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KURJER WILEŃSKI 
Cena 15 groszy. | 

NIEZALEŻNY ORGAN 
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Wersal — 
Od czasu konferencji pokojowej w 

Wersalu, nie śledzono z tak natężo- 

ną uwagą prac nad pacyfikacją Euro- 

py — jak Syzyfowe przygotowania 

paktowe w Locarno. 

Tam, za górami jeziora Lago 
Maggiore spoczywają obecnie losy 

pokoju europejskiego, pokoju obli- 

czonego na dłuższy okres czasu. 

Politycy europejscy, sterujący po- 
sunięciami swych państw na sza- 

chownicy międzynarodowej — do- 
szli po smutnych skutkach katakliz- 
mu powojennego do wniosku, iż na: 

leży wreszcie rzucić 
lalek i kierować się uczuciami wy- 

łącznie ludzkiemi. Bo narody zro- 

zumiały, że wypadki przeszłości, dzie- 
lące ich — to przeszkody wzajemne” 

go porozumienia w sprawie trwałego 

pokoju światowego. 

Lecz niezawsze uczucie ludzkie 
bierze górę nad sprawami natury 

materjalnej, ściśle ekspansywnej, po- 

wiedzmy jasno — nad imperjaliz- 
mem. Społsczeństwo powojenne, po- 

grążone w kryzysie gospodarczym, 

szalejącym na całym świecie — bie- 

rze udział w wielkim wyścigu o 240° 
bycie jaknajwiększej ilości środków 

produkcji, a co za tem idzie — ryn- 

ków zbytu. W wyścigu tym niema 
sprawiedliwości ni uczuć ludzkich — 

natomiast dominującą rolę odgrywa 

tu siła, którą się tworzy drogą prze- 
różnych konfiguracyj pclitycznych. 

Traktat wersalski stworzył dwa 
obozy: jeden, stojący na gruncie lo- 

jalnego przestrzegania powyższego 

traktatu, — drugi ciągle wichrzący, | 

niezadowolony, a mianowicie Niemcy, 
za plecami której stoi Rosja So- 
wiecka, 

Konferencja w Locarno odbywa 
się w nadzwyczaj cieżkich warunkach 
politycznych.  Entente'a chce za 
wszelką cecę pozyskać dla siebie 

Niemcy, które wchodząc do Ligi Na- 

rodów, stałyby się pokaźnym czyn- 
nikiemn polityki europejskiej, a przez 

to doniosłym nabytkiem dla przy- 
złych konstelacyj politycznych. Wcią- 
gnięteby zostały w wir politycznego 
życia europejskiego. Przeszłyby z 
roli biernej do czynnej. W tym wy- 
Padku musiałyby wreszcie określić 
Jasno swój stosunek do Sowielów, 
które stają się coraz groźniejszemi 
dla, wodzącej wszędzie rej, Anglji. 

Niemcy, będąc obecnie „ben- 
Jaminkiem” państw entente'y, a zwią: 
zane z Rosją traktatem w Rapallo, 
który miał być tarczą przeciwko 
zankcjom za niewypełnianie posta: 
nowień traktatu wersalskiego—chcą 
Jaknajwięcej wytargować dla siebie, 

< 

rolę sztywnych 

DOM HANDLOWY 

F MIESZKOWSKI 
Mickiewicza, 23, tel. 299. 

POLECA NĄ SEZON MANUFAKTURĘ: 
Gotowe palta i ubrania. 

MEBLE. 
Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom warunki ulgowe. 

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

Locarno. 
Nie mogąc posunąć macek swe- 

go imperjalizmu na zachód, gdzieby 

spotkały się ze zwartym frontem 

angielsko francuskim, dążą wszelkie- 

mi siłami do rewizji swych granic 

wschodnich, drogą rozmaitych krucz- 

ków prawno—dyplomatycznych w po- 

staci zniesienia art. 16 statutu Ligi 

i klauzul dodatkowych w zachodnim 

pakcie bezpieczeństwa. Konferencja 

w Locarno jest przeto generzlaą ba- ' 

talją, dypiomatyczną, od rezultatu 

której zależeć będzie przyszły układ 

stosunków politycznych w Europie. 

Przechodząc do meritum paktu 

przedstawia się on w głównych za- 

rysach w formie kontraktu, żyrowa- 

nego przez Anglję. Frencja, Belgja i 

Niemcy gwarantują sobie nawzajem 

swój stan posiadania w znaczeniu 

terytorjalnem. Wszelkie kwestje spor- | 
ne, mogące w przyszłości między 

temi państwami wypłynąć, podlegają 
automatycznie arbitrażowi. 

Pnglja, znajdująca się terytorjalnie 

poza kontynentem europejskim, gwa- 

rantuje pakt i zobowiązuje się po- 

móc zbrojnie Francji w razie naru- 
szenia jej granic przez Niemcy i od: | 

wrotnie, pomóc Hiemcom w razie 

ataku ze strony Francji. 

Dyplomacja niemiecka uważa to, 
i słusznie, za likwidację entente'y, 
Bo w tym wypadku, prócz anulowa- 
nia obustronnej konwencji wojsko 
wej anglo-francuskiej, zniesioną bę- 
dzie jednostronna (w stosunku do 

Belgji) wojskowa konwencja franko- 
belgijska. 

Rzymska „Epoca”, która opubli- 
kowała w streszczeniu tajny projekt 
paktu, w tajemniczy sposób wykra- 
dziony z archiwum delegacji entente'y, 
podaje, że dwa punkty paktu, a mia- 

nowicie 6 i 11 posiadają specjalne 
znaczenie, ze względu na sposób 
regulowania stosunków Niemiec z 

innemi mocarstwami. 

Artykuł 11 paktu przewiduje upra- 
womocnienie się paktu dopiero po 

rzeczywistem wstąpieniu Niemiec do 

Ligi Marodów, bez względu na formę 
tego wstą>ienia. 

Artykuł 6 zaznacza, że pakt gwa* | 
rancyjny nie pozbawia państw koali- ; 
cyjnych prawa sankcyj, wypływają: | 
cych z traktatu wersalskiego, jak rów- 
nież tych praw, które nabyły te pań-| 
stwa w charakterze sojuszników lub 
gwarantów innych państw. 

Powyższe dwa artykuły, podaje 
„Epoca*, będą ze względu na swą 
doniosłość polityczną, tematem roz- 
mów wyłącznie między zainteresowa- 
nymi ministrami spraw zagranicznych. 

Dla polskiej polityki zagranicznej 

  

  

  

     
     
       

      
posiadają te 2 artykuły niezmiernie 

ważne znaczenie polityczne, gdyż 

nie paraliżują pomocy francuskiej na 
wypadek ataku niemieckiego na Pol- | 
skę, oraz osłabiają zastrzeżenia nie- 

mieckie w sprawie art. 16 statutu Li- 
gl Narodów. 

Na tych podstawach oparty pakt 

reński, może być w przyszłości nie- 

zmiernie cenną bronią w walce dy-   plomatycznej o projektowany pakt 
wschodni, który dotyczyć będzie bez- | 
pieczeństwa Polski i Czechosłowacji. 

Konferencja pokojowa w Wersalu | 

była wstępem do pacyfikacji Europy, | 

zjazd zaś ministrów w Locarno jest | 

dalszetn jej rozwinięciem, lecz by- | 

najmniej nie zakończeniem. ! 
i ddr? 

i 
I E ADO ZK   

i Godziny przyjęć | 
„w Poradni Polskiego Zrzeszenia 

Lekarzy Specjalistów 
; Wilno, ul. Garbarska 3, II piętro, Telef. 658. ' 

Specjalność: Chor. wewn. Lekarze or- | 
(dynujący: Dr. E. Budzyński, codziennie od 
|5—6, dr. K. Kisiel codziennie cd 4 i pół do 

        

Krawiec W. NAGRODZKI 
Wileńska Nr. 23. 

P:zyjmuje obstalunki z własnych i powierzonych materjałów, 

Poleca burki podróżne. Ceny niskie. = 

  

Odpowiedź min skarbu na protest 
posłów Ziemi Wileńskiej. 

List min. Grabskiego do posła Chomińskiego, oraz 
do redakcji „Kurjera Wileńskiego. 

W związku z telegramem, wysłanym przed tygodniem przez posłów 
Cbomińskiego, Kościałkowskiego i senat. Krzyżanowskiebo (Klub Pracy) do 
miołstra skarbu p. Grabskiego, zwracającym uwagę na całkowite pe 
przedstawicieli Ziem Wschodnich łącznie z Wileńszczyzną w о- 
spodarczej, minister Grabski wystosował następujący list na ręce posła 
Chomińskiego: 

„W odpowiedzi na telegram, wysłany z Wilna dnia 3 b. m. mam 
zaszczyt zakomunikować, że przyznając Zw. Polskich Organ. Rolnych sześć 
miejsc na Naradzie Gospodarczej, zaznaczam, iż gotów jestem przyznać 2 
dodatkowe miejsca, z tem jednak, by wyznaczone były dla przedstawicieli 
Ziem Wschodnich. 

Zw. Pol. Org. Rolnych listem z dnia 28 września zawiadomił Minister- 
stwo Skarbu, że w liczbie 6 jego delegatów będzie p. Antoni Jundziłł, 

prezes Kresowego Zw. Ziemian; jednakże w dniu posiedzenia Narady Go- 
spodarczej Zw. Pol. Org. Rol. zakomunikował Ministerstwu, że zmuszony 
jest wycofać z listy przedstawicieli Związku p. Jundziłła. 

Zaznaczam wreszcie, że na Naradę Gospodarczą zaproszony został 
delegat Uniwersytetu im. Śt. Bat. oraz jako przedstawiciel konferencji pra- 
cowników umysłowych prof. Zawadzki, reprezentujący Ziemie Wschodnie, 
nie było więc pominięcia przy zaproszeniu na Naradę Gozpodarczą. 

Przy następnych posiedzeniach Narady Gospodarczej pragnę u: 
jej skład przedstawicielstwem drobnego rolnictwa i handlu Lie eže 

(—) Min. Skarbu Wł. Grabski. 
* 

w * 

Redakcja „Kurjera Wileńskiego" także otrzymała podobnie brzmiący 
komunikat, wystosowany przez biuro prasowe Mio. Skarbu. 

Po przeczytaniu listu p. ministra skarbu oraz podobnie brzmią- 
cego komunikatu M-stwa Skarbu należy wyrazić podziw, že p. Antoni 

51 pół, dr. P. Płaszyński codziennie od Jundziłł, niczem z Wileńszczyzną i jej sprawami 'gospodarczemi nie zwią- 
„9 I pół do 10 | pół, 

Chor. chirurg. Dr. Dowglełłówna w po- |zek ziemian 
niedziałek, środa i piątek od 6—7, dr. J. | 
Janowicz codziennie od 5—6, dr. M. Mo- 
szyński we czwartki od 5—6. 

Chor. kobiece i akuszerja. Dr. J. Do- 
;brzański codzennie od 4 | pół do 5 1 pół, | 
dr. A. Erdmanowa codziennie od 6—7. i 

Chor. dziecięce Dr. E. Iszora codzien» , 
nie od 4—5. 

ł Chirurgja dziecięca. Dr. J. Dowgfał- 
w w poniedziałek, środę | piątek od 

16 — 7. i 
Chor. płuc. Dr. W Urlastowski we 

wtorek i piątek od 1 i pół do 2 i pół, 
Choroby nerwowe. Dr. A. Malinowski 

we wtorek, czwartek | scbcta od 6 —7, dr. 
Cz. Sycianko w poniedz. i piątek od 6—7. 

thoroby oczu. Dr. l. Abramowicz co- 
dziennie od £—5, dr. J. Cumft w poniedzia- 
łek, wtorek, czwertek i plątek od 11 i pół 
do 12 i pół. į 

Cher. uche, gardła I nosa Dr. Cz. Czar- | 
nowski codziennie od 5—6 

Chor skórne i weneryczre. Dr. M Me | 
nicki w poniedziałek, środę | scbctę od | 
3—4, dr. K Soko'owski codziennie cd 12—1 | 

Urologja chiiu-g. Dr. 4. Janowicz co- ; 
dziennie od 5—6. Ц 

Rentgenologja. Dr. L. Sułkowski we 
wtore- | piątek od 4—5, 

Chor. zębów i jamy ustae| orez pra- 
cownia techn. dentystyczna. Lek. dent. W 
Fiedorowicz w poniedziałek, czwartek | so- 
betę od 11—1. 

