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NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę | 
RUE KATE ai W. Makowskiego, S-to Лайв\а 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjere Wi 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. | 

leńskiego* mieści się przy Biurze Rekiamowym S. Grabowskie- | 

Cena ogłoszeń: 2а 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. przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel, 82. Czynne od 9—w. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą róg Garbarskiej, telef, 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. być przez administrację zmieniane dowolnie. i wszystkie biura reklamowe w krajn i zagranicą. I Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

    

  

Dziś zaczyna się IV tydzień Akademika. 
    

RZ Ек КЕЕ ОР a piano 
D. H. „BLAWAT WILENSKI“ 

Wilno, Wileńska Nr. 31, tel. 382. 

Robimy na zamówienia garnitury, palta jesienne iz:1maowe 
męskie z naszych materjałów. 

P. p. Urzędnikom na ratyll Wielki wybor towarów weł- 
niznych, bawełnisnych, jedwabi, kołder, poduszek, waty I wa- 
teliny. Towary białe, pończochy i skarpetki. Ceny niskie, 

LL Е ЕО Е 

Uzdrowienie finansów. 
W kołach gospodarczych rozważane są obecnie projekty stwo- 

rzenia pieniądza pomocniczego. Między innemi zwolennikiem tego 
projektu jest senator Gaszyński, którego głos w tej sprawie poniżej 
zamieszczamy. 
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Zła gospodarka polska wymaga | niędzy 10 razy mniej niż potrzebuje- 

natychmiastowego wysiłku, zdolnych my dla pracy; bo praca, produkcja, 

organizatorów, którzy Polskę nareszcie towary. wszelkie, konkurują ze zło: 

uporządkują, uwzględniając potrzeby tem, a złoto jest zmonopolizowane, 

szerokich sfer społecznych przede- więc trust złota nie pozwala narodom 

wszystkiem. „nie posiadającym złota, należycie 

Polska ma rolnictwo na wysokim 1 pracowač. 

poziomie, wielką ilość miast, urządzo:| Pieniądz w Polsce kosztuje 60%, 
ne warsztaty pracy, wielkie wytwór- rocznie, w rezultacie niesłychana dro- 
nie, kopalnie, szyby naftowe, koleje, żyzna, gdyż płacimy miljardy lichwia- 
maszyny, narzędzia, lasy i t. d. | rzom krajowym I zagranicznym. 

Dwudziestosośmio miljonowa lud- Sanacja obecna wywróci nietylko 
ność, składa się z rolników, górników, | złotego, lecz i same Państwol jeżeli 
robotników i techników różnych g marazmie Sejm trwać będzie. 

specjalności, zdatnych i chętnych do | Główne bogactwo narodowe, to 

e o pł 2 a zdolność obywateli do pracy i war- 
, ; 

  

sztaty pracy w ruchu. 
pracy ludzkiej. V PAS 

Rodacy nasi pracowali i pracują Musiny ОО prodūkovas, 
w całym świecie kulturalnym. į eksportować, sprowadzając od innych 

Posiadamy bogate złoża mineral- | z sami wyprodukować nie mo- 

2 san aa ja zę To jest możliwe przy tanich i w 

Mamy energję wyrażającą się w | dostatecznej ilości środkach obroto- 

sześciu miljonach koni mechanicz WYCH w postaci pieniędzy papiero- 
nych, gotową w każdej chwili dla | "ych Pieniądz papierowy, nie będąc 
nas | za nas pracować, Możemy 547 wartością jest tylko wówczas 

ujarzmić siłę potoków górskich i rzek, | Płnowartościowym, o ile nadaje 
które zawierają do 30 miljonów koni ; HRT na okre- 

ira największy, bo źródło Właściwość zamienności pieniądza 3 

polskiej twórczości i produkcji, prze- | PaPierowego na wszystkie bez wyjąt- 

  

szło pięć miljonów pracujących oby: | 

watelil 
Obywatele polscy czekają tylko, 

by przyszedł ktoś umiejący się wczuć | 

w ich tdeały 1 poprowadził ich do 

pracy, przynoszącej dobrobyt całej 

Polscel 
P rezultaty nasze obecne? Miast 

powstających nowych placówek i 

warsztatów pracy, pracujemy w sta: 

rych — po 2 do 3 ch dni na tydzień. 

Mamy krocie bezrobotnych i mil- 

jony obywateli eksportujemy w świat, 

z braku pracy, której możliwość, jest 

proporcjonalną do posiadanych zna- 

ków obiegowych w kraju. 

Obywatele polscy, pogrążeni są 

w okropną nędzę i stały strach utra- 

ty resztek warsztatów pracy, przez 

brak środków obrotowych. Zrobiono 
wszystkich  dziadami  niepewnymi 
jutra. 

Zastosowano system sanacyjny, 

najcyniczniejszy w świecie. Stworzono 

Bank Emisyjny bez emitowania zna: 
ków. obiegowych. System ten jest 
idealnym dla lichwiarzy międzynaro- 
dowych. Bank Polski, wypuszcza pie- 

  

ku wartości na ferytorjum danego pań- 
stwa, nadaje mu państwo samo, 
przez ścisłe określenie ilości tych 
znaków, oraz przez podkład realny, 
gwarantujący siłę zamienności pie- 
niądza. 

Podaż pracy winna być mierni 
kiem emisji pieniędzy. Ažeby pie- 
niądze były tanie, musi być podaż 
równa popytowi. 

