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Naiežytošė pocztowa opłacona ryczaitem. 
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Cena prenumeraty: 
im : 

Ё{:Ё‚ E Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana 

róg Garbarskiej, tslef. 82, J. Karlins, 

| wszystkie biura reklamowe w 

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
wyszła z druku 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy mosograf,a 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

CZTERY WIEKI 
W WILNIE (1525 —1925). 

Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgeroiech. 

Cena 9 zł, na papierze kredowym 13 zł. 

0390808089090590033800383898 

miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 8, ! 

Księgarnia w. Makowskiego, S-to Jańaka 1, Skład pa- 

Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

kraju 1 zagranicą. I 

|) mancaoe 99009350 999999999992 
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Prenumeratę 

Czynna 
Prenumeratę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 
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Piecioletnia rocznica. 
Upłynęło pięć ciężkich i pracowi 

tych lat od chwili, która bez naszej 
świadomości i nadspodziewanie za- 

kończyła wojny i przemiany jakim 
ulegało Wilao od 1914 do 9 go paź- 

dziernika 1920 r. A nikt wtedy lub 

niewielu tak się na czyn gen. Želi- 

gowskiego zapatrywało. Po za bęz- 

krytyczną radością z powrotu „na- 

szych”, czalła się trwoga co dalej? 

Jak 6w „najazd“ przyjmą dopiero co 

pożegnani (z jakąż ulgą!) czerwoni 
najeżdzcy? Co w związku z armją 

sowiecką będą mieli do powiedzenia 

Litwini, po tek krótkiem panowaniu 

wygnani z Wilna na szczęście prawie 

bez walki? Czy się nie rozpoczną 
bratobójcze boje, czy nie powstaną 

rozruchy na tle rozgoryczeńia ludno- 

ści chrześcjańskiej z powodu udzialu 

młodzieży żydowskiej w czerezwyczaj- 

ce? Co pewie Europa? Liga Narodów, 
właśnie bawiąca w Wilnie w komplet- 

nym składzie swych przedstawicieli: 
Japończyka, Aagliks, Włoche, Fran- 

cuza, Hiszpana i Serbz. Dobrze się 
stało, że oczami swemi stwierdzić 

mogą zapał ludności, spokój wcho- ; 

dzącego wojska i zbliska całą impre- . 

zę obejrzeć. Zadowoleni nie sęl O niel 1 

Obawisją się nowych kocfliktów na; 

wschodzie Europy. Mają dość wojen 
isporów. Pzxl Pexl Nikt szczerzej od 

nas nie powterzał tego okrzyku. Ale i 

najbliższa przyszłość wydawała się: 

groźna i brzemienna w następstwa 

zuchwałego czynu Dysizji Litewsko- 

Białoruskiej. Wszystko stało się, dla 

nas przynejmnie|, tak nagle i niespo- 

dzianis, typowe coup a'ćtst zaskos 
czyło nietylko nas, odciętych od świa: 

ta, ale i samych sprawców do granic 

oszołomienia. W rozmos%: ch z ludźmi, 

którzy się zjawili z wojskiem [ którzy 

tworzyli Rząd Litwy Środkowej, czuć 
było pewne zdenerwowanie jak u 

tych co się rzuczją w głębie by coute 

que coute płycąć! Szybko dowiedzie- 

liśmy się, że autorem i rozkazodaw 

cą całej wyprawy, buntu i crganiza- 

torem przyjść rnającej formy rządów 

jest Józef Piłsudski. Ten, którego 

wrogowie stale nazywali condottierem, 

postąpił też w jedyny możliwy Nae | 

ówczas sposób, czując, iż życiu prze- 

kreślającemu swami  najgłębszemi 

odruchami uczuciowemi wszelkie tra* 

ktaty, zawsze w końcu ludzie wyba- 

czyć muszą i z faktem dokonanym 

się Zgodzić. 

Wielu ludzi Żywiło nadzieję, że 

nie na Wileńszczyźnie się pochód 

Dywizji Litewsko Białoruskiej zatrzy: 

ma. Marzyło się jakieś bezkrwawe 

zajęcie całej Litwy i potem układy na 

! 2niszczoneį Krainie, 

  podstawie zasad federacji dwóch kra” 

jów, z brzegiem morskim i ludnością 

spokrewnioną nader ściśle. 

Isiestety, ani manu militari, ani 

pacyficznemi kombinacjami nie dał 

słę uskutecznić sen ostatniego Ja- 

gieilona. Ludy jego, do których tak 

silne irzewne zostawił orędzie, w ro- 

zdartej krainie poczęły się szarpać i 

rozdzierać wzajemne ray, wyrzekając 

się braterstwa, wspólnoty, tradycji, 

historji, zaprzeczając sobie Odwiecz- 

nych praw do tych miast i ziem, sze: 

roko nad błękitnym Niemnem i Wilą 

rozłożonych. 
O losy Wilaa i Wileńszczyzny, 

toczyć się poczęły s'ę denerwujące 

targi | narady, trwające rok cały, za 

kończoce jak wiemy tryumfalnym 

plebistytem, zakończającym co praw- 

da spór zbrojny, ale stewiejący Wil- 

no i okolice w najfatalniejszej figurze 

geograficznej, w istaym wyrostku 

robaczkowym, grożącym, z powodu 

bliskości dwóch nieprzyjaznych gra: 

nic, stałym stsnem zapalnym, nie 

najzdrowszym dla całego organizmu 

Rzeczpospolitej. 

Na tym odcinku, na tej wysunię- 

tej reducie naszej, musieli się jednak 

ludzia zagospodarować, zorganizować 

życie społaczne i ekonomiczne. W 
z cowiosenną 

przez dwa lata greźbą najazdu, przy 

emigracji wielu sił tutejszych do in- 

nych, bezpjeczniejszych dzielnic, za: 

danie było nie łatwe. Czekał ogrom 

pracy. 
Przez pięć lat zrobiono nie melo. 

W dziedzinie gospoderstwa krejowe- 

go, neprawy i odbudowy wsi, w 

szkolnictwie, w uporządkowaniu 

miest, w pracy oświatowej, olbizy- 

miego dokonano wysilku, Ale, uderz- 

my się w piersi? ilu z tutejszych lu 

dzi stanęło do wsrsztatu? Czy nie 
przybyszom z innych dzielnic za 

wdzięczemy większą część tego co 

się u nas dokonało, naprawiło, zbu- 

dowało? 

Czy nie za wiele okazało społe- 
czeństwo tutejsze bierności i wyrze- 
kai na „przybyszów”, a za mało 

inicjatywy i energji? Czy nie w tem 

leży źródło owego pesymizmu i bra- 

ku szczerego zapału do pracy jaki 
ogólnie widzimy? Rocznica dzisiejsza 

jest odpowiednim dniem do rozpa' 
miętywania sobie tych rzeczy i wy: 

ciągnięcia z nich koasekwencyj. 
ке Фн 
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© Przyjmuje cd 9—10 rano. 
W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz, 1—3 po poł, 

  

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

leńskiego" mleści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

„Konferencja w Locarno. 
‚ Prasa paryska o Spotkaniu Brianda 

z Lutherem. 
PARYŻ, 8.X (Pst.) Dzienniki wykazują wielkie zainteresowanie sprawą 

spotkania Brisna' „a z Lutherem”. 
Podnosząc oświsdczenie Briand'a, iż Francja nie uczyni nigdy przed 

miotem targów wiernej swej przyjeźni dla Pclski I Czechosłowacji, kore- 
„spendent „Matin* z Locarno stwierdza, że Niemcy znają obecrie dokładnie 
granice do których może się posunąć nasz duch pojednawczy i mimo to 
pozostają w Locarno, co już jest znamienne. 

Angiełskie źródło oficjalne o naradach 
w Locarno. 

LONDYN, 8.X (Pat). Radjostacja w Lesf.eld podaje z Loczrno: Mimo 
proby zmącenia spokoj, narady w Locarno obecnie meją przebieg nor- 
melsy i bynajmniej nie dający powodów do niezadowolenie, 

Oczywiście, ostateczny pomyślny wynik nie może być osiągnięty w ciąe 
gu jednego dnia. 

Widoki zaś ostatecznego powodzenia wzmacnieją rozmaite dążenia 
wszystkich delegacyj do osiągnięcia porozumienia, a uczuciom tym towa- 
rzyszy zrozumienie trudności położenia jakia wywiązałoby sią w razie gdyby 
konferencja nie osiągnęła swego celu. 

Stresseman — Chamberlain. 

LOCARNO, 8.X (Pat.) Stresseman mial podobno dziś przed pcłudniem 
jeszcze rozmowę z Chamberlainem, w czasie której, Jak słychać, umówiono 
dokładne aktualne problematy. 

Spotkania w Locarno. 

LOCARNO, 8.X (Pat.) Nastąpiło tu spotkanie Vandeiveldego z nie- 
mieckim podsekretarzem Stanu von Schubertem, oraz Benesza ze stałym 
przedstawicielem Polski przy Lidze Narodów p. Morawskim. 
= a A н 

„Berliner Tageblatt* o rokowaniach 
z Poiską. 

Wykrętne tłomaczenia. 

  
  

BERLIN, 8.X, (Pst.). „Berliner Tegeblatt” pisze o rokowaniach handlo- 
wych z Polską co następuje: Polityka nandlowa Polski kieruje się troską o 
złotego. 

Rząd polski dąży do podtrzymania złotego przez reclamentacje wy- 
wozu. Polska powtarza w tej mierze eksperymenty, które ze złym skutkiem 
przeprowadzały poprzednio Niemcy i Austrja. 

W tych warunkach niełatwo jest znaleść podstawę do pomyślnych 
rokowań. 3 

Polska zamierza podnieść jeszcze swoje stawki celse i 
zakazy przywozowe. 

Niemcy nie mogą rokować, nie znając dokładnych zamiarów Polski 
i nie mając co do nich żadnych gwarancji, s wreszcie, nie mając możności 
Oza sprawy należytego traktowania praw cbywateli niemieckich 
w Polsce, ж 

Trudność jednak zasadnicza leży głębiej: Polska chce wywozić, nie 
chcąc jednocześnie nic wwozić, takie zaś stanowisko nie może być pad- 
stawą obecnych rokowań handlowych. 

wprowadzić 

  

      

Nowy poseł polski w Waszyngtonie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. premjer Grabski przyjął wczorej na posłuchaniu p. Ciechanowskie- 
go, którego nominzcja na posła Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie 
została wczoraj postanowiona na Radzia Ministrow. 

Akt nominacyjny będzie dziś przedłyżony do podpisu p, Prezydento 
wi Rzeczypospolitej. 

P. Ciechanowski wyjeżdźa jutro do Londynu, skąd uda się w dalszą 
podróż do Waszyngtonu. 

      

  

  

Pangermańskie tendencje gdańskich 
centrowców. 

GDANSK, 8.X (Pat.). Wczoraj cdbyło się tu zgromadzenie stronnictwa 
centrum, na którem jeden z przywódców obozu centrowego w Gdańsku 
Msugebauer wygłosił referat poświęcony stosunkom w. m. Gdańskz. Poseł 
Nevgebauer podkreślił nierozerwalne węzły łączące Gdańsk z Niemcami, 
poczem zaatakował Ligę Narodów, która uczynła z Gdańska przedmict 
isrgów i szacherstw i odnosi się do niego z brutalnością silaiejszego. 