Pracownia bakterjolcgiczra analizy Je 
karskie. 

Gabinet elektroleczniczy i Światłolecz 
niczy. Elektryzacje, kąpiele żarowe, naświe 
tlania sztucznem słońcem (kwarcówką) i 
lampą solux. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”. 

  

  
Dziś 13-go października 

Premjera 

operetki roberta Stolza 

„PAJAC 
Początek o godz. 8 wiecz. 

  

Akuszerka-masažystka 
'M. BRZEZINA. 

Ul. Mickiewicza m, 17, P. uje 
e iais B Gy 

'zany, uznany zostal za reprezentanta naszego kraju w tej dziedzinie. Zwią- 
jest organizacją, mającą na celu obronę in w pewnej 

grupy gospodarczej, rozpatrującej wszelkie zagadnienia państwowe ze sta» 
nowiska swoich ciasnych interesów klasowych. Zaproszenie to, w dodatku 
przez jakąś centralę warszawską wycofane, w żadnym stopniu nie może 

jwyczerpywać przedstawicielstwa różnorodnych interesów gospodarczych na* 
szego kraju. 

- ay wprawdzie zbiedzeni i zgnębieni fiskalną polityką Minister- 
stwa Skarbu, jednak prawa do obrony swoich interesów przez to nie utra- 
ciliśmy. Prócz Związku Ziemian istnieją tu organizacje kredytowe, prze- 
mysłowe (przemysł drzewny!), handlowe, oraz zrzeszenia drobnych rolgj- 
ków, których pominięcie na tak licznej ogólnopaństwowej naradzie nie 
może być niczem wytłomaczone. 

Nie ratuje sytuacji delegat Uniwersytetu Stefana Batorego, o którego 
zaproszenie w samym uniwersytecie nic nie wiadomo, ani też prof. Za- 
wadzki, jsko przedstawiciel Konfederacji pracowników umysłowych (xto po- 
wcłał te szanowną instytucję do reprezentowania interesów gospodarczych 
Wileńszczyzny?!) który też na naradzie nie był. (Red.). 

| CZE A 

P.p. Raczkiewicz i Jundziił u p. Grab- 
skiego. 

| (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

  

i P. premjer Grabski przyjął wczoraj p, min. Raczkiewicza w sprawach 
resortowych oraz p. Jundziłła, z którym omawiał sprawy rolae na Ziemiach 

, Wschodnich. 

| Z Komitetu sanacji banków. 
i. (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Powołany przez Ministerstwo Skarbu Komitet, mający na celu pomot 
I sanację banków, ukończył pracę nad badaniem stanu finansowego więk* 
szości instytucyj bankowych i pomocy dla tych bar ków. 

Dalsze prace komitetu dzięki poprawie, 'jaka już obecnie nastąpiła w 
stosunkach bankowych mają być skierowane ku ustaleniu zaszd wewnetrz- 
nej sanacji banków, 

į Komitet stwierdził, iż poważne banki w Polsce mają dobre podstawy 
rozwoju i stan majątkowy ich jest pomyślny. 

||. Trudności w jakich się banki znalazły nosiły chrarakter wybitnie przej* 
ściowy i były całkowicie zrozumiałe, gdyż powstały wskutek silaego wy: 
cofywania wkładów, 
a Lee gdy okres paniki pizeminąl wkłady poczynają wracać da 

anków. 
! Bznki będą mogły wktótce podjąć nanowo akcję kredytową, co w 
znaczcej mierze wpłynie na poprawę stosusków gospodarczych, 
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Ż SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Posiedzenie Sejmowej Komi- _ Jak wiadomo, projekt sejmowy 
sji Skarbowej w sprawie opłat przyznaje 550 tys. ha na cele wy- 

stemplowych. ses ps bez ustalenia 

„ Na wczorajszem posiedzeniu sej. | klucza rozdziału. 
mowej En skarbowej rozpatry- Poprawka Senatu, przyjęta przez 
wano w dalszym ciągu nowelę do | komisję, określa, ile ponad maximum 
ustawy o opłatach stemplowych. posiadania przypaść ma na Po 

Komisia rozpatrywała dalsze arty: | gólne gałęzie przemysłu rolnego. : 

kuły do 73 włącznie. Artykuly te do-| art. 15 w myśl poprawki, przyjętej 
tyczą opłat stemplowych od przenie- | przez Senat, dodano następną usta 
sienia własności nieruchcmości, opłat wę: administrowanie własnych przy” 

stemplowych w zakresie nierucho- |jetych przez Ministerstwo OBA 

mości gruntowych i od padų sai nie może trwa 
я użej, п 8 nia własności od rzeczy ruchomych | MAS оао PO 

Z Sejmowej komisji reform | prawkę: wierzytelności i instytucje 
rolnych. | długoterminowego kredytu w listach 

Sejmowa komisja reform rolnych i zastawnych, ciążących na gruntach 

przystąpiła w dniu wczorajszym do przymusowo wykupionych, nie mogą 
obrad nad poprawkami przyjętemi być przyjęte przez państwo, a w na* 
przez Senat do projektu ustewy o stępstwie przelsne na nabywców par 

reformie rolnej. jeeli, przyczem przyjęty dług potrąco- 

KUR IRR W ICE E-D=SR | 

Konferencja w Locarno. 
Pierwsza rozmowa Skrzyńskiego ze Stresemanem. 

LOCARNO. 12.X. (Pat). W poniedziałek 12 b. m. o godzinie 10-tej | 
rano odbyła się pierwsza rozmowa ministrów Skrzyńskiego i Stresemana. 

Rozmowa ta miała miejsce w mieszkaniu Brianda, który zapoznał 
obu ministrów. Bez szczegółowego rozpatrywania spraw dotyczących obu 
państw, ministrowie nawiązali pierwszy kontakt, postanawiając dalsze 
wzajemne spotkanie oraz nawiązanie kontaktu przez obie delegacje. 

Prawdopodobnie w najbliższym czasie minister Skrzyński odbędzie 
naradę z kanclerze Lutherem. 

Min. Skrzyński © gwarancji francuskiej. 

LONDYN. 12.X. (Pat.) „Morning Post” donosi, że minister Skrzyński, 
zapytany przez korespondenta tego pisma, czy Polska obstaje przy gwa- 
rancji francuskiej odpowiedział: 

Przyjechałem znaleść kompromis na podstawie istniejących traktatów 
i w duchu Ligi Narodów. Bez artykułu 16 statutu gwarancja Ligi jest nie- 

skuteczną. 

Konferencja na jeziorze. Luther, Briand, Chamberlain. 

LOCARNO. 12.X. (Pat.) Wczorajsza przejażdżka po jeziorze Luthra, 

Brianda, Chamberlaina i Stresemana uchodzi tu za najważniejsze z dotych- 

czasowych spotkań odpowiedzialnych mężów stanu.   Wynikiem nieomal całodziennych | ny z szacunku wykupionej nierucho* 
obrzd było załatwienie poprawek Sa' | mości. 
natu do pierwszych 26 artykułów u: Jeżeli wykupowi przymusowemu 

stawy. j podlega część nieruchomości obcią- 
Wbrew protestowilewicy komisja :żonej, instytucja kredytowa obowlą- ; 

zaprosiła sen, Smólskiego (ChD), ja- | zana będzie na žądanie urzędu ziem- 
ko rzeczoznawcę w Sprawie popra- skiego w ciągu miesiąca od dnia 
wek sanacyjnych; następnie okazało | złożenia planu części, podlegejącej 

się, że wskutek klucza partyjnego | wykupowi, dokonać segregacji po- 
pos. Chomiński (Kl. Pr.) rie mógł | życzki pomiędzy właścicielem a skar- 
zabrać głosu w obradach w charak:; bem państwa, oraz w takim samym 

 terze członka komisji. Wówczas ko- terminie oddnia złożenia prawomoc- 
misja zaprosiła go również jako rze- | nego projektu parcelacyjnego, doko 
<zoznawcę podczas obrad nad spra: | nania ssgregacji pożyczki pomiędzy 
wą wykonania reformy rolnej. | nabywcami parceli. 
* Zasśdniczo przyjęto wszystkie re- Jedyną racjonalną poprawkę Se- 

Na podstawie skrzętnie zebranych informacyj można przyjąć, że na- 

stąpiło daleko idące wyjaśnienie w sprawie interpretacji artykułu 16 paktu 

Ligi Narodów. 
Obecnie brana jest pod uwagę interpretacja, która uwzględnia nie* 

mieckie życzenia i wątpliwości, a to w ten sposób, że przebywający w L.o- 

carno przedstawiciela mocerstw, zasiadających w Lidze oświadczają, że po 

wstąpieniu Niemiec do Ligi Narodów, wrszie ewentualnego podjęcia przez 

Ligę Narodów akcji wypływającej z art. 16 wezmą pod uwagę specjalne 

położenie, w jakim znajdują się Niemcy z racji swej sytuacji geograficz- 
taz rozbrojenia» 

pa W ten Lao ułożona farmuła wstąpienia Niemiec do Ligi Narodów 

| jest bez zastrzeżeń, z drugiej zaś strony uwzględniałaby zastrzeżenia Nie- 

miec. 

Wczorajsze pienum. 

| 
| 
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Dytie gospodarcze. 
Obecna sytuacjagospodar- 

cza Wileńszczyzny. 

Ankieta „Kurjera Wileńskiego”. 

XII. 

Rozmowa z p. prezesem Związku 
Przemysłowców garbarskich inż. 

Łazarzem Spiro. 

Kryzys właściwie — mówi p. inż. 
Łazarz Spiro, prezes Związku Przemy: 
słowców Garbarskich — rozpoczął się 
jeszcze w maju ubiegłego roku. Gar: 
berstwo, które odegrało przed wojną w 
Wileńszczyźnie wielką rolę, upada. 
To samo da się powiedzieć o prze- 
myśle drzewnym. Pokażna liczba za- 
kładów przemysłu drzewnego jest 
nieczynna, reszta ześ pracuje z przer- 
wami. Wyrób spirytusu ostatnio zu: 
pełnie ustał. 

Ilość protestowanych weksli zna- 
cznie się powiększyła. Zaledwie 7,8 
procent weksli reguluje się w ban- 
kach, reszta zaś idzie do protestu. 
llość stwierdzonych sądownie upadło: 
ści nie może służyć jako miernik 
kryzysu. Przeważnie wierzyciele załat- 
wiają zatargi z dłużnikami w drodze 
polubownej, tak że do upadłości 
rzadko kiedy dochodzi. 

Odnośnie 
szczyzny ze strony czynników miaro- 
dajnych p. Spiro akcentuje ofiarność 
Wileńszczyzny na rzecz Skarbu z je- 
dnej i nieuwzględnienie specyficznych 
potrzeb naszego kraju z drugiej stro* 
ny. I tak zapisy na akcje Banku Pol- 
skiego sięgają w Wileńszczyznie więk- 

upośledzenia Wileń: | 

1 

"dakcyjnė 1 stylistyczne poprawki Se- | natu w sprawie sadów komisja od- | LOCARNO. 12X. (Pat.) Dzisiejsze plenum konferencji prowadziło szych sum. Również stosunek sum, 
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> ałych przez samoistne 

natu. : 
Z poprawek - merytorycznych od- | 

rzucono poprawkę do art. 
której nie minister 
lecz Rada Ministrów na. wniosek 
swego ministra, może przeprowadzić 
przymusowy wykup w całości bez 
uwzględnienia postanowień gar, 4 15. 
9° Do per. 4, który w redakcji Sej 
'mu msximum posiadania na Kre- 
sach Wschodnich podniósł do 300 ha 
*dła mejątków, które w rękach pol- 
skich pozostawały bez przerwy od 
1775 r. wniesiono poprawkę zmie- 

3 wedle | 
reform rolnych, | 

rzuciła. 
Jak wiadomo, poprawka Senstu 

szła w tym kierunku, iż jako sady, 
należy uważać tylko te nieruchorno- 
ści ziemskie, które przed 1925 ro- 

cowemi. 
Pos. Poniatowski imieniem Wyz- 

wolenia zgłosił wniosek o odrzuce: 
nie wszystkich poprawek Senztu z 
wyjątkiem stylistycznych. 