Dobra gospodarka  pzństwowa 
opodatkowująca warsztaty pracy (sy 
stem inż. Rożnowskiego) nie do- 
puszczająca deficytu w budżetach 
państwa, utrzyma pieniądz na jednej 
itej samej wysokości, czyniąc go* 
nieczułym na wewnętrzne lub ze: ; 
wnętrzne wpływy. į 

Wartość pieniężna będzie się o- 
pierać na wzmożonej produkcji, kon- 
kurującej z produkcjami świate, a je: | 
go gwarancją — realny majątek jaki 
państwo posiada, w tem najcenniej | 
szy, stale potęgujący się majątek: . 
praca polskich obywateli! 

Brak obrotowych środków, jak 
widzimy, jest zamachem na dobro: | 

byś ludności, potęgę I siłę Państwa, 
» 

jest więc ciężkiem państwowem prze- 
winieniem. 

Pożyczki zagraniczne są dobro- 

wolnem opodatkowaniem obywateli 
w formie procentów, na korzyść 
państwa od którego się pożyczyło. 

Czyli państwo „dłużnik”, jest niewol- 
nikiem państwa — „wierzyciela”. Nie- 

wola ta jest rezultatem niezaradnošci 

lub złej woli kierowników państwa — 

dłużnika, który jak Polska mogłaby 

się jeszcze nie zastawiać. 
Zaciąganie długów, zastawianie 

dochodów państwowych, kończy się 

zwykle utratą samodzielności. 

Ażeby towary w kraju były tanie, 

musi być produkcja większą niż kon- 
sumpcja, co jest normalne tylko przy 

dostatecznych środkach obrotowych. 

Powinniśmy stworzyć przewagę 
podaży pieniędzy i produkcjł, ażeby 
osiągnąć zwyżkę eksportu nad im- 
portem. — To jest osiągalne znowu 
przy takich wewnętrznych środkach 
obrotowych. 

Każde państwo, nie posiadające 
obcych walut lub złota, ma prawo 
importu do wysokości swego eksportu. 
Czyli jedno państwo oddaje drugie" 
mu potrzebne towary systemem za- 
miennym, 

Przy takiej równowadze przywozu 
| wywozu, można wysokość rozcho: 
dów państwa dostosować do opodat- 

| kowania warsztatów pracy pracują 
cych sprawnie, co da łatwe zrówno: 

, ważenie budżetu. Dlatego są nieod 
jzowne, tanie środki obrotowe, pow- 
stałe z własnego długoterminowego 
„kredytu, będące pieniędzmi, a nie li- 
jstami zastawnymi, których niema 
| komu sprzedać, lub sprzedając, traci 
„się znaczną część na korzyść lichwia- 
"rzy międzynarodowych. 
| Jeśli akąsujemy w Polsce hipote- 
„ki (co Premjer uważał za możliwe u: 
| czynić parę łat temu) możemy papie- 
* rowe znaki Płetnicze oprzeć na fowa- 
rach produkowanych w kraju, jeśli to 
oksże się zawliem, to na warsztatach 
pracy; najwłaściwiej jednak byłoby 
oprzeć wewnętrzne znaki płatnicze, 
na praźródle bogactwa, 
podstawą wszystkich dóbr narodowych 
i państwowych, — na pracy wszyst- 
kicb obywateli polskich! 

Pieniądz wewnętrzny powinien być 
stabilizowany przymusowo, jednakże 
można go stabilizować i sposobem 
naturalnym przez podnoszenie po* 

datków nakładanych na warsztaty pra* 
cy lub wycofywanie z obiegu pewnej 
ilości, gdyby okazała się tendencja, do 
obniżania w kraju pieniądza wewnę- 
trznego. 

Przedewszystkiem trzeba podnieść 

  

„siłę kupczą własnego Narodu, co jest 
osiągalne przez dobre opłacanie wszy: 
stkich obywateli pracujących. To da 
zdrową, słabą podstawę dla szerokiej 
produkcji w kraju. 

Gdy niema produkcji w kraju tra* 
cą producenci, tracą pracownicy, i 
rujnuje się Państwo gdyż nie otrzy- 
muje podatków. 

Obecny system pieniężny w Polk 
scę jest zarzynaniem kraju, który się 

` 
  

  
będącego I 

dusi z brakówyśrodków obrotowych. 
Żyją tylko lichwiarze krajowi i zagra- 
niczni z resztek naszych majątków, 

Wszystko złe, które się w Polsce 

dzieje na polu gospodarczem, dzieje 

się pod wpływem hipnozy i to nie 

tylko naszych sfer rządzących, lecz 

co gorzej, także polskich ekonomi: 

stów, zabipnotyzowanych przez złoto, 

które zmonopolizoewał międzyn, kapi- 

tał, żerujący na wszystkich naradach 

złota nie posiadających. Już chcemy 

oddawać monopole, a później... od- 

damy może całą Polskę, byle tylko 
Nią rządzić i w dodatku źlel 

By utrzymać złotego interwenjowa- 

liśmy i interwenjujemy zagranicą. Za : 

tę sztuczną stabilizację, która kosztu: | 

je nas stokroć więcej niż przynosi, 

korzyści, kraj płaci całem życiem go- 

spodarczemi 

Na całość sprawnego życia go- 

spodarczego w państwie składa się 

wiele czynników, lecz głównymi są: 

Praworządność. W dostatecznej 

ilości, zdrowy tani znak płatnicy. U- 

miejętnie rozłożone uproszczone po 

datki, kióra są osiągalne przez opo: 

datkowanie warsztatów produkcji a | 

nie konsumpcji. Wreszcie niemało 

ważna, jest dobra i oszczędna Admie 

nistracja Państwowa. 

