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Furtki p. WŁ. 
Gebinet p. Grabskiego 30-ma gło- 

sami utrzymał się przy władzy. W 

istocie rzeczy chodziło nie o cały 

gabinet, a o p. Władysława Grabskie 

go, jako premjera i ministra skarbu. 

Osią głosowania była nie działalność 

rządu jako całości, lecz wyłącznie 

polityka finansowa i gospodarcza p. 

ministra skarbu. W tem też leży ca- 

ła beznadziejność udzielonego mu 

yotum zaufania—beznadziejnošė prze- 

dewszystkiem dla sytuacji gospodar 

czej państwa. 

Stronnictwa, a raczej ich części, 

które głosowały przeciwko wnioskom, 

wymierzonym mocniej lub słabiej 

przeciwko p. Grabskiemu, poddają 

jego działalność oddawna ostrej kry* 

tyce. Klub chrześcjańsko - narodowy 

zawiązywał nawet nowoczesną konfe- 

derncję ziemiańsko-szlachecką prze- 

ciwko popieranej przez rząd reformie 

rolnej. Pan Korfanty prowadzi w 

swoim, dziwnie jak na dziennik sto- 

łeczny prowincjonalnym duchem o- 

wianym, organie nie przebierającą w 

środkach kampanję przeciwko mini- 

strowi skarbu. W głosowaniu jednak 

obie te partje nie zdecydowały się 

wziąć na siebie ciężaru pozytywnej 

pracy. 

Nie powinno to być dla nikogo 

niespodzianką. W obliczu nowych 

zadań powstających przed państwem 

we wszystkich dziedzinach jego Życia, 

oba te stronnictwa nie posiadają w 

sobie żadnych wartości twórczych. 
Przeżuwają stare hasła, przebrzmiale 

objawienie, szukają pomocy przede- 

wszystkiem dla swojej kljenteli ze 

wzrokiem utkwionym poza siebie. 

Uczyniły więc słusznie przy glosowa- 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

WILEŃSKA 10. : 

Wznowila sprzedaž broni na raty. 

  niu, jeżeli świadome są własnej pust- 

ki ideowej i ciasnych partykularnych 

poglądów na dzisiejsze zadania pań- 
stwa. | 

To poczucie swojej bezradności 
trzeba było, oczywiście, przykryć 

wstydliwie listkiem troski o dobro, 

państwa, któremu w tej chwili kryzys 
| faądowy mógł przysporzyć trudności, 
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Z okazji ćwierćwiecza pracy literackiej 

BENEDYKTA HERTZA 
ukaże się niebawem kompietny 
zbiór najpopularniejszych jego 

BAJEK i SATYR 
Wobec bardzo ograniczonego nakładu, osoby, pragnące 

nabyć tę książkę, zechcą zawczasu zamówić ją w drukarni 
nakładowej „Lux* (Wilno, ul. Żeligowskiego 1). Przy zamó- 
wieniu należy przysłać a conto 2 zł. 
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Grabskiego. 
Tem niemniej zarówno p. Stroński jak 

i p. Korfanty niezawodnie będą bruź- 

dzić w dalszym ciągu tam, gdzie to 

ich interesom dogadza, a żadnej od- 

powiedzialności nie pociąga za sobą, 

Polska polityka zagraniczna pod 

śmiałem i rozsądnem kierownictwem 

min. Skrzyńskiego, w niezmiernie 

ciężkich i skomplikowanych okolicz- 

nościach, uczyniła z Polski cenny i 

pozytywny czynnik w dokonywują- 

dych się na naszych oczach przeo- 

brażeniach powojennej Europy, w 

której Polska zaczęła zajmować па- 
leżne sobie miejsce. 

Jest to bodaj najświatlejszy punkt 

w drugim roku rządów gabinetu p. 

Grabskiego. | o dziwol Ten właśnie 

punkt wywołuje najsilniejszą krytykę 

przywódców niektórych klubów sej- 
mowych, wyrażających rządowi za- 

ufaniel Dziwna, zaiste, logika kory- 

feuszów politycznych prawicy sejmo- 

wej. 

Szalę zwycięstwa p. Wł. Grab- 
skiego przechyliły głosy Polskiej Partji 

Socjalistycznej. Znając wysoką wartość 
wewnętrzną tego klubu i jego wyro- 

bienie polityczne musimy postawić 

pytanie, dlaczego się tak stało? 

P. P. S$. jest stronnictwem, które 

w Polsce znajduje się w stadjim na- 

rastania w siły. Zdobywa dla siebie 

tereny, gdzie dotychczas pozbawione 

było prawie wszelkich wpływów. 

Ostatnie wybory komunalne w b. 

zaborze pruskim są tego b. wymow- 

nym dowodem. Sukcesy te wszelako 

uzyskuje niewątpliwie kosztem nie- 

skazitelności swego stanowiska kla* 

sowego. Staje się partją, opierającą 

się na szerszych podstawach spo- 

łecznych, zagarnia pod sztandar swej 

dzisiejszej polityki sfery drobnej bur- 
jżuazji i inteligencji pracującej. Jest 

to nieuniknionem zjawiskiem w Pol- 

sce, gdzie te sfery nie widzą wkoło 

sisbia odpowiednich organizacyj po: 

litycznych. 
Ten proces rozwojowy pcha P.P.S. 

w kierunku pewnego oportunizmu 
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Dziś po raz 4-ty 

„DORINA“ 
operetka Gilberta 

Początek o godz. 8:ej wiecz. 

  

którego wyrazem jest jej stanowisko 

w ostatniem głosowaniu sejmowem. 

Oportunizm P. P. S$. obejmuje w 

pierwszym rzędzie zagadnienie mniej- 

szości narodowych, gdzie jej stano- 

wisko, pomimo pewnych pozorów, 

nie odbiega od starych przeżytych 

szablonów. Rola P. P. $. w pierwszych 

chwilach istnienia państwa wprowa- 

dziła do jej psychiki politycznej 

pewną dozę nacjonalizmu. Swoich 

kolegów z P.P. S. wyprowadził p. 

Grabski w Rydze w pole na całego. 

Autonomiczne postulaty P. P. 5., 

od czasu do Czasu wysuwane w Sej- 

mie, są raczej świadomem „pium 

desiderium*, niż wyraźną tendencją 

programową. P. Sian. Grabski w 
swoich zapędach rujnowania szkol- 

nictwa niepolskiegó nie napotyka na 

większe przeszkody ze strony P.P.S. 

P. Wład. Grabski również zdołał 
ułaskawić tę partję, pomimo, że ko- 

rzyść, jaką mają z jego pilityki gospo- 

darczej klasy pracujące, jest bardzo 
wątpliwa. 

Jeżeli klub P. P. S. głosował w 
Sejmie za rządem w tem przekona: | 
niu, że nie posiada w sobie w danej 

chwili ani dostatecznych sił, ani wy- 

raźnie skrystalizowanego programu 

dla sanacji wewnętrznej sytuacji Pol- 

ski to również uczynił słusznie. Jest 

to klub zbyt wyrobiony i powažny 

aby obalać gabinety dla samej przy- 

jemności obalenia. 

Natomiast inny nasuwający się 

ztąd wniosek jest dla P. P. S, mniej 
pochlebny. Jest nim ten własnie o- 
portunizm wobec zła, jakim Poiskę 

od wewnątrz dotkliwie nadgrywać za- 

czyna. Jest nim brak potężnych twór- 

czych prądów reformistycznych w ło- 

nia przywódców paltji. 

Wydaje się jakby P.P.S. zesztyw- 

niała na pewnem stadjum swego ide- 

ologicznego rozwoju. Silne, przenik- 

nięte wiarą w ich słuszność hasła w 

dziedzinie polityki wewnętrznej i go: 

spodarczej zmusiłyby klub P.P.S. do 

bardziej energicznej, zdecydowanej 

walki o ich realizację. 

Ostatnie głosowanie w Sejmie 
wskazuje, że takich wyraźaych pory- 

wających haseł partja ta nie posiada 

w tej chwili. 

Jest to bezprzecznie partja o wiel- 

kich widokach na przyszłość. Nieraz 

jeszcze będzie musiała być ostoją 

demokracji polskiej w chwilach groź 

nych kryzysów wewnętrznych. Niech- 

by więc coprędzej przezwyciężyła w 

sobie ciężki kryzys ideologicznego baz- 

ruchu, który w tej chwili przerywa. 

Jest tożyczeniem każdego demo- 

kraty polskiego. 
Testis. 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mlo łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Narady w Lugano. 
Cały naród litewski pragnie porozumie- 

nia z Polską. 
Oświadczenie przewodniczącego delegacji litewskiej 

į w Lugano. 
GDAŃSK. 25.X. (Pat). „Baltische Presse” donosi z Kowna: „Lietuvos 

Żonios” podaje, że przewodniczący delegacji litewskiej do rokowań z Pol- 
ską, toczących się obecnie w Lugano, Szaulis, zwrócił się na pierwszem 
pleoarnem posiedzeniu konferencji w następujących słowach do przewodni- 
czącego delegacji polskiej: 

„Zapewniam Pana, że cały naród litewski pragnie, aby między Polską 
a Litwą wytworzyły się przyjazne stosunki, i oczekuje chwili, w której takie 
stosunki będą mogły być nawiązane”. 

Koniec konferencji w Lugano. 
№е doszło do porozumienia. 

LUGANO. 25.X. (Pat). Dziś w niedzielę podpisany został protokół 4-go 
| pos. plenarnego konferencji polsko-litewskiej, Protokuł stwierdza różnicę 
poglądów obu delegacji w sprawie kolejowej. 

Dslegacja polsku uważa sprawę komunikacji kolejowej za integralną 
część całokształtu zagadnień związanych ze spławem na Niemnie, nie wi- 
dzi mcźliwości racjonelnego załatwienia kwestji splawu i żeglugi bez jedno- 
czesnego uregulowania sprawy komunikacji kolejowej. 

Delegacja litewska natomiast uważa, że sprawa komunikacji kolejo- 
wej stoi poza nawiasem kwestji spławu, odmawiając traktowania zagadnień 
kolejowych na konferencji. 

Wobec tych rozbieżności, obie delegacje postanowiły odnieść się do 
swych rządów. 

Wynika stąd, że dalsze ewentualne wznowienie prac konferencji za* 
leżyć będzie od porozumienia rządów polskiego i litewskiego. 

Brak pełnomocnictw delegacji litewskiej w sprawie kolejowej uniemo: 
żliwił osiągnięcie pozytywnych rezultatów konferencji w Lugano. 

Delegacja polska opuszcza Lugano w poniedziałek. 

  

Z Litwy Kowieńskiej. 
| Ponowny kryzys rządowy w Kownie. 