Głosowanie miało ten charaktery- 
styczny szczegół, że Piast, podobnie 
jak w Senacie, głosował stale z le- 

dłuższą dyskusję nad artykułem 16 czyli nad sprawami związanemi z wstą- 
pieniem Niemisc do Ligi Narodów. 

wpłaconych ratami podatków do sum 

kiem były zasadzone drzewami owo- 

Według dalszych informacyj dyskusja prowadzona była w tonie bar- 

dzo pojednawczym i widoki porozumienia zaryzowały się bardziej kon- 

kretnie. 

(nienia od obowiązku 
paktu Ligi Narodów. 

Sprawa o którą najusilniej walczą teraz Niemcy jest uzyskanie zwol- 
stosowania sankcyj ekonomicznych, wynikających z 

  

| Wiadomości polityczne. 

preliminowanych jest znacznie więk 
szy aniżeli w innych dzielnicach pań- 
stwa. 

Podatki są stanowczo wygórowa- 
ne, a kredyty — za szczupłe. Dopie- 
ro w tym roku Wilno zostało prze- 
niesione do klasy drugiej, a powin- 
no to było s'ę stać już dawno. Poza- 
tem ze względu na swoiste warunki 
Wileńszczyzny niezbędna jest specjal- 
na opieka ze strony rządu, który do- 
tychczas kraj nasz traktuje po maco-   miejąc tę datę na rok 1864, Popraw: | wicą. Na tle głosowania wynikł spór 4 Koresp. „Timesa“ į spos6b dojdzie do wladzy, a to z ko- | Szemu, 

Se ACR.” A Р pomiędzy stronnictwami Kl. Pr. a A donosi z Locarno: Ist |lei rzeczy uczyni możliwem wstąpie- zaa M niedomagania handlu i 
* Natomiast poprawkę, która dla) przewodniczącym pos. Moraczewskim | polskiej i nieją podstawy do przy-|nie Stanów Zjedn. do Ligi. r olaa PRES Ц. 
tych majątków obszar 300 ha po:| (PPS),wkilku mienowicie wypadkach | czeskiej puszczenia, że delega- Zakończenie „ Polsko rosyjska kon- | 2 z pij е 
większą do 400 ha odrzucono. Na-|przy głosowaniu, gdy ilość głosów | delegacji cja polska doszła do prac Polsko- ferencja kolejowa ukoń- Ży wadliwą politykę celną i podatko- 
stępnie" przyjęto do tego artykułu 
poprawkę, wedle której nie wliczają 
się do norm wskazanych w części 
pierwszego artykułu obszary leśne o 
powierzchni ponad 30 ha, a na Kre- 
sach ponad 50 h.. _ 
"Na skutek Oświadczenia przed- 
stawiciela ministerstwa rolnictwa, 
skreślono drugą część punktu a art. 

a to z tego względu, że Minister- 
stwo wniesie w tej sprawie osobną 
ustawę. = 

Poprawkę do art. 4 w sprawie 
wyłączenia wód, o ile obszar ich wy- 
nósi ponzd 10 ha odrzucono. 
„Da art, 5 „przyjęto ważną popraw: 

była równa, pos. Moraczewski roz- 
strzygnął na korzyść lewicy. 

Występuje przeciwko temu pos, 
Staniszkis (ZLN.), jedaakże przewod- 
niczący protestu nie uwzględnił. 

Na urządzonym wczoraj przez grono 

działaczy demokratycznych podwieczurku 
w kasynie garnizonowem, w odpowiedzi na 
zwrócone do niego, z okazji 5-letniej rocz- 
nicy czynu gen. Żeligowskiego, przemówie« 

nia kliku obecnych, wygłosił marszałek 

Piłsudski niezwykle piękną, przenikniętą 

gorącem uczuciem miłości I dziękczynienia 

dla Wilna | swego rodzinnego kraju mowę 

którą w najbliższych dniach umieścimy w 

  

  

  kę Senatu, dotyczącą wyłączeń - na 
cele rzemysłowo rolnicze. 
pz 2 255 

naszem piśmie w całości. 

w Locarno. Grzekonania, že prasa 
francuska I polska przypisują sprawie 
gwarantowania przez Francję wschod 
nich traktatów arbitrażowych znaczę 
nie na jakie ona nie zasługuje. 

Główną kwestją [est raczej wstą 
pienie Niemiec do Ligi Narodów. 

Sądzą tu, że jeżeli Niemcy wstą- 
pią do Ligi Nar. przyjmując statut jej 
bez zastrzeżeń i jażeli artyk. 16 nie 
zostsnie zmieniony, to Polska będzie 
mogła wówczas bez obawy zrzec się 
gwarancji francuskiej i nawet polą- 
czenia traktatów wschodnich z paktem 
zachodnim. 

Stanowisko Czechosłowacji zdaje 
się być .podobne. 

„Le Journal” podaje Przewldywa- 
oświadczenie pewnego na skutki 

Sowieckiej czyła swe prace. Osią* 
konfer. kole: gnięto porozumienie w 

Jowej. sprawie ułatwień w bez- 
pośredniej komunikacji towarowej i 
osobowej pomiędzy unją sowiecką a 
Polską. Z okazji zamknięcia konfe- 
rencji odbył się w komisarjacie do 
spraw komunikacji bankiet na cześć 
delegacji polskiej. (Pat.) 

Fiasko straj 
ku komuni- na w kierunku wywo* 
stycznego łania strajku general- 
we Francji. nego spełzły na niczem 
zarówno w Paryżu jak i na prowincji, 
Zwykły wygląd Paryża pozostał nie: 
mal niezmieniony. 

Poranek dnia w którym strajk 
miał się rozpocząć przeszedł prawie 
niepostrzeżenie w Paryżu i na pro 

Wysiłki komunistycz* į 

rwą. Cła ochronne w niektórych ga- 
/łęziach przemysłu są w naszych wa- 
jrunkach koniecznością gospodarczą. 
Podatki zbyt obciążają miasta t. |. 
;handel i przemysł, podczas gdy rol- 
|nictwo znajduje się w stanie uprzy- 
| wilejowanym. 

Nie miał racji p. premjer Grabski, 
gdy twierdził, iż Polska jest krajem 

(rolniczym I źe pozostanie nim nadal. 
Polska — podkreśla nasz szano- 

wny interlokutor — winna się rozwi- 
jać wszechstronnie i nie zaniedbywać 
pizemysłu. Winniśmy dołożyć wszel: 
kich sił do wznowienia stosunków z 
Rosją, której jesteśmy naturalnemi 

; dostawcami. 
|. Podnieść też muszę — ciągnie 
dalej p. inż. Spiro — sprawę świad- 
czeń społecznych. W bardzo krótkim 

| 

m - „Sani ‚ z ! : podpisania dziennikarza . amery-|wincji wobec zbyt małej liczby zwo- bowiem czasie wprowadzono ras sód. "Obniżenie stopy podatków prze- "a kańskiego, przebywają- lenników strajku. | eały szereg S viadadėa | Spókicźiyćh; 
udiabot ‚ mysłowych. cego w Locarno. Liczba strajkujących we wszyst-. na które pozwoić sobie mogą tylko || och (TORGÓOd: GB błanożo kūeaipocdania War ms Dziennikarz ten powiedział: Jeżeli = gałęziach pracy nie dosięgła państwa bardzo bogate. | tak prawie 

‚ Banys proc. & 
Minister Skarbu w porozumieniu 

obniżył stopę podatków przemysłowych o 1 proc. od obrotów art. 5 usta- 
© państwowym podatku przemysłowym z dn. 15 lipca 1925 r. o osiąg- 

przedsiębiorstwa handlowe ze sprzedaży hurtowej 
szeregu towarów. 

Spis tych towarów obejmuje: msterjały budowlane, narzędzia rolnicze, 
nawozy sztuczne, rudą żelazną oraz 2 
wyrobu krejowego i tkaniny wyrobu krajowego. 

Wspomniane rozgerządzenie ma 

  

z ministrem przemysłu i handlu 

> 

elazo wyrobione, przędzę wszelkiego 

obowiązywać od1 września br. 

układ o bezpieczeństwie zostanie pod- 
pisany, to kapitały amerykańskie le- 
żące obecnie bezczynnie ulokowane 
zostaną we Francji i w Niemczech. 

Z drugiej strony wstąpienie Nie 
miec do Ligi Nar. spowoduje to, ża 
Niemcy amerykańscy, którzy w swoim 
czasie żywiąc urazę do Wilsona zwró: 
cilisię przeciwko niemu, powrócą do 
partji demokratycznej. która w ten 

Ten sam stesunek daje się za- 
uważyć we wszystkich ośrodkach 
przemysłowych 1 górniczych, gdzie 
nie czytając dzienników trudno było- 
by pomyśleć, że przez komunistów 
ogłoszone zostało wezwanie do straj- 
ku powszechnego. 

O jakichkolwiek wypadkach nie- 
ma doniesień.   

  

„Jakiejš życiowej zagadkil A jakim od- 
jpoczynkiemm darzą książki o lekkiej, | 
,Pogodnej, pełnej prostoty treści, mó* 

_lo czytać? lezieńia, książka zastępuje wizytę, skie I azjatyckie przetłumaczyć ku 
rozmowę, podroże i czły ruch życio- hańbie  „cywilizowanego” Albjonul 
wy, którego się jest pozbawionym. _ Historja jak z 1001 nocy, trudno by   wiące nam, oto tak żyć trzeba — po Mestają długie, zimowe wieczory... | co się dręczyć! ! 

Chcemy więc w szeregu feljeto-, nawet fantazja najbardziej gorączko- 
nów, w krótkości zaznajamiać ne- ws, wymyśliła te absurdalne kombie 

„že odrazu wprowadzono Kasy Cho: 
rych, ubezpieczenia od bezrobocia, 
nieszczęśliwych wypadków i in. Chcia- 
no odrazu Polskę postawić w szeregu 
najbardziej postępowych państw za- 
chodnio-europejskich, podczas gdy 
warunki gospodarcze na to jeszcze 
nie pozwalają. 

Istniejące już od szeregu lat ban: 
Iki tutejsze, mające wielkie zasługi 

а - я 

W egzotyczne również lądy pro” 
wadzi nas zapomniana trochę autor" 

| ka Hajota, z mężem swym Rogoziń- 
| skim, probująca życia kolonjalnego 
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w rnieście, szczęsliwy ten, (i ta), co 
ma czas zasiadłszy, wygodnie w głę: 
bokim, przytulnym fotelu z dobrą 
lampą z boku okrytą różowym czy 
złotawym batikiem, z ładnie inkru- 
stowarym nożykiem ze słoniowej koś- 
ci, wziąść do ręki książkę pachnącą 
świeżym drukiem i zatonąć w fikcyj- 
nych przygodach bohaterów lub w 
subtelną analizę uczuć ludzkich. 