Pierwszym krokiem ku uregulo- 

waniu sprawy będzie wypuszczenie 

papierowego pianiądza wewnętrznego, 

który miałby stabilizację w ilości 

proporcjonalnej do rozmiarów po- 

trzeby naszej ogólnej produkcji. 
Otrzymujemy z warsztatów pracy 

przemysłowych, rolnych, kopalnianych, 
leśnych itd. to wszystko co nam jest 
niezbędne do życia. Żyjąc więc z 

warsztatów pracy, jako źródła wszel- 

kiej produkcji, powinniśmy go głów: 

nie opodatkować, stosownie do bud- 

żetu, lecz nie opodatkowywać ро- 

średnika w postaci procentów obro- 

towych, luksusowych itd., które po-' 

średnik przerzuca na konsumenta, 

uginającego się od podatków pośred- 

nich bez liku i miary, nakładanych 

na niego. 
Dobrze rozłożone podstki pro: 

dukcyjne, zadowolą nie tylko robot- 
nike, rolniks, pośrednika, lecz i sa- 
mego producenta, który będzie miał 
podatek jeden nareszcie poddający 
się matematycznie scisłej kalkulacji, 
przy obliczeniu kosztów własnych. 

Stoimy dzisiaj wobec problematu 

reorganizacji naszego przemysłu, 

dzwignięcia go do poziomu, na któ- 
rym posiadłby zdolność konkuren* 

cyjną na rynku światowym. 
Wejść na drogę realizacji powyż- 

szych zamierzeń można przez utwo- 

rzenie i odpowiednie zorganizowanie 

Ministerstwa Gospodarki Państwowej, 
Zamieniając wiele zbędnych wówczas 

ministerstw na departamenty Min, 
Gosp. Państw. 

Na dziś jednakże stoją przed na* 

mi dwa najważniejsze zadania, 
Pierwsze, by Naród polski uwie- 

  

i 

  

, dzieliła 

  
być oparty na majątku jaki on po: 

rzył, że pieniądz papierowy se | 

siade, a nie na cudzym pożyczonym 

Stoliki loteryjne rozrzucone po całem mieście. 
> iai aaa | 

majątku t. j. na złocie lub 

towarze, 
Następnie trzeba. by któryś z na- 

rodów rozpoczął pierwszy erę wy: 
zwolenia się z pod jarzma złota i 
tem zachęcił inne narody do dzieła 
które przyniesie ulgę ludzkości. 

Ktoś musi być pierwszym, Dajmy 
więc dobry przykład, a narody inne 
pójdą za nami. 

Wysuńmy się na czoło cywilizo= 
wanych narodów, zrzućmy jarzmo 
złota, gdyż w przeciwnym razie będą 
nas traktować jako naród pierwszy... 
ale po Zulusach, który daje się wy- 
zyskiwać lichwiarzom bez końcal 

Stanisław Gaszyński. 
Senator. 

innym 

m A 

Wiadomości polityczne. 
Na odbyt dziś Sze ytem dziś w Promna A nocy posiedzeniu Rady 

Rady Narod. Narodowej partji socja” 
francuskiej |istycznej wygłosił dłuż- 
okami: sze przemówienie Le- 

on Blum przyłączając 
się do wysiłków podjętych przez Re- 
naudel'a i zaklinając Radę ażeby u- 

wotum zaufania nowemu 
gabinetowi. Większość Rady była glu- 
cha na jego argumenty. 

Compere Morel przemawiał na 
rzecz daniny od kapitałów, zarzuca- 
jąc Painlewemu, że nie śmiał o tem 
mówić. Compere Morel dodał, że 
jednak trzeba będzie o tem mówić. 

Paweł Faure zalecał Radzie aby 
nie uchwalała zaufania gabinetowi 
Painlewego, pozostawiając parlamen- 
tarnej grupie troskę orzeczenia na 
podstawie obrad prowadzonych w 
lzbie, czy ma odmówić rządowi za- 
ufania drogą głosowania przeciwko 
deklaracji, czy też przez uzasadnio- 
ne wstrzymanie się od głosowania. 

Jak wiadomo uchwalono wniosek 
w sprawie odmówienia rządowi wo* 
tum zaufania. (Pat.). 

Izba Deputowanych 

    

  

        
Dyskusja przystąpiła na "wczoraj: 
ck mad Siem posiedzeniu do 
polityką dyskusji nad interpe- 
rządu. lacjami w sprawie ogól: 

nej polityki rządu, 
„Głos zabrał komunista Cachin, 

który w swem przemówieniu gwał- 
townie atakował rząd oraz szereg 
banków francuskich za ich działale 
ność. 

Mówca zarzucił rządowi, że w je 
go programie nie ma żadnej propo- 
zycji zmierzającej do położenia kresu 
tnflacji. 

Pozatem mówca krytykował poli» 
tykę rządową w sprawie Morokka i 
Syrji. (Pat) 

Koniec 
awantury. 

Attaches wojskowi 
angielski, francuski i 
włoski wysłani na za- 

sadzie uchwały Rady Ligi Narodów 
ma miejsce niedawnego  zatargu 
grecko bułgarskiego, komunikują z 
pogranicza, że status quo został cał« 
kowicie i bez żadnych incydentów 
przywrócony. (Pat) 
    

Prof. D-r Wacław Jasiński 
Choroby dzieci 

przyjmuje obecnie tylko 

Wieiką,24 m. 20. Tel. 860. 

godz. 4—6 po poł. 
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Zprasylitawskisj 
Nota posła litewskiego w Rzy- 

mie do Mussoliniego. 

Dotyczy ona polityki państw sprzy 
mierzonych w sprawie wileńskiej, oraz 
książki b. posła włoskiego w Polsce ; 

Tommasiniego. 

