej swej części ta teatr inaczej trochę, niżby pragnęli ci, któ 

tylko dle nich materjalnie był do- stępny. ; Sercu. 
{ W tej oto 

rach był różny. Na czoło wysuwał myczek słońca — „Reduta” w Wil- 
się teatr 3 Pułku Saperów Wileńskich, sa. 
jednakźe i ten wskutek tysiąca róż-| FA czyż cele jej nie identyczne są 
nych braków, a przeważnie materjal- z tymi, którę Generał Berbecki, Do- 
nych nie zawsze był w stanie wpro: | wódca Korpusu, žalazną swą dłonią 
wadzić w czyn plan pracy kultural- | rciela w życie. Pertraktacje nie trwa: 
nej nad żołnierzem, który starannie ły długo i pierwsza nić została na- 

trzeba było dobierać i przemyśliwać, | wiązaną. W dniu 4:go b. m. o godz. ' 
by intelekt żołnierza-analfabety pchnąć | 18 tej w Sali teatru żołnierskiego 
na drogę rozwoju. |5-go p.p. leg. odbyło się pierwsze 

Sprawa teatru garnizonowego, któ» | próbne przedstawienie, które miało 
ry byłby w stanie dać nie imitację, zbadać wymagania i warunki tej pra: 

lecz samą sztukę, bo ta tylko zdol: | cy. Bo chodziło o myśl głębszą. Brak 

na jest pobudzać umysły cięższe i pomieszczenia na dotychczasowy te: 

zmuszać, by sztuki tej pragnąć po- atr garnizonowy, postanowiono za” 

częli, dawno już była przedmiotem | pełnić w ten sposób, że zaspół „Re- 

starania jedną z głównych przyczyn 'duty* dawać będzie przedstawienia 

według programu koniecznego w tej Idąc pa tej linji wskazałbym rzecz 
dziedzinie pracy, kolejno w teatrach jedną. W wygłoszonym „Monologu 
żołnierskich pułków, wchodzących w Wysockiego” uważałbym, że wraże- 
skład Garnizonu. |nie byłoby większe, gdyby insceniza- 

Warunki pracy miała „Reduta” te, ;cja tegoż odbyła się w mundurze. 
jakiemi rozporządzać może wojsko i| Wrażenie to na słuchaczach zrobiło- 
teatr żołnierski, o czem zresztą mó- by silniejsze i głębsze t łatwiajby po-' 
wić wiele nie trzebs, bo dobrze są zwoliło zrozumieć utwór deklamowa* 

proste I to jest największa zaleta 
„Reduty* w wojsku. Zołaterzow z 
Kresów pokazano, jak w kalejdosko- 
pie, życie ludu naszego. Jego bóle i 
smętki, chwile radosne i rozmach žy- 
ciowy, wszystko w sposób prosty, a 
tak artystyczny, że rzeczy znane, 
stare, nieraz chwytsły za serce wszy: 

rym sprawa rozwoju jego leży na 

perspektywie, nie- 
Poziom artystyczny w tych teat- zbyt wesołej, ukazał się jasny рго- 

znane, a jednak i stąd „Reduta” po- 
trafiła dać to, o czem się dotąd tyl 
ko marzyło w pracy kulturalnej w razem składanego byłą przepiękny : 

ny mimo tej usterki świetnie. 
Następną częścią programu tym 

jstkich jednakowo bez różnicy pozio: 
, mu kułturalaego. 

Za ujęcie w tak przepiękny spo- 
wojsku, a licznie zebraną brać żoł- „List kobiety Polki do skazeńca” z sób naszych wymsgań i wcielenie 

nierską olśnić. Wielce charaktery: 
stycznym i godnym zanotowania 
jest fakt następujący: oto gdy ob- 
|wieszczono koniec przedstawienia, 
słuchacze jakby nie rozumiejąc o co 
chodzi, stali kilka minut jeszcze nie 
ruszająę się z miejsc i ani myśląc o 

| odejściu. Podkreślam to dla tego, że 
podobną rzecz widzieć się daje nie- 
zbyt często, nawet w teatrach, gdzie 
publiczność stoi na wyższym pozio- 
mie kulturalnym, a jednak sceny 
końcowe są zupełnie inne. 

Nie silę się na fachowe sprawo- 
zdanie teatralne, bo po pierwsze nie 
czuję się na siłach ku temu, po dru- 
gie, by wytknąć braki trzeba posia- 
dać wiele żółci krytyka zawodowego, 
szukającego dziury na całem, a ja 

| patrzę na to z punktu widzenia @а- 
żenia do osiągnięcia pewnych celów 

|wytkniętych, które to osiągnięcie 
„przeszło wszelkie oczekiwania, 

epoki porozbiorowej wypowiedziany 
|naprawdę z artyzmem, a jednak w 
tak prosty sposób, jak prosta była 
psyche owczesnej kobiety. 

Taniec solowy przekonał dobitnie 
publiczność już nietylko żołnierską, 
ale tę jej część, której poziom kultu- 
relay i wymagania były duże, że nie: 
tylko pięknym być może taniec z o- 
kazywaniem obnażonych kształtów. 

Pozostała część programu dobra- 
na bardzo starannie, ujęta poprostu 
metodycznie, dała to, co dotąd było 
niedošcignionam marzeniem pracy 
kulturalnej w wojsku. Humor nie 
trywialny, ale szczery i prosty, oraz 
tańce narodowe polskie złożyły się 

bardzo starannie. ; 
Co uderza szczególnie w wystę- 

pach „Reduty*, to prostota i szcze” 
rość w wykonaniu, Wszystko, co się 

| widzi, to takie nasze, ludzkie, polskie, 
  

, 

na przepiękną całość opracowaną. 

„Ich w czyn „Reduta” nie tylko zy- 
į skala sobie na tych žie dopasowa- 
nych deskach scenicznych teatru żoł- 
nierskiego głęboką naszą wdzięczność 
za chwilę piękną, ale przedewszyst- 
kiem serce tej szarej masy żołnier- 
skiej. 

Droga jej na tym polu stol otwo- 
rem. Teraz z niezdecydowanego chło* 
pa kresowago zdolna jest szybciej 
zrobić Obywatela, aniżeli ktokolwiek 
inny na tej czy innej drodze. 

Za to jej cześć słuszna się od 
nas należy, a żolnierz po raz drugi na" 
pewno wyżej postawi już obecność 
w teatrze, aniżeli bezmyślną i wyko* 
szlawiającą go pogoń za „przygo 
dami“. 

Wojsko chce iść z „Redutą“ tą 
drogą, bo cele pracy naszej jedna: 

, kie — dla dobra Najjaśniejszej Rzeczy” 
| pospolitej, 
' w, 

  
 



    

Nr. 227 (379) 

2 sali odczyfowej. 
Zmiany społeczne wskutek zifftany 
wartości pieniędzy i ilości ich obiegu. 

Referat p. Stefana Kadera. 

Onegdaj p. Stefan Kader wygłosił 
referat w Sali Techników na temat: 
Zmiany społeczne wskutek zmiany 
watości pieniędzy i ilości ich obiegu. 
Słowo wstępne wygłosił p. inżynier 
Gutowski, wiceprezes Stowarzyszenia 
Techników. 