O ile więc nie przeszkadzają ta- 
kim miłym posiedzeniom rozliczne 
i tak często jałowe posiedzenia, wizy- 
ty, zebrania społeczno - polityczne, na 
których, z półgodzinnym opóźnieniem, 
kaidy wywnętrza się ze swych ko- 
munalėw, jakże przyjemne spędzić 
można z najwierniejszym. towarzy-   szem — książką, godziny! Jakże cza- 
rownie od szarej rzeczywistości od- 
rywają bajki, opowiadane przez du: | 
żych dzieci dużym dzieciom. lleż roz- 
koszy jest w śledzeniu za rozwojem | 
młodych talentów, we wżywaniu się | 
w orygiąalcą często, nową, śmiałą, j 
zawiłą lub subtelną myśl zutora, ka- 
tcego trudzić się nad rozwiązaniem 

Jeśli kina ze swemi nadzwyczaj-, szych czytelników z książkami, które nacje, 
nemi, nużącemi w swej jednostaje 
ności przygodami wielodramatycznych | 
bohaterów, są lubiane, 
osoby inteligentne, dzięki fikcji prze- 
noszącej zmęczony umysł, a często 
I wzrok znużony pospolitością oszczę- 
dnego otoczenia, w jakieś czarowne 
krainy zbytku i przepychu, to cóż do- 
piero plastyczna, kolorowa, bujna o- 
powieść, podniecająca neszą wyobreź- 
nię tak, by malowała tęczowemi bar- 
wami popielatą rzeczywistość, a ra- 
czej kazała ją zostawić za sobą i u- 
nosiła w krainę fantazji! 

Przytem co to za przyjemność dla 
przeciętnego burżuja czy filistra, czy: | 
tać o okropieństwach niebezpiecznych | 
podróży, strasznych przejściach wo- 
jennych jeńców, wygnańców, walczą: 
cych armij lub więzionych cywilów! 
Siedzieć wygodnie w ciegle i czytać 
o tem jak komuś było źle, ależ wszyst- 
kie drobne niewygody życia wydają 
się wtedy iżejsze do zniesieniz! A na 
wsi, tam gdzie roziywka szczególnie 
w obecnych czasach, jest nie do zna” 

warto czytać. O tych które warto za: 
prosić do towarzystwa, by się stały do- , ziemnym, p. Schmidt, 

nawet przez brymikormmpanami samotności lubprzy- | w r. 1918 w Krasnowodsku przez ko 
jaciółmi licznego grona czytelników, 
a jakie należy wyprosić za drzwi, by 
nie mąciły myśli i pogody duszy. 

Pierwszą czynnoćcią takiego za- 
miaru jest udanie się do księgarni 
Nauczycielstwa Polskiego i tam, sta- 
nąwszy wobec zachęcająco rozłożo- 
„nych nowości, korzystać z uprzejmo- 
Ści firmy i wybierając sobie bez po- 
špiechu, co czytać? Zacznijmy od 
polskich noweści. 

Oto Słonimskiego „Listy z podró- 
ży”, egzotyczne, bszpošretinie impre- 
sje z przejażdżki po krajach papug, 
palm, słońca, śniadych kobiet, ana- 
nasów, szafirowych mórz i wszelkich 
wrażeń złączonych z pobytem w miej- 
scach nowych i dalekich od codzien- 
ności. 

Oto inna książka, jakże różna: 

ł 

które potrafi zrobić życie. 
Oto spokojny kupiec woskiem 

zaaresztowany 

misarzy bolszewickich, wleczony po* 
tem przez angielskie oddziały woj- 
skowe przez pustynię gór Teheranu, 
Afganistan, Beludżystan do Indji. Mę- 
czarnie fizyczne i moralne, które za- 
deją temu niewinnemu człowiekowi 
i całej gromadzie oflar różnej naro- 
dowości wleczonych razem, są glę- 
boko oburzające. Dowodzą raz jesz- 
cze, jak dalece bezlitośni i okrutai 
są Anglicy, jak poniewierają każdym, 
kogo» za słabszego uważają. Zbyt nie 
silący się na literackie efekty, prosto 
i spokojnie opowiadający przygody I 
zdarzenia przechodzące wyobraźnię 
ludzką. Ciekawe spostrzeżenia nad 
psychologją kolorowych ras: Indusów 
na służbie Albjonu, nienawidzących 
swych władców, spokojnych, etycz- 
nych tubylców Tursmenów i Parsów, 

Mieczysława Schmidta „On bis ma* zwyrodniałych agientów czerezwyczaj- 
kłorą by 
europeje 

jesty service” opowieść, 
waito na wszystkie języki 

na Fernando-Poo; wyniosła z tamtąd 
dużo spostrzeżeń, które oblekała w 
dość banalne stylowo, ale zajmujące 

|samą treścią i nowością opowiadanie 
„ „Z dalekich lądów”, to kilka nowele, 
| malujących ciekawe obyczaje w San- 
ta lzabel, mieście fernandoposkim, 
w górach, wśród krajowców bubisów, 
Hiszpanów władców wyspy i Potone- 
grow, ciekawej mieszaniny ras mu- 
rzyūskich: akrajsko - kalabarsko - kru- 
mańsko sierraleońskich typów. Piękna 
i głęboko dramatyczna jest nowela 
„Olej palmowy” o wygnańcach poli- 
tycznych z Kuby, straszną jest histo- 
rja „Dla zabicia czasu”. Styl autorki, 
cokolwiek przestarzały, nie odpowla- 
da dzisiejszej obrazowošci i drobiaz- 
gowej analizie, lecz środowisko które 
opisuje, jest zajmujące, ujęcie przed 
miotu zręczne, a zmysł dramatyczny 
posłużył autorce do wywołania wstrzą” 
sających wrażeń. Ciekawe bardzo 0” 
powiadania. 

  

Di c. n.   fa i sadystycznych oficerów angiel- 
skich, 
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dla rodzinnego handlu i przemysłu, 
winny być — zdaniem neszego In- 
formatora popierane przez mtarodaj: 
ne czynniki, celem przetrwania cież- 
kiego kryzysu. 

Również wskazana jest — kończy 
swą rozmowę z nami p. inż. Spirc— 
solidarna akcja całego handlu i prze: 
mysłu Wileńszczyzny bez różnicy 
wyznania i narodowości, akcja mają- 
ca na celu złagodzenie obecnego 
przesilenia gospodarczego w naszym 
kraju. G. 
    

    

Perfidne metody żub-- 
rów wileńskich. 

Jak już czytelnikom naszym wia- 
domo, grupa nowego gatunku de- 
magogów w Wilnie,  ziemiańsko- 
monarchistyczna, poniosła przed 
dwoma tygodniami na zwolanych 
przez nią wiecach — zupełną poraż- 
kę. Wydawało się, że po tej naucz- 
ce żubrowie nasi przycichną w swym 
wściekłym ataku na reformę rolną. 

Atoli stało się inaczej. Kresowy 
Związek Ziemian. polecił w tajnym 
okólriku organizowanie wieców prze- | 
ciwko reformie rolnej, pod firmą | 
„Zjednoczenia Stowarzyszeń  Pol-“ 
skich”, 

Postanowiono więc w Wilnie wy- 
wiązać się z „obowiązku”, tembar- 
dziej, że został zgóry zapłacony. 

Zwołano więc w ubiegłą niedzie- 
lę wiec do Sali Miejskiej pod has- 
łem „Reforma rolna a wyżywienie 
miast*. Sprowadzono z Warszawy 
posła ks, Wyrębowskiego, stworzono 
bojėwkę  monarchistyczną wokół 
trybuny, na sali i przy wejściu. Nie 
poprzastając na tych „środkach o- 
strożności”, organizatorzy wpuszcza- 
li na wiec za okazaniem zaprosze | 
nia. Miało to zapobiec dostaniu się 
na salę opozycji I zapewnić wiecowi : 
charakter zgóry określony. 

Na przewodniczącego wiecu wy- 
brano p. Szadurskiego (€x-obszarnika 
z Łotwy). 

Pierwszy głos zabrał poseł ks. 
Wyrębowski, który ruszył z kopyta 
w swej furji przeciwko reformie rol- 
nej. 

Nauczywszy się napamięć czczych 
frazesów swago kolegi sejmowego p. 
Strońskiego, począł miotać pioruny 
w reformę rolnę, nazywając tych co 
Ją uchwalili, zdrajcami i zaprzańca: 
mi, 

W swem zapamieteniu w stosun- | 
ku do przeciwników politycznych po- 
sunął się tak daleko, że począł o-' 
skarżeć Sejm i Rząd o... zdradę i 
brak patrjotyzmu, wzdychając wido- 
cznie do „błogich* czasów, gdy. mo: 

głosu. | tu zaszedł 
dek, odsłaniający nam gruby szych, | 20 przy ul. Grzybowskiej w Warsza- 

Na 14, II piętro, lokal szkoły powszech- 

6 do 9-ej. 

i rozpoczęto odczytywanie skrajnie | 
demagogicznej rezolucji, atakującej | 
wściekle ustawę o reformie rolnej. 
Pedczas czytaria 
zgiełk i hałas. 

rezolucji, powstał 
Opozycja zażądała 

zabawny wypa- 

którym ta robota była szyta, 
Przewodniczący udzieliła głosu, a 

inicjatorzy wiecu zrzucali mówców 
opozycyjnych z trybuny. Jeden z 
obrońców stenu ziemiańskiego za- 
groził nawet b. posłowina Sajm Wi- 
leński, p. R. rewolwerem. 

Tymczasem piekielny zgiełk na 
sali nie ustawał, Wśród tego hałasu 
urządzono naprędce głosowanie. 

Za rezolucją podniosło się... aż 8 
(osiem) rąkl Reszta żądsła głosu 
lub też wśrod zgiełku nie słyszała i 
rezolucji, którą miejscowi matadorzy | 
ziemiańsko-monzrchistycznego wiecu 
gwałtownie forsowalil 

Po tej nieudanej zabawie ziemiań- 
skiej w wiecowanie—zbiegowisko roz- 
wiązano. 

Wiec niedzielny był pouczającym 
przykładem zazdoptowania przez po- 
ważnych i kulturalnych (w swojem 
mniemaniu) sfer ziemiańskich metod 
demagogicznych — wiece! — tak za- 
wzięcie doniedawna przez te sfery 
zwalczanych jako środków działania 
politycznego. 

Potępiało się, je dopóty dopóki 
te metody używane były przez in- 
nych, Przyjąwszy za swoje, uznano 
je za „poważne” i godziwel 

Prawdopodobnie po paru niepo 

j poczęła wymyślać Blumbergowi, 

ВЫ wit 

Dzieci powodem tra- 
gicznego starcia. 

W niedzielę w godzinach połud- 
niowych na podwórzu domu pod Ne 

wie czworo dzieci lokatora tegoż do- 
mu, Stanisława Solarskiego, oraz 12 
lstni synsk dozorczyni, Tomasz Cho- 
dowski, zabawiali się grą w guziki 
przy kuczce. W pewnym momencie 
jedno z dzieci, pchnięte przez drugie 
upadło na ścianę kuczki, co tak zde 
nerwowało siedzącego wewnątrz lza- 
aka Blumberga, że wybiegł na pod- 
wórze i przystąpiwszy do Chodow- 
skiego, uderzył go kilkakrotnie, ury- 
wając mu guziki przy ubraniu. 

Na krzyk chłopca wybiegła mat- 
ka jego i stanąwszy w jego obronie, : 

w 
trakcie awantury żydowscy lokatorzy 
tego domu w liczbie kilkudziesięciu 
zbiegli się na podwórze z wyzwiska: 
mi na Chodowską, która uciekła i 
schroniła się do swego mieszkania. 
Widząc to Solarski, obawiając się o 
swe dzieci, również zbiegł na pod. 
wórze i zabrawszy dzieci podążył w 
stronę mieszkania. 

