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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 8. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
Plern W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenu 
Przyjmują Biuro Rekizmowe ttefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

| tóg Garbarskiej, tlef. 82, J. Kariina, 
| i wszystkie biura rokiamowe w 

eratę | ogłoszenią 

  

Niemiecka 24, telef. 605, 
kraju i zagranicą. 

Radakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 2 pp. 
leńskiego" mieści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 3—6w 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca, 

Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 20, na ś-ej stronie 10. 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

| 
| 
і 

Cenk ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

więrsz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 1-eį str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. B-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmienitne dowolnie. 
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Na powitanie. 
|, Z ziemi bratniej, z tej która jest 
i nas jak zdrowie — a jednocze” 

| ls jest ziemią obecnie katuszy — 

Piekła więzienia i udręki fizycznej, 

| katowni moralnej, jako jeńcy za: 
|| enieni, przybyli wczoraj rodacy. 

„*%eba szczególnej ironji losu, by za 
| ly wspėlne i wspólne ukochanie 

, samej ziemi, rozdartej kordonem, 
rana krwawiąca, byli wymieniani 

|tz ów kordon jej synowie, za to, 
|lą ukochali' jednako, lecz inaczej 
1“ snach swoich widzieli i odmien- 

| rozumieli jej szczęście. 
Wśród oparów nienawiści, dzielą- 

Już nie tylko kraje lecz duszę — 
 tyrologjia tych co gorącej czuć 

«li — kopała przepaść jeszcze 

Mszą w psychice obojga narodów. 

p też z ulgą powitało społeczeń- 

: 4 całe inicjatywę Czerwonych 

ylży — które w tej wojnie — nie 
у Mie, która 'między synami tej sa* 

„A Ziemi trwa, wniosły pierwiastek 

8 RY usuwając to ognisko zapalne 
° | & “агп! — powolnej żywych ludzi — 
Jani. z której się snuły zatrute 

Wprawdzie na wolność wyszła tyl 

„ko garstka niewielka—wprawdzie pa- 

|została tam część umęczonych na 

Iwieki — bohaterów i męczenników 
idei, tych najlepszych, co chcieli bu- 

dować braterstwo ludów na wspólnej 

zamieszkałych ziemi, tych co zapa- 

trzeni w przeszłość — przyszłość jej 

na tych samych przesłankach budo: 

wać chcieli — a niezrozumiani poszli 

w. grób, ci peowiacy pierwsi-wpraw- 
dzie tkwi tam duża część jeszcze 

skazańców pózniejszych, ale został 

zrobiony początek. 

A -gdy ostatni więzień z za krat 

wyjdzie — może choć w części od- 

świeży się ta duszna atmosfera, ргле- 

pojona žalami i stale odnawianym 

bólem i może się znajdzie wtenczas 

łatwiej wspólny język ku ułożeniu 
wspólnej przyszłości. 

A teraz witamy tych, co te męki 

przetrwali, tych co są już z nami i 

są być może zwiastunami tej lepszej 

doli, która z mąk i łez urośnie, W.- 

tamy i składamy cześć za to, co 
przebyli i wycierpieli,   q zemsty i odwetu, a 

Śniany granic województw Wiieńskie- 
go, Nowogródzkiego i Poleskiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

| łą Na dzisiejszem posiedzenu Sejmowej Komisji Administracyjnej pod; 
tctwem pos. Putka (Wyzwole:ie), uchwalono mędzy incemi pro 

awy o zmianie granic wojevód:tw wschodnich t. J. 
tp "Šdn 

ust 
wileńskiego, “ оара : 

| r oSróczkiego i Poleskiego, z tem, że stolika wojewodztwa Nowogródz 

        

| BO przeniesiona do Sionima, a Poleskiego do Brześcia. 

  

ių 

litewskim. 

Kimi ą 
da Europy, № В 

U 

|, Rzym. 23.X. (Pat.) „Corriere ltulia” zwraca uwzgę opinii włoskiej na 
| a lacą się w Lugano konferencję polsko-litewską, która zdaniem dzien- 

bardzo doniosłe znaczenie dla pacyfikacji północno-wschodniej 

oce polsko litewskie położy kres korzyściom, jakie dotych- 
a pr SAY Prusy Wschodnie na nieporozumieniach między Litwą a Pol- 
Pr M žywrėci portowi klajpedzkiemu jego dawną żywotność. 

dė SPstwem tego porozumienia 
WMV 

  
będzie możliwość zawarcia . innych 

|Zatarg grecko-buigarski a Jugosławja. 
"sa włoska o porozumieniu polsko-| z a   

| Wojska greckie przekroczyły granicę 
bułgarską i maszerują w giąb kraju. 

SOFJA. 23.X. (Pat). (Bułgarska Agencja Telegraficzna). Niewytłóma- 
czalna i całkowicie nieuzasadniona akcja wojsk greckich, które posuwają 
się w głąb terytorjum bułgarskiego, zgodnie z dobrze opracowanym pia” 
nem, po przeprowadzeniu przygotowań ze strony artylerji i lotników, wy- 
wołała w Sofji wielkie wzburzenie. Grecy wtargnęli na terytorjum bułgar= 
skiej na 6 klm. od granicy. 

Jak dotychczas zamiary Greków nie są znane. Nie dadzą się również 
przewidzieć następstwa ich akcji, jednakże jasnem jest, že Bulgarja roz- 
siły: na podstawie traktatu pokojowego, stała się oflarą planowego 
staku. ° 

Celem usiłowania usprawiedliwienia swego postępku, Grecy zapewne 
będą chcieli zrzucić odpowiedzialność na Bułgarję. Fakt, że Bułgarja od 
pierwszej chwili proponowała przeprowadzenie śledztwa i podobną propo- 
zycję powtórzyła trzy razy, wskazuje wymownie na to, že pragnie ona wy- 
kryć winnych, podczas gdy rząd grecki licząc prawdopodobnie na bierność 
wielkich mocarstw, uchyliła się od dania odpowiedzi 
a wojska greckie w dalszym ciągu posuwają się naprzód. ; 

W celu uniknięcia komplikacji, rząd bułgarski wydał swoim strażom 
pogranicznym rozkaz cofania się. Opinja publiczna, licząc na poparcie wiel- 
kich mocarstw Ligi Narodów oczekuje, źe rząd zgodnie z paktam Ligi Na- 
rodów, zwróci się do Ligi z apelem. 

Protest Bułgarji do Ligi Narodów. 
SOFJA, 23.X (Pat). Bułgarska Agencja Telegraficzna. Wskutek po- 

gwałcenia terytorjum bułgarskiego przez wojska greckie, które w dalszym 
ciągu posuweję stę naprzód, rząd bułgarski zwrócił się w dniu wczorajszym 
z protestem do Sekretarjatu Ligi Narodów i z prośbą o niezwłoczne zwo' 
łanie Rady Ligi Narodów celem zbadania konfliktu. 

Briand zwołuje posiedzenie Ligi Naro- 
dów w Paryżu. 

Wezwanie Grecji i Bułgarji. 

PARYZ, 23.X. (Pat.). Briand postanowił zwołać do Paryża na ponie- 
działek po południu posiedzenie Rady Ligi Narodów, 

Grecja i Bułgarja zostały wezwane do wysłania na to posiedzenie Ra- 
dy Ligi swoich przedstawicieli oraz do powstrzymania się narazie od 
wszelkiego rodzaju wrogich kroków. 

Buigarja przyjęła warunki Grecji. 
LONDYN, 23.X (Pat). „Daily Mail" donosi z Aten, Bułgarja przyjęła 

warunki Grecji. 
W ten sposób 

Grecy wstrzymali posuwanie się armji. 

"zajście nie będzie miało dalszych następstw. 

ATENY, 23,X (Pat). Fgencja ateńska ogłasza, iż rząd wydał rozkaz |- 
wstrzymujący posuwanie się armji greckiej, o ile oczywiście Bułgarzy nie 
podejmą nowych ataków. 

Kto planował konflikt. 
BIAŁOGRÓD. 23.X. (Pat.) Dzienniki tutejsze donoszą z Aten, że kon- 

flikt grecko-bułgarski był juź dawno planowany przez gen. Pangalosa, któ- 
ry chce odnowić w Grecji monarchję. 

Pangalos pragnie wyzyskać w tym calu mobiłizację armji greckiej 
i wprowadzić na tron byłego królą Jerzego. 

Opinja ta przeważa w koiach demokratycznych Grecji, 
Dalej donoszą z Aten, że demokraci greccy czynią przygotowania, 

aby zbrojnie wystąpić przeciwko tego rodzaju zamachowi dyktatora. 
Obawiają się, że już w najbliższych dniach wybuchnie krwawa wojna 

domowa. ° Ši 

Grecy o zajściu. 

ATENY. 23.X. (Pat). Agencja ateńska zamieszcza sprawozdanie gre- 
skiego sztebu generalnego o zajściach grecko bułgarskich, które kończy 
sę stwierdzeniem, że Bułgarzy pierwsi rozpoczęli ogień bez prowokacji ze 
strony greckiej i poczynii ma granicy przygotowania wojskowe nie gojace 
w żadnym stosunku do potrzeb straży pogranicznej, gromadząc karabiny 
maszynowe, co wskezuje na organizację większych jednostek wojskowych 

oraz, że w momencie kiedy Grecy wstrzymali ogień i kapitan grecki z bia- 

łą chorągwią wyszedł, celem porozumienia się z Bułgarami, Bułgarzy nie 
wztrzymsli ogaia lecz zastrzelili kapitana greckiego. 

Fakt, że bataljonowi Bułgarów towarzyszyli uzbrojeni członkowie stra: 

ży Obywatelskiej dowodzi, ze Bułgarzy mieli zamiar przepuścić na terytor- 
jum greckie oddziały komitadżów. 

WIEDEŃ, 23.X (Pat.). „Neues Wiecer Tageblat” donosi z Białogrodu, 
że tamtejsze koła polityczne śledzą z dużą uwagą zajścia na granicy grecko* 

bułgarskiej. 
Jugosławja zachowuje w tej sprawie narazie neutralność, jednak na 

p dalszego rozszerzenia się konfliktu, zabezpieczy sobie drogę do 

alonik. 

Jedyna nadzieja w Lidze Narodów. 
SOFJA, -23.X (Pat.). Panuje tu przekonanie, « że jeżeli Liga Narodów 

nie zareaguje na apel. Bułgarji- i nie skłoni Grecji do zaniechania kroków 

na te propozycje, |- 

Z Budzpesztu dona 
szą: Na posiedzeniu ko- 
misji budżetowej izby, 
przy omawianiu budże- 

tu ministerstwa spraw 
poiskiej I zagranicznych, deputo- 

francuskiej. wany Back (n:ezależny) 
wysunął pewne zastrzeżenia w spra- 
wie końwencji handlowych, zawartych 
z Francją i Polską. 

Zapytał on dlaczego rokowania, 
prowadzone są na podstawie klauzuli o 
największem uprzywiljowaniu,  za- 
miast „na podstawie procentowych 
stawek celnych, 

Socjalista Peper wyraził ubolewa- 
nie z tego powodu, iż rząd węgier- 
ski nie brał udziału w konferancji lo- 
carneńskiej, 

Zastępca ministra spraw zagranicz- 
nych, minister handlu Walko odpo- 
wiedział, że i państwa Małej Ententy 
nie uczestniczyły w konferencji, któ* 
ra zajmowała się specjalnemi „zagad: 
nianiami. 

Z Niemcami Węgry zawarły układ 
handlowy, na podstawie taryfy auto- 
nemicznej, z 16:u państwami na pod: 
stawie klauzuli o największem uprzy- 
wilejowaniu, a z 5-ma patistyami kon- 
wencje taryfowe. 