Zasadnicze myśli referatu są na* 
„ stępujące: 

Punktem wyjścia, dokoła którego 
ześrodkowują się wszystkie przejawy 
natury ekonomiczno-finansowej, jest 
słynna teorja ilościowa pieniędzy. 
Podstawą dla tej teorji jest stopa žy- 
ciowa narodu w odpowiednim mo- 
mencie. Przypuszcza sie, iż jest ona 
wielkością stalą, 
przedstawia ona ściśle okraśloną 
wartość pieniężną, będącą równoważ- 
nikiem, pewnej ilości towarów. 

W myśl powyższego, jeżeli przyj 
miemy, że wartość pieniędzy obiego- 
wych w danym kraju jest 100 mil- 
jonów złotych, a ilość znaków pie 
niężnych równa się 20 miljonom zł. 
to wartość każdej jedsostki znaku 
pieniężnego równa się 5 złotym. 
Jeśli podwoić ilość znaków pie- 
niężnych to wartość 100 miljonów 
pozostanie bez zmiany, lecz wartość 
każdego znaku (jednostki) pieniężne- 
go będzie dwa razy mniejsza. A za- 
tem każdy posiadacz znaków obie- 
gowych będzie właścicielem dwa ra- 
zy mniejszej wartości swych pienię- 
dzy, to jest ich siły kupna, gdyż 20 
miljonów znaków pieniężnych, odpo- 
wiada jednej i tej samej wartości 
100 miljonów złotych. 

Dzieląc ugrupowania społeczeńst- 
wa zależnie od rodzeju ich dzisłal- 
ności i posiadania kapitałów pie- 
niężnych otrzymujemy trzy kategorje, 
a mianowicie: 1) kapitalistów, 2) przed- 
siębiorców, włączejąc przemysłowców 
i kupców i 3) pracowników umysło- 
wych i fizycznych. Przy spadku pie- 
niędzy wszyscy kapitaliści bez wy: 
jątku tracą na sile kupna. 

Przedsiębiorcy operując przeważ- 
nie kapitslami zapožyczonemi wytwa- 
rzają produkty wartości pełnocennej, 
a są zobowiązani zwracać pożyczki 
w pieniądzu zdeprecjowanym. 

Obliczając tempo spadku wartości 
pieniędzy, zależnie od ilości ich obis- 
gu, przewidują w cenach sprzedaży 
nietylko zysk na kapitał, ale również 
1 rozmiar spadku. Tak samo postę- 
pują hurtownicy i detaliści, 

Klasy pracujące, odczuwając po- 
czątkowo cały ciężar pieniędzy zde- 
precjowanych, łączą się w związki 
zawodowe, klasowe i t. p. i dzięki 
solidarności polepszają swój byt, t. į. 
stopę życiową. Gdy inflacja jednak 
przekroczy pewną miarę następują 
katastrofalne wstrząsy, co odbija się 
również na klasie robotniczej. 

Bankructwo przeważnie stanu 
średniego, jak również faktyczna nę- 
dza inteligencji są przejawem proce- 
su inflacji. Dłużaicy wzbogacają się. 
Kredytorzy ubożeją. 

Praktyka państw europejskich wy- 
kazała, że zdwojenie ilości pieniędzy 
obiegowych, dzięki czynnikowi wiary 
nie zawsze obniża wartości w dwój” 
nasób, a dzięki nawet działalności 
spekulantów zagranicznych, grających 
na zwyżkę, mogą utrzymeć wartość 
pieniędzy na stosunkowo dość wySo- 
kiej stopie, dowodem czego są Niem- 
cy, które w pewnym okresie ogrom- 
nej inflacji, zdołały nie tylko utrzy- 
mać swój pieniądz na parytecie po- 
przednim, lecz nawet podnieść kurs, 

Przy pełnej analizie zjawisk in- 
flacji należy w istocie rzeczy uwzglę- 
dniać depozyty składane w bankach. 
W czasie zwyżki cen towarów ilość 
depozytów zwiększa się, podczas zniż- 
ki-—zmniejsza się. 

Proces deflacji, t. j. zwiększenie 
siły kupna, jest natury odmiennej od 
infłacji i obciąża wszystkich, którzy 
operowali kredytami. 

Przy pewnym procencie tej d: fla 
cfi może być wywcłana stagnacja w 
przemyśle i handlu, co przyczynia się 
do wzrostu bezrobocia. 

Stosowana wskutek konieczności 
Infiacja jest zamaskowaną konfiskstą 
kapitałów, deflacja zaś jest restytucją 
zobowiązań. Pierwsze jest aktem nie- 
sprawiedliwości, drugie (est aktem 
niebezpiecznym. 

W dobie obecnej wobec zastoso- 
wania rozmaitych systemów pienięż- 
nych, w różnych krajach wprowadzo- 
no nowy wiernik, tak zwany parytet 
siły kupna. 

Cyfry indeksowe w jednym i diu- 
gim wypadku porównywa się do 
wartości tych że towarów w r. 1913, 
określonych przy walucie złotej, przy- 
czem ceny indeksowe towarów 1913 
r. przyjmuje się za 100, a ceny w 
ilości nominalnej znaków pieniężnych 
doby obecnej. 

Metody, jakie powinny być zasto- 
sowane dla zabezpieczenia stałości   

pieniędzy, jako niezbędnego warunku 
pomyślności ekonomicznej, zależy od 
polityki gospoderczo: finansowej we- 
wnątrz kreju. W handlu zegraniez- 
nym i utrzymaniu równowagi kursów 
dewiz ogromną rolę odegrywa wy- 
dsjność pracy, koszta traasportu i 
polityka celna. 

* 
* * 

Tyle referent. 2 
Jsko ujemną steonę refsratu, wy- 

powiedzianego zresztą z naležytą swa- 
dą, uważać należy to, że p. Kader 
omówił sprawę walutową abstrakcyj- 
mie, a nie w związku z polityką fi- 
nansową prernjera Grabskiego. 

Pozatem p. referent potraktował 
tak ważną dziedzinę życia ekono- 
miczsego wprawdzie w sposób umie 
jętny i ciekawy, lecz w oderwaniu od 
całego kompleksu zjawisk gospe- 
darczych ściśle z tą dziedziną zespo- 

, lonych. 
niezmienną i že,i Wreszcie godzi się podkreślić brak 

zainteresowania dla zagadnień natury 
gospodarczej ze strony społeczeństwa 
tutejszego, którego zaledwie szczupła 
garstka była obecna na refaracie. 

MG. 

Vykrydie dwóch hand. szpie 
ПОМУНОЧТОТУЧ СУ 
Władze policji politycznej w woje- 

wództwie nowogródzkim wpadły na 
trop bandy terorystyczno'szgiegow- 
skiej, utrzymującej ścisły kontakt z 
Rosją sowiecką i otrzymującej ztam- 
tąd dyrektywy postępowania i pie- 
niądze. 