KOWNO. 26.X. (Pat). W Kownie rozszerzyły się pogłoski o ponownym 
kryzysie rządowym, który ma polegać na tem, że premjęr Bystrys, będący 
jednocześnie ministrem wojny ma złożyć urząd ministra wojny i ofiarować 
go generałowi Żukauskasowi. 

Mówią również o ustąpieniu ministra spraw zagranicznych Rejnisa. 
W kołach rządowych i sejmowych pogłoski te są dementowane, 

| Rząd Sszykanuje prasę. Interpelacja 
w Sejmie. 

KOWNO. 26.X. (Pat). Do sejmu kowieńskiego ludowcy wnieśli inter- 
pelację w sprawie szykan prasy -opozycyjnej. 

Pos. Grinius zaznaczył, że w ostatnich czasach trzech redaktorów pism 
opozycyjnych osadzono w więzieniu. 

Druga interpelacja ludowców wypowiada się przeciwko zakazowi urzą- 
dzania zebrań przez partje opozycyjne, 

Przedstawiciel bloku rządowego odczytał w odpowiedzi na to szereg 
listów, mających udowodnić, że ludowcy mają na celu wywołanie zamie- 
szek w kraju. 

  

  

Epidemja przesileniowa. 
Groźba przesilenia we Francji. 

PARYZ, 26.X (Pat) Prasa uważa, że dzień dzisiejszy będzie zdaje się 
decydującym dla losów gabinetu. 

Według „Petit Parisien* kryzys wydaje się być prawdopodobnym, ale 
nie nieuniknionym. Zdaniem „Petit Parisien* wrazie gdyby Caillaux ujawnił 
zamiar podania się do dymisji wszyscy jego przyjaciele pójdą za jego przy: 
kładem. 

„Echo de Paris* dowiaduje się, że Caillaux nie da się pod żadnym 
pratekstem skłonić do podania się do dymisji, wobec czego Painleva nie 
znajdzie bezwątpienia innego punktu wyjścia z sytuacji jak ustąpienie ca- 
łego gabinetu. 

„Oeuvre* uważa za rzecz nie ulegająca wątpliwości, 
otrzyma ponownie misję tworzenia gabinetu. 

„Le Matin" zapytuje, czy w ostatniej chwili rozstrzygnięcie nie zosta” 
nie odłożone do jutra. 

„ „Journal“ podaje, že delegaci grup lewicy zawezwani do natych- 
miastowego przybycia na jutrzejsze zebranie będą się starali scementowač 
z powrotem kartel. 

Cailiaux nie chce się podać do dymisji. 
PARYŻ, 26.X (Pat). Przed posiedzeniem Rady Ministrów kilku ral- 

nistrów prowadziło konferencję z Caillaux, któremu Painleve zaproponował 
podanie się do dymisji. Caillsaux odpowiedział odmownie. Decyzja w tej 
sprawie została na wniosek Painlevego odłożona. 

Posiedzenie Rady Gabinetowej zakończyło się o godz. 11 min. 20. 
Gaillaux przedstawił swe projekty finansowe, których dalsze rozpatrywanie 
prowadzone będzie na jutrzejszem rannem posiedzeniu Rady Ministrów. 

Z rozmów prowadzonych po zakończeniu posiedzenia Rady Gabineto= 
„wej zdaje się wynikać, że w łonie gabinetu nastąpiło znaczne odprężenie, 
Exposė Calllaux miało wywrzeć raczej korzystne wrażenie, 

że Painleve 

 



  

Z SEJMU. 
|tów skarbowych, pos. Romocki pro- Z komisji skarbowej i 

budżetowej. | 
Sprawa złagodzenia przesile: i 

nia finansowego. 

WARSZAWA, 26.X. (Pat.). Dzisiaj 
rano odbyło się posiedzenie połą- 
czonych komisyj sejmowych, budże: 
towej i skarbowej. 

Otwierając posiedzenie, przewod- | 
niczący komisji budżetowej, poseł | 
Zdziechowski (ZLN) oświadczył, że | 
po porozumieniu się z p. Marszał. | 
kiem Senatu, oraz przewodniczącym | 
komisji skarbowej pos. Byrka (Piast) | 
obejmuje przewodnictwo połączonych : 
komisyj. 

Zakomunikował również, 
zasiągnięciu opinji klubów 

że po 
referat 

ustawy o szczególnych środkach zła- 
godzenia prze:ilenia finansowego po- 
wierzył pos. Romockiemu (ChD) I że 
sprawę tę umieścił — па porządku 
dziannym dzisiejszego posiedzenia 
połączonych komisyj. Ponieważ nikt 
sprzeciwu nie zgłosił, połączone ko» 
misje przystąpiły do wysłuchania re- 
feratu pos. Romockiego. 

Następnie przybył p. Prezes Re- | 
dy Ministrów i Minister Skarbu WŁ: rant 
Grabski. Poseł Romocki w referacie | Byrka (Piast) Wiślicki (Koło Zyd.) 
swym zaproponował wprowadzenie | 
całego saeregu zmian do rządowego 
projektu ustawy, © nadzwyczajnych 
środkach złagodzenia przesilenia  fi- 
nansowego. Najważniejsze zmiany niow stąpieniu wszechniemieckich ministrów z dotyczą zniżenia sumy, przezaaczona dzeniach rannem | pop Pa jliwości. Pierwsza jest ta, że Luther wręczy dziś prezydentowi Rzeszy dy- im na nadzwyczajną pomoc dla in- „misję gabinetu. Ta możliwość jest zdaje się nieprawdopodobna. stytucyj kredytowych ze 100 tysięcy Sejmowa komisja przemysło: | Jeżeli gabinet poda się do dymisji, wówczas prezydent Rzeszy udzie- złotych na 50 tysięcy złotych, skreś- wo - handiowo. { М mandatu do utworzenia gabinetu, jakiejś osobistości z centrum lub lewicy. 

3 
lenia artykułu о  odpowiedzialności 
majątkowej zarządu funduszów  ри- 
blicznych, za straty mogące wynik 
nąć ze sposobu umieszczecie tych 
funduszów, oraz artykułu rozszerza- 
jącego upoważnienia ministra skarbu 
do stosowania sankcyj karnych, prze- 
widzianych w dotychczasowych prze- 
pisach o nadzorze nad bankami, w 
szczególności na wypadek, gdy dzia- 
łenie banków zagraże bszpieczeńste 

jdo zarządzenia 

| wysokości 

Ka 

penuje upoważnić ministra skarbu 

przedterminowego 
wykupu tych biletów, jak również 
przyjmowania ich w kasach skarbo- 
wych przy wpłatach podatków bez- ! 
pośrednich, oraz w bankach parist- 
wowych przy regulowaniu zobowią- 
zań. Celem umożliwienia skupu tych ! 
biletów minister skarbu może rów-! 
nież zwrócić bilety zdawkowe w, 

połowy emisji biletów | 
skarbowych. › 

Po referacie pos. Romockiego ; 
przewodniczący zaproponował prze: | 
prowadzenie oddzielnej dyskusji nad 
trzema zagadnieniami poruszonemi 

RJER W |DESEDNZSEKI 

' Skutki Locarno w Niemczech. 
Locarno nie podoba się Niemcom. 
WIEDEŃ 26.X. „Son und Montagszeg.” donosi z Berlina, że z ostat- 

niej uchwały wszechniemieckiej frakcji Reichstagu wynika, iż wszechniemcy 
będą obecnie głosowali przeciwko układowi w Locarno. 

Sytuacja ogólna w parlamencie narazie jest zupełnie niewyjaśniona. 
Słychać, że trzech ministrów nacjonalistycznych zastąpią podsekretarze 
stanu. 

Jest wątpliwem, czy socjal-demokraci przyjmą takie załatwienie 
sprawy i czy będą głosowali za układem w Locarno. 

Kryzys gabinetowy. 
BERLIN. 26.X. (Pat). O wczorajszej decyzji frakcji niemiecko-narodo- 

i 

wej Reichstagu w sprawie kryzysu gabinetu brak narazie wiadomości urzę: | 
dowych. Źródła rządowe potwierdzeją jedynie wiadomość, że wczoraj wie- 
czorem trzech ministrów niemiecko-narodowych gabinetu Luthra udało się 

jżyczki zagranicznej ujętą w ar*. 1 i2 

| nicznej w wysokości jednego miljar- 
„da złotych oraz określają szczegóły 

4| chwaliła rozpatrzyć projekt ustawy o i którzy ustąpili. 

!w ustawie: a) pożyczka zagraniczna, 
b) obieg pieniężny, c) pomoc insty- 
tucjom kredytowym. Na powyższą 
propozycję zgodzono się i przystą- 

|piono do dyskusji nad kwestją po: 

do kanclerza i złożyło mu swoją dymisję. 
Czy decyzja ta została przyjęta tego dotychczas niewiadomo. 
Jedno z pism donosi, że minister spraw wewnętrznych Schiele po 

rozmowie z kanclerzem wstrzymał swoją dymisję i zamierza ja zgłosić do- 
piero dzisiaj. 

Ogólnie jednak wątpią, czy wobec decyzji frakcji niemiecko narodo- 
wej nacjonaliści będą mogli nadal pozostać w gabinecie. 

Dziś o godzinie 10 ej zebrała się pod przewodnictwem kanclerza Ra- 
da Ministrów i rozważyła sytuację, wytworzoną przez przejście frakcji nie- 
miecko-narodowej do opozycji, gabinet obecny bowiem nie posisda od tej 
chwili większości w Reichstagu. } 

warunków takiej pożyczki, ! Wobec tego w tutejszych kołach politycznych przypuszczają, że kan- W dyskusiji zabierali głos pos. Liosas złoży prezydentowi Rzeszy ogólną dymisję całego gabinetu i otrzyma 
mandat na utworzenie gabinetu urzędniczego. 

projektu referenta. Artykuły te za- 
wierają upoważnienie dla ministra 
skarbu, zaciągnięcia pożyczki zagra: 

Łypacewicz  (Nyzw.)  Moraczewski 
(PPS). Na wysunięte w toku dyskusji | 
kwestje wyjaśnień udzielał p. premjer 
Grabski. Dalsza dyskusja będzie pro- | 
wadzona we wtorek na dwuch posie- | 

Możliwości niemieckie. 
WIEDEŃ, 26.X (Pat). „Neue freie Presse” donosi z Berlina: Po wy- 

rządu powstały obecnie trzy moż- 

Według drugiej możliwości dr. Luther nie ustąpi, lecz pozostanie na- i 
Na posiedzeniu dnia 26 bm. U- gaj na swym urzędzie i powoła podsekretarzy stanu na miejsce ministrów 

poparciu produkcji krajowej, jednej | Trzecią wreszcie możliwością byłoby natychmiastowe rozwiązanie z trzech tak zwanych ustaw sanacyj- , Reichstagu. nych, łącznie z komisją rolną. Posie- j Ze strony wszechniemców, podają następujące powody odrzucenia dzenie ebu komisyj wyznaczone Z0* | ukłądu w Locarno: wszechniemcy nie mogą się zgodzić na te układy, po- stało na wtorek dnia 27 bm. O go- | pjęważ tekst układów jest ostatecznie ustalony i może być tylko albo wca- dzinie 4 min. 30 popołudniu. Ref: | łoścj przyjęty, albo odrzucony. rentem z ramienia komisji przemy- Wszechniemcy w pierwszym artykule paktu reńskiego, przewidują słowe-handlowej jest pos, Trerka utrzymanie terytorjalaego status guo i rezygnację z terytorjów niemieckich.   wu: złożonych wkładów. 
W kwestji sposobu wykupu bile- 

  

Wiadomości polityczne. 
Część polskiej grupy 

uaji międzyparlamen- 
tarnej, a mianowicie pp. Dembiński, 
Dębski, Dymowski, Kosydarski, Kwiat- 
kowski i Czesnowski wyjechali wczo- 
raj na okręcie „Majestic“, 

Pozostali delegaci wyjeżdżają w 
najbliższych dniach. (Pat). | 

Już wracają. 