Traktat handlowy z Polską już 
przynosi korzyści, głównie w dziedzi” 
nie aksportu win. (Pat.) 

Zastrzeżenie 
w Sprawie 
konwencji 

handlowych - 
węglesko- 

  

2 Kowna. 
Amerykańscy Iltwini budują 

w ojczyznie szpitale. 

Litwini amerykańscy zwrócili się 
za pośrednictwem towarzystwa „Ry- 
tas" do wladz samorządowych w Li- 
twie z propozycją okazania materjal- 
nej pomocy,przy budowie odpowied- 
nich szpitali. W tym celu grupa Lir. 
twinów amerykańskich projektuje ze 
swych funduszów zakupować osobne 
działki ziemi i pokrywać */4 kosztów 
budowy szpitali i ochron. 

Czyżby nowy kurs? 

Wszystkie urzędy powiatowe o- 

trzymały okólnik departamentu ochro- 

ny obywateli, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych anuluje rozporządze- 

nie z dnia 7 lipca r. b. w sprawie 

szyldów i napisów wyłącznie w języ: 

ku litewskim. (a. k.). 

Daisze szczegóły zamordowa- 
nia kurjera. 

Pisma kowieńskie podają rewela- 
cyjne wiadomości o szczegółach za” 
mordowania litewskiego kurjera dy- 
plomatycznego Pluczkauskasa. Znala- 
ziony na torze w okolicy Woałokom- 
ska kurjer, został poddany w prze- 
dziale | klasy szczegółowej rewizji. 
W palcie znalezionym w przedziale 
znaleziono tylko 150 rubli w złocie, 
Istnieje przypuszczenie, že zamordo 
wany wiózł ze sobą większą sumę 
pieniędzy w dolarach. Obsługa po- 
ciągu została aresztowana. Śledztwo 
spoczywa w rękach sędziego śled- 
czego, do spraw szczególnej wagi, 
delegowanego przez generalną Pro- 
kuraturę S.S.S.R. (a. k.). 

Na międzyn. konf, kolejowa. 
KOWNO, 21.X (A. K.). Na mię: 

dzynarodową konferencję kolejową 
do Hagi ministerstwo komunikacji wydelegowało inspektora ministerstwa 
Czesława Landsbergasa i dyrektora 
kolei Jonasa Sabalanskausa. 

Niedziałkowski w policji poli- 
tycznej. 

KOWNO, 21.X (A. K.). „Lietuwa” * 
z dnia 20 b, m. donosi, że już Nie- 
działkowski został ostatnio odesłany 

do dyspozycji litewskiej - policji poli-   
mieprzyjacielskich, w takim razie wojna stanie się nieuniknioną, 

tycznej, dla wyjaśnienia politycznego 
cęlu ucieczki do Łotwy, 
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Z SEJMU. 
(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Rozstrzygnięcie się losów Rządu. 

Wielki dzień parlamentarny. — Słaba mowa p. Grabskiego. — 
Pos. Bryl o sądownictwie. — Ks. Okoń nie ma zaufania do 
systemu. — Votum nieufności odrzucone. — Pewne sfery nie, 
chcą badać gospodarki rządu. — Wniosek posła Thugutta. 

O rozwiązanie Sejmu. — Rząd nie na długo. 

— Dzień wczorajszy należy zali- Naprzód głosowano nad wnios- 
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l Flis dowieckiej; 
Sprawa organizacji kontrrewo' 

lucyjnej. 

W dniu 17 b. m. w Charkowie, * 
Sądzie apelacyjaym była rozpatrywa' 
na sprawa organizacji kontrrewolu* 
cyjnej, zwanej Bim Bom. Organizacja 
ta trudniąca się rabunkami w okrę“ 
gu Pierwomanskim, do której należeli 
tamtejsi milicjanci Kulikow, Kaszuta 

Kięska litwinów przy wyborach w Klłaj-| 
pedzie. 

KLAJPEDA, 22.X (Pat.). Wynik wyborów do sejmiku kłajpedzkiego 
przedstawia się dla Litwinów w sposób rozpzczliwy. 

Niemcy otrzymali 58.067 głosów, zaś autonomiczny Związek Litwinów 
536 głosów; komuniści zdobyli 1326 głosów, drobne partje, wśród nich li- 
tewskie 2998 głosów. 

Wobec powyższego na 29 mandatów Niemcy otrzymali 28, L'twini— 1. 
Jest to nowa klęska Litwinów w Kłajpedzie, kryjąca w sobie dla Litwy no- 
we niebezpieczeństwo utracenia Kłajpedy. 

Że strony litewskiej wysuwany jest projekt unieważnienia wyborów. 

  

czyć do t. zw. wielkich dni parlamen- 
tarnych. Sejm przystąpił do dalszej 
rozprawy budżetowej. 

Na wstępie zabrał głos p. prem- 
jer Grabski, który w blisko dwuga= 
dzinnem przemówieniu odpierał za- 
rzuty, jakie podczas dyskusji budże- 
towej stawiali mu poszczególni przy* 
wódcy klubów. 

Przemówienie p. premjera było na 
ogół bardzo słabe, zarówno jak i ar- 
gumentacja.  Wyczuwało się, iż p. 
premjer wyczerpał się, jako szef rzą- 
du i żyje właściwie tylko nerwzmi. 

W zakończeniu swej mowy prem- 
jer oświadczył: „Rząd będzie szczęś- 
liwy, jeżeli głosowanie będzie zupeł- 
nie wyraźne, jeżeli ci, którzy chcą o* 
balić rząd, wezmą na siebie również 
uzdrowienie kryzysu gospodarczego, 
w jak majkrótrzym czasie. Czas naj: 
wyższy, 
która paralizuje całe nasze życie pań- 
stwowe. Jeżeli są ludzie godni i sil- 
ni, miech się ztawią, niech poniosą 
odpowiedzialność; jeżeli ich niema, 
to trzeba pomóc rządowi, bo to, co 
dytychczas zostało zrobione, było 
jednak robione z wielkim wysiłkiem*. 
(Wrzawa na lewicy, oklaski na pra- 
wicy). 

W dalszym ciągu rozprawy bud- 
żetowej zabrał głos pos. Bryl (Zw. 
Chrz.), który poddał bardzo ostrej 

ażeby ustała ta atmosfera, | 

kiem Wyzwolenia o wyrażenie rzą- 
dowi votum nieufności. Wniosek ten 
|odrzucono 182 głosami przeciw 153. 
Głosowanie było imienne. 4 kartki 
oddano białe. 

Za wnioskiem Wyzwolenia głoso- 
wały następne ugrupowania: Wvzwo* 
lenie, KI. Pracy, Zw. Chłopski, Piast, 
Grupa  Matakiewicza,  Maiejszości, 
Grupa Wojewódzkiego i Komuniści, 
Przeciw: Zw. Z. N., Kl. Cht. M., Ch. 
D, N. P. R, P. P.S. i Grupa ks. 
Okonia. 

Za wnioskiem pos. Byrka oświad- 
jczyło się 160 posłów, przeciw 184. 
KA głosy były nieważne. ‚ 

Następnie przystąpiono do gloso- 
wania nad wnioskiem posła Byrki o 
wybranie specjalnej komisji, złożonej 

fz 7 członków Sejmu i uposażonej w 
szerokie pełnomocnictwa, która miała 
w przeciągu 6 dni zbadać stan kas 
rządowych i gospodarki rządu. Za 
wnioskiem posła Byrki oświadczyło 
się 160 posłów, przeciw 184. 2 głosy 
były nieważne. 

Z kolei przystąpiono do głosowa- 
nia nad wnioskiem sen. Thuguttą o 

| wyłonienie Komisji, dla zbadania sta- 
nu Skarbu, odrzucono 186 u głosami 
przeciwko 155. : 

Wreszcie głosowano nad wnios- 
|kiem Wyzwolenia o odrzucenie rzą-     

Prasa niemiecka w Kłajpedzie grozi, że podobne zarządzenia naraziły | 
by Litwę na nowe niepowodzenia pc 

  

Powrót więźniów Kowieńskich. 
Wczoraj o godz. 8-mej rano wy- polsko-litewskie, zawierające w sobie, wickiego Kaszutę i Lechera na karę 

znaczeni do wymiany więźniowie.— , moment zgody — jako zadatku na Śmierci przez rozstrzelanie, reszta od 
Litwini zostali przewiezieni na stację 
kolejową, gdzie był dla nich przygo- 
towany specjalny wagon. W drugim 
wagonie jechały osoby, wymienione 

łecznych. Przed samym odjazdem 
grono miejscowych pań Litwinek 
przywiozło dla odjeżdżających więź 
niów paczki z żywnością, które zo- 

"stały im następnie rozdane. 
Po przyjeździe do Oran więźnio- 

wie Litwini spożyli przygotowany im | 
przez Polski Czerwony Krzyż posiłek, 
za który b. serdecznie dziękowali 
zajmująćym się tam paniom. 

Jeden z nich przemówił w imie- 
niu całej grupy, wyrażając swą i to- 
warzyszy wdzięczność, za doznaną 
gościnność. Po dokonaniu kilku 
zdjęć przez przygodnego fotografa, 
sznur furmanek powiózł więźniów, 
wraz z towarzyszącem im gronem 
osób do mostu ma Mereczance, 
gdzie wymiana miała nastąpić. Przed- 

lityczne. ! 
1 

i Szewiecki, działała już od roku w 
gubernji charkowskiej, czyniąc duże 
szkody. Banda ta składała się z 32 
członków. Na czele organizacji stał 
„Abram Lecher mieszkaniec Charko: 
| wa. Po przewodzie sądowym sąd wy” 

„į dal wyrok skazujący Kulikowa, Sze* 

| lepszą przyszłość! i 
į Wzruszeni do łez więźniowie Po- 
jlacy, stanąwszy na ojczystej ziemi 
j uszeregowali się i głosemi, łamiącemi 

jscowych władz powitał ich obecny ' 
(przy wymianie starosta Lidzki, p. 
Zdanowicz. 

Na stącji w Oranach oczekiwał 
przybyłych przygotowany przez pa: 
nie wileńskie obiad, podczas które- 
go serdecznie witali przemówienia- 

| mi uwolnionych więzniów: Wicepre- 
zes Polskiego Czerwonego Krzyża, 
dr. Kryński, który kierował całą wy- 
mianą, przedstawiciel Dalegata Rzą- 
du w Wilnie, p. Okulicz, oraz prezes | 
wileńskiego oddziału Czerwonego 
Krzyże, p. Uniechowski. W imieniu 
więźniów dziękował za serdeczne 
przyjęcie i opiekę p. Domański. 
Wzruszenie zwolnionych doszło do 
szczytu, kiedy na salę szepło kilka- 
dziesiąt dzieci z miejscowej szkoły 

5 do 10 lat więzienia. (a. k.). 

Rocznica rewolucji. 

Prasa mińska w związku ze zbli- | 

wczoraj w „Kurjerze” oraz kilku przed- | się pod naciskiem doznanych wrarzeń, żającą się rocznicą październikową 
stawicieli wileńskich organizacji spo- | odśpiewaii „Rotę”. W imieniu miej. | rewolucji, zapowiada zorganizowanie 

na dzień 6 go listopsda we wszyst* 
kich klubach robotniczych wieczorów 
i pogadanek ze wspomnieniami prze- 
szłej rewolucji. Dn. 7 listopada pro- 
jektowane jest urządzenie demon- 
stracyj i pochodów, jak również urzą- 
dzenie bezpłatnych widowisk dla ro- 
botników w teatrach i kinach. Celem 
przygotowania obchodu, będą powo: 
łane specjalae komisje ze sfer ro- 
botniczych, dla ujednostajnienia pro- 
gramów. (a. k.). н 

Fabrykowanie Białorusinów. 
Główny komitet polityczno-oświa- 

towy Białorusi Sow. organizuje w 
najbliższym miesiącu w okręgowych 
i rejonowych centralach kursy biało- 
rusinoznawstwa. Na kursy te przewi- 

  
krytyce stosunki, panujące w admi: | jowych projektów sanacyjnych. Za stawiciele litewskiego Czerwonego | powszechnej, witając ich pieśnią pol: | dywąne jest przepuszczenie 8887 ro- 
nistracji, sądownictwie i szkolnictwie. 
Między innemi pos. Bryl odczytał 
sprawozdanie Najwyższej Izby Kon- 
troli państwa, dotyczące ministerstwa 
robót publicznych i przedstawił cały 
szereg skandalicznych nadużyć, jakie 
się dzieją w tym resorcie. 