Już jak prasa podawała na po- 
czątku października roku bieżącego, 
poseł litewski w Rzymie wręczył Mus- 
soliniemu notę w sprawie dzieła „La 
Resurrectione Della Polonia“, w któ- 
rej zostaje cšwietlcna polityka sprzy- 
mierzonych w kwestji wileńskiej i 
kłajpedzkiej. Treść noty jest nastę- 

pująca: 

Panie Prezesie. 

Niech mi będzie wolno wyrazić 
madzieję, że Wasza Ekscelencja ze- 
chce przyjąć kilka tych uwag moich 
w Sprawie dzieła, które ukazało się 
w Medjolanie p. t. „Odrodzenie Pol- 
ski”, którego autor p, Tommasini by* 
ły nadzwyczajny poseł i pełnomocny 
Minister Jego Królewskiej Mości Kró: 
la Włoskiego przy Rządzie Polskim, 
samo wspomniane dzieło określa, ja- 
ko objektywne świadectwo dyploma- 
ty, ktory blisko się stykał z faktami, 
jakie zaszły po wojnie w Europie 
Wschodniej. 

Szczególniej mnie pobudza do 
zwrócenia uwagi Waszej Ekscelencji 
na to dzieło bliski związek, jaki ist- 
nieje między niektóremi wspomnia* 
nemi tam faktami i najżywotniejszemi 
interesami Litwy. Najbardziej jednak 
pobudza mnie do zwrócenia do Wa- 
szej Ekscelencji twierdzenie p. Tom: 
masini'ego o wpływie, jaki on wywarł 
na decyzję Rządu Jego Królewskiej 
Mości we wspomnianych w tem dzie: ' 
le kwestjach. Nie będę wspominał 
całego szeregu niedokładnych oświad: | chylną uwagę Waszej Ekscelencji na | 

Echa rokowań w Lugano. 
Dr. Szaulis o rokowaniach polsko- 

litewskich. 
"Winę składa na nas. 

KOWNO. 3.XI. (Pat). Przewodniczący delegacji litewskiej do rokowań 
z Polską w Lugano dr. Szaulis oświadczył przedstawicielom prasy co na- 
stępuje: 

Wyniki rokowań w Lugano wykazują, że w pewnych punktach roko 
wania nietylko pie posunęły się naprzód, lecz nawet cofnęły się. 

Z ostatniej konferencji wynika jasno, że Polakom chodzi wyłącznie 
o cele polityczne. Dążyli oni do utrwalenia normalnych stosunków między 

ski, który w biegu swej zaszczytnej 
historji dał tyle dowodów swej mocy 
i rozumu politycznego, porównać do 
masy, nie mającej swojej inicjatywy 
i któremu przesądzono zostać tere- 
nem ekspansji Polski. 

Rząd litewski przedewszystkiem 
szanuje swoje święte obowiązki, ja- 
kie na niego wkładają najdawniejsze 
tradycje narodowe i prawa, dotąd 
odmawiał i będzie odmawiał przy- 
znania aktu, na mocy którego Wil- 
no zostało przez Wielkie Mocarstwa 
przyłączone do Polski wbrew wszyst- 

|kim racjom ekonomicznym, jury- 
/dycznym i morelaym, na których 
Litwa opiera swe prawa 1 aspiracje. j nami a nimi.   

  

| Wbrew twierdzeniu p. Tommasini'ego | Oznacza to, że dla nich ważną jest nietyle kwestja spławu, ile raczej 
| co do tego punktu Wielkim Mocar- | moment polityczny. 

|stanowienia o terytorjalnych kwest- | przypisać Polakom, a nie nam. : с 
"Jach Litwy na mocy Traktatu Wer- i Na pytanie czy rokowania należy uważać za ostatecznie zerwane, 

uczestniczką. Litwa wreszcie co do gnie rząd. 
tych terytorjów nie powzięła żadnych RZA У т ы 

„Co mowi litewski min. spr. zagraniczn.? 
! Nie uważam za właściwe wracać 
tu do niektórych enuncjacji, które 

tewskiego i które już zostały wrę- KOWNO. 3.XI. (Pat). Litewski minister spraw zagraniczaych prof. 
czone w notach tego Rządu do Kon- ; Reynis udzielił korespondentowi „Echa* następującego wywiadu: 

nota z dnia 16 kwietnia 1923 r. i zi bez angażowania się na przyszłość. 

dn. 17 października 1924 r. ta ostat- Wypełniając przepisy konwencji kłajpedzkiej prowadziliśmy te roko* 

kwestji wileńskiej. To też, gdy Polacy dowiedli, że on: dążą do zerwania rokowań, (? Red.) 

Będąc mocno przekonany, że |nikt nie może nam zarzucić, że nie myślimy wypełnić zobowiązań wynika: 

niem węgielnym stabilizacji pokoju | Z drugiej strony nasze społeczeństwo może być przekonane, że rząd 

w Europie Wschodniej, nie może ; nie prowadził żadnej tajnej polityki. 

strzygniętą, jak tylko na zasadech,! nienia konwencji mowy być nie może, gdyż delegacja nasza trzymała się 

które państwo litewskie, jak i każde ściśle paragrafów tej konwencji. 

machów na jego suwerenne prawe, po Locarno gdzie położenie międzynerodowe Polski znacznie się pogor: 

jako przedstawiciel Litwy śmiem, szyło, brak decyzji w kierunku porozumienia wydawać się może nieco 

;stwom nie było dane żadne prawo Zrobiliśmy wszystko cośmy mogli. Niemożliwość porozumienia należy 

salskiego, którego Litwa nie jest |czy też tylko za przerwane, dr. Szaulis oświadczył, ża sprawę tę rozstrzy- 

zobowiązeń. 

