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Wyehodzi eodziennie próea dni poświąteernyeh. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3, Zagranicą zł. 6. Prenumerstę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5, Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, 

| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. I 
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Ad. Mickiewlcza 13, osobne 
f. Teodors), 

   z ul. Wileńskiej 42, 

DZIŚ W NIEDZIELĘ 

w sali kina „HELJOS“ przy ul. Wileńskiej 

© godz. 12 m. 45 
urządza akademię z udz. postów do Parlamer tu Francuskiego. 

Przemawiać będą: 

Senator STANISŁAW POSNER 
Poseł STA ISŁĄW PLAWSKI 

na temai: 

„IDEJA POKOJU POWSZECHNEGO" 
Wejście wolne. 

DKD JK ŽD DKD KAKA AOOAGGKAGOGIOIGK 
Kasis Kasas ЭВЕС ЗОЕ СС 

Wojskowe Zjednoczenie Spožywcze k 

® 

de) Uruchomiono działy: kolonjalno-spożywczy, tytoniowy, kosme- 2 
tyczno galanteryjny, wojskowo mundurowy, naczyń kuchennych, oraz % 
dział broni (Warszawskiej Spółki Myśliwskiej). Wejście do Hurtowni 

: Sklepy należycie zaopatrzone w towary pierwszorzędnej jakości 
) po cenach konkurencyjnych. Tel. 

BOOL TAGOSEKT ACE as 

Niemiecka 22, telef. 605, 
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Spółdzielnia z ogr. odp. w Warszawie 
podaje do wiadomości iż z dniem 10 października r. b. w miejsce 
zlikwidowanej Wojskowej Spółdzielni Obozu Warownego Wilno po SM 
gruntownem odnowieniu lokalu zosteł otwarty Wileński oddział Eh 
Wojskowego Zjeznoczenia Spożywczego w Warszawie (ul. $$ 

    wejście z rogu domu vis a vis (5) 

Nr. 476. 

Salut aux amis. 
Po wielu rozmaitych gościach za-, Libertė Egalitė Fraternitė, kulturalne 

witali do nas ci, których los dziwny I sympatjė wplatają nieustającą girlan- 
zaiste sprzągł z nami niezatartami 

wspmnieniami i wielokrotnem krwa- 

wem braterstwem broni. 

Polskę i Polaków, ich psychikę, 

wiarę, prawo, obyczaj i kulturę 

szarpały od wieków dwa potężne 

a krańcowo różne wpływy: wschód i 

zachód. Na pograniczu tych dwóch 

kultur, co wiele naszych sprzecznoś: 

ci i niezrównoważeń tłumaczyć po- 

winno, mając do wyboru aljantów i 

sentymentów kierunek, wybraliśmy 

sobie instyktem istotnie pochwały 

godnym, kulturę romańską, 

W epoce humanizmu, czerpiąc 
skarby poezji i nauki z Włoch, w póź- 
niejszych wiekach zwróciliśmy się do 

źródła, nietylko elagancji i dworskoś- 
ci naśladowanej w XVII i XVIII wiek. 
w całej Europie, ale do bijących w 
śmiałych, bystrych, niezmiernie ludz- 
kich umysłach francuskich, nowych 
źródeł myśli po zasiłek duchowy. Ten 
naród, który jak żaden iany łączyć 
umie namiętne porywy entuzjazmu i 
umiar we wcielaniu swych uczuć w 
Życie codzienne, naród odważny i prak- 
tyczny, humanitarny i ceniący roz- 
koSZ życia, rozkochany w zbytku i 
ofiarny, oszczędny i wytworny zara- 
zem, ten pełea niezmożonego niczem 
temperamentu potomek Gailo-Fran- 
ków, przyjacielem nam się stał nie 
od dzisiaj. 

| nie ad dzisiai zaświsdczała Pol- 
ska, że za przyjaźń krwią płacić u- 
mie. Wąwozy, Samosierry, ziemie 
włoskie, Lipsk i Waterloo, barykady 
paryskiej komuny widziały krew pol- 
ską, spływającą z krwią francuską pod 
tym samym sztandarem. 

Prócz wspólaoty politycznych po+ 
rywów, pod republikańskim hasłem;   

dę wspomaień i artystycznych wzru- 
szeń, łączących oba kraje. 

Któż zapomnieć zdoła o miłości 
Chopina i George Sand, Balsaka i 
pani Hańskiej o całem szmacie ży- 
cia polskiego, złączonego ściśle z Pa 
ryżem w epoce wielkiej Emig'acji. 

Więc Hotel Lambert z Czatory- 
skimi, Mickiewicz w Coillege de Fran- 
ce samotny Norwid, Słowacki w Bre- 
tanii z Krasińskim otoczeni swemi 
pięknemi muzami Deefiną Potocką i 
panią Bobrową w stolicy nad Lek- 
waną. A wszystkie dópot wyemigro- 
wanych po 32 roku pulkėw, przyjmo- 
wanych przez lud francuski z tak szcze- 
rym, braterskim zapzłsm | współczu- 
ciem? A w czasie wojny, mimo przyć- 
mioną potęgą rosyjskiego allassu sym= ' 
patję do Polski, jakże serdaczne bu 
dzą się echa wspomnień tych daw- 
nych związków u ludzi 
sfer I stanów. 

Tylko ten co zna dobrze Francu- 
zów, mie z bulwarów i Montmartre 
owskich Moulin Rouge i Tabarin'ów, 
ale z któtkich dla polskich hulanek 
pobytów, ala ze wspólnej codziennej 
pracy, ze stosunków rodzinnych, 
bliskich, ten tylko wie, ile to okrzy- 
czane, jako zepsute społeczeństwo, 
zachowało patryjarchalaych cnót rc- | dynku została zburzona. 
dzinaych, jaką cześć dla cnoty, jaką 
urniejętność delikatnej, wiernej przy | 
jaźni. 

Polakom dobrze jest au doux 
pays de France, już cd stu lat prze 
szło tak się dzieje, że część naszej 
sławy narodowej tam kwitnie i pro* 
mienieje. Po plejadzie poetów i bo- 
haterów, co kości w Montmorency 
złożyłi, nauka we Francji dała światu 
gienjalną Polkę Gurie - Sklodowską 

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

  

wszystkich 

  

20, na 4-ej stronie 10. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

i red, ten cudowny, nadludzki pier- błędy nasze | wasze, przyświeca obu 
wiastek, jest niejako Francji i Polski narodom niezmiennie I nieśmiertel- 

dziecięciem. ! pie pierwiastek, będący podstawową 
Niechże po przez nienawiści ludów racją istnienia Francuzów i Polaków, 

powaśnionych, po przez intrygi dyplo- | będący kwintesencją duszy tych na- 
macji, po przez nieporczumienia i| rodów: miłość wolności! / f 

* * # 
* 

Malgrė les baines des peuples čnnemis, les intrigues diplomatigues, les 
malentendus les fautes de part et d'autres, soubaitons gue le principe im- 
muable, cróateur de 'drme francaise et polonaise, Vamour de la libertė, 
nous guide et nous conduise, yers un avenir de paix et de bonbeur! 

Arthur Chaussy (socjal.) interes sprawami 

polsk. robotn. roln. 
Emanuel Eva'n (blok nar.) b. prezyden! rady "Alfred Maes (socjal) opiekuje się górnika- 

miejskiej m. Paryża. mi polskimi w Departam. Nord. 
Barthelemy Robaglia (bick nar.) b. prezy- | Rabul Evrard (socjal.) — jak wyżej. 

dent Rady Gener. Depart. Selne. * Auguste Beauwillain (socjal) — jak wyżej. 
Jean Locquln (socja'.) członek Kom. Fin. Charles Gullhaumon (radyk. socjal.) 

Izby. х Francols de Tessan dyr. „Depeche de Toul.* 
Adrien Pressemane (socjal.) specjalista do Panl Lo quln. 

spraw ekonomicznych. ! Towarzyszą: p. Arciszewski, 1 y sekret. 
Henrl Gamard (socjal.) członek Ligi praw Ambasady w Paryżu, p. Bronisł. Wyszyński 

człowieka | obywatela. z M.S.Z. 

Spis gości francuskich. 

Narady w Lugano. 
Wywiad z litewskim ministrem spraw 

zagranicznych. 
KOWNO. 17.X. (Pat.) Minister Spraw Zagranicznych Reynis udzielił 

wywiadu przedstawicielowi „Judische Stimme* i oświadczył co następuje: 
Rząd stoi całkowicie na stanowisku ścisłego wykonania konwencji 

kłajpedzkiej. Co do spławu na Niemnie, godzi się na dopuszczenie polskich 
flisaków oraz zezwoli na pocztę, telegraf i talefon tylko w sprawach drzew: 
nych. lateresy cbywateli polskich przybywających do Kłajpedy w sprawach 
drzewnych załatwiać może konsulat obcy. 

Wynik rokowań w Lugano zależy wyłącznie od Polski. Jeżeli Polska 
jest zainteresowaną istotnie w sprawie spławu, to wynik będzie pomyślny, 
jeżeli jednak kierować się będzie innymi względami, to wyniki będą wątpii- 
we. 

  

Lugano jest miejscem nieodpowiedniem. Lepiej jest omawiać spraw 
techniczne na linji demarkacyjnej. Jeżeli żądania 
przyjęcia, to delegacja nie powinna tracić czasu. 

Minister nie sądzi jednak, aby polacy postawili ostrzejsze żądania w 
związku z wizytą Cziczerina w Warszawie, Zdaniem ministra w razie nie 
dojścia do porozumienia w Lugano, trzeba będzie zawrzeć odpowiednią u- 
mowę co do spławu z Rosją. : 

Poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas złożył Cziczeri nowi wizytę—za- 
kończył minister — trzeba bowiem utrzymywać z sąsiadami stosunki po- 
prawne i nadawać im formy realne. 

Komisja dla spraw spławu. 
LUGANO. 17.X. (Pat). Komisja konferencji polsko-litewskiej dla spraw 

spławu po Niemnie odbyła dziś pierwsze posiedzenie. 
Delegacja litewska wysunęła nowe projekty, różniące się od przedsta- 

wionych w Kopenhadze. 
Komisja zajmie się zbadaniem tych projektów 

na posiedzeniu plenarnem konferencji. 

Ukaranie „Lietuvos Žinios“, 
KOWNO. 17.X. (Pat). Opozycyjna „Lietuvos Żinios” została znowu 

skonfiskowana za umieszczenie artykułu w sprawie konferencji w Lugano. 
Na redakcję dziennika nałożono kerę w wysokości 2.000 litów. 

polaków okażą się nie do 

jeszcze przed dyskusją 

  

  

  

Niemiecko-litewska waika w Kiajpedzie., 
KŁAJPEDA. 17.X. (Pat). Liczba uprawnionych do głosowania w wy: 

borach do Sejmu kłajpedzkiego wynosi 77,411 osób, Ostra walka wyborcza 

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

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Y |w Rydze 19 listopada 1923 r. 

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

1-ej ste. 