Pos. Bryl konkluduje, iż Klub je: 
go nie może mieć zaufania do obac: 
nego rządu i będzie głosował za 
wnioskiem Wyzwolenia o votum nie- 
ufności, o rozwiązanie Sejmu, tu 
dzież będzie się starał ustalić pełną 
odpowiedzialność tych stronictw, któ- 
re dotychczas pocichu rząd p. Grab- 
skiego popierały, Musi się stać jasne, 
kto ten rząd chce nadal popierać i 
kto za niego będzie ponosić odpo- 
wiedzialność. 

Po przemówieniu pos. Bryla za: 
rządzono przerwę obiadową. Po przer- 
wie przemawiał pierwszy ks. Okoń, 
którego mowa jak zwykle wywoly- 
wała, co chwiła salw śmięchu w ca: 
łej lzbie. Pos. ks. Okoń zaznaczył w 
końcu, że nie tyle nie ma zaufania 
do obecnego rządu, ile do systemu 
rządzenia. 

Po przemówieniu ks. Okonia zgło* 
szono wniosek o przerwanie dalszej 
dyskusji. Mimo sprzeciwu pos. Pry- 
stupy (Kom.) wniosek ten uchwalono 
poczem wśród naprężenia panujące- 
go w lzbie, przystąpiono do gloso- 
wania. i 

  

HEL. ROMER. 

Śmierć szkoły. 
Zimny kolos rosyjski zionął od- 

dechem wolności, która z jękiem wy- 
darła się z piersi uciemiężonych na 
rodów caratu i szarpała, na bliską 
metę jeno odpuszczony łańcuch. Rok 
1905 zalśnił swobodami konstytucji, 
ogłoszonej w śmiertelnej trwodze 
tyrana o los tronu i dynastjj, którą 
ludu gniew miał w lat kilkanaście 
dosięgnąć i znicestwić. 

Na Litwie, jak wiemy, šzeroko 
wionęła jutrzenka swobody. Jak wię- 
zień w ciemnicy, który ze szpary w 
Jochu korzysta, by z niej czerpać 
światło i nadzieję oswobodzenia, tak 
my rzycliśmy się wszyscy, by najda- 
lej, rzjosteteczniej wyczerpać możli- 
wości problematycznych swobód, ja- 
kie nam dawaro. okraszaląc je ob: 
łudnym słowiańskim se 'tymentem. 

Powstawały gazety, teatr, Sokół, 
Mecierz szkolna i niezależne od niej 
szkółki po wsiach i dworach. 

W okolicy, w Szemetowszczyźnie, 
Olszawie, Koziczynie, gdzie i dawniej 
uczono, teraz oficjalnie niejako otwar- 
to szsoły polskie z rosyjskim języ: 
kiem w 2 m roku nauczania, 

W Karolinowie wzmogła się ilość 
dzieci, dochodząc do 50-ciu. Zorga 
nizowałowteż herbaciarnię w Koma- 
jach, a przy niej (nieoficjalnie) czy- 
telnię pism, handel książkami i wie: 
czorne wykłady. Prócz tego obiegowe 
bibljoteki, kolportaż książek na jar- 
markach i w miasteczkach, dały się 
z doskonałym rezultatem przeprowa* 

dzić, 

wnioskiem głosowało 156, przeciw— 
‚ 185. 

| Stosunek poszczególnych klubów 
przy następnych głosowaniach był 
zasadniczo ten sam, co i przy pierw- 

„szych. Różnica polegała na niewiel- 
|kiej absencji niektórych posłów. 

| Wniosek Wyzwolenia o rozwiąza- 
nie Sejmu będzie poddany pod gło- 
sowanie na jednem z najbliższych po- 
siedzeń. 

Po odczytaniu jeszcze kilku wnio- 
sków zakończono posiedzenie, wy- 
znaczając następne, na środę w przy- 
szłym tygodniu. 

Rząd tedy otrzymał większość oko- 
ło 30 głosów. Powszechnie uważa sę 
jednak, iż pozycja rządu nie wzmo- 
cniła się bynajmniej po dniu wczo: 
rejszym. W dalszym ciągu żywot ga- 
binetu p. Grabskiego uważany jest 
za krótkotrwały. 

Krzyża, już czekali na mości. Na 
pagórku, przy wjeździe do miastecz 
ka widniała brama z zieleni, za nią 
spora ilość miejscowych mieszkań 
ców. 
wym sztandarem maszerowała grupa 
„Sszaulisów” litewskich, która zresztą, 
niedługo potem, zrejeterowała w głąb 
miasteczka. Z polskiej strony rów- 
nież pobudowano parę bram tryum- 
falnych z zieleni, ubranych flagami. 

Przedstawiciele obojga Czerwo- 
nych Krzyży, po krótkiej konferencji 
w litewksiej budce strażniczej, spraw 
dzili więźniów jednej i drugiej strony. 
Trzech z pośród więźniów Litwinów 
zadeklarowało chęć  sozostania w 
Pelsce. Nastąpiło odczytanie aktu 
łaski przez p. Prokuratora Pliszczyń- 
skiego, oraz wspólna fotografja na 
środku świecącego drzemami mostu. i 
Odbyło się w ten sposób pierwsze | 
na tej dziwnej granicy spotkanie 

  

„Konferencja ministra Spraw zagranicz- 
nych z posłem niemieckim. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Minister Spraw Zagranicznych p. Skrzyński konfarował wczoraj dłuż: 
szy czas z posłem niemieckim w Warszawie p. Rauscherem. 

Jak się dowiadujemy, omawiane były sprawy, dotyczące zawarcia u- 
mowy handlowej polsko-niemieckiej. 

Szopka na Boże Narodzenie, po- 
wtarzana kilkakroč, sciągała tłumy 

| przyjeżdżających o kilka mil chłopów, 
iby ujrzeć „te dziwy, te dziwy”, jak 
śpiewały dzieci w kolędach. 

į Oczywiście, že tak wzmożonej 
pracy na tym polu, nie moglam juž 
semma poradzić, a najbliższe sąsiedzt- 
wo pozostawało niezmiennie, najzu- 
pełniej na te sprawy obojętne. Nie 
było mowy o jakiejkolwiek ze strony 
tej sfery pomocy. 

Los zrządził, że spotkawszy szuka- 
jącą zajęcia 16 sto letnią p. Marję Sz. 
rychło poznałam w niej świetny ma" 
terjał, nie tylko na nauczycielkę lu- 
dową, ale zwłaszcza na działaczkę i 
agitatorkę oświatową, jaką się potem 
stała. Praca więc w szkole poszła 
przy jej pomocy wzmożonym tem- 
pem. Ranki spędzałyśmy na uczeniu 
dużej gromady dzieci, zorganizowa- 
nych już w„system szkolny na dwa 
oddziały, posołudnie i wieczory uczy 
łyśmy się same, jak z podręczników 
wykuwać najprostsze, nzjorzystępniej- 
sze dla tych białoruskich dzieci sy- 
stemy pedagogiczne. 

| Rezultaty były zdumiewające i na- 
| pałniały nas rozkoszą, radością wprost 
promiennąl Kto tego nie doznał, ten 
nie wie co to jest, dostać w ręce 
stworzenie brudne, zawszone, bełko- 
cące coś zduszonym z onieśmielenia 
głosem, nie wiedzące nic z tego, co 
człowiek wiedzieć powinien, a po kil- 
ku miesiącach oglądać dzieło swej 
serdecznej pracy i najlepszych chęci, 
w postaci wesołego czystego dziecia- 
ka,opowiadającego szczerze po polsku, 
czy po białorusku zdarzenia z wioski, 
lub przeczytaną historję, kreślącego 
litery, śpiewającego piosnkil. Ach! jak 
te dzieci śpiewały! Jak lubiły śpie- 
wać, jak prędko chwytały z głosu me- 

  

  

lodje,zmieniajac rytm kujawiaków, czy 
mazurków na litewsko białoruską ko: 
łysankę, ale nie myląc się w into- 
nacji. Zdaje mi się, że dźwięczą mi 
jeszcze w uszach te jasne, czyste gło- 
sy, kiedy ze śmiechem dwa chóry 
odrzucały sobie strofki: Pojedziemy 
na łów, na łów, towarzyszu mój lub 
dwu głos Tam na błoniu błyszczy 
kwiecie i inne stare, zapomalane pio- 
senki. W piosnce o Wiśle dodawała 
się strofka: „Wilja śliczna rzeka w li- 
tewskiej krainie, płycie wciąż do Wil 
na, lecz je bystro minie. Dąży tam 
do Niemna, w jego nurty wpada, w 
Kowieńskiej dolinie z nim się łączy 
rada”. 

Gsografja najbliższych okolic, po- 
wstanie i pamiętniki Wilna, były ob- 
szernie uwzględaiane. 

Owocem tych obserwacji i nau- 
czania, była popularna Geografja pod 
tytułem: Co jest na niebie i na zie: 
mi? 

Której historję warto przytcczyć. 
P. Zawadzki nie chciał jej wydać, ani 

| Macierz Szkolna zatwierdzić jej, jako 
podręcznik do półoficjalnych szkółek 
polskich. (liczono dalej z Radiińskie- 
go uwzględniającego szczegółowiej 
tylko Kongresówkę. 

Wydana przez spółkę we wrześ- 
niu 1906 r. w 3 tys. egzemplarzy w 
lutym była już wyczerpana. 

Powiększoną i poprawioną, wydał 
Zawadzki. Rzuciło się na nią, wtedy 
gdy już miała 3-cie wydanie, pismo 
rosyjskie „Okraina* denuncjując wła- 
dzy „podręcznik”, gdzie łączność Lit- 
wy z Polską była podkreślona, a 
wszystkie Wrbóźtie dawnej Rzeczpos- 
politej traktowane razem, niezależnie 
ad państw, do jakich teraz nsležaly. 
Ż tych samych przyczyn skonfiskowa- 

li Nieńcy 6-te wydanie tej książecz* 

W oddali, pod tzarno bronzo- | 

ską, wielu seazmatycznie płakało. Je- botników sowieckich, partyjnych i za* 
dyny w swoim rodzaju nastrój ra- wodowych organizacji, Kursy obliczo- 
dości, wzruszenia, a zarazem smutku, | ne są w rejonach na 6 miesięcy, zaś 
z powodu tego tragicznego splotu | w centralach okręgowych na jeden 
dziejów dwóch narodów ogarnął rok. Zijęcia na kursach prowadzone 

| wszystkich. jbyć mają dwa razy tygodniowo, po 
W chwili odejścia pociągu do dwie godziny. Na organizacje kursów 

Wilna, zebrany na stacji tłum oko- | wyjednano kredyty w sumie 89.485 rb. 

  
licznych mieszkańców okrzykami że 
'gazł odjeżdżających. Oddział miej. 
scowego „Strzelca* pod własnym 
sztandarem salutował bojowników 
sprawy polskiej. 