Sporo „nieścisłości'. 
charakteryzują stanowisko rządu Li 

ferencji Ambasadorów, wśród nich Kategorycznie mogę oświadczyć, żę rokowania z Polską są zerwane 

nia zawierała specjalny memorjał w j wania, bo to było naszym obowiązkiem. 

kwestje wileńska, która jest kamie- | jących z konwencji kłajpedzkiej. 

być sprawiedliwie i ostatecznie roz- | O żadnych wpływach ze strony obcego państwa z powodu niewypeł- 

inne państwo, zabezpieczają Od za-| Polityka delegacji polskiej w Lugzno zadziwia mnie i interesuje, gdyż 

korzystając z okazji, zwrócić przy: dziwnym. 
Na uwagę, że Polacy mogliby może mieć nadzieję na ponowne roz: 

czeń, które znajdujemy w księdze p. |to niebezpiecześstwo, jakie tworzą poczęcie rokowań, minister odpowiedział: 
Tommasini'ego, które to jednak nale:' dla sprawy spokoju i sprawiedli-: 
żą do rodzaju drugorzędnych i które | 
w swoim czasie urzędowo zostały 
sprostowane przez Rząd Litewski. 
Ograniczę się na wskazaniu Waszej ' 
Ekscelencji tych twierdzeń, jakie ty- | 
czą bezpośrednio Wilne, będącego w 
przeciągu stuleci stolicą Litwy. 

Prócz tego, iż p. Tomrmasini głosi, 
iż konflikt Litwy z Polską w sprawie 
Wiloa, jest raczej natury teoretycznej 
niż realnej, nie zawahał się on srzy- 
jąć decydującą rolę w postanowieniu 
Konferencji Ambasadorów z dn. 15 go 
marca 1923 r., przedstawiając swoje 
stanowisko, jako odpowiadające pod 
keždym względem poglądom Rządu 
Królewskiego, który zawsze był tu 
przychylay aspiracjom Rządu Polskie- 
go. 

Nie wchodząc w jakąbądź ocenę 
aktów przedstawiciela przyjaznego 
państwa, uważam za swój obowiązek 
zwrócić przychylną uwagę Waszej 
Ekscelencji na wagę pewnych oświad- 

wości tak'e nieścisłe 
jakie tu przedstawiłem i które bai- 
dzo łatwo mogą zmienić się w środ- 
ki asgumentacji politycznej. 

Jeżeli nie waham się zwracać do 

Nie wiem. 

grupy polityczne o ileby przeszły do 

Widocznie Polska opiera się na przypuszczeniach, że po 
twierdzenia, nowych wyborach do Sejmu litewskiego w razie przegrupowania sił, nowe 

rządu, wykazałyby więcej ustępliwości. 
Obecne ugrupowania rządowe z pewnością tego nie uczynią. 

Na pytanie, dlaczego nie prowadzą się 
śradnictwem jakiegoś innego państwa, rninister odpowiedział, że w takim 

szefa Rządu Jego Królewskiej Mości, wypadku państwo pośredniczące napewno wywarłoby presję na Litwę 
czynię to głównie z zaufania i sza: w kierunku porozumienia się z Polską, a to nie byłoby dla Litwy korzy- 
cunku, jakiemi mnie natchnęły tra: 
dycje bezstronności . Rządu Królew*- 
skiego I oddanie się szlechetnej spra- 
wie sprawiedliwości i pokoju. 

Proszę przyjąć etc. 
(podp.) K. Klimas, 

Nadzwyczajny Poseł Litewski i Pełno: 

stne. W każdym 
definitywnie. 

razie jest faktem, że rokowania z Polakami są zerwane 

    

| Sacjaliści francuscy przeciw nowemu 
| gabinetowi. 
! PARYŻ. 3,Х!. (Ра!.) Narodowa Rada socjalistyczna odmówiła 1.431 

mocny Minister przy Rządzie Jego głosami przeciwko 1.228 zaufania obecnemu gabinetowi. 
Niemożliwą jest rzeczą przawidzieć obecnie polityczne konsekwencje 

„uchwały powziętej przez Radę Narodowę partji socjalistycznej. 
Królewskiej Mości Króla Włoskiego. 

Prócz tego, p. Klimas, jak podaje 
| „Elta* wyjeśnił ustnie Mussoliniemu 
;zneczenie konfliktu Litwy z Poiską i 
/dokładcie okreśiił granice układów 

| polsko litewskich w sprawie spławu 

czeń, jak właśnie takich, które nie rzewa. 
wahają się oskarżyć całą politykę 
rządu litewskiego, jak tylko pływania 
z prądem Niemiec, które określają 
jednostronne rozwiązanie kwestji wi- 
leńskiej, jako mogące ostatecznie 
uspokoić Europę Wschodnią i które 
naogół starają się cały naród litew- 

  

Mussolini po przeczytaniu noty 

{ 
i 
1 

  

dzie Narodowej partji socjalistycznej 

Rządowi Painiewego trudno będzie 
| utrzymać Się. : 

PARYŻ. 3.XI. (Pst). „Paris Midi” omawiając wynik głosowania w Ra- 
pisze: 

W kuluarach lzby wyrażają prawie jednomyślaie przekonanie, że trud- 
miał zaraz na miejscu oświadczyć no będzie gabinetowi Painlevego utrzymać się. 
iż Tommasini został zupełnie odsu- Wydaje się prawie pewnem, że socjaliści wstrzymają się od głosowa- 
nięty od służby i jego wpływ па о- | !а nad deklaracją rządową wobec tego, że niektórzy z pośród nich musie 
pinję we Włoszech równa się zeru. 