EROS O, 

Trocki ambasadorem w Paryżu, 
PARYŻ. 8,X. (Pat.). Dzienniki rosyjskie wychodzące w Londynie do- 

noszą, że Trocki ma być wkrótce zamianowany ambasadorem w Paryżu. 
Nominacja jego pozostaje w związku z niezadowcleniem rządu moskiew- 
skiego z działalności posła sowieckiego w Berlinie Krestińskiego, który ma 
być zastąpiony przez dotychczasowego ambaszdora w Paryżu Krasina. 

Z A zz, 

Poselstwo łotewskie w Paryżu. 

RYGA, 8.X (Pat.). Rada ministrów uchwaliła jednomyślnie wniosek w 
sprawie utworzenia poselstwa łotewskiego w Paryżu. 

  

  

Cena ogloszeń: Za wiersz milimet: 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (oh 
wiersz milimetrowy 30 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

y na 1 str. groszy 
oszenia tekstowe) za 

Układ ogłoszeń na 1-ej str. mio łamowy. Terminy druku mogą 

roszy. 

Poszukuję 
mieszkania 4-0 pokojowego 

z wanrą | wszalkiemi wygodami. 
Mogę opłacić kormorna za rok zgóry. 
Ofzity skłedzć: Jagiellońska 7. m. 7, 

Witkowski. 
KRONE Al a OEEODAZ TWORZYC JEC WE ATE 

Wiadomości palyti. 
Reda ministrów na 

Gy Miedzna „posiedzeniu w dniu 7 
Psździernika 1925r. po- 

wzięła następujące uchwały:: 1) roz- 
porządzenie o służbie przygctowaw- 
czej i egzaminie techniczno = leśnym 
kandydatów na stanowiska urzędni: 
ków leśnych | kategorji w admini: * 
stracji lasów państwowych oraz w 
państwowej służbie ochrony lasów, 
2) rozporządzenie o zaszeregowaniu 
do grup uposażenia niższych funk- 
cjonarjuszów więziennych oraz usta- 
lenia dla nich tytułów, 3) rozporzą- 
dzenie o zaliczeniu posterunkowych 
t starszych posterunkowych do kate- 
gorji niższych funkcjonarjuszów poli: 
cji państwowej, 4) rozporządzenie w 
sprawie wywłaszczenia nieruchornoś. 
ci na rzecz skarbu państwa do budo: 
wy kolei państwowej Bydgoszcz — 
Gdynie, 5) rozporządzenie o zniesie- 
miu gminy wiejskiej Wardęgówko w 
powiecie lubawskim województwa po* 
morskiego i wcielenie [ej terytorjum 
do gminy wiejskiej Ryweldzik tego 
powiatu, 6) rozporządzenie o połą* 
czeniu gmin wiejskich Świba i Świ- 
bica w powiecie kętrzyńskim woje 
wództwa poznańskiego w jedną gmi: 
nę wiejską pod nazwą Świba, 7) roz: 
porządzenie o utworzeniu z cbsze- 
rów dworskich całego szeregu samo- 
istaych gmin wiejskich tej samej 
nazwy, 

W kulusrach sejmo* 
za Pra wych mówiono wczoraj 

Sejmu. iż powzięta przez radę 
naczelną P.P.S. uchwa- 

la w sprawie natychmiastowego roz- 
wiązania sejmu, na skutek inicjetywy 
klubu peselskiego P.P.S, będzię roz: 
patrywata raz jeszcze przęz central: 
ny komitet wykonawczy P.P.S. po- 
czem mają nastąpić rozmowy w spra- 
wie rozwiązania sejmu, między klu- 
bem P.P.S. a Am »„ Wyzwolenie”. 

E związku z rozw'ą- 
ze zsałem 4 października 

poselskiego, Yitcu P.P.S. w Galež- 
nie zachowania się cr- 

ganów P. P. podczas tej czynacśeł, 
p. minister spraw wewnętrznych de- 
legował 7 października inspektora do 
spraw bezpieczeństwa M. $. W. dr.. 
Mackiewicza do Poznania i Gaiezna 
w celu przeprowadzenia cdpowied* 
nich dochodzeń na miejscu. 

Marszałek seimu Ra- 
| odbył wczoraj dłuż- 

szą konferencję z pre- 
zesem najwyższej izby 

kontroli państwa, p. Żarnowskim, 
crez przyjął delegację zjazdu rzemieśl» 
ników żydowskich i delegację wiecu 
studenckiego, prowadzoną przez pos: 
ła N.ed.isłnowskiego. 

Przyjęcia u ta 
msarszałka 
Sejmu. 

      

  

Władze wojskowe i cywil- 
ne u Marsz. Piłsudskiego. 

Dnia 7 go b. m. w godzinach wie* 
czornych złożyli bawiącemu w Wil: 
nie p. Msrszałkowi Józefowi Piłsude 
sklemu wizy.ę dowódcy poszczegól* 
nych pułków, stacjonujących w Wil- 
nie oraz przedstawiciele władz cywil- 
nych z zastępcą Delegata Rządu pi 
Olg erdem Malinowskim na czele. 
нсолеажтв П) 

Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

Ut. Mickiewicza 44, m. 17. P. 
od godz. B-ej a Tej wake 
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Z SEJMU. 
Posiedzenie Konwentu Senjorów. 

Żądania ,„„Kłubu Pracy*. Odroczyć posiedzenie Sejmu. 
Zwołać Konwent Senjorów. "Przemówienie posła 

Thugutta. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

R > E R W LL BR NS KI 

Pos. Czerniawski (Ch. D.): „Dy-,nieženia swych fabrykatów, skraca 
skusja nad projektami musi już mieć produkcję. Hurtownicy zaś nia wyda- 
znaczenie polityczne i jeżeli ma na- ją towarów na weksle, których nie są 
stąpić zmiana rządu, co dziś jest |w stanie zdyskontować. Zła wola ze 
możliwe, hasłem naszem nie będzie strony kupców i przemysłowców da 
usuwanie rządu, lecz zmiana. | 

Pos. Poniatowski (Wyzw.): „Naj- | padkach. 
lepszym sposobem załatwienia spra- Mówi się powszechnie o upośle- 
wy jest, aby rząd zgłosił wniosek o- dzeniu Wileńszczyzny pod względem 
droczenia Sejmu na pewien czas ze kredytów, udzielonych przez Wileń- 
względu na położenie państwa zagra- | skie oddziały Banku Polskiego i Ban- 
nicą. Wówczas mógłby marszałek za ku Gospodarstwa Krajowego. Jakie 

Sejm został odroczony do dnia 
20 b.r. Jako charakterystyczny szcze- 
gėl dzisiejszego Konwentu Ssnjorów 
należy zaznaczyć, że o godz. 12 i pół 
w południe delegacja Klubu Pracy 
złożona z posłów Bartla, Tbugutta, 
Cbomińskiego i Kościałkowskiego,zwró- 
сНа 516 do marszałka Rataja z proś- 
bą o natychmiastowe zwołanie Kon- 
wentu Senjorów dla odroczenia ju-, 

(cią i otwartością bez nakładania 50° › trzejszego posiedzenia. 
Marszałek zaznaczył, ża musi u- 

przednio odbyć konferencję z posz- 
czególnemi stronnictwami i dlatego 
widzi się zmuszonym odłożyć zwoła* 

„nie Konwentu Senjorów na czas nie- 
określony. 

Wówczas p. Tbugutćt oświadczył, 
że o ile konwent senjorów nie bę: 
dzie natychmiast zwołany i posiedze- 
nie Sejmu jutro się odbędzie, to on 
postawi wniosek przód rozpoczęciem 
posiedzenia o odroczeniu go na czas 
nieokreślony ze względu na konfs- 
reancję w Locarno podczas trwania 

której nie mogą być swobodnie oma- 
wiane sprawy wewnętrzne. 

fPosiedzenia Konwentów Sie- 
niorów. 

Wczoraj o godz. 7 po pałudniu 
obradował pod przewodnictwem 

, marszałka Konwent Senjorów Sej' 
mu. 

Pierwszy. zabrał głos marszałek, 
który oświadczył, co następuje: „w 
ciągu ostatnich dnl ze strony kilku 
klubów otrzymałem projekty, aby od: 
łożyć dyskusję budżetową, która ma 
się rozpocząć na jutrzejszem posie- 
dzeniu. Podnoszono, że od przedło- 
żenia preliminarza budżetowego i 
projektów ustaw sanacyjnych minął 
zbyt krótki czas; aby można było 
zapobiec bezładowi dyskusji. 

Uznałem, że argumenty są słusz- 
ne. Byłbym w drodze administracyj- 
nej odroczył jutrzejsze posiedzenie 
Sejmu, lecz odłożenie posiedzeń by- 
łoby może żłe zrozumiane przez 
opinję publiczaą, która czeka na roz: 
patrzenie przez Sejm przedłożonych 
vstaw sanacyjnych. Zwołałem dziś 
Konwent Senjorėw, aby zapropono- 
wać odłożenie posiadzeń Sejmu do 
20 b. m., a w międzyczasie, by nie 
tracić czasu na jutrzejsze  posiedze- 
niu odesłać bez dyskusji projekty 
ustaw sanacyjnych do komisji, która 
będzie nad niemi pracowała w mię- 
dzyczasie. 

Równocześnie, projektując to na 
plienum Sejmu, zaznaczyłbym, że o- 
desłanie tych projektów ustaw by: 
najmniej nie oznaczełoby zajęcia ja- 
kisgokolwiek stanowiska wobec rządu 
gdyż o stanowisku stronnictw do 
rządu zadecyduje dyskusja budżeto: 
wa I zakwestjonowanie jej wniosków 
przez Sejm uchwalonych. 

Mowa posła Thugutta. 

Pos. Thugutt (Kl. Pr.): „powody 

‚ © tem,możnaby raczej mówić o obec=j 
nej sytuacji politycznej i gospodar* 
czej, o dotychczasowych próbach 

rządzić to administracyjnie”. 
Marszałek: „Chciałbym przy tej 

jest zdanie p. prezesa? | 
Niestety upośledzenie to jest fak- 

i | sposobności załatwić 2sprawy. Odro- tem, który się zaprzeczyć nie da. Za: 
zamierzeniach rządu. Sytuacja jednak czyć Sejm ze względu na położe ! gadnienie to ujął doskonale p. sena- 
ogólna jak o 
wymaga, ab 

ierwszy Interes państwa nie zagraniczne. Konstatuję, że wię- tor Krzyżanowski w przemówien'u, 
uniknąć dla tego dy- |ksze stronnictwa na 'szą propozycję wygłoszonem na posiedzeniu Senatu. 

skutowania, któreby ustaliło stano- się zgodziły dlategoteż w drodze , Naogół da się stwierdzić nieprawid- 
„wisko naszego ministra spraw zagra: administracyjnej odraczam S:jm bę: łowy podział kredytów w całej Rze: 
nicznych, który gdyby dziś deszedł gdąc pewny, że uzyskam obsoluto: | czypospolitej | systumatyczne upo: 
do głosu musiałby z całą szczercš- rjum. 

Posiedzenie następne zwołane zo: | 
śledzanie Ziem Wschodnich. Oto przy- 
kład: Warszawa korzysta > 329/o ogėl- 

bie hamulca wypowiedzieć to, co u* stanie zapomocą specjalnych zapro: | nego kredytu, Wilno z 1,24, Równo 
waża za konieczne, jeżeli zdać sobie szeń, — W międzyczasie wszystkie !z 0,28, Grodno z 0,11. W Wileńszczyź: 
sprawę z tego, że dyskusja mogłaby 
wywołać wnioski nieobliczalne w 

j związku z działalnością naszego mi- 
tnistra w Locarno. Ozinja pubiiczna 
| zrozumie to raczej, aniżeli mogłaby 
| zrozumieć sytuację, którą Sejm 
mógłby pogorszyć przez konieczną i 
nieodzowną dyskusję". 