Na stacji w Wilnie oczekiwał po 
ciągu wielki tłum ludzi. Przybyłych 
powitał na peronie Komisarz Rzą: 
du p. Wimbor. Okrzykawi — „niech 
żyją” I „witejcie” przyjmowano go- 
rąco i serdecznie odurzonych ze 
wzruszenia więźniów. Wśród nadzwy- 
czajnego tłoku przed dworcem wy- 
ruszyły dwa automobile do szpitala 

| św. Jakuba. Po dezynfekcji i prze- 
(braniu się w dostarczone przez 
į Czerwony Krzyż i społeczeństwo wi 
leńsxie bieliznę i odzież, przybyli 
zwolnieni więźniowie do lokalu Kre- 
sowego Związku, gdzie podejmowano 
ich wieczerzą b. liczne grona Wir 

WEWAEN AGA 

D-r S. Margolis 
Gabinet Roentgenowski, prześwietlania 
zdjęcia i leczenie promieniami Roentgena 
Wileńska 39 (róg Mostowej). Telefon 920 

  

  

ki, zaś 7 me do 30-tu tysięcy egzem- 
; plarzy dotąd pono jest ulubionym pod- 
ręcznikiem ludowych nauczycielek i 
w szkałach Macierzy, z powodzeniem 
używany! 

Prócz Geografji chciałem napisać 
i wydać pogadanki o ziemi nazzej, 
uwzględniające cechy charakterystycz- 
ne naszego kraju i historję Polski z 
Litwą... nie znalazłam wydawcy. 

Poco, odpowiadano mi wszędzie, 
przecie z Warszawy przyszlą wszyst: 
kie potrzebne podręczniki, Więc za 
wsze import polskości zamiast wy- 
twór z własnej glebyl.. 

Spostrzegłam jednak, że dla za 
chowania jakiegoś autorytetu w sfe- 
rach zajmujących się oświatą ludo- 
wą, muszę wykazać coś więcej, niż 
zdolności i dobre chęci. 

Na wiosnę 1907 r. wybrałam się 
do Krakowa i tam zarówno T. S. L. 
jak wszystkie instytucje oświatowe, 
kursy i szkoły otworzyły przedemną 
najgościnniej, najserdeczniej podwoje. 
Uczono mię, radzono, dawano książki 
1 wskazówki, cieszono się naszą, na | 
Litwie działalnością, tak szczerze i   serdecznie, że poczułam nie dozna- 
ną dotąd atmosferę zachęty w pra- | 
cy, ciepła przyjaznych życzeń i po-| 
wiew ideowości, który miał mi dać, 
siłę i cierpliwość, do zwalczania apatji | 
i obojętności rodaków z nad Wilii. | 

Mimo szybko następującej reakcji, | 
szkoła nasza nie uległa jakoś prze: | 
śladowaniom. Trwała i rozwijała się | 
sżczęśliwie, pod kierownictwem to | 
młodych dziewczyn, jak panny M.| 
Szostakėwny lub M. Tejėzerskiej, to | 
wykwalifikowanych nauczycialek jak ' 
p. Rogowska i J. Skorówna. Wiem 
od niejednej z mich, spotykanej 
później, że lata te, zaliczały do naj 
lepszych w swem życiu, Niech mi“   

Nocne dyżury aptek. 
W tym tygodniu dyżurują: 

Rugustowska— Stefańska róg Kijowskiej 
Frumkina — Niemiecka 25. 
Rostkowskiego — Kalwaryjska 4. 
Wysockiego — Wielka 3. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54, 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

nian, poczem udali się na zaslužo- 
ny odpoczynek do przygotowanych 
dla mich pokojów w hotelzch, 

Lista więźniów: 
Domański Zygmunt,  Dundziłło 

Bolesław, Jabłoński Zygmunt, Kope- 
lewicz Piotr, Kowalewski Jan zwol- 
niony, Łaniawski Aleksander,  Ła- 
niewski Bronisław zmarł, Milewski 
Jułjan, Modzelewski Bolesław, Nora 
Dymitr. Paszkiewicz Jan (Staniewicz 
Cezary), Tumasówna Karolina i Zu- 
kowska Fdela. 

нн Z 2-5 

będzie wolao w tem miejscu, w tym 
nekrologu szkoły jaki piszę, powie- 
dzieć, że i dla mnie... 

I dla mnie te dni owocnej, żywej 
pracy, w licznej gromadzie dzieci lu- 
bionych, pracowitych, zainteresowa- 
nych, z któremi każdy dzień przyno- 
sił nowe odkrycie, nową radość z 
postępów, te dni kiedy własnym ro- 
zumem, z pomocą uczniów, docho- 
dziło się do pewnych metod, jakie 
później widziałam, podane jako wy» 
nalazki fachowych pedagogów, te dni 
zimowe roziskrzone mrozem, lub sza- 
rą mgłą, kiedy na dworze stał świat 
w martwocie, a my byliśmy taką žy- 
wą, gwarną gromadką, zamkniętą w 
bielonych izbach pełnych map, ob- 
razków, wycinanek, rozšpiewanych 
melodją dziarską, lub smętną, lub 
hałasem pauzy rozedrganych... 

Miłe, kochane dziewczęta, jakże 
dobrze pracować umiałyście ze mną 
w wygodnych warunkach, jakże ocho- 
czo rzucałyście to wszystko, by iść 
w wioski brudne i ciemne, żyć ży” 
ciem chłopów, znosić zaduch i po* 
dejrzenia, niebezpieczeństwa i nie” 
wygody... | wracałyście do mnie na 
odpoczynek, znurzone straszliwie, ale 
tak bardzo szczęśliwel 

Jakież to były rozmowy i projek” 
ty, jak się obmyślało co w naszej 
szkole, bo Karolinowska, jak prama- 
cierz była zawsze wzorem, co w niej 
zmienić, zrobić, czem upiększyć! 
Dobrze nam było bardzo razem: 
dzieciom, nauczycielkom i mnie Z 
niemi. Zawdzięczam im wiele szczę” 
ścia, one mówiły mi że też, a te £ 
dzieci wiejskich, które się wzbiły na 
wyższy szczebel rozwoju, zapawniały 
mię również o swych uczuciach dla 
naszej szkoły, niezapomnianej nigdy | 
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STRZĘPKI. 

Optymizm i pesymizm. 

Na konferencji Związku Ludowo-Naro- 

dowego w Warszawie wystąpił z wielką 
mową p. Roman Dmowski w podwójnej 
roli: optymisty i pesymisty. 

Optymistą okazał się p. Dmowski, gdy 

mówił o sobie; „teraz zacząłem czuć się 
na nowo młodym człowiekiem", za co 
ucieszeni przyjaciele nagrodzili go okla- 
skami. 

Natomiast stał się odrazu pesymistą, 

gdy zaczął mówić o Polsce, gdzie ma być 
Jeszcze gorzej. 

„Będzie w Europie z roku na rok co” 
raz gorzej..." 

| W tem miejscu oklaski się nie odez- 
wały. 

Nic dziwnego! 

Niejeden ze słuchaczów wolałby chyba, 

aby młodość p. Dmowskiego nie rozwijała 

się wbrew prawom przyrody, natomiast by 

przyszłość kraju i Europy zapowiadała się 
nieco jaśniej i zgodnie z ewolucją ku lep- 

szemu. 
"Taki pesymizm nasuwa jednocześnie 

poważne wątpliwości w prawdziwość | na- 

turalność tej młodości, która tak czarno I 

zgryzliwie patrzy w przyszłość. 

Wszak przywilejem i cechą młodości 
jest t. zw. różowy pogląd na świat. 

Ale tak patrzy tylko pierwsza młodość... 
Natomiast druga młodość, którą prze- 

chodzi obecnie, jak sam wyznaje, p. Dmow- 

ski (u kobiet—wiek niebezpieczny), bywa 

przeważnie natury fizjologicznej, a umysi 

pozostaje stary. | 

Spytajmy więc lepiej prawdziwych mło- | 

dzieńców, jak ma być u nas w przyszłości? ; 

Będzie lepiej,—napewno nam odpowie- 

dzą: inaczej nie warto byłoby żyć... 

  

Kuba. 

      

Z prasy białoruskiej. 

Echa znalezienia dynamitu w 
murach po-Bazyljańskich. 

Wykrycie dynamitu w piwnicach 
murów po-Bazyljańskich żywo poru- 
szyło prasę białoruską, która dopa- 
truje się w tem prowokacji. 

„Żyćcio Biełarusa” w Nr. 11 zwra- 
ca się do prokuratury swym artyku- 
łem wstępnym, który zaczyna się od 
słówi 

„Chodzi o ohydną, występną prowo- 
kację, uczynioną w stosunku do biało- 
ruskich instytucji kuiturałnych w Wilnie 
I naogół do caiego społeczeństwa bia- 
łoruskiego Białorusi Zachodniej”... 

W dalszym ciągu wskazując wca- 
le niedwuznacznie na sfery, które 
organ białoruski podejrzewa © po- 
mienioną prowokację, autor artykułu 
zwraca się do prokuratury z żąda” 
niem wykrycia źródeł, które podały 
wiadomość  spaczoną 0 wykryciu 
dynamitu: 

„O wyjaśnienie owego źródła zwra- 
camy się dziś publicznie do prokura- 
tury. Żądamy obrony społeczeństwa 
białoruskiego od tej zbrodniczej ręki, 
która kłamiiwemi Informacjami—nawet 
po stwierdzeniu ich kłamliwości — za- 
sila wileńskie i warszawskie czasopi 
sma, Bzczując w ten sposób jedną 

część ludności Polski przeciw drugiej — 
Polaków przeciw Białorusinom. Żąda- 
my tego w interesie zarówno białoru 
sinów, jak 1 społeczeństwa polskiego, 
które ma prawo wiedzieć, kto go i poco 
tak niecnie oszukuje i wprowadza w 

błąd”... (o) 

r" deiraudacyjna 
w policji 

W policji coraz częściej jest coś 
w nieporządku. Znowu afera, której 
bohaterem, niestety! jest podkomi- 

| sarz, były członak konwentu „Polo- 
nja* i student—Czesław Chełstowski. 
Już od dłuższego czasu zauważono, 
że p. Chełstowski zbyt często nawie- 
dza „Warszawiankę”, rozbija się ta- 
ksometrami w stanie nietrzeźwym, 
co wprawdzie wzbudzało ogólne po- 
dejrzenie, ale o źródle, które umożli: 
wiało te częste hulanki, nic konkret- 
nego nie można było powiedzieć. W 
międzyczasie p, Chełstowski został 
wysłany do Szkoły Głównej P. P. w 
Warszawie na przeszkolenie. Ponie 
waż jednak p, Ch. prowadził w Wil- 
nie kasę zapomogową urzędników, 
a wczasie jego nieobecności poczęli 
się dopominać różni wierzyciela o 
pieniądze,należne im ze wspomnianej 
kasy, władze policyjne zaczęły spraw- 
dzać rachunki i okazało się, że kasa 
pusta.. W tę sprawę wdała się 
awierzchność policyjna, która wszczę” 
ła wstępne dochodzenie. W każdym 
razie zostało zdefraudowanych około 
kilku tysięcy. Zastanawiające, że taka 
Afera zdarzyła się już w policji, któ- 
tej bohaterem był urzędnik IX st, sł. 
Sułkowski, który godził wystrzałem z 
wolweru na swoje Życie — dziwne 
lęc, że to nie było przestrogą dla 

Będk, Chełstowskiego. Nie, doprawdy 

  

  

  W wileńskiej policji jest coś w nie- 

u. (zd) Porządki 

  

WI 

Przegląd prasy. 
Teror prasy endeckiej. — Czy społeczeństwem polsklem mož- 
na rządzić? — Tak! lecz pod dobrymi rządami. 15697—1925 r. 