  

Wiadomości polityczne. 
Socjalistyczny „Vor- 

Ziezooiaj. waerts Śoiekeć od 
Pa Pewnego czasu szereg 
mieckich. artykułow o stosun- 

BA, kach polsko - niemiec- 

Dzisiejszy artykuł podkreśla fakt, 
iż pod względem politycznym Polska 
ma bardzo wiele do dania Niemcom, 
ponieważ nie Niemcy zabrały tereny 
polskie, lecz stało się odwrotnie. Na- 
tomiast pod względem gospodarczym 
Niemcy mają wiele do dania Polsce. 
Dlatego traktat handlowy polsko-nie- 
miecki musi być doprowadzony do 
skutku jaknajprędzej. 

Wspólność interesów gospodar- 
czych jest tak duża, iż istnieje nawet 
podobne projekt wspólnej unji cel- 
nej. 

„Vorwaerts” zwraca uwagę na 
fakt, iż międzynarodowa  flnansjera 
zaznajamia się ze stosunkami panu 
Jącemi w Polsce via Berlin, tymcza- 
sem wiadomości te często skierowa- 
ne są przeciw Polsce i stanowią na- 
rzędzie zwrócone przeciwko nie. 

Dla pism niemieckich powisny 
istnieć nietylko takie tematy, jak 
sprawa optantów, szkolnictwo, teror 
i sądy doreźne. (A.T.E.). 

Rząd łotewski prze- 
Do zarele" słał sekretarzowi Gene: 

ralnemu Ligi Narodów, 
w celach zarejestrowania i ogłosze- 
nia szereg konwencji, traktatów i po- 
rozumień, zawartych z różnemi kra- 
jami, a mianowicie: 

Konwencję sanitarną między Łot- 
wą a Polską, podpisaną w Warsza- 
wie 7 lipca 1922 r. 

Traktat handłowy i Ledi 
między Łotwą i Węgrami, ny 

Porozumienie, dotyczące opieki 
społecznej, zawarte między Łotwą a 
Litwą, podpisane w Kownie 21 maja 
1924 r. 

Traktat o ekstradycji międ. k 
wą a Aaglją, podpisany w Rydze 16 

NSRO boślisóy | raktat handlowy i nawi Jacyjny 
między Łotwą i Finlandją, podpisa 
w Rydze 23 sierpnia 1924 pod Е 

Konwencję handlową, zawartą 
między Łotwą a Francją, podpisaną 
w Rydze 30 października 1924 r. (Pat.) 

ZN LLC 

Z Gdańska. 
Gdańsk a Locarno. 

GDANSK, 17.X (Pat.) Omasiając 
zskończenie konf rencji w Locarno 
„Danziger Zeitung“  stalerdra, że 
wstąpienie Niemiec do Ligi Narodów 
będzie mizło także wielkie znaczenie 
dlą Gisńska, w przyszłości bowiem, 
gdy Niemcy zasiadzć będą w Lidze 
Narodów. Gdzńsk przestanie być ob- 
Jektem polityki mzearstw, gdyż Ni.em- 

    

  posiada wszystkie cechy walki narodowościowej. Szczególnie Niemcy pro- 
wadzą nedzwyczajnie wytężoną propagandę, aby nie dopuścić do ugrurtowa- : 
nia wpływów litewskich. 

aga r,     
  

  

‚ вечышесатиныи :а -н лЫнЫ ста KOS 

  

cy czuwać będą nad tem, by sprawy 
gdańskie trzktowane były przez Ligę 
Narodów rzeczowo, sprawiedliwie i 
zgodnie z postanowieniami trektetów. 

  

  Bomba w redakcji. 

KŁAJPEDA. 18.X. (Pat). Na redakcję dziennika „Memeler Dam;f.boot“ rzucono dziś o godz. 4tej min. 30 nad ranem bombę. Dolna część bu- 
Stwierdzono, że zamach ma charakter polityczny 

i dokonany został przez nacjonalistów litewskich. 

—-————— 

Znalezienie zamordowanego kurjera 
litewskiego. 

MOSKWA. 17.X. (Pat). Wczoraj znaleziono w odległości 140 kilome- trów od Moskwy w pobliżu Wołkomska na torze kolejowym zwłoki dyplo- 
matycznego kurjera litewskiego, który znikł z pociągu pośpiesznego Idące- 
go do Moskwy. 

Załoki zostały przewiezione do Moskwy. Prokuratosja zarządziła | śledztwo, 

  

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia”.      

     Dziś 2 przedstawienia 

o godz. &е) pp. 
po cenach zniżonych 

„Hrabina Marica“ 
operetka Kalmava. 

  

    
      
    

  

   
© godz, 8-ej wiecz, 

„PAJAC 
operetka Roberta Stolza        

„Czytajcie Kurjer Wileń,*, 
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skiej, 
Francja wogóle grzeszy słabą zna- 

jomością Europy Wschodniej. Jeśli o 
Polsce swojej sojuszniczce posiada 
wiadomości nader niedostateczne — 
to oczywiście mniej jeszcze posiada 
ich o Litwie. W związku z marda- 
tem który otrzymała Francja na kon- 
gresie Wersalskim do zarządzania Kłaj- 
pedą — to zalnteresowanie Bałtykiem 
i państwami Baltyckiemi do pewnego 
stopnia wzrosło — ale łatwość z ja- 
ką dała się Francja z Kłajpedy usu- 
nąć świadczy, że znaczenie politycz- 
ne i gospodarcze, jakie mieć może 
utrzymanie wpływów w Kłajpedzie 
nie zdołało przeniknąć do świado: 
mości psychiki francuskiej. 

W ciągu ostatnich mięsięcy za- 
częły się jednak częściej ukazywać 

prasie francuskiej o 
„stosunkach litewskich.  „Lietuwa* 
twierdzi, że wpłynęły na to przyczy- 
ny następujące: р 

1) zainteresowanie się Anglji pan 
stwami nadbałtyckiemi oraz alarm, 

jaki w związku z tem wszczyna Rosja 
Sowiacka, 2) niedojście do skutku 
„konferencji tallińskiej, 3) układy pol- 
„sko litewskie w Kopenhadze, 4) kwe- 
stja mniejszości marcdowych w Lit- 
wie, figurująca na porządku dzien- 
nym posiedzeń Rady Ligi Narodów, 

„A wreszcie 5) handel Litwy 4 Francją. 
Z „Lietuwy" też czerpiemy wiado- 

„mości o zagadnieniach poruszonych 
„na łamach pism francuskich,w związ- 
ku ze sprawami litewskiemi. 
- | tak, czasopismo francuskie „Illu- 
stration* zamieściło fotografje eska- 
dry angielskiej w  Kłajpedzie oraz 
wzmiankę o zainterescwaniu się An- 
glji portami nadbałtyckiernia w pier- 
wszym rzędzię Kłajpedą. jnne znów 
pismo fiancuskie *L'Ere Nouvella* 
wyraża niepokój z powodu zwiększa- 
nia się wpływów Fnglj i nad Bałtykiem, 
a między innemi też w Litwie. 
*  Niedojšcie do Skutku konferencji 
tallińskiej prasa francuska przypisuje 
wpływom sowieckim i niemieckim w 
Finiandji. 
" Pismo znów „La Frenee militaire" 
poświęca wiele miejsca omawianiu 
strategicznego znaczenia związku pań- 
Stewek nadbaltyckich, Bszowocność 
odbytych dotychczas konferencyj nad- 
bałtyckich przypisuje dziennik fran- 
cuski głównie stenowisku litew- 
skiemu w sprawie wileńskiej. Zdaniem 
„La France militaire* pa nic się nie) 

<a 

Opinje w tej ostatniej sprawie inspi- 
rowane przez rząd polski przedostały 
się nawet z dziedziny politycznej do 
dziedziny ekonomicznej. Tak więc 
czasopismo kupieckie p. t. „L'expor- 

swych numerów dowieść, jak bardzo 
interesy polskie cierpią na polityce, 
stosowanej przez rząd litewski, który 
ponosi wiąc za to odpowiedzialność. 

Politykom francuskim nie zbywa 
na projektach, dotyczących problemu 
litewsko-polskiego. Jednakże naogół 
we Francji jest mało 
propagowanej przez Fnglję idei re- 
kompensaty Polski, wzamian za ode- 

ralnemi, przyczem port Kłajpedzki 
stałby się portem polskim. Nie brak- 
nie jednak podobnych opinji także 
we Francji, czego dowodem może 
być artykuł niejakiego p. Dumon 
Wilden w jednym z ostatnich nume- 
rów „La revue bleue“. 

Co się tyczy kwestji mniejszości 
polskiej w Litwie, to była ona w 
związku z rozpatrywaniem jej w Ra- 
dzie Ligi Narodów szeroko omawia- 
na na łamach prasy francuskiej. 
Zwłaszcza żywo komentowane było 
wystąpienie p. Galwanauskass, który 
się odezwał, iż stosunki polsko litew- 
skie dopóty nie ulegną naprawie, do: 
póki trwać będzie konflikt polski„wy- 
wołany okupacją przez Polaków Wi- 
leńszczyzny” („Temps* 2 5. r. b.). 

O ile jednak prasa francuska oka- 
zuje sporo zainteresowania się poli- 
tycznem życiem Litwy, o tyle znów 
gospodarcze stosunki tej ostatniej 
wcale Francji nie zajmują. Tłumaczy 
się to znaczną odległością wzajemną 
obu krajów oraz brakiem odnośnego 
traktatu handlowego pomiędzy obu 
krajami. Więzy więc ekonorniczne 
pomiędzy Francją a Litvą są berdzo 
słabe. Pomimo to, jednak dziennik 
„La Gezette de la France“ z 25.VII 
r. b. zamieścił długi artykuł, w któ 
rym rozważa możliwości handlu po- 
między Liteą a Francją. Manufaktu 
ra i inne wyroby francuskie, mogły- 
by, zdaniem autora owego artykułu, 
znaleść korzystny dla siebie zbyt na 
rynku litewskim, podczas gdy pro- 
dukty litewskie jak słonina, szynki, 
kiełbasy, suszone grzyby, kartofie i 
t. d. cieszyłyby się powodzeniem we 
Francji. 

W związku ze wspomnianą a nie- 
uregulowarą jeszcze dotychczas kwe- 
stją handlowego traktatu litewsko- 
francuskiego, zaznaczyć należy, iż 
mianowany niedawny przedstawiciel 
litewski w Paryżu p. Klimas gorliwie 

  

teur Francais“ stara się w jednym ze | 

zwolenników , 

przyda mczolne opracowywanie ugo-; się zajął opracowaniem projektu u: 
dy arbitrażowej w Europie . Wschod- „kladu handlowego francusko-litew- 

niej, dopóki Litwa będzie służyła za skiego. 

Pomosi pomiędzy Rosją aNiemcemi,| Z innych zagzdnień państwowego 

* 

w czasie ewentualnych nmieprzyjaciel- 
skich ataków na. Warszawę. 