Żydzi, uważając Solarskiego za 
współwianego w zniszczeniu przez 
jego dziecko kuczki, obrzucili jego 

stępnie pobiegli za nim na schody, 
usiłując go pobić. Solarski, wpadłszy 
do swego mieszkania, zamknął je,   wodzeniach panowie ziemianie znie- 

chęcą się do nich i znów ogłoszą je 
jako niegodne siebie. Zadziwiająca 
stałość zasad i przekoneńl 

Obecny. 

nity powszechny im. 
NANA 

  

zakresie zarówno ogólnego wykształ- 
cenia obywatelskiego, įakotež facho- 

i 

  

pędzący jednak za nim tłum obra- 
żonych żydów  wyważył drzwi i 
wkroczył do wnętrza. 

ków, sięgnął po rewolwer i ostrzegł 
nacierających, że jeżeli się nie cofaą 
będzie strzelal. Gdy przestroga nie 
pomogła, S. strzell w Hum kilka- 
krotnie, przycžem jednego z napast- 

j ników, 32-letniego Jeremj. Kuperfar- . 
„ba trafił w czoło, zabijając go na 
miejscu. 

Reszta kul utkwita w suficie 
przedpokoju, Widząc to napastnicy 

jtrzeby szerszych warstw ludności w, cofnąwszy się, rozbiegli się do swych 
mieszkań. 

W trakcia zajścia został jeszcze | 
wego, otwiera zapisy na wykłady we- | zraniony uderzeniem kamienia w 
dług dawnego programu, obejmują- : głowę 53 letni lzaak Blumberg. któ 
cego przedmioty ogólnokształcące | 
specjelne, jak handlowo techniczne, | 

rego opatrzyło pogctowie. 
Zaalarmowana awanturą policja 

zwłaszcza buchalterję i kreślenie, ję: , aresztowała Stanisława Solarskiego, 
zyki nowożytne. ! 

Wykłady te będą prowadzone w 
nowym lokalu — Wielka Pohulanka 

nej Ne 24, w godzinach wieczor. od . 

Tamże przyjmowane są zapisy w 
žna było tuczyć się na niedoli chłop: | godzinach od 6 do 8 ej wiecz. 
skiej i składać „wiernopoddańcze” 
adresy carom i ich gubernatorom, 

Długo mówił ks. Wyrębowski, a 
mowa jego tworzyła jakiś konglome- 
rat frazesów 

  Obok tego,llniwersytet organizuje 
wykłady o poziomie wyższym dla o- 
sób nie mogących pracować w Uni: 

, wersytecie St. Batorego, a pragnących 
i przekręconych przy- wykładów o poważnej treści nauko- 

kładów z zagranicy. Gdy mu się u: wej i przeprowadzonych z całym apa- 
dało po mozolnej gadaninie znaleźć | rątem naukowym. 
jakiś argument, zaczął tak nim ope- 
rować, że w końcu zaprzeczył temu, 
co początkowo powiedział. 

Z politowaniem patrzyli słuchacze 
na tego obrońcę obszarników — ka- 
płana, który nadużywa swej sutanny 
dla celów tak wybitnie antyspołecz 
nych i reakcyjnych, jak zwalczanie 
reformy rolaej. 

Zebrani wiecownicy inaczej zapa- 
trywali się na kwestję reformy rol- 
nej, to też rozległy się głośne prote- 
sty. Prezydjum odebrało głos posto- 
wi ks, Wyrębowskiemu chcąc roz- 
wiązać wiec. Lecz organizatorzy i bo- 
jówki monarchistyczne postanowiły 
mimo wszystko odczytać rezolucję, a 
o głosowanie mniejsza. Roztrąbi się w 
swym organie, że została przyjęta 
jednogłośnie i zwycięstwo zapewnio- 
ne. W tym celu opanowano zupel- 
nie niedołężnego przewodniczącego 

„Driga wyprawa Reduiy”. 
Podobnie jak pierwszy tak i dru- 

gi objazd zespołu „Reduty” jest sze- 
regiem triumfów tego teatru. Obecnie 
otrzymaliśmy nieco ciekawych wia- 
domości o występach „Reduty* w 
Grodnie, Suwałkach, Białymstoku, 
Brześciu, Kobryniu i Pińsku. Dzieli- 
my się niemi z czytelnikami a choć 
niektóre przyszły trochę późno to 
lepiej późno niż nigdy — czy nie 
słusznie? 

Z Suwałk, Białegostoku, Brzeście, 
Kobrynia i Pińska otrzymaliśmy jeno 
garść szczegółów (b. ciekawych zre- 
sztą), zaś co do Grodna, to jeden z 
naszych tamtejszych przyjaciół nade- 
słał nam nieco obszerniejszą kore: 
spondencję w której opisał swoje 
wrażenia w związku z pobytem „Re- 
duty” tamże. | j 

Grodno. » 

1 października „Reduta" przyje- 
Chała do Grodna. Wieczorem w prze- 
pełnionej sali Teatru Žolnierskiego 
odbyło się przedstawienie ;Przepió-   

cie monogreficzne, 
nie krótki wykład naukowy w tezach 
ogólnych, lecz opracowanie możliwie 
wyczerpujące 
kwestji z danej nauki. Tą drogą wy- 
kład ma na celu wprowadzenie słu. 
chaczy do podstaw metodycznych 
samodzielnej pracy naukowej. To też 
kursy te szukają oparcia o słuchaczy 
stałych, którzy mają stanowić jądro 
calcš.l. Im też zostały zapewniore 
możliwie ułatwione warunki zapisów. 
Wykładów tych z korzyścią mogą 
wysłuchać osoby nie mające dość 
czasu i możaości 
systematyczną. 

kiego teatru, 
bywało, nie może równać się z „Re: | 
dutą”. Dziwny jakiś nastrój stwarza 
gra tego zespołu. Ludzie o prostszej 
nieco konstrukcji rozumowej i uczu* 
ciowej, odrazu zostają tutaj podbici 
czarem sztuki prawdziwej i czystej. 

rze znajdują tam coś z czego nie- 
odrazu zdają sobie sprawę coś nie- 
uchwytnego a czego w żadnym in- 
nym teatrze niema. Jakże wymownem 
bywa czasami milczenie na widowni 
gdy już aktorży grać przestali i za- 
słona właśnie spadła, a owładnięci 
tym czarem sztuki siedzą wszyscy i 

wistości przez chwilę są jakby oszo- 
łomieni póki nie wybuchną entuzja- 
styczną burzą brawa. 

jedynego w Polsce 
świecie) zespołu rozbrzmiewa mowa 

Wykładom tym 
uniwersyteckim nadane zostało uję- 

mzjące na celu 

jakiejkolwiek jednej 

na własną pracę 

Kursy obecne obejmują: dział pe- 
dagogiczny i przyrodniczy. Ten ostat- 
ni będzie mógł znaleść dalsze zasto- 
sowanie w mineralogii i geologii, a 
potem w geogrzfji. 

Z 

t reczki” Żeromskiego, wrażenie wy» 
warło ogromue. 
w bardzo wielu momentach pano- 
wała na widowni cisza niemal abso- 
lutna a po opadnięciu kurtyny długo; 
długo trwająca wrzawa oklasków. 

Podczas spektaklu | 

Nie widziało jeszcze Grodno ta-, 
to bowism co dotąd. 

mni o bardziej wyrafinowanej kultu: 

Jeszcze nie mogą wrócić do rzeczy: 

A cóż dopiero, gdy z ust tego 

| zabójcę Kuperfarba, 

„ wielkiej poezji, 

poczem poczy: 
niła odpowiednie kroki celem zapo- 
bieżenia dalszym wybrykom antypa: 

;tyj lokatorskich. 
Niezależnie od tego wszczęto do 

(chodzenie dla ustalenia współwin- 
nych krwawego zajścia. 
  

  

Sensacyjna ankieta. 
Głośny autor książki „Paneuropa”, 

propagującej ideję Stanów Zjedno- 
czonych Europy, hr. 

szych mężów stanu | polityków na- 
szego kontynentu z zapytaniem, czy 
uważają utworzenie federacji euro- 
pejskiej za rzecz konieczną i możli- 
wą do zrealizowania. 

Odpowiedzi w liczbię przeszło stu 
stanowią interesującą 1 charaktery- 
styczną dla przeżywanej przez nas 
chwili książkę, Zabierają w niej głos 
z Francuzów Painieve, Herriot, Ćail- 
laux, Lichtenbarger, Barbusse, z Wło- 
chów: hr. Sforza, Nitti, Schanzer, ks. 
Colonns, z Czechów: Benesz i Sve: 
chla, z Niemców: hr. Bernstorf, Bern 
hard, Harden, Einstein, Kessler, L6- 
be, Kaizerling, z Austrjaków; hr. Sei- 
pel i b. kanclerz Renśr. Poza tem 
prezes ministrów Cankov, premier 
grecki Michalakopulos, miaister ho- 
landerski Carnabeck, br. Aponyi, 
zmarły niedawno minister łotewski 
Mejerowicz, b. premier litewski Pe- 

    

wcielają się jedna w diugą, kiedy 
opanują duszę widza i słuchacza. za: 
bierając go w jakieś inne, . lepsze 
światy, dając mu chwile najpiękniej- 
szego zapomnienia, 

Podobnie było i z „Przepióreczką*, 
To co się dzieje przez trzy akty tej 
sztuki otacza widza atmosferą szla- 
chetnego zapału I umiłowania wiel- 
kiej i plęknej idei. Jak i w życiu 
wyróżnia się niby ton fałszywy z po- 
śród tych pierwszych doskonałych 
akordów — ludzka małość i złcść. 
Idea przecież triumfuje. Człowiek, 
który ją szerzył, musiał dla jej peł 
nego zwycięstwa dużo poświęcić i 
odejść. Uczynił to z wielką i szlą- 
chetną prostotą, bez żadnego patosu 
„uciemiężonej cnoty* ani uwagi na 
ludzkie o tem mniemania a tylko 
dlatego — „bo taki jest mój oby- 
сха)*... 

Przed rozpoczęciem przedstawie- 
nia st. sierżant Doliński, kierownik 
Teatru Żołnierskiego, w którego gma* 
chu gościła „Reduta”, wygłosił bar- 
dzo serdeczne przemówienie i ofla- 
rował kwiaty zespołowi. Potem prze-   (a może i sa | 
mawiał red. Miłobędzki i zgłosił imie- 

mieszkanie na pierwszem piętrze ka- | 
mieniami, rozbijająa mu szybę. Na-i 

Solarski, oba- , 
| wiając się nieprzewidzianych wypad- 

Coudenhove- . 
Calergi zwrócił się do najwybitniej- | 

     

kiedy dwie sztuki 

E>N--S-K-I 

trulis I wielu innych, Z Polaków od- 
powiedzieli Antoni Wieniawski, b. vi- 
ceminister Skarbu i poseł Lieber- 
mann, 

Gslerja zatym liczna i interesują - 
ce, a pośród wyrażanych opinji eala 
skala uczuć i myśli od entuzjazmu i 
patosu począwszy, a skończywszy na 
ironji i sceptyzmie. Naogół najkste- 
goryczniejsze są głosy francuskie i 
wszystkie bodaj wypowiadają się za 
koncepcją europejską. Wśród głosów 
niemieckich rozbieżności wielkie w 
zależności od stanzwis'a polityczne- 
go autorów. Wielu z nich korzysta z 
ankiety nie tyle w celu zblżenia ery 
Stanów Zjadnoczonych Europy, ile w 
celu obalenia traktatów pokojowych... 
Były premier litswski, p. Petrulis wia” 
rzy w zasadzie w możliwość federacji 

Z kraju i 
Z całej Polski. 
Średnie kursy rolnicze. 

W dn. 3 listopada uruchomione 
zostaną w Warszawie średnie kursy 
rolnicze, msjące na celu populary- 
zację wiedzy rolniczej drogą kore- 
spondencji. Kursy takie istnieją od- 
dawna zagranicą i oddają rolnictwu 

jduże usługi. Organizatorami kursów 
    
'sąi redakcja „Rolnik i zagroda”, prof. 
Jankowski, Biedrzycki, dr. Rożański, 
Ohrł i Kwasieborski, kierownikiem 
zaś p, St. Jankowski. Bliższe infor- 
macje otrzymać można w zarządzie 
kursów przy ul. N. Świat Nr. 22, 

izba Handlowa Polsko- 
Sowiecka. 