Ostatnie obrady sejrmowe, majace 
rozjaśnić nasze Życie polityczne i gos- 
podarcze, owiane mgłą niepewno- 
ści, chaosu i bezmyślnych zarządzeń 
— wywcłały niezmiernie burzliwą dy- 
skusję na łamach prasy. 

Prasa endecka posługuje się w tej 
walce najrozmaitszemi wymysłami, by 
steroryzować społeczeństwo i obronić 
rząd. 

„Nowa Reforma” nawołuje do za- 
chowania spokoju i równowagi, gdyż 
znajdujemy się w momencie niesły- 
chanie ciężkiego przesilenia gospo: 
darczego i finansowego. Jednocześ- 
nie pismo piętnuje metody endeckiej 
kampanji prasowej w obronie p. Grab= 
skiego. 

Kampanja ta ma specjalny charakter 
I z pewneścią w dużym ba.dzo stopniu 
przekracza granice, jakie ze wzgiędu 
na interes państwa, są wskazane w 
chwili obecnej. 

pobiec temu, by powszechne w społe- 
czeństwie niezadowolenie z rządu, nie 
wyraziło się w Sejmie w jakiemś ostrem 
antyrządowem wystąpieniem Oczywiście, 
kampanja prasowa o takim celu nie 
byłaby niczem nadzwyczajnem, gdyby 
nie środki, któremi się posługuje. 

Prasa narod.-demokratyczna przed- 
stawia mianowicie, że w razie upaaku 
obecnego rządu nastąpiłoby przesileni 
także na stanowisku Prezydenta Rze 
czypospolitej. Niema żadnego powodu 
przypuszczać, że tak byłoby istotnie, a 
jest rzeczą niewątpiiwie szkodliwą, ze 
względu na najważniejsze interesy pań- 
stwa taxi argument wysuwąć | starać 
się nim steroryzować Sejm | społe- 
czeństwo. 

Lecz społeczeństwo, które copraw- 
da ucierpiało — jak to widać z sied- 
miolecia naszej państwowości — bar 
dzo pod względem uronienia pew- 
nych wartości moralnych, wyprzystoj- 
niało w poczuciu subordynacji pań- 
stwowej. Czy społeczeństwem pol- 
skiem można rządzić? Odpowiedź na 
to pytanie daje w „Postępie* Dr. Er- 
nest Łuniński, dyrektor Szkoły Dzien- 
nikarskiej w Warszawie. Stwierdza on 
z całą stanowcześcią, że t-a'k, lecz 

o lle wyzbędzie się grzechów, pry- 
waty | groszoróbstwa, na skórze oj- 
czyzny. Całe zadanie przyszłości za- 
cieśnia się do tezy, znalezienia dobrego 
rządu 1 dobrej administracji. Reszta 
będzie błahostką... A, niestety, nie mie- 
liśmy, jak dotąd, ani dobrych rządów, 
ani składnej administracji I dlatego 
kule zwisają u nóg narodu | coraz 
barcziej utrudniają jego chód. Rada 
jest jedyna: zerwać z systemem mier- 
not i udzielających sobie wzajemnie 
poparcia klik, wytrącić władzę z rąx, 

Ma ona wyraźnie nf , 
celu oddziałać na społeczeństwo | za- ' 

które sobie ją przywłaszczyły u po- 
czątków państwowości, korzystając z 
silniejszych łokci I nieustępliwej bez- 
względności, a przenieść ją na ludzi 
zepchniętych w kąt, zmytych z po- 
wierzchni przez napór dyletantyzmu | 
czelności. Musi nastąpić od nowa zu 
pełna in capite et membris, musi wzle- 
cleć duch wielkich poczęć i wielkich 
czystości nad moczarem życia pol- 
skiego. Naród pod dobrymi rządami 
pójdzie szybko naprzód, skrzepi się, 
wzmocni na wewnątrz, przez to na 
zewnątrz, pod złą zaś batutą straci 
resztę powagi w odniesieniach zagra- 
nicznych I pod strzechą własną będzie 
męczennikiem, skazanym na uwiąd... 

' Dlatego też specjalnie doniosłe 
| znaczenie posiadają dziś dla nas 
| przestrogi jednego z najczystszych i 
j najpatrjotyczniejszych kaznodziejów 
| polskich — ks. Piotra Skargi. Łódzka 
„Republika" umieściła zamiast arty- 
kułu wstępnego jedno z kazań sej- 
mowych ks. Skargi. 

Przytaczamy charakterystyczny wy- 
jątek, uwypuklający analogję, między 
naszemi wewnętrznemi stosunkami 
z wieku XVI, a cbecnemi, 

Nikt z serca Rzeczypospolitej nie mi- 
łujel Taka się kradzież dóbr pospolitych 
w tem państwie zamnożyła, iż ludzie o 
to ledwie Jakie sumienie mają. Gdy jest 
co wziąć z poborów i dochodów pospo- 
litych, to nasmaczniejsz4 kradzież, o któ- 
rąs'ę I karania żadnego bać nie potrzeba 
A gdy co dla dobrego pospolitego uczy- 
nić, wnet ciężko I trudno I niemasz! Lecz 
dla pompy i sejmów I żołnierzów i hajdu- 
ków I pomsty nieprzyjaciół | dla okaza- 
łości I pychy, by I wioskami przypłacić, 
tedy być musi! Gdy skarb pospolity 
plastują, o Bożel jako ręce swoje mażą, iż 
ledwie połowica z ubogich kmiotków I 
mieszczan na opatrzenie pospolite do- 
chodzi. Takie niewstydliwe i niemiłosier- 
ne ojczyzny i matki miłej obłupienie na- 
stąpiło! Niemaśz, jako świadomi powia- 
dają, żadnej tak nieszczęśliwej Rzplitej, 
któraby mniej przyjaźni u swoich dzieci 
1 synów miała, jako ta nasza. 

A kto wyliczy nasze potwarzy u prawa, 
w pozwach, i zurądy w sprawach I w 
sądach i oszukania I obłudności i pokry: 
tości między nami? Kto wyliczy kazi- 
rodztwa nięwstydiiwe i jawne cudzolo 
stwa, krzywoprzysięstwa, fałszywe świa- 
dectwa ilnne sprosności, które i forum 
do karania nie mają? 

Niejednemu z dzisiejszych ultra- 
patrjotów i wsteczników społecznych 
przydałoby się przeczytać kazania ks. 
Skargi i dobrze (nie tak jak w szko- 
le) zastanowić się nad niemi. Zna- 
leźliby zwierciadło dzisiejszej Polski 

1 možeby nieublagana i bezlitošna 
prawda dziejowa zawróciła ich z drogi, 
którą kroczą, ku szkodzie Rzeczy- 
pospolitejl 

| | 

| 

  
  

  

  

Muraszko pr 
(Telefonem od specjalnego 

Po przerwie obiadowej. 

O godz. 5 m. 30 popołudniu za- 
częło się posiedzenie. Audytorjum 
powiększyło się znacznie. Stoły pra- 
sy obsadzone szczelnie, gdyż Spora 
liczba korespondentów przybyła do- 
piero w pierwszym dniu rozprawy. 
Widzimy więc, oprócz koresponden- 
tów prawie wszystkich większych 
dzienników polskich, również przed- 
stawicieli prasy bolszewickiej, biało- 
ruskiej I żydowskiej. Trwa dalej prze- 
wód sądowy. 

Przesłuchiwani są Świadkowie, ze 
strony,oskarżonego i obrony, między 
innymi prezes kom. repatrjacyjnej, 
Kulikowski. 

Zeznanie prezesa Kulikow- 
skiego. 

„W połowie marca b. r. otrzyma- 
łem polecenie Rady Ministrów, do: 
konania wymiany Bag. i Wiecz, Mia- 
łem wątpliwości, czy zgodzą się oni 
na wymianę. Zwróciłem się przeto 
do Minist. Sprawied. o wydelegowa- 
nie urzędnika, który stwierdzilby ich 
zgodę. Jednak omyliłem się. Obaj 
kategorycznie  zażąduli wymiany. 
Udalem się do Białegostoku, 
przyszykować technicznie akt wymia- 
ny. Obawiałem się bardzo ekscesów, 
biorąc pod uwagę szalone wzburze- 
nie opinji publicznej. Zarządziłem 
przeto wszelkie środki ostrożności i, 
wyjechałem z więźniami do Stołpców. 
Po drodze Bag. i Wiecz. dużo jedli 
i pili. Odebrałem, w myśl przepisów 
o wymianie od nich wszelkie pa- 
piery. Obaj zachowywali się spokoj- 
nie, i o żadnej prowokacji z ich stro- 
ny mowy być nie może. Kiedyśmy 
zajęli miejsca w Stołpcach i ruszyli 
w stronę granicy, wszystko było w 
porządku. 
metrze od Stolpcėw, 

aby | 

Dopiero na jakimś kilo- | 
w wagonie, Rzym cnce uratować. 

zed sadem. 
wysłannika „Kurjera Wil.“). 

Prok. Rudnicki. 
sędzia Łaszkiewicz 
Rosji w więzieniu? 

Świad. Tak i to w ciężkiem. 
Prok. Rudnicki. Jaka jest podsta- 

wa prawna wymiany? 

Świad. Traktat pokojowy w Rydze 
i umowa repatrjacyjna. 

M. Duracz. Czy istnieje jakaś u- 
chwała sejmowa co do wymiany? 

Świad. Owszem, Sejm  ukrócił 
ilość repatrjantów. Bolszewicy dostali 
raz 300 osób, a my nie, potem jed- 
nak oni wyrównali wszystko i dziś 
przy każdej wymianie dają nam 208 
osób, a my 132 osoby. Taki jest sto- 
sunek. Jednak dostaliśmy daleko 
więcej niż bolszewicy. 

M. Niedzielski, Czy p. prezes przy: 
pomina sobię opowiadanie aspiranta 
policji o tem, że Wiecz. rnówił do 
spotkanego swego kolegi w eskorcie, 
że on dokonał zamachu na uniwersy- 
tet, a wskazując na Bag. rzekł, „Cy- 
tadela — to jego robota?* 

Świad. Owszem słyszałem, ale po- 
dobno aspirant tego sam nie słyszał 
bezpośrednio, ale też od kogoś. 

M. Niedzielski zapytuje o rolę U 
susa w Rosji. Świadek mówi, że Usas 

I był urzędnikiem kom. repatrjacyjaej, 
natomiast sędzia Łaszkiewicz brał u- 
dział w walkach z bolszewikami na 
Kaukazie. 

Muraszko. Czy świadkowi wiado- 
mo, że ks. (lsas jest Litwinem i dzia- 
łał w Rosji tylko w sprawach religij- 
nych? у 

Swiad. Ža był Litwinem z pocho- 
, dzenia to wiem, a że działał religij- 
„nie, to przecież zupełnie słusznie, bo 
| był kapłanem. 

M. Duracz. Czy Rząd polski rob.ł 
wymianę ks. (lsasa na prośbę Rzymu? 

Swiad. Zdaje mi się, że nie. Kogo 
to zawsze go 

Czy ks. Usas i 
przebywają w 

  

wszczął się ruch i zaczęto wyglądać | uratuje, 
przez drzwi. Okazało się że na torze M. Szurlej. A jednak prałat Bud- 
stał jakiś człowiek 1 machając ręką | kiewicz został rozstrzelany. 
chciał zatrzymać pociąg. (isunięto 
go A ruszyliśmy dalej, 

W wagonie jednak zapanował ja- 
kiś dziwny niepokój. Po chwili padły 
strzały. Zerwałem zię z ławki i ujrza» 
łem Bag, i Wiecz, leżących na ziemi, 

Ostatni zeznaje dr. Halicki, który 
w roku 1923 badał Muraszkę pod 
względem psychicznym. 

Świadek ten zamyka zeznanie 
wszystkich innych świadków. Przewod 
niczący ogłasza przerwę do godz, 10. 