Inny znów odłam prasy francu" 
skiej p, t. „Presse Eclair" wyraża o- 
bany z powodu propagowanych przez 
litewską partię „Pażanga” z  Walde- 
marasemń i Smetoną na czele, idei 

enia litewsko-rosyjskiego. « Nato: 
iast wieść o układach polsko -litew- 

skich w Kopenhadze, była żywo i ra- 
dośnie przez prasę francuską komen: 
towana, juź nietylko jako preludjum 
do znalezienia ekonomicznego mo- 
dus vivendi pomiędzy Litwą a Pol: 
ską, lecz jako początek normalnych 
stosunków polsko-litewskich. „Temps* 
i „Figaro“ umieszczały stale wiado- 
mości o zbliżeniu polsko litęwskiem. 

  

HEL. ROMER. 

Śmierć szkoły. 
Il. 

Bez żadnych nakazów zewnętrz- 
nych, ni impulsów obcych, poprostu 
z instynktu młodych serc, szukają- 
cych koło siebie pokarmu uczucio- 
wego, z tęskniących wyobraźni do 
ruchu, tworzenia się i ewolucji, bę- 
dącej widomym znakiem życia w 
licznych środowiskach, a zanikającej 
w senności wiejskiego bytowania, 
powstaje w panienkach ze dworów 
chęć uczenia dzieci. 

' Czasami, w niektórych, gra też 
muzyka przeszłości: tradycja rodzin- 
na oporu, buntu, konspiracji i walki 
w każdem pokoleniu o wszystko, o 
kszdy zakaz, każdy gwałt rosyjskiej 
przemocy, Pradziad, dziad, ojciec 
znaczyli nieustępliwie, etapami swe- 
go życia historyczne chwile nieuda- 
nych prób zrzucenia jarzma, Więzie- 
“ warszawSkie, wileńskie Bazyljany 
i Dominikanie, forteca dyneburska, 
dalekie Wlatki, Kaługi i dalsze jesz- 
cze, straszliwe białego Sybiru stacje 
męki: Tobolsk—Nerczyńsk, znaczą 
niektórych rodzin dzieje, jak rozdzia- 
ły Silva rerum, czy genealogicznego 
drzewa płomienne kwiaty, stygma» 
tem niezapomnianych porachunków, 
wypisujących w sercach pokolenia 
żyjącego w spokojnym, choć upadla- 
ja cie, nakazy walki. 
"Więc ztych,czy owych przyczyn: uczą. 

życia litewskiego poruszone zostało 
przez prasę francuską („Les Nouvel: 
les Religieuses" oraz „L'Action Fran- 
caise*) zagadnienie stosunków Litwy , 
z Malykanajo, Pierwszy ze wzmian* 
kowanych dzienników traktuje incy- 

jako jaden z epizodów z zakresu 
stosunków  litewsko-polskich. Drugi 
znów dziennik przypisuje incydent 
kowieński z Msgr. Zecchini tsjnym 
wpływom  masonerji, dążącej do 
utrudniania normalnego rozwoju przy- 
jaznych stosunków pomiędzy danem 
państwem a Watykanem. 

  

! Zabierają się do tego z rozbraja” 
| Jącem zażenowaniem t nieaumiejętno- 
ścią. Bo ileż trudnościl Najprzód, 

| zlakka, wyśmieweją się z takich „dzia- 
łaczek” w sąsiedztwie, potem ostrze: 
gają życzliwie rodziców że... jednak... 
asesorl.. Bo uradnikl.. Oczywiście 
kwestja 5 rublówki w chroaicznie na 
stawioną łapę, parę razy na rok, als 
wyżej... to może grubo kosztować I... 
zawsze, kompromitacja na powiat, i, 
tak... na nas, zaraz podejrzenia da- 
wne i zaraz trudności w pałacie i w 
ujeździe.. | po co? dziecinne pa- 
nieńskie zabawy, a może być panie 
tego kiepskcl Proboszcz wzdycha i 
Łłogosławi: „Niech Bóg wspomaga 

jw pięknem dziele”, ale nogą tam 
nie wstąpi i w czasie kolędy udaje 
że nie słyszy, gdy dzieci się chwalą 
skąd umieją tak dobrze katechizm. 
Wyfjokowane sąsiadki, trawione nu- 
dą odwiecznych romansów z najbliż- 

śmieszkiem mówią: „Кго!з2 na na- 
uczycielkę ma cbere, czy nie za- 
wcześnie na takie staropanieńskie 
zajęcie”. A młodzież męska w oczy 
współczuje: 
wość z temi 
po co to? Oni ani wdzięczności, ani 
potrzeby nie czują”... 
ckrzykują jako narwane, ekscentrycz- 
ki, z chamami jakieś idylle, szkółki 
prowadzące... słowem materjał zgoła 
nie na żony w ulubionym typie ku- 
ry domestica z gęsią elegans skrzy-   żowane. Więc nie pomaga nikt, a wszyscy 

Po konferencji w Locarno.  Zbytnie nerwy. 
| Co mówi min. Skrzyński do „Petit Parisien'. - 

min. Skrzyński oświadczył, że opuszcza Locarno świadomy dokonanej pra- 
cy oraz jej doniosłości dla przyszłości politycznej Europy. 

czynić się do konsolidacji pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa — mówił 
minister — lecz niemniej ważnem jest wprowadzenie nowego ducha soli- 
darnego i pokojowego współdziałania, którego to ducha nazwałbym chęt- 
nie duchem z Locarno. 

Oby ten duch panował odtąd przy wszystkich przyszłych rokowa- 
niach naszych w starej, dotkniętej tyloma nieszczęściami Europie. 

brany port gdański, Litwą, któraby | 
się związała z Polską więzami fede- | €hamberlain — do prezydenta Szwajcarji. 

LOCARNO, 17.X. (Pat.). Angielski minister spraw zagranicznych Cham- 
berlain wystosował do prezydenta związku szwajcarskiego następujący tele- 
gram: 

„Zebrani w czasie od 5 go do 16-go października na konferencji w 
Locarno, przedstawiciele rządów niemieckiego, belgijskiego, angielskiego, 
francuskiego, włoskiego, polskiego i czechosłowackiego, uważają za swój 
miły obowiązek wyrazić Panu Prezydentowi i Radzie Związkowej podziękc- 
wanie za okazanie im w Szwajcarji pełnej uczucia i uprzejmości gościnności. 

Delegaci czują się szczęśliwymi z powodu doprowadzenia do końca 
dzieła pokoju, które odpowiada dawnym tradycjom i dzisiejszym pragnie- 
niom narodu szwajcarskiego. 

Prezydent Redy Związkowej na telegram ten odpowiedział jak nastę- 

Rada Związkowa wyraża podziękowanie przedstawicielom wszystkich 
rządów, biorących udział w konferencji w Locarno za skierowane do niej 
przyjazne słowa. 

Jako wyraziclelka uczuć narodu szwajcarskiego Rada uważa sobie za 
zaszczyt i przyjemność przesłać serdeczne powinszowanie, z powodu osiąg* 
niętych wyników, wzniosłe|j pracy w służbie pokoju i pojednania. 

Równocześnie czuje się szczęśliwą, mogąc stwierdzić, iż pełne zna- 
czenia wielkie dzieło, dokonane w Locarno mieści się w rahach statutu Li- 
gi Narodów i owiane jest jego szlachetnym i twórczym duchem. 

puje 

Znaczenie Konferencji. 

LOCARNO, 17.X. (Pat.). (Agencja Szwajcarska). Delegacje państw uczć- 
stniczących w konferencji opuściły driś Locarno. 

Obecnie, gdy dające się odczuwać w ostatnich kilku dniach narężenie 
już osłabło, można zdać sobie sprawę z tego, jak wielkie zbllżenie ducho- 
we siągnięte zostało między poszczególnemmi delegacjami. 

Pełne obietnic słowa wypowiedziane przez Brianda do przedstawiciełi 
prasy, że naród francuski raz jeszcze wykaże swą szlachetność, nabierają 
wielkiego znaczenia. 

Konferencja w Locarno stanowić będzie niewątpliwie w 
dyplomacji europejskiej akt historyczny wielkiej doniosłości. 

Przy tej sposobności, godzi się przypomnieć, že to Niemcy w memo" 
randam swem z dnia 9-go lutego b. r. dały impuls do zawarcia paktu o 
nienaruszalności granic Nadrenji. 

i Dziś uczynicno powažny krok decydujący na drodze do osiągniecla 
jbezpieczeństwa nad Renem, a w związku z tem do urzeczywistnienia bez- 
|pieczeństwa i pokoju w całej Europie. Jest to wynik, którego donioslości 
|odrazu nie będzie można ocenić. 
! Wažną jest przedewszystkiem ta okoliczność, że wschodni sąsiedzi 
, Rzeszy niemieckiej brali udział w pracach nad ustaleniem pokoju na pod- 
"stawie powszechnego rozjemstwa i obustronnego porozumienia, 

rocznikach 

Głosy prasy paryskiej o Locarno. 

PARYŻ 17.X. (Pat). Dzienniki wyrażają jednogłośnie zadowolenie z 
, dokonanego w Locarno dzieła, które otwiera nową erę ogólno-auropej- 

PARYŻ 17.X. (Pat). W wywiadzie z przedstawicielem „Petit Parisien”, ! 

Doniosłym jest nie tylko szereg układów i konwancyj,mogących przy: 

Źle jest kiedy ludzie nie umieją- 
„cy panować nad swemi nerwami zaj- 
mują stanowiska kierownicze w in- 
stytucjach o charakterze publicznym. 
Taki wypadek zachodzi z redakcją 

| „Słowa”. 
Pismo to, lubiące często prawić 

o praworządności, o państwowem sta- 
nowisku i karmiące czytelników mo* 
rałami o etyce publicznej i dzienni- 

| karskiej—zaczęło w ostatnich czasach 
' popełniać raz poraz nietakty i, pe- 
jwiedzmy grzecznie — niewłaściwości, 
;nie gardząc przytem bronią intrygi 
| oraz insynuacji. 
j Oto fakt ostatai. 
! W piątek prokurator skonfiskował 
nakład „Słowa” orsz „Ex>resu Wileń- 
skiego* i „Wilner Togu*. Konfiskata 

' uzaszdniona tem, że pisma te podały 
szczegóły ze śledztwa policyjnego 
„nieujawnialne”. Nasze pismo, które 
podało tylko szczegóły, których ujaw- 

nienie zostało zazprobowane przez 
; władze—oraz „Zeit" temu losowi nie 
uległy. 

Rzecz normalna i nie wzbudzająca 
żadnych wątpliwości. Zapytać się jed- 
nak nałeży w jakim celu władze kon- 
fiskatą stosują. Jeśli chodzi o to, by 
czytelnicy nie dowiedzieli się o za- 
wartych informacjsch— to jasne jest, 
że konfiskata pobudza ciekawość i 
tylko do rozchwytywania pozostałych 
egzemplarzy się przyczynie. Ale w da- 
nym wypadku informacje „nieujaw- 
nislne” były w żydowskiem pismie 
„Owent Kurjer” o dzień wcześniej 
zamieszczone i pisma tego nieskonfis* 
kowano, czyli, że konfiskata pism po- 
rannych następsego dnia była zupeł- 
nie bezcelow». 