Banda ta działała na terenie po- 
wiatów słonimskiego, barunowickiego 
i stołpeckiego. Działalność bandy zo- 
stała ujawnioną w sposób następują- 
cy: Dnia 27 września ekspozytura 
policji politycznej w Słonimia aresz- 
towała Lejbę, zamieszkałego w Sło- 
nimie, u którego w czasie rewizji 
wykryio obszerną korespondancje, 
stwierdzającą przynalsżność jego do 
organizacji komunistycznych.- Wzięty 
w ogień krzyżowych pytań ujawnił 
delszych członków organizacji w oso- 
bach: FHbrama Kowalickiego, Mowszy 
Sołmieskiego i Chaima Wypszejna z 
Albertyna. Wymienieni zostali rozpo” 
znani jako uczestnicy zebrania ko- 
munistyczaego, które się odbyło w 
lesie w okolicach Słonima w dniu 6 
września r. b. Aresztowani teroryści 
ujawnili swych kombatantów w po 
wiecie baranowickim. Na skutek ich 
Na skutek ich zeznań został w dniu 
2 b. m. aresztowany w Baranowi- 
czach technik okręgowego komitetu 
komunistycznej partji Białorusi za- 
chodniej Józef Rajski val Pietruk, 
który w czasie aresztowania miał 
przy sobie rewolwer systemu „Na- 
gan” z sześcioma nabojami, — i usi- 
łował się ostrzeliwać, czemu jadnak 
przeszkodzono używając chwytów 
„dżiju dżitsu*, Ostatnio aresztowano 

  

    

również innych członków organizacji | ż 
z wyjątkiem jej kierownika Antoniego 
Górskiego, który na wiadomość o 
aresztowaniach zbiegł w niewiado- 
mym kierunku, prawdopodobnie do 
Rosji, (a. k.) 

= 

Następnie ekspozytura policji po- 
litycznej powiatu dziśnieńskiego lą 
cznie z władzami wywiadowczemi К. 
O. P. przystąpiła w ubiegłym tygod- 
niu do zlikwidowania istniejącej na 
terenie gmin Pileckiej i Czerniewic- 
kiej bandy szpiegowsko-wywrotowej, 
będącej, dzięki stałemu szmugłowa: 
niu towarów do Rosji od roku 1921 
w stałym kontakcie z władzami wy- 
wiadowczemi sowieckiemi. Punktem 
wyjścia likwidacji było aresztowanie 
herszta Bazylego Choromina, zamie: 
szkałego w folwarku Plissa obok mia- 
steczka tejze nazwy. Prócz tego are- 
sztoweno jego wspólników w osobach 
żony i córki oraz rodziny Szymona 
Synika i ianych. Podczas badania o- 
kazało się, że aresztowani utrzymy- 
wali stałą korespondencję szyfcowa- 
ną z komendantem „ucząstka” Na 4 
lepelskiego osobogranctrjada. Po za- 
aresztowaniu i przeprowadzeniu р1ег- ̀ 
wiast kowego do hodzenia, aresztowa- 
ni wraz ze sprawą zostali przekazami 
do dyspozycji sędziego śledczego Il 
rewiru na powiat dziśnieński w Głę- 
bokiem. (e. k.) 

dyti PoSpOdArCZe. 
Redukcja personelu w wielkim 

przemyśle, 

  

      

Zakłady przemysłu wlėkianniczago 
'w dalszym clągu redukują personel. 
Pomiędzy innemi Tow. akcyjne Za- 
wiercie zwolniło w dniu 24 b. m. 1388 
robotników, Jestto nowe wielkie ob- 
ciążenie rynku pracy bezrobotnymi, 
którym będzie musiał przyjść z po- 
mocą Fundusz bezrobocia, 

Z całej Polski. | 
Redaktor b. „Gazety Warszaw- 
skiej” przed Sądem Najwyż- 

szym. 

Dziś o g. 10 rano rozważana bę: 
dzie w sądzie nawyższym (pałac 
Krasińskich) skarga kasacyjna redsk 
tóra b. „Gazety Warszawskiej”, р.! 
Zygmunta Wasilewskiego, skazanego 
w sądzie apelacyjnym na siedm doi 
aresztu za artykuł „Szantaż i prowo* 
kacja”, skierowany pod adresem kc- 
mitetu uczczenia prezydenta Rzeczy: 
pospolitej ś. p. Gabrjela Narutowi- 
CZA. 

Sprawę tę, jak wiadomo, wyto- 
czył b. prezes ministrów p. Artur 
Śliwiński, działający jako prezes ko- 
mitetu uczczenia, znajdującego się 
pod protektoratem Prezydenta Rzpli- 
tej St. Wojciechowskiego i w skład 
honorowego prezydjum którego wcho» 
dzą: marszałek Sejmu M. Rataj, ks. 
kardynał Kakowski, minister Sikorski, 
розе! Witos, marszałek Piłsudski oraz 
cały szereg znanych ze świata neuko- 
wego, literackiego i politycznego oso 
bistości. Ё 

  

Zjazd inspektorów pracy. 

WARSZAWA, 6.X (Pat.) Da. 6 b., 
m. przed południem rozpoczął się w 
Ministerstwie Pracy i opieki społecz: ; 
nej siódmy ogólne-państwowy zjazd 
inspektorów pracy. 
dokonał miaister pracy i opieki spoe 
łacznej p. Franciszek Sokal. į 

Medał ku czci Ś. p. Franciszka 
Nowodworskiego. 

Staraniem stałej delegacji zrzeszeń 
i instytucji prawniczych Rzeczypospo- 
litej Polskiej w porozumieniu z ko- 
mitetem uczcząnia Ś. p. Franciszka 
Nowodworskiego, wybito medal na 
cześć ś. p. Fr. Nowodworskiego. Pier- 
wszego Prezesa Sądu Najwyższego 
prezesa wydziału karnego komisji ko- 
dyfikacyjnej. 

Medal na stronie głównej zawiera 
podobiznę zmarłego, na stronie od- 
wrotnej sylwetkę frontonu Pałacu Rze- 
czypospolitej a w otoku ostatnie wska- 
zanie zmarłego. „Chrońcie Niezawi- 
słość Sądów — te ostoja praworząd- 
ności”. 

Madal wykonał w jasnym bronzie 
znany artysta rzezbiarz Stanisław Le- 
wandowski. 

Pojedyńcze egzemplarze rozesłano 
ważniejszym muzeom polskim. Pozo” 
stałe kilkadziesiąt egzemplarzy są do 
nabycia w cenie po 20 zł, za sztukę 
u Sskretarza Komitetu uczczenia ś.p. 
Franciszka Nowodworskiego w Biu- 
rze Prezydjalnęm Sądu Najwyższego, 
Plac Krasinskich 5. tel. 310:75,w biu- 
rze głównem Komisji Kodyfikacyjnej, 
ul. Mokotowska 14 tel. 91-82 oraz u 
członków podkomisji Stałaj Delegacji 
Zrzeszeń | lastytucji Prawniczych Rze 
czypospolitej Polskiej, Sędziego Sądu 
Najwyższego K. Berezowskiego, ul. 
órawia 4, tel. 121 02 adw. K. Głę- 

bockiego ul. Krucza 13 m. 4 tei. 67 
93, adw. Stanisława  Kijeńskiego ul. 
Krąk-Przedmieście 30 tal, 16 50, Sę: 
dziego Sądu Najwyższego Dr. E. St. 
Rappaporta „ul. Krucza 49 m. 6 tel. 
150-12. 