Marszałek: „zaznaczam, ża te 
stronnictwa, które zgzdzają się na 
mój wniosek w szczególności na 
odesłanie do komisji projektu ustaw 
senacyjaych mie przesądzają swego 
stanowiska do rządu, a zaznaczam 
to w tym celu, aby nikt z tego po- 
wodu nie znalazł się w fałszywern 
położeniu. 

Pos. Waleron (Wyzw.): nasz klub 
zajął już stanowisko wobec rządu i 
w kwestii rozwiązania Sejmu i sta- 
nowisko to ogłoszono w prasie. 
Gdyby jutro projskty ustaw sanacyj- 
nych znalazły się na posiedzeniu 
Sejmu, musiałbym postawić wniosek 
o ich odrzucenie. Aby tego uniknąć 
proponuję, ażeby w drodze admini 
stracyjnej odroczone jutrzejsze po- 
siadzenie. 

Pos. Kiernik: „Jak można zajmo 
wać stanowisko wobec preliminsrza 
budżetowego, nie zajmując jedno- 
cześnie stanowiska wobec projektu 
ustaw sanacyjnychi* 

Pos. Rozmaryn: „Klub mój znaj: 
duje się w podobnem położeniu, jak 
Klub, Wyzwolenia”i myśmy zajeli sta- 
nowisko i ogłosili w prasie, mimo 

įto, wychodząc z založenia, že dy- 
+skusja budžetowa wystarcza w zu- 
pełności do sprecyzowania obecne- 
go stanowiska Sejmu wobec rządu, 
gotowi jesteśmy zgodzić się na ode- 
słania tych projektów bez dyskusji 
do komisji. Gdyby jednak Wyzwole- 
nie postawiło wniosek o odrzuceniu 
tych projektów klub nasz będzie 
głosował za wnioskiem Wyzwolenia” 

Pos. Bryl (ZLN): „Projekt p. mare 

  

komisje będą pracowały. 

Z Komisji Sejmowej. 

Sejmowa komisja admini-, 
stracyjna załstwiła na wczorejszem | 
posiedzeniu ustawę o utworzeniu | 
Województwa Wileńskiego oraz pro: 
jekt noweli do ustawy o uposażeniu 
funkcjonarjuszy państwowych. 

Sejmowa komisja wojskowa | 
obradowała wczoraj nad sprawą, do- 
tyczącą przemysłu wojennego. 

Wyjaśnień w imieniu Ministerstwu 
Spraw Wojskowych udzielił gen: 
Zymirski. | 

Sejmowa iKomisja Komuni- | 
kacyjna obradoweł: wczoraj pod| 
przewodnictwem pos. Bartla (Kl. Pr.) 
Posjedzenie poświęcone było inter- | 
pelacjom pos. Garlicza (Wyzw.), kt6- 
ry zapytywał ministra kolei, czy zło- 
żone sprawozdanie o _ działalności 
kolei zgadza się z ustawą o zakresia 
działalności ministra kolei. 

Pos. Paczkowski (CHD) interpe- 
lował w sprawie pogłosek o pertrak- 
tacjach z Amerykanami celem wy- 
dzierżawienia kolei. 

Wreszcia pos. Brzostowski (ZLN) 
interpelował w sprawie znanego za: 
mówienia parowozów zagranicą. 

Odpowiedzi na powyższe pytania 
minister kolei udzieli na następnem 
posiedzeniu komisji. 

_ byrie_ gospodarcze. 
Obecna sytuacja gospodar- 

cza Wileńszczyzny. j 

Ankieta „Kurjera Wileńskiego”. | 

X. į 

    

    

Rozmowa z p. prezesem  Wilen-| 

nie handel i przemysł znajdują się w 
cięższych warunkach aniżeli w innych 
ośrodkach i procent przyznanych kre- 
dytów rządowych w Wileńszczyznie 
nie odpowiada rzeczywistym  potrze- 
bom Kresów. 

Konferując ostatnio z czynnikami 
mierodajnemi w Warszawie odniosłem 
wrażenie, że czynniki te zaczynają 
rozumieć ciężką sytuację naszego 
kraju i że gotowe są przyjść nam z 
pomocą. 

— Jakie pożądane są w tym kie- 
runku zmiany? 

— Przedewszystkiem winno być 
prźywrócone dawne redyskonto Od- 
działowi tutsjszemu B:nku Gospodar- 
stwa Krajowego w Banku Polskim. 
Redyskonto to wynosiło kilka mie- 
sięcy temu 250 tysięcy, obecnie zaś. 
tylko—100 tysięcy złotych. Następnie 
winny być przywrócone w Oddziale 
wileńskim Banku Polskiego wszystkie 
kredyty, z jakich korzystały w marcu 
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2 Białoruśj Sowieckiej, 
Czesi w gościnie u mińskich 

boiszewików. 

| W Mińsku od dnia 4-go-b. m. ba- 
wi delegacja robotnicza czechosło- 
wacka w liczbie 23 osób, w tej licz- 

się stwierdzić tylko w wyjątkowych wy: 

bie 2 kobiety. Ugrupowania delega- 
tów są następujące: 4 komunistów, 
I niezależny socjal demokrata, 9 nie- 
mieckich socjaldemokratów, 6 cze- 
skich socjaldemokratów, 2 czeskich 
narodowydh socjalistów 1 1 bezpar- 
tyjny. Z zawodu: 3 robotników szklan- 
nych, 3 górników, 6 robotników włó- 
kienniczych, 6 metalowców, 2 prze: 
mysłu chemicznego, 1 robotnik koo 
peracji I 1 drukarz. Przewodniczącym 
delegacji jest socjaldemokrata Kment- 
czeski, sekretarzem komunista Kol- 
ski. Po przyjeździe na placu miej- 
skim zwołano wiec, na którym wta- 
li gości przedstawiciele mińskiej ra- 
dy miejskiej wzywając delegacje do 
poznania życia bytu robotniczego Miń- 
ska i zwrócenia uwagi *na zdobyte 
latami ciężkiej walki i budowy wa- 
runki egzystencji ludu robotniczego. 

Nowy rektor komunistycznego 
uniwersytetu w Mińsku. 

Na mocy uchwały Rady Komisa- 
rzy Ludowych Białorusi Sowieckiej 
zastępca przewodniczącego Rady H:lt- 
man został mianowany rektorem ko- 
munistycznego uniwersytetu Białoru- 
skiego w Mińsku im. Lenina. (a. k.) 

„Fakultet robotniczy”. 

Na fakultet robotalczy przy Peń- 
stwowym białoruskim uniwersytecie 
im. Lenina w Mińsku przyjęto oko= 
1 55% chłopów jako słuchaczy. (».k.) 

Mając 

  
„protegę* można być 

bandytą. 
b. r. rodzime firmy finansowe i han: : 
dlowo przemysłowe, tudzież rzemieśl- | 
nicze. Wobec tego, że kredyty te 
były bardzo nieznaczne, dyrekcja tu- 
tejszego Oddziału Banku Polskiego 
wiana uzyskeć prawo przekroczenia 
tych kredytów, odpowiednio zabez- 
pisczonych. 

Konieczną też rzeczą jest powię- 
kszenie redyskonta w Banku Polskim 
gedsym z-ufania instytucjom finan- 
sowym, które by mogły przyjść z 
pomocą drobnym kupcom I przemy- 
słowcom, jak również rzemieślnikom, 
nie korzystającym bazpośrednio z 
kredytów Banku Polskiego. 

Ponadto społeczeństwo winno za- 
chować należyty spokój i nie wyco- 
fywać baz koniecznej potrzeby ulo- 
kowanych w bankach oszczędności. 

Kryzys — nalaży się spodziewać— 
zostanie rychło opanowany 
dowany. 

Prasa winaa wywrzeć wpływ w 
szałka jest niebezpieczny z tego po- | Skiego Prywatnego Banku Han- tym kierunku na społeczeństwo. W 
wodu, że dyskusja i stanowisko ko- dlowego Ludwikiem (lniechow- tem miejscu p. prezes Uniechowski 
misji mogą spowodować dymisję ga- 
binetu“. 

Pos. Sftroński (Ch. N.): „Wniosek 
marszałka jest odpowiędni, gdyż 
uwzględnia potrzeby obecnej chwili 
podwójnie: liczy się z tem, że rozpo- 
częcie Sejmu mogłoby być nie na 
czasie ze względu na bieżące spra- 
wy na terenie międzynarodowym, a 
z drugiej strony liczy się z tem że 
kraj nie zrozumie, ażeby Sejm wogó: 

skim. : 
| Główna przyczyna kryzysu—mówi 
p.Uaiechowski, prezes najstarszej bo 
istniejącej od lat 53-ch instytucji ban: | 
kowej w Wilnie — jest brak płynnej 
gotówki i kredytów, wywołanych re- 
strykcję ze strony Banku Pelskiego 
i Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Ilość bankructw nie da się jeszcze o- 
kreślić, Zachwianych firm, między 
niemi sporo uczciwych, jest dużo. 

zaznacza, iż uważa podjętą przez pi- 
smo nasze ankietę za bardzo poży: 
teczną i celową. 

W końcu zapytujemy p. Ulaiechow- 
skiego czy daje się zauważyć 
pewne polepszenie sytuacji, 

— Owszem— odpiera p. prezes— 
polepszenie sytuacji w ciągu ostat- 
nich dni istotnie daje silę zauwazyć. 
Dotyczy to również instytucji banko- 
wych. Kulminacyjny punkt przesilenia 

i zlikwi- j 

przaz p. marszałka podane są bar- le nie miał pracy w tej chwil, kiedy 
dzo słuszne. De facto niema mowy właśnie praca nad trzema ustawami 
o tem, aby jakiekolwiek stronnictwa sanacyjnemi jest najistotniejszą. Nasz 

Firmy te są w tej chwili niewypła | już minął. Większość instytucji han- 
calne z tego powodu, że niemają dlowo-przemysłowych, zbudowanych 

  
miały czas do przestudjowania kom: 
pleksu spraw związanych z prelimi- 
narzem  bucźetowym i projektów 
ustaw sanzcyjnych. Dyskutując dziś 

  

ТА 
jego ostatnich uroczystościach. 

Od jednego z uczestników osta- 
tniego święta pułkowego 85 p. 
Strz. Wil. otrzymujemy niniejszy 
śrtykuł, który aczkoiwiek jest spó- 
źniony, ze względu na żywe u- 
czucia dla pułku wileńskiego za- 
mieszczamy. 

Wilno jak żadne inne miasto pol 
skie przywiązuje specjalną wagę do 
tego co swoja i co bezpośrednio sa- 
mo stworzyło do życia. Wrażenia to 
odniosłem ostatnio patrząc na mani- 
festację uczuć Wilna do rodzinnego 
swego 85 p. strelców z racji jego 
żołnierskiego święta. SĘ 

Na podniesienie nastroju tej ma- 
nifestacji wpłynął ponadto fakt, że 
tenże pułk niedawno, odarty został roz- 
Кагет zwierzchności wojskowej w 
Warszawie z rodzimej jego nazwy puł- 
ku Strzelców Wileńskich. Uroczystos- 
ci pułkowe rozpoczęły się w ubiegłą 
sobotę dnia 26 września w Wilnie ża: 
łobnem nabożeństwem w Katedrze 
za duszę poległych bohaterów pułko- 
wych, a następnie defiiadą pułku na 
ulicach Wilna. 

Nim przystąpię do naszkicowania 
wrażeń z dalszych uroczystości puł- 

  

klub nie mógł przyjąć tych ustaw 
Inna sprawa, że można głosować 
za odesłaniem ich do komisji i prze- 
robieniem ich“. 