  

j nych i publicznych, czy międzypań- 
0 IGZII ti LN stwowych, znów doszły do głosu i 

Wpośród mas zmęczonych 

(na marginesie prelekcji Limanowskie- 
go i Osterwy o Reducie). 

Wybuch wojny światowej, niosącej 
za sobą hekatomby ciał ludzkich, 
mordy, zezwierzęcenie i upadek kul- 
tury, był tragicznym  kataklizmem 
przedewszystkiem idealizmu, tych 
lepszych pierwiastków duszy ludzkiej, 
które się rwały gdzieś ku górnym 
sferom i dążyły do przeobrażenia te- 
go świata podług ideałów humanita- 
ryzmu i postępu. 

Wprawdzie w powodzi powszech- 
nego zatracenia przerażone sumienie 
ludzkie szukało  usprawiedliwienia 
dla tego, co się stało. Wobec grozy, 
omal że nie końca świata, szukano 
haseł usprawiedliwiających w swym 
idealizmie to straszne piekło rozpęta' 
ne wokół. Rzucono wzniosłe idee, 
walka o które, usprawiedliwiając całą, 
potworność rzeczywistości, czyniłaby 
lżejszemi ofiary I dawałaby moc wy- 
trwania. Były to hasła obrony cywi- 
lizacji, wymierzenia sprawiedliwości 
dziejowej, wskrzeszenia ujarzmionych 
narodów i triumfu powszechnej wol- 
ności. 

Hasła te rzucono dla tłumów, bo 
pomimo lekceważenia i wyśmiewania 
idealizmu, w chwilach krytycznych 
tylko idealizm dawał siłę motoryczną 
do wielkich wysiłków i ruchów maso- 
wych. 

Wprawdzie niektórych haseł i o: 
bietnie uczynionych w chwili najwyż- 
szego podniecenia i egzaltacji uczuć 
już cofaąć nie można było, To jed 
nak stare metody krętactwa, fałszu, 
materjalnego wyzysku, rozpierania się 
brutalnego I żerowania na nędzy po- 
wojennej, czy w stosunkach prywat. 

  

władzy, 
upustem krwi, głodem i wysiłkiem 
nadmieraym zapanowała apsatja lub 
żądza krótkotrwałego gorączkowego 
użycia, jako refleksu tych przeraźli- 
wych gorączkowych stanów wojen- 
nych, gdy trzeba było się spieszyć, 
bo nikt nie był pewny ani dnia, ani 
godziny. Troska o byt powszedni po" 
chłonęła umysły — i nigdy może 
dalszemi szerokich mas, nie były 
sprawy ducha. 

A tak się dziwnie jakoś dzieje — 
tak dziwną jest natura zrzeszeń ludz- 
kich, że im głębszy następuje upa- 
dek tych zrzeszeń, im głębsza pro- 
stracja duchowa i marazm, tem wy: 
żej strzelają z niej wybuchy idealiz- 
mu, jak snopy swiatła 

ku szukaniu rzeczy lepszych 
przemijujących poderwać — kwiata- 
mi piękna to życie szere przetkać i 
na wyższe poziomy je podnieść. 

| szczęsliwe są skupienia ludzkie, 
wśród których te snopy swiatła wy- 
kwitać zaczynają ku niebu — i sto- 
kroć szczęsliwe, gdy te wybuchy, 
znalazłszy materjał | warunki ku te 
mu, zdołają się przekształcić w og- 
nisko stałe, gorejące równym i jas 
nym płomieniem — jak znicz nowe- 
go życia. 

* * 
* 

Byliśmy w niedzielę — na pre- 

wy, którzy mówili nam o takim @21- 
wnym zrzeszeniu ludzi, o tym dziw» 
nym zespole naiwnych śmiałków, 
którzy właśnie w okresie największej 
nędzy, największej apatji i marazmu 
powojennego zapragnęli budować to 
'nowe życie, przyszli hodować róże w   

  

w ogólnym ; 

pomroku, by te mroki rozjaśnić — . stelnicy łączyli się w zgromadzenia * reklsmy,ldą jednocześnie do spole- 
i nie-, Dy w swoich wysiłkach ku osiągnię- | czeństwa, niosą doń 

lekcjach pp. Limanowskiego i Oster- | 

(liby głosować przeciwko rządowi. 
Z drugiej strony wysuwany jest 

i głosować przeciwko gabinetowi. 

szalejącą wokół szarugę jesienną, 
(przyszli z hasłami szukania nowych 
(dróg nie ku łatwemu uzbogacaniu się 
i tanim zyskom, nie ku bardziej wy- 
/rafinowanemu użyciu, a ku lepsze- 
mu — piękniejszemu życiu. 

A nie są to apostołowie jacyś i 
swięci pańscy, ani moralizatorzy na 
obraz armji zbawienia — a są zwy- 
kli artyści — dotychczasowi kome: 
djanci życia. 

l przyszli ci właśnie komedjanci 
żyjący zazwyczaj z poklasku i dla 
poklasku tłumu, szukać w swej pra- 
cy istotnej prawdy życia — w praw: 

dzie zaś i istocie Życia doszukiwać 
"się odwiecznych prawd piękca i har: 
jmonji — by je z ukrytych głębin 
|wydobyć i rzeszom ludzkim podać. 

| jak dawaiej asceci i swięci pu- 

|ciu zbawienia nie być samotnymi, 
jby się wzajem wesprzeć, pogłębić, 
; prześwietlić wyżej osiągniętym stop: 
|niem uduchowienie wybranych, tak 
(i ci luzem chodzący dotąd artyści 
związali się w „zakon Reduty* by 

|wspólnem życiem przygotowywać się 
i pogłębiać tą harmonję zespołową 
na scenie przy wydobywaniu z sie- 
bie swej treści duchowej w tworze- 

imiu piękna. Bo malarz, muzyk może 
tworzyć samotnie, aktor tworzy w 
zespole. Zespół więc ten ma stać 
się jednością — całością architekto- 
niczną — tumem — świątynią, 