СО 

  

Ks ! 

Wrażenia z pierwszego dnia pro- 
cesu są szalenie różnorodne. Zezna- 
nia świadków idą tak na rękę obro- 
nie, jak i oskarżeniu. Co do osoby 
Muraszki, to wyniosło się jedno wra- 
żenie: krwiożerczy człowiek, któremu 
rozkosz sprawia strzelanie nie tylko 
do ludzi, ale nawet do psów, kotów, 
kóz, i innych niewinnych stworzeń. 

Okropny np. był fakt, kiedy Mu- 
raszko, będąc żandarmem znęcał się 
nad žolnierzemi“* dezerterem, ściąga- 
jąc czy krając mu skórę na głowie, 
Raz znowu zapłacił 40 000 mk. za ko- 
zę, którą chciał zastrzelić. A strzelał 
rekordowo. Najlepszym dowodm to 
było zamordowanie Bag. i Wiecz., 
gdzie dwoma szybkiami strzałami, je- 
den po drugim obu położył, Tyle 
o „niedocanionym patrjocie i boha- 
terze polskim”, jak się wyraziła jed- 
na z jego wialbicielek na sali sądo- 
wej. 

Drugi dzień rozpraw. 

Q godz. 10 m. 20 przewodniczą- 
cy otwiera posiedzenie. 

Na wstępie prok. Rudnicki żąda 
odczytania niektórych zeznań świad- 
ków nieobecnych, a których charak- 
kterystyczne momenty rzucają cie- 
kawe Światło na osobowość oskar- 
żonego. 

Sąd przychyla się do prośby o- 
skarżyciela | odczytuje zeznanie św. 
Kasprzyckiego, kom. P.P. b. bezpo- 
średniego przełożonego  Muraszki. 
Kasprzycki wydaje o Muraszce jak- 
najlepszą opinję. Jego wielce ujemną 
cechą było okrucieństwo. Pastwił się 
i znęcał nad miejscową ludnością, 
co nawet spowodowało interpelację 
w Sejmie. 

Prok. Rudnicki prosi o odczytanie | 
listów żony Muraszki, Muraszko zry- 
wa się i prosi, iaby Sąd zaniechał te- 
go. Sąd odmawia, zapewniając, że 

nicznie i mówi do siebie „Nigdybym 
ich tak nie zastrzelił”. 

Głos zabierają biegli psychjatrzy 
dr. Falkowski z Wilna i dr. Rychliń- 
ski, dyrektor zakładu dla umysłowo 
chorych w Drewnicy. 

Dr. Rycbliński: Dla dokładnego 
określęnia stanu psychicznego Mu- 
raszki I wydania jaknajbardziej wier- 
nej djagnozy, prosimy Wysoki Sąd o 
pozwolenie nam odbycia z kolegą 
dłuższego zbadania jeszcze raz oskar- 
żónego. 

Sąd, nie mając sprzeciwów z żad- 
nej strony, uwzględnia prośbę 
biegłych i zarządza przerwę jedno- 
godzinną. 

Dalszy ciąg posiedzenia. 

Po przerwie, która trwała prze- 
szło godzinę i poświęcona była ba- 
daniom oskarżonego, wznowiono po- 
siedzenie. 

Wożny zawiadamia Sąd, że przy- 
byli dwaj świadkowie obiony ks. 
Kuklewicz i Bronisław Barlicki, pre: 
zes związ. zakładników polskich. Sąd 
przychyla się do prośby obrony i 
postanawia ich przesłuchać. 

Po przesłuchaniu świadków o: 
brony zeznają biegli psychjatrzy 
prof. dr. Falkowski i dr. Rychliński. 
Dr. Falkowski mówi, że na podsta- 
wie obserwacji oskarżonego podczas 
procesu i przewodu sądowego, a 
następnie szczegółowej analizy jego 
psychicznej organizacji, doszli do 
przekonania, że Muraszko nie cierpi 
na żadną określoną chorobę umy- 
słową. 

Należy jednak do typu ludzi mniej 
wartościowych, których czyny nie są 
kontrolowane przez intelekt. 

Przew. Jakie znaczenie ma orze- 
czenie panów dla odpowiedzialności 
karnej?   nie będzie czytał ustępów drażliwych. 

Muraszko rzuca się coraz bardziej, 
w końcu mówi zduszonym głosem: 
„Ja się w tej chwili rzucę na bagnet”. 
Przewodniczący ostrym głosem uspo- 
kajs go. Sąd odczytuje listy. 

Z kolei następuje odczytanie aktów 
sekcji zwłok Bag. i Wiecz. oraz pro- 
tokuł oględzin broni. 

Mec. Szurłej prosi © odczytanie 
sentencji wyroków na Bag. i Wiecz. 
Sąd przychyla się do jego prośby. 
Następują zeznania biegłych d-rów 
Grilaberga i Maciejewskiego, którzy 
robili operację. 

M. Duracz. Może p. dr. powie, 
z jak daleka mógł paść strzał? 

Biegły Griinberg. Od 1 do 2 me- 
trów. : 

Przewod. Oskaržony, proszę opo- 
wiedzieć Sądowi, jak żeście stali i 
skąd strzelaliście do eskortowanych? 

Muraszko. Wysoki Sądzie, ja do- | 
brze nie pamiętam, wiem, że to się 
działo wszystko, jak we mgle. Pamię- 
tam tylko, że Bag. i Wiecz. stali w 
środku kordonu, bo przedtem chcia- 
łem ich lunąć w mor-dy (uwaga 
przewod.), ale ten kordon mi prze- 
szkadzał"* 

Przed sądem staje biegły—pusz- 
karz, ogniomistrz Chromiński, który 
stara się określić sposób oddania 
strzału. Winszuje Muraszce' świetnej 
wprawy. 

Prok. Rudnicki. Jaki jest odstęp 
czasu Od podniesienia ręki do dru: 
giego strzału? 

Biegły Cbr. Od 2 do 3 sekund. 
Pro. Rudnicki prosi o zadermon: 

skowanie strzałów. Sąd uchyla tę 
prośbę. 

Muraszko. Ja dawałem 5 strza- 
łów na sekundę. 

Biegły Chromiński demonstruje 
przypuszczelny przebieg samego mo- 
mentu oddania strzałów przez Mu- 
raszkę. Ten ostatni uśmiecha się iro- 

  

Dr. Falk. Ponieważ oskarżony ma 
małę zdolność rozumową, podlega 
silnej i częstej afektacji, często nie 
może odpowiadać za cżyny które, 
nie są kontrolowane przez intelekt. 

Potem następuje szereg pytań 
prokuratora oraz adwokatów  obro- 
ny, powództwa i odpowiedzi na nie 
biegłych. : 

Wreszcie zeznaje świadek Prezes 
Komisji Repatrjacyjnej p. Kulikowski, 
który stwierdza stan materjalny żon 
obu zabitych w chwili zabójstwa b. 
ciężki, obecnie prawdopodobnie zu- 
pełnie dobry. 

Przewodniczący zamyka przewód 
NI oraz ogłasza przerwę obia- 
ową. 

Rozprawa popołudniowa. 
Rozprawa rozpoczęła się o godzj 

5 po południu. 
Na rozprawie obecny gen. Janu- 

szajtis, wojewoda nowogródzki. 
Przemawia prokurator Kaduszkie- 

wicz. Potępiając czyn Muraszki, któ- 
ry mimo decyzji sądu i najwyższych 
władz państwowych porywa się na 
te decyzje i skreśla je dwoma strza- 
łami. 

Smutniejszą jednak rzeczą jest to, 
że zbrodniarz przekonany jest iż do- 
konał czynu patrjotycznego a naj- 
smutniejszą, że pewna część spole- 
czeństwa uważa czyn ten, jako ko- 
rekturę wyroków, pochodzącą od 
woli narodu i tem samem solidary- 
zuje się z czynem Muraszki. 

Winien jest nie tyle Muraszko, 
ale ci, co go pepchnęli przez glory- 
fikację zbrodni do zbrodni. 

Po mowie prokuratora Raduszkie- 
wicza nastąpiły mowy p. Rudnickie- 
go, powództwa cywilnego a następ- 
nie obrony, których ze względu na 
szczupłość miejsca nie możemy po- 
dać w dzisiejszym numerze. 

Wyrok spodziewany jest dzisiaj o 
godz. 10-ej rano. 

  
  

KRON 
  

Dziś—Rafała Arch, Feliksa. 
Sobota | Jątro—Chryzanta М., Darji M. 

24 Wschód słońca— g. 6 m. 18 
Paździer. Zachód —g.4m 22 

URZĘDOWA. 
„ 

—н 

— Zezwolenla na zabawy. U-- 
rzędy administracyjne pierwszej in- 
stancji otrzymały w tych dniach za- 
rządzenie Dalegatury Rządu, w przed- | 
miocie udzielania zezwoleń na urzą: 
dzanie zabaw. 

Przepisy te są powtórzeniem 
wszystkich wydanych uprzednio i o-| 
patrzone są w objaśnienia. (I). 

MIEJSKA. 

— Z pósieddeania Komisji brran: 
ży cukierniczo kawiarnianej i ko- 
lorjalno spożywczej. W dniu 22 bm. 
o godz. 18tej w gmachu Delegatu- 
ry Rządu, w referacie do walki z 
lichwą i spekulacją odbyło się posie- 
dzenie Komisji branży cukierniczo- 
kawiarniane| i kolonjalno spożywczej, 
przy współudziale Komitetu Obywa- 
telskiego, celem ustalenia, w jakiej 
wysokości ma nastąpić podwyżka cen 
na kawę, herbatę i mleko w cukier= 

  

IIKA. 
|niach i kawiarniach, w których prze- 
grywa muzyka. Komisja po wszech- 

„stronnem omówieniu tej kwestji i 
; uwzględnieniu motywów, przedsta- 
|wionych przez Cech cukierników i 
,kawiarzy, ustaliła dla wyżej wymie- 
„nionych cukierai i kawiarni ceny o 
„25 proc. wyższe od cen w cukier: 
jniach, w których nie gra muzyka. 

| tak — szklanka kawy będzie kosz* 
towała 0,45 zł., pół szklanki czarnej 

;0,30 zł, szklanka herbaty z cytryną, 
(lub mlemiem 0,35 zł., szklanka mla- 
jka gotowanego 0,30 zł. Ceny te jed- 
nak pod żadnym warunkiem nie mo: 
gą być przekraczane. (zd). 

— Odmowa po raz trzeci. De* 
j legatura Rządu odmówiła prośbie p. 
; Staniewskich (bim-bom) o pozwole: 
nie na otwarcie cyrku w Wilnie (po 

«raz trzeci). (1). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

‘ — — Bezrobocie w Wilńie. W dn. 
"21 bm. na ewidencji Państwowego 

, Urzędu Pośrednictwa Pracy było no* 
towanych 1658 robotników bezrobot- 

| nych, najwięcej dotknięci bezrobo- 
"elem, są robotnicy niewykwalifiko* 

   



4 

wani 525 osób, z czegp 313 męż- 
czyzn i 212 kobiet, w służbie domo- 
wej 213 osób, 34 mężcz. 179 kob., 
biuraliści 195 osób — 165 kob. i 30 
m. potem idą robotnicy zatrudnieni 
w przemyśle metalowym — 103 o- 
soby — skórnym 93 osoby — bu- 
dowlanym 86 osoby — konfekcyj- 

w 

skiego. W sprawie afery święciań- 
skiego inżyniera powiatowego  Nie- 
działkowskiego, zbiegłego do Kowna, 
organy śledcze aresztowały drogomi* 
strza Jarząba. (!). 

  

  

  
  

KARIER WSLOCSE.N 

Dochodzenie w toku. 