  

; kowych, które odbyły się już specjal- 
| nie w miejscu zakwaterowania pułku 
jt jj w Nowo Wilejce, pragnę przy 
pomnieć nieco szczegułów z historji 
powstania pułku. 

Pułk wyłoniła z siebie samoobrona 
Wileńska podkoniec 1918 roku kiedy 
to Niemcy w panice opuszczali Wil 
no. 

W szeregi jego zaciągnęli się po- 
wiedzmy.śmiało najlepsi synowie Wil- 
na i ziemi Wileńskiej, którym przyś- 
więcała idea wolności i łączności z 
Macierzą Polską. W pierwszych ty- 
godniach 1919 r. pułk okupuje swe 
posłannictwo w kreawym chrzcie Бс- 
jowym pod Baranowiczami, gdzie u- 
zyskuje miano żelaznego, bataljonu. 

Pułk wydało Wilno iwyekwipowa- 
ło na boje, lecz droga jago powrot- 
na do macierzystego grodu była krwa* 
wa i uciążliwa. 

Z długiego szeregu bojów dość 
wspomnieć Słuek, Lepel, wreszcie naj: 
większy i najkrwawszy z nich Radzy- 
min, gdzie pułx Wileński pierwszy 
piersią własną bronił wstępu hordom 
bolszewickim do serca Polski War- 
szawy. Po odzarciu ofenzywy pułk 
w triumfalnym swym marszu Wilno 
stacza oststnią wielką bitwę pod Pa- 
piernią, walcząc w samotrzasku co- 

| najmniej o kilkokrotnie większych sił 
bolszewickich. Do Wilna wkroczył 
' pułk z wojskami Żeligowskiego. 

  

   

możności ulokowania swego portfelu na zdrowych podstawzah, z 
z wekslami, otrzymanych za towary, | 
co spowodowało zastój w handlu 1! 
przemyśle. | 

| "Przemysł, niemając możności spie- 

  

nowczo przetrwa. 

BAZAR CT AI TWA DRZE 

„Czytajcie Kurjer Wilef.““, 

  

  

Według wiadomości podannych 
przez pisma mińskie dnia 3 b. m. 
dokonano napadu na szewca Gurewi- 
cza, pełniącego jednocześnie funkcje 
przewodniczącego „sielsowieta” we 
wsi Zshaszewicze pow. borysławskie : 

į go. Gurewicz wszedł do kooperatywy, 
znajdujący się tam dwaj osobnicy 

' zamknęli drzwi, rozbili lampę i zeczę- 
jli go układać kijami aż do utraty 
f przetomności. Jak się okazsło byli to 
poborowi 1903 r., którzy oświadczyli, 
że uczynili to myśląc, że nie ponio- 

"są wielkiej odpowiedzialności. Po tym 
j oświadczeniu zwolałono ich z wiezie- 
(nia gdyż należeli do „komsomcłu” i 
,mieli silną protekcję w Okręgowym 
| Komitecie Wykonawczym w Boryso- 
j wie. (a. k.) 

Syzyfowe wysiłki. Niech zacz- 

ną od podstaw. 
t 
| Przy mińskim wydziale wenerolo- 
gicznym, zorganizowano pod prze- 
wodnictwem Komisarza ludowego 
Zdrowia Barszkową centralną Radę 
do walki z prostytucją. W skład człon- 
ków Rady weszli przedstawiciele lu- 
dow. kom. pracy, wydziału kobiece- 
go przy Centralnym Kom. Czerwone- 
go Krzyża, lud. kom. spraw wewnętrz- 
nych centralnej rady związków zawo- 
dowych it. p. Zadaniem Rady jest 
prowadzenie walki z prostytucją orez 
badanie przyczyn rozpowszechnienie 
się jej. Podstawą pracy Rady będzie 
ulepszenie warunków ekonomicznych 
kobiet bezrobotnych. Zważywszy że 
na terenie SS.S.R. i republik auto: 
nomicznych około 65 proc. trudni się 
prostytucją którą propagują „Bszbož- 
mik” i antyrciigijne pisma, będzie to 
syzyfowa praca. (a. k.) 

p c _ 

Mówiąc 6 tym pierwszym okrasie przejść do opisu ostatnich uroczystoś- marsz 20 kilomstrowy, biegi, skoki 
historji pułku, nie można przemilczeć ci. Uroczystości niedzielna 85 pułku szermierka, zawody pływackie w peł- 

| wielkich zasług jego twórcy idowód: strzelców wileńskich wypełnił niezwy: ! nym rynsztunku, wreszcie tego ro- 
„ cy mjr. Bobiatyńskiego, jniestrudzone- kle bogaty program. Rozpoczęła ja dzaju popisy zblorowe, jak budowa 
| go organizatora | oficera. { 

Od 1921 r. pułk Strzelców Wileń- | 
skich rozkwaterowawszy się na stałe 
tuż pod bokiem Wilna w Nowo-Wi- | 
lejce poświęcił się z tym samym za- 
pałem jaki mu w bojach przewodził 
pracy pokojowej. 

Pracę tą należało rozpocząć od 
podstaw. W pierwszym rzędzie przy- 
gotować odpowiednie lokum dla puł- 
ku, któremu na koszary przeznaczo* 
no ruderę b. szpitala dla umysłowo 
chorych oddaloną o 1 klm. od mia* 
steczka. 

Koszary garnizonu nowo-wilejskie- 
go, dość wspomnioć — reprezentują 
się dziś imponującą. W budyakach 
po szpitalnych — szereg sai zzssdai- 
czo odrestaurowanych zajmują sale 
wykładowe, kasyna [ świetlica w któ: 
rej między innemi odbywają się co- 
dziennie wieczorem widowiska kine- 
matograficzne i od czasu do czasu 
teatralne. Pod względem pracy oś" 
wiatowej, jak również sportu, nie mó- 
wiąc już o wyćwiczeniu wojskowem— 
pułk zajmuje czołowe miejsce w dy: | 
wizji, a tem samem poczestne miejs- 
ce w całej armji. Dużo możnaby tu, 
mówić o zasługach poszczególnych 

  

msza połowa celebrowana przez J.E. 
ks. biskupa Bandurskiego, który za: 
razem wygłosił piękne płomienne ka- 
zanie okolicznościowe. 

Po mszy odbyła się defilada puł- 
ku na oczach zebranej starzyzny woj- 
skowej, p. o. delegata rządu p. Ma 
linowskiego i przyjezdnych gości. 

Po krótkim, a treš:iwym referacie 
w świetlicy wygłoszonym przez po- 
rucznika Borowskiego na temat hi- 
storji pułku — wszyscy uczestnicy 
uroczystości zgromadzili się w salach 
Kasyna na obiedzie żołnierskim. W 
obiedzie poza długim szeregiem goś- 
ci wziął udział cały kompletnie pułk 
85. W czasie obiadu wygłoszono kilka 
przemówień z których dość wspom- 
nień o silnych, ilustrujących znako- 
micie nastrój święta mowach in- 
spektora armji gen. Rydza-Śmigłego, 
generalaego insp. kawalerji gen. Roz- 
wadowskiego, delegata rządu p. Mali- 
nowskiego, podpuł. Cnilewskiego oraz 
dow. 85 p. strzel. wil. pułk. Kostec- 
kiego. 

Obiad przeciągnął się do g. A-ej 
popołud., poczem rozpoczęły się za- 
wody. / 

Na zawody, a raczej powiedzmy   działaczy pułkowych, lecz ma Już” skromnie popisy pułkowe złożyły się; 

  

linji telefonicznej i telegraficznej, bu- 
dowa radjostacji polowej, oraz budo 
wa mostu w ciągu kilkudziesięciu 
minut po którym zaraz przejechał 
dywizjon artylerji. 

Uznanie za ładną organizację za: 
wodów należy w pierwszym rzędzie 
przypisać mjr. Uhrynowiczowi. 

Żawody skończyły się o zmroku— 
przyglądały im się niezliczone tłumy 
mieszkańców Nowo-Wilejki i okolicy, 
oraz gości z Wilna. 

Finełem uroczystości był bal w 
którym uczęstniczyć była niezwykła 
satysfakcja. 

W prześlicznie urządzonych salach 
reprezentacyjnych pułku zgromadziła 
się elita świata wojskowego — obo* 
wiązkowo tymrazem z damami, któ- 
re dały nadprogramowy przegląd 
wdzięku i tualet. Takiej wystawy ba- 
lowej mogłaby pozaztrościć słowem— 
Wilejce już nawet nie Wilno, a War- 
szawa. 

Podziw należy się wprost komite- 
towi z podpułkownikiem Kwiatkiem 
na czele — ile włożono w organiza* 
cję tej kulmikacyjnej atrakcji święta 
pułkowego pomysłu wysiłku i środ 
ków materjalnych zebranych samo* 
rzutnie wśród oficerów pulkomych, za 
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Žycie akademickie. 
Rozmowa z b. rektorem Uniwersytetu 
Stefana Batorego p. profesorem d-rem 

Władysławem Dziewulskim. 

W związku z rozpoczynającym się 
nowym rokiem akademickim zwrė- 
ciliśmy się do b. rektora, a obecnie 
prorektora O. S.B. p. profesora Wła- 
dysława Dziewulskiego z prośbą o 
łaskawe udzielenie nam Informacji 
odrośnie ubiegłego roku akademi 
ckiego. 

Pan prorektor, nie bacząc na li- 
czne zajęcia, chętnie się zgodził na 
naszą propozycję. Na wstępie infor- 
muje nas o zmianach personalnych. 

Na wydziale teologicznym przy- 
bywają w obecnym roku akademi- 
ckim zastępcy profesorów: ks. Adam 
Sawicki (Teologja dogmatyczna), ks. 
Antoni Ctechoński (Pismo święte no- 
wego zakonu) i ks. Stanisław Domiń- 
czak (Filozofia chrześcijańska). 

Na wydziale humanistyczny m przy: 
był w ubiegłym roku skademickim 
profesor dr. Teofil Modelski, który 
wykłada nauki pomocnicze historji. 

Dr. Jan Otrębski został miano- 
wany profesorem nadzwyczajnym. 

Na wydziale prawnym, jako za- 
stępcy profesorów, habilitowali się na 
Uniwersytecie Jagiellońskim na sto- 
pień docenta dr Jerzy Lande i d-r 
Kazimierz Krzyżanowski. 

Na wydziale matematycznym za- 
stępca profesora dr. Stefan Kempisty 
mianowany został profesorem nad- 
zwyczajnym. 

Ма wydziale lekarskim zastępca 
profesora dr. Jan Wilczyński został 
mianowany profesorem nadzwyczzj- 
nym. Na wydziale lekarskim zmarli 
profesorowie ś. p. Tadeusz Burdziń- 
ski i Aatoni Mikulski. Na opróżnio- 
ną katedrę ginekologiczną powołano 
docenta (lniwersytetu Warszawskiego 
d'ra Władysława Jakowickiego. 

Również rozbudowa Ulaiwersytetu 
postępuje szybkiemi krokami naprzód, 
Klinika otolaryngologiczna, jak i pe- 
djatryczna, które misścić się będą 
przy szpitalu wojskowym na Antoko- 
lu, będą już w bieżącym roku do- 
stępne dla publiczności. Dzięki wy- 
soce obywatelskiemu stanowisku Do- 
wództwa Szpitala Wojskowego tamże 
został umieszczony Zakład Hygjeny. 
Dokonano wreszcie całego szeregu 
prac budowlanych na Wydziale Sztuk 
Pięknych (dział architektury), w gma- 
chu głównym (seminarja), w Instytu- 
cie Aadrzeja Śniadeckiego, w Kole- 
gjum Czartoryskiego i w Ogrodzie 
Botanicznym na Zakrecie. 

— A jak—panie rektorze—przed- 
stawia się praca naukowa? 

— Koncentruje się ona — brzmi 
odpowiedź — przeważnie w semina- 
rjach i innych zakladach uniwersy- 
teckich. Niektóre z tych zakladėw 
mają nawet swe własne wydawnict 
wa. | tak Wydział Teologiczny wyda 
je „Wileński Kwartalnik Teologiczny”, 
Wydział zaś Prawny łącznie z Towa- 
rzystwem Prawniczem imienia Duni- 
łowicza— „Rocznik Prawniczy Wileń- 
ski”. Referaty naukowe są wygłasza- 
ne przez p. p. profesorów w Towa- 
rzystwie Lekarskiem, Towarzystwie 
Przyrodniczem im. Kopernika, Towa* 
rzystwie Przyjaciół Nauk i in. Prace 
P.p. profesorów drukowane są w róż: 
nych wydawnictwach, zarówno krajo- 
wych jak i zagraniczoych, 

Również kliniki uniwersyteckie o- 
stainio bardzo się rozwinęły i mają 
pokaźaą ilość chorych. Ruch chorych 
w kliaikach powiększył się w daój- 
nasób w porównaniu z rokiem aka- 
demickim 1923—24, 

Oftarność p. Marszałka Piłsudskie 
go dla ukochanej przez się Wszech- 
nicy Wileńskiej jest powszechnie zna- 
ną. Pozwoliliśmy sobie zatem prosić 
P. rektora, ażeby zechciał nas bliżej 
poinformować w tej materji. 

— Przez dłuższy okres czasu — 
objaśnia nas p. rektor—pan Marsza- 
łek przysyłał do Wilna regularnie co 
mięsiąc większe sumy pieniężne do 
dyspozycji Senatu Akademickiego, 
przyczem wyraził życzenie, ażeby 
Iwia część tych sum przeznaczona 
została na fundusz stypeadjalay dla 
asystentów U. S. B, 

Pan Marszałek przeznaczył rów: 
nieź dochód z trzech odczytów, jakie 
wygłosił w roku ubiegłym w Wilnie, 
na bursę akademicką. 

k — Czy pozwoli p. rektor, że za- 
pytam jakie jest zdanie Jago o mło- 
dzieży akademickiej, 

— | owszem. Z poziomu młodzie 
ży akademickiej jestem zadowolony. 
Poziom ten, w porównaniu z latarni 
ubiegłemi jest zaacznie wyższy. Je 
stem dumny z faktu, że w ciągu ca- 
łego roku nie pozbawiono praw aka- 
dernickich ani jednego studenta na- 
szego uniwersytetu, Wreszcie p. rek- 
tor informuje nas, że liczba siudea- 
tów wynosiła w ubiegłym roku 2400, 
dodając, iż władze uniwersyteckie 
starają się w każdym wypadku przyjść 
z pomocą młodzieży akademickiej, 

M. G. 

  

Szkoły ruszyły na dobre. 
Wszystkie zmiazy na kategorje, 

cokolwiek zbyt forsownie i chaotycz 
nie przeprowaczane, zostały ukoń- 
<zoce. 

Zlikwidowano szkoły koedukzcyj- 
ne, ku uciesze konserwztywnych, 
które od początku nic dobrego z te- 
go „nowomodnego* sposobu wycho- 
wania nie wróżyły. 

Poddzielano przerośnięte dzieci i 
mniej zdolne, grupując je wedle wie- 
ku i zdolaości, 

Szkoda że przeprowadzone te se- 
gregacje.do zbyt wysokich klas. 

{ Dziecko, które kilka lat w swej 
, szkole spędziło, jest do niej przywią- 
jzane, nauczycielstwo wie z kim ma 
I do czynienia i ma łatwiejsze zadanie. 
To też nie jedne oczęta łzami oblały 
te „rugi“. Niejedna wynikła niewygo 
da z dalszej wędrówki do nowej 
szkoły, co przy naszym mądrym sy- 
stemie otwierania sklepów z pieczy- 
wem i miekiem wtedy, gdy wszyscy 
wyszli do biur i szkół, da się jeszcze 
więcej we znaki. Ale stało się już. 

Pozostaje do załatwienia sprawa 
podręczników. Te_o roku nie ma w 
szkole książek po cenach ulgowych 
w księgarniach dużego rabatu dawać 
też nie mogą. Jakże ma biedny czło- 
wiek wydać kilka czy kilkanaście 
złotych na podręczniki? Dlaczego nie 
ma zdezynfekowanego odpowiednio 
antykwarjatu, gdzie by dzieci mogly 
tanio nabywać i zbywać podręczniki 
z klasy do klasy? Przytem rzecz 
dziwna. Oglądając w, stawy szkolne, 

„słyszało się ciągle że się podręczni- 
,ków używa jak najmniej, widzieliśmy 
j sami rysowane, malowane i pisane 
„całe podręczniki botaniki, hist. świę- 
„tej, fizyki i t. p. 

Dlaczegoż więc tyle tych książek 
co roku musi kupować biedny ucz- 
niak. | to koniecznie takie a takie 
wydanie, nie różniące się niczem od 
innego, ale wskazane przez nauczy- 
cielstwo jako nieodzowne do nauki. 
Przytem w różnych szkołach używają 
różnych podręczników, 

Zrozumiałem by było gdyby np. 
tutaj w geografii używano podręczni- 
ka uwzgiędniającego szerzej dawną 
Litwę np. albo hist. Polską z działem 
o Wielkiem Ks, Litewskiem. Ale in- 
ne? Poco jest tyle podręczników ta- 
go samego przedmiotu, kiedy w ca- 
łem Państwie nauka powinna się od- 
bywać możliwie jednolicie? Poco 
dzieciom zmieniającym szkołę każą 
zmieniać podręczniki? 
Inne wydatki ćĆzeksją też rodziców. 
Do gimnastyki muszą być dzieci 
ubrane specjalnie. Taki kostium, ta- 
kie trepki. „Alla ja nie mam dla nie- 
go na buciki, niewiem jak zimą bę- 
dzie chodził do szkoły*, mówi matka. 
Trudno, trepki musi skądś mieć, bo 
taka „forma* przypisana. 

Może w tych opowiadaniach i na- 
rzekaniach jest sporo przesady, jak 
zwykle u nas, gdzie łatwiej o kryty: 
kę i lamenty, niż o zaradność, Ale 
rozpatrzenie bliżej tych Spraw, zara- 
dziło by może niejednemu, co dziś 
uboższą ludność zniechęca do szkoły. 

Wilnianka. 

  

) 

za 

  

  

  

  

Sensacyjny wynik rewizji w mu- 
rach po-bazyljańskich, 
Dynamit i broszury. 

W czasie rewizji przeprowadzonej 
przez organa policji politycznej na 
m. Wilno w murach po-bazyljańskich 
znaleziono w lokalu gimnazjum bia- 
łoruskiego pod schodami ulokowane 
w specjalnej skrytce świeżo złożone 
broszury komunistyczne 1 odezwy. 
Dynamit znaleziony w piwnicy został 
poddany ekspertyzie wojskowej, któ- 
ra orzeknie o sile materjału wybu- 
chowego. 

Śledztwo w tej sprawie spoczywa 
w rękach policji politycznej. (a.k.) 

  
  

  

Z prowincji. 
„Komsomolcy” mordercami 

funkcjonarjusza policji. 

Dnia 30 b. m. znikł w tajemniczy 
sposób mieszkaniec miasta Stonima Aj- 
zyk Kosowski, wywiadowca i konfi- 
dent policji politycznej w Słonimie. 
Poszukiwania dały rezutaty pozytyw= 
ne w dniu 2 b. m., gdyż znaleziono 
nad brzegiem rzeki Szczery trupa 
mężczyzny z podciętą szyją i następ: 
nia utopionego. W toku dochodzeń 
ustalone, że mordercami byli znani 
członkowie „konsomołu*: Sawicki |- 
cek, Szapso Natan, Szander Abram, 
Epszteja Mejer, Oguczewski Mejer i 
Wsielubski Judel wszyscy ze Słoni- 
ma, którzy zostali aresztowani i w 
krótkimczasie staną przed sądem do- 
raźnym, (a, k.)   
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2 Marokka. 
Kalifat Mullej - Hassana. 

PARYZ. 8X. (Pat.). „Matln” donosi z Madrytu, iż nowy kelifat Mullej- 
Hassena zostanie ogłoszony w obecności Primo de Rivsry. 

Primo de Rivera powraca następnie do Madrytu, powierzając ostatecz- 
nie funkcje wysokiego komisarza w strefie hiszpańskiej jednemu z genera: 
łów, który specjalnie dokładnie znać badzie sprawy marokańskie. 

че — 

Wyšledzenie bandy 
dywersyjnej. 

Zarządzono pościg. 

W nocy z dn. 7 na 8 b. m. w la- 
sach między Słonimem a Barenowi- 
czami spostrzežono bandę dywersyj- 
ną w sile okcło 50 osób uzbrojoną 
w karabiny i granaty ręczne. Na 
uczyniony przez władze kolejowe i 
administracyjne «larm wysłano w 
pościg za bandytami 50 kawalerzy- 
stów ze Słonima i oddział policji 
konnej w sile 25 ludzi. Pościg praw- 
dopodobnie w najbliższym czasie 
spotka się z bandytami. (a.k.) 
    

    

Listy z prowincji. 
Zjazd Samorządowy w Białym: 

stoku. 

Samorząd powiatowy stala dąży 
do udoskonalania swych metod pra- 
cy i przystosowania się do wymagzń 
gospodarczych Państwa. Aktualne i 
żywo odczuwane obecnie w samo: 
rządzie sprawy drogowe, rolae i zdro- 
wotne, w związku z pracami nad u- 
kładaniem budżetów na rok 1926, 
są obecni przedmiotem obrad szere- 
gu zjazdów wojewódzkich przedsta- 
wicieli sejmików powiatowych, jakie 
organizuje swiązek sejmików powia: 
towych, działający pod nazwą Biura 
Zjazdów Samorządu Żiemskiego w 
Warszawie (Kopernika 30). 

Jeden z tych zjazdow odbył się 
ostatnio w dniu 4 b. m. w Białym- 
stoku i zgromadził przedstawicieli 
wszystkich powiatów województwa 
białostockiego oraz kierowników, za- 
interesowanych resortów urzędu wo- 
jewódzkiego. W zjeździe miał udział 
madto wice minister sprawiedliwości 
p. J. Siennicki, posłowie R. Bielicki 
i K. Łaszkiewicz, senator z wojew. 
białostockiego i wojewoda Rembow- 
ski, nadto z ramienia Miaisterstwa 
Rolnictwa naczelnik wydziału p. па- 
towicz. 

Zjazd witał w imieniu miasta Bia 
łegostoku ławnik p. Ostromgcki, Ob- 
rady toczyły się nad zagadnieniami 
gospodarki drogowej Oraz stosunku 
samorządu powiatowego do rolnic- 
twa. Obraz dotychczasowych prac w 
tych dziedzinach dały sprawozdania 
poszczególnych powiatów i przepro 
wadzona na tym tie dyskusja ustali 
ła podstawy do piancwych zamie- 
rzeń na przyszłość. Wydatki w pre- 
liminarzach na rok bieżący wyniosły 
w poszczególnych powiatach na ko- 
munikaclą od 20—80 proc, na rol 
nictwo od 10—30 pioc. ogólnej sumy 
wydatków. Wszyscy uczestnicy zjazdu 
wypowiadali się za spotęgowaniem 
działalności samorządu powiatowego 
w dziedzinie popierania rolnictwa о- 
raz komunikacji jako bezpośrednio 
związanej z podniesieniem wytwór- 
czości rolnej. 

Omówiona została. sprawa sieci 
szkół rolniczych i stacji doświadczał 
nych rolnych, utrzymanych przez sa: 
morząd na terenie województwa, spra- 
wa pop.erania dobiowolnych zrzeszeń 
rolników, oraz niezmiernie żywo od- 
czuwana przez wszystkich potrzeba 
organizacji, zbytu produktów przez 
drobnych tolników. 

Zjazdowi przewodniczył p. J. O: 
smołowski. W obradach wzięli udział 
nadto członkowie zarządu z Biura 
Zjazdów Samorządu pp.: W. Gzjew- 
ski, wiceprezes, poseł A. Bogusław 
ski, dr Dalbor, jaso przedstawicieli 
samorządu powiatów wielkopolskich, 
Z. Tyraiski z Mołopolski i dyrektor 
d-r M. Jaroszyński, 

Następny zjazd o podobnym cha- 
rakterze planowany jest w Łodzi w 
d. 18 b. m. LA 

    

  

2 pogranicza. 
Aresztowanie szpiegów. 

Doia 5 b. m. zostali aresztowani 
przez policję w Stołpcach za niele 
galne przekroczenie granicy z Polski 
do Rosji silnie podejrzani o szpiego 
Stwo na rzecz Rosji sowieckiej 30- 
poćko Aleksander ze wsi Towalino 
gm. lebiedziewskiej, pow. wilejskiego 
oraz Drost Stanisław z Lublina. Obaj 
aresztowani zostali oddani do dyspo- 
zycji policji politycznej w Stołpcach.     

2 hosji dowięckiej 05J1 dÓWIEGKIEJ, 
Szkolnictwo w S. S 5. В. 

Wedlug ostatnich danych w celej 
S. S. S, Zz wyjątkiem autonomicznych 
republik sowieckich czynnych jest o- 
becnie 51.180 szkół miejskich. Liczba 
szkół 2 stopnia t. zw. średnich za- 
kładów naukowych sięga 795, szkół 
młodzieży chłopskiej jest 180 rolni- 
czo-došwiadczelnych 31 i t. p. (a. k.) 

„Sowtorg” potrzebuje okrętów. 

Wobec znacznego wzmożenia o- 
peracji eksportowych powodujących 
konieczności posiadania większej niż 
dotychczas floty handlowej „sowtorg- 
flot” zwrócił się do Rady i obrony z 
wnioskiem w sprawie nabycia za gra- 
nicą minimum 50 okrętów handlowych 
rozmaitego typu. Wniosek został po- 
party przez Centralny Komitet Związ- 

sportu wodnego. (a. k.) 

Z kraju i 
2 całej Polski. 

Nowa placówka oświatowa 
w Warszawie. 

W niedzielę 4 b. m. o godz. l-ej 
po poł., w obecności przedstawicieli 
Ministerstwa W. R. i O. P., organi- 
zacji zboru ewangelickiego oraz za- 
proszonych gości, odbyło się poświę- 
cenie nowego gimn. żeńskiego im. 
Rany Wazówny przy Zborze Ewange- 
licko-Augsburskim, Kredytowa 2—4, 

Pktu poświęcenia dokonał Super: 
intendent generzlny Bursze. 

Dowe gimnazjum liczy obecnie 
50 uczenic i otworzyło narazie trzy 
klasy: wstępną, pierwszą i drugą. 
Przyczem przewidywane jest otwie“ 
ranie co roku nowej klasy wyższej, 
aż do 8 miu, 

Wyrok, skazujący red. Wasi- 
lewskiego za oszczerstwo, 

uprawomocnił się. 

Sąd Najwyższy odrzucił skargę 
kasacyjną, żądającą uchylenia wyro- 
ku Sądu Apelacyjnego, skazującego 
red. „Gazety Warszawskiej” Ż., Wa- 
silewskiego za znieważenie p. Artura 
Śliwińskiego, jako prezesa Komitetu 
Uczczenia Pamięci Prezydenta Na- 
rutowicza, na tydzień aresztu, 

Budowa doku naszej marynar- 
ki wojennej. 

Dowództwo Marynarki Wojennej 
rozpisało konkurs na budowę wiel- 
kiego doku dla okrętów naszej ma- 
rynarki. 

Koszt doku pojemności 3000 tonn 
ma wynieść około 2 miljonów  zło* 
tych. 

Wszechpolska wystawa droblu 
i gołębi pocztowych. 

W czasie od 14 do 17 listopada 
b. r. odbędzie się w Warszawie Ill 
wszechpolska wystawa drobiu i -go* 
łębi pocztowych. 

Na wystawie tej szczególnie impo- 
nująco zapowiada się dział wojsko- 

go gołębiarstwa pocztowego, któ- 
16 — jak wiadomo — nielada sukce- 
sy odniosło na poprzednich wysta- 
wach. W bieżącej wystawie zapre: 
zentują się gołęcia pocztowe wszyst. 
kich D. O. K., pozatem demonstro- 

gołębi. 

Samochody dla urzędów pań: 
stwowych. 

Na podstawie uchwały Rady Mi- 
nistców wszelkie zmiany, ustalonych 
już etatów środków lokomocji, dla 
urzędów państwowych, mogą być do- 

„Įkonywaue tylko za uchwaią Rady 
Ministrów, powzięta na wniosek Min. 
Robót Publicznych. W wypadkach 
nagłych Min. Rob. Pobl. może przy- 
dzielić samochód na okres 3 miesię- 
cy, odnośnemu urzędowi. 

Ministerstwo Spraw  Wewnętrz 
nych podając tą uchwałę p.p. woje: 
wodom do wiadomości ustaliło, że 
podległe mu urzędy w sprawie przy 
działu i nabywania samochodów, ich 
naprawiania i t. p. muszą się 2Wra- 
czć bezpośrednio do Ministerstwa 
Robót Publicznych, 

„т   

ków Zawodowych robotników tian | 

    

wana będzie ochrona przeciwgazowa | 

VHS 

Z „Reduty'. 
Dowiadujemy się w związku z dzisiej- 

szemi uroczystościami, iż zespół Reduty 
wypełni tylko część pierwszą programu w 
Sali Miejskiej (od g. 3-5), resztę wypełni 
kinematograf megistracki. 

Część koncertową rautu w kasynie gar- 
nizonowym również wypełni zespół Reduty. 
Program jej przedstawia się szczególnie 
Interesująco jeżeli się zważy, że na treść 
jego składają się utwory najmłodszego po“ 
kolenia polskich poetów. 

Dziś również I w Nowo-Wilejce odbę- 
dzie się koncert dla żołnierzy w teatrze gar- 
nizonowym wypełniony przez część zespołu 
Reduty. 

Uroczystość zaszczyci swoją obecnością 
į Marszałek Piłsudski, 

| Echa pobytu „Aodaty” w Biatymstoka 
Z prasy żydowskiej. 

Wychodzący w Białymstoku dzien- 
nik żydowski „Dos Naje Leben" za- 

„mieszcza entuzjastyczny artykuł po: 
święcony Reducie. 

Jest to ogromnie charakte rysty- 
<zny i sympatyczny objaw,świadczący 
nietylko o wielkiem zainteresowaniu 
się społeczeństwa żydowskiego w 
Białymstoku przedstawieniami zespo 
łu Reduty ale także o tej wielkiej 
sile strakcyjnej jaką rozporządza Re- 
duta dzięki swemu niezwykłemu po- 
zicmowi artystycznemu, 
ROA 

j D r Med. Ginekolog 
, A. KARNICKI 

przeniósł się Mickiewicza 28—8, 
‘ telefon 662. 

a || 

zagranicy. 
Z zagranicy. 

Danja pozbyła się kata. 

Scjalistyczny rząd duński wy- 
mówił „pracę” katowi, której zresztą 
wcale nie spełniał, ponieważ od trzy - 
dziestu lat nie wykonano w Danji 
wyroku śmierci, mimo że kara śmier- 
ci nie została jeszcze zniosiona, Je- 
dynem zajęciem kata było poLiera- 
nie pensji. 

  

Cudzoziemcy we Francji. 

Wobec olbrzymiego napływu cu- 
dzoziemców, których liczba dochodzi 
Już do trzech miljonów, Rząd fran- 
cuski zaczyna stosować pewne obo- 
strzenia. 

„Journal Officiel” publikuje pod 
detą 16 go b. m. nowe przepisy o 
reglamentacji cudzoziemców. 

1. Cudzoziemiec chcący się osied- 
Иё па stałe we Francji, musi przed- 
stawić gwarancję dwóch znanych mu 
obywateli francuskich. 

2. W razie zmiany adresu  cu- 
dzoziemiec obowiązany jest w ciągu 
48 godzin zameldować o tem w ko- 
misarjacie lub w merostwie. 

3. Karta legitymacyjna może być 
cofnięta w razie przekroczenia prze: 
pisów obowiązujących w takim razie 
cudzoziemiec winien opuścić teryto- 
rjum Francji w ciągu 8 dni. 

4. Robotnicy cudzoziemcy otrzy: 
mują na granicy francuskiej przepu- 
stkę, która ich upoważnia do udania 
się na miejsce pracy. 

W ciągu 48 godzin, po przybyciu 
na miejsce pracy, robotnik (ca) obo- 
wiązani są zameldować się w komi- 
sarjacie policji lub w  merostwie i 
przedłożyć tam swoją fotografję, Kar- 
tę legitymacyjną otrzymują robotni- 
cy dopiero po zebraniu informacji 
przez prefekturę policji. 

5. Karta legitymacyjna dla cu- 
dzoziemców kosztuje 68 franków. 

6. Obniżka tej taksy do 10 fran- 
ków dozwolona dla: 

a) uczniów i studentów imatryku- 
lowanych, 

b) uczonych i prcfesorėw, 
= literatów (autorów i dziennika: 

rzy), 
d) robotników, pod pewnemi wa- 

runkami. 

Maszyna wyborcza. 

lażynier rumuński Russo wyna-   lazł meszynę, która ma uprościć 
„żmudne obliczanie głosów przy wy- 
borach. Nowa maszyna ma kształt 

| wielkiej szafy wskazującej każdej 
„chwili liczbę osób, które głosy wrzu- 
|ciły. Można nietylko głosować па 
„danego kandydata, czy listę, ale od- 
dać białe kartki, dla których w ma- 

* szynie jest osobna rubryka, Po ukoń- 
ł czeniu głosowania przewodniczący 
otwiera maszynę i przy każdem naz- 
wisku kandydata okazuje się liczba 
głosów na niego oddanych. Prócz 

„tego otrzymuje się liczbę głosów od: 
danych na listę, oraz liczbę białych 

(kartek. W Paryżu robiono próbę z 
, maszyną inżyniera Russo, okazało 
się jednak, że wymaga ona pewne* 

'go udoskonalenia, 

„‚ — чЕвш 
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- sklepach: Uziełło, 

KUR J ER WI L“ E -N SK Ne 229 (381) 
  

KRONIKA. 
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* Dziś—Dyonizego В. M. 
Piątek | Jutro—Franciszka W. 

Wschód słońca— g. 5 m. 49 
Paźózier.| Zachód „ —g.4 m 58 

  

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
. Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
pleczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
(Dominikańska 15),0dz. oprócz dni świąt. 
о4 8—9. 

Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy 5рес- 
—Garbarska 3, II pietro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 
gowskiego 1. 