I przyszli tworzyć nie dla tłumu i 
tak zwanej publiczności, nie na po: 
kaz i nie dla oklasków — przyszli 
szukać środków wypowiedzenia się 
najszczerszego w akcie twórczym 
prawdy i piękna.Przyszli, jak za daw- 
nych starożytnych czasów grać świę- 
te misterjum swoich dusz i mieć tych 

  -а оаИа ара оОНА ЧАЕ AE a оЛр   

pogląd, że cała opozycja nie będzie 

misterjów świadków i współuczestni- 
ków. 

Jak misterjum religijne jest aktem 
wspólnym kapłana i modlącego się 
tłumu duchowo z nim współuczestni- 
czącego w cfierze — tak owo mi- 
sterjum teatralne rna być przeżyciem 
wspólnem twórców I świadków steją- 
cej się w ich oczach prawdy arty» 
stycznej. 

l choć odgradzają się od tłumu— 
gawiedzi, chcą być jak najbliżej du- 
chowo do tłumów — świadków .Od- 
gradzejąc się cd tak zwanej publicz. 
ności, kasują przedział i barjerę, od- 
dzielejącą dotychczas scenę od wi- 
dzowni — tworzą ogromną wspólną 
scenę —gdzie grający i widz-'Świadek 

„są uczestnikami takimi samymi 
| wspólaego misterjum sztuki. 
|  Odgradzając się od kuglarstwa i 

  
swe doświad 

czenia i zdobyte prawdy — szukają 
z niem kontaktu,przenikają do wszyst- 
kich warstw — obejmują wszystkie 
kręgi dając swe umiłowanie prawdy 
i piękna i lepszego życia. Traktują 
swą misję jak posłannictwo i apo- 
stolstwo, za ewangelistów swej dobrej 
nowiny mając Mickiewicza (Mateusza) 
symbolem którego człowieczeństwo, 
Krasińskiego (Marka) symbolem któ- 
rego lew, Słowackiego (Jana) o locie 
oiła, i Norwida (Łukasza) który, jak 
pracowity wół, wytrwale, niedocenio- 
ny i nieuznany torował nowe drogi 
życiu. 

Marzą o nowym polskim teatrze, 
który zrzuciwszy z siebie konwencjo* 
nalne szaty francuskie, stałby się wy- 
razem polskiej pracy duchowej=—wy 
razem polskiego ducha. Marzą o no- 
wym typie aktora polskiego, jako o 
typie nowego człowieka. 

Marzą o poslannictwie polskiego   
  

rokowania z Polską za po-| 
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П9 „ЕЙЕ "nec scż” 
sprzedaje rozmaite 

|OBUWIE bado tanio 
    

2, prasy sowieckiej 
Mińska „Zwiezda” jest oburzona 

na Niemcy z powodu ich udziału w 
konferencji w Locarno, które tem 
samem przekreśliły umowę rapallską. 

Zdawałoby się — pisze „Zwie- 
zda”, — iż rozbite Niemcy mają 
tylko jedną drogę odrodzenia, jak 
samodzielna narodowo * gospodar- 
cza jednostka: drogę dalszego zbli- 
żenia ze Związkiem Sowieckim, 
drogę walki ze skutkami Wersalu 
w kontakcie z nieprzyznającym 
Wersalu Związkiem Socj. Republik 

| Sow. Lecz obecni kierownicy nie- 
|  mieckiej nawy państwowej jak naj- 
; moiej zdolni są do stanowczej, 
| godnej wielkiego narodu polityki. 

Niemiecka socjal-demokracja, w 
znacznym stopniu ponosząca od: 

powiedzialność za popierany przez 
nią rząd, jak djabeł kadzidła unika 
związku z państwem Sowieckiem, 
woląc grać rolę wytartej podeszwy 
Ligi Narodów. 
Nic dziwnego, że dziennikarz so- 

wiecki jest niezadowolony z obecnej 
polityki Niemiec. Przekreślenie ra- 
pellskiego traktatu wzmacnia bowiem 
szeregi wrogów Sowietów, jak zazna- 
cza w końcu tenże autor. : 

Po Locarno bodaį že nie možna 
traktowač Niemcy jako niezaležną 
potęgę polityczną. Niemcy w na 
szych oczach stają się jakimś do: 
datkiem Anglji i Francji, narzędziem 
walki ich ze Związkiem Sowieckim. 
Locarno — to hańbiący pręgierz 

„na czole Niemiec... 
Zezwolenie sprzedaży alkoholu o 

{ 40 stopniowej mocy wywołało wiel- 
kie ożywienie w handlu spiritualjami. 
Nawet ludzie niepijący wystają w ko- 
lejce (sicl)) by po długim zakazie w 
drodze „legalnej” nabyć butelkę wód- 

|ki. To też moskiewska „Prawda” za 
niepokojona tam zjawiskiem pisze: 

Zbyteczne chyba dowodzić, w 
jak szerokim zakresie winna obec- 
nie, szczególnie w miastach, w 
środowiskach robotniczych rozwi 
nąć się nasza anty-alkoholowa agi= 
tacja. Bo wszak zamiana samogon- 
ki „ruską gorzką“ — to jedoo, a 
rekrutowanie nowych kadrów alko- 
holików — to inna rzecz. (0) 

2 Rosji Sowieckiej, 
Manufaktura z zagranicy. 

Wobec braku manufaktury, rząd 
sowiecki zakupił takowe- na 5 mil. 
rb. w Anglji, Niemczech, Ameryce, 
Francji, Polsce, Czecho-Słowacji, Wło- 
szech i Austrji. Najodpowiedniejszy 
dla włościan asotryment, wedle słów 
gazety sowieckiej „Prawda”, znale” 
ziono w Polsce. Część manufaktury 
już nadeszła, reszta zaś jest spodzie” 
wana w pierwszych dniach b. m. (o). 