W niedzielę odbyło się w Waf- 
szawie zebranie, zainicjowane przez 
sfery społeczne, bankowe i przemy 
słowo handlowe, grupujące się około 
zrzeszenia polskiej ekspansji gospo- 
datczej, z udziałem delegatów handlo- 
wego przedstawicielstwa sowietów w 
Warszawie. Celem zebrania było o- 
mówienię projektu założenia polsko: 
sowieckiej izby handlowej. 

Zebranie uznało za 
stworzenie tej instytucji i w tym 
celu wyłoniło tymczasową komisję 
organizacyjną, do której 
członków z polskiej strony i 4 ze 
strony sowieckiej. Komisja ta opra- | 
cować ma statut przyszłej izby han- 
dlowej, oraz regulamin komitetu 
polsko - sowieckiego w Warszawie, 
który będzie pełnił czynności izby do 

wskazane ' 

weszło 6 | 

3 

europejskiej, ale przed jej utworze 
niem domaga się wzrotu,.. Wilna, Dok- 
tór Benesz, nie widząc w idei samej 
jedynie chimery i utopji, wierzy w jej 

„stopniową realizację i w obudzenie 
się „sumienła europejskiego”, 

„Europa jest już dziś tylko małym 
kantonem świata” — mówi p. Har- 

į riot. 
A doktėr 

dowcipnie. 
i „Aakietę pana otrzymałem we 
;, Włoszech, gdzie bawi obecnie. Tu: 
jtaj przychodzą na myśl następujące 
fakty historyczne: Potęga Pizzy zo- 

,stała w roku 1284 złamana przez Ge- 
nuę, Siły Genui zniszczyła w roku 
1380 Wenecja. Deisiaj są Włochy zjed- 
noczone.. To jest moja odpowiedź 
na ankietę w sprawie Paneuropy” 

  

Alfred Kerr oświadcza 

zagranicy. 
czasu łzatwierdzenia jej przez jrząd pol. 

Zebranie wypowiedziało się za 
zorganizowaniem takiego samego 
komitetu w Moskwie, 

Z kraju i zagranicy. 
| way Ea, 
zdarzyły się w Salonicach trzy dalsze 
wypadki dżumy. (Pat,) 

Wybuch na dworcu. 

Na głównym dworcu w Gorycji 
przyjął wczoraj naczelnik stacji wraz 
ze swym zastępcą, pakunek, który 
przy otwarciu eksplodował 1 zranił 
ciężko obu urzędników. Pakunek 
ten pochodził z Brestji I adresowany 
na stację Goricją Monte-Sancto, któ- 
rej kierownik jest zarazem sekreta- 
rzem tamtejszej partji faszystowskiej, 

Echa katastrofy kolejowej. 

O katastrofie kolejowej, jaka wy- 
darzyła się około Eatanzaro, dono- 
szą, że most prowadzący z Redgio 
do Calambria był dopiero niedawno 

| odnowiony. 
Z pawodu oberwania się chmury 

nie wytrzymał on ciężaru pociągu, 
Maszynista, który padł oflarą kata- 
strofy, miał jeszcze na tyle przytom- 
ności umysłu, że w ostatniej chwili 
zatrzymał pociąg i tem samem zapo- 

I biegł większym rozmiarom katastro- 
fy. (Pat.) 

į 

  

  

i KRONIKA. 
Dziś—Edwarda Kr. W. 

Wtorek | Jutro—Kaliksta P. M. 

Wschód słońca— g. 5 m. 57 
Paździer.] Zachód „ —g 4 m 47 

MIEJSKA. 

— Komitet przyjęcia parla- 
mentarzystów francuskich. Na ze- 
braniu, które się odbyło w dn. 11-go 
b. m. pod przewodnictwem zastępcy 
Dalegata Rządu p. O. Malinowskiego 
w sprawie „organizacji przyjęcia wy- 
cieczki parlamentarzystów francuskich 
wybrano Komitet przyjęcia w składzie 
następującym: do Prezydjum hono- 
rowo p.p. Delegata Rządu O. Mali- 
nowskiego, Prezydenta m. W. Bań- 
kowskiego i Rektora (Iniwersytetu 
prof. M. Zdziechowskiego. Da Komi- 
tetu wykonawczego p.p. Aleksandra 
Meysztowicza, Konstantago Bukow- 
skiego, Witolda Czyža, Mieczyslawa 
Eagla, Czesława Jankowskiego, A. 
Poliaka, Pawła Raue, Helenę Romer- 
Ochenkowską, Arsenjusza Pawlukiewi- 

cza, Szymona Meysztowicza, Ferdy- 
nanda Ruszczyca, Witolda Staniewi- 
cza I Łazarza Spiro. Program pobytu 

niem miejscowej prasy wniosek aby 
wysłać depsszę do Stefana Żerom- 
skiego. Wniosek ten widownia przy« 
jęła oklaskami. 

Następnego dnia grany byt „Fir- 
cnk w zalotach* Zabłockiego, wi- 
downia „nabita" —.po brzegi. 

Moc kwiątów ofiarowano zespo- 
łowi, owacjom nie było końca. Przed- 
stawiciele władz cywilnych i wojsko- 
wych obecni byli na cbydwóch 
przedstawieniach. 

Stosunek tychże władz do „Re- 
duty* bardzo życzliwy. Najwięcej po* 
parcia użyczył „Reducie* 

go słowa znaczeniu generał wycho- 
wawca wojska. Niestrudzony w dba- 
łości o oświatę żołnierza, o jego po=; 
ziom kulturalny, odrazu należycie 
ocenił znaczenie teatru Reduty, ja- 
ko niesłychanie ważkiego czynnika 
w pracy oświatowo kulturalnej nad | 
żołnierzem, * 

Nawiązano także łączność z miej- 
scową prasą polską i żydowską. 
„Kurjer Nadniemeński* umieścił sze* 
reg artykułów w których w krótkości 

  

  

   

  
| 

ujął cele i metody „Reduty*, į 

parlamentarzystėw francuskich prze- 
widuje młędzy ianemi zetknięcie się 
ze społeczeństwem na raucie w 
nie, oraz rozmowy z poszczególnemi ugrupowaniami politycznemi, dalej 
zwiedzenie miasta i zabytków I t, d. 

Powołany Komitet Wykonawczy opracowuje szczegóły przyjęcia | о- 
statecznie ustalony program zostanie 
niebawem ogłoszony. (a. k.) 

Wycieczka parlamentarzystów fran. 
cuskich przybędzie do Wilna w nad. chodzącą niedzielę, dnia 18 b, m. o godz. 7 min. 33 pociągiem po- 
śpiesznym, nie zaś w sobotę dnia 
17 b. m. jak to pierwotnie 
jektowane. Tegoż dnia wieczorem 
goście powrócą do Warszawy. Dziś we wtorek o godzinie 12 w południe 
odbędzie się w Delegaturze Rządu, 
(Plac Marji Magdaleny) zebranie ko* 
mitetu w celu ustalenia programu 
przyjęcia wycieczki. (Pat). | 

ZE SZKOLNICTWA. 
— „Uniwersytet Powszechny 

Im. Ad. Mickiewicza przyjmuje za- 
pisy w nowym lokalu ul. W. Pohu- 
lanka 14, Szkoła Powsz:chna 34. Po-   

W Grodnie jest ;rzez st. sierżan: 
ta Dolińskiego bardzo dobrze prowa: 
dzony Teatr Żołnierski, Sierż, Doliń- 
Ski nawiązał ścisły kontakt z „Redu- 
tą”, będzie dojeżdżał do Wilna Po 
instrukcje a może nawet i dekc racje, 
jednym słowem ma zamłar uczyn'ć 

„že swego tezt'u jakby ekspozyturą 
„Reduty*. Przeczy to najoczywiściej 

| nieuzasadnionym obawom, jakoby 
przedstawienia „Reduty" na scenach 

j żołnierskich, mogły doprowadzić do 
, upadku zespołów amatorskich w woj- 
sku, Przeciwnie, wytworzy to w nich 

niezmier- ; piękną ambicję | chęć dorėwnenia nie energiczny I bardzo czynny ge: i choć w części zespołowi 
rerał Barbecki. Jest to w całem te- | którego kierownictwo wspiera wszę* | 

„Reduty*, 

dzie gdzie się zjawi radą i wskazów* kami a czasem nawet | materjalnie 
zespoły amatorskie. 

Na zakończenie muszę wspo* mnieć o jednym z b, wielu objawów życzliwości gen. Btrbeckiego dla ze” spcłu „Reduty”, jakim było użycza: nie przez niego „Reducie” samo* chodów i podwód co było oczywiście 
niemałą pomocą. 5. 
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czątek wykładów 19 października. 
Szczegóły w afiszach. 

— Posiedzenie Komisji ogro- 
dowej. W związku z projektem u- 
rządzenia bm. Swięta sadzenia drzew | 
pizez młodzież szkół powszechnych, 
wa wtotek 13 peždziernika rb. o 
gcdz. 8 wieczorem w  Magistracie 
odbędzie się posiedzenie Komisji 
Ogrodowej. (!) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia w Wilnie. 
Na ewidencji Państwowego Urzędu 
Pośrednictwa Pracy w dniu 12 b. m. 
zapisanych było 1487 bezrobotnych; 
$25 meżczyzn i 492 kobiet. 

Niefachowi robotnicy znajdują 
sę, jak widać w najgorszej sytuacji, 
jest ich przeszło czterystu. 

Najwięcej kobiet — to służba 
domowa. Inteligencja rozmaitych za- 
wodów reprezentowana „jest przez 
200 bezrobotnych. 

Naogół stan bezrobocia za osta- 
talią dekadę pogorszył się nieznacz- 
n'e..(I). 

— Potrzeba šlusarzy do wy- 
1obu broni. Państwowy Urząd Po- 
śednictwa Pracy poszukuje ślusarzy 
ra wyjazd. Zgłaszać się mogą kan- 
« уЧас!, którzy znają się na uzbroje- 
ru t.j. pracowali w wytwórniach 
t ojennych.: (I). 

— Konferencja w spr. bezro- 
Vocia. Wczoraj w Delegaturze Rządu 
cdbyła się konferencja w Sprawie 
Eszrobocia. Na konferencji obecni 
byli: p.p. Delegat Rządu Malinowski, 
K. Wimbor, Leszczyński, Jocz i Ba- 
1-nowski. (I). 
-, — Rozwiązanie Zw. Zawodowe- 
go krawców. Wyrokiem Sądu Okrę- 
cowego w Wilnie z dn. 9 b. m. Za: 
vodowy Związek Klasowy krawców 
został rozwiązany. (a. k.) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Posiedzenie Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego odbę- 
«zie się ze środę, 14 października, o 
godz. 8ej wieczorem w lokalu To- 
warzystwa. 

Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokułu poprzed- 

niego posiedzenia. 
2) Pokazy z kliniki Chirurgicznej, 
3) Pokazy z kliniki chorób dzie- 

cięcych. 
4) Przypadek przewlekłej białacz: 

ki szpikowej, z kliniki Il chorób we- 
wnętrznnych 1 z Zakładu anztomii 
įstolog'cznej. | : 

5) $srawy administracyjne. 
> — Komitet pomocy »ięžniom 
polskim na Litwę, wracającym do 
„olski. Z ioidjstywy Wil. Oar. Od- 
'ziału Czerworego Krzyża w dniu 
11 b. m. odbyło. się w lokalu pry- 
wetnego Banku Handlowego, Mickie- 
wicza 8 zebranie organizacyjne w 
fprawie przyjęcia wymienionych wię- 
smłów i internowanych osób z Litwy 
Kowieńskiej. Wyłoniony Komitet stwo- 
rvzył sekcje: mieszkaniową, żywnoś- 
"iowa, ubraniową i reprezentacyjną. 
Komitet zwraca się z gorącą prośbą 
do społeczeństwa o pomoc, Wszel- 
kie ofiary należy skłsdać do Prywat- 
rego Banku Handlowego. (2. k.) 