  

Grecki char. Dyrektor departamen: szczególnych ministrów w sprawach | wiązać Reichsteg i rozpisać nowe wybory. | ge d'affai tu politycznego Karol finansewych miały trwać nadal, w BED } = dyrektora Bader przyjął w sobo- tym wypadku kryzys gabinetowy był- Dymisja. 
RARARRGC =: tą 24 b. m. charge by nie do uniknięcia. I 

go. daffaires _ greckiego Nowy gabinet utworzyłby praw- BERLIN. 26.X. (Pat). Zgodnie z decyzją frakcji niemiecko narodowej, Metaxowa, który złożył 
mu óświadczenie w sprawie zatargu | 
grecko-bułgarskiego. (Pat.) i 

Według informacji, 
jakich zasięgnął przed: | 
stawiciel Agencji Ha. | 
vasa w kuluarach fran- | 
cuskiej, izby deputo:! 

Możliwość 
kryzysu gabi- 
netowego w 

Francji. 

a a 7 —————— 

Zaproszenie min. Skrzyńskiege do Lon-. 
dynu. 

WARSZAWA 26.X. (Pat). Dnia 24 bm. 
granicznych poseł angielski, aby z polecenia 

zaprosić ministra Skrzyńskiego do Londynu 
podpisania sparafowanych w Locarno ukła | 

Wielkiej Brytanii Chamberlaina, 
na dzień 30 listopada rb. celem 
dów politycznych. 

(ZLN) z ramienia komisji relnej pos. | Nię mo, ą się oni zgodzić na punkty układów zawartych z Polską i Czecho- Gościcki (ZLN). (Pat). ldowade. że granice jednago państwa mogą być zmienione tylko z spro- 
„batą tegoż państwa. 

Wszechnierncy są zdania, że komentarze do artykułu 16 paktu Ligi 
nie usuwają niebezpieczeństwa, grożącego Niemcom na wypadek przemar: 
szu wojskowego. W końcu wszechniemcy nie mają żadnego A do | 
Ligi Narodów. 

wanych, pewna część deputowanych i ы © > w i 
wierzy jeszcze w możliwość osiągnie: Stanowisko socjalistów i demokratów. 
cia porozumienia w łonie gabinetu, 
eraz w łonie większości parlamentar: , WIEDEŃ. 26,X, (Pat). „Sonn. u. Montagsztg.* donosi z Berlina, że | nej, co do projektów finansowych. | 266aldaliokiasi nie zajęli dotychczas stanowiska w sprawie dymisji mini- 

W tym wypadku nie byłyby żad- | strów wszechniemieckich. 
nych komplikacji. Natomiast, gdyby Panuje tu przekonanie, że zarówno sacjal-demokraci jek I demokraci 
dotychczasowe różnice poglądów po- | oświadczą, iż nie będą głosować za układem w Locarno i że należy roz. 

dopodobnie również Painlewe, który, | trzech ministrów niemiecko-narodowych będących członkami gabinetu Rze» prócz prezesury w gabinecie, objąłby | szy udało się w niedzielę dnia 25 b. m. wieczorem do kanclerza Rzeszy tekę skarbu, oddając równocześnie i wręczyło mu swoją dymisję. Kanclerz zwołał na poniedziałek posiedzenie | tekę wojny w inne ręce. Rady Ministrów, które zajmie stanowisko wobec mytworzonego w ten spo-; Większość obecnych ministrów | sób położenia. 
pozostałaby prawdopodobnie na swych ! 
stanowiskach również i w nowym ga- 
binecie. (Pat). 

kaca] 
    

  

„Gorące pragnienie Cziczerina. 
PARYŻ 26.X. (Pat). Jedna z osób zaufanych Cziczerina oświadczyła 

korespendentowi „Matin” w Wiesbadenie, że  Cziczeria pragnie gorąco 
mieć spotkanie z Briandem. 

Osoba ta oświadczyła, że rząd sowiecki poczyni w najbliższym czasie 
oparte na słuszności propozycje, mogące zainteresować w poważnym stop: 
niu PYRCRERA posiadaczy papierów rosyjskich. 

odwiedził ministra spraw za- 
ministra spraw zagranicznych   

  

Nr. 244 (396) | 

| Laistų tałydih — 
Loiwa. 

Ostateczny wynik wyborów 
łotewskich. 

Obliczanie rezultatów głosowania 
do Sejmu Łotwy zostało już zakoń* 
czone, udział uprawnionych do glo- 
sowania wynosi 74 proc. Ogółem w 
całej Łotwie oddano 790,457 głosów. 

Skład nowego Sejmu przedstawia 
się jak następuje: 

lewica socjaldemokratów — 33 
mandaty, prawica socjałdemokratów 
— 4 mand,, letgalska partja pracy — 
2 mend, demokraci — 7 mand., 
młodzi gospodarze — 6'mand,, zwią 
zek włościański — 18 mand., łetgar 
cy demokraci — 3 mand., stronnic- 
two Berga — 3 mand,, letgalscy 
chrześcijanie rolnicy — 4 mand., 
skrajna prawica — 5 mand,, niemcy 
— 4 mand., rosjanie — 5 mand,, 
żydzi — 4 mand,, polacy — 2 mand., 
drobne grupy — 3 mandaty. 

Naogół fizjonomja Sejmu pozo- 
stała mniej więcej ta sama, niezna- 
czny sukces przypadł w udziale le- 
wicy. Z wybitniejszych polityków wy- 
brani zostali: znany poeta Raining i 
b. premjer Zelming (lewica s.-d.),   Ulmen, gen. Balod i Pauluk (zwią- 
zek włościański), Prezydent Republi- 
ki Czakste (demokraci), b. minister 
Kaling (prawica). 

Z listy polskiej do Sejmu zostali 
obrani: 

P. Jan Wierzbicki (w okręgu wy: 
borczym Latgalskim) i p. Jarosław 
Wilpiszewski (w okręgu wyborczym 
Zemgalskim). 

W Latgalji (powiaty Dyneburski, 
Rzeżycki, Lucyński) na listę polską 
oddano ogółem 8875 głosów, z któ: 
rych największą ilość otrzymał do: 
tychczasowy poseł J. Wierzbicki. Za 
nim idą kolejno: p. Wilpiszewski, ks. 
Szyksnel, p. Tomaszewicz, p. Zeberg, 
p. Gedrojc Juraha, p. Łapiński, P. 
Bauzyk, p. Dwylan, p. Tolloczko i p. 
Wargulewicz-Malinowski. Zaznaczyć 
należy, iż duża ilość wyborców Po: 
laków (blisko 30 proc.) skorzystała z 
prawa skreślenia z listy niepožąda- 
nych kandydatów. Najwięcej głosów 
z list obcych otrzymał p. Wierzbicki. 
—————2—— 

ВОг ЁПШЕШШ.-‘ 
Wystawa historyczno-archaolo: 

giczna. 

MIŃSK. 23.X. (A.K.). Dnia 22 b. m. 
została otwarta w instytucie kultury 
białoruskiej wystawa  historyczno- 
archeologiczna, na której wystawio- 
no przedmioty znalezione podczas 
wykopalisk archeologicznych nieda- 
leko Mińska. Wśród eksponatów są 
materjały, dotyczące kultury biało- 
ruskiej Vi—X wieku, 

  

Muzeum rewolucji. 

MIŃSK. 23,X, (A. K.). Rada Komi- 
sarzy Ludowych uchwaliła wydać 
5.000 rb. „Ispartowi" K. C. K. P, B. 
na zorganizowanie w Mińsku muzeum 
rewólucji, 

Fikuszerka-mesażystka 
M. BRZEZINA. 

Ui. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

    Czytajcie „Kurjer Wilenski“. 
  

  

a powtóre, że artyści pracować mo- 
gą spokojnie bez zaprzątania umysłów 
kłopotami administracji, na scenie, Z muzyki. 

(Poranki muzyczne w sali miejskiej; 
koncerty wojskowych orkiestr i ich 
znaczecie | „uwagi podadresem władz 
szkelnych; „Dorina, operetka Gilberta 
w „Lutni“ i widmo „Halki* w tym 

budynku). 