Dochód ze sprzedaży medalu prze 
kazany będzie fundacji imienia Fran- 
ciszka Nowooworskiego. 

Ojciec dziadkiem swojego 
dziecka. 

Policja krakowska aresztowała nie- 
jakiego Antoniego Karasia lat 52, 
ojca ośmiorga dzieci, pod zarzutem 
kazirodztwa. 

Karaś, jak śledztwo wykryło, od 
dłuższego czasu utrzymywał stosu- 
nek miłosny ze swą 20-letnią córką 
Jadwigą. Owocem tego potwornego 
stosunku było dziecko, które powiła 
jego córka. Karaś został odrazu о)- 
cem I dziedkiem swojege własnego 
dziecka, matka noworodka jest Sio 
strą swej córki. Ponieważ Karasiów- 
|na przyznała się w zupełności do 
"dobrowolnego stosunku z ojcem, 
(przeto i ona stanie przed sądem. 
Rozprawa przeciw Karasiom ma się 
odbyć w niedługim czasie przed są- 
dem okręgowym karnym w Krako: 
wie. 
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Z zagranicy. 
Widoki powodzenia niemie- 
ckiej pielgrzymki po kredyty 

do Nowego Jorku. 

Łącznie z zamierzonym wyjazdem 
do Nowego Jorku prezesa Banku 
Rzeszy ar. Schachta, który udaje się 
tam w celu uzyskania dalszych kre- 
dytów dla Nierniec w związku z wy- 
konywaniem planu Dawesa, dowia- 
dujemy się, że sfery miarodajne 
„Federal Reserve Baace” największej 
amerykańskiej instytucji kredytowej, 
bardzo sceptycznie wyrażają się o     możliwości uzyskania przez Niemcy 

zagranicy. 
kredytów. Wiadomość ta nabiera 
specjalnego znaczenia w zastawiesiu 
z niedawną bytnością w Nowym Jor- 
ku viceprezasa Banku Polskiego dr. 
Młynarskiego, który? właśnie w „Fe- 
derał Reserve Banc” uzyskał kredyty 
dia Banku Polskiego. (ATE). 

Oficerowie „czarnej* relchswe- 
hry mordują swych przeciwni- 

ków. 

BERLIN, 5.X. Policja kryminalaa 
wpadła na trop morderstwa, dokona= 
nego przez kilku oficerów t. zw. 
czarnej reichswehry. Panniere, który 
był zagrzebany w pobliżu placu ćwi- 
czeń w Doeberitz. Trup miał znaki 
od uderzeń sztaby żelaznej i ślady 
kul karabinowych z tyłu głowy. Jako 
sprawców aresztowano por. Sendena, 
Klapotha i wielu innych. 

Pannier został zamordowany wsku- 
tek podejrzeń, że innym obozom 
niemieckim zdradzał, co się dzieje 
w czarnej reichswehrze, której istnie- 
nia Ententa zakazała. 

„Welt am Montag” podając wia: 
domošė 0 morderstwie, dodaje, że 
według dotychczasowych wyników 
śledztwa w r. 1923 zamordowano w 
ten sam sposób 14 żołnierzy | ofice- 
rów czarnej reichswehry. 

Zgon Patrjarchy Zaleskiego. 

RZYM. Dnia 5 b. m. nad ranem 

zgon okrył żałobą całe dlchowień: 
stwo. Zmarły Patrjarcha pochodził z 
Polski £ przez długie lata był metro- 
politą w ladjach i na stanowisku 
swern położył ogromne zasługi dla 
kościoła. W kołach misjonarskich i u 
władz kościelnych cieszył się on uzna- 
niema i zasłużonym szacunkiem. 

Bunt w wojsku w Chili. 

BUENOS-AIRES 6 X. (Pat.). Dzien- 
niki donoszą, że w Chili zbuntowały 
się trzy pułki. Według dalszych do: 
niesiań, buntownicy uwięzili w domu 
prywatnym prezydenta republiki Alak- 
szndriego. 

Amerykański regulamin dla 
lokatorów. 

W N. Jorku rozpoczęto budowę 
65-piętrowego drapacza nieba. który 
będzie najwyższym z istniejących. 

Kandydaci na lekatorów w tym 
domu będą jednakże musieli się zde- 
cydować na spore poświęcenie. Wła- 
ściciel drapacze, architekt Concle, po* 
stanowił bowiem wynajmować mie- 

„szkania tylko tym, którzy się zobo- 
wiążą: 1) chodzić co niedzielo do ko- 
ścioła, 2) uiszcząć składkę na misję 
efrykeńską nawracającą murzynów 

|na chrystjanizm, 3) nie palić cygar, 
| fajek, papierosów, 4) nie pić. 

W domu mr. Concle 
jsią 5500 mieszkań. 

Czy i ilu kandydatów znajdzie sję 
w М. Jorku gotowych do przyjęcia 
zobowiązań moralnych, związanych 

| & zaszczytem mieszkania w najwyż- 

  
znajduje 

Otwarcia Zjazdu zmarł tu Patrjarcha Zaleski, którego szym na świecie domu? 
        

KRONIKA. 

  

4 Dziś—N, M, P, Rożańcowej 

  

Środa | Jutro—Brygidy Wd, Pelagji. 

7 Wsehód siońca— g. 5 m. 47 

Paździer.j zuchód „” — 5т 00 

URZĘCOWA 

— Reorganizacja Komisarjatu 
Rządu. Nastąpi w połowie listopada | 
rb., tak że z dniem 1 stycznia 1926 
roku praca nad tą reorganizacją zo” 
stanie zakończoną. (I) 

Zatwierdzenie 
pósiedzenia Rady Miejskiej. De- 
iegat Rządu zatwierdził protokół po- 
siedzenia Rady Miejskiej z dn. 17 go 
września rb. (I) ' 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
W czwsrtęk dn. 8 b. m. o godz. 8 
wieczór w lokalu magistrata m. Wil- 
na odbędzie się posiedzenie Rady 
Miejskiej, Na porządku dziennym: 

1) referat w sprawie zwrotu kaucji 
inż. B. Stankiewiczowi (b. przedsię 
biorcy przy budowie przez związek 
miast, rosyjskich baraków zakaźnych 
w Porubanku); 

2) referat w sprawie uchwały ma: 
gistratu o niezajmowaniu stanowisk 
w magistracie przez krewnych i po 
winowatych; 

3) referat w sprawia powołania 
komisji do sprawdzania deklaracji i 
szacunku placów i lokali dla wymia- 
ru państwowego podatku od lokali i 
placów niezabudowanych; 

4) referat w sprawie ustalenia ta: 
ryfy dla kommunikacji autobusowej; 

5) referat w sprawie ustalenia ta- 
ryfy dia komunikacji taksometrowej; 

6) refarat w sprawie projektu bu-; 
dowy 2ch gmachów dla szkół ро- 
wszechnycb; 