Nie rozumiemy przeto „szczerego 
zadowolenia” „Słowa” (w Ne rze 237) 
z konfiskaty Ne-ru 236 tegoż pisma. 
Oto do czego doprowadza tęsknota 
do monarchicznej silnej ręki. My, 
odwrotnie jesteśmy zasadniczo prze- 
ciwni wszelkim represjom prasowym, 
natomiast uważamy, że najlepszym 
sposobem unikania zstsrgów z wła” 
dzami, podobnych do tych, jakie 
„Słowo” spotkało—jest niepodawanie 
informacyj niesprawdzonych, lub któ: 
rych ujawnienie może być szkodą dla 
państwa. Sapienti sat —rozdrażniony, 
młodociany redaktorzel 

Jeśli zaś |uż o etyce dziennikar- 
skiej mowa, to ogół prasy polskiej, 
ze zgorszeniem dowie się o redakto- 
rze, który chodził do prokuratora— 
nie poto, by bronić swoje pismo od 
konfiskaty (gdyż wyrażał z tego po- 
wodu, jak sem pisze „szczere zado- 
wolenie”), ale aby żądać konfiskaty 
pisma konkurencyjnego! 

Tego rodzaju postępowanie w dzien: 
nikarstwie nazywa się conajmniej... 
nieprzyzwoitością. 

  

  

skiego pokoju. 

| 

metod organizowania pokoju. 

e—— 

! Niemiec do Ligi. 

przeszkadzają i najgorzej że drwią 
niemiłosiernie. Cóż jednak złamie 
upór panien, jeśli która tę właści- 
wość posiada? Ot, na złość wszyst- 
kim, właśnie będę! Będę uczyć „tych, 
chamów”, te dzieci niedowiary dzi: |! 
kie, nie myta, nie czesane, nie wie- | 
dzące nic a nic o całym świecie, ba 
nic o okolicy własnej, o sobie nie 
wiedzące ile mają lat, jakie i jak 
mówić pacierze. Te wystraszone zwie- 
rzątka, oglądające się po pokoju w 
„pałacu” wytrzeszczanemi do osłu* 
pienia oczami, nie umieją patrzeć 
ani na obrazki, ani na litery; dopie: 
ro po licznych posiedzeniach i oswo- 
jeniu się mogą wykrztusić słowo ja: 
kieś prócz пйе! { афа! z zaciśniętej 
wrażeniem nowości krtani. Dopiero   
niu, mężnie zaczynają w chatach 

walczyć o konieczność codziennego . 
mycia się i czesania, ku zgorszeniu | 

fanaberje” przyczyniają ich lenistwu 
| nadprogramowe myślenie i wydatek | 
mydła, lub grzebienia. 

Przytem, tak jak ze strony swojej 
„Że to Pani ma cierpli- | sfery, miewała taka uparta panienka | 
chłopskiemi dziećmi ijze dworu uprzejme drwiny i lekce- 

zwiącą obojętność, tak znów z niż- 
Żaś za oczami | szej sfery, szedł wiew  podejrzliwej, 

ciekawej nieufności. 
Co to może być takiego w tem, 

żeby „panienka menczyła sie nad te- 
mi zasmarkanemi błaźniukami, toż 
tylko ony nad głowo nazwonio, po* 
dłoga zadepczo, papieru tego, co 
taki byłby dobry na papieroski na- 

Prasa wyraża uznanie dla wszystkich delegatów, podkreślając ich 
szerokość poglądów | dobrą wolę, przytem stwierdza, że dzień wczorajszy | 
był w Europie największym dniem od chwili zawieszenia broni. 

„ « Dzienniki znajdują również słowa uznania dla Herriota, 
dent z Msgr. Zecchini w Kownie, | Pisze „Matin” — położył w roku zeszłym w Ganewie nowe podstawy dla | 

który — jak 

maz 

Zebranie Ligi Narodów 

w sprawie przystąpienia Niemiec do Ligi. 

PARYŻ. 17.X. (Pat). W dniu 15 ge grudnia zwołane zostanie nadzwy- 
czajne zgromadzenie Ligi Narodów, celem załatwienia s, prawy przystąpienia 

psujo I wracejo z uszami w atramen- 
ciel A jeszcze w chacie ty jemu lam 
pa pal, nafta kupuj i mydło I czego 
nie stawało, gęsty grzebień... Wszyst- 
ko ia tej nawuki potrzebne”, Stęka- 
jąc, leniąc się i przeklinając fantazje 
pańskie naciąga ta lub inna baba, 
czy ojciec rodziny, korzuch na grzbiet, 
bierze do koszyka 5—6 jajek bo jak- 
żesz tak? Bez gościńca? | pełznie 
do dworu szurgając butami po bło- 
cia jesieanem., Powoli, obgadawszy 
sprawę w piekarni raz, dalej w kre- 
densie, (bliżej sedna rzeczy) drugi 
raz, wsuwa się w korytarz i pode 
drzwiemi, z za których  dolatuje 
szmer dziecinnych półgłośnych szep- 
tów, szurga nogami i wyciera roz- 
gošnie nas w „nosóweczkę” jako 

po diugich tlumaczeniach i wstydze- „74 w palacu, I košciele w palce nie 
olitycznie. 

„Kto tam?” 
„Niech będzi pochwalony Jezus 

szym sąsiadem, z przekąśliwym u- 1 złości rodziców, gdyż te „pańskie Chrystus". 
ba wieki wieków... a, co powiesz 

dobrego?", brzmi odpowiedź przez 
otwarte drzwi, ukazujące ciasnotę 
skupionych koło stołu dzieci, panin- 
kę w farworze pedagogicznym i ubo- 
gie zaiste pomoce naukowe. 

Lekki zażenowany śmiech: Gościń- 
ca ja panience przyniosła, jajki šwie- 
żutkie od tej pstrokacińkiej szurpat- 
ki co to Od felczerzychy... cosz, pa- 
nięka z temi dzieciukami tak men- 
czy się... może to już takie zasędzo- 
ne za to nawuko że niechaj ich...* 

Gościńca nie należy odrzucać bo 
to, obraza i niegrzeczność, ale po- 

    

    

"1 Białorusi Sowieckiej, 
„Proces o pobicie korespon- 

denta. 

Dnia 16 października r. b. w Nej- 
wyższym Sądzie Republiki Białorusi 
Sow. rozpocznie się prcces o pobi- 
cie korespondenta wiejskiego „Biało- 
ruskiej wioski”, Kuncowa. Proces bę 
dzie trwał kilka dni. Jako oskaržy- 
ciel społeczny wystąpić ma niejaki 
Michsjłow. (a. k.). 

  

     

wiedzieć że nie trzeba i po co? To 
wypada i należy do kodeksu stosua- 
ków dworsko-wsiowych. Po zamianie 
tych uprzejmości, chwila zakłopota* 
nego milczenia, bo niby co dalej". 
Idź babo i nię przeszkadzej w lekcji 
itak w pokoju ciasno i zaduch. Ba- 
ba jednak, (najczęściej bywa baba), 
rads, że się dostała w jądro sprawy, 
kontenta z tematu do gawęd z są- 
siadkami i wreszcie osobiście zacie- 
kawiona... sterczy pode drzwiami. 

„A może Chrzczanowiczowa chce 
posłuchać jak dzieci się uczą? Bardzo 
proszę, ot Pietruk powie Pieśń o zie: 
mi naszej..." Wymieniona latorošl 
rodu Chrzczanowiczów wyłazi z ciżby, 
podciąga nosem i pasek na sobie, 
poczem wytrzeszczywszy oczy w stro* 
nę Panienki recytuje monotonnie_i 
możliwie prędko: „Hen na pėlndė, 
tam daleko". 

Następne popisy rachunkowe wię* 
cej bodaj imponują kontrolującej ba- 
bie, która schyla się wielokrotnie do 
rąk panienki, poleca „bić te skuben- 
ty, bo bez rózgi nawuka w głowa 
nie wlezie", i nie może już ukryć 
zdziwienie: „na co Panięka tak z je- 
mi menczy się?" Wysłuchawszy od- 
powiedzi że to tak, ofiarowała się w 
wierze oświecać, wywędrowuje trzę: 
sąt pod chustami głową i mamro- 
cząc już w korytarzu: „Boh wiedaje, 
ci nie ma tu jakiego oszukanstwa,.. 
panskiego obmanu?... 

———   
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STRZĘPKI. 

Mogiła nleznanego czytelnika. 

Niežyjąca Juž „Gazeta Warszawska" 

przeprc wadzila niedawno wśród warszaw- 

skich księgarzy ankletę na temat kryzysu 

książki. Wszyscy wydawcy stwierdzili upą- 
dek czytelnictwa, skarżyli się na konku- 

rencję kina, jazz-bandu, poczem dali wyraz 

swym pesymistycznym poglądom na przy- 

szłość. 

Upadek czytelnictwa jest następstwem 

śmierci nieznanego czytelnika, . na którym 

przed wojną opierało swój byt księgarstwo. 

Ten bezimienny czytelnik-bohater, który 

umiał od ust sobie odjąć, by zaoszczędzić 

na kupro książki, ten zapoznany w iłumie 

żołni:rz pestępu — nie żyjel Regulescat In 
pace (w pace cd książek).... 

Wojna wprowadziła do słownictwa nó- 
szego nowy wyraz: konsument. | otóż оКа- 

zało się, że gdy na miejsce czytelnika zja 

wił się konsument książek, te ostatnie źle 

na tem wyszły. Niedługo jedynymi ich kon- 

sumentami będą myszy i mole. 

W czasśch, 
chwalebny kult Nieznanego Żołnierza, kle- 
dy oieledw'e co noc w jakiemś m as'eczku 

Polski zjawia się płyta ku Jego czci, wer- 
toby może pomyśleć o uczczeniu niezna- 

nego czytelnika, kładąc na publicznem 

miejscu płytę ku Jego czci choćby w po- 

staci tekturowej okładki od bibljografji 

Estrelchera. 

Niech taka mogiła będzie wyrzutem 

dla współczesnych | przestrogą dla przy- 
szłych pokoleń. . 

Kuba. 

  

  

Kredyty i długi. 

Mińska centralna kooperatywa ro- 
botnicza udzieliła w ciągu września 
robotnikom i pracownikom urzędów 
sowieckich kredytu na sumę 180.000 
rubli. Zadłużenie różnych instytucyj 
gospodarczych i organizacyj w cen- 
tralnej kooperatywie robotniczej wy- 
nosi 200.000. r.b. (a. k.). 

Kolej Orsza—Lepel. 

Prasa mińska z dn. 14 b. m, o 
znaczeniu nowo zbudowanej kolei 
na linji Orsza—Lezel pisze: „Znacze- 
nie tej drogi polega nie tylko na 
tem, że wytwarza typ kwal.fikowane= 
go robotnika i pracownika przemy- 
słowego, ale ma jeszcze znaczenie 
powaźne dla obrony kraju. Nie wol- 
no nam bowiem zapominać o tem, 
że znajdujemy się w otoczeniu ka- 
pitalistycznym i że wróg może na- 
paść na nas w keżdej chwili. (2. k.). 