MIEJSKA. on 

— P. Ołgierd Malinowski przed: 
stawiciciem min. spr. wewn. p. 
Raczkiewicza na dzisiejszych u- 
roczystoś:iach. Minister Spraw We- 
wnętrznych p. Władysław  Raczkie- 
wicz upoważnił telegraficznie zastęp- 
cę Delegata Rządu p. Olgierda Ma- 
linowskiego do wzięcia w jego imie- 
niu udziału w uroczystościach wileń- 
skich w dniu 9.X r. b. (Pat.). 

— Zaproszenia na uroczystość 
dzisiejszą. Komenda m. zawiadamia, 
że zaproszenia wysłane do poszcze- 
gólnyyh osób do wstępu na uroczy: 
stości wojskowe w dniu 9 bm. na 
plac Łukiski, wobec zmiany progra: 
mu są ważne na plac Katedralny. (».k.) 

WOJSKOWA. 

— Mięso dla pracowników in- 
stytucyj wojskowych. Komenda 
m. Wilna zawiadamia, że sprzedaż 
mięsa dla cficerów, podoficerów za- 
wodowych i urzędników cywilnych 
zatrudnionych przy Instytucjach woj- 
skowych oraz kasyn odbywać się 
będzie codziennie w dnie powszed- 
nie prócz świąt w następujących 

W. Pohulanka 14, 
Łoś, Sierakowskiego 25, polskie jatki, 
Wielka 63. Mięso sprzedawane bę- 
dzie po 85 groszy kilo. (a. k.) 

Z POLICJI. 

— Po co przyjechał p. Snarski? 
Bawi w Wilnie podobno celem prze” 
prowadzenia inspekcji podległych u- 
rzędów — podinspektor Policji Poli- 
tycznej w Warszawie p. Snerski. 

(Przypominamy, że w Wiłnie ba- 
wi także Marszałek Piłsudski. Przy 
;'sek Red.). 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Z posiedzenia komisji od: 
woławczej. W dniu 7 b. m. w lo: 

  

| 
| 
kalu Państwowego Urzędu Pośred- 
nictwa Pracy (ul. Zawalna 2) . pod 
przewodnictwem naczelnika wydziału 
pracy i opieki społecznej odbyło się 
posiedzenie komisji odwoławczej, 
która rozpatrzyła 7 zażaleń bezrobot- 
nych pracujących fizycznie, którym 
Zarząd obwodowy Funduszu Bezro- 
bocia odmówił zasiłków. (|). 

— Wypłata  zssiłków bezro: 
botnych. W ostatnim tygodniu Za- 
rząo Okręgowego Funduszu Bezro- 
bocia wypłacił 200:u bezrobotnym 
pracownikom fizycznym 2187 zł. (1). 

SPRAWY _ AKADEMICKIE. 

— Uroczystość otwarcia roku 
akademickiego 1925—6. Miejscowy 
Komitet Akadem'cki oraz Zarząd 
Bratniej Pomocy Ч. 5. В. wzywają 
Kol. Kol. do jaknsjliczniejszego wzię* 
cia udziału w wysoce podaioslej i 
nam wszystkim drogiej uroczystości 
otwarcia roku szkolnego 1925 — 6, 
która to uroczysteść odbędzie się 
dn. 10.X 1945 r. o godz. 10 rano. 
Zbiórka o godz. 9 i pół na podwó: 
rzu Uniwersyteckim im. Piotra Skar: 
gi (przed kościołem św. Jana). 

U BIAŁORUSINÓW. 

Zjazd delegatów  biąło- 
ruskich z całej Rzeczypos;olitej. 
W pierwszych dniach listopada rb. 
odbędzie się, w Wilnie zjezd dele- 
gatów białoruskich z całej Polski w 
celu ustalenia programu politycznego 
i stosunku do państwa polskiego. 
Zjazd ten odbywać się będzie pod 
przewodnictwem dr. Pawlukiewicza, 
który pokłeda w nim wielkie nadzie- 
je, gdyż sądzi, że w ten sposób 
stworzy silny blok polityczny, oparty 
na porozumieniu z Polską. (2. k.) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Zgon Zygmunta Breitbarta. 
Znany w Wilnie ze swych występów 
cyrkowych- Zygmunt Breitbart, zmarł 
wczoraj w Berlinie z powodu zaka- 
żenia krwi. 

— Curiosa podatkowe. „Wil- 
ner Tog“ przytacza cały szereg <cu- 
riosów podatkowych, które mają 
świadczyć o tem iż w lzbie Skarbo- 
wej nie wszystko jest w porządku. 
| tak jeden i ten sam płatnik podat- 
kowy otrzymuje dwa nakazy płatni- 
cze: jeden na 5 a drugi na 10 ty: 
sięcy złotych. Właściciel zaś naroż- 
nego sklepu dostaje dwa nakrzy 
płatnicze jako właściciel dwóch skle- 
pów. W takich wypadkach „Wilner 
Tog* winien podawać dokłedne ad- 
resy płatników podatkowych, które 
pozwalały by Izbie Skarbowej spraw- 
dzić tego rodzaju wiadomośc!. 

— Żydowskie kursa językowe. 
Grono nauczycieli żydów uzyskało 

  

   
      

zezwolenie na prowadzenie kursów 
językowych przy Gimnazjum p. Zofji 
„ Gurewicz. Na kursach wykładane bę- 
|dą języki polsk, hebrajski i angiel- 
ski. 

SPRAWY PODATKOWE. 

— W sprawie państwowego 
podatku lokalowego. W myśl: roz- 
porządzenia M'nistra Skarbu w po: 
rozumieniu z ministrami: Spraw We: 
wnętrznych i Robót Publicznych z 
dn. 25-go maja 1925 r. (Dr. U. R. 
P. Ne 37, poz. 407 $ 11), każdy wła- 
ściciel domu — budynku — lub za: 
stępująca go osoba (dzierżawca lub 
administrator domu) winni najpóź- 
niej do 13-go października 1925 r. 
dostarczyć do magistratu m. Wilna 
(pokój Ne 34) listę (opis) lokatorów 
do wymiaru państwowego podatku 
od lokali na rok 1926, 

Właściciele domów — budynków 
— lub ich zastępcy, którzy dla |a* 
kich bądź powodów nie otrzymali 
dotychczas formularzy list lokatorów, 
winni zgłosić się w magistracie m. 

„Wilna referat pod. państw., w celu 
ctrzymania takowych. (I). 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
  

— Z Tow. Uniw. Robotniczego. 
Dnia 10 bm. odbędzie się w lokalu 
przy uls Kijowskiej urządzony przez 
Towarzystwo Ulaiwersytetu Robotni- 
czego (T.U.R.) odczyt pt. „Przyczyny 
i skutki rozbiorów Polski”. (e. k.) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ 

— „Ogólny związek b. woj- 
skowych. Od kilku dni toczą się 
pertraktacje między Związkami b. 
wojskowych — celam stworzenia o- 
gólnego Związku b. wojskowych na 
terenia Wilna, o charakterze towa- 
rzyskim, Do związku tego mają 
między innem! wejść: Związek iowa- 
lidów wojskowych, Kresowy Związek 
Bp ojskawich, Wileńska Chorągiew 

alerczyków, Wileński Związek Dow- 
borczyków, „Ku chwale Ojczyzny”, 
craz prawdopodobnie „Związek o- 
sadników wojskowych”. (a. k.) 

— Otwarcie szkoły pódoflcer: 
skiej w Związku Strzeleckim. 
Komenda Podokręgu Wileńskiego 
Zaiązku Strzeleckiego zapowiada u- 
roczyste ctwarcie szkoły podoficerów 
w d. 10 bm. w lokalu Związku przy 
ulicy Dominikańskiej Ne 13 o godz. 
7 (19) wieczorem. (a. k.) 

RÓŻNE. 

— Sprostowanie, Do artykułu wstę- 
pnego p. M. G—na, zamieszczonego we 
wczorajszym naszym numerze wkradł się 
błąd korektorski, który niniejszym prostu- 
emy. 

: Na str. 1, kolumna II, wiersz od góry 
17 czytać należy: Kompromis jednak za- 
warty przez Rosję z kapitałem prywatnym 
przerodzi ostatecznie bazę sowiecką w pań 
stwo kapitalistyczne o bardziej liberalnym 
może ustroju politycznym. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Amatorzy słodyczy. Dn. 7.X og. 

12 m 30 dokonano kradzieży czekolady 
wait. 60 zł. na szkodę Lejzera Czadsuna 
zarh. przy ul. Włleńskiej 2 

— Ktoś kto lubi Jeździć na rowa- 
rze. Dn. 7.X og. 2 m. 50 skradziono 
Adolfowi Umiastowskiemu, zam. ul. War- 
szawska 13 rower marki „Puch” Nr. 1078 
waitości nerazie nie ustalonej. 

— Dopóły dzban wodę nosi.. 
Dn. 7.X o g. 2! zam. p zy ul. Tombakonej 
29 Mikolaj Mance»icz zam Idowal, że go 
niec T-wa przemysł. handl. „Piotr Kotar- 
ski* — Kiólewska 5, Cabran Jan dopusz- 
czał się systerralyczrnej kradzieży gotówki 
na szkodę tejże firmv przy pomocy podro- 
bionego klucza do kasetki. Ogólna suma 
skradzionych pieniędzy 2153 zł. 63 g”. i 4 
dolery. Cabrana aresztowano. Z skradzio 
nych pieniędzy zwrócił tylko 147 zł. l 4 
delary. 

— Zaginął chory umysłowo. Dn. 
į7.X o g 18 Żukowska Ludwika, zam. przy 
| ul. Kenduktorskiej 26 zame dowałe, że syn 
| jej Witold, let 10, umysłowo chory wyszedł 

z domu w dn 2 b. m. o g. 9 i dotychczas 
| nie wrócił. Poszukiwania trwają. 

| Na prowincji. 
— Potajemna gorzeinia. Dn, 30.1X 

poster. P. P. w Gródku wykrył po'ajemną 
gorzelnię we wsi Proczejkowo, gm. Gó 

,deckiej. W czasie przeprowadzania dochc- 
| dzenia stwierdzono, że bezpośrednimi 
sprawcami byli Zyzniewicz Cyprjan I Cha- 
ruktJan, których zaaresztowano | z aktami 
skierowano do sędziego śledczego. 

— Skradziono... W nocy 4 na 5X 
z pastwiska skradziono konia wart 200 z!. 
na Boiówce Nikodemowi zam. we wsi Bo- 
rówki gm. Postawskiej. 

! W nocy z 5 na 6X z zamkniętego 
chlewa za pomocą włamania skradziono 
krowę watt. 200 zł. na sz odę Jeliczkowej 
Anny zam. we wsi Hołodajówka. Poszukiw. 
zarządzono. 

Zwykły koniec pijaka. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż Malcew 
Plotr zmaił w dniu 19.IX r.b. w Drui wsku- 
tek nadmiernego spożycia alkoholu. 

— Źle zlę bawiły. Przeprowadzone 
dochodzenie ustaliło, iż w dn. 19,1X na 
torze KAWY Dukszty-Turmont na 548 
klm, kawał żelsza został podłożony przez 
dzieci: Żyl ńskiego Edwarda, lat 11, Żyliń- 
skiego Piotra, lat 13 | Subotewicza Ale- 
ksandra, lat li. Dochodzenie skierowano 
do podprokuratora. 