7) referat w sprawie obstalowania 
projektu gazowni; 

8) 
zwrotu opłaty szkolnej za dzieci pra- 
cowników miejskich, uczące się w 
szkołach średnich. (i) 

— Parlamentarzyści francuscy 
w Wilnie. Dnia 18 b, m. w niedzie: 
lę, jak już wzmiankowaliśmy zawita 
do Wilaa wycieczka parlamentarzy- 
stów francuskich w liczbie 14 stu o 
sob. Lista uczestników wycieczki 
przedstawia się jak następuje: Biok 
Nsrodowy — Emanuel Evain, Barthe- 
lermy Robaglis, republikański — so- 
cjalista Philippotaux, radykalni socja: | 
liści Cnarles Guilhaumen, Andre Mal- 
larme, socjaliści: Aadrieu, Pressema- 
ne, Marius Poutet, Charles Spinasse, 
Andre Fevriar, Alfred Maes, Raoui l 
Evrard, Henri Gamard, Jean Locguin, 
Arthur Chaussy. Towarzyszą wyciecz 
ce członek poselstwa polskiego w 
Paryżu p. Arciszewski oraz p. Broni- 
sław Bohdan Wyszyński z MSZ. (Pat). 

Ze Zw. Lokatorów. Oirzymujemy 
następującą notstkę: „Wobec zachwia- 
nia się kursu złotego, a co zstem 
idzie — zwyżki dclara, niektórzy wł. 
nieruchomości wymagają opłat ko 
mornianych nie 2.66, za rubla przed: 
wojennzgo, lecz 3.25, lub 3.50. 

Uważając powyższe za jawny szan 
taż. Zarząd Zw. Lokatorów zaleca w 
podobnych wypadkach wyzyskiwaczy 
godzących w podstawy złotego pcl- 
skiego i tem samem uprawiających 
lichnwę — pociągać do odpowiedzial: 
ności sądowej”. 

protokółu | 

referat w Sprawie wniosku: 

— Przyjazd ministra. spraw 
wewnętrznych na uroczystoście 
wileńskie. W związku z wyzwoleniem 
Wilna na uroczystości jakie się cd- 
będą w Wilnie w dn. 9 b. m. projek- 
towany jest przyjazd ministra spraw 
wewnętrznych p. Władysława Raczkie- 
wicza. (I) 

— Tymczasowy rozkład jazdy 
autobusów. Do czasu ustalenia sta- 

fłego rozkładu jazdy autobusowej O- 
| kręgowa Dyrekcja Robót Publicznych 
w Wilnie ustaliła tymczaSowy rozkład 
jazdy autobusów na linji Zwierzyniec 
— dworzec osobowy, a mianowicie! 
Wylazd zs Zwierzyńca ogodz. 7 m. 
30 rano, tak samo I z dworca Oso- 
bowego i t. d. licząc na jedan kurs 
w jedną stronę 30 minut, (I) 

Z_ KOLEI. 

— Zmiany w Dyrekcji P. K. P. 
Wśród kół kierowniczych Dyrekcji 
Kolejowej Wileńskiej mają nibawem 
zajść zmiany - personslae, Przede- 
wszystkie ma ustąpić z zajmowane: 
go stanowiska naczelnik wydziału 
eksploatacyjnego Zalisz, który w tej 
sprawie zosiał wezwany do Minister- 
stwa Kolei w Warszawie. Stanowi- 
sko jego obejmuje inżynier Łaguna 
dotychczasowy naczelnik oddziału 
wileńskiego. Pozatem ma ustąpić 
naczelnik kolei wąskotorowych inż. 
Tuz. który przechodzi na stanowisko 
referenta przy Ministerstwie Kolei. 
Krążą pogłoski, że zmiany te, są wy» 
nikiem rewizji senatorskiej, która 

przed dwoma laty badała działalność 
poprzedniego prezesa Dyrekcji Wl- 
leńskiej Inż. Landsberga. (8. k.) 

SPRAWY _ BUDOWLANE 

— Z posiedzenia komitetu bu- 
dowlanego. W dniu 6 bm. w io- 

; kalu Dalegatury Rządu odbyło się 
posiedzenie komitetu budowy domów 
dla przyszłego starostwa w Moło* 
decznie. (I) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
— Wyjazd robotników do Franj| 

W ubiegłym miesiącu Pzństwowy (l- 
rząd Pośrednictwa Pracy, wysłał za 
pomocą Misji Francuskiej 44 robotni- 
ków do robót rolaych we Francji, 
przyczem zanotowano przy rekrutacji 

robotników znaczny nepływ kandyda- 
„tów z prowincji: (1) 
| — Zapotrzebowanie na robot- 
ników. Do Państwowego» Urzędu Poś- 
rednictwa Pracy, wpłynęło zapotrze- 
bowanie do majątku w okolicech m. 
Wilna na 30 robotników do kopania 
kartofli, (I) 

— Strajk. D. 2 b. m. zastrajko- 
wało 34 robotników przy robotach 
kanalizacyjnych prowadzonych przy 
ul. Dobrej-Rady, który trwa nadal. 
Strajkujące robotnicy żądają wypłaty 
zaległych trzech - miesięcznych rat. 
Strajk spoczyna w rękach robotnika 
Józefa Nadłowskiego, zam. we wsi 
Rówieńce 3. 

Przebieg strajku spokojny. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Posiedzenie komisji odwc= 
ławczej. Dziś w środę o godz. 7 

wieczór w lokalu Państwowego Urzę- 

du Pośrednictwa Pracy (Zawalna 2) 

pod przewodnictwem naczelnika Wy: 

działu Prasy i Opieki Społecznej p.   
3 

Konrada Jocza, odbędzie się posie: 
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dzenie komisji obwodowej w celu 
rozpoznania podań dla bezrobotnych 
robotników, którym odmówił wydania 
zasiłków Zarząd Obwodowego Fun- 
duszu Bezrobocia. (I) 

— Na jakich robotników było 
najwięcej zapotrzebowań. Według 
statystyki Urzędu Pośrednictwa Pracy, 
dsło się zauważyć na robotników 
niefachowych, służbę domową i na 
robctników z przemysłu budowlanego. 

— O kary na pp. pracodaw 
ców. W ostatnich czasach doło się 
zauwsśżyć na terenie okręgu edmini- 
stracyjnego uchylanie się pracodaw 
ców od obowiązku regvlicji wolnych 
posad w myśl rozporządzenia Mini: 
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej 
z dn. 15. V. 25. 

nie korzysta 500 osób, a pracowni- 
ków umysłowych 50 osób. (I) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Dzień artysty żydowskiego. 
Wczoraj odbyło się w tentrze „Palaca" 
przedstawienie na rzecz Żydowskiego 
Związku Artystów w Polsce z udzia- 
łem prezesa tegoż związku, znanego 
artysty p. Samberga, który w tym ce- 
lu specjalnie przybył do Wilna. 

— Poseł Wygodzki u premjera. 
Onegdaj poseł Wygodzki uzyskał 
zudjencję u premjera Grabskiego i 

KURJER 

zmiany w cbliczaniu i wadze listów 
prywatnych w obrocia wewnętrznym. 
Wsgę listów podniesiono z 250 do 

gr. i w związku ztem ustanowio- 
no nową stawkę opłaty dla listów po: 
nad 250 do 500 gr. Zmiany te obo: 
wiązują również w cbrocie pocztowym 
z W. M. Gdańskiem. 

— Kupony 8 procent. pożyczki. 
Ministerstwo Skarbu poleciło kasom 
skarbowym wypłacać za kupony prź- 
dziernikowe 8-mio procentowej po 
życzki konwersyjnej: za kupon 40 
groszowy 46 gr., za kupon zaś 2-zło- 
towy 2 zł. 30 gr. 

Z. PROWINCJI. 

— Teatr w Grodnie. 
cie sezonu teatralnego w Grodnie 

Rozpoczę: 

Wyrwięz, Piwiński, Puchalski, Wołej- 
ko, Ignacy i Kubiński. Na początek 
sezonu dana będą: „Spadkobierca” 
— Grzymały Siedleckiego i „Pan Jo- 
wialski" Fredry — i „Codziennie o 
5tej”. Gmach teatralny został odre- 
montoweny i upiększony odpowied 
niemi malowidłami. (e. k.) 

— Odezwy i sztandary komu- 
nistyczne. Dnia 2 bm. we wsi Oku- 
niewo gm. Marjańskiej pow. słonim* 
skiego nieznani sprawcy  rozrzucili 
odezwy komunistyczne, oraz wywie- 
sili 2 czerwone sztandary z napisami 
w języku białoruskim. Na pierwszym 

WI 

bm. w okolicy Wolmy pow. stelpec- 
kiego patrol K. O. P. wysłaną ze 
strażnicy 52 aresztowała dwuch głu- 
choniemych osobników, usiłujących 
przejść granicę z Polski do Rosji, i 
nie posiadających żadnych dokumen: 
tów osobistych. Obu osobników sk'e- 
rowsno do dyspozycji Ekspozytury 
Policji Politycznej w Stołpcach. (a.k.) 

— Nawet bolszewicy go nie 
chcą Dnia 3go bm. o godzinie 1 
między słupami graniczącemi Ne 597 
1 598 pztrol K. O. P. wysłana ze 
strzelnicy Ne 46, Wiszyn, pow. wilej 
skiego aresztowała Dmitra Szymia 
no, który wysiedlony przez władze 
polskia dn. 30 bm, do Rosji Sowiec- 
kiej został wyrzucony z poza granic 
Rosji przez bołszewicką straż granicz 

przedstawicieli polsko rosyjskich ce- 
lem omówienia sprawy wydania za- 
branego inwentarzu. Ze strony pol- 
skiej występował starosta pow. Dzi- 
śnieńskiego p. J. Kowalewski w oto 
czeniu kilku urzędników starostw i 
oficerów K.O.P. — stronę rosyjską 
reprezentował naczelnik komendan- 
tury „ucząstka” Lejba Goldsztejn i 
7 oficerów sowieckich, Postanowic- 
no zwrócić zrabowane konie i bydło 
oraz odbywsć co pewien okres cza 
su spotkania na granicy. (a. k.) 

DSE-SNOSZKOT 

kewskim i prima-baleriną Wojłocznikową 
dopełnia artystycznej całości. 

W przygotowaniu „Madame Pompado- 
ur*—Falla. 
  Z 

— 

Z sądów. 
Kara śmierci 

We wtorek 6 bm. Sąd „Okręgowy w Wil: : 
nie pod przewodnictwem prezesa Owsianki - 
I sędziów Jodzewicza I Kontowte rozpatry - 
wał w tryble doreźnym sprawę Kazimierza 
Niedzwiedzkiego, oskarżonego o zabójstwo 
konduktora Fugustyna Turiło. Do sprawy ° 
powołano 7 świadków. Zabójstwo miało , 
miejsce w d. 4 września w pobliżu fabryki * 
pap'eru w Kuczkuryszkach, gdzie oskarżony 
z zamordowanym raczyli się wzajemnie I 
po skończonej libacji na drodze Niedzwiedź- 
ki zarżnął scyzorykiem swego towarzysze, 
rabując mu 75 złotych. W chwili wybierania 

  

liczy lat 19. (a. k.) 

  

    

  

Ruch wydawniczy. 
Michalina Domańska.: Małżeństwo 

Zygmunta Kieticza. Powieść. Zamość. 
Zygm. Pomareński i S-ka. Oddziały w War- 
szawie, Krasnystawie 1 Włodzimierzu. 

Bardzo dobra ak'ualność. Powojenne 
stosunki i stadła. Kobiety wychowane przez 
wojnę I wykolejone przez nią Różne kurki 
zajmujące się medjumiznem, różne kobie- 
ciątka I mężczyźniątka, typ nowej kobiety 
Hanki, żony Kietlicza, zbyt obowiązkowej, 
zbyt człowieczej. zbyt samodzielnej dla pra- 
wdziwego mężczyzny. Dobry typ Ryśki z Kre- 

    

Ne 227 (379) 

widłową grę I może dlatego wynik ten nie 
był jeszcze gorszy dła wojskowych. 

Najlepsi z cywilnych byli: Missiura, To- 
welowicz | Grabow.ecki !, Szaller i Birn- 
bach zamalo ruchliwi. 

U wojskowych zauwažylišmy kilku gra 
czy zupełuie albo prawie nieznanych. Widać 
ztego, że skład robiony był na poczekaniu. 

Na lewym łączniku grał kpt. Ryszanek, 
który w środku sezonu wycofał się zupełnie 
z gry, lecz mimo to niejednokrotnie zagra- 
żał bramce biało czarnych. Alel A propos 
tych reprezentacyjnych kostjumów. Gdyby 
się ktoś silił, toby czegoś brzydszego nie 
wymyślił — każde z biur pogrzebowych od- 

, kupi z przyjemnością te kostjumy—radzimy 
sprzedać, bodaj ze stratą. 

Sędziował p. mjr. Kowalski. (I) 

    

  

Ceny rynkowe 
w dniu 6 — X—25 r. Wcbec tego Państwowy Urząd fast dnia 106 SZR ną. Tego rodzeju wypadki są obja- się do Wilna, ażeby kupić buty za zrabo- Pośrednictwa Pracy wystosowzł do o pr a a m. po > a wem niemal codziennym i najbliższe Wa piEaaos i przytrzymany przez Chleb biały kilo. . . . . . « . . 

włedz administracyjnych karne wnio- Franciszka Rychłowskiego jako dy- Losiedzenie komisji prywatnej do Panc, Oskarżony Roa dana и wołowy ae i ii ski. (/) rektora z ramienia magistretu m. likwidacji zatargów granicznych mra а 'ЗЧ па rozprawie spokojnie, » O PRZOWY . « 4 4 2 64 0, 
: Grodne, sekretarzem jest p. Leozold bs ® pragnac zmniejszyć swą winę. Sąd po na- Mąka pytlosa 50 proc, . ... . — Bezpłatne obiady dla p - Biików " 3 „ Stworzyč pewien „modus wiwendi” radzie wyniósł wyrok skazujący Kazimierza —„ s BAMaG [5 zbawionych pracy. Akcja wydą. D*t A sA e nec w tych sprawach. (a. k.) Po 54 me niera Seara W TRZOWRGD Ki a 1 ; l PP. unin ychlowska, erows, Žr ;,„ prokurator Jankiewicz. bronę prowadzi pszenna amerykańska .. 

: ::1…: a pa: ge a wa = Jasińska, Franklówna, Oslikowskz, 5 z Z inwentarz. 2 z urzędu adwokat M. Bajraszewski, który Mięso wieprzowe . . « « «. 1... R platnyc obiadów tra a2dal z Pilati 1 pp. Hajdugs Dąbrowski go bm. w okolicy strażnicy K.OP. też po wyroku złożył prośbę do łaski Naj оо ОЕа от ROBIE KZ czego robotników pracujących fizycz- : 9% › Gruždzietowo, odbyło się spotkanie wyższej ze względu na wiek zabójcy, który „ baranina 
„ wołowe trefne ł gat. 
» ” koszer 1 даё . .. 

Maslo przymo'o«e ё 
„ . miejscowe ,. .. 

Słonina krajowa . . 
»  śmerykańs:a 

Cukier kostkowy ь 
„ kryształowy . . . 

Kasza dr.bna jęczmienna 
„ cała gryczena . . 

Ryż burma « »'; ..« « 
Ser biały domowy 
Sól jadalna blsła 
Ryba—szczupak . 
Mydło do prania 
Ziemniaki 16 kigi 
Ję: zmień :00 kil 
О1Е 5 аее 

  

    
    

      
   

      

prosił go ażeby wreszcie Ministerstwo z pich był napis: „Precz z obszarni- WYPADKI I KRADZIEŻE. = B eis e a ro Kanos s 
Skarbu wypłaciło korwpensację robot- niczo kapitalistycznym rządemI Niech W Wilnie НУЕ czlowdadenć Stylidutorki prosty, UNalfR Owcy 0:2 
nikom nieczynnych obecnie fabryk żyje rząd robotniczy”, na drugim: 2 nie silący się na modernizmy, ale też nie Śledź sztuka . . 
tytoniowych. P. Grabski przyrzekł „Precz z wojną, niech żyje bohater- — Kradzież. Dn 5 b. m. na dworcu monotonny inie rozwlekły. Zajmująca I do- z. Sziesiątek . 
prośbę tą uwzględnić. stwo proletarjatul Niech żyje polska osobowym Wilno Ajzikowi Cynejce (zam. bra powieść Obiad metr . . 

— Na zjazd rzemieślników ży- sowiecka Republika”. Sztandery zo- e oai SOC mma A 
dowskich w Warszawie. Wyjechała stały skonf:skowane przez policję (a.k.) * ""— pla udało się. Dn. 5 bm, niezna- 554 = delegzcja z ramienia a. — Zjazd delegatów rolnych w n! złodzieje usiłowalł a= kantor głów- Rozmaitoš ci Giełda warszawska 

ku rzamiedlalcznco zlożona £32050b Lidzie, Dnie 3 bm. © godz. 1l ra е аао Р „zaułku, knacowikim, 1 A. PrazozaID В, Žiruklam, Da „C26lę no w lokalu Klasowego Związku Za- TREE: Alo J. D. R fell ; * a. pieniężna Zjazd wybierze stałą radę rzemiešl- 50 zł. zostali spłoszeni przez dozorcę I . D. Rockefeller poetą. śorzedak Nga y a wodowsgo robotnikėw rolnych w Li- zbiegli. (I) i P pno niczą, która będzia reprezentowała ; Miljarder x zawodu, sportowiec х ата- Belgju 2697 27,03 26,91 int z leślników Żydów, polą- dzie, odbył się Zjazd delegatów rol- Na prowincji torstwa, John. D. Rockefeller stał się poetą Dolėry 5,95 5,97 5,93 
nteresy rzem w Zyćów, Po: nych z powiatu lidzkiego przy udzia- Р : z zadowolenia. Holandja 241,25 241,85 _ 240,65 czonych w jedną organizację krajową. | 30 osób pod przewodnictwem Fe- — Skradzieno: Dn. 5 b. m. Szmulo- Poczje miater Rockefellera obracóją Londyn 27,80 27,87 27,73 — W sprawie opodatkowania liksa Cuisa, (2. k.) wi Cynglerowi zam. w Oszmlanie przy ul. Slę głównie naokoło jego własnej osoby. Nowy York 5,8 6,00 5,96 
lekarzy. Celem ustalenia dochodów ; R Pochudzkiej 63, 6 par bucików wartości W Jednym z poematów odczytanych przez Paryż 2768V2 | 27,75 27,62 lek: odlegających opodatkowaniu | 7 Za podpalenie. Dnia 2 bm. 153 złotych. autora na zebraniu klubu amatorów golfa, Praga 17,78 17,81 17,74 lekarzy, pi tg y P na sesji wyjazdowej Sądu Okrego- — Dn. 30 ub. m. Emilowi Kopelowicz, opisuje 86 letni poeta swe życie: Wledeń 84,60 84,81 84.39 
Izba Skarbowa zwróciła się w tej o Nowogródzkiego w Nieświeżu ZA”: w Wilejce powiatowej, nafty wartošci „Życie moje porównalbym z długlemi Włochy 24,16 24,22 24,10 sprawie do polskiego Zelązku lekarzy, W*9 g BO I 320 zł. I radosnemi wakacjami wypełnionemi pra- Szwajcaria 115,70 115,99 _ 115,41 

Wilner Tog” podając tą wiado- ZOStał skazany w trybie doraźnego — Wielki popyt na konie. Dn. 8 cą | rozrywkami.. Bóg był dla mnie dobry Stockholm 16120 161,60 160,80 
© ostępowania Józaf Borkowski ва bm. Michałowi Kościenicy zam. we wsi B.- 1 laska Jego spoczywała na mnie”... Kopenhaga 107,05 107,30 1 mo. krytłkaje. postepowanie by | nowa ciężkie więzienie. Bo. hodki. gm. świsskiej, poł. <Dwietiadskiago - - Przyndlmniej jodem <ziowisk zedowo: Ro ang. 25:25 2032 2019 Skarbowej, która nie uważała za 510 & * nieznani złodzieje skradli konia wartości lony ze swego losul Franki i 24,43 24,49 24,37 

sowne zasięgnąś informzcji w tej 
mierza również u żydowskiego związ: 

rkowski oskarżony był o podpalenia 
folwarku Łotwinowszczyzna gm. snow 

250 zł. ч 
— Józefow! Turło, zam. w Hoducisz= 

    

    

5 proc. poź. konwers. 43,1/2 
8oo proc. Poż. konwers. 70 

ku lekarzy. skiej pow. nieświeskiego. (a. k.) kach, nieznani złodzieje skradli z pastwiska | Poż. kolej. 85—80--85 
— Možliwa secesja žydowskich — Ciągle odezwy. Daia 1 bm. konia wartości 100 zł. Ze sportu. pobraka A. ek 

przedstawicieli komisji szacunko- 
wej. Pomiędzy žydowskismi czlon- 
kami komisji szacunkowej obecnie 
jest debatowana kwestja zupełnego 
wycofania się z tych komisji, a to 
dlatego, że zdania żydowskich człon- 
ków nie brane są w rachubę, a plst- 
nikom żydowskim wymieizone są 
horendalnie kwoty podatków. 

z POCZTY. 

— Waga listów. Od dnia 1-go 
października wprowadzono pswne 
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- < Złe Trawienie 

nadweręża 

duszę i ciało 

ną terenie gminy Rakowskiej pow. 
stołpeckiego rozrzucono odezwy ko- 
munistyczne podpisane przez Cen 
tralny Komitet Wykonawczy Komu- 
nistycznej Partji Białorusi Zachodniej. 
Odezwy te oraz 15 egzepmilarzy ty: 
godnika „Bolszewik” Ne 39 zostały 
skonfiskowane przez władze bezpie- 
czeństwa publicznego. (e. k.) 

Z POGRANICZA. 

— Coś za dużo tych „głucho: 
niemych". W nocy z dnia 1 na 2 

zaparcie stolca 

S
S
E
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E
G
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Teatr i muzyka. | 
— Teatr Polski (Gmach „Lutnia. 

Opera I operetua). Dziś grana będzie | 
w dalszym ciągu melodyjna operetka Kal- | 
mana „Hrabina Marica”, która na premje- | 
rze zyskała ogólny poklask i uznanie, dzię” 
ki wybitnej grze całego zespołu 

W rolach głównych okleskiwani byli 
ulubieńcy publiczności: pp. Kramerówna, 
Kozłowska, Redo, Horski, Sempoliński I 
Zarembė. Režyserja B. Horskego wprowa- 
dziła wiele inowacji artystycznych. 

Zespół baletowy z baletmistrzem Bań- 

Kurjer Wiloisi 
niezależny organ demokratyczny 

Reprezentacja cywiinych-Feprezen 
tacja wojskowych 311 (111). 
W aledzielę na boisku 6 p. p. 'eg. zwy- 

czūjem lat ub. spotkały się drużyny skła- 
dające się z najlepszych graczy | wojskow. 
i cywilnych. W roku zeszłym, jak już o tem 
przypominaliśmy, zwyciężyli cywile, można | 
więc było przypuszczać, że w tym roku p. 
kpt. Ryszanek, będąc sam graczem wojsko- 
wym ułoży skład, który umiałby powetować | 
zaszłoroczną porażkę. Stało się inaczej. ! 

Wejskowi wyszli w składzie ostablonym | 
brakiem Zimowskiego | Namysłowskiego 
(sfau'owani w sobotę) i Nawrota, to też wy 
nik 3:1 na korzyść cywili nie był niespo- 
dzianką. Silny wiatr utrudniał bardzo pra- 

w dużym wybarze cd 6 
poleca 

ul Wileńska Nr. 8. 

Krzesła Wiedeńskie 

W. MOŁODECKI    

42/0 listy z. T.Kred. Z. przed, 15,65 16,00 
5% listy z. warsz. przedw. 15,00—15, 05 
41/4 0/0 warsz. przedwoj. 12,75 
6*/6 obligacje rubl. 15 1 16 r.— 7,00 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 
EK | 

Choroby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

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

  

Н z оЕоСС -ОНЕ оЕЕЕ ОННЕа 

Jak postępować? 
Nadeśli| charakter pisma 
swój lub zalnteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową anslizę, charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 3 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokuły, ode- 

zł. 

  

3 dzięki starannemu doborowi treści, а6 п‘. podziękowania nej: A Aptekarza Rich. Brandta i szczególnie zaś dzięki uwzględnieniu (wadze | | Akademików SCE 2 

Ę ( žyciowych spraw szerokich warstw „P. Grafelog. Szyller Szkol- 

  

Szwajcarskie Pigulk 
d 50 lat w całym świecie znany środe 

przeczyszczający 

O) 

x 
m
e
 

przemysłowo = rolniczych 

społeczeństwa 

czytany jest przez wszyst- 

handlowo - 

| urzącej się młodzieży |! 
nik, Piękna 25-34. 

Rutynowana 
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PP. studenci i uczniowie klas wyższych 

w wolnych chwilach od nauk mogą zzrobić 

przy zbieraniu ogłoszeń do kelendzrzy i in- 

nych znanych wydawnictw. Szczegóły w Biu- 

rze Reklamowem od 10 do 11. 

tauczytilka 
studenika uniwersytetu 

udziela lekcji i koepety- 
cji w zakresie kursu szkól 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dia ob- 

Działają łagodnie i skutecznie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. ® 

KACEOWECEREREDZEKEZAKACEME 
Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

kich w Wilnie i na prowincji 

Komu przeto zależy na zjednaniu 
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najszerszej klijenteli 

  

к 2 0 się S niechaj śpieszy z ogłoszeniami do a: Pack - Pojedyt 

Biuro Przepisywań ót Grabowskiego MORA REKLAMOWEGO a POD 
: Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 3 | Gabardinowych „Englisth TTT 

Jesiennych 

Dsmskich i męskich. 

MAGRZYN NOWOŚCI 

MACIEJOWSKI I ARTZT 
Marszałkowska 127. 

Legons de frangals teo 
rja, praktyka, doskonala 

konwersacja, pomoc 
Szkolna, 1 zł. 50 gr. go* 
dzina, miesięcznie ustęp: 

stwo Ludwisarska 11 
m. 12 (od godz. 12 — 4). 

Parter 
cztery pokoje, dwie al- 
kowy duża kuchnia za 
roczne komorne do wy* 
najęcia w okolicy Pióro- 
mont, koło elektrowni. 
Adres w Biurze Rekla- 
mowem S. Grabowskiego, 

Garbarska 1 tel. 82, 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

„ydło Speiłowe 
D ra Ihnatowicza przeciw 
piegom i opaleniu jest 
bardzo delikatne, przyje- 
mne w użyciu I nadzwy* 
czaj korzystnie wpływa 
na skórę. Wszędzie do 

nabycia. 

Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska MHr.1 
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v Zakład Leczniczy —Zdrojowisko 

„NALĘCZOW“ 
cały rok otwarty 

>, 3-godziny od Warszawy. Na sezon jesłenny ceny 
: znižone. Kąplele borowlnowe czynne caiy rok. Bllžsze 

  Cel osiegnie 

zaoszczędzi czasu, pieniędzy i trudu, 

bo w układzie ogłoszenia pomogą 

mu fachowcy bezpłatnie i bezstronnie. 

  

| Do sprzedania Mędliny wiejskie Damski rower, w dobrym 

grzyby suszone sock! stanie ul. Ad. Mickiewi- 

DHP. „ŠWIT“ 
| sza Nr. 27. (Sklep spo- 

ul. Wileńska 23, | 

  

informacje tel. 210-11 i 170—42 od 5 — 8 wiecz. żywczy). 
> prócz niedziel I świąt,           
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: Wydnwsa w imięste wzpśłwiażciełch dSzeł Asiesamis Brsk, Jar”. zeliqorzkiaga Ł   "
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