Zebranie kół wojskowych. 

Dała 6 b. m. odbyło się w Do- 
mu Armji Czerwonej ogólne zabra- 
nie kół wojskowych m. Mińska. Na 
zabraniu tem omawiano przebieg 
niedawno odbytych manewrów i spra- 
wę pracy politycznej na manewrzck. 
Praca polityczna w czasie manewrów 
zdaniem dowódcy koła wojennego 
m. Mińska, prowadzona była dobrze. 
Mies:kańcy miasta byli dokładnie 
poinformowani o celach i znaczeniu 
manewrów, jak również prowadzono 
szeroką agitację, rozrzucając i roz- 
klejając ułotki i broszury. W dyskusji 
jaka powstała wykszywano błędy, ja- 
kich dopuszczano się w przebiegu 
manewrów, a przedewszystkiem na 
zupełny brak dyscypliny w szeregach 
i niedostateczne zastosowanie tech- 
niki wojennej. (a. k.). | 

  

  

  

Z kraju i zagranicy. 
Z calej Polski. 

Proces o zamach na Pre- 
zydenta. 

Coraz więcej sprawców za- 
machu. 

LWÓW. 17.X. (Pat.). Na wstępie 
dzisiejszej rozprawy przeciwko Stei- 
gerowi z:brał głos obrońca Laudau 
i powołując się na wczorajszy wypa 
dek zresztowania świadka, cšwiad 
czył, że wypadek ten może wywołać 
panikę wśród ian;ch świadków, gdy- 
by nie zeznawali zgodnie z zeznania- 
mi złożonemi w śledztwie, Mówca 
apeluje imieniem obrony do prze- 
wodniczącego, aby uspokoił świad- 
ków. 

Przewodniczący stwierdza, że nie 
wie nic o tem, jakoby to zarządze 
nie mogło wywołać panikę. 

Z kolei obrońca Landau w dłuż- 
szym wywedzie postawił szereg wnio 
sków, między innemi domaga,ąc się, 
aby z oddziału informacyjnego Wo- 
Jewództwa zasięgnięto ingormacji o 
ukraińskiej organizacji terorystyczno- 
wojskowej, która dokonała zamachu 
na marszałka Piłsudskiego oraz sze- 
Tegu innych zamachów. Zdaje się, że 
ola te były również inicjatorami za- 
Machu na Prezydenta Wojciechow- 
skiego. 

W dalszym ciągu obrońca żąda 
Pdezytania listu pisanego przez tę 

   

kledy rozpowszechnił się | 

Pierwszorzędny 

MOTEK EUROPEJSKI 
Lwów— plac Marjacki Nr. 4. 

Został kompletnie odnowiony. 
BRJEECEREMYAT: | уе MEIN ATS LETNI POR ZKDCZO WIE 

organizację do Prezydenta Sądu Haw- 
la, a następnie do metropolity Szep- 
tyckiego przed przybyciem przez. 
Wojcischowskiego do  kztedry Św. 
Jurs, 

Pozatem obrońca żąda zbadania 
sprawy niejakiego Józefa Bandery, 
pochodzącego ze Stryja, który uciekł 
do Wisdnia i cŚwiadczył, że nalaży 
do sprawców zzmsachu na Prezydenta. 

W końcu obrońca podkreśla, że 
w Bytomiu zjawił się przed konsulem 
niemieckim niejaki Teofil Olszański 
i oświadczył, że należał do sprawców 
zamachu na Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, przyczem prosił ażeby mu ułat- 

(wiono wyjazd do Berlina, do kierow: 
įnika biura propagandy antypolskiej 
Nowaka. Konsulat niemiecki w Byto 
miu wydeł mu pozwolenie na wyjazd. 

Prokurator zgadza się na zbada- 
nie wszystkich tych okoliczności, oś- 
wiadczając, że już istnieje 5-ciu spraw- 
ców zamachu. Jednocześnie podaje 
do wiadomości obrońcy, że niejaki 
Roscłowski przechodząc granicę pol: 
sko-sowiecką oświadczył, że jest spraw- 
ca zamachu. 

Prokurator stawia wniosek, ażeby 
z załatwieniem tych wniosków obro- 
ny wstrzymać się aż do końca prze- 
słuchania powołanych do rozpraw 
świadków. 

Wówczas Trybunał nabierze prze- 
konania,czy powołanie nowych świad- 
ków jest konieczne. Z kolei przy- 
stąpiono do przesłuchania dalszych 
świadków. Rozprawa trwa dalej. 

Niema dziś nikogo w Polsce, kto- 
by nie widział, że Sejm obecny, w 
przeciwieństwie do parlamentów za: | 
chodnich — nie zdoła wytworzyć więk: ; 
szości, zdolnej do powołania rządu i 
zań odpowiedzialnej. Damokratyzacja 
organizacji polityki wewnętrzne, jest 
ostatnim etapem rozwoju cywilizacyje 
nego. Ma zachodzie ustalił się taki 
porządek rzeczy, że szerokie masy 
społeczne wybierają swych przedsta- 
«lcieli parlamentarnych, a ci przez 
skojarzenia kompromisowe elemen- 
tów ideowo pokrewaych wytwarzają 
większość, powołującą rząd, legity- 
mującą go swym programem przed 
ogółem opinji publicznej i biorącą 
zań pełną odpowiedzialność. 

U nas jest inaczej. 
„Kurjer Lwowski” taje taką oto 

charakterystykę obecnego Sejmu: 
Przecież wszyscy od długiego czasu 

otwartemi oczyma patrzymy na to gor 
szące zjawisko, że brytowaly, nieży- 

' 

  

  wotny, w klėiliwej zwadzie z dnia na 
dzień wegetujący Sejm jest piłką w rę- « 
kach „fachowego” rz,du, którego |еа- 
nak nie uzneje za swój żadna parija, 
żadne stronnictwo bowiem nie 2уго- 
wało mu tego weksla, którym jest kre- 
dyt moralny; słowem—jstnieje rząd bez 
mocodawców—a więc przed nikim nie 
odpowiedzislny i demokratyczny. Sejm 
bez upełnomocnionego rządu. i 

Czyž to nie jest pokraczna misko- 
lancja demokracji i dyktatury, tragi į 
farsa głupstwa 1 nieudolności. 

Nikt nawet nie pomyśli, że taki stan 
rzeczy jest anomalją, jest antykonsty- | 
tucyjnym wybieglem I, co najważniej. 
sze. surogatem chaotycznym, demora.- 
lizującym społeczeństwo. 

Lecz czyż nie większą demorali- 
zacją, godną nietylko ostrego potę- 
piemia i energicznej z nią walki e | 

  

jest wypisywanie takich bzdurstw, ja- 
kie czytamy w „Słowie Pomorskiem”. 

W obecnym stanie rzeczy pojawiają 
się również pogłosk!, iż rozwiązanie 
trudności może przyjść tylko wskutek 
jakiegoś walnego czynu. Opowiadają 
tu i ówdzie, iż w kraju żywioły rady: 
kalne podjęły agitację za jakąs dykta- 
turą, za wysunięciem osobistości. JÓ- 

+ Dzis— Łukasza Ew., Justa M, 
Niedziela, Jutro—Piotra z Alkantary W. 

18 Wschód słońca— g. 6 m. 05 
Paździer. Zachód »„ —g.4m 36 

URZĘCOWA. 
  

— Z lzby Skarbowej. Prezes 
lzby Skarbowej p. Jan Malecki, po 
odbyciu, w Ministerstkie Skarbu sze 
regu konferencji w różnych sprawach 
skarbowych, a przedewszystkiem po- 
datkowych, powrócił w dniu  dzisiej- 
szym do Wilna i od jutra tj. od dnia 
19 bm. przyjmuje interesantów w 
wii godzinach od 13ej do 14 
i pół. 

— Wyjazd p. zastępcy Del. 
Rządu. Oigierd Malinowski wyje- 
chał w sobotę, dnia 17 października 
wieczorem do Warszawy, zawezwany 
    
    

wl 
  

„KOR JER 

Z zagranicy. 
Tego jeszcze nie było. 

Donoszą z Nowego Jorku, o nad- 
zwyczajnem wydarzeniu które w sto 
sunkach międzynarodowych jest za- 
pewne bezprzykładne. 

Oddział wojska amerykańskiego 
bez porozumienia z sekretarzem woj- 
ny przekroczył granicę i udał się 
wgłąb sąsiedniego państwa Panamo, 
wezwany na pomoc przez rząd pa- 
namski. 

Zdarzenia tego narazie nie umia- 
no sobłe wytłomaczyć. Późaiej do- 
piero okazało się, że sytuncja w Pa- 
namie była bardzo zawikłana. 

Rozpoczęły się strajki, Piekarnie 
od kilku dni nie dostarczają chleba. 
Robotnicy kolejowi strajkują i dlate- 
go część miasta Panamy została od- 
cięta od reszty państwa i oddana na 
pastwę rozruchom., 

Wzburzony tłum zaczął rabować 
sklepy, a kiedy policja wystąpiła 
przeciwko  strajkującym, robotnicy 
otoczyli dwa oddziały policjantów i 
zabili pięciu z nich. 

Wówczas rząd panamski zwrócił 
się drogą iskrową do załogi najbliż- 
szego posterunku granicznego. 

Kapitan tego oddziału nie namy- 
ślając się ruszył na pomoc zagrożo- 

»nej republice. 
Według wiadomości nadeszłych z 

Panamy po zajęciu miasta przez 
wojska amerykańskie nėstą>la wy- 
mlana strzałów pomiędzy oddziala- 
mi amerykańskiemi i obywatelami 
miasta, przeciwnymi tej okupacji. 

Wobec tego sytuacja w mieście 
i okolicy jest bardzo naprężona. 

  

  

Przegląd prasy. 
Parlament u nas a na zachodzie. Charakterystyka naszego 
Sejmu. Quo vadis endecjo? Zwycięstwo lepszych i postępo- 

wych grup naszego społeczeństwa, 

zefa Piłsudskiego jako jedynego czyn- 
nika realnego, mogącego siłą swej ln= 
dywiduainości -uzdrowić położenie, iż 
organizują kadry jakiegoś narodowego 
komunizmu czy czegoś podobnego. 

Chodzą jakieś głosy o nieuchwytnych 
zamiarach, podnieceniach, podburza- 
niach, podsycaniach, słowem: o nie- 
ustannem stwarzaniu fermentu | za- 
mieszania. 

Serce się wzdryga na myśl, že 
walka polityczna stronnictw zeszła 
już na drogi najgorszego kalibru o 
szczerstw, miotanych przez żywioły 
ultra — narodowe. A przecież moż- 
naby im przypomnieć „putsch” z 
1919 rokul Dziś działają inną meto 
dą: podreżnianiem nerwów i tak już 
podnieconego społeczeństwa by wpro - 
wadzić tem większy zamęt i ogłosić 
się jedynymi „zbawicielami” Pańswa. 