  

Pp. Mecenasom, inżynierom, 

poleca się 

-Bitro: Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

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

Ceny bardzo 

KTO CHCE 

  

racki i społeczny „BIESIADA 
mującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. Jezierskiego, 

przy współpracownictwie wybitnych sił literackich, gdyż 
otrzyma jako premjum 

52 tomy zajmujących powieści najcelniejszych autorów polsk'ch 
l obcych, każdy obojętności 

tylko za 5 ZŁ 20 
Redakcja | administracje: Warszawa, 
Ezekoye w P. K. O. 7404 Prenumerata łącznie z dodatkiem książkowym: 
Miesięcznie zł. 5 gr. 20, kwartalnie zł. 15 gr. 60, pełrocznie zł. 31 gr. 20, 
rocznie zł 62 gr. 40 Prenumeratę przyjmują: Administracja craz wszy- 

stkie księgarnie i 

UTDUSPPNES DTS ISIN RS SDI TRS DG BADA PORCIE ZK SEBROJĄ 

МЕССО MŁODZIEŻY” wrześniowy 
w nowej okładce, zdobionej przez 
larza K=-mila Mackiewicza, przyniósł ciekawe 
artykuły z dziedziny wychowania, z zagadnień 

nadto. sprawozdania z 
dziełslności Werszawskiej Komisji Oddział 
Kół Młodz. Polskiego Czerwonego Krzyże, 

o szkole i książce, 

ż jej pomocy dzieciom Powiśla 
Warszawie. | 

Adres redakcji i administracji: 
wa, Mzzowiecka 9 m. 7, tel. 302 96, Konto 

K..O. Warsz. 10540, Prenumerata rocz- 

      

5 zł, 
re 

Wysowa w issiacin wznółwieścięieh dósct Batorewiaw. 

  

posiadać 
bibljotekę 

winien zaprenumerować nsjtańszy 

KUR JAE R wi 

ROŽNE: ; 

— Wyjašnienie. W obec zapy. | 
tań odnośnie do feljetonu naszego 
z niedzieli dn. 11 października i przy- 
pisywanego autorstwa tego artykułu 

|p.: H. Romer Ochenkowskiej wyjeś- 
niamy niniejsze, że nie ona jest 
autorką wymienionego feljetonu. 

Z PROWINCH. 
— Znowu odezwy i sztandary 

bolszewickie. W ubiegłym tygodniu 
we wsiach Brynki i Warcatowicze 
pow. Słonimskiego zostały rozrzuco- 
ne odezwy komunistyczne w języku 
rosyjskim i białoruskim. Prócz tego 
w pobliżu wsi Brynki został wywie- 
szony czerwony Sztandar z napisem 

„w jęz. rosyjskim. „Precz ziemianie— 
ziemia dla ludu— śmierć prowokato 
rom*. Odezwy i sztandar zostały 
przez władze skonfiskowane. (a. k.) 

— Rozwiązanie wiecu Nieza- 
leżnej Partji Chłopskiej. Dnia 7b. 
m. poseł z Niezależnej pertji chłop” 
skiej Hołowacz zwołał wiec w mia- 
steczku Iwie, pow. wołożyńskiego, 
który został przez policję rozwiązany 
z powodu nieotrzymania zezwolenia 
ze starostwa, (a. k.) 

— Napad bandycki. W gminie 
Niedźwiedzkiej pow. baranowickiego 
w lesie koło wsi Wonozsł czterech 
bandytów, uzbrojonych w rewolwery 
i karabiny, napadło na urzędnika fir- 
my „Pod-drzewa” Srula Rabinowicza 
rabując my 360 zł. t rzeczy wartoś- 
ciowe. Energiczny pcścig zarządzono. 

— Aresztowanie szpiegów I 
fałszerzy dowodów osobistych. W 
pow. nieświeżskim, w miasteczku Mir 
aresztowano lmka Abrama i Mowsze 
FAstonowskiego, posądzonych o szpie: 
owstwo i antypaństwowe _dzia- 
nie na rzecz jednego z państw oś- 

ciennych oraz fałszowanie dowodów 
osobistych. (a. k.) 

Z POGRANICZA. 

  

  

— Wysiedlenie rodziny z Rosji 
do Polski. Około słupa granicznego 
596, patrol K.O.P. zatrzymała Mikifo- 
ra Janko, Leona Kaperonka z żonę 
i 6 giem dzieci oraz Ruskowską Marję 
i Starzyńską Helenę, wysiedlonych 
Rosji do Polski. Wymienionych od- 
stawiono do władz policyjnych. (a. k.) 

List do Redakcji. 
Do Pana Redaktora 

gazety Kurjer Wileński". 

Na zasadzie art. 22 dekretu z dnia 7.11 
1922 r. w przedmiocie przepisów prasowych 
(Dz. Pr. nr. 14 poz. 186) niniejszem proszę 
zamieścić w najbliższym numerze pisma 
Pańskieso następujące sprostowanie: w nu- 
merze 229 (281) Kurjera Wileńskiego z dnia 
8-go października 19.5 r. w notatce „Sen- 
sacyjny wynik rewizji w murach po-Bazyl- 
jeńskich* jest ustęp „... znaleziono w loka- 
lu gimnazjum białoruskiego pod schodami | 
ulokowane w specjalnej skrzynce świeżo | 
złożone broszury komunistyczne I odezwy...*'; 
Nie prawdą jest, że w lokalu gimnazjum 
białoruskiego znaleziono odezwy i broszu- 
ry komunistyczne. Natomiast prawdą jest. 
że w lokalu gimnazjum białoruskiego żad- 
nych broszur I odezw o treści antypaństwo: 
wej nie znaleziono. 

(—) R. Ostrowski, | 
Dyrektor 

  

  

  

    

Kupcom i Przemysłowcom 

i. Urabowskiego 

przystępne. 

   

   
    

    

                      

   

DARMO 
tygodnik ilustrowany lite- 

LITERACKA" o bardzo zaj: 

od 160 do 240 stron druku 52 
gr. miesięcznie. 
Nowy-Świat 50, tel. 291-60. Konto 

kantory pism. 

' Rutynowana 

Nadtz cieka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 

cji w zakresie kursu szkół 

średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski. najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowcėw — pojedyn- 

czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

; szki Ne 8 m. 4. 

art. ma- 

i Woli w 

Warsza-.   

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wiinie. 
— „Nosił wilk razy kiika,.” 11 bm. 

dokonano kradzieży garderoby wait. 25 zł. 
u Heronima UŪsaisla | Szymona Borysa, 
zam. w mej. Karolinki, oraz srebrnego ze- 
garka wart. 40 zł. u Stanisł. Waszkiewicz, 
zam. przy Rysiej 2. Kradzieży dopuścił się 
Bołtruniec v:l Baranowski Jan, bez stałego 
miejsca zamieszkania, który został ujęty 
1 do kradzieży przyzneł się. 

— Dał się „nabrač“. 11 bm. Stefan 
Juzwick', zam. przy Witoldcwej 30, zameldo- 
wał, że Idąc o g. 0,56 przez ogród Cielet- 
nik zostsł zatrzymany przez nieznanego mu 
osobnike, który podał się za wywisdowcę | 
zażądał legitymacji. Podczas legitymowania 
się skradł mu 25 zł. i zbiegł. 

— Pobożny złodziej. 10 bm. skra- 
dziono w domu modlitwy, przy Żydowskiej 
Ne 8, u Rabinowicza Uszera, zam. przy ul. 
Beliny 4, portfel z nakazem płatniczym na 
sumę 33 zł oraz 100 zł. gotówką. 

— Niebezpieczny sublokator. 11 
bm. zau vażono systematyczną kradzież bie- 
lizny w sklepie przy ul. Wileńskiej 24 na 
szkodę Abrama Kaca, zam. przy Tatarskiej 5 
Wartość bielizny 500 zł Sprawca kradzieży 
Jakób Rejever, sublokałor Kaca, zatrzy 
many. 

— Złodziej jest — okradzionego 
niema. 11 bm. skradziono herbaty I mydła 
toaletowego wart. 100 zł. w sklepie przy ul. 
Zawalnej, róg Żeligowskiego, nazwiska wła- 
ściciela firmy narazie nie ustalono. Spraw= 
cę kradzieży Hieronima Ražewsklego za- 
trzymano. 

— Te konie ło łakoma rze.z. 10 
b. m. skradziono konla z pastwiska wart. 
100 zł. na szkodę Artoniewicza Ludw. zam. 
przy ul. Żelszna Chatka 2. 

—Jeszcze jedna desperatka z mi- 
łości 10 bm. Marja Wojtkiewicz bez stałe- 
go miejsca zamieszkania w celu samobój- 
czym przebiła się nożem w piersi w okolicy   serca. Rana niezagrażająca życiu. Despe- 
ratkę przewieziono do szpitala żyd. Powód | 
—zawód miłosny. 

Na prowincji. 
— Tragiczny wypadek przy praty. 

25.1X w młynie Szejngiera przy tartaku w 
Bobrowszczyźnie gm. Prozorockiej, wskutek 
wadliwego założenia pasa transmisyjnego 
został uderzony młynarz Mackiewicz Stan., 
który po przewie:leniu do szpitala w Głę- 
bokiem | dokonaniu operacji po 2 dniach 
zmarł. 

— Napadają, rabują. W nocy z 8 
na 9 bm. dokonany został napad rabunko- 
wy na mieszkańca wsi Marcyniki gm. Troc- 
kiej, Dziklewicza Józefa, któremu zrabowa- 
no 1C0 zł. Sprawców napadu Żurawłowa 
Kuźmę i Symczuka Jerofieja ujęto. Szcze- 
gółów brak. Dochodzenie w toku. 

— Nie ukraćzione a zabłądziły. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło iż ko- 
nie Ludkiewicza Kazimierza zam. we wsi 
Bielduny gm. Niemenczyńskiej w nocy z 
26 na 27 ub. m. nie zostały skradzione lecz 
zabłądziły w,lesie i tam też zostały odna- 
lezione. 

‚ — Spłonęło 5 stodół ze zbiorami. 
W dn. 8 bm o g. 21 wybuchł pożar we wsi / 
Rabun gm. Rzeczkowskiej. Spłonęło 5 sto | 
dół z tegorocznym urodzajem na szkodę | 
Szafranowicza Macieja, Szafranowicza Grze- › 
gorza, Pachoma Dymitra, Borowluka Make 
symiljana i Korodenki Diemjana. Zachodzi 
przypuszczenie iż pożar wybuchł wskutek 
podpalenia, którego dokonał mieszkaniec 
tejże wsi Ciczon Juljan na tle zemsty oso- | 
bistej Straty wynoszą 8,984 zł. Dochodze- , 
nie w toku. 

— W dn. 8 bm. o g. 4 we wsi Słocisz- | 
ki gm. Pulaciskiej, wskutek niewyjaśnionej | 
narazie przyczyny spłonęły 4 domy miesz į 
kalne i inne zabudowania. Strat narazje 
nie zgłoszono. Szczegółów brak. Dochodze- ; 
nie w toku. 

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

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

CEBULKI 

    

hyacyntów, tulipanów, narcyzów, klącze 
peaonji polecają 

BRACIA HOSER 
Skład nasion | zakład ogrodniczy 

Warszawa, Jerozolimska 45, tel. 5-81. 