Mam do zanotowania pocieszają: 
ce objawy; miasto nasze zaczyna zaj- 
mować się przygotowaniem ducho- 
wego pokarmu dla najszerszych mus 
Społeczeństwa; wojskowości znowu 
pogratulować należy postępu w wi- 
dotznym rozwoju orkiestr w poszcze” 
gólnych pułkach. Gdy mowa o mie- 
ście, trzeba odžegnač się od czarów, | 
aby nie urzec.., Wiceprezydent Łoku 
ciejewski jednak, widąć, szczęśliwą 

odpowiednio urządzonej i przyrzekło 
dalsze w tym kierunku ulepszenia i 
pomoc, że ze scenki miejskiej sali roz: 
legać się będzie muzyka i pieśn, na- 
turalnie najpierw i przedewszystkiem 
wyjątkami z arcydzieł polskiej literatu- 
ry, następnie obcych narodów, bądźto 
w formie koncertów, prelekcyj, ilu: 
stracji scenicznej, bądź w szacie czy: 
sto dramatycznej. Muzyczna zatem 
sekcja Reduty przy poparciu całego 
zespołu, owiana tą samą ideą i che- 
ciami, rozszerzać będzie w mierę sprzy- 
Jsjących, okoliczności, heryzonty 
swoich poczynań artystycznych, j wie. 
rzę, że z największym pożytkiem dla 
rzesz, łakomych piękna, dla sztuki, a 
tem samem i dla zarządu miasta, któ- 
ry, gdy raz okszał dobrą wolę, oka- 

klejnociki naszej ludowej pieśni w in- 
terpretacji doskonałych špiewaczek 
solistek w wiejskich kostjumach i w 
inscenizacji redutowej. O wartośs iar- 
tystycznej tych produkcyj pisano już 

i obszernie w „Kurjerze” po występie 
zespołu Reduty w gimnazjum im. Le- 
| lewela i w teatrze wojskowym. Co za- 
jleca te sympatyczne miniaturowe 
' produkcje? — rzecz najwyższa w sztu- 
|ce, szczerość i prostota! Nawet ten 
| śpiew naturalny, niewymuszony, bez 
fpretensyj (choć są i piękne  głosy!, 
odpowiada charakterowi pieśni ludo- 
wej, zwłaszcza w ilustracji scenicznej) 
pełnej symbolów, ruchu i urokul A 
szlachetna intarpretacja tańców ludo- 
wych? Należy tylko ograniczone, z po- 
wodu ekranu przestrzeń sceny roz- 
szerzyć usuwając go, lub przesuwa: 
jąc w głąb i tak w głębi zawiesić ko- 
tary, aby nie przeszkadzały grającym 

wojskowych i szczerze żałuję, ża zpo- cych; dzieci te drobne zapatrzone w 
wodu zajęć przybyć mogłem dopiero , batutę swego dyrygenta. Serce się 
na ostatni koncert gdy rozstrzygnąć raduje, gdy się widzi ich błyszczące 
się miały szlachetne zawody 4 orkiestr * 
85, 1,5 i 6go p.p.l. Ten koncert 
jednak wystarczył, abym nabrał ogól- 
nego przekonania o zdolnościach 
kapelmistrzów, ich staraniach i rezul- 
tatach . pracy, przedstawił bowiem 
cztery światy uzdelnień i sposobu 
przygotowania, mniej więcej stale się 
powtarzające w ujęciu wojskowych 
produkcyj muzycznych. Skonstatowa- 

rowników i znaczny postęp w stosun- 
ku do lat ubiegłych, chociaż różnice 

nania, składu orkiestry i wartości 
instrumentów były widoczne. 

łem przedewszystkiem wielką staran. j 
ność wszystkich wykonawców i kie: 

pod względem artystycznym wyko- | 

oczy, ich gorącą wolą dobrego speł- 
nienia obowiązku, a także i niemałą 
już umiejętność władania, a szcze- 
gólniej panowania nad instrumentem. 

To, co robili ci kochani malcy 
pod art. kierunkiem wielce uzdolnio- 
nego i obiecującego kapelmistrza, 
linjowego kapitana 1 p. p. |. p. Sle- 
dzińskiego, może nie zawsze jeszcze 
z pożądanym skutkiem, ale z naj- 
wyższym wysiłkiem woli i zrozumie- 
nia swego kierownika; albo co w 
formie doskonałej pedali pod eit, ba- 
tutą prof. Bogumiła Reszkego, do- 
świadczonego pedagoga i twórcy 
swojego  muzykalnego i znacznie 

į umuzykalnionego zespołu, bez prze- 
Mogę też podzielić orkiestry we-| sady wprowadzało w zdumienie i 

mea rękę (a nie wątpię, że nasi pre- zydenci wolę jak najszczerszą), skoro 
udało mu się stworzyć już miejskie 
kino, zrewidować programy j dobrą 
strawą karmić niezliczone rzesze, któ- 
re tam zepewne także z powodu bar- 

- dzo przystępnych cen, tłumnie špieszą, 
Po kinie przyszła kolej na poran._ 

ki muzyczne. Idea naprawdę wzniosła, szczególniej, że organizację tej arty- 
stycznej imprezy powierzono Reducie, 

że ją i w dalszym ciągu. 
Prezydjum miasta uroczyście za- 

inaugurowało swoją imprezę, zapra- 
szając reprezentantów władz i zrze- 
szeń na pierwszy poranek, poświę 
cony polskiej pieśni ludowej, który 
rozpoczął p. Witolda Halewicz pięknem 
przemówieniem o samej pieśni i za. 
daniach Reduty wobec przepełnionej 
publicznością sali, 

Następnie potoczyły się perełki i     
I nie osłabiały wrażenia artystycznej 
i serdecznie pomyślanej i wykonanej 
całości, 

Następny poranek niedzielny (po- 
czątek o godz. 12'/,, a więc praktycz- 
niej, niż pierwszy) zaprezentuje 
znowu najpiękniejsze wyjątki oper 
Moniuszki i Żeleńskiego, także sce- 
nicznie I w kostjumach. 

Z prawdziwą przyjemnością przy- 
stępuję do oceny popisów tut, orkiestr   

   

dług zdolności i zapobiegliwości ich | słuszne dla nich i dla ich starszych 
kierowników, na 1:e: które — mimo | towarzyszy budziło sympatje. Obaj 
doboru nawet sił fachowych — za-; wymienieni wyżej kapelmistrze sta» 
chowały wojskowy swój charakter, | rają się wydobyć z grających subtel- 
albo 2e w pracy swej twórczej pe-; ności utworu, co w orkiestrach dę- 
dagogicznej zbliżają się do artystycz- | tych nie przychodzi łatwo, a w stylie 
nych wyżyn wykonania i w znacznej zacji, pierwszy, Suity Rizeta, drugi 
mierze, jak orkiestra 6 p. p. |. wyso: |w wytwornem wykonaniu symfonji 
ki już poziom osiągnęły. Praca to , Haydna, wykazali zdolności dyrygen" 
ciężka, bo skoro rozejrzymy się w tów symfonicznych, przyczem prof. 
składzie zespołów, często w nich | Reszke spokojem swoim, głębią uczu* 
przeważa element młody wśród grają: cia i czystością Inwencyj przypomina 
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Przegląd prasy. 
Pyrrhusowe zwycięstwo p. Grabsklego. Jaki pan—taki kram.— 
Šen lokac adis nie ma zaufania ni do Rządu, ni do Sėjmu. = 
Kongres mniejszości narodowych w Genewie. — Co mėwią 0 

Prasa zastanawia się obecnie nad 
piątkowem głosowaniem w Sejmie, 
wysnuwając niekiedy ciekawe wnios- 
ki z Pyrrhusowego zwycięstwa pre- 
mjera. „Ziemia Lubelska” krytykuje 
ostro zachowanie się Sejmu podczes 
głosowania. 

P. Grabski zwyciężył I tryumfuje, bo 
Sejm zląkł się odpowiedzialności za o- 
balenie Rządu. Temu Sejmowi p. prem- 
jer cisnął w twarz groźbę, że obejdzie 
się I bez niego; z kół rządowych zarzu- 
cono naszej lzbie parlamentarnej leni- 
stwo, nieuchwalenie 134 projertów ustaw, 
a Wysoki Sejm, wygadawszy się do sy- 
ta, oskarżywszy Rząd o 7 grzechów gł. 
I wszystkie powszednie, nie zostawiwszy 
na p. Grabskim suchej nitki, —większo- 
ścią 31 głosów powiada p. premjerowi: 
„Rządź dalej, masz nasze zaufanie!” 
Logiczne I budujące, co? 

A nie budujący I nie piękny jest fakt 
nieobecnośc! przeszłu stu posłów pod- 
czas tak ważnego głosowania w Sejmie 
i w tak odpowiedzialnym momencie? 

Jakl pan- taki kram. Jaki Sejm—taki 
Rząd. „O luba, czegoż chcesz więcej?”, 
jak śpiewał Heine 

Sejm miał właściwie przed sobą 
3 możliwości albo zwalić Grabskiego 
i wyłonić nowy gabinet; albo rozwią 
zać się i rozpisać nowe wybory albo 
zatrzymać Grabskiego i w ten sposób 
przedłużyć swój żywot. Wybrał ostat- 
nią ewentualność, ku szkodzie Pań- 
stwa. 

„Kurjer Lwowski” pisze: 
95 proc. Polaków uważało Państwo za 

misę jadła. Wszystko już zrobione, 
trzeba tylko jeść, napychać kieszenie I 
odpoczywać na Ojczyzny łonie. Wyścig 
do koryta, wyścig interesów, wyścig am- 
bicji, Myśmy słę nie wzięli do pracy, 
lecz do szastania pieniędzy. W prowa- 
dziliśmy urządzenia, jak gdybyśmy byli 
najbogatszem państwem na świecie... 
W Państwie jest żle, bo za dużo ludzi 
chce żyć z Państwa, bo za dużo ludzi 
w Polsce kradnie i Państwo okrada. 

„Dziennik Poznański” oświadcza 
więcz, że mimo piątkowego gloso- 
wania w Sejmie, społeczeństwo nie 
żywi: zaufania ni do Rządu, ni do 
Sejmu. 

Wniosek o votum nieufności dla Rzą- 
du upadł—ale przez to ogół społeczeń- 
stwa bynajmniej nie nabrał zaufania 
ani do Rządu, ani do Sejmu. Rozwiały 
się znowu nadzieje społeczeństwa, że 
Sejm przecież zdobędzie się na coś 
więcej, niż operetkową opozycję, albo 
najłatwiejszy i najbardziej jałowy kom- 
Promis ze złem, które bez zastrzeżeń 
uznaje | potępia. 

„Nowa Reforma” zwraca baczną 
uwagą na ostatnie uchwały kongresu 
mniejszości narodowych w Genewie. 

Kongres nie zwracał się też specjal- 
nie przeciw żadnemu państwu, którego 
mniejszości mają subjektywne czy obje- 
ktywne 

kając rozwiązania problemu. 
Rezultaty tych poszukiwań 

wyrażone w trzech reżolucjach końco: 
wych, które jednogłośnie przyjęto. 

Pierwsza rezołucja uważa za nie- 
odzowne ogłoszenie deklaracji praw 

  

powody do niezadowolenia, | 
lecz rozważał sprawę stosunku państw | 
do ich mniejszości „in abstracto prze- | 
dewszystkiem w tej płaszczyźnie szu- | 

zostały | 

ydzi ? 

mniejszości narodowych i nadania jej 
charakteru normy prawa międzyna- 
rodowego. Druga uznaje za potrzeb- 
ne ustalenie zakresu praw każdej in- 
dywidualnej mniejszości w danem 
państwie, stosownie do jej konkret- 
nych warunków. Trzecia wreszcie 
wzywa Ligę Nar., aby bardziej ener= 
gicznie i skutecznie, niż dotychczas 
broniła praw mniejszości. „Nowa Re- 
forma" zarnecza więc słuszoie: 

wstąpienia Niemiec do Ligi i jej Rady, 
nabiera szczególnej aktualności. Z Niem- 
cami bewiem wejdzie do Ligi i jej rzą- 
dzącej centrel! pierwsze wielkie i wpiy- 

średnio w ja: najszerszem postawieniu 
kwestji mniejszości | jak najbardziej 
konsekwentnem jej rozwinięciu. Ponie- 
waż zaś Francja ma mniejszości naro- 
dowych w Europ'e stosunkowo bardzo 
dzo mało, Anglja zaś wyprzedziła inne 
państwa w rozwiązywaniu problemu 
mniejszości tak znacznie, że dla wszy- 
stkich wydaje się wzorem niedościgłym, 
przeto anl ze strony Francji ani tem 
mniej Anglji nie można oczekiwak o- 
poru dla tej roboty niemieckiej. Raczej 
należy się liczyć, że z tej strony znaj 
dzie ona często wydatne poparcie. 

Dla Polski której cztery mniejszości 
narodowe stanowią łącznie 35 procent 
ogólu obywateli, powstanie tu problem 
tak donlosły a zarazem trudny, że nasl 
statyści będą musieli paświęcić mu bez 
porównania więcej czasu, uwagi i wy- 
slików, niż się to działo dotychczas. 

Żydowski „Nowy Dziennik” wycho- 
dzący w języku polskim w Krakowie 
odpiera zarzuty, jakoby kongres ge- 
newski mniejszości oczerniał pań- 
stwo. 

Nie można bredzić o „oczernianiu 
państwa” | o „zdradzie stanu”, lecz 
trzeba zająć stanowisko wobec tych 
rezolucyj, jeśłi się chce problem mniej- 
szościowy traktować poważnie. A trze 
ba poważnie traktować tę sprawę, bo 
problem jest ważny I trudny zarazem— 
wszak trudnym jest wogóle problem 
współżycia ludzi | grup ludzkich mię- 
dzy sobą. 

Dalej zzś czytamy: 
Oto program mniejszości narodo= 

wych. Mieszczą się w nim elementy 
zdrady stanu? Wedie przekonania Ge- 
newy ma się rzecz wprost przeciwnie: 

ka dla porozumienia narodów, a tem 
samem dla pacyfikacji Europy*. Trze- 
ba tylko raz na zawsze przyswoić so- 
bie jnną jeszcze prawdę genewską: 
„Swoboda narodowoskulturalna jest tak 
samo duchowem dobrem świata kultu- 
ralnego, jak swoboda religijna”. 

Jeśli większość — nietylko w Polsce, 
ale I wszędzie indziej — tę prawdę, ten 
dogmat wcieli w życie, to nie będzie 
miała więcej potrzeby skarżyć się na 
to, że się ją oczernia... 

O jednem trzeba tylko pamiętać: 
skoro starożytne i średniowieczne me- 
tody wytępiemy wyszły z mody I są 
już nie do użycia,to szukać należy no: 

  
życia. Kongres mniejszości narodowych 
w Genewie wskazał drogi jakimi kro- 
czyć należy, jeśli się nie chce dojść do 
nowego chaosu, no nowych wojen, do 
zupełnego upadku cywilizacji europej- 
skiej. 

\ — 
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prawdziwego wodza swoich młodszych 
i starszych wychowanków. | nie tyl- 
ko jest wodzem swojej orkiestry, ale 
Jako znakomity pedagog, kapelmistrz 
1 kompozytor powinien być wodzem, 
instruktorem dla swoich kolegów w 
innych pułkach i dlatego jego orkiest- 
ra stoi poza konkursem, i służyć po- 
winna jako żywy wzór, jak należy ог- 
ganizować wojskowe zespoły muzycz: 
ne, jak je kształcić i rozwijać. Jako 
kompozytor, prof. Reszke w wykona- 
nych na koncercie własnych utwo- 
rach treści religijnej (właśnie orkie- 
kiestry wojskowe powinne iten dział 
uwzględniać, gdyż często występują 
w kościele), wykazał wytworną umie” 
jętność opanowania formy i techniki 

_ współczesnej, a, w credo, gdzie w 
zgrzytach dysonansów wyśpiewał ból 
może i własnej duszy, a następnie, 
gdy z rozwiązania trudnych przejść 
harmonicznych, w brzmieniu modlą- 
cych się organów — wielka jakaś pły- 
nie pokora i pogodzenie się z losem, 
głębokie wywiera wrażenie i zyskuje 

zwzględny szacunek dla kompozy- 
torskiej inwencji. Po kapelmistrzu I 
ompozytorze tej miary możemy się 

Spodziewać,ze stworzy wkrótce zespół 
L Nyczkowej orkiestry wejskowej i że 

: dorównamy — гаБогсот, gdzie, 
 Amiaszcza w Austrji, orkiestry na wy: 

    

szeregowych rezerwy i pospolitego 
ruszenia podaje się do wiadomości, iż 
w stosunku do tych szeregowych re' 
zerwy i pospolitego ruszenia, którzy 
wbrew zarządzeniu Dowódcy O. K. lil 
z dnia 21. IX, rb. L. 191970 og. nie 
zgłosili się do Zebrań Kontrolnych 
w swoim czasie zostaną zastosowane 
jaknajdalej idące środki represyjne 
tudzież kary, przewidziane w odnoś- 
nych przepisach wojskowych. 

URZĘDOWA. 

— Kary za niezgłoszenie się na 
zebranie kontrolne. Wobec skon- 
statowanego faktu niezgłoszenia się 
do Zebrań Kontrolnych niektórych 

sokim stały poziomie. Na razie woj- 
skowości naszej szczere przesyłam 
gratulacje z powodu tak bujnego żni- 
wa ostatniego koncertu. | 

| Przy tej sposobności poruszyć mu* 
,szę bardzo ważną i na czasie sprawę, 
a mianowicie sprawę tworzenia or- 
kiestr i nauki gry na dętych iastru- 
mentach w naszych zakładach nau- 
kowych. Ze stanowiska pedzgogicz= 
nego i hygjeny uważam  zbożne te 

wysiłki każdego wyższego zakładu i 
| władz szkolnych za mało pożyteczne, 
a nawet szkodliwe. W przeciwieństwie 
do wojska, gdzie potrzeba utrzyma- 
nia orkiestr powstaje z bojowych nie: 
jako i ćwiczebnych pobudek i stałą 
tworzy organizacje, często artystycz- 

| пе, uczniowie przygodnie ucząc się 
| gry na dętych instrumentach, ani tej 
j perfekcji wykonania nie mogą zdc- 
być, ani im to nie przynosi wiele po- 

|żytku. Jeszcze w seminarjach nau- 
czyclelskich, aby przyszły nauczyciel 
mógł na wsi, lub w miasteczku, tam 
organizować orkiestry wiejskie, lub 
amatorskie, ale przyszły prawnik, le- 

«karz lub filozof? Rzadko kiedy na stu 
jeden, znajdzie się w tem położeniu, 
że wykorzysta wyjątkowe zdolności i 
wyjątkowo zdobytą umiejętność np. 
gry na trąbce, lub puzonie, albo na 
mecie, no, i odważy się gdzieś na za- 

  

Ta trzecia rezolucja, wobec bliskiego | 

wowe państwo, zalnteresowane bezpo- | 

w tym progiamie mieści się „przesłan- | 

  

KOGA KOJSECĘ WSE 

SOFJA. 26.X. (Pat). (Bułgarska 

grecką. 

gicznie Petricę. 

osoba zabita i jedna raniona. 

  

  

E Mes R I 

W kotle balkanskim. 
Zbrojne starcie. 

agencja telegraficzna). Na południe 
od Petricy na posterunku granicznym bułgarskim L. 8 zajętym obecnie 
przez wojska greckie, te ostatnie ustawiły artylerję. 

Miasteczko Marakostino i Petrewo są bombardowane przez artylerję 

Wczoraj wieczorem piechota oraz artylerja grecka ostrzeliwały ener- 

Jak donoszą, w miasteczku Petrewo z pośród ludności cywilnej trzy 
osoby zostały zabite a dwie ranione, zaś w miasteczku Pipewica jedna 

Obfite deszcze czynią niezwykle przykrem położenie uchodźców, któ- 
rzy w liczbie z górą 10 tysięcy obozują pod gołym niebem. 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ligi. 
Chamberlain weźmie w niem udział. 

LONDYN. 26.X. (Pat). Austen Chamberlsin wyjechał stąd dzisiaj rano 
do Paryża, gdzie weżmie udział w jutrzejszem nadzwyczajnem posiedzeniu 
Rady Ligi w sprawie konfliktu grecko bułgarskiego. : 

Minister spodziewa się, że nazajutrz, to jest we środę, będzie mógł 
powrócić do Londynu. 
  

WÓJSKOWA. 

— Dokoła uroczystości »ogrze: 
| bu zwłok Nieznanego 
W związku z mającemi się odbyć w 
Warszawie uroczystościami pogrzebu 
zwłok Nieznanego Żołnierza, biskup 
polowy ks. Gall wydał zarządzenie, 

by w dniu 2 go listopada b. r. kape- 
lani wojskowi urządziii uroczyste na- 
bożeństwo żałobne za spokój dusz 
poległych za Ojczyznę, zaś po mszy 
mają wygłosić krótką nauką, którą 

Ponadto kapelani mają w  poszcze- 
gólnych „oddziałach przeprowadzić 
krótkie pogadanki, wyjaśniające Zna- 
czenie uroczystości, odbywających 
się w Warszawie. (zd.), 

SPRAWY PODATKOWE. 

— W sprawie podatku od lo: 
kali. Związek Pracowników Państ- 
wowych zwrócił się do m. Ministra 
Spraw Wewnętrzaych z prośbą o jak 
najdalej idące ulgi w opłacie podat- 
ków od lokali dala funkcjonarjuszy 
państwowych. Związek prośbę swą 

, motywuje tem, iż wysakość podatku 
jest tak wielka, iż przeciętny urzęd- 

olnierza.' 

winni zakończyć procesją liturgiczną. | 

— 

zmiany ustawy o podatku majątko- 
wym. 

W myśl projektu zaniechane ma 
być podwyższenie kontygentów po- 
szczególnych grup płatników. (I) 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Uniwersytet Powszechny 
im. Ad. Mickiewicza rozpoczął wy- 
kłady w nowym 
Pohulanka 
34, Il piętro. 

Dalsze zapisy przyjmuje tamże 
Sekratarjat w godz. 6—8 wiecz. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

lokalu przy ul. W. 
14, szkoła powszechna 

— (Ulgi w opłatach akademic- 
kich. Przedstawiciele Komitetu Wyko 
nawczego, Akademickiego zgłosili stę 
w dniu 22 X, br. na audjencję do 
P. Ministra W. R. i O. P. prof. Grab- 
skiego, w sprawie opłat akademic- 
kich. P. Minister po wysłuchaniu 
dezyderatów młodzieży, obiecał pod: 
dać gruntownej rewizji rozporządze- 
nie Ministerstwa w sprawie podwyž- 
szenia opłat, gdyż jak zaznaczył, wy” 
konanie tego rozporządzenia pociąg 
nęłoby za sobą niepożądane na- 
stroje w stosunkach pomiędzy mło- 

nik musiałby zapłacić około 30 proc. | dzieżą, a władzami akademickiemi. 
swego wyposażenia, co bardzo ujem- i Ponadto w myśl wyjaśnień p. Mini- nie wpłynęłoby na ich budżet, który Stra, niewłaściwie pobrane nadwyżki, 
I tak jest aż zanadto skromny. Pan będą zaliczoae na poczet innych 
Minister Spraw Wewnętrznych, przy- opłat egzaminacyjnych. Zobsczymy, 
chylając się do wyłuszczonych przez | czy p. Minister dotrzyma słowa. (zd) 
Związek dezyderatów obiecał prośbę › 

związku wziąć pod uwagę i w miarę | OPIEKA SPOŁ.I OCHR. PRACY. 

  

  

du Pośrednictwa Pracy p. Aleksancer 
, Janowicz, w dniu dziejszym wyjeżdża 
| do powiatów Swięciańskiego, Brasław- 
' 
į j skiego i Duniłowickiego, a to w 
związku z prowadzoną obecnie akcją 
ubezpieczenia robotników na wypa- 
dek bezrobocia, oraz projektowanej 
rekrutacji robotników rolnych do 
Francji. Wymieniona podróż ze 
względu na większą ilość spraw 
potrwa przypuszczalnie 5 dni. (I) 

— Sekretarjat Komitetu „Chleb 
dzieciom” za naszem pośrednictwem 
zawiadamia, iż lokal jego mieści 
się przy ul. Wielkiej 34—4 i czynny 
od 5 do 7 wiecz. codzienie za wyjąt: 
kiem świąt. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Zatarg pracodawcy z robot- 
nikami. W fabryce Tregiera (ul. 
Ponarska 83) wynikło nieporozumie- 
nie pomiędzy robotnikami, a praco: 
dawcą na tle ekonomicznym z po- 
wodu nie zapłacenia robotnikom 
należnych zaległości. 

Wymieniona sprawa została skie: 
rowaną do Inspektoratu Pracy celem 

j rozstrzygnięcia zatargu. (I) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Jeszcze ograniczenie tego 
<o jest juž ograni:zone do mini- 
mum. Ministerstwo Spraw Wewnetrz- 
nych wydało okólnik,  zalecający 
związkom samorządowym możliwie 
najdalej idące ograniczenie wydat- 
ków inwestycyjnych. 

Przedewszystkiem wedle wskazań 
Ministerstwa muszą być zredukowa- 
ne takie wydatki inwestycyjne, które 
pociągają za sobą sprowadzanie towa- 
rów z zagranicy, albowiem wymaga 
tego wzgląd na konieczność zrówno- 
ważenia bilansu handlowego Państ: 
wa. 

„Ograniczenie inwestycyj”. A więc 
rzeczy które niejednokrotnie się tak 
paląco potrzebne, Ciekawe dlaczego 
Min. Skarbu nie zwróciło uwagi na 
sprowadzenie zupełaie  niepctrzeb* 
nych hełmów przez policję z zagra: 
nicy, gdy na upartego odpo: 
wiednie zamówienie mogło być wy- 
konane w kraju, 

— Gos.odarcze instrukcje M. 
„8. W. cla samorządów. Ministerst- 
| wo Spraw Wewnętrznych w najbliż- 
szym czasie rozesłać ma do związków 
komunalnych okólnik w sprawie go» 
spodarki finansowej i budżetu na 
rok 1926. 
iš Okóloik zawierać będzie wska- 
zówki co do sposobu osiągnięcia 
przez związki komunzlae równowagi 
budżetowej w nadchodzącym roku 
gospodarczym w płaszczyźnie polity* 
ki oszczędnościowej, która jest naka- 
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wych metod— metod pokojowego współ- - 

możności poczynić dla urzędników 
pewne ulgi, zastrzegł sobie jednak, 
że definitywną odpowiedź da w naj- 
bliższych dwuch tygodniach. (zd) 

— Zaległ.ści podatkowe. Mi- 
nister Skarbu p. Wł. Grabski przy- 
pomina, że z dniem 15-go paździer- 
nika br. upłynął termin płatności 

| 2-ch podatków: 
i 1) Pierwszej raty podatku grun* 
„towego za rok 1925, odroczonej tym 
płatnikom, którzy najbardziej ucier- 
pieli wskutek zeszłorocznej klęski 
nieurodzaju; : 

2) podatku przemysłowego (od 
obrotu) za pierwsze półrocze 1925 r. 
Przeto władze skarbowe już przy- 
stąpiły do egzekwowania wymienio- 
nych podatkow i w interesie piatni- 
ków leży niezwłoczne uiszczenie za- 
ległości podatkowych, a to w celu 
uniknięcia kosztów egzekucyjnych. 

„ — Zmniejszenie podatku ma- 
jątkowego. Jak się dowiadujemy, 
w najbliższych dniach ma być waie- 
siony do Sejmu rządowy projekt 

kazanej prowincji wystąpić w charak» 
terze instruktora domowej orkiestry. 
Większość uczniów nie zdobywa u: 
miejętności opanowania nawet jedne: 
go instrumentu, a dowodem tego 
owe krzykliwe pochody szkół z orkie- 
strami na czele, żywo przypominające 
orkiestry weteranów austryjackich z 
66 go roku w Małopolsce. Ponieważ 
nauka gry w szkole postępuje naj- 
częściej szybko i przygodnie, a każ- 
da szkoła „raz—dwa” chce mieć deko- 
rację zakładu w pochodzie i w innych 
uroczystościach, wybór kompozycyj 
marszowych, lub mało wartościowych, 
zastosowanych do poziomu umie 
jętności i techniki władania  instru- 
mentem wychowanków zakładu, ро- 
wiedzmy szczerze, nawet nie umuzy- 
kalnia młodzieży, ale manieruje jej 
słuch i smak muzyczny, a szkodzi 
zdrowiu z powodu nieumiejętnošci 
oddechu (rozedma płuc) i zabija 
głosy. 

Bezpośrednią przyczynę upadku 
chórów szkolaych 1 pozaszkolnych 
widzę także wtej maoji orkiestrowejl 
Młodzież wydyma struny głosowe i 
pochopna zawsze więcej do uroczy” 
stościowych produkcji i zachęcana do 
tego ambicją dyrektorów zakładów,   traci głosy 1 ochotę do śpiewu. A 

' tempie. 

przecież właściwie naukę śpiewu chó: ! 

— wypłata zasiłków bezrobot- 
(nym. Ww myśl ustawy z dnia 28-go 
lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia Państwowy (- 
rząd Pośrednictwa Pracy w dniu 
wczorajszym wypłacił 212 robotni- 
kom bezrobotnym 2250 zł. (I) 

— Obiady dla pozbawionych 
pracy. Od dnia 1 listopada będzie 
zwiększona ilość obiadów dla bezro- 
botnych pracowników fizycznych o 
50 portyj, czyli ogólna ilość wyda: 
nych obiadów wynosić będzie 550 
porcji dziennie. 

Pracownikom bezrobotnym umy- 
słowym już wydają się obiady w iloś- 
<i zwiększonej tj. 75 porcji dziennie. 

— Zapotrzebowanie na robot- 
ników. Do Państwowego Urzędu 
Pośrednictwa Pracy wpłynęło zapo- 
trzebowanie na wyjazd w kraju do 
fabryki zabawek w Kaliszu na dwóch 
majstrów zabawkarskich, orez do 
Otwocka na 20-tu tokarzy l-ej ręki. 

— Wyjazd instrukcyjny. Za- 
stępca kierownika Państwowego (rzę- 

ralnego należsłoby poważniej w szko- 
łach kontynuować, bo nauka ta umu- 
zykalni młodzież, uszlachetni i każ- 
demu prędzej uszlachetni życie, niż 
gra na trąbce, otwierając pole do 
współudziału w szerokich zrzeszeniach 
śpiewackich. 

Tych kilka uwag mimochodem 
skreśliłem pod adresem władz szkol- 
nych, a do tematu tego powrócę. 
Tymczasem komunikaty operetkowe, 
które wybornie zastępują najśmielsze 
w pochwalach recenzje, zachęciły 
mnie do posłuchania wznowionej, 
granej już u nas „Doriny” Gilberta, 
Samą muzykę określić można mia. 
nem „miluchnej”, a fabułę operetki 
—słabą farsą. Mam wrażenie, że po- 
dobne napół muzyczne farsy wysta- 
wia teatr w ciężkim sezonie dla wy- 
poczynku chórów, albo, gdy niema 
wybitaych głosów w ensemblu, a 
dobrzy są aktorzy. Nie wiem, co spo- 
wodowalo dyrektorjum „Lutni" do 
wystawienia tej operetki, zresztą nie 
czynię mu z tego powodu dotkliwych 
wymówek.. P. Bańkowska milutko 
grała | śpiewała partję bohaterki; 
sekundował jej cały wybitny zespół, 

„tylko, niestety, w mało farsownem 
Na drugiem przedstawieniu 

będzie lepiej... 
W orkiestrze powitaliśmy nowego 

  

zem zarówno dla Państwe, jak i dla 
związków samorządowych. (I). 

— Wystawa drobiu. Polskie to* 
warzystwo hodowli drobiu w Wilnie, 
w dniach od 1 go do 8-go listopada 
włącznie urządza w m. Wilnie wy 
stawę drobiu. (I). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Kursy dla szoferów. Grupa 
inteligencji żydowskiej poczyniła kro- 
ki celem zorganizowania kursów 
szoferów dla inteligencji żydowskiej, 
której poważna część w związku z 
gospoderczem  przesileniem  pozba: 
wiona jest pracy. 

— Wyjazd senatora Rubinsz- 
tejna. P. senator Rubinsztejn, jako 
członek wszechświatowego komitetu 
sjonistycznego wyjechał do Berlina 
na posiedzenie tegoż komitetu, któ- 
re odbędzie się w przyszłym tygod- 
niu. 

— Ze związku literatów ży- 
dowskich. Na ostatniem zebraniu 
wybrany został zarząd związku lite- 

  
p i 

,kapelmisirza p. Szczepańskiego, któ- 
į tėgo nazwisko poprzedza pochlabna 
reputacja z Krskowa, a, oile 2 pierw- 

i szego występu można sądzić, zupelnie 
zasłużona. P. Szczepański prowadzi 
orkiestrę sprężyście i ze smakiem, a 
śpiewakom towarzyszył dyskretnie. 

Dochodzą nas wieści, że w „Lut: 
ni“ w najbliższych dniach, pewna 
część niedobitków operowych, sta- 
łych mieszkańców tego miasta, ar- 
tystów amatorów, wystawić zamie- 
rza operę Moniuszki „Halkę*. Mój 
Bożel i jeszcze mało doświadczeń 
zeszłego sezonull I gdzież to się zz- 
mierza  masakrować tak narodo- 
we dzieło największego naszego 
wileńskiego mistrza?| — Ма scenie, 
gdzie nawet w operetce dekoracja 
szwankują, a horyzont, jak w „Ma- 
ticy„ wali się na głowy — @а- 
chów i grających aktorów, lub imitu- 
jac zachód słońca, nito promieniami 
wybucha widocznych fałdów niebie- 
skiego sklepienia? A gdzie odpowie- 
dzialność artystyczna?l.. 

Jeżeli paniusie i panowie chcą 
koniecznie śpiewać, to proszę wybrać 
Inne opery, sle nie „Halkę” w tych 
warunkach Zbrodnię wobec narcdo- 
wego sumienia i wobec sztuki pol:   skiej należy tępić w zarodkul 

“Prof. Adam Ludwig. 
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ratów i dziennikarzy żydowskich w Na podstawie przeprowadzonego do- — Dziecko utopiło się w balji.c Linja III. W. Pohulanka — Antokol. = przyszłość więc będą obowiązywać nó* 
składzie następującym: pp H. Abra- chodzenia stwierdza się, że st. przod. W dnlu 17 b. m. we wsi Kruczyno, gm. Początek ruchu godzina !6 m. 45, ko- stępujące ceny: 

NFZ Ostrowski rozwiązując zebranie dn. 4.X rb. Dokszyckiej, wskutek pozostawienia bez | niec ruchu g. 23 m. 42., początek ruchu w Słonina solona 1 gat. kilo. . . . . a 
mowicz, A. J. Goldszmidt, S. Dzejez, w Rudziszkach postąpił zgodnie z prawem dozoru utonęła w balji Małko Jadwiga lat święta g. 7 m. 45, koniec ruchu g. 23 m 42. ' ы т EDU Z IE, 2.83 
M. Zilburg, Ch. Lewin, S. L. Citron i poleceniem wydahem mu w tej mierze 2, córka Adolfa. W ruchu 8 autobusów. Kurs jednostron- W WEdZODEU ©) U USZZE, 3.60 
12: Rejzen. przez Starostwo pow. Wileńsko- Trockiego; — Wyższa kombinacja. Przepro- | ny trwa 36 min, zaś przerwa między auto- i $ ŚWiGŻE 55.305007, NI 

2 РОС2ТУ. zebranie a się z osób nienależą- Ai rone griodzenia. Arikos rabunku | j busami 3 min. ! » меа!ег5Кка .. .. .... 3.60 
- cych do Zarządu Kasy Spółdzielczej, oraz w dniu 23JX rb. оКою $м!ес!ап па oso- ma. -SZMBIĘC: bIERY 2 20 4 75 ojc DO 

nie mających pozwolenia na odbycie ze- bach Borsukówny (a nie Barcikówny) jak ; | Linja Ne: ZAS orEss od, ” SEA e si i 
— Rozszerzenie sieci telef. prania od Zarządu Kasy Spółdzielczej omyłkowo podano poprzednio) Lnby i [ej | 6 K Sidla "salona: Ža O 

telegraf. i przywrócenie agencji. ani też od Władz Administracyjnych | inst. ojca Borsukowa Andrzeja — nie ujawniło, | Początek ruchu godz. 6 m. 45. Koniec “ gweże 110110010 3 40 g przy h 23 m. 3 tek w šwlet Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegra-; Komendant PP. Okr. Wileńskiego lecz z okoliczności sprawy należy przy- IUC BSE, koo Sdz av SehabiplečzonY r budce 4.50 
> puszczać, iż wymienieni rabunek symulo- godz. 7 m. 45., koniec godz. m. ść. Szynka gotowana. . . . . . .... 4.60 fów w Wiinie komunikuje, iż z dniem , WYPADKI i KRADZIEŻE. wali. i. W ruchu 4 autobusy. Kurs jednostronny Szjceson włoski. . « 1%... 3.20 12 października br. zaprowadzono nA — Nie przeszkadzali, a pomóc t'va 18 min. a przerwa między autobu- sa arvabskton i 4 L= 

służbę telegraficzną i telefoniczną w W Wilni nie mogll. Przeprowadzone dochodzenie SAmi 9 min / k ERKSA ien u G44 1.73 
urzędzie pocztowym Łysków powia- nie. Wio Skok, Dal Miasota a 2 Linja Nr. y: = Kwiałowa (Hale) Kiełbasa B a ks 5 

& i RL szo omyłkowo podano poprzednio. st. Towarowa. į е pašžtetowa:. 14 V ее 
tu Wolkowyskiego, z dniem 15 go Samobójstwo. Dn. 24.X o g. 8 gm. Krasne, wybuchł w dn. 29.lx r.b. wsku= P tek h dz. 6 m. 45 I koniec 5 litewska . . . . 460 października br. w urzędzie poczto Ma 45 V gė al As poras (ek zaptószeniał Ognia (przez: cobOIKÓW, Pw aż m z i 1 R sila zE 07 350 

się życ! Ww. rochowicz zam rz! . ° ' ч wym Bielica powiatu Lidzkiego, z ab se. Ionacajė, 16. Zwłoki przewiestońie zatrudnionych przy młocarni. Stwierdzono W ruchu 2 autobusy. Kurs jednostronny 8; GECZOSUKÓWEMĆ poi Olu 20000 1.90 
dniem 19 października br. została go kośicyiw. Jikaba: Owoc iż MAMI AKR B twa LE Tali „ mor Da A 2 

utrudnia: rac! z szen o ‚ lecz $ row: os A 0074 * resktywowana  agencja pocztowa > z. Ke pociaga: S nie Žalos“ 28 Šalia do Žašsniki po» Pozatam Delegztura Rządu usta: 5 kadowska _______ . 320 
Stare Piaski w powiecie Kosów Po- spe Ša c 5 RA DIE Litwy: nieważ pilnowali swoich budynków zagro liła ścisłą marszrutę, którą podajemy 2 * l! gat. + 3% leski. (Pat) | Rbram Nagolės ski a ОНа Szara Sio) sę" ogniem. Do siaivianių Roa *_ niżej: Lasas z Gr sia kc z» 

Ž „ dużej mierze przyczyn się żołnierze M iš ” erbalnia +. . « «. « *. ZEBRANIA I ODCZYTY. Pt26 £„Wymienionych przesłano do dyspo- Baonų 86 pp. I 10 Baonu KOP. Akta skie- Linja I-a—Dworzec osobowy—Zwie- | © sdęmi.- 11111... 3— 
— 27" saugių Ea0ų, herki. Dn. 25X TOWano do podprokuratora. rzyniec. Serdelki 4-4 a ! 3.20 

273 WiE (Tow. Tokarskiego R SERCA kacżani przez ul. Kolejową—Ostrobramską—Ba' Boczek . . « « « « 1 1 1... . i 3.20 o a go. 'o g. 16 zatrzymani zostali jako oskarzen zyljańską — Końską—Hetmańską—Wieiką— Karkowina ||| 22] 1 1] 1] 160 
We šrodę 29. X. o godzinie 8 wie- Nopiaia aoas aeis S Sa Zamkową — Mickiewicza—Tomasza Zana— Parówki . . « « « « «411... 3.40 
czorem odbędzie się posiedzenie Ukrycla podatków Iz PACS, S : Giezyminowską — Dzielną—Witoldową—To- Rolada z proś. . . « « . . « . . . 4.50 
Wil. Tow, Lek, w Ból własnym | janska D; inikaAska 18, Jos I Widezzoany Teatr i muzy ka. A: Rozmaltošei « «3 14: 5. 1. 420 
Zamkowa 24. i aaa O S i Linja II ga—Dworzec osobowy—kKal- ” Il gat. . . . .. 3 40 . Zawalna 33. — Teatr Polski (Lutnia). Dziś ukaże waryjska. Obržynkiii gal 264 alse Ai 570 180 Porządek następujący: 1) Odczy- | — 2 Fosji Sowieckiej? Pak. slę po raz 4ty świetna operetka Gi'berta оа Ana aaa waraówać | Kóllely webowe оН 20240 

alaiprotokulų bopižadbiago „zebra: | Pa Mika M alt arai So > ns ннн Bo poklasis AR Žala = Jagiellońską — М!Ъкіеп!сп—ё\’і- Mięso A 1-2 A 2.40 | > znanie, dzięki wytwornej grze całego zespołu Jeńska —- Kalwary |AkĄPSSZAŃCEWĄCEWARKOW Polcówich e. 50%) aa as «s 4.60 nia. 2) Pokaz chorego z kliniki dzie- 
cięcej Un. St. Bat. 
Pokaz fabrykatów Pabjanickiego Tow, 
Przemysłu Chemicznego. 4) p. Dr. 

3) p. G. Rosner. | 
nieposiadający dowodów osob. Zatrzymani 
oświadczyli, że przybyli z Rosji sow. Do- 
chodzenie w toku. 

— Wiero, gdzie twoja koza! Dn. 

  
    

  

1 malowniczej wystawie. 
W rolach głównych wystąpią M. Bań- 

kowska, J. Redo, L. Sempoliński, B. Horski, 
J. Zaremba i Br. Witowski. 

  

    

ską—Kalwaryjską. 

Linja Ili-a—Antokol — W.- Pohulanka 
przez Antokolską— Kościuszki —Arsenal- 

    
  

  

Ceny te zostały zatwierdzone przez Ko- 
misarza Rządu, p. Wimbora i sprzedawanie 
towaru po wyższej, od ustalonej, cenie bę* 
dzie uważane za uprawianie lichwy. (zd) 

  

  

  

  

  

  

dzlono ko: 1 Ity kapel- — — — = Wąsowski „Pormuła leukocytowa w |25:X 9, 99dz. nieustal. skra Operetkę prowadzi znakomity kapel- ską—Micki wicza—Jagiellońską—Zawalną wart. 30 zł na szkodę Wierze Zylin, za istrz teat kowski: ‚ WŁ. Szcze- Po WE —Sw. ее ———— ropnem zapaleniu ucha środkowego przy ul. Kalwaryjskiej 62 a e pański sca za 0 z Senna kai iu ogi j z uzwzględnieniem bakterjologji tego „Doliniarze* pracują. Dn. 25.X o Operetka liczyć może na długotrwałe UWAGA: Od 1—V do 15—]X auto- Giełda warszawska cierpienia. 5) p. Dr. Kosiński „Z ba-j 9: 18 » w przejściu ul, Mickiewicza skradzio- ' powodzenie. i busy kursują do Pośpieszki, pozostałą 
dania nad układem żylnym kończy. Ko a zł. Marjl Pietroszewskiej, zam. w; ____ ah nA . część roku do ul. Gołębiej. й 4. 26—Х 25 r. Gielda pienięžna owlu. 
ny dolnej*. 6) Sprawy administacyjne. — Magistrat okradziony, złodziej | Linja IV—Pl Orzeszkowej-Zarzecze Belgja A So) o 

„| =2tapany. Dn. 24X o godz. nieustal. do- przez ul. Mickiewicza— Królewską—Sw. Dolary 602 604 600 
ROŽNE: | konano kradzieży części samochodowych, „Ostateczne uregulowanie Anny—Zarzeczną — Połocką do ul. Krzywe „Holandja  241,621/ 24223 241.02 wart. 258 zł. na szkodę Magistratu m. Wil- Koło. ! Londyn 29,10 29,17 29,03 — Magik w Wilnie. Minister- | na. Sprawca kradzieży—Michał Szlifer, zóm. i ruchu autobusowego. | Llnja V—Hale—Stacja towarowa | Nowy York 5,98 6,00 5.96 stwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło OGAE ZO iGo Gi 300 | od zbiegu a AA IEJ Kijoskąć paYż i 24,41 24,25 : — Dn. . ! — wską — Kijowską— ‚ 5 A p. Sylwestrowi Konaszynowi, na u-| 1 urzędnikowi Deleg. Rządu Łopato, zam. Delegatura Rządu w dniu 16 go Foaaae olandą do i towarowej Wieleń sio sk = rządzenie tak zwanych przedstawień | Gimnazjalna 8. października 1925 r. zatwierdziła Go żśś do Imikll-at B włochy 23,82/1 23,89 23,76 magicznych sposobem objazdowym, — Dnia 24.X o godz. 9 skradziono 2 j ostatecznie schemat rozkładu jazdy, o zaś do linji ll-ej ZE kę Szwajcarja 115,57 11586 _ 115,28 w niektórych województwach, między | kołdry wart. 50 złot. Rdamowi Rniewiczowi, który zostat definitywnie ustalony, o „Zwierzyniec, to wobec tego, że ul. Siockholm 1607748 — 16118 — 160,37 zam. Chocimska 24. y Szańcowa i Werkowska obecnie jesz- Kopenhaga 14653 146, innemi i w Ziemi Wileńskiej tak, že |" Jai maraz to dosyć. Dn, 25X o tem, že na przyszłość ma być ściśle Wa Pp a оа 4569 14614 

w najbližszym czasie p. Konaszyn | g. 19 dokonano kradzieży 270 kgl. swiec | stosowany. Rozkład ten wszedł w ży- cze nie zabrukowane, p kr Franki fr. 24,43 24,49 24,37 zawita do Wilna. (1) wart. 550 zł. | 16 kgl. farby lakierowej na !cje z dniem 20 b. m. cowym tej linji tymczasowo ustalono ; proč: pož: konijess, 4850 : | Judela Krzyżyckiego, zam. M. Stefańska 11. Cały ruch autobusowy został po- zbieg ul. Kalwaryjskiej i Werkowskiej. 50,0 proc. Pož. konwers. 70 
za * „= Warto 300 zł. a co to niewia-; ;_„„j, na 5 linji z ustanowieniem SPodziewać się więc należy, że na Poż. kolej.  85—80—85 = m. : domo. Dn. 24.X e g.21 skradziono Gabje- į dzielony 4 reszcie nie badziemy wyczekiwali po Pożyczka zł. 394,68 List do Redakcji. lowi Rabinowiczowi zam. W. Stefańska 25. początku | końca ruchu I tak linja: rece mie za Ardešo asy, Pot doll ARG 

„ Paczkę. Wartość skradzionej paczki 300 zł. | y, 1, Dworzec Osob. — Zwierzyniec. wj d ska kala się niepetrzebnie. 43/8lo listy z, T.Kred. Z. przed. 16,50—16,20 
a oma = 2 dekretu z ga. 7111 Na prowincji. Początek ruchu godzina 6 aa ko- Ž oe wą AC tzw 20 r. w przedmiocie tymczasowych prze- ak W n niec ruchu godz. 23 m. 40., początek ruchu я pisėw prasowych (Dz.Pr. PP. 14) Komen- 23 Ming, 5 a nici w święta 7 m. 45, koniec godz. O m. 10. 6% obligacje rubl. 15 | 16 r.— 9,20 dant Okręgu Wilenskiego Policji Państwo- - o godz. , : W ruchu 12 autobusów, zaś kurs je- Maksymalne ceny na wy- wej przesyła w celu zamieszczenia z za» | zaśc. Turniszki, gm. Rzeszańskiej, dnostronny — 30 min. Przerwa między b kie Redaktor Józef Bat 1 Ётдктіт warunków wymienionych w art. Ryakiewicz Waclaw dokonat zabój: | autobusami — 5 min. roby mMasarskie. : atorowicz. 

anie Powolanego, następujące spro- | styą ną osobie swojej bratowej Ryn- Linja Nr. II. Dworzec Osobowy — W d.25-X z inicjatywy Referatu do walki stowanie: 
„W dzienniku „Kurjer Wileński" z dn. 

6.X 1925 r. pod tytułem: z Rudziszek, za- 
mieszczona została wzmianka, jakoby Ko- 
mendant posterunku policji w Rudziszkach 
st. przod. Ostrewski bezpodstawnie rowią- 
zał w dn. 4.X r.b, zebranie członków Kasy 
Spółdzielczej. 
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Biuro Inžynierskie i Przedsiebiorstwo Budowlane 

KURKIEWICZ-TURCHALSKI-ZARZYCKI 

  
kiewicz Katarzyny lat 50, zadając jej | 
stekierą kilka uderzeń w głowę. Po; 
dokonaniu zabójstwa Rynkiewicz Wła- | 
dysław zgłosił się do posterunku P.P. ; 
w Nowo-Werkach i tam został aresz- 
towany. 

Kalwaryjska. 
Początek ruchu godzina 6 m. 45, koniec 

koniec ruchu godzina 0. m.5, początek 
| ruchu w święta 7 m, 45, koniec g. 0. m.5. 

W ruchu 7 autobusów. Kurs jedno- 
| stronny trwa 28 min. natomiast przerwa 
między autobusami 8 min. 

z lichwą I spekuiacją w gmechu Delegatury 
Rządu odbyło się posiedzenie Komisji przy 
współudziale Komitetu Obywatelskiego, ce- 
lem przeprowadzenia nowej kalkulacji cen 

Iš tłuszcze | wyroby masarskie. Po dłuż- 
szych debatach udało się zniżyć ceny na | 
wspomniane artykuły do wysok. 10 proc. 

niezależny 

dzięki 

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

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

    

irjer Wileński 
demokratyczny 

starannemu doborowi treści, 

organ 

  

  

szczególnie zaś dzięki uwzględnieniu 

życiowych spraw szerokich warstw 

handlowo - przemysłowo = rolniczych 

społeczeństwa 

Kraków, ul. J. Dunajewskiego ,„Hotel Krakowski” II p. Tel. 2545—1368. 

Projektuje | 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, 

oraz kolejki gospodarcze i leśne wąskotorowe. 

Obejmuje kierownictwa budowy, oszacowania i udziela porad technicznych. 
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URL RRKT ik RO KAINOS DKA TTD AU INC UEI ION Я) l Pp. "RRORE inżynierom, Kupcom i Przemyslowcom 

FF osoczesna ow  ||Biuro Przepisywań $1 Grabowskiego 

czytany jest przez wszyst- 

kich w Wilnie i na prowincji 

Komu przeto zależy na zjednaniu 

najszerszej klijenteli 
niechaj śpieszy z ogłoszeniami do 

BUKA KEKLAMO VELO 
Stefana Grabowskiego 
wWilnie,ul. Garbarska Nr.1 
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ajprzyjemniejsza m Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. ajkrótsza 
! Обабана, Lwówę, Podania, ofarty, kosztorysy, utwory literackie ajwygodniejsza 
E aaa Krakowai Wlednia przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 
TYLKO SAMOLOTAMI 

Polskiej Linji Lotniczej 

Cel osięgnie 

zaoszczędzi czasu, pieniędzy i trudu, 

bo w układzie ogłoszenia pomogą 

mu fachowcy bezpłatnie i bezstronnie. ODA RI 
Jedyne źródło gdzie można nabyć 

które kursują codziennie gli [i] JI | tanio; gwarantowane i 

INFORMACJE: \ _obuw. wyrobów więziennych, Rutynowana i | r 
D-ra Ihnatowicza | | (Wala jest firma „POL-BUT* 

Bonifraterska 10, tel. 496. 

9 00. 
8-50. biuralistka poszukuje po- 

sady w Wilnie lub na 
wyjazd. Chętnie przyjmie 
posadę ekspedjentki lub 
kasjerki. Zgłoszenia do 
Kurjera Wileńskiego lub 
zauł. Mahornetański 6—3 

Zdolna 
służąca do wszystkiego 
z dobremi referencjami 

poszukuje pod Gdań- 
ska 1 

. WARSZAWA: Żarząd, Nowy-Świat Nr. 24 tel. 
Lotnisko, ul. Topolowa & 

KRAKÓW: Ekspozytura P. L. L, 
ul. Św. Anny Nr. 4 " 

L W O W: Ekspozytura P. L. L. 
Hotel George'a & 

GDANSK: Zastępstwo P. L. L. 
Lotnisko Wrzeszcz „ 41531. 

W IE DEŃ: Zastępstwo P. L. L. 
Wiedeń |, Tegetthof „ 72-5-75. 

* 

Nydawen w imienia współwinicieścii dńsać Haiarawiuz, 

Specjalny wytwór ro: 
ślinny posiada w wy 
sokim stopniu wła: 
sność wydelikatniania 
oczyszczania i od- 
świeżania twarzy. U- 
suwa zmarszczki, po- 
ry, dołki ospowe pry- 
szcze, liszaje i wągry. 
Odznaczona 15 me- 

dalami. 

Haucycielka: 
studentka uniwersytetu 

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

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

szki Ne 8 m. 4. 

Brak, „kax”, zeligowzkiege 1 

  

32 22. 

6 10. Krawcowa 
wykonywa wszelkie ro* 
boty w zakresie krawie- 

czyzny wchodzące. Może 

pracować w Pok. 

domu. Zarzecze 24 m. 7. 

Poszukuję 
spólnika oraz ekspe- 

djentki z kaucją 1500 tam 

się sprzedaje fortepjan 

niedrogo. Bonifraterska 
10. tel. 496. 

           