Lecz opinja publiczna nie pójdzie 
na lep tak strasznych i kainowskich 
fałszów. Świadczą o tem chociażby 
ostatnie wybory do ciał municypal- 
nych w Poznańskieńn, gdzie niezdo. 
byte dotychczas twierdze endecji 
poczęły się chwiać. „Ziemia Lubelska“ 
pisze o tem: 

Socjaliści zwyciężyli tam, gdzie były 
główne siły „8-ki*”, gdzie obóz narodo- 
wy twardym murem stał! 

Na kogoż można więc liczyć, komu 
ufać, skoro najpewniejsi zawodzą! Świat 
się, doprawdy, kończy. 
Poznańskie— twiercza narodowej de- 

mokracji i chadecji; Foznanskie—upa- 
trzona przez nich stolica „rządu naro- 
dowego” w r. 1920, rządu, który „już 
się robił” 1 byłby powstał, gdyby nie 
zwycięstwo Piusudskiego pod warszawąl 
—to wiaśnie Poznańskie, kraina wielbi 
ciell Dmowskich i Paderewskich, Sey- 
dów | Trąmpczyńskich, ks. Adamskich 
1 Korfantych, poszło za czerwonym 
sztandarem socjalistów i w ciągu jed 
nych wyborów wyniosło P.P.S, na czoio 
życia politycznego, o ile życie wogóle 
posiada postać iudzką... 

l kto wie, czy nie doczekamy się tej 
hańby, iż poseł Daszyński, porzuciwszy 
swój okięg krakowski, zdobędzie n.an 
dat miasta Poznania! O, rozpaczy 
Dowbór- Muśnickich I Raszewskich, pro- 
tektorów przyszłego króla Rzeczpospo- 
litej. 

  

  

KRONIKA. 
w pilnych sprawach służbowych. 
Jednocześnie p. zasiępca Delegata 
Rządu wezmie w Warszawie udział 
w Zjeździe Wojewodów Wschodnich. 
Dalegata Rządu zastępować będzie 
na czas nieobecności p. Maliaow- 
skiego Naczelnik Wydziału Prezydjal- 
nego i Bszpieczeństwa p. Włodzi- 
mierz Dworakowski, (2. k). 

MIEJSKĄ. ego 

— Z posiedzenia urzędu roz. 
jemczego. W dniu 15 b. m. o godz, 
? wieczór w lokalu Sądu Pokoju (ul. 
Adama Mickiewicza róg Ofiarne;) gd. 
było się posiedzenie urzędu rozjem- 
czego do spraw mieszkaniowych, Ma 
porządku dziennym było 20 spraw, 
z czego 3 zostały odroczone, 5 umo. 
rzonych, a w 1 2 spiawach 

КЕМ 3 

ustalone komorne, z czego przy ul. jak: Polskie Towarzystwo gimnastycz 
Kurlandzkiej 3, zamiast żądanych ne „Sokół”, Związek Harcerstwa Pol- 
przez właściciela za mieszkanie 260 skiego i Związek strzelecki. (a. k.) 
rb. rocznie, komisja orzekła 60 rb,!  — Organizacje przysp. wojsk. 
przy ul. Wielkiej 39, zamiast żąda: na prowincji. Dia 15, b. m. w Nie- 
nych 850 rb., komisja orzekła 600 rb. menczynie wznowiono prace przy- 
(rocznie); przy ul. Nowogrodzkiej 24, | sposobienia wojskowego, gdzie rów= 
zamiast żądanych 400 rb., komisja | nież została utworzona specjalna Ra- 
orzekła 250 rb. (rocznie), przy ul. da P.W.,, w skład której weszli: jako 
Połockiej 20, zamiast żądanych 216 prezes ks. Michniewicz i członkowie: 
rb., komisja orzekła 120 rb. (rocznie), | nadleśniczy Olszewski, leśniczy Mich- 
przy ul. Stefańskiej 16, zamiast rzą”, niewicz i sekretarz gminy Luberdy. 

1 
danych 410 rb., komisja orzekła 300 ŻYCIE ROBOTNICZE. 
rb, (roczaie) i przy ul. Rydza-Šmi- 
głego 83, zamiast żądanych 220 rb., — Zapotrzebowanie na robot: komisja orzekła 120 rb. rocznie. (|) | ników rolnych. Do Państwowego — Magistracka gospodarka. W  (jrzędń Pośrednictwa Pracy w Wilnie 

.wpłynęło zapotrzebowanie na 16 ro: 
24tym roku z rozporządzenia ma- 
gistratu m. Wilaa warsztaty tramwe- porników rolnych na wyjazd. (a. k.). 

WÓJSKOWA. 

jowe przy ul. Tramwajowej przystą- 
piły do budowy zimowego „Pigutka*. 

— Ruch spółdzielczy w woj- 
Wagon ten w bardzo krótkim czasie 
został wykonany, ale jak się okazało 

; konstrukcja jego była do tego stop- sku. Dowiadujemy się, że spółdziel- 
nia wadliwą, że w żaden sbosób nie | nie wojskowe Baonów K. O. P. sta- 
można go było włączyć do taboru le się rozszerzają, czego dowodem 
tramwajowego.  Koszta natomiast jest, że miejscowi handlarze zamie- 
przeróbki mają być tak wysokie, że | rzają zwrócić się do władz administra- 
nie opłaci się przystępować do na*jcyjnych z zażaleniem, ażeby spół- 
prawy. dzielnie wojskowe nie sprzedawały 

Ale zachodzi pytanie kto właści-, towarów i nie udzielały kredytów o* 
wie jest odpowiedzialny za tą bez: kolicznej ludności cywilnej, która co- 
sensowną gospodarkę tramwajową? raz liczniej zwraca się do społdziel- 
Społeczeństwo płacąc podatki ma ni po towary, otrzymując lepsze to- 
prawo zapyteć się, ile kosztowało” wys wary i warunki dogodniejsze. (a. k.), 
budowanie tego wagonu iczy osoby ' 

które w tej kwestji zswiniły — zo- OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 
stały pociągnicte do odpowledzial- , — Zasiłki dla praconików u- 
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ności. Co nam na to odpowie Ma- 
gistrat? (zd) 4 

— Nowe czasopismo białoru- 
skie. W najbliższych dniach rozpocz- 
nie wychodzić w Wilnie czasopismo 
białoruskie pod naz. „Białoruska Ni. 
wa”, (I) 

— Nowe kino Wilnie. Delega- 
tura Rządu wydała zezwolenie p.“ 
Kęstowiczowej na prowadzenie kina 
w lokalu dawnego kina „Piccadyly*. 
Pan Tejgenberg zaś, który prowadził 
kino bsz zezwolenia został pociąg", 
nięty do odpowiedzlalności, (zd) { 

— Nowa taksa za jazdę w 
„Pigutkach“. Jak się dowiadujemy 
Megistrat m. Wilna uchwalił nową 
taksę za jazdę w  „Piegutkach”, 
która będzie wynosić od placu Ka: 
tedralasgo do Ryneczka 20 gr., a od 
ryneczka do Pošpieszki drugie 20 gr. 
Prócz tego Magistrat uchwalił zapro- 
wadzić nowe szyny na całej długości, 
aż do Pośpieszki. (zd) i 

— Cukiernicy żądają podwyż: 
ki cen. w dniu 15 b. m. do refera- | 
tu walki z lichwą i spekulacją wply- 
nęło podanie właścicieli cukierni m. 
Wilaa w sprawie podwyższenia CL 
o 40 proc. w czasie wieczornym, 
podczas kiedy przygrywa muzyka. W; 
najbliższych dniach odbędzie się po- į 
siedzenie rzeczoznawców przy Kom. 
Obywatelskim do walki z lichwą |, 
spekulacją, który rozpatrzy tą sprawę. 

SPRAWY PODATKOWE. 
— Obniżenie stopy podatku 

przemysłowego. Rozporządzeniem 
z dnia 7 bm. obniżona została stopa ' 
podatku przemysłowego do 1 pro-į 
centu od obrotów, wymienionego w, 
punktach 1 i 4 art. 5 wskazanej u-; 
stawy, a osiąganych przez samoist- | 
ne przedsiębiorstwa handlowe ze. 
sprzedaży hurtowej szeregu towarów. ' 

Lista tych towarów obejmuje: j 
1) Materjaly budowlane, a mianc- 

wicie: obrobione drzewo budulcowe / 
i mateijely przemysłu tartacznego, ' 
podkłady, kopalniaki, cegła, wapno, ' 
cement, dachówka, papa dachowa, 
blacha żelazna i szyby okienne. | 

2) Worki. ! 
3) Narzędzie rolnicze: pługi konne, ` 

brony, sierpy, kosy, grabie, kultywa* 
tory, żźniwiarki, kosiarki i siewniki. 

4) Nawozy sztuczne. 
5) Surowiec żelaza, oraz żelazo i 

stal w sztebach, belkach i szynach. 
6) Tkaniny wyrobu krajowego. (/) 
— Badanie stanu gospodarczo 

oszczędnowościowego miasta. We 
wtorek dnia 20 bm. o godz. 7 m. 30 
wisczór w lokalu magistratu m. Wil- 
na odbędzie się posiedzenie komisji, 
w celu zbadania stanu gospodarczo” 
oszczędnościowego m. Wilna. (I) 

Z PRZYSP. REZERW. 

— Organizacja przysposobie- 
nia wojskowego. Tempo prac przy- 
sposobienia wojskowego stale wzra- 
sta. Pomyślny rozwój tak ważnej na 
terenie Wiina akcji zawdzięczać na- 
leży dobrej organizacji | sprężystemu 
kierownictwu, oraz, dużej pomocy 
czynntków wojskowych. Należy zaz- 
naczyć również  charakterystyczny 
zwrot opinii społecznej m. Wilna, zaj- 
mującej się coraz więcej zagadnienie- 
niami wychowania fizycznego. 

W Wilnie w obecnym czasie eg* 
zystuję 18 oddziałów przysposobienia 
wojskowego o przeciętnym stanie 80 
—100 ludzi. Przysposobienie wojsko- 
we w Wilnie należy podzielić na dwie 
kategorje: 1) Hufce szkolne i L.egja 
Akademicka o wysokim poziomie wy- 
szkolenia wojskowego i 2) Stowarzy-   zcilułgszenia przysposobienia wojskowego 

mysłówych. Okręgowy Urząd Fun- 
duszu Bezrobocia w poniedziałek lub 
we wtorek otrzyma większą ilość pie- 
niędzy na wypłaty zasiłków dla bez- 
robotnych pracowników umysłowych. 

Z_ POLICJI. 

— Dochód z urządzonego świę - 
ta policjanta polskiego z powiatu 
wileńsko-trockiego wyniósł 806 zło- 
tych 93 grosze. (a. k.) 

SPRAWY ROLNE. 
— Pożyczki zapomogowe dla 

rolników. Do Wileńskiego Oddziału 
Banku Rolnego nadeszły pieniądze 
w sumie 20.000 złotych, przeznaczo- 
ne na pożyczki zapomogowe dla 
rolników pow. wileńsko-trockiego. 

| TM m 

(b 
Nany, 

  

; UR 

  

Z_ KOLEI. 