— Wódka zmieniła go w poll- 
cjanta. Prze, rowadzone dochodz. spraw- 
ców napadu na Lachowicza Jana w dniu 
14]X r.b. w pobliżu karczmy Smielinka gm. 
Mickuńskiej, nie ujawniło, lecz z okolicz- 
ności sprawy należy przypuszczać, że nie 
byli to bandyci, lecz ktoś z miejscowej 
ludnośc', będąc w stanie nietrzeźwym, za- 
trzymał Lachowicza 1 dokonał u niego re- 
wizji osobistej. Akta skierowano do pod- 
prokuratora. 

— Miły synalek... Przeprowadzone 
dochodzenie ustaliło, iż Jasiewicz Franci- 
szek miesz. wsl Mikrowszczyzna gm. Grau* 
żyskiej został ranny w dn. 28IX przez 
syna swego lIgnacego na tle zemsty za 
niepozwalanie korzystania z majętności. 
Wymienionego zaaresztowano | skierowano 
do sędziego śledczego. 

  

  

  

    

Ruch wydawniczy. 
— Przewodnik Bibijograficzny ze- 

szyt T, 1925 r. Przewodnik B bljograficzny 
wskrzeszony przez Zaklad Nėrod. Im. Oss0- 
Hńskich we Lwowie, będąc pod wybitnie fa- 

chową redakcją (Wł. Wisłocki, M. Gębśro- 

wicz, K. Tyszkowski), zajął naczelne stano- | 

wisko w naszej bibijografji. Ostatni zeszyt 

  

(7) oprócz bleżące|j bibljogrefji posiada bo* 
gatą kronikę, specjalnie wtym zeszycie po- 
święconą podręcznikom szkolnym. „Ruch 
wydawniczy” zapowiada szereg nowości 
pierwszorzędnej wartości: artykulik „Y% śród 
czasopism pedagog'czrych” obejmuje bi- 
b|jografję tychże z wyszczególnieniem treści 
każdego numeru. „Drobne wiadomości” za- 
mykają cenny zeszyt 

„Przewodnikiem Bibijograficznym” po- 
winien się zainteresoweč inteligentny ogół 
czytający, zeszytem zaś 7 ym prz dewszyst- 
kiem nauczycielstwo. <' WS, 

Rozmaitošci. 
Domy z Ianego želaza. 

Angielskie ministerstwo zdrowia wydało 
doskonałą op'nję o nowych, przez firmę 
szef eldzką konstruowanych domach z la- 
nego żelsza. Zewnętrzne ściany z lanego 
żelaza pokryte są grubą warstwą cementu. 
Giówre ściany wewrętrzne jako tež ściany 
kominowe są zcegły, dopasowane do żela- 
znego szkleletu. Spajanie płyt żelaznych 
odbywa »ię w spesób opatertowa y przez 
fabrykę. Sciany między pokojami są drew- 
niane, pokryte asbestem. Dach kryty da- 
chówką glinianą, ramy okienne drewniane, 
tak samo podłogi z wyjątkiem łazienki I 
spiżarni. Wyłączając koszta fundamentów, 
kanalizacji, oparkanienia i bruku, fabryka 
lczy 435 furtów z8 dom o wielkim pokoju, 
kuchni, Śpiżarni, komorze na węgle I sionce 
na parterze, oraz 3 pokojach sypialnych, 
łazience I korytarzu na piętrze. 

Na ustawienie takiego domu trzeba 30 
godzin roboczych. 

    

    

    

    

Ze sportu. 
1-y wewnętrzny cross A. Z. S. 

W niedzielą 11 b. m. Zarząd A. Z. S. 
urządza 1 y jesienny cross (bleg naprzełaj) 
wewnętrzny. 

Start punktualnie o g. 10 z przystani 
A Z.$. (brzeg Antokolski za więzieniem). 
Trasa— 3.000 metr. 

Wszyscy lekko-atleci, wioślarze I nar- 
clśrze winni się stawić, dla pierwszych pe- 
rjodyczne crossy będą doskonałą zaprawą 
sportową, dla narciarzy zaś—przygotowa- 
niem do nadchodzącego, jak się zdaje, w 
szybkim tempie sezonu zimowego. (I) 

Giełda warszawska 

  

  

  

z d.8—X 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 2693 16.99 26,81 
Dolary 5,93 597 593 

Holandja 241,17'/2 241,78 24047 
Londyn 29,06 29,13 28 99 
Nowy York 5,98 60 595 

Paryž 27,84 27,91 2778 
Praga 17,58 1781 17.84 
Wiedeń 84,60 84,81 84,39 
włochy 2411 24,7 27,05 
Szwajcarja 115,72 115,99 115,43 
Stockholm . 161,20 161,60 160,80 
Kopenhaga 107,05 107,30 __ 106,80 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 

' 5 proc. poż. konwers. 43,50 
80/0 proc. Pož. konwers. 70 
Pož. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 379,73 
Poż. dolar. 63,50—64 
4/8/o listy z. T.Kred. Z. przed, 17,16,25, 

USE a TPA LSS AZ KE TEDE EDEN 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Jedyne źródło gdzie można nabyć 

tanio, gwarantowane 
obuw. wyrobów więziennych 

jest firma „„POL-BUT“ 
Bonifraterska 10, tel. 496. 

Szanujący swój czas 
korzysta zawsze z usług 

Biura Reklamowego 
i w Wiinie 

ul Garbarska 1, tel. 82. 
w którem ogłaszający się znajdzie praktycz- 
ną radę: jak ułożyć ogłoszenie, do którego 
pisma podać, w jakiem.miejscu umieścić itp. 

Za poradę się nie płaci. 
Kosztuje nie drożej niż w Redakcjach 
8 zaoszczędza znócznie fatygi oddając w 

BIURZE REKLAM 

ogłoszenia do wszystkich pism 

najwytworniejsze ma 

sezon bieżący W 

wielkim wyborze 
POLECA: 

      

    J. WÓJCIK 
Warszawa — Howogrodzka 26. Tel. 276-65. 

  

[FUTRA 
_Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

Biuro Przepisywań Ś1, Grabowskiego 

    

Każda pani bez względu na stanowisko spolecz1e 
I zamożność mieć powinna w domu 

RACO, fenomenalny, światowej sławy wyna- 
WODA 

ПЛОСКОМА 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. D-ra Ihnatowicza. polskich Se plamy z ubrań, mete 

A 
rosyjskic jalėw, dywanėw, kapeluszy, oblė meblowych I t. d. 

й 3 p OSZCZ A poda Specjalny wytwór ro y Absolutn 6 nie SzKOdząC Yikaninom, Gdrdwić | od- 

lazek holenderski. 
Czy jest bledną czy bogatą dbać powinna 0 oszczę- 

ność, czystość i hygjenę. 

Tylko "RACO usuwa wszelki brud | 

i żydowskich 
codziennych i tygodniowych. 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje 

„Ksicgę Handlowo Przemysło- 
wo Informacyjną WILNO" 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Blura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

SAELSEKJOK DEKA AŚWT KA ОЕа ОЫЕ ТОСТОЛЕВ ОНО TAKIE ZROB WIRZ OOKKEDAB 

posiadać 1 KTO CHCE kg, DARMO į 
winien zaprenumerować najtańszy tygodnik ilustrowany lite- 
racki i społeczny „BIESIADA LITERACKA" o bardzo zaj: 
mującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. Jezierskiego, 

przy współpracownictwie wybitnych sił literackich, gdyż 

świeża kclory. Działa zdumiewająco. 

Żądzjcle wszędzie. Cena рийекка (12 tebi.) Zł. 1.20. 
Wył, Zast. na Wcj. Warsz. A. Smolka, Marszal- 

kowska 149. Centrala Zastępstw D/H „Refiex“, 
Kraków, Starowišina 16. 

PORADNIA Wędliny wiejskie 
Polskiego Zrzesze- 

  

ślinny posiada w wy* 

sokim stopniu wła 

sność wydelikatalania 

Oczyszczania i od 

świeżania twarzy. 

  

Stanisław Tyszkiewicz 
zamieszkały we ws! Za 

RA
 
SE
C 

grzyby suszone poleca: 

      

  

  

TTTTNALRTIE RT AS 
: otrzyma Jako premjum 4 vidowo gm. Bystrzyca nia Lekarzy Spe | DHP. „ŚWIT%” 
= 52 tomy zajmujących powlešci najcelniejszych autorėow polsk'ch 52 zgubił książeczkę woj- 25 a seca cjalistów. Ak 
в l obcych, každy obojętaošc! od 160 do 24J stron druku o aiz oA DOE 5 = а К : WANE, 

; оаы | „(M9 22 8 Zł. 20 gr. miesięcznie. „0 Miro roszuka | 3 (Krzesła Wiedeńskie :: | Nilu, l. Gaibarska 3, 
z edakcja i administracje: Warszawa, Nowy-Świat 50, tel. 291-60. Korto 

czekowe w P. K. O. 7.404 Prenumerata łącznie z dodatkiem książkowym: w dużym wyborze od 6 2ł. ai 2 glo piewo: Parter 

Miesięcznie zł. 5 gr. 20, kwartalnie zł. '5 gr. 60, połrocznie zł. 31 gr. 20, R t poleca TELEFON 658. cztery pokoje, dwie al- 

rocznie zł 62 gr. 40. O przyjmują: Administracja craz wszy- u ynowana W. MOŁODECKI Ordynacje lekarskie w | kowy duża kuchnia za 

stkie księgarnie i kantory pism. : „| roczne komorne do wy- 
ul Wileńska Nr. 8. 5a najs 2 ages. najęcia w okolicy Pióro- 

IAE T VAT ITT SET BEN PATETS SAS EE TIA mont, koło  elestrowni. 
Adres w Biurze Rekia-    

   

  

cj nych, dziecięcych, nei- 

  

    
    

  

Warszawski Dom Zleceń 

TTT 
tauzycielka 

  

  
wowych, kobiecych I aku- mowem S. Grabowskiego, 

Garbarska 1 tel. 82. 

  

HOŻA 39 m. 18. — Telef. 245-70. studentka uniwersytetu szerji, cczu, uszu, nosa 

Wydział pork a us le I udziela lekcji 1 korepety- 
I gardła, skórnych | we- 

yny. Informacje w spras ie lo 0- cji w zakresie kursu szkół nerycznych oraz gabinet : ы 
wania kapitalėw pod pierwszorzędne gwaraneje metry- dentyst „Englisch Jessons 

Wydział kupna | sprzedażą dersów. malatków, | GOWÓW OSOBISTY, kę. ius | średnich. Specjalność: ję- i iei NPK ; h IK zeza Krzewów najprzedniej- LE io 
wiił, sk'epów Oraz organizacja spółek z ogr. odpow. 
1 innych jak również wszelkiego rodzaju spółdzielni. 

Wydział Informacyjno- windykacyjno- prawny 
Informacje co do spraw w instytucjach państwowych, 
komunelnych, przemysłowych, rolniczych, handlo 
wych I finansowych 
„Aceksli 

orez windykacja należności z 
protestowanych i tytułów wykonawczych. 

inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośle 

dnictwem ogłcszenia w 
Kurjerze Wlieńskim 

skróconą metodą dia ob 

cokrajowców — pojedyń 

czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu 

szki Ne 8 m. 4.                 
  

szych róż do sprzeda- 
nia w dowolnej ilości. 

Antokol 135 Sienkiewicz. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

cd godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze.     rja, praktyka, aoskona:a 

konwersacja, pomoc 
szkolna, 1 zł. 5U gr. go- 
dzina, miesięcznie ustęp= 

stwo. Ludwisarska 11 
m. .2 (od godz. 12 — 4) 

  

® / 

  

Glydrq:: w imiaciu współwteścinieh Ańsał Ralerowiea. 

KZ уа ое RZ ełk: > 

Mae, PILE! tas zateme а,    
 