} — Gagatki... W nocy z 22 na 33.X 
;, zatrzymani zostali przez Eksp. si. m. Wiłna 
„uchylający się od wojskowości następujący 

| poborowi: Hirsz Abelowicz, zam. Wielka 30, 
| Borys. Efrolmson, Archanielska 32, lcek 
| Gołomb, Lidzki z. 5, Włodzimierz Kuryło- 

SK: 

— Po ucieczce Niedziałkow- nr. 21 znaleziono zakopanego w ziemi tru- 30 pp. odbędzie się poranek poświęcony 
| pa noworodka. znajdującego się w zupeł- 
| nym rozkładzie. Płcl I wieku nie ustalono. 

pelskiej pieśni artystycznej. Udział biorą 
J. Krużanka, która wystąpi po raz pierwszy 

| po powrocie z zagranicy, J. Korsak Tar- 
gowska | W. Derwies. W programie: Mo- 
niuszko, Noskowski, Karłowicz, Melcer, Nie- 

| władomski, Nowowiejski, Różycki, Szopski, 
Opieński, Wertheim, Kratzer, Friedman, 

/ Biliński I Jotejko (Frja Królowej Bory z 
į op. Zygmurt August). Ceny miejsc najniż- 
sze od 50 gr. Początek o 17.30, 

Ne 242 (394) 

Ceny rynkowe” 
Nowe ceny artykułów spożywcz 

W dniu 22—X—25 r. odbyło się posie- 
dzenie Komisji branży kolonjalno-spożyw- 
czej, która ustaliła niżej podane ceny, przy- 
сгет ceny w hurcie mają być od 10—15 
proc. niższe od objętych tym sprawozda= 
niem. Sprzedawanie towarów kolonjaino- 

ло @ = za | wa, = nym 44 osoby i nauczycieli 27-u. (I) List do Redakcji. Eikas Das M — Koncerty konkursowe orkiestr | SPożywczych po wyższych od podanych ce № ЧАа Ми ь и ка 21 | wojskowych. Driś, w sobotę 24 bm. I ju nach—Referat do walki z lichwą i spekula- . » gin lowogro! „| “ją będzie uważał za uprawiznie lichwy I 
ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Przesunięcie zebrania. Za- 
rząd Wileńskiego Koła T.N.S.W. za- 

Do Redakcji „Kurjera Wileńskiego” 

w miejscu. 

Na zasądzie artykułu 21 Dekretu, w 

Jujan Płaszczyński—Klonowa 21 i Antoni 
| Stankiewicz — Betlejemska 68. Wymienio- 
, nych skierowano do odnośnych władz. 

| tro w nleazielę 25 odbędą się w sali Kasy- 
| na Oficerskiego (Mickiewicza 13) koncerty 
| konkursowe orkiestr wojskowych, organizo- 
wane przez Zarząd Polsk. Białego Krzyża. 

  

  

  

spekulacji | winnych pociągał do surowej 
odpowiedzialności. 

Chleb biały kilo. „ . .. 

  

  
Ь rzedmiocie tymczasowych przepisów pra- i — Nagły zgon. Dn. 22X o g. 1 : 

wiadamia członków Koła O przesu- sowych (Dz. * Praw. P?. nr. 14, poz. 186 г zmarła nagle Anna Iwanowska, zam przy ZO PEER e akad : ::оц'::уу t aaa is, nięciu termiau ogólnego zebrania | roku 1919) proszę o umieszczenie w naj- | ul. Chocimskiej 35 Zwłoki zabezpieczono. kleśtć pułkó Ра sa foto sdbadą Mąka BYdÓWa 50 > .. 
ma środę dn. 4 listopada rb. na SU Ea CZCIĄ Wileńskiego* ; SK w toku. KDL 22X się 2 koncerty: 1) o g. 12 w poł. —orkiestr ы апа ПОАрКОС, cór ‚ — 84 а ującego s : — „ Dn. o — 23 . — godz. 8 wiecz w Gimn. Elizy Orzesz | "asy ujegj, "7 artykułem „Kurjara Wiień- | 19 przysa_ Folakiej 20, w czasie BÓJ Es Kalis * pszenne amerykańska |. 1% kowej. Sklego“ z dnia 20.X rb. nr. 238 pod tylu- został przebiły nożem w lewy bok, Broni- Program zapowiada m. ln.: „Czardasz” | Mięso wieprzowe . . . . 170 — Zebranie T. U. K. W nie-| łem „Czem gorszy Rutodor od Futopolu, słąw Gajdis, zam. tamże. Poszkodowanego z opery „Duch wojewouy"Grosiniana i Po- Sde KS FAKE 1.50 
dzielę dnia 25 bm. odbędzie się w | Autoruchu, lub Autobusu” wyjaśnia się, że | odwieziono dorożką do pogot. ratunk, skąd loneza z „Halki“—Moniuszki, 3 Baranami. «jiki. ° 110 
lokalu Okręgowego Komitetu PPS, į P. Lidowski nie Jest urzędnikiem Delegatu: | po udsleleniu plerwszej pomocy przesłano Spodziewać się należy, że niskie ceny „ wołowe trefne I gat. +0 9 w To. | TY Rządu, względnie kontrolerem ruchu sa- go do szpi. żydowsk. Stan zdrowia nie bu- biletów (od 50 gr. do 2 zł) zachęcą miło- > „  koszer I gat. . . . . 200 zebranie członków Wileńskiego To" | mochodowego z ramienia Delegatury Rzą- | dzi żednych obaw, Sprawca Rleksander śników muzyki do tłumnego przybycia na | Masło przywożone .. « . 1... 7.60 warzystwa (laiwersytetu robotniczego, | du, jk wogóle nie pozostaje w jaklmkol- | Kocierowicz, zam. przy ul. Ko.ejowej 86 tę kóńcerty:* 7 „ Miejscowe wm 0 Ty 550 celem wybrania delegatów na T.U.R. | wiekbądź stosunku służbowym z urzędami | zbiegł. i Słonina kra.owa . . . . . « . « «2 3.50 do Krakowa. (2.k.) administracyjnemi. Natomiast jest p. Li-; — Rychło w czas. Dn. 22.X o g 17 EE „. AMETykAŃSKA . » -. . . . « 8.20 ч НЕЫ wet > > Ka aiidas, zam. przy u. Nowoświeckiej 16, Stanisław | Cukier kostkowy Ig. . . . ACO WY „Futopol* w tym jedynie charakierze Hryniewicz, zameldował, że przed miesią- | L kryształowy Sa аь „135 „SPRAWY AKADEMICKIE. może występować — шь Urio w | cem czasu skradziono mu sie wartości ) Ze sportu. Kesza di Gna Iie kiianao ..... — 60 sprawy ruchu autobusowego. Zaznaczyć | 00 zł. »„ CAIB gryczana —. .. ооа 4 .—80 — Akadesicy a przysposobie- | należy, że w „gazie ro Ret ! 12 zam WRO, на Opał. Dn. 22X о & warszawa Pożuak 110 (OO) PSE 0 WJ UGO glan cO nie wcjskowe. Dziś dnia 24 bm. | Przepisów ruchu auto! ; .j 12 zam. przy ul. Zwirowa Góra 2, Walenty Zawody międzymiastowe o puhar wą: | Ryż burma . . . . « 2 . + 2. 1—70 
o a 19 odbedzie się w Sali Ill. | "!sścicielow! Jakiejkolwiekbadź firmy за> | Budkiewicz, zameldował że w nocy z 19 JA | drowny „Gazety Porannej Warsz.” drugie Ser biały domowy , . . , . ..... 4— mochodowej, jak i kaźdemu obywatelowi 

  

‚ 20 bm. flrmie „Kaden* przy ul. Dobrej Ra- ; już z rzędu — zakończyły się tym razem | Sól jadalna biała . .. 

  

   
gmachu USB. konferencja przedsta- | przysługuje prawo zwracania się do orga dy, skradziono deski wart. 15 zł. zwycięstwem stoli awdzie żaśl m, | Makarony krajowe 2 175 wicieli wszystkich zrzeszeń skade: | nów wlšdzy x prośbą o ingerencję, | — Josel Taubie ukradł szatę. Dn. | jo* chyba przeci aaa sieipai madas | Tłuzecz TANK | - 350 | 22.X o g. 19 m. 30 skradziono ' szafę wart. | Ё 

Nieuregulowanie do niedawna stosunki   j Szmalec 

   

    

ienia w ! ja a|mel PRD Manzo 0 as wojski wego na te. ! zakresie ruchu autobusowego. rozkładu | 150 z), Taubie Fimbier, zam. W Pohuenka | s Pizynėlmėle) „przez swój drani „dka, | Olej ros: Kingti EA add ijjplenu jazdy w szczególności, wymagały |1l-4. Sprawcę kradzieży w osobie Josela | (ponieważ Polonja grała w tymże dniu z| _ » krejowy . т i tęnie uniwersyteckim W konferencji , konkretnego unormowania tej tak ważnej Trgdnickiego zam. Werkowska 26, ujęto. | krakowską Mskablą, którą zwyciężyła w sto- | Pieprz sias Mai ata kis «101 6.80 weźmie łaskawy udział przedstawi- | dla CIE E a sių — Ladna Sassen, wą poda | sna 6: 0). (Esencja GetbWA 2 is i ara ; ym celu Deleg ządu, Ys'U-' q. 13 w restauracji Niszkowskiego, Bakszta ! .| Zapałki do 10 p. . . . . , . . . .—50 ornaty e po оороете chaniu dezyderatów przedstawicieli społe-'/ 2, skradziono ehe ubranie, Józefo- Pażzót = RARE aa a I Selasė Baralinoge ....... « 0:30 AD mOjakoA, j czeństwa, NA EAC wl Jadernemu, zam. przy ul. Lidzkiej 13. | jednego z Pogoni > PAR <ów | odnośnych czynników urzędowych, | — Ktoś się pożywił. Dn. 22.X o g. 1 : „| Herbata Z_KOLEI. oraz korzystając z uprawnień przysługują- 24 skradziono Józefy Walkiewicz, zam. przy | dode oce: Pomiky dei ŚNWA "Kawa palona guztemai . . . . . „11 — „cych mu na zasadzie ustawy © przepisach z, Ljterackim 11, koszyk zawierający sery I. ; Wcjelk, a w szczególności gra środkowe- +» SU ua nės pa 0 7.20 — Wagony sypialne Ill-ej klasy. porządkowych, na drogach publicznych jajka wart. 43 zł. | go pomocnika Śliwy, był. gracza W. KS. Kakao luzem . 1. 1... . 8-576 W maju r. 1926 mają być na pol (Dz. Ust. 89. p. 656 z r. 1921) | Rozporzą- — Nie wolno się włóczyć. Dn. Pogoni (Wilno), oraz świetną obroną bram: |, », 2 opakowaniem . . . . .5—16.5 skich kolejach państwowych wprowa- dzenia Rady Ministrów z dnia 291 1921 г. 22X o g. 10 m. 20 zatrzymany został ZA | kąrza Domańskiego, który wyjaśnił szereg Miód sztuczny . - « . .. . a 120 d dł opejsk. ago (Dz. Ust 14 p. 83 r. 1921) zatwierdził de- włóczęgostwo niejaki Jan Kozłowski, bez | krytycznych sytuacji. Bramkę strzelił w 60-| Ryba—szczupak. . . POR zone ne modę europejską wagony cyjją z dnia 16.X rb. rozkład i plan Jazdy stał. nóejsce aamieszk. minucie Łańko z podania Mielecha. Z re: Mydło do prania . . . ..... „©5180 sypialne Ill-ej klasy. Wagony te bę- autobusów w wilnie. į | prezentacji Pożnaniś na wyróśnienic zdałaj Ziemniaki Jójkig= 1, | |; 5. 150 dą miały 38 miejsc leżących w 4-ro Przy podziale linji pomiędzy poszcze- | Na prowincji. | gują Spojda I Kozicki. Jęczmień 100 kilo. « . . , #21 — osobowych przedziałach, w dwuch Sólne firmy autobusowe zostala przyjęta za — Zamykaj na drugi raz. W dn. Zawody prowadził kap. Baran. Delas is wdw k zgodą samych pp, przedsiębiorców zasada Só: so ы ondygnacjach—odmiennie od wago- proporcjonalnego obsadzenia tych linj, w 2! bm. z niezamkniętej szopy skradziono * с la — Viet Mieko litr" 2 p go y ” KióWECZE kle) Di Swięcia- тасом!а — orja Zižkov. leko litr 5. nów niemieckich, które mają pół- stosunku do posiedanej przez poszczegól- a o W ciągu ubleglej sabcty I niedzteli ba: Nalta „us . przedzisly na 3 oseby, w 3-ch kon- nych przedsiębiorców ilości maszyn, jako nach. Wartość krowy RAMON PEEK wia eciecakówić praska drużyna Victorja Śledź sztuka . . dygnacjach. 
Taryfa za przejazd w wagenach 

sypialnych Ill-ej klasy będzie o kilka- 
dziesiąt procent niższa od taryfy na 
wagony sypialna I i ll-ej klasy. (zd). 

zasada najbardziej rzeczowa i objektywna, 
a jednocześnie realizująca potrzeby społe- 
czeństwa, w zakresie komunikacji miejskiej. 