  

a ay 

ducha na tych rozstajnych drogach 
polsko litewsko białoruskich, na któ. 
rych ze splotu najlepszych pierwiast- 
ków etnicznych, tkwiących w psychi- 
ce wszystkich zamieszkujących tu ras 
etnicznych, wykwitły o tak przedziw- 
nej duchowej sile postacie jak Mic- 
kiewicz. Mickiewicz mistrz i wódz. 

A z całej Polski za siedzibę o- 
braliswą Wilno. Przemówiły do dusz 
ich kamienie—przemówiła przedziw- 
na architektura, mająca ten swoisty 
rozmach wyrywającego się w szale i 
ekstazie ku niebu baroku wileńskie 
go, przemėwila przecudna przyroda, 
łącząca w swoisty tu sposób martwe 
kamienie z czarem zieleni wzgórz I 
rzeki— przemówiły kontrastem swym 
pogańskie tradycje i zmagania ideo= 
we czasów pózniejszych — tradycje 
Uniwersytetu wileńskiego i puścizna 
fdaretów i filomatów. 

Tu zapragnęli tworzyć nową Sztu- 
kę — splatając ją z uroczem życiem 
— wcielając prawdę w sztukę i ży: 
cie prześwietlając prawdą płynącą z 
piękna. 

Tu założyli Instytut Reduty jako 
laboratorjlum naukowe w poszukiwa- 
niu nowych form | nowej treści — 
dla którego scena będzie doświad- 
czalnią i sprawdzianem wypracowa- 
nych wartości a jednocześnie środ- 
kiem oddziaływania. 

Przyszli szczerzy, prości, z ogniem 
w duszach. 

Przyszli z wiarą w kamienie, przy: 
rodę i ludzi. 

Kamienie i przyroda nie zawiodą 
napewno swym czarem wzniecającym 
natchnienie—czy nie zawiodą jednak 
ludzie?    
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STRZĘPKI. 

Tydzień akademika. 

Istnieją dwa typy różne akademików 

W dwuch różnych krajach: w Polsce | we 

Franej!, 

Rkedemik francuski to podtatusiały je” 

gomość z okrąg' ym brzuszkiem, z kontem 

Czekowem w wysokości mniej więcej 100 

tysięcy fr., z własnym samochodem | wy- 

godnym wyściełanym fotelem w Akademii, 

lednem słowem zupełnie przeciętna figura. 

Akademik polski to chuderlawy mło- 

dzian, z miejscem na brzuch pod wystają 

cemi żebrami, z własnym kątem mieszkal- 

nym na wysokości mniej więcej poddasza 

| posiadający aż dwa własne samochody, o 

łyle praktyczniejsze od francuskich, że nie 

zużywające benzyny, jeno zelówki, bez któ* 

rych jednak, jak uczy doświadczenie, też 

można nieźle jeździć. Zamiast fotela posia- 

da polski akademik łóżko, własnoręcznie 

wyściełane słomą. 

Mebel ten ma tę dziwną własność, iż 

w miarę potrzeby staje się leżem nasen- 

nem dla pięciu osób jednocześnie, kanapą 

dla jedenastu, stołem jadalnym, biurkiem, 

biblioteką podręczną, składem wiktuałów, 

szafą do bielizny | garderoby, pracownią 

naukową, warsztatem 

go akademika, szczytem ponętniejszym 

niż całe zelówki. brak których, jako się 

rzekło, nie jest przeszkodą w karjerze ży- 

ciowej, natomiast brak wymienionego sprzę- 

tu sypialnego może ujemnie wpłynąć na 

losy polskiej nauki w przyszłości. 

Otóż loterja fantowa, jeden z najprzy- 

jemniejszych sposobów wyciskania grosza 

z sakiewki bliźniego, ma na celu: 

10) wyrównanie rzeczonego wklęśnięcia 

pod klatką pierstową, 

20) rozszerzenie kąta mieszkalnego do 

do rozmiaru całego pokoju, przynajmniej 

| na cztery osoby (.razem, młodzi przyja- 

ciele), 

30) uzyskanie autonomicznego łóżka I 

wyodrębnienia zeń sprzętów pomocniczych, 

e których była mowa, w oddzielne utensylja.   

  

Oto „hydra” trójgłowa, z którą akade- 

micy walczyć będą przez tydzień. Reszta— 

to fraszka, to „centaury”. ь 
Kuba. 
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krawieckim etc. etc. | 

Nie więc dziwnego. że własne, niepo- 

dzielne łóżko jest szczytem marzeń nasze- | 

į 
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Polski instytut eksportowy. 

Z posiedzenia w ministerstwie Przemysłu I Handlu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

i Dnia 3 b. m. odbyło się posiedzenie 

i Handlu pod przewodnictwem p. wice-min. 

ustawy o ustanowieniu przez rząd instytutu 
rynki i drogi instytut ten ma badać 

w Ministerstwie Przemysłu 

Doleżala w sprawie projektu 

eksportowego. 
handlu zagranicy z Polską, 

a w szczególności rynki i drogi zbytu dla polskiego eksportu. 

  

  
  

  

Ustąpienie nacze 

Sprