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2 LISTOPADA 1924 R. 

dnii obchodu larodn Polskiego 
KU UCZCZENIU ZWŁOK 

NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA 
odbędzie się 

NABOŻEŃSTWO UROCZYSTE 
w kościele ewangielicko - reformowanym 

o godzinie 5-ej po poł. 

Rolegjum Ewangielicko-Reformowane w Wilnie, 

WRACA ККК ж ККК E 

Szafy, stoły, garnitury salonowe, otomany, materace i t. d. 

Nadszedł wagon krzeseł wiedeńskich. Własne warsztaty: tapi- 
cerski i stolarski, pod osobistem fachowem kierownictwem. 
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Sytuacja „Partji Pracy”. 
Parlamentarny Klub w czerwcu r. 

b. wydał enuncjację, stwierdzającą 

katastrofalny stan naszej gospodarki 

społecznej i państwowej. Bylibyśmy 
niezmiernie szczęśliwi, gdyby jego 

ówczesna ocena okazała się niezgod- 

na z rzeczywistością, gdyby Życie za- 

przeczyło tym przewidywaniom. Nie- 

stety, jeżeli już podówczas staczaliś- 

my się po pochyłości, dzisiaj pochy- 

łość ta z dnia na dzień staje się bar« 

dziej stromą. Niedobory naszego bi- 

lansu płatniczego kurczą i tak nie: 

wielki zapas kruszcowego i dewizo- 

wego podkładu naszej emisji. Kurczy 

się wskutek tego sama emisja, co w 

kraju otak małej ilości znaków cble- 

gowych równa się wysychaniu re- 

sztek krwi w żyłach. Zmiejszanie 

kredytów gasi coraz więcej ognisk 

pracy, wyrzucając coraz liczniejsze fa- 

le bezrobotnych na bruk. Poszukiwa- 

nie za wszelką cenę gotówki wywo- 

łuje drożyznę pieniądza, przy której 

wszelkie kalkulacje stają się chime- | 
ryczne, i powodują run ma banki, z 

których parę zaledwie nie stoi nad 
brzegiem przepaści. Zboże, ;którego 

mamy nadmiar, obrodziło nietylko u 

nas. Z głównym naszym odbiorcą — 

Niemcami -= prowadzimy wojnę cel- 

ną. W tych warunkach budżet pań- 

stwa staje się fikcją, wzywanie do o- 

szczędności — szyderstwem, dzień ju- 

trzejszy walącą się na głowę kata- 

strofą. 

, Społeczeństwo, które do wczoraj 

Aleopisaną lekkomyślnością żyło z 

dnia na dzień, przerzuca się dziś do 
tozpaczy, smaga się strachem, syci 

nie w kontroli obcych, nie pytając 

nawet, czy się kto zechce tej kontro- 

li podjąć. Inni, nie odwracając gło- 

wy, unoszą szczątki osobistych mająt- 

ków, oddzielając swoją sprawę od 

sprawy publicznej. Nikt już w nic i 
nikomu nie wierzy. Nikt za nic nie 
chce odpowiadać, Zmierzch wszelkich 
autorytetów wytwarza nastroje, przy 
ktorych wściekłość głodnego, która 
może lada chwila wybuchnąć, można 
będzie powstrzymać tylko siłą — do- 
póki jej starczy. 

A przecież to tylko jedna strona 
obrazu. W poiityce zagranicznej spo- 
łeczeństwo usypiane demagogją, za- 
truwane nacjonalizmem,  przespało 
kilka lat na laurach—cudzych i zwię 
dłych laurach—i budzi się dziś z prze- 
reżeniem, widząc ze ździwieniem, że 
okrzyk „precz z Niemcami" nie jest 
już najwidoczniej we współczesnej 
Europie tarczą wystarczającą, skoro 
po raz pierwszy od traktatu wersal- 
skiego Niemcy, zapraszane z hozora 
mi, siadają do stołu obrad wtedy, kie- 
dy Polska czeka na wyrok pod 
drzwiami. Na kreszch jest pewne u- 
spokojenie, trochę dzlęki lepszej o- 
chronie granicy, głównie dzięki zmia- 
nie polityki sowieckiej, ale tylko nieu- 
leczalni szaleńcy nie widzą, jak tam 
rośnie przeciw Polsce nieufność, nie- 
chęć, nienawiść. O nadużyciach w u- 
rzędach cywilnych i wojskowych opo: 
wiada się rzeczy potworne. Gorszym 
niż nadużycia jest ciągle w nich trwa- 
jący stan rzeczy, 

Rękopisów nad 
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niem opiekować. Rząd—do niedawna 
rząd największego w Polsce kredytu | myśli i na wolę walki o swoje prze: | 

j konania. Jeżeli tego nie uczyni, bę: | 
sprzeczne ze sobą zarządzenia, targa | 

moralnego — traci głowę, wydaja 

lejcami w sposób tak nerwowy, że 

najspokojniejszy nawet koń, jakim 

jest koń polski, musi wkońcu stanąć 

dęba, Sejm, podzielony raczej na ko- 

terje niż na stronnictwa, bez walki 

programów, bez woli, za którą stała- 

by większość, bez poczucia odpowie: 

dzialneści, Sejm jest stojącą wodą. 

Obraz jest czarny. Tym, którzy 

nam zarzucą przesadę, odpowiemy, 
iż po raz wtóry radzibyśmy, aby nas 

przekonano faktami. Wszelki na u- 

rząd fabrykowany optymizm uważa: 

my za równie szkodliwy, jak bezmyśl- 

ne kładzenie dorosłych w kołyski dla 

dzieci. Polska musi przedewszystkiem 

zrozumieć, "że stoi w obliczu nie- 

bezpieczeństwa, jakie jej od dnia 

wskrzeszenia nie patrzyło w oczy, Nie 

czas na szukanie wody z cudownego 

źródła, ani sztuki magiczne szarlata- 

nów. Polskę może uleczyć tylko to 

co jest istotą demokracji: zimna krew, 

zdrowy rozsądek, spełnienie obowiąz- 

ku przez wszystkich i wola do życia. 

Uratują Polskę ci, którzy dadzą moż- 

ność swobodnego rozwoju życiu, nie- 

powstrzymanie kiełkującemu z pod 
rumowisk. 

Nie czas też na szukanie winnych. 

Jest sprawą  dziesiąto rzędnej wagi, 

czy dzisiejszej klęsce winien p. Grab- 

ski, czy kto inny. Zupełnie niepotrze- 

bnie z wielkiego zagadnienia zmiany 

dotychczasowych metod robi się za- 

gadnienie walki z człowiekiem, który 

poza swojemi błędami i zalętami 
wart będzie ala Polski tyle tylko, ile 

razem z nią potrafi wypracować. Zo- 

stawmy sądy historykom i szukajmy 

drogi. 

Są, którzy widzą ją w osadzeniu 

na tronie polskim jakiegoś książątka, 

prawdopodobnie z absclutum domi- 

nium i grubym posagiem. Rozumieją joraz 2 cywilnych — Szweda i Belga. 
ich, jeżeli nie pomagają im ci wszy- 

scy, którym dyktatura jednostki po- 

zuoliłaby zasnąć na nowo. Na prze- 

ciwiegłym krańcu stoją komuniści, 

którzy dziś już nie są tylko obcem 

polskiego szaleństwa. Wpływy ich ro- 

sną gwałtownie, nietylko jako wy- 

kładnik nędzy, ale wskutek taktyki 
niektórych stronnictw, poražonych 

przez nich psychicznie, usiłujących 

ich przelicytować, ujawniających tem 

swój strach i swój rozkład. 

Pośrodku stoi szary tłum, który 
jest Polską właściwą. Ten tłum musi 

się ocknąć i zrozumieć, że już jest 
przy którym brak | moment wielkiej bitwy o własne pań- 

POLECA NĄ SEZON MANUFAKTURĘ: 

Gotowe palta i ubrania. 

Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom warunki ulgowe. 

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

  niewiarą. Jedni widzą ratunek jedy* 

asi + 5 

decyzji, brak czyjejkolwiak odpowie- stwo, o istotną niezależność. Musi 
dzialności, bezmyślność i sucha for. Się zdobyć na najwyższy wysiłek — 
malistyka łamią życie, zamiast się wysiłek wszystkich, nie tylko jedno-     

Cena ogloszeń: 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-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
łanych redakcja nie zwraca, 

  

  

Mickiewicza, 23, tel. 299. 

MEBLE. 

L 

stek. Zdobyć się na odwagę własnej Dr ZARCYN 

POWRÓCIŁ : 
dzie tem, czem był środek rewolucyj: ; 

nej Konwencji we Francji — będzie | 
bsgnem. ! 

    

Czytajcie „Kurjer Wileń.*. 

  

Dalsza wymiana więźniów politycznych 
z Litwą Kowieńską. 

(Od własnego korespondenta z Rygi). 

Przedstawiciele rządu Litwy Kowieńskiej, za pośrednictwem Czerwo- 
nego Krzyża zgodzili się na dalszą wymianę więźniów politycznych, która 
ma nastąpić 23 listopada b. r. 

Przy tej wymianie wróci do Polski sześciu więźniów. 
Nazwiska ich są następujące: Koczan Ignacy, Juchnielewicz Adam, 

Nowicki Władysław, Gudynowicz Aleksander, Gudynowiczowa i Prościewi- 
czówna Barbara. 

  

Nowy rząd francuski. 
Prasa paryska o nowym gabinecie. 
PARYŻ. 30.X. (| Pat), Omawiając utworzenie nowego gabinetu, dzisiej- 

Sza prasa poranna podkreśla olbrzymi zakres pracy, jaki gabinetowi temu 
przypadnie w udziale, podkreślając szczególnie powierzenie dwum osobom, 
teki finansów, co dowodzi, iż rząd wysuwa na pierwszy plan problem 
finansowy. 

Prasa lewicowa stwierdza, iż skłcd nowego gabinetu jest dowodem 
i gwarancją jedności kartelu. 

Nowe funkcje Painlevėgo. 
PARYŻ. 30.X. (Pat). Painlevć w charakterze ministra skarbu obejmie 

wszystkie sprawy skarbowe, wynikające z ogólnego obrotu funduszami 
skarbowemi, kierownictwo rachunkowości publicznej, wreszcie zajmie się 
stosunkami z bankami, oraz sprawami walutowemi. 

  

Bonnet — minister budżetu, kierować będzie administracją finanso* . 
wą, specjalnie zaś zajmle się budżetem, dopilnuje jego opracowania i śle- 
dzić będzie przebieg dyskusji budżetowej w Izbie. 
w w, 

Projekt komisji śledczej dia spraw 
grecko-bułgarskiego. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na wczorajszem posiedzeniu Rady Ligi Narodów, członkowie jej zwró: 
cili się do Chamberlaina, ażeby zwołał specjalną komisję śledczą, któraby 
zbadała zajścia grecko-bułgarstie. 

Kowisja ta według odnośniego projektu składać się ma z 1 Greka, 
1 Bułgara, dyplomaty angielskiego, oficerów — francuskiego i włoskiego 

  

iKwestja mandatowa w Genewie. 
GENEWA. 30.X. (Pat). Komisja mandatowa rozpatrywała ostatnio 

;sprawę mandatu angielskiego nad Irakiem w obecności akredytowanego 
narzędziem, ale samorodną odmianą t : : : przedstawiciela Anglji Omusby Gore'a. Przy tej sposobności Omusby Go- 

re wygłosił expose o położeniu Iraku i odczytał telegram, w którym rząd 
Wielkiej Brytanji zaproponował odroczenie rozpatrywania sprawozdania. 

Po dłuższej dyskusji komisja postanowiła z racji zastrzeżeń, dotyczą: 
cych warunków, które mogą mieć ważne następstwa dla danego terytor- 
jum i jego mieszkańców, oraz aby nie przesądzić orzeczania Rady, odro- 
czyć rozpatrywanie raportu do czasu, w którym trudności te będą usu- 
nięte. ‘ 

Komisja rozpatrywała również w obecności Omusby Gorea sprawo- 
zdanie angielskie, dotyczące Palestyny i Transjordanji. 

Przy tej sposobności akredytowany przedstawiciel Wielkiej Brytanii 
udzielił wyjaśnień w sprawie ustroju administracyjnego danego terytorjum 
oraz w sprawie emigracji żydowskiej. Wyjaśnił on, że mocarstwo manda* 
towe starało się utrzymać wśród kadr personelu administracyjnego ten 
sam stosunek, jaki istnieje między różnemi elementami ludności. Pozatem 
przedstawiciel Wielkiej Brytanji wyjaśnił, że emigracja żydów wzbogaciła 

py O do Palestyny nie tylko pracowitą ludność, lecz również 
i kapitały.   
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2 SEJMU. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Burzliwa rozprawa nad po- 

prawkami Senatu do ustawy 

o reformie rolnej. 

Na wczorajszem posiedzeniu przed- 

południowem i popołudniowem Sejm 

obradował nad poprawkami Senstu 
do ustawy o reformie rolnej. 

Klub Wyzwolenia od początku dy- 

skusji rozpoczął obstrukcję, mającą 

na celu uniemożliwienie obrad, naj- 

pierw drogą stawiania wniosków for- 

malnych, a następnie pod koniec po 

siedzenia obstrukcją techniczną. 

Posiedzenie zakończyło się o g. 
7 wiecz. z powodu niemożności pro- 
wadzenia dalszej dyskusji wobec de- 

strukcyjnego zachowania się Wyzwo- 
lenia. 

Ogółem przedyskutowano 4 pierw* 
sze artykuły, przyjmując kilka popra" 
wek. 

Do art. t przyjęto poprawkę Se- 
natu, na podstawie której do celów 

ustawy zalicza się scalanie gruntów. 
Do art. 2 przyjęto poprawkę, wyłą- 
czającą od obowiązkowej parcelacji 
wszystkie lasy. Przy głosowaniu roz- 
legły się bicia w pulpity na ławach 
Wyzwolenia i słowiańskich mniej- 
szości. Marszałek przerwał posiedze- 
nie do popołudnia. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
prżyjęto poprawkę Senatu do art. 3 
o wykupie przymusowym majątków, 
darowanych przez byłe władze zabor- 
cze. Do art. 4 przyjęto poprawkę, 
która wyjmuje z pod parcelacji ob- 
szary w 300 ha na Kresach Wschod- 
nich w wolewództwach Nowogródz- 
kiem, Poleskiem, Wileńskiem, okręgu 
administracyjnym Wołyńskim, oraz 
powiatach Grodzieńskim, Wołkowys- 
kim, Białostockim i Sokólskim woje- 
wództwa Białostockiego. 

Znowu rozległy się krzyki i bicia 
w pulpity, co uniemożliwiło dalszy 
ciąg posiedzenia.   

  

Wiadomości polityczne. 
'We środę, dnia 28-go 

Traktat b. m. podpisano w 

Pradai Angorze traktat po- 

turecki.  koju i przyjaźni mię- 
dzy królestwem SHS 

a republiką turecką. (Pat) 

Premie Prezes z z 

remjer wę- rów Bethlen  ošwiad- 
Szer węsize czył w parlamencie, że 

. Liga Narodów uczyniła 
wiele dla odbudowy finansów Wę- 
gier. 

Wszystkie jednak wysiłki Węgier, 
zmierzające do rozstrzygnięcia spra- 
wy mniejszości dotychczas zawiodły. 

Zwycięzcy mogą z każdego punk- 
tu widzenia ujawniać swą wolę wo- 
bec Ligi Narodów, co jest 
niesprawiedliwą dla zwyciężonych. 
Nierówność jest jeszcze większa w 
rzęczywistości niź w postanowieniach 
traktatu pokojowego. 

W myśl układu w sprawie zawie- 
szenia broni, rniał być utrzymany 
status quo z przed czasu zawarcia 
pokoju. 

Mimo to nowe państwa, sąsiadu- 
jące z Węgrami, wydaliły natychmiast 
wszysikich urzędników węgierskich i 
nawet po zawarciu pokoju nie usza- 
nowsły praw obywateli węgierskich i 
optantów. 

Co więcej dziś jeszcze, następują 
mieustannie nowe wydalania spowo- 
dowane względami politycznemi. 

Prowizoryczna kontrola wojskowa 
miała w myśl postanowień traktatu 
pokojowego ustać po upływie trzech 

rzeczą | 

miesięcy, jednak nie możemy się jej 
pozbyć nawet po czterech latach. 

Węgry rozbroiły się, gdyż przy- 
puszczały, że nastąpi 
rozbrojenie. 
zostało zrealizowane. 

Zdaniem rządu węgierskiego po: 
wszechne rozbrojenie stanowi wstęp 
ny warunek bezpieczeństwa. Jednak: 
że mniejszości węgierskie nie mogą 
czekać. 

Nowoutworzone państwa sąsiadu- 
jące z Węgrami widzą bezpieczeńst- 
wo swego istnienia nie w zaspoko- 
jeniu praw mniejszości węgierskich, 
lecz w uciskaniu Węgrów i pozbawie- 
niu ich należytych praw. Rada Ligi 
Narodów nie interwenjuje w sprawie 
mniejszości nietylko ze względów 
politycznych, ale również i technicz- 
nych. 

Konieczną więc rzeczą jest zasta* 
nowić się czy dla kilku objawów 
niesprawiedliwości należy wystąpić z 
Ligi Narodów. 

Ostatecznie 

bowiązań wynikających z traktatu 
pokojowego, oraz w sprawie rnniej- 
szości. 

Możemy się słusznie spodziewać, 
że w okresie dwuch lat, atmosfera 
w Lidze Narodów się zmieni. | dziś 

ła przed dwoma laty. 
Ма końcu Bethlen podkreśla, że 

rząd spełnił swój obowiązek.   
'się z powszechną aprobatą. 

  

Z KZOWNA. 
Nowy system poboru rekruta 

na Litwie. 
właścicieli ziemskich — 11 mandat., 
socjal.-dem. — 5 mand. 

2 

Dsia 1-go listopada b. r, po e-| Rozbudowa portu kłajpedz- 
ględzinach lekarskich poborowych zo: 
stał zastosowany pierwszy raz system 
losowy. 

Ostateczne wyniki wyborów do 
sejmiku kłajpedzkiego. 

Zjednoczony blok litewski otrzy- 
mał dwa mandaty. Niemiecka partja 
ludowa 11 mandatów, partja wielkich 

  

Teatry w stolicy. 

Teatr Polski, szukając sensacji i 
jednego z tych widowisk efektownych, 
w jakich się lubuje, po zeszłorocz- 
nych tryumfach we wznowionym Cy- 
rano de Bergerac, oprawionym we 
wspaniałą wystawę,i teraz do reper- 
tuaru francuskiego sięgnął, jeszcze 
starszą sztukę ozdabiając mową, i 
jakże efektowną szatąl Wystawiono 
z wielkim kosztem i wprost cudo- 
wnie stylowo i malowniczo, starego 
„Szlagiera” o niezawodnych efektach: ; 
Mada Sans Gėne. Znaną jest z 
ubweru Jardo miła postać marszał: 
kowej Lefebre, której syn, nawia- 
sem mówiąc, zmarł w Wilnie,w cza- 
sie kampanji 1812 roku, w domu 
Zawadzkich i na cmentarzu Bernar- 
dyńskim spoczywa. 

Z praczki, wiwandjerką przy re- 
gimencie swego Lefebre'a, potem, 

marszałkową na parwenju- 
szowskim dworze Bonapartego, daje 
pole do setek anegdot z powodu 
manjer... równie obozowych jak jej 
ukochanego wodza, ale które jej nie 
wybaczają świeżo braterskim bla- 
skiem otoczone kwoki z Ajaccio, 
siostry Napoleona. 

Sztuka zręczna, dowcipna, efek 
towna, świetnie napisana, skrzy się 

Jak donosi „Lietuva” w dyrekcji 
portu kłajpedzkiego odbyła się nara- 
da w sprawie rozbudowy tego portu. 

W naradzie, oprócz członków dy- 
rekcji, wzięli udział przedstawiciele 
instytucyj rządowych, orez organiza- 
cyj społecznych. 

od słów . charakteryzujących postacie 
historyczne wprost świetnić, w szyb- 
Кга skrócie. Grano ją w Paryżu ze 
szpetną, ale doskonałą Rćjane, ongiś 
u nas idealną, jedyną była w tej roli 
Honorata Leszczyńska! 

[bardziej <wiklińske, poniewierająca 
się w farsie, nadawała by się do tej 
roli, niż wytworne, subtelna, bardziej 
dama niż wiwandjerka, Przybyłko- 

| Potocka. 

miu talentów, to występ, niespodzia- 
ny dla całego świata artystycznego 
p. Junoszy-Stępowskiego, w roli arcy- 
tragicznej Henryka IV w sztuce Ży- 
wa maska Pirandallego, był tego 
ilustracją. 
maski i ujawnieniu takiego talentu 
dramatycznego, pierwszej, brylanto- 
wej wody, zgroza ogarnia, że ten 
głęboki, przejmujący talent, ponie- 
wierał się tyle lat w farsach w ro- 
dzaju Podatku mieszkaniowego Sie- 
dleckiego lub jeszcze gorzej w Kur- 
niku Renard'al Czyjeż to bylo niezro- 
zumienie istoty zdolności aktorskich 
„pierwszego amanta”? Reżyserji? Je- 
go samego? Kto zawinił? W każdym 
razie zawinił ciężko. Po tej niespo- 
dzianej próbie, nie wrócić już p. Ju- 
noszy-Stępowskiemu do namiętnych 
szeptów erotycznych i umizgów do 
różnych kurek, gąsek i sroczek, albo 
pawic. Jest to gra wspaniała jednem 
słowem. Maska, wyrazy twarzy, tak   

powszechne | 
To ostatnie jednak nie 

Liga Narodów jest. 
jedynem forum, gdzie można rekla- | 
mować w sprawie dotrzymania zo- 

Sytuacja różni się od tej, jaka istnia- | 

Dziś stokroć 

Jeśli chodzi o omyłki w zużywa: | 

Po obejrzeniu tej gry, tej | 

R JE BR WSIZĘCE NZS 

+ Przedmiotem narad były kwestje 
związane z przebudową portu, gdyż 
„obecnie urządzenia przystosowane 
(wyłącznie do handlu drzewem nie 
odpowiadają bynajmniej nowym za* 
daniom. 

W toku narad były omówione na- 
stępujące kwestje: 1) ogólny plan 
rozszerzenia portu, 2) wielkość chło- 
dni, 3) potrzeba rzeźni, 4) wielkość 
elewatora, 5) obsługa portu przez ko- 
leje i ich rozszerzenie, 6) jakie towa- 
ry i w jakiej ilości będą eksportowa” 
ne. 

Przerwanie komunikacji I ko 
respondencji powietrznej. 

Od dnia 1 listopada zostaje przer- 
waną komunikacja powietrzna na lin. 

ji Królewiec—Kowno—Moskwa. Ko 
respondencja nie będzie przyjmowana. 

Wielkie różnice klimatyczne w 
Litwie. į 

Przybyłe z prowincji osoby opo- 
wiadają o niezwykłych opadach Śnież- 
nych w Zachodniej Litwie. W okoli- 
cach Jurborga i Rosień od 15 b. m. 
spadło tak wiele Śniegu, że nie 
można przejść ani przejechać. : 

W okolicach Kretyngi — Szkudy 
śnieg sięga wysokości 10 cmt. 

Przejeżdżając przez  Radziwiliszki 
widać znowu pokryte śniegiem pola. 

Z tego powodu w wielu miejscach 
nie zasiano ozimin i nie wykopano 
kartofli.   W ckolicach Kowna śniegu prawie 
niema zupełnie. 

  

Z Białorusi Sowieckiej 
; Fabryka komunistów. 

Białoruski Komunistyczny Uniwersy- 
tet im. Lenina. W Domu Kultury 
odbyło się uroczyste posiedzenie, 
poświęcone otwarciu pominionego 

„uniwersytetu. Wszyscy mówcy zgod- 
nie podkreślali potrzebę wychowania 
wykwalifikowanych pracowników par- 
tyjnych dla pracy na wsi. (o) 

: Stypendja dla urodzonych w 
okręgu mińskim. 

Prezydjum mińskiego okręgowego 
komitetu wykonawczego wyznaczyło 
dla niezamożnej młodzieży w okręgu 
minskim, uczącej się w „marynogór- 
skiem technikum rolniczo - gospodar- 
czem* 7 stypendjów w wysokości 
10 rb. sow. każda. 

Ciekawi jesteśmy czy za tę sumę 
może się tam utrzymać Aa yw 

z 

Szkolne muzeum krajoznaw- 
cze. 

W mińskiej szkole M. B. B. dróg 
żelaznych, zorganizowano muzeum 
krajoznawcze i rozpoczęto zbieranie 
eksponatów. Dla nauczycielstwa ma 
być zorganizowany gabinet bio-fizycz: 
ny. (zd) 

Uczeni białoruscy na kongre- 
sach międzynarodowych. 

Niedawno wrócił z zagranicy do 
Mińska profesor białoruskiego uni- 
wersytetu państwowego  Hausman, 
który otrzymał osobiste zaoroszenie 
od prezydjum kongresu lekarskiego 
w Wiedniu. Zaproszenie profesora 
Hausmana jest jedynem w S.S.S.R. 

W połowie b. m. został otwarty | 

Prof. Hausman brał udział w pracach 
kongresu, wystąpienie jego zaś na 

| zjeździe miało być omawiane w pra- 
sie europejskiej lekarskiej. (My jed- 
uak o wystąpieniach prof. Hausmana 
dowisdujemy się dopiero z „Młota). 

Towary zagraniczne. 

W czasach ostatnich na białoru- 
skich drogach żelaznych zauważyć 
można znaczne zwiększenie obrotu 
towarowego z zagranicą. Na miński 
dworzec kolejowy przybywa codzien- 
nie z zagranicy, a w tem przedew- 
szystkiem z Polski 20 wagonów róż 
nych towarów. Czy ta jednak liczba 
„20 wagonów” ma oznaczać „znacz- 
ne zwiększenie się obrotu towaro- 
wego z zagranicą”? (zd) 

Strustowanie przedsiębiostw 
komunalnych. 

Zarząd gospodarki komunalnej 
opracował przepisy i statut trustu 
przedsiębiorstw komunalnych na Bia- 
łorus!. Materjały w tej kwestji prze: 
kazano Państwowej Komisji Plano- 
wej. (zd). 

Ogólno białoruska wystawa 
Sztuk Pięknych. 

Komitet wystawy _ białoruskiej 
Sztuk Pięknych otrzymał szereg eks- 
ponatów od artystów zamieszkałych 
na Białorusi i tych, którzy urodzili 
się na Białorusi lecz zamieszkują w 
różnych częściach S. S. S. R, zaś 
stowarzyszenie krajoznawcze B.S.S.R. 
przyjmuje czynny udział w organizo: 
waniu oddziału wytwórczości  arty- 
styczno-rękodzielniczej. Wystawa ma 
być otwarta w dniu 1-go listopada b.   r. w Mińsku. (zd.). 
    

premjer perski Saperdach 

Azram w Moskwie. 

į W dniu 22 b. m. przybył do Mo- 
skwy były prezes rady ministrów 

'Persji Saperdach FAzram, który zaj- 
'mując w roku 1920 stanowisko pre- 
|zesa rady ministrów Persji, nawiązał 
stosunki dyplomatyczne 2 S.ĮS. S, R. 
gł wszczął pertraktacje o zawarcie 
| trektatu przyjaźni pomiedzy S. S. S. R. 
a Persją, który to traktat został pod- 
pisany 26 lutego 1921 r. | 

„  Saperdach Azram bawił w Mo- 
skwie przejazdem i wyjechał w dal- 
szą podróż do Europy SE jo 

z 

"Były 

' ZRosji Sowieckiej. | 
Przemówienie przemjera oe aj 

Sprawy alkoholowe. 

W Moskwie, w Narkomzdrawie 
(Lud. Komitsarjat Zdrowia) omawiano 
sprawę zezwolenia sprzedaży w han- 
dlu wódki 400, Wobec tego, że za- 
kaz sprzedaży alkoholu o mocy po- 
nad 20% spowodował w szerokich 
rozmiarach tajne  pędzenie wódki 
(samogonki),  petentaci sowieccy 
przyszli do przekonania, że należy 
zezwolić na sprzedaż spirytualjów o 
mocy 40". (o) 
  

A. KARNICKI     rzeniósł się Mickiewicza 82— 
* teletów 662. > 

Nr. 248 (400) 

Obchód ku czci Nie- 
znanego Żołnierza. 
Dnia 29-go b. m. o godz. 10 ra: 

no w Kuratorium Szkoln. obradował 
ścisły komitet pod przewodnictwem 
majora Bobiatyńskiego w sprawie 
Obchodu uczczenia Pamięci Poleg- 

„łych w Obronie Ojczyzny. 
Zebranie uchwaliło, że ponieważ 

dnia 2 go listopada Warszawa obcho- 
dzi pogrzeb zwłok Nieznanego Žol- 
nierze Pol. poległego w latach 1918 
—20, społeczeństwo Wilna łącznie w 
wojskiem uczci pamięć bohaterów z 
następujący sposób: 

Dnia 1 go listopada o godz. 2l:ej 
wojsko urządza zbiórkę na dziedziń: 
cach koszraowych i przy oświetleniu 
stosów palących się gałęzi d-ca for- 
macyj odbiera kolejno meldunek sta- 
nu obecnego, po równoczesnem wy- 
mienianiu poległych jako niecbec- 
nych i równocześnie gra orkiestra 
marsza żałobnego. 

Dnia 1 i 2 odbędzie się uroczy* 
ste nabożeństwo żałobne za dusza 
poległych w kościele św. Jana, w Ba- 
zylice i kościele szpitalnym. 

Nabożeństwo w Bazylice odbędzie 
się o godz. 9.45 dnia 2 listopada 
i w kościele św. Jana o godz. 8.45 
dnia 2 listopada, zaś w kościele szpi- 
talnem o godz. 15.45 dn. 1. 

Jednocześnie odbędą się na" 
bożeńswa żałobne w świątyniach in- 
nych wyznań. 

Po ukończonem nabożeństwie 
odbędzie się pechód w którym 
wezmą udział wojsko, przedstawiciele 
władz, organizacje społeczne oraz ри- 
bliczności. Pochód skieruje się na gó: 
rę Zamkową. 

Z kościoła św. Jana analogiczny 
pochód ruszy w kierunku cmentsrza 
na Rosie przy udziale wojska szkół 
i publiczności. 

O godz. 13 dn. 2 urządzona zo* 
staje „chwila milczenia* sygnałem 
do tego będzie wybuch petardy na 
górze Zamkowej, poczem odezwą 
stę sygnały trąbek rozstawionych po 
całem mieście. 
    

  m 

Protest Rolegjum wau totraw. 
W prasie podana została wiado- 

'mość, iż dn. 28,X, r.b. w lokalu Do- 
wództwa Obozu Warownego m. Wil- 
na odbyło się posiedzenie przedsta- 
wicłeli władz miejscowych, oraz przed- 
stawicieli organizacji wyznaniowych 
dla utworzenia komitetu obchodu 
przeniesień zwłok „Nieznanego Żoł: 
nierza”. Kościół Jednoty Wileńskiej 
Ewangelicko Reformowanej stanowią: 
cy samodzielną jednostkę religijną i 
ściśle od kilku stuleci zespolonej z 
państwowością polską, Został pomi: 
nięty. (iważamy za swój obowiązek 
zaznaczyć, iż pominięcie naszego Koś- 
cioła jest sprzeczne z tolerancją reli- 
gijną i niezgodnie z Konstytucją Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Prezydent Kolegjum Will. 
Ewangelicko-Reformowanego. 

(—) B. Ižycki- Herman. 
P. 0. sekretarza: 
(©) W. Mackiewicz. 

TEATR POLSKI 
(gmach „Lutnia*. 
  

Dziś premjera 

„SZALONA LOLA* 
operetka Hirsza. 

Początek o godz. 8 ej wiecz. 

| ia asian Ina TR 1 TW 

  

szalenie trudne do osiągnięcia, wy- nešci. Ale jest stokroć goręcej w tej, wna, komizmu w niej sporo, grana 
rażać bowiem mają człowieka, który 'tregedji współczesnego człowieka, | koncertowo, czegóż więcej trzeba? 
był warjatem, nie jest nim zle dalej tętniącej krwią i nerwami. Nie tylko | - Różne: Perskie Oko. Qui-pro-quo, 
udaje, bo mu z tem.. wygod- 
niel. Bo zbrzydł mu cały świat, 
bo mścić się nad nim może 
tylko jako szaleniec, bo tylko lubu- 
jąc się w bajce, którą stworzył koło 
siebie, znajduje pokarm dla chorej 
wyobraźni i zbolałego serca. Tylko 
w ten sposób zresztą, ma złudzenie, 

|że panuje nad okolicznościami, ludź- 
mi, i strachem zmusza ich, do tań: 
czenia w rytm jego szaleństwa. Ze 
śmiechem tryumfu widzi wystraszo- 
nych, odzianych w stroje dogadzają- 
ce jego obłędowi tych, co mu życie 
złamali: hrabinę Spina i hr. Belcredi. 
Przejmujące jest opowiadanie, z ca- 
łym tysiącem szczegółów  patetycz 
nych w głosie, mimice i gieście, o 
swych nieszczęśliwych z papieżem 
Grzegorzem Xil Hildebrandem zapa- 
sach, o swym upokorzeniu i klęsce, 
o wstawiennictwie hr. Matyldy, którą 
świadomie identyfikuje z hr. Belcre- 
di, nazywając ją swoją nieprzyjaciół: 
ką i wstawienniczką zarazem. W wię- 
zach obłędu powrotnego, szarpie się 
złamany, pokrzywdzony człowiek, 
którego chwilowo tylko nasyci iście 
włoska vendetta: zabójstwo rywala, 
szpadą Króla Henryka IV. 

Jest dużo z Sheakespeare'a w tej 
czwórce doradców dworzan i w ca- 
łej, rosnącej, nastrojowej dramatycz-   

gdy jest szalony, prowadzi walkę zi 
cbrszem Boga na ziemi, nie chcąc; 

|się poddać żadnemu, bezwzględne: ; 
| mu autorytetowi. Bunt duszy ludz- | 
kiej współczesnej, przeciw krępowa* | 
niu indywidualności, rozpęd i wyzwa- | 
nie raucone światu, pętane tradycja- 
mi, uczuciem lub władzą, inną niż 
uznawana w sobie: oto dragedja bo- 
hatera pirandellowskiego. Žeby do- 
brze się wżyć w nią i zrozumieć, 
trzeba by przeczytać sztukę, lub wi- 
dzieć ją parę razy, bowiem dużo w 
niej jest głębokich prawd, bijących 
taranem w zastygłe dusze. Wiele bolów 
osobistych wyraża się w przemożnej 
formie mękii upokorzenia Henryka, i 
dlatego sztuka ta, abstrachując przepy- 
szną grę Stępowskiego, robi głębokie 
wra żeniei każe myśleć, zastanawiać się. 
szukać przyczyn cierpień zadawanych 
i odczuwanych. Wystawa doskonała, 
reżyserja p. Węgierki wyborna, role ' 
d-ra, Maszyńskiego i  Broniszówny 
hr. Spina, na wysokości zadania, jak 
również czwórka doradców. Kostjumy 
i dekoracja (jedyna) Frycza, baz za: | 
rzutu. . 

Od tragedji do farsy... jeden prze- į 
jazd tramwajem: Pan Minister Krzy* ; 
woszewskiego w Letnim, jest sztuką 
jakich na ten temat widzieliśmy nie-   mało, Fle i ta jest zręczna, efekto ‹ 

i t. p. kabarety wskazują mniej lub 
więcej obnażone kobiety i całą cie” 
kawością Warszawy jest dowiedzieć 
się: gdzie golsze?. W którym ukaza- 
ła ta, czy inna diva, Oo kilka cali wię- 
cej, niź w konkurencyjnym lokalu? 
Nie to, jeszcze mają przyszłość przed 
sobą. W Paryżu ukazują się od lat 
kilku zupełnie nagie, w Warszawie 
widzieliśmy powolne opadanie szat, 
jeszcze się trochę zostało... chociaż 
piosnka: Bez koszulki jest ulubioną 
atrakcją. Niestety, przyznać trzeba, że 
w tych przybytkach muzy... rozebra- 
nej, (o podkasanej już niema mowy, 
bo nie ma co podkasywać), mało jest 
rodzimej twórczości. Ściąga się i ścią: 
ga niemiłosiernie z wszystkich zagra- 
nicznych tinglów, tu melodja, tu sło» 
wa, tu pomysł, tu kostjumy. O kie- 
dyž slę przestaniemy uczyč jak pa- 
pugi powtarzać cudze słówkal 

W operetce Messalówna święci 
tryumfy w Orłowie melodyjnej mu- 
zyczce, ozdobionej tualetami i bale- 
tem na widok których, zapomina się 
iw ogóle miechce się wierzyć, że 
jest jakiś kryzys finansowy w Polsce, 
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Piękny gest. 
Jest rzeczą conajmnie dziwną, 4 w 

każdym bądź razie niewłaściwą Ignorowa- 

nie przez odnośne włedze przedstawicieli 

Opinji publicznej, a choćby nawet osobistej, 

do którego to przedstawicielstwa niżej pod- 

pisany rości sobie pewne pretensje. Dowie- 

działem się mianowicie z wczorajszych 

dzienników, że odbyła się jakaś konferencja 

w sprawie Reduty. Na tę naradę nie zosta- 

łem zaproszony. Stanowczo wypraszam So- 

ble na przyszłość podobne przeoczenie, 

wywołujące słuszne zaniepokojenie | rozgo- 

ryczenie pośród moich przyjacióll.. 

Z sarkastycznego sprawozdania we 

wczorajszem „Słowie” (zapewne pióra p. Cz. 

Jankowskiego—ex ungue leoneml) dowia- 

duję się, że utworzono Komitet Przyjaciół 

Reduty. Ma liście członków nie znalazłem 

swego imienia. Natomiast w spisie nowo- 

kreowanych przyjaciól figuruje p. dyrektor 

operetki Cz. Jankowski, który—jak ml opo- 

wiadano—chcąc przyjść Reducie z doraźną 

pomecą, ofiarował 50 proc. wpływów kaso- 

wych ze swego przedsiębiorstwa na rzecz 

teatru dramatycznego aż do dnia otwarcia 

tegoż. Poczem pan dyrektor ma swą ope- 

retkę zwinąć, aby nie utrudniać lotów 

Osterwie. 

Ani słowt—piękny gesill. 

Ot, i ja zadeklaruję wobec tego, co 

zaszło, swe kopalnie złota na księżycu, za- 

mek na lodzie w pobliżu Werek, dom z 

piasku na Pohulance I worek (sle nie *Ju- 

daszów") na gotówkę dla Redudzieciaków. 

Vivat sequens... Kto da więcej? 
Kuba. 

  

      

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 
Medaie pamiątkowe. 

W związku z uroczystościami od- 
słonięcia pomnika Nieznanego Zoł- 
nierza w Warszawie, mennica państ: 
wowa wybiła w bronzie medale pz. 
miątkowe tych wielkości, które sprze- 
daje się na rzecz komitetu budowy 
domu inwalidów wojennych po na- 
stępujących cenach: medal mały 5 zł., 
medal większy 15zł. zaś z dyplomem 
100 zł. i dwa duże półmedale ścien- 
ne 300 zł. Te ostatnie będą wmuro- 
wywane w szkołach 1 instytucjach 
państwowych, dla upamiętnienia tej 
uroczystej i podniosłej chwili, jaką 
jest odsłonięcie pomnika Nieznanego 
Żołnierza. (zd.) 

Ekshumacja zwłok „Nieznane: 

go Źołnierza”. 

LWÓW, 30.X (Pat.). D. O. K. VI 
komunikuje: „Powstala na zasadzie 
rozkazu pana Ministra Spraw Woj- 
skowych komisja ekshumacyjna pod 
przewodnictwem dowódcy O. K. VI 
gen. dywizji Malczewskiego w obec- 
ności arcybiskupa lwowskiego ks. dr. 
Twardowskiego, wojewody Iwowskie- 
go dr. Gnrapicha, prezydenta miasta 
Lwowa Neumana i ekspertów woj- 
skowych, wyznaczonych przez pana 
Ministra Spraw Wojskowych pułkow- 
nika sztabu generalnego Boruty-Spie- 
chowicza i pułkownika Łodzińskiego, 
delegatów kurji biskupiej W. P., oraz 
przedstawicieli Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Robót Publicznych, 
dokonała w dniu 29 października 
1925 r. ekshumacji zwłok Nieznanego 
Żołnierza. 

Z pośród sześciu ekshumowanych 
zwłok matka, której syn niewiadomo 
gdzie jest pogrzebany, p. Zaruglewi- 
czowa dokonała wyboru zwłok  Nie- 
znanego Żołnierza, które po szcze- 
gółowem zbadaniu przez komisję, 
stwierdziły niezbicie przynależność 
wybranego do armji polskiej, padłego 
na polu walki, co wskazywało kom- 
pletne umundurowanie, czapka okrą- 
gła legjionowa z orzełkiem, kurtka z 
guzikami z orzełkami, uszkodzona 
prawa dolna część czaszki i strzaska- 
ne udo u lewej nogi. Po dokonaniu 
wyboru i umieszczeniu zwłok w trum- 
nie, złożono zwłoki Nieznanego Žol- 
nierza na katafalku w kaplicy Obroń* 
ców Lwowa, i ustawiono wartę hono" 
ową. 

Z zagranicy. 
Właściwy człowiek na właści: 

wem miejscu. 

PARYŻ 30.X. (Pat). Paderewski od- 
jechał we czwartek, dnia 29 bm. do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie został 
zaproszony do urządzenia kon- 
certów w różnych miastach Ameryki 
Północnej. 

Zuchwały rabunek. 

LONDYN 30. X. (Pat). „Daily 
„ Mail” donosi z Buffalo, że bandyci 

zaatakowali tam samochód wiozący 
fundusz jednego z banków, zabii 
szofera i zranili dwuch ludzi z kon 
woju, poczem zbiegli, zabierając 19 
tysięcy funtów szterlingów. 

Ry: 

Wiedeń, w październiku. 
Przebywający w Wiedniu, Karol 

Jan ks. Sobieski przedłożył podobno 
w poselstwie polskiem swe doku- 
menty, któremi chce udowodnić, iż 
jest rzekomo potomkiem Jana III, i 

na tej podstawie zgłasza swe preten- 
sje do tronu polskiego. Kandydat 
na króla jest „na razie" urzędnikiem 
bankowym i nie zna języka polskie 
go. 

Baczność inni pretendenciil!! 

„Pierwsze zyski" Niemców. 

PARYŻ. 30.X. (Pat.). „Echo de 
Paris" omawiając przemówienie Lut 
hra zapytuje, jakie obietnice ustne 
uczynili kancierzowi sojusznicy. Czy- 
niąc ałuzję do ostatniego oświadcze 
nia Stegerwalda dziennik sądzi, że 
myśl rządu Rzeszy można wyrazić 
następującą formułką:  Inkasujemy 
pierwsze zyski, a co do reszty zoba 

BERLIN, 30,X (Pat). Podczas strze- ; 
lania ostremi nabojami na placu' 
świczeń w miejscowości Juteborg, 

stał przez zbłąkany pocisk armatni 
rozszarpany na kawałki. } 

Zniżka stopy dyskontowej w 
; Finlandji. 

HELSINGFORS, 30.X (Pat) Bank 
finlandzki zniżył stopę dyskontową z 
8 na 7 i pół proc. 

|Po syryjskiem powstaniu. 

KAIR. 30.X. (Pat.). (Reuter). Wed- 
ług doniesień „Journal des Debats“ 
władze aresztowały szefa bandy Hos- 
sana el Karretha, 43 powstańców o: 
raz 160 osób, zamieszkujących na 
przedmieściu Damaszku, a podejrza- 
nych o współudział w powstaniu.   czymy. 
Trzy osoby stracono. 

      

„Kurjer Lwowski" nawołuje do 
zorganizowania demokratycznej inte- 
ligencji w silną grupę, spojoną samą 
w sobie i dla siebie. Bo koordynacja 
warstw inteligenckich jest dziś naka- 
zem chwili, gdyż w obecnych cza: 
sach tylko sprężysta organizacja mo- 
że zdobyć sobie należytą pozycję 
społeczną i znaczenie polityczne. 

Jesteśmy świadkami, że we wszyst- 
kich ośrodkach narodowo państwowych 
Europy rozbrzmiewa coraz donośniej 
hasło sprężystej organizacji. Faszyzm 
włoski, francuski komplet radykalny, 
konserwatywny błok angielski, potężnie 
rosnący nacjonalizm niemiecki, a na- 
wet przebojem idący w świat bolsze”= 
*wilzm rosyjski—wszystkie one dowodzą, 
że z zamętu powojennego i z fluktują- 
cych namiętności młodej demokracji 
wysunął się na czoło postulat spręży- 
stej organizacji, jako najżywotniejszy 
przykaz polityczny egzystencji nowoży 
tnej. 
Lecz cóż się dzieje z inteligencją 

polską? ^ 
Oto jesteśmy świadkami niesamowi- 

tego, niezgodnego z przyredzonym po- 
rządkiem rzeczy zjawiska, że obecnie 
inteligencja polska — jako całość—jest 
warstwą narodu bez wpływu—bez głosu. 

Faktem jest, że pokolenie dzisiejsze 
„inteligencji” wskutek wychowania w la- 
tuch niewoli zawsze jeszcze wyobraża 
sobie Polskę jako kreację utkaną z ro- 
mantycznej tęsknoty, a nie jako rzeczy 
wisty twór ludzki ze wszystkiemi zale- 
tami sle i wadami nowożytnemi. Zapo- 
mina się otem, że Polska nie jest i nie 
może być ani mistycznem bożyszczem 

zjawą legjonistów, ani nieskrystalizowa” 
ną fantasmagerją powstańców, ale jest 
już znów organizmem z krwi i ciała, 
podlegającym tym samym prawom—jak 
wszystko ludzkie na świecie. Tym, kto 
rzy ciałem żyją współcześnie, lecz du- 
chem i wyobrażeniami trwają w mgła- 
wicowej przeszłości, trzeba przypomnieć 
słowa Asnyka, że zmartwych vstała Pol- 
ska będzie tą samą, lecz nie taką 
samą. 

To, co było dawniej żywotnem przy: 
kazaniem narodu, dziś nadużywane sta- 
je się komunałem, strojącym leniwe w 
myśleniu chocholstwo życiowe. Czas 
przecież najwyższy „cierpienie za mi- 
ljony” zmienić w „pracę za miljony”, 
ażeby w przyszłości jakiś nowy Brandes 
nie mógł nawet pomyśleć, że patrjo= 
tyzm polski jest najpiękniejszy i na|- 
czulszy, iecz papierowy I letargiczny. 

Wołamy: „nie damy ziemi”*— a tym- 
czasem ta wielka i bogata ziemia cze- 
ka na pracowitych gospodarzy. А ро- 
wołaną na nich jest przedewszystkiem 
inteligencja, jednak tylko ta, która zrzuci 
pawie piórka komunałów, odważnie 

—
 

wieszczów romantyki, anl wytęsknioną |- 

  

| Przegląd prasy. 
O szybkie zorganizowanie demokratycznej inteligencji. Należy 
podjąć hasła postępu i wystąpić do czynu.—Nowy etap źydow- 

skiej polityki. — Koniec bloku ukraińsko-żydowskiego. 

Tymczasem w społeczeństwie ży 
dowskiem dokonała się zmiana po- 
glądów politycznych i taktyki žydow- 
skiej reprezentacji parlamentarnej. 
Na procesie Steigera wystąpił z wiel- 
ką deklaracją polityczną obrońca se- 
nater dr. Ringel, jeden z najwybit- 
niejszych polityków i parlamentarzy- 
stów żydowskich. Otóż w deklaracji 
tej sen. Ringel oskarża część (kra 
ińców o konszachty z Berlinem, 
stwierdzając, że ukraińskie organiza” 
cje wojskowe wiedząc o tem, że za” 
mach wyszedł z ich kół, dla tego nic 
o tem nie mówią, by wbić klin mię 
dzy społeczeństwo polskie a żydow- 
skie i skompromitowąć sądownictwo 
Rzeczypospolitej. Deklaracja ta posia- 
da doniosłe znaczenie dla polskiej 
polityki wewnętrznej i zewnętrzne|. 
„Nowa Reforma” pisze w tej spra- 
wie: 

Jeśli zaś Idzie o wewnętzną politykę 
Polski, to I na tym terenie enuncjacja 
senatora Ringla posiada pierwszorzędną 
wagę. Przypominamy, że nie tak dawno, 
bo zaledwie trzy lata temu towarzysze 
partyjni senatora Ringla byli twórcami 
1 uczestnikami wyborczego bloku mniej- 
szości narodowych w Polsce, kiór= wy- 
rządził nam tak wielką szkodę | tak 
bardzo zabagnił nasze życie państwo- 
we. Wczorajsza mowa d-ra Ringla 
zmniejsza niemal do zera możliwość 
powtórzenia się koncepcji z roku 1922, 
Ale gdyby "nawet dla jakichkolwiek 
względów | z jakichkolwiek powodów 
część polityków żydowskich chciała 
mimo wszystko do idel bloku mniej- 
szości powrócić — wówczas społeczeń 
stwo polskie mogłoby przypomnieć 
mowę senatora Ringla 1 pod adresem 
ludności żydowskiej wystosować pyta- 
nie: czy chce ona istotnie pójść ręka 
w rękę z tymi, którzy na rozkaz Berli- 
na chcą niszczyć państwo polskie, z 
tymi, o których senator Ringel mówił, 
że pragną za wszelką cenę zatruć 
współżycie między narodem polskim a 
żydami polskimi? To nasze pytanie 
mustałoby wywołać należyty oddźwięk 
wśród tych, do których byłoby wysto- 
sowane i wśród wszystkich, Ee br to 
pytanie słyszeli, Ale — powtarzamy 
raz jeszcze — w możliwość podobnej 
sytuacji nie wierzymy, uwarzając wczo- 
rajsze oświadczenie senatora Ringla za 
dowód stanowczego zerwania przywód 
ców narodowo-żydowskich z kombl- 
nacjami ukraińsko biokowemi. 

Deklaracja senatora Ringla na sali 
sądowej ma dla nas politycznie więk- 
sze znaczenie, aniżeli wszystkie dotych- 
czasowe deklaracje żydowskie w Sejmie 
1 Senacie.   podejmie hasła postępu i zorganizuwa- 

na wystąpi do czynu. 

Po Ankiecie. 

Ё 
Ankietę naszą zakończyliśmy wy* 

wiadem z p. Baranowskim, kierow- 

nikiem Państw. Urzędu Pośrednictwa 

Pracy. ; 

Na temat sytuacji gospodarczej 

Wileńszczyzny wypowiedzieli się naj: 

wybitniejsi przedstawiciele admini 

stracji, finansów, oraz handlu i prze- 

mysłu naszego kraju. 

Fnkieta dostarczyła wielce intere- 
sującego materjału, który postaramy 

się zreasumować. 

W pierwszym rzędzie godny pode 

kreślenia jest stosunek władz cen- 

tralnych do społeczeństwa. Mieszkań: 

cy naszego kraju, tak jak za „dobrych 

czasów” rosyjskich, są traktowani przez 

władze, nie jako obywatele, powołani 

przedewszystkiem do pracy nad pod- 

aiesieniem ekonomicznem i kultural- 

1em kraju, lecz jako poddani, prze- 

:maczeni do słuchania idących z góry 

„tozkazów”, 

    Życie gospodarcze. 
Władze naogół ignorują fachowy 

! @ю5 sfer gospodarczych kraju, jak 

stwierdzili to wszyscy bez wyjątku 

przedstawiciele handlu i przemysłu 

Wileńszczyzny, biorący udział w na- 

szej ankiecie. . 

W tem miejscu przytoczyć warto 

jeden ustęp z wywiadu, udzielonego 

nam przez p. wiceprezesa Stowarz. 

Kupców i Przem. Chrześcijan, Tadeu- 
sza Miśkiewicza i zamieszczonego w 

Ne 223 naszego pisma. Brzmi on w 

sposób następujący: 
Co się zaś tyczy eksportu, to w roku 

ubiegł., wskutek interwencji p. ministra 
przemysłu I handlu, wywieziono od nas 

cały zbiór siemienia Inianego do Ło- 
twy; spowodowało to zatrzymanie wszy- 

stkich olejarni w kraju, a tem samem 

pozbawienie pracy setek ludzi I naraża- 

nie na poważne straty przedsiębiorców. 

Dodajmy, że po miesiącu to samo sie- 
mię Iniane w tychże samych workach 

wróciło ż Łotwy do Wileńszczyzny I 
płaciliśmy za nie o 60 procent dfożej. 

Jest to jedeń z kwiatków polityki go- 
spodarczej, stosowanej do Kresów. 

dowódca IV dywizji gen. Miller 2о* ̀ 

Warszawa, Lwów, Częstochowa I inne, 
kupujące zazwyczaj olej wWiinie, zmu- 
szone były sprowadzać go z Ameryki 

via Gdańsk. 

Doprawdy trudno o nazwę dla te- 

go rodzaju postępowania ze strony 
kierownika najważniejszej w chwili 

obecnej dziedziny życia państwowe- 

go, który dzięki swej nieudolności 

prowadzi kraj do ruiny. 

Co się zaś tyczy przedstawicieli 

administracji Wileńszczyzny, to nie 

zaprzeczamy, że wśród nich są 050- 

by skądinąd bardzo zasłużone. Fak: 

tem jednak pozostanie, iż, wyrażając 

się oględnie, nie zdradzają zrozumie- 

nia dla zagadnień gospodarczych, ści- 

śle związanych ze sprawami admini- 

stracji kraju. Usłyszeliśmy od nich 

szereg zdawkowych frazesów, doty- 
czących realizacji urodzajów, oszczęd- 

ności, ograniczenia importu i t. d, 

Chlubny wyjątek pod tym wzglę- 

dem stanowią fachowe głosy p. okrę- 

gowego inspektora pracy na ziemię 

wileńską i województwo nowogródz- 
kie inż. Bolesława Leszczyńskiego, o 

raz przedstawiciela tutejszego banku 

państwowego, który zastrzegł incog- 

|nito zarówno dla siebie samego jak 

instytucji, którą reprezentuje. 

Drobny, ale ciekawy szczegół, 

świadczący o wadliwej organizacji i 

traku przystosowania do wymogów 

życia naszej administracji. Przy Dele- 

gaturze Rządu w Wilnie istnieje wy- 

dział Przemysłowy, który, jak byliśmy 

głęboko przeświadczeni, winien od- 

grywać poważną rolę w życiu gospo- 

darczem Wileńszczyzny. 

Podejmując ankietę, zwróciliśmy 

się do p. kierownika Wydziału Prze- 

mysłowego inż. Sławińskiego z proś- 

bą o wypowiedzenie się w tej spra- 

wie. M. G—n. 
(D. 6.) 
  

Dziš—+ Wig. Olimpjusza M. 
Jutro—Wszystkich Świętych. 

Wschód słońca— g. 6 m. 30 
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URZĘDOWA. 
— Postępowanie karno admi- 

nistracyjne w województwach 
wschodnich. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przygotowało obecnie 
przepisy, wprowadzające postępowa- 

nie mandatowe w postępowaniu 
karno-administracyjnem. 

Postępowanie to polega na tem, 
że władze administracyjne, wtedy, 
gdy, doniesienie o karygodnym czy- 

nie pochodzi od' organów publicz- 
nych, jak Policji Państwowej, wojtów 
gminnych, sołtysów itd, mają bez 

przeprowadzenia formalnej rozprawy, 
wymierzać grzywny do wysokości 
50 zł. albo 3 dni aresztu, zaś prze: 
prowadzanie formalnej rozprawy na- 
stępuje tylko na żądanie obwinione- 
go. W województwach wschodnich 
wobec bardzo wielkiej odległości, 
bo do 50 kl. od miejscowości, w 
których znajdują się starostwa i bar* 
dzo złej komunikacji—postępowanie 
mandatowe w wielkim stopniu przy 
czyni się do normalizacji stosunków. 

  

  

bardzo licznym udziale kolejarzy od- 

łego po targnięciu się na własne życie w 
gmachu Dyrekcji. Na cmentarzu 
bernardyńskim przemawiał p. Lesz- 

czyński w imieniu Związku Kolejarzy 
Z. Z. P., wskazując na zasługi Ś.p. 
Gulbinowicza dla Państwa przez pra- 

jeę w P. O. W., która spowodowała 
2 i pół letnie więzienie w Kownie. 
Prócz tego przemawiał p. Ciszewski. 
Konduktowi towarzyszyła orkiestra 
straży ogniowej. 

— Uruchomienie I-ej stacji 
benzynowej. Na placu katedralnym, 
naprzeciw hotelu Ermitaž, uruchomio 
no pierwszą stację benzynową, która 
będzie zaopatrywać autobusy i samo- 
chody osobowe w benzynę. Stację 
tę uruchomiła firma „Oieum”, której 
biuro mieści się przy ul. Węglowej 
Na 16, W najbliższych zaś dniach 

ma być uruchomiona 2ga stacja 
benzynowa na placu Orzeszkowej (zd). 

SPRAWY PRASOWE. 

— Nowy dziennik w Wilnie. 
Dziś w sobotę ukaże się w Wilnie 
nowe czasopismo p. n. „Gazeta Wi-     W ten sposób skazano nas na utratę leńska” odpowiedzialnym redaktorem 

MIEJSKA. 

— Pogrzeb ś.p. Z. Gulbinowi- 
cza. Wczoraj, po południu, przy 

była się eksportacja zwłok kondukto= 
ra ś.p. Zygmunta Gulbinowicza, zmar- 
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ы Potomek króla Sobieskiego Tragiczny wypadek па та- nawet wewnętrzn. rynków zbytu; wszyst- i > 
STRZĘPKI pragnie korony polskiej. newrach. kle bowiem miasta Polski, jak Łódź, W sprawie uruchomie- 

nia teatru „Reduta“. 
Wczoraj, o godz. 8 wieczorem od- 

było się w gmachu „Banku Polskie- 
go” pierwsze posiedzenie komitetu, 
wyłonionego onegdaj na zebraniu, 
„Przyjaciół Reduty” w sprawie rozpa- 
trzenia tam wniosków, co do przyjś: 
cia z pomocą „Reducie” w urucho- 
mieniu Teatru. 

Prócz osób podanych we wczoraj: 
szym numerze naszego pisma, doko- 
optowano przez komitet przedstawi- 
cieli stowarzyszenia urzędników pań 
stwowych p.p. Żyłko i K. Okulicza. 

Po zreferowaniu przez przedsta- 
wiciela „Reduty” p. Kossowskiego 
stanu materjalnego zespołu, przyjęto 
wniosek ażeby przystąpić natychmiat 
do zbierania funduszów, potrzebnych 
do uruchomienia teatru, a dla przy- 
spieszenia sprawy — skorzystać z 

j kredytu, którego uzyskanie jest, jak 
| się wyjaśniło podczas obrad — bar- 
dzo możliwem. 

Suma potrzebna do uruchomienia 
teatru wynosi około 20.000 złotych. 

Brak tej sumy w obecnej chwili 
jest skutkiem czasowego wstrzymania 
obiecanych w swoim czasie przez 
rząd subwencyj. 

Co do sposobu zebrania składek 
przyjęto wniosek dyrektora Urbano- 
wicza, ażeby przystąpić do werbowa- 
nia członków do „Tow. Przyjaciół 
Reduty". 

W tym celu na najbliższem zebra- 
niu walnem będą rozdane listy tym 
osobom, które się tej akcji podejmą. 

Do rozważenia możliwości uzyska- 
nia pożyczki na poczet przyszłych 
spodziewanych wpływów, oraz do 
pertraktacyj z właścicielami teatru na 

; Pohulance w sprawie przekazania go 
| magistratowi upoważnlono pp. Klotta, 
dr. Dembowskiego i Okulicza. 

"_ Wreszcie postanowiono dokoopto- 
wać do komitetu pp. wice-prezydenta 
p. Łokuciewskiego, prezesa zarządu S. 
U. P. starostę Grabowskiego oraz ри!- 
kownika Pasławskiego. 

Następne zebranie w niedzielę o 
11-ej rano.   

PSZ EC A 

KRONIKA. 
której jest Tadeusz-Jacek Rolicki zaś 
wydawcą „w imieniu współwłaścicie- 
li* p. Antowilski. (I). 

— Konfiskata czasopisma. Dn. 
29 b. m. z polecenia Komisarza Rzą- 
du p. Kazimierza Wimbora został 
przyaresztowany cały nakład czaso- 
pisma Nr. 249 p. n. „Owent Kurjer“ 
za wydrukowanie artykułu p. n. „Wiel- 

„kie aresztowania komunistów w Ło- 
dzi* jako zawierający cechy przestęp- 
stwa przewidziane w 305 art. K. K. (I). 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Dodatki za ćwiczenia dla 
funkcjonarjuszów państwowych. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych wy- 
dało rozporządzenie w sprawie do- 
datku za ćwiczenia dla funkcjonar* 
juszów państwowych kontraktowych. 
Rozporządzenie to wprowadza zmia- 
nę poprzedniego rozporządzenia, 
mianowicie funkcjonarjuszom pań: 
stwowym od XIII do X grupy upo- 
sażenia przysługują dodatki za ėwi- 
czenia w wymiarze, jak dla szerego- 
wych zawodowych, zaś funkcjonar= 
juszom państwowym od IX grupy 
uposażenia przysługuje dodatek wzwyż 
jak oficerom. (zd) 

Sprawa pogrzebu zwłok 
Nieznanego Żołnierza. Minister 
stwo Spraw Wewnętrznych wydało 
rozporządzenie, by poszczególni woje* 
wodowie zwolnili urzędników od pracy 
w swoich Okręgach w godzinach, w 
których ta uroczystość będzie się 
odbywać. W myśl tego rozporzą- 
dzenia wydała Delegatura Rządu 
rozporządzenie, mocą którego zwal- 
nia urzędników województwa Wileń- 
skiego w dniu 2go listopada od 
zajęć służbowych od godz. 9 i pół 
do godz. 1 ispół. popoł. (zd) 

WOJSKOWA. 

— Wynik konkursu orkiestra 
wojskow. Na konkursie orkiestr 
wojskowych, który odbył się w dniach 
24125 b. m. pierwsze miejsce 
wśród zawodniczek zajęła orkiestra 
l-go P. P. L. (zd.). 

— Sprawa kościoła garnizo- 
nowego. Korpus oficerski 13-go puł- 
ku ułanów cały fundusz uzyskany ze 
skladėk na urządzenie dorocznego 
święta pułkowego przekazał komite- 
towi budowy kościoła garaizonowe* 
go. (zd.). 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

Zjazd kół historycznych 
w Wilnie. W dniach od 1 go do 3 
listopada odbędzie się w Wiinie zjazd 
kół historycznych, w gmachu U.5.B. 
Program tego zjazdu przedstawia się 
następująco: godz, 18 m, 50 spotka” 
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nie na dworcu, godz, 10:ta nabo- 
żeństwo w kościele św. Jana, godz. 
T1-ta otwarcie zjazdu w lokalu semi- 
naryjnym historycznym (U. S. B., g. 
7 pp. koleźeńska herbatka w lokalu 
seminarjum historycznego (Gd > B. 

zd.). 
— Amerykaūskie stypendja dla 

Polek. Polsko-amerykański komitet 
stypendyjny zawiadomił Ministerstwo, 
że w roku akademickim 1926—27 u- 
dzieli 7 stypendjów dla studentek Po: 
lek, które pragną poświęcić się stu- 
djom nauk wyzwolonych, zaś w szcze- 
gólności pracy pedagogiczno wycho" 
wawczej i społecznej. 

  

K 

—o fakirach hinduskich”.  Niezwy- 
kle interesujący wykład prelegenta 
poświęcony będzle tym razem spe- 
cjalnie tajemnicom fakirów, ich ćwi- 
czeniom, trektastom sanskryckim jogi 
i stosunków nauki europejskiej do 
hinduskich teoryj oddechu, Na ek- 
ranie ujrzymy 150 nowych zupełnie 
obrazów świetlnych,  przedstawiają- 
cych najdziwniejsze ćwiczenia faki- 
rów. Pragnąc uprzystępnić obejrzenie 
sensacyjnych obrazów świetlnych z 
odczytu „Indje” wszystkim osobom, 
które nie mogły być ne pierwszym 
odczycie, prelegent będzie jeszcze 
demonstrować dodatkowo 100 naj: 
ciekawszych obrazów swietlnych z 

Ок ЛЕМ W I 

nie o czasie zamieszkania i opinji 
wydanej przez p. Lipkina — mar- 
szałka szlachty za czasów carskich. 
Nie wiadomo jednak 'z:jakich przy- 
czyn czynią władze utrudnienia przy 
wydaniu paszpartu samemu p. „mar« 
szałkowi”, który © paszport ubiega 
się już drugl rok. (x) 

Ochotnicza straż pożarna 
w Krewie i Widzach. Delegatura 
Rządu zatwierdziła "w tych dniach 

Krewie pow. Oszmiańskiego i w Wi- 
dzach pow. Brasławsklego. (zd) 

— Nowe kółko rolnicze. Dele- 
gatura Rządu zatwierdziła nowo 
stworzone Kółko rolnicze w Hruzdo- 

    
dwa towarzystwa straży pożarnej, w | 

LEN SK 

— Skorzystał z okazji | gapio- : 
stwa straży. Z dworca osobowego w Wi- 
lejce pow. podczas przeprowadzanych robót 
zbiegł więzień Maciej Haguło, zam. we wsi | 
Kierduciszki, gm. gródeckiej, pow. wilejsk. 
Za zbiegiem policja wszczęła energiczne 
poszukiwania (I) 

  

  

pam aa a0 | 

Teatr i muzyka. į 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś wys ; 

| stawioną będzie po raz pierwszy pełaa hu- | 
; moru I nadwyrez melodyjna operetka Hir= | 
sza w tłomaczeniu W. Rapackiego „Szalo- 

jna Lola”. Role główne spoczywają w rę- 
kach: M. Baūkowskiej, J. Kozłowskiej, Z. 
Kosińskiej, L. Sempolińskiego, B. Horskie= 
go. J. Zaremby, B. Witowskiego, S$. Bru- 
sikiewicza i innych. 

į   

Ne 248 (400) 

Dziś w sobotę o g. 2 pop. na boisku Makkabi (Wiwulskiego, róg Rydza-Smigłego) odbędą się zawody piłki nożnej pomiędzy: 
Wiija i a Makabią I. 

na które to zawody Wllja chcąc zrehabilito- wać swą ostatnią porażkę z Makabią (2.0), orsz: porażkę lunych klubów, wystawia swój najlepszy skłąd, jaki tylko może wystawić. Wobec tego gra się zapowiada nader inte- resująco. 
Recenzję z wymienionych zawodów- oraz skład obu drużyn 

szym numerze. (1) lack ih 
——-—-—-—-—— is p 

    

Ceny rynkowe 
w dniu 31—X—25 r. 

  

  

          

Komitet stypendyjny polsko-ame- 
į rykański ma zapewnione kompletne į tego odczytu. Bilety w cukierni B,lie pow. Duniłowickiego. ię c ewolucje aa RAE ; Chleb biały kilo. . . . . SA pigo utrzymanie, zwolnienie od opłat aka: | Sztralla, róg Tatarskiej, oraz w księ- ; sklego. Reżyserję prowadzi B. Horski. AE SON DE y 7 P 

ryguje A. Wiliński, NE. so PRZOWY AZ ZNA IG 
demickich, w kilku uczelniach ame:j garni Ś-go _ Wojciecha — Domini WYPĄDKI I KRADZIEŻE. W przygotowaniu „Królowa Monmartre". Mąka pytlowa 50 Bros Sa rykańskich wymaganą jest od kandy- | kariska 4. O RNA S — Przedstawienie popołudniowe | a TOPOWOC JE TE” Ks datek dokładna znajomość języka Z PROWINCJI. W Wilni W niedzielę o g. 4-ej pp. ukaże się po ce- | ©  razowa. . „BRDZIE NSU Da angielskiego. Podania należy składać Z RRR RS ET MS: nach zniżouych doskonała operetka Gliber- | Pszenna amerykańska .. . —70 na ręce swych dziekanów do dnia| „7, Wściekiizna w Druji. W — To już czwarty Josel okra- | pa z e PA % rell tyturó Mięso wieprzowe ......... . . . 120 16-go listopada b. r. Statut - wspom. ; Ostatnich dniach października rb.! dzłony. Dnia 29 bm. z mieszkania Joselą ОМЕ Poranek PO Saiieócy Komo?" 7 cielęce . . . .. R Zac: 1.60 g P ra a P i pies wściekły pokąsał w  Druji 7. Rudnickiego (ul. Wiłkomierska 3) za po- zytorom włoskim W niedzielę o mazi 7 aranina . . „. , ._, +. 1.20 z oe ra Vinego io b 3 mocą dopasowanego klucza złodzieje skrad- my 30 pp. odbędzie się w Teatrze Polskimi ION cwi że OST 20 j ‚5.В. х | łóżka ni 200 zł. : OM » M“ w. ai M w A ae „| Chorych odesłano do Wilna се. | ! 3 6% Ma między 914 „Lutnia“) Interesujący poranek, poś- Masło przywożone „2217 260 godzinach urzędowania i tam mo-; U więcony kompozytorom włoskim. Obfity miejscowe ° żna otrzymać kwestjonarjusz stypen- ; lem leczenia. 6) Esterami. Dnia 29 b. m. Estera Ponzel, rogram zawiera kompozycje: Tosti, Leon Sło: Зв AS R + 5.50 

в y yP — Powrót marnotrawnej córki. (Szpitalna 8) skradła Esterze Zajerskiej 74 PIOS Le ko L ., Słonina krajowa. ..... 320 d (zd.) 
‚ cavallo, Ferretio, Vivaldi. Caccini, Pon amerykański yiny. (zd.). i $ zł. I pierścionek złoty wartości 90 zł. Wy- I 2 » ykańska . ... ,,. 320 zkolnictwo powszechne, stosując się mienioni zosół 2 t chielli, Verdi, Martini, Pugnani, Bocche- Cukler kostkowy łg. .. , 160 Z_ POLICJI. ; go nowego podziału administracyj- įėję 0  agreszłowaną przez po" rini, Sinigźglia, Puccini. aa Pro |» kryształowy SS RA ao ! p a w ramu będą: J. Krużanka, M. Skowrońska, Kasza drob. nas EA ša nego ziemi Wileńskiej, przyłączyło — Nielegalne zaopatrywanie się © ° na jęczmienna . — 60 ! w zat z AO: Sz į ok powszechne > gminie Druj: Ww opat. W elektrowni miejskiel zostata V“ aaa do 2zł Ryż pugęjg STYCZANA . . . .—80 

szkżÓWĄ w salys 2 Popriščuioi, nu- Sklej do inspektoratu szkolnego = NN Ser blały domowy. 1111. 4:2 | ь merėw о napadzie na dr. О. prz Brasławskiego. su. Wdrożone dochodzenie policy[ne dało RH jadalna biała .........—3% | ul. Bonifraterskiej Ne 2, dowiaduje-! Po miesięcznym pobycie u nowej wyniki dobre które ze względu na dalsze ® R 2 Ry dały R kei В — | 
Ы i , swej matki, szkoły gminy Drujskiej śledztwo trzymane są w tajemnicy. ozfidi 0$ Gl j Mydło do prania . . . .. .... 1.50 | my się, iż policji kryminalnej udało ponownie powróciły, nie wiadomo ' ań Nagły zgon. Dnia 29 bm. w fe e | -— is rze inżyniera Miecznikowskiego (Piwna 1 | W 22 
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się schwytać jadnego z dwóch spraw- 
ców wspomnianego napzdu, lecz na- 
zwiska jego nie wymieniamy ze 
względu na toczące się w dslszym 
ciągu śledztwo. (zd.). 

z POCZTY. 

— Stabilizacja urzędników. Ge- 
neralna Dyrekcja poczt i telegrafów 
stabilizowała w dalszym ciągu w 
państwowej służbie cywilnej nastę- 
pulących urzędników, znajdujących 
się w tutejszej dyrekcji poczt i tele- 
grafów, a mianowicie na stanowisku 

'assesorów p.p. Stanisława Wiszniew- 
skiego, Alfonsa Stępienia, Wandę 
Snarską | Antoniego Gierwatowskie- | 
go, na stanowisku księgowych, Paw: 
ła Garniewicza, Piusa-Stefana Zejca, 
Jana, Holawko, Romana Wiawulkow- 
skiego i Franciszka Sienlowicza, na 
stanowisku sekretarzy, Zygmunta Ła- 
kosiewicza i Stanisława Bojarczyka, 
na stanowisku kancelisty Zygmuata 
Nałycza. Wymienieni zostaną stabili- 
zowani z dniem 1 listopada r. b. (I). 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

Niezalegalizowanie stowarzy- 
szenia. Na wniosek Komisarza Rzą- 
du p. Kazimierza Wimbora z dnia 14 
b. m. p. o. Delegata Rządu p. Mali» 
nowski odmówił legalizacji stowarzy- 
szenia p. n. „Jadność Krajowa*. (I). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Cuda fakirów na ekranie 
Drugi odczyt J. S. Dzierzbickiego 
odbędzie się we wtorek dnia 3-go li- 
stopada, a nosić będzie tytuł: „Joga   

z jakich przyczyn, do bardzo od- 
ległego inspekterstu szkolnego Dziś- 
nieńskiego. (x) 

i — Wizytacja gimnazjum Druj- | 
skiego. Założone przed pzru laty : 
przez ks. Andrzeja Cikoto gimnazjum 
im. króla Stefana Batorego w Druji, 
rozwija się pomyślnie. Przeprowa- 
dzons w br. szkolnym wizytacja tego 
gimnazjum przez p. Riessa wyka: 
zała wielką pracę personelu nauczy- 
cielskiego, oraz wielkie postępy uczą* 
cej się młodzieży. 

Jak się dowiadujemy, kuratorium 
czyni w Ministerstwie starania o na- 
danie gimnazjum  Drujskiemu praw 
państwowych szkół średnich. Szczęść 
Boże nowej placówce oświatowej na 
rubieży Rzeczypospolitej. (x) 

— Likwidacja „Ogniska Na- 
uczycielskiego” w Druji. Założona 
przed rokiem w Druji kóoperatywa 
nauczycielska pod nazwą „Ognisko 
Nauczycielskie” z powodu spadku 
złotego, została zlikwidowana. (x) 

— Brawo! w Dziśnie będą 
chodniki. Jak się dowiadujemy, 
magistrat miasta Dzisny, ma zamiar 
w rb. urządzić w mieście chodniki. 
Należy zaznaczyć, iż Dzisna posiada 
samorząd, który mimo, iż powstał w 
tym czasie, co w innych miastach 
Polski, jednak bardzo mało zrobił 

zmarł nagle Inżynier Ignacy Jadźwiński 
ё (ul. Slerakowskiego 33). 
k 

' Na prowincji. 

i — Co może złość z ciemnotą, 
,<zyll 101a podpaiona stodoła. We 

( wsi Lisowce, gm. porpeiińskiej, spaliła się 
stodoła Władysława Kornenki, straty wyno- 

| szą 10800 zł. 
Н Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
| ustaliło, że podpalenia dokonał Bazyli Atra- 
| chimowicz I Dymitr Atrachimowicz na tle 
| zemsty za przeprowadzenie komasacji na 
; gruntach należących do tejże wsi. Wymie- 
nienl zostali zaaresztowani i wraz z aktami 

; zostali odesłani do sędziego siedczego. 
— Tragiczny zgon obłąkanej. We 

wsi Kijany, gm. Rukońskiej, w wodzie na 
łące znaleziono trupa mieszkanki tejże wsi 
Karoliny Stankiewicz, lat 60, która była u- 
mysłowo chorą. 

— Nie bratku, wprzódy odpoku- 
tujesz. We wsi Prankach, pow. Swięciań= 
skiego, wybuchł pożar, wskutek podpalenia, 
którego dokonał Konrad Mor, zam. we wsi 
Želesniki, gm. Zanarockiej. Wymieniony 
podczas eskortowania do sędzlego sled- 
czego usiłował zbiec, lecz został postrzelo-" 
ny, ranny w nogę ! ujęty. 

— Od tego jest stajnia I to zam- 
knięta, a nie chlew. Aleksandrowi Za- 
krzewsklemu, zam. we wsi Zagórze, gm. 
worniańskiej pow Wileńsko-Trockiego, zło- 
dzieje z niezamkniętego chlewa skradli 
klacz wartości 300 zł. również został skra- 
dziony koń warteści 150 zł. Józefowi Kup- 
ciołowiczowi zamieszk. we wsi Sawczuny 
gm. Worniańskiej pow. Wileńsko-Trockiego. 

— Śmierć od sacharyny ?1? Nie- 
prawdopodobne. W ciągu ostatnich 4 ch 
dni, Michałowi Kapucisze, zam. we wsi   dla miasta. (x) 

— Zabawa w Dziśnie. W dniu 
7 listopada rb. odbędzie się w Dziśnie 
zabawa taneczna ma rzecz hufca 
szkolnego. (x) ` 

Curiosa paszportowe. Miesz- 
kańcom miasta Dzisny wydawane są 
paszporty na podstawie poświadcze- 

w przychodni przyjmują 

LECZNICA LITEWSKIEGO S 

Wielkie Sioło, gm. Mołodeczańskiej, pow. 
Jo ERO nagie zmarło 3je dzieci od 9 
do 21 półlat. Sekcja zwłok dokonana przez 
lekarza powiatowego przyczyny śmierci nie 
ustaliła, natomiast zachodzi przypuszczenie, 
że dzieci zmarły wskutek nadmiernego uży- 
cia sacharyny. Wnętrzności zmarłych lekarz 
pow. przesłał do zakładu rozpoznas czego 
w Warszawie. (I) 

Wilno, 
lekarze specjaliści: Choroby dzi 

oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych ehorych moczopleiowych, 

ecięce od 10—111 od 3—4; 

Dawne symbole snów. } 
Już w mrokėch prahistorji sen odgry- 

Giełda warszawska 

wał ogromną rolę. W Chaldei, Assyrji i & d. 30—X 25 r. Giełda pieniężna Egipcie wykładanie snów należało do wies | $ sprzedaż kupno dzy ścisłej | było spisywane na cegłach i Belgja 27,29 27,36 27,23 papyrusie. Dolsry 6,02 6,04 6.00 Jednym z najsłynniejszych senników, Holandja 241,55 242,15 240,95 był sennik Astrampsychora. Londyn 29,081/2 29,16 29,01 Podajemy poniżej ważniejsze jego sym= Nowy York 5,98 6.00 5,98 bole: Paryż 25,-71/2 25,34 25,21 Przepuść oznacza troskę, zmartwienie, Praga 17,80 17,84 17,76 ślepota—najwyższe szczęście, Jajka — nie- . Wiedeń 84,60 84,81 84,39 przyjemność, skała — nadzieję, złote—za- Włochy 23,76 23,82 23,70 wodne nadzieje, szata porpurowa—chcro- Szwajcarja 115,71 116,00 115,42 bę, lew — walkę z zaciekłym nieprzyjacie- Stockholm 160,70 161,10 160,30 lem. mata -radość | pomyslność, morze Kopenhdga 146,53 146,89 146,14 spokojne— skuteczne przedsięwzięcie, gwoź- Funty ang. 25,25 25,32 25,19 dzie—groźbę nieprzyjaciół, łzy—radość, wi- Franki fr. 24,43 24,49 24,37 nogrona—deszcz, pić wodę—chorobę, pły- 5 proc. poż. konwers. 43,1/2 wanie — ból, śmierć — uwolnienie się od 80/0 proc. Pož. konwers, 67 trosk, szata biała -szczęście, šnieg—nowy ; Poż. kolej. 85—80—85 
nieprzyjacie), gonitwa—zdradę. ; Požyczka zl.  400,66 

Jak widzimy, nasze senniki nlezbyt da- | 
leko odbiegły od swoich pierwowzorów. 

  

  

  

Ze sportu. 
Polska—Szwecja. 

Największą sensacją bieżącego sezonu 
Sportowego są zawody piłki nożnej pomię- 
dzy Polską a Szwecją, które odbędą się 
w Krakowie 1 listopada. Trzeba zaznaczyć, 
że na całej kuli ziemskiej Szwedzi po Fin- 
landczykach są najbardziej „sportowym” 
narodem, co się okazało na Olimpjadach, 
w których na kilkadziesiąt narodów zajmu- 
ją zwykle nie dalsze, niż trzecie miejsce. 

D. 2 listopada, czyli, że na drugi dzień 
Szwedzi spotkają się z reprezentacją Kra- 
kowa, na które to zawody Krakó)w ustalił 
następujący skład: bramkarz Malczyk (Cra= ; 
covia), obrona: Pychowski (Wisła i Gintei 
(Cracovia), pomoc: Kotlarczyk (Wisła), 
Chruściński (Cracovia) i Zastawniak (Craco- 
via), atak: Adamek, Czulak I Reyman III 
(Wista), Kaluža i Szperling (Cracovia).   
Wiieńska 28. 

Poż. dolar. 
42/0 listy z. T. Kred, Z. przed, 14,55—15,15 
50/0 listy z. warsz. przedw. 14,90 
41/2 0/0 warsz. 
6*0 obligacje rubl. 15 i 16 r.— 9,20 
M i CEOCE WZORZE ZO SONOREANEIZNTESZY 

            

Iirjer Wileński 
niezależny organ demokratyczny 
dzięki starannemu doborowi treści, 
szczególnie zaś dzięki uwzględnieniu 
życiowych spraw szerokich warstw 
handlowo - przemysłowo = rolniczych 

społeczeństwa 

        

     

      
czytany jest przez wszyst- 
kich w Wilniei na prowincji 

  

     Komu przeto zależy na zjednaniu 

najszerszej klijenteli 
niechaj śpieszy z ogłoszeniami do 

BIUR REKLAMOWEGO 
Stefana Grabowskiego 
wWilnie, ul. Garbarska Nr.1 

       

         
Cel osięgnie 

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

EDZIA TI O 

  

        

    

  

  POPIERAJCIE L.O.P. P. 

  

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

67,00 

przedwoj. 12,10 

Redaktor Józef Batorowicz. 
A KO RAUTTRIS GREEN: 

Br. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

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

—————— zc 
| Akuszerka-mesażystka 

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

ną w ZZ ZZ 

TOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 
skórne i weneryczne 11—12 I od 2—3; nerwowe 11—12. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 
ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

  

Sp. z ogr. odp, 

HURT. CENY FABRYCZNE. 

Ula L IE IEEE 
ESS OOWANAG WNN 

Zysk Zapewniony! 
Solidnę Chrześć. Przedsiębiorstwo 

Handlowe, posiadające w pierwszo” 
rzędnym punkcie wspaniały sklep i g$ 
obszerne składy w Wilnie, nawiąże ® 
kontakt z poważną osobą lub firmą ŽĖ 
posiadającą 15 — 20 tysięcy got. 
ewentualnie towarami, celem rozsze. % 
rzenia i wspólnego prowadzenia, 
istniejącej, do brzewprowadzonej sprze- 
daży: artykułów technicznych, narzę- 
dzi rzemieślniczych, naczyń kuchen- 
nych i innych, ewentualnie wprowa- 
dzenie nowych działów. 

Lokal i miejsce b. odpowiednie 
dla reprezentacji firm Samochodo- 
wych, maszyn rolniczych, magazynu 
mebli. Szczegóły: Wilno, ul. Ad. Mi- 
ckiewicza Nr. 7 D./H.P, „Świt”. 

       

       
           

      
    
     

      
      

     

  

     

  

LUSTRA SZYBY 
Zarząd | Składy: Warszawa, ul. Hoża 41, tel. 111-52, 

Fabryka luster: Warszawa, ul Hoża 50. 

  

"IL LL LL LL LiL iii JEJEIE | Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

KACZOREK i CHĘCIŃSKIi Ś! & poleca się 

„Biuro Przepisywań $1 Grabowskiego 
ik Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 
* Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

DETAL. Ę przepisuje się szybko i dokładnie, 
3 Ceny bardzo przystępne. 

Poszukuję 
spólnika oraz ekspe- 

djenta z kaucją 1500 tam 
się sprzedaje fortepjan 
niedrogo. Bonifraterska 

10. tel. 496. 

słoneczne na piętcze przy 
ul. Stowackiego 10 — 2 

KRAWIEC 

podaje do wiadomości Szan. klije 
przeprowadził się z ulicy 

  

firma Wokulski). 

Potrzebny jest chłopak do term 

do wynsjęcia.  Oglądać 
od 1 — 3. (3 pokoje z 

kóchiia): 

  

ZGUBIKEŚ 
dowód osobisty, x; 2 kę, lub 

Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 

dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim. 

Bonifraterska 10, tel. 49   
  

   

  

JAN ŻUKOWSKI 
$0 Jańskiej 3 4 

na uł. Wleiką Nr. ® (w tym domu gdzie 

Przyjmuje się obstalunki cywilne i wojskowe. 

Jedyne źródło gdzie można nabyć 
tanio, gwarantowane 

obuw. wyrobów więziennych 

jest firma „POL-BUT< 

Li o S 

2 | Rutynowana 

Iadczycelka 
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 ul. Monlu- 

szki Ne 8 m. 4. 

nyknaliikowana 
biuralistka poszukuje po- 
sady w Wilnie lub na 
wyjazd. Chętnie przyjmie 
posadę ekspedjentki lub 
kasjerki. Zgłoszenia do 
Kurjera Wileńskiego lub 
zauł. Mahometański 6—3 

        

nteli, że 
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Bruk, „Aux,   

  

 