Dążnością władz administracyjnych jest 
możliwie ścisłe stosowanie tej zasady, wszel 
kle zaś faworyzowanie poszczególnych firm 
jest im najzupełniej obce. 

w toku, 
-- Zadużo tych stodół się pali. 

W dn. 16 bm. o g. 18 spaliła się stodoła 
ze zbożem Kaznikowsklej Julji, zam. we 
wsl Grydziuszki gm. Łużeckiej. Straty wy- 
noszą 440 zł Zachodzi przypuszczenie iż 
pożar wybuchł wskutek podpalenia. Doche- 
dzenie w toku. 

  

      

' Ziżkow, rozgrywając 2 mecze z Cracovią. 
W pierwszym dniu goście zwyciężyił w stos. 

! 3:1 (0:0). Była to niezasłużona porażka Cra- 
cewj!, która była lepsza od Prażan w pelu 
1 jedynie dzięki nieudolności środkowej 
trójki napadu z Kałużą na czele, nie zdoła- 

;ła uzyskać lepszego wyniku. 

Jaja dziesiątek . 
Drzewo metr . 
Obiad 

      

Giełda warszawska 
Za Delegata Rządu P. Raue, r > Z PROWINCII. g ą : .п.спг::огздзіі';е!?.гатс': spotkanie wymie- z j 23—X 25 r. Giełda pieniężna 

— 

yje się sukcesem — Pożyteczna działalność. We WYPADKI I KRADZIEŻE. , Cracovji, która Bija pak 5 stosunku sakja s az. zany —н 4 : е Я Ё wszystkich powiatach województwa W Wilnie. Teatr i muzyka. W pierwszej połowie gospodarze przez ! Delšry 5,95 5,97 5,93 Wiłeńskiego Związek Kółek Rolni- й 3 cały czes, mieli przewagę nad gośćmi, uzy: Holandja  241,324/4 24193 240,72 czych, organizuje kursa rolnicze dla — Zagadkowy trup. Jan Wie — Teatr Polski (Lutnia). Dziś ukaże skując kolejno bramki przez Wójcika, Szper: Londyn 29,08 29,15 29.01 m ież eiskiej. Kursa te zpO- z się po raz pierwszy świetna operetka Gil- linga i Kelužę. Pod koniec pierwszej poło Nowy York 5,98 6 (0 5.96 
łodzieży wiejskiej rozpo: iP luń. zam. Szksplern 61 zameldowel berta „Dorina“, obfitująca w nadwyraz pię- wy doszło do ekscesów. skutkiem czego Paryż 29,65 29,71 29,59 czynają się w drugiej połowie listo- w dn. 22 bm. o g. 20, że na ulicy kne melodje orez pomysłowe libretto Ob- sędzia wykluczyl z gry 2-ch Czechów osz Prada 17,80 17,84 17.76 pada i będą trwsły do kwietnia 1924 przed tymże domem znajduje się Ssda ról pierwszorzędna: M. Bańkowska, J. Szperlinga. Po przerwie bramki uzyskuje *ledeń 84.60 84,81 84,39 r. Ponadto Związek Kółek Rolniczych Redo, L Sem»oliński, B. Horski, J. Zarem- Kałuża | Gintel z karnego. Jednego rzutu Włoch! 23 621/4 23,69 23,56 zabity nieznany posterunkowy Ni leg. : ` g g y ь zainicjował powstawanie kas spół dal ba 1 B. Witowski. Reżyserję prowadzi B. karnego Cracovia nie wykcrzystała. Szwajcarja  115,62/2 115,92 115, 3 ; : 1441, na miejsce udali się natych- Horski. „Dorina” liczyć może na długotrwa- | 2 Stockholm _ 160,70 161,10 160,20 dzielczych po gminach, które pod mięst Komendant Okr. Kom. miasta, łe powodzenie. Operetkę prowadzi kapel= We Lwowie mistrz Polski Pogoń pobiła Kopenhaga 146,53 146,89 _ 146,14 względem oświatowym należą do Zw. Kier, Ekspozytury Sl., Kier. Il Komis. mistrz teatru krakowski-go Wł Szczepański. lekko Ilwowską Soartę w stosunku ,  Funty ang. 25,25 25,32 25,19 K. R. zaś pod względem organiza i Sędzie Sledczy 5 Okręgu m. Wilna, — Przedstawienia popołudniowe A 8.2 (5:1 (0). Franki fr. 24,43 24,49 34,37 cyinym do Zw. Rew, Centrale finan- „gdzie znaleźli zwłoki poster. Henryka 

W sobotę 24 b. m. i niedzielę 25 b. m. od- į 
będą się w Teatrze Polskim przedstawie   

  

konwers. 43,50 5 proc. poż. 
80/0 proc. Pož. konwers, 70 sowe mają w Centralnej Kasie Spó | Tyszk 

|Tyszkiawicza ze stanu Komendy P.P. nia popołudniowe, po cenach zniżanych , Poż. kołej. 85—80—85 łek rolniczych przy ulicy Jagieloń: sbw. Wil.-Troekiego z raną postrza od 50 gr. Wystawioną z Dodi br. @ Głsejko 3 ;Роіу‹::м]:!. 388 70 skiej. (z. k.). łową w ustach. Zachodzi podejrze- | operetka Kalmana „Hrabina Marica" w pre. Choroby uszu, gardła I nosa / | PożjdoM | "65,00 — Memorjał kupców żydow- 
skich. Kupcy, Żydzi z Podbrodzia zło* 
żyli na ręce p. prezesa Maleckiego 
meamorjał, w sprawie podatków. (!). 

  

Biuro Inżynierskie i Przedsiębiorstwo Budowlane 

KURKIEWICZ—TURCHALSKI--ZARZYCKI 
Kraków, ul. J. Dunajewskiego „Hotel Krakowski" II p. Tel. 2545—1368. 

nie, že wymieniony popełnił ssmo- 
bójstwo. Dochodzenie w toku. 

— Zwłoki noworodka. Dn. 28X o g. 
7 przy ul. Dobrej Rady w pobliżu domu 

mjerowej obsadzie. Jutro w niedzielę rów- 
nież og.4ej pop. pocenach zniż eperetka 
Brommć „Najpiękniejsza z kobiet". 

— Poranek polskiej pieśni arty- 
stycznej. W niedzielę 25 bm, o д. 13 т. * 

Projektuje I wykonuje budowie z zakresu budownictwa lądowego I wodnego: 

Budynki mieszkalne, fabryczne i gospodarcze. Budowy dróg i mostów. 
Regulacje rzek. Koleje żelazne normalno torowe — tory przemysłowe, 

NAGO ROA 1 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje cd 9-10 rano. 

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

niowych 
niewielkim nskładzie 
20 zł. dziennie. 
na tę pracę mogą po informacje zgłosić się do 
Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego, 
Garbarska 1. 

Codziennie w godz. od 10 

Zysk Zapewn 
Solidne Chrześć. 

„ 4/a/0 listy z. T.Kred. Z. przed, 16.60—16,90... . 50/0 listy z. warsz. przedw. 16,10—16,00 

аоы ке opa i Redaktor Józef Batorowicz. 

  

TTT 
się doskonała sposobność zarobku w Biurze 
Reklamowem, 

Biuro poszukuje akwizytor6ėw  oglosze- 
za dobrą prowizję. Zarobek przy“ 

pracy możliwy od 10— 
Panowie i Panie reflektujący 

  

   

Przedsiębiorstwo 
Handlowe, posiadejące w pierwszo- 
rzędnym punkcie sklep i obszerne 
składy w Wilnie, nawiąże kontakt z 
poważną osobą lub firmą posiadają- 
cą 15 — 25 tysięcy gotówką ewen- 
tualnie towarami, celem rozszerzenie 
i wspólnego prowadzenia, istniejącej 
dobrze wprowadzonej sprzedaży na- 
czyń kuchennych, narzędzi rzemieślni- 
czych, artykułów technicznych i in 
nych, ewent. wprowadzenie nowych 
działów. ‚ 

O szczegółach dowiedzieć się ul. 
Arsenulska (Antokolska) Nr. 6 m. 7 
Z. N. godz. 12—2 po poł. 

zł. 
sprzedaję się 6-cio miej- 
scowy samochód firmy 

oraz kolejki gospodarcze i leśne wąskotorowe. 

Obejmuje kierownictwa budowy, oszacowania i udziela porad technicznych. 

& | Wolnemieszkania 
pokoje, stancje, pernsjona- 

PR racz 
‚ Л МИ & ЕЕЕ średnictwem Biura Re- 

$ postropów betonowych itp. | 
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Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się * 

Biuro Przepisywań St Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 
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   barska I, tei 82. Ukiad 
ogł szeń, informacje bez- 

płatnie, bezinteresownie 

Oferty zapewnione 

klamowego St. Gra 

poleca ze składu: 

x Krakowska Р-ка Druta i Wyrobów Zel. $, A. 

  

  

  

„ 19; W Warszawie bez zaliczki oraz Kraków-Podgórze 2 Meble Najtaniej na długie spłaty można dostać ul. Romanowicza 5. — Telefon 277, ž Z bi SE poisas A aaa | : tylko u Franciszka Brzozowskiego, Nowy Świat 49, |-sze Rdr. telegr. „Metalgor“. gu iono ca už anos «ke piętro. Magzzyn stale zaopatrzony w wielki wybór umebłowań od książkę wojskową wyda- Poszukuję w g 
wego Ihnatowicza mydła 
ogórkowego i pudru o* 
gėrkowego! Ihratowlcza. 

NA 
spólnika oraz ekspe- 

djentki z kaucją 1500 tam 
się sprzedaje fortepjan 

ną przez P. K. U. Wilno, najskromniejszych do najwykwintniejszych Sypialni, jadalni, gebine- 

Nr. 1512 na imię Broni- 
tów salonów, oraz pojedyńcze sztuki — kredensy, stoły, krzesła,       

  

szafy, bieliźniarki, zegary, otomany, leżaki, fotele klubowe, łóżka sława Piotrowskiego unie- : 
żelazne oraz gięte meble. ' : : P OP IERAJCIE L. O. P ® P. . ważnia się. PK te. 496, e js Ap ena aa 

M - — 5 Jė   

Brak, „Aa“, zaligowskiego 1. Wydawca w retanim współwiaścięłeli dózeł Każarowiew. 

  PAP "| „ZAPYCZCNWAO