— Nie będzie już katastrof ko- 
lejowych. W tych dniach przyjeżdża 
do Wilna inżynier Kossakowski z War- 
szawy, wynalazca automatu, uniemož- 
liwiającego powodowanie katastrof 
kolejowych. Inżynier Kossakowski za- 
mierza zademonstrować swój wyna* 
lazek przed specjalną komisją i oso- 
bami zalnteresowanemi na linji Wi 

! Teńskiej Dyrekcji Kolejowej. (». k.) 

U BIAŁORUSINÓW. 

— „Tajemniczy Komitet". Ajen: 
cja Kresowa donos: Ostataio w pis- 
mach wileńskich ukazała się wzmian- 
ka o istnieniu w Warszawie Komitee 
tu Białoruskiego z p. Biłdzukiewi- 
czem na czele. Przed kilku dniami 
jeden z przedstawicieli społeczeń- 
stwa białoruskiego w Wilnie napróż- 
no informował się o adresie tego 
Komitetu. Nareszcie z trudnością ot 
rzymał wiadomość, że tajemniczy Ko- 
mitet „czasowo* mieści się przy Biało* 
ruskim Klubie Poselskim. (a. k.). 

  

Akuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

Ul. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od gole 8 :| rano do 7:ej wiec, 

zl ŁZA" > ARCE SORO



  

В 

  

Z PROWIŃCII. 

KU R J ESR WI 

szeni, dowodu osob. na szkodę Albiny Bu- 
likėwny, zėm. przy ul. Zawalnej 30. Kra- 

Na prowincji. 

— Jeszcze jedna stodoła ze zblo- 

EE NS KT 

Pismo jest do nabycia w kioskach „Ru- 
chu” na stacjach, w księgarniach, biurach 

Ne 237 (389) 

Natomiast gracze Wilji przyrzekli, że 
za wszelką cenę zdobędą w ży roku pu- 

— Wiec białoruski. W końcu ! dzież miala miejsce na rynku drzewnym. I u kolporterów. har, który od dwóch lat trzyma 1 . leg. 

ubiegłego miesiąca w m. Dubrowo | — — Gdzie waliza Szapldelki? Dn. rami. W nocy z 11 na M „b. m tj 2 Wspomnieć jeszcze należy, że Wydaw- |! jeżeli z tych zawodów wyjdzie I RAŁA 
pł 9 biał ki. Po msz „X o g. 7 w pociągu osob. na linji Hodu- | Podbrzezie, am. Brasławsk е 1“’" на Tale nietwo, chcąc połączyć wesołe z pożytecz: | to Puchar przechodzi do nich na własność. (I) 

odbył się wiec białoruski. Po У ciszki—Wilno dokonano kradzieży walizy , stodoła ze zbiorami | narzędziami rolni= : nem, do każdego numeru dodaje 8 stron ia 
świętej, koło cerkwi na placu. na 
którym było obecnych z górą 2.000 
ludzi, z wielkim przemówieniem wy- 
stąpił znany działecz białoruski Pre- 
zes Sekretarjatu Tymczasowej Rady 
Białoruskiej w m. Usza p. Teodor 
Wiernikowski. 

W swym przemówieniu wówczas 
poruszył kwestję religijną, mówił o 
metodystach, babtystach i t. p., O 
szkodliwości ich pracy tak dla Pań- 
stwa, jak i dla narodu białoruskiego. 

z książkami handlowemi | różną gardero- 
bą wart. 250 zł. na szkodę Rudela Szapi- 
dełko, zam. przy ul. Jagiellcńskiej 3. 

! — Tym razem wpadł p. Kubejło. 
(W nocy z 16 na 17 bm. o g. 2 schwytany 
| został na gorącym uczynku kradzieży Win- 
centy Rubejło, bez stałego miejsca za- 
mieszkania. Wymienionego zatrzymał przy 

j pomocy policji Chatala 
į ul. Subocz 44, ktėry w walce Zz zatrzyma- 
nym otrzymał lekkie obrażenie ciała 

— „Pajęczarze” pracują. D. 

| razie nieustalonej na szkodę Elżbiety Krze= 

    

Radziuł, zam. przy | zemsty osobistej, Wymienionego skierowano 

16.X o | mula Antoniego. zam. we wsi Kurnielowo, 

g. 0 m. 5 skradziono bieliznę wartości na- ; gm. Przebrodzkiej, pow. Dziśn. spaliła się 

czemi Pacewicza Aleksandra. Straty wyno- 
szą V zł. Przyczyny pożaru narazie Lie-* 
ustalon 

— Podpalenie przez zemstę. Do- ; 
chodzenie ustaliło, iż pożar w folw. Jęcz* 
mieniszki, gm. Niemeńczyńskiej dn. 15.VIIL 
na szkodę Wołejki Ludw. wybuchł wskutek 
podpalenia przez Wołejszę Feliksa na tle 

Н 

| do sędziego śledczego. 
— Dochodzenie ustaliłc, iż łaźcia Sa- 

19 bm. wskutek wadliwego stanu komina. 
— Śmierć dziecka w płonącym   

        

„bytu Cziczerina w Warszawie 

, formatu kieszonkowego specjalnie opraco- 
wanej encyklopedji tak, że z czasem każdy 

| będzie w posiadaniu poważnego tomu. 

    

  

  

Wesoły kącik. 

Cziczerin— Grabski. 

W Wilnie opowiadają, że w czasie po 
taka była 

przeprowadzona rozmowa: 

Cziczerin do premjera Grabskiego. 

    

    

Dziś w niedzielę o godz 11, na bolsku - api ae z> róg Rydza — Smigłe- 
go) odbędą się towarzyski. D 
nożnej pomiędzy: yskie zawody piłki 

olicyjnym Klubem Sportowym, a Ży- dowskim Akademickim Klu 'Spoito "o bem Sporto 

Giełda warszawska 

z d 17—X 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno   | mińskiej zam. w ok. „Wyzwolenia*, przy — Panie, jak pan to robi? 

Ё Pozatem p. Wiernikowski poruszył ny, Mostowej 1 y PV | domu. 8 bm. we wsi Bojary, gm. Herman. P Belgja 2735 н м 

: sprawę reformy rolnej. | —Przestrzelił sobie słopę. Dn. Spalił się ać do rej: Cziczerin: To, że my przez 8 lat | Ka ы + _ 8,97 593 
; 6 ływał lud- 16.X o godz nieustal wskutek nieostrożne- ' Wincentego. W ogniu poniósł šmier tęplmy wsz:lkimi sposobami swoją burżua- | Holandja 41,20 241,80 240,60 : Wreszcie mówca nawoływał lu ; i P i straty nie ; | Londyn 29,051, й 
5 ść biał ką do lojali tosun: | go obchodzenia się z bronią, przestrzelił syn wymienionego. Erzyczyny y zję I nie możemy jej wytępić, a pan, panie | y ,051/4 29,13 2898 

z Z oja nego StoSUN' | ble rewolwerem stopę prawej nogi post. | ustalone. premjerze w przeciągu dwu lat puściłeś Nowy York 5,98 6,00 596 
ku wzgl. Państwa Polskiego, mówiąc że | XIV Okregu P. P. w Brzešciu n/B. Józef wszystkich na dziady. po 26,992 | 2707 26 93 
droga zmagania za idesły narodowe | Minkiewicz nr. ew. 1484, przebywający sA A { SI non e vero e ben troyatol | Wiedeń 0 zk 17,76 

białoruskie = 2 al = pwd ży ba AóHeJEkK: Pierwszej Teatr i muzyka. i Włochy 24/06 24,12 5 

Poselski jest drogą rewolucyjną, *| pomocy przez Pogotowie Ratunkowe od- Polski (Lutnia) R I Szwajcarjė 115,72 116,01 115,43 
) ra może doprowadzić Kresy do Osta- | sieziono poszwankcwanego do szpitala sw. — Teatr Polski (Lutnia) Repertuar Z Stockholm 160,60 161,00 160,20 

8 tecznej rulny i nędzy. Zebrani wśród  Jakóba s" po ieca osaka ua EE e sportu. Kopenhaga 146,53 14689 14614 . * siejszy dwa przedstawienia: o g. 4-tej pp. unty ang. 25,25 25, Ś których nie brak było inteligencji, — Zabawa w wywiadowcę. W no-; ukaże się po cenach zniżonych melodyjna Dzisiejsze zawody. | Wranki fee 2443 u R 
jak białeruskiej, tak i polskiej, uważ« 
nie słuchali przemówienia p. Wierni- 

cy z 16 na '7 bm. o g. O m 30 zam. przy 
ul. Sapieżyńskiej 3, Lichsztelt, imienla któ- 

I nad wyraz efektowna operetka Kalmana 
„Hrabina Marica" w obsadzie przemjero- Dziś w niedzielę o godz, 2 m. 30 na 

5 proc. poż. konwers. 43,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 у rego narazie nie ustalono, posiadając nie- wej; wieczorem zaś o godz. 8 ej cdegraną bo!sku 66 pp. leg. (Fntokol) odbędą się Poż. kolej. 5—80—. 

kowskiego. Wiec ten był pierwszy w legalnie rewolwer belgijski syst. „Brow- ; będzie nejnowsza operetka Szolza „Pajęc” zawody „plłki nożnej z serji rozgrywek o i Ma = 85 
tym miasteczku, i zrobił ogromne || ning”, zatrzymał na ul. Polowej przejeż- (z H. Kramerówne, J. Kozłowska, J. Redo, pohar Wil Zw. Piłki Nożnej pomiędzy Poż. dolar. _ 64,50—64,75 
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wrażenie na włościan,którzy dziękowali 
p. Wiernikowskiemu za jego wystą- 
pienie i prosili aby częściej przyjeżdżał 
do nich. (a. k.). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— A ło Im się nie udało! Dn. 16,X 

6 godz. nieustal. na rynku drzewnym schwy- 
tani zostali na gorącym uczynku kradzieży 
20 zł. z kieszeni Rozalji Stankiewicz, zam. 
przy ul. Legjonowej, nr. 89, Józef Doma- 
nowski, zam. Popławska 92 | Michał Biele 
wlcz—Poplawska 64. 

dżających Wi'sztajna Chsims, zam. S fjana 

jąc się za wywiadowcę Pclicji, groz1 Ich 
aresztowaniem, celując przytem do nich re- 
wolwerem. Winnego aresztowano i b,oń z 
2 ładunkami odebrano. 

— Skutki jazdy „kawalerskiej'* w 
mieście. Dn. 16.X o g. 12 m. 15 przeje- 
chana została przez powóz Barbara Soroko, 
zam. przy ul. Filśreckiej 8, doznając lek- 
kich obrażeń ciała. Nazwiska właściciela 
powozu ani też woźnicy—nie ustalono. Do- 
chodzenie w toku. 

— Odebrane złodziejom. Czyje? 
W tut. Ekspczyturze Urzędu Sledczego znaj- 
dują sę następujące rzeczy do opoznania,   — Może to ci sami? Dn. 16.X o g. 