Szanujący swój czas 
korzysta zawsze z usług 

Biura Reklamowego 
w Wilnie 

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

Za poradę się nie płaci. 
Kosztuje nie drożej niż w Redakcjach 
& zaoszczędza znacznie fatygi oddając w 

BIURZE REKLAM 
ogłoszenia do wszystkich pism 

polskich 
rosyjskich 

и I żydowskich 
codziennych i tygodniowych. 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje 

„Ksicgę Handiowo-Przemysło- 
wo informacyjną WILNO" 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

EEN "SERJ 

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (gmach Lutnia) wy- 

stępuje dziś, we wtorek 13 go października 
z premjerą arcyzabawnej operetki „Pajac”— | 
Roberta Stolza, tłomaczenie Wincentego 
Rapackiego (syna), graną z niebywałem po- | 
wodzeniem na wszystkich scenach w Polsce 
i zagranicą W rolach głównych: Krame- 
równa, Kozłowska, Kosińska i Muszyńska, 
oraz Redo, Hors:i, Sempoliński, Zaremba, 
Brusikiewicz, Witowski i inn. Orkiestrę pro- 
wadzi kapelmistrz Wiliński, tańce i ewolucje 
układu baletmistrza Bańsowskiego, z udzia- 
łem prima-baleriny Luby Wojłocznik. Nader 
pomysłowa | efextowna reżyserja spoczywa 
w rękach wytrawnych kierowników B. Hor- 
skiego 1 L Sempolińskiego—daje gwarancję 
wysoklego artystycznego poziomu, 
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Z sądów. 
12 b. m. Sąd okręgowy w składzie: 

przewodniczący w. prezes Owsłanko, ase- 
sorowie: pp. Kontowt i Czapski rozpatry- 
wali sprawę Jócefa Stankiewicza 1 Piotra 
Bielskiego oskarżonych o to, że 7.I1 1922 r. 
siłą odebrali wieśniakowi Józefowi Szymo- 
nowiczowi 126 tys. marek bijąc go przy- 
tem po twarzy. 

Na przewodzie sądowym wyjaśniło się, 
że obydwaj oskarżeni spctkali >zymonowi- 
cza pod halami miejskiemi I na jego proś- 
bę pomogli mu odnieść 30 butelek wódki 
do zajazdu na Zawalną. 

Na tle zapłaty za tą przysługę powsta- 
ła kłótnia i tijatyka. Rezuitatem tej awan- 
tury była sprawa w sądzie. 

Sąd po naradzie obydwóch uniewi 
nił. (1) 
    

    

Ruch wydawniczy. 
— Informator Polskiego Czerwo 

nego Krzyża. Zarząd Główny Polskiego 
Czerwonego Krzyża podejmuje perjodyczne 
wydawnictwo pod tytułem Informator PCK., 
który będzie opracowany przez wybitne siły 
fachowe przy wykonaniu strony technicznej 
przez Polskie Biuro Wydawnicze „Kresy 
w Warszawie, ul. Krucza 24. (Zastępstwo na 
Kresy Wschodnie-Wilno hotel Europa pok. 
34). Obejmować będzie wszystkie dziedziny 
życia Odrodzonej Polski, jej organizacji 
społecznej | gospodarczej, kultury, sztuki, 
przemysłu I handlu oraz administracji kraju. 

Zawierając w jedynym skrócie cało- 
kształt wiadcmości o P<lsce, informator 
PCK. stani: się nieodzownem vademecum 
każdego obywatela Rzeczypospolitej, a w 
pierwszym rzędzie kupca I wytwórcy, nie- 
zbędnym podręcznikiem w każdym domu 
handlowym I zakładzie przemysłowym, w 
każdem biurze.t w każdym urzędzie. Niska 
cena uczyni to wydawnictwo dostępnem dla 
wszystkich | rozpowszechni je po całym 
kraju, zasilając fundusze Polskiego Czerwo- 

snego Krzyża, którego intensywna | na sze- 
roką skalę zamierzona działalność wymaga 
znacznych wkładów. 

Zbyteczne dodawać, że Informator PCK. 
nastręcza wyjątkową sposobność reklamy 
dla firm handlowych i przemysłowych. któ- 
re nie omieszkają zapewne skorzystać z tej 
okazji, łącząc interes własny z potrzebą 
zadośćuczynienia obowiązkowi  spolecz 
nemu. 

    

  
  

Rozmaiłości. 
Odnalezienie nowej rasy ludzkiej. 

Prof. Gorodkoff, podróżujący w celach 
naukowych w zachodniej części Syberji, 
zwiedzając („dziewicze lasy w dolinie rzeki 
Pura” natknął się na niezneną dotąd rasę 
ludzką. Znalazł on DB szczepów, składają- 
cych się z 600 ludzi, których Eskilmosi na- 
zywają „Pyan Ha Soro” czyli „leśni ludzie”. 
Sami jednak zwą się „Neshen” co znaczy 
„człowiek”. Wykryty szczep różni się od są- 
siadów Eskimosów kclorem włosów, który 

RACO, 

Tylko RAC 

Żądajcie 

Oficerowie-2meryti | 
znėjdą Intratne zarobko- 
wanie, zwracać się hotel 
Europa pokój Nr. 24 w 

godz. 10—1 I 4—6. 

Osoba 
w średnim wieku może 
zėjmowač się wychowa- 
niem maloletn. dzieci, 
lub gospodarstw domow. 
albo też ruchnią w ma- 
łej rodzinie, ewentualnie 
pieięgnowaniem chorego, 
tu na miejscu czyll też 
na wyjazd. Antokolska 
ul @. 54-а m.w Sutery- 
nie dla Radzikowskiaj. 

m 

nówki, 
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jest bardzo ciemny, jak również kolorem 
ciała, jest on bowiem „miedziany”, niezna- 
ny I jedyny w okolicy. Narzecze jakim ro- 
zmawiają podobne jest do dialektu używa- 
nego w stepach syberyjskich. Mężczyźni 
zajmują s'ę potroszę handlem zwierzyną z 
okolicznemi p'emionami eskimosów, nie 
wychodzą jednak poza obręb zamieszkałych 
lasów. Rybołówstwo i polowanie są jedynem 
ich zajęciem. Pref Gorodkoff ma być po- 
dobno pierwszym cudzoziemcem jaki zja- 
wił się na terytorjum „Pyan Ha Sovo“. 
    

  
  

Ze sportu. 
Niedziela ubiegła przyniosła dla miło- 

śników piłki nożnej moc emocji. O 11 rano 
na boisku 6 p.p. Leg. spotkanie finałowe o 
„Oszczep złoty”. Chłodny dzień nie rokuje 
wielkiej kasy, jednak już o 10.30 kilkadzie- 
siąt osób oczekuje drużyn. 

Pierwsi przychodzą biało-liljowi—K. I P. 
| w chwilę potem gospodarze Wilja li. Na 
hasło sędziego rozpoczyna się gra. Zanim 
jednak przystąpię do podania przebiegu 
gry zaznaczyć muszę pewien, że tak po- 
wiem, nieiakt ze strony organizatorów me- 
czu, którzy pozwolili drużynie przemęczo- 
nej sobotniemi zawodami, grać drugi dzień 
z rzędu. To jeszcze drobnostka w porówna- 
niu z tym faktem, że sędzią był członek 
K. 8. Wilji, p. Frank. 

Sama gra obfitowała w kilka zaledwie 
clekawych momentów, resztę czasu pochło- 
nęło tiuczenie „wrogów” I targi z sędzią. 

Wynik ostateczny 7:3 na korzyść Wilji 
też mógłby w należytych warunkach wyglą- 
dać „trochę” inaczej, gdyby się wzięło pod 
uwagę bramki strzelone na spalonym, wy- 
puszczone z rąk przez bramkarza | po sy- 
gnale sędziego autowego. 

Pozatem wszystko normalnie: kilka pod- 
bitych goleni, trochę sińców I normalne w 
takich warunkach epitety skierowane przez 
graczy i do graczy. 

Młody K. I. P. po za kilkoma graczami 
starymi przedstawia materjał fizycznie do- 
bry, ambitnie grający ale na gwałt potrze- 
bujący trenera I boiska. 

O Wilji nic nie będę mówił, bo znamy 
wszystkich graczy z poprzednich zawodów. 
Najruch iwszy i najgłośniejszy w Wilji Ko- 
stanowski, najsłabszy Kęszycki. 

W K. I. P.— Gołub i Makowski. 
Najładniejszy goal padł ze strzału M. 

Jankowskiego Il z podania Miclelskiego, 
pozostałe dwa punkty uzyskał Micielski, 
Najszczęśliwszym strzelcem w Wilji był 
Mackiewicz. 

Niewiem kto był gospodarzem bolske, 
ale ta okoliczność, że na mecz finałowy 
boisko nie zostało odznaczone wapnem, 
nasuwa ml myśl o ewentualnym walkowe- 
rze. Słyszałem, że niedługo będziemy mieli 
okazję jeszcze raz zobaczyć obie drużyny 
na boisku, podobno jest projekt urządzenia 
spotkania towarzyskiego. (1) 

Giełda warszawska 

z d.12—X 25 r. Giełda pieniężna 
i sprzedaż kupno 

Belgja 27,45 27,52 27, 8 
Dolary 5,93 5,97 5,93 
Holandja 241,13 241,73 240,53 
Londyn 29,051/2 29,13 28,98 
Nowy York 5,98 6,00 5,96 
Paryż 27,641/ą 27,72 27,57 
Praga 17,80 17,84 17,74 
Wiedeń 84,60 84,81 84,39 
Włochy 24,031/a 24,10 23,97 
Szwajcarja 115,73 116,02 115,44 
Stockholm 161,00 161,40 160,60 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang. 25,25 25,32 26,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
8o/o proc. Poż. konwers. 70 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 379,73 
Poż. dolar. _ 63,50—63,75 
42/0 listy z. T.Kred. Z. przed, 17,00—16,60 
5% listy z. warsz. przedw. 16,25 
4/а % warsz. przedwoj. 15,40 
6/6 obligacje rubl. 15 I 16 r.— 8,25 
RODE SZORTY AA A IRT KTS   

Jedyne źródło gdzie można nabyć 

tanio, gwarantowane 
obuw. wyrobów więziennych 

jest firma „POL-BUT“ 

EBonifraterska 10, tel. 496. 

  

Każda pani bez względu na stanowisko społeczne 
1 zamożność mieć powinna w domu 

fenomenalny, światowej sławy wyna- 
lazek holenderski. 

Czy jest biedną czy bogatą dbać powinna o oszczę- 
dność, czystość i hygjenę. 

usuwa wszelki brud i 
plamy z ubrań, mate- 

rjałów, dywanów, kapeluszy, obić meblowych I t. d. 
Absolutnie nie szkodząc tkaninom, odrawia i od- 

świeża kolory. Działa zdumiewająco. 
wszędzie. Cena pudełka (12 tebl.) Zł. 1.20. 

Wył, Zast. na Woj. Warsz. A. Smolka, Marszał- 
kowska 149. Centrala Zastępstw D/H „„Reflex*, 

Kraków, Starowiś'na 16. 

PE TSS ADRESAI, 

W majątku 
| Rudki sprzedają się zi- 
mowe jabłka j. t. anto- 

szare | 
ilości 2000 pudėw. Wia- 
domość w redakcji „Ku: 

rjera Wileńskiego”. 

Polska Drukarnia 
Nakładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

al. Želigowskiogo I a 

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

Poszukuję 
jakiegokolwiek zajęcia 

kwalifikacje: buchalterja, 
rachunkowość, księgo- 

wość, mogę 1 fizycznie. 
Adres w redakcji, oka- 
zyc legitymacji Nr. 918 

rem Opórkowy 
Ihnatowicza. Żnako- 
mity w swych skut- 
kach. Oddawna wy- 
próbowany jako naj- 
lepszy środek przeciw 
opaleniu słoneczne: 
go piegów i gdy skóra 
jest suchą łuszcząca 
się i pomarszczona. 
Żądać wszędzie tylko 

Ihnatowicza. 

ZGUBIKEŚ 
dowód osobigty, xe, o 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 

dnictwem ogłoszenia w 
Kurjerze Wiieńskim. 

Obi LilbWSKi 
ze znanej dobroci sero- 
wadni p, K. Sielużyckie- 
go nagrodzony wielkim 

źłotem medalem 
kilo zł. 4.20 gr. 

Otrzymał Węcewicz Zwie* 
dryński Ad. Mickiewicza 
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Rrak, „bux“, Zaligovskieso |. 
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