13 m. 20 dokonano kradzieży 5 zł. z kie- 
pochodzące z kradzieży: 1) zegarek damski, 
2) torebka damska. 

51 Kupelow'cza Eljasze—Sc fjana 18, poda- | 
L. Sempolińskim i B. Horskim w rolach į 
głównych. Znakomita para bsletowa L Wcj | 
łocznik I F. Bińkowski wykonają efektowny | 
taniec „Humpa Humpa". Ozeretka tu ustą- | 
pi miejsca „Najpiękniejszej z kobiet" — | 
Brommė. 

  

  

  

Ruch wydawniczy. 
— Nowe plsmo humorystyczne. 

Ukazalo slę nowe plsmo humorystyczne 
„Ku-Klux-Kian". Tygednik K.K.K. opracowu- 
ją wybitni sztyrycy i humcryści polscy. Nu- 
mer zdobny w rysunki znanych karykatu- 

  

  rzystów | przy barwnej treści przynesi z6- 
dos olenie najwybredniejszemu czytelnikowi. 

1pp. leg.—Wiiją I (finał). 

Wymienione zawody budzą ogromne 
zaciekawienie wśród kół sportowych, po- 
nieważ jak nem wiadomo drużyna 1 p. p. 
leg. w ostatnich czasach w znacznej mierze 
wyszła z formy (w ub. niedzielę uległa Po= 
goni w stosunku 4:0), wskutek pokaleczenia 
kilku najlepszych graczy z zawodów 1 pp. 
łeg.—Makkab!, 

Wilna. Co prawda, to dotychczas drużyna 
1 pp. leg. ani razu nie zawiodła, jeśli cho- | 
dziło o poważne zawody | zawsze wycho- 
dził z wynikiem honorowym. 

tak, że nie będzie mogła 
wystawić s»ego najlepszego składu na wy= | 
mienione zawody. Oprócz tego, jak słysze- | 
liśmy to i bramkarz Luberda wyjechał z ; 

j 4/2/0 listy z. T.Kred. Z. przed. 17,45—17,40 
50/0 listy z. warsz. przedw. 16,20—16,40 

; 41/4 00 warsz. prżedwoj. 13,5 
{ 6% obligacje rubl. 15 t 16 r.— 8,25 

(JK SEZ" SYCOWA SWS ZEK EWC T SI 

į  Redsktor Józef Batorowicz. 
{ _— 

Śr. В Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

        

    

  

    

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ kEcūnesanass mases 
е Wiino, Wileńska 28. : 

RE: W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11i od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 2) SKLAD APTECZNY = 
Ša oczu 12—2; uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 11-12 I od 2—3; nerwowe 11—12 a prow. Wł. Narbuta A 

m Świętojańska 1, telefon 472. 
a poleca šwisžo otrzymany Tran A 
& Bergeński № 

КЕССО 2 III SIELA 
OGLOSZENIE. 

 Paūstuowa Szkola Techniczna poszu- | 
kuje lokalu 700 — 800 mtr. kwadr. Oferty 
zgłaszeć: Ponarska 63 | 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

6 a b i n et Ro 6 n tg e n a i e l e kt r 0 = le c zn i cz y Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz 
ne wanny, elektryczny masaż. Labaratorjum analityczne, 

———]| CEBULKI 
J. WOJGIK 

hyzcyntėw, tulipanów, narcyzów, klącze 

Warszawa — Mowagrodzka 20. Tel. 26-05. 

TAŃCÓW SĄLON. NAJNOWSZYCH 

pesonji polecają 

wyucza nowootworzona pierwszorzędna szkoła 

BRACI£ HOSER 

art. bal. Alfr. Walden-Hankusa 

Skład nasion I zakiad ogrodniczy 

Warszawa, Jerozolimska 45, tel. 5-81. 

ostatnie nowości sezonu Wiednis ‹ Paryžs. 
Specjalne komplety dla p. p. oflcerów jak 
1—: 1—: i kształcącej się młodzieży. :—: :—: 

Reflektuje tylko na towarzystwo doborowe, 
Zgłeszenia przyjmuje osobiście, Mickiewicza 22 m. 40 (wejście 

jak do kina) od godz. 4—6 po poł. 7 

(NOORBSBE 

Mirjer Wileński 
niezależny organ demokratyczny 
dzięki starannemu doborowi treści, 
szczególnie zaś dzięki uwzględnieniu 
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najwytworiejsze na 

dezon bieżący W 

wielkim wyborze 
POLECA: 

  

w/z Dyrektora | 

(—) podpis 
e a БУРОКЕЩЕНЕ:- ЗАСЖСАНИНО 

Jedyne źródło gdzie można nabyć 
tanio, gwarantowane 

obuw: wyrobów więziennych 

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

    

          
     

    

OGG Rutynowana 

Manczyciejia 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrejowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu 

szki Ne 8 m. 4. 

žie OgórkOWJ 
Ihaetowicza używa się 
po umyciu twarzy i 

rąk specjslnym my 
dłem speikowym lub 
cgėrkowym wciera 
się do zupełnego 

wniknięcia w skórę, 
następnie twarz lexko 

Celem zapoznania 
I przekonania o niezawodnym skutku „Crin* 
fabrykowasnym pod nadzorem powėg naukewych, 
które to tabletki usuwają radykalnie wypadanie wło- 
sów i wzmacniają ich porost, przyczynieją się zatem 
do osiągnięcia bujnych i pięknych włosów, przesy- 
łamy (ll tylko do 1 listopada r. b.) z powołaniem 
się na gazetę niniejszą franko, włącznie opakowania. 
jeden słoik tabletek „CRIN” wystarczających na ku- 
rację 6-clo tygodniową, za nadesłaniem zł €. 

Po 1 szym listopadzie do nabycia tylko przez 
apteki, składy apteczne i perfumerje. 

„ESKA” Fabryka Chemiczne, Poznań, ul Ra- 
tajczaka 2, tel, 3532 P.K,O Nr. 204—491. 

Prospekty na żądanie darmo i f anko. 

posiadać KTO CHCE šis DARMO 
winien zaprenumerowzć najtańszy tvgodnik ilustrowany lite- 
racki i społeczny „BIESIADA LITERACKA" o bard:o zej: 
mującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. Jezierskiego, 

przy współpracownictwie wybitnych sił literackich, gdyż 

otrzyma jako premjum 
52 tomy zejmujących powieści najcelniejszych autorów polsk'ch 52 

i obcych, każdy obojętności od 160 do 240 stron druku 

tylko za 5 Zł. 20 gr. miesięcznie. 
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10 Rad praktycznych 10 

Kto chce sprzedać! 
Kto chce kupić! . 
Kto pracę daje! 

Kto pracy poszukujel 
Kto co zgubił! 
Kto się chce ożenić! 
Kto chce zamąż wyjść! 
Kto kapitały lokuje! 
Kto szuka mieszkania! 
Kto odnajmuje mieszkania 

lt d. 

  

       

    

    

   

  

rocznie zł 62 gr. 40 Prenumeratę przyjmują: Administracja craz wszy- 
stkie kstęgarnie i kantory pism. 

BURIECZTZOWCKPTI RZA DZCZKNE. ZÓD WORO OZONE ORZOROOZCARECI 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

Biuro Przepisywań 51 krabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

społeczeństwa Wszędzie do nabycia. 

* : : Redakcja i edministracje: Warszawa, Nowy-Świat 50, tel. 291-60. Konto ozudrować  specjal- niech 
m życiowych spraw szerokich warstw czekowe w P. K. O. 7404 Prenumerata ole z dodatkiem książkowym: nym pudrem ogėr- jach=poda ogłoszenie do 

: handlowo - przemysłowo = rolniczych Miesięcznie zł. 5 gr. 20, kwartalnie zł. '5 gr. 60, półrocznie zł. 31 gr. 20, kowym  Ihnatowicza. 
jk 

  iirjera Wileńskiego 
Kosztuje tanio, a cel będzie 

osiągnięty. 

RR AEK EEE 

| 8 

czytany jest przez wszyst- 

kich w Wilnie i na prowincji WĘDLINY 

wiejskiego wyrobu 
i szczaw marynowe- 

ny w butelkach 

poleca: 

Dom Hendlowc-Przemy- 
słowy „Šwit“, Wilno ui. 

  

Komu przeto zależy na zjednaniu 

najszerszej klijenteli 

bo
bo
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SE 

niechaj śpieszy z ogłoszeniami do 

  

   

     

   

Cel osięgnie 
zaoszczędzi czasu, pieniędzy i trudu, 
bo w układzie ogłoszenia pomogą 
mu fachowcy bezpłatnie i bezstronnie.    

wania   weksli 

Adres telegr: „Wardom”. 

Wydział lokacyjny. Informacje w sprarie lo: o- 
kapitałów pod pierwszorzędne gwarancje 
Wydział kupna I sprzedaży domów, majątków, 

will, sklepów oraz organizacja spółek z ogr. odpow. 
i innych jak również wszelkiego rodzaju spółdzielni. 

Wydział informacyjno- windykacyjno- prawny 
Informacje co do spraw w instytucjach państwowych, 
komunalnych, przemysłowych, rolniczych, handlo 
wych I finansowych oraz windykacja należności z 

protestowanych i tytułów wykonawczych. 

©rdnw:a w imaam wzypdiwistnierzh śńzaj Rutacuwias, 

  

pokoje, staacje, pensjona- 

ty, ogłaszajcie się za po- 

średnictwem Biura Re- 
klamowego St. Gra 

bowskiego Wilno, Gar- 
barska 1, tel. 82. Układ 
ogłoszeń, Informacje bez 

płatnie, bezinteresownie 

Oferty zapewnione. 

  

  od 11 — 6. Kaucja 3 zł. 
Abonament 2 zł. 

Stale uzupełniana Lektu 
ra szkolna. 

Sz. Gzytelników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniać firmy ogła- 
szające się w Kurjerze 

Wileńskim. 

    
Ge IE "TŻ ork, 

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

złotym medalem 
kilo zł. 4.20 gr. 

Otrzymał Węcewicz Zwie- 
dryński R r skiawieza 

LORD 

WILNO, 

  

Polska Orakarnia 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie Mea a Krzesła Wiedeńskie 
BIURA NLALAMOWEG( przepisuje się szybko i dokładnie. w ż że użym wyborze od € zł. 

ypożyczelnia poleca 4 
Ceny bardzo przystępne. Książn cy W. MOŁODECKI sa : Stefana Grabowskiego SRS EA III T НЕЗНЕЛЦЯМПИРАЖЕРСЕУЕОНАОРЦ || 0 (| 0 Ś L | ul. Wileńska Nr. 8, Gi 

| wWilnie, ul. Garbarska Nr.1_ Warszawski Dom Zleceń | Wolne | { La] 2 
HOŻA 39 m. 18. — Telef. 245-70. f | l i Zawalna 1. (pf Lilentti 

„LUX“ 

ul. Żeligowskiego 1, 

Aras, kax”, zaligowskiege 1, 

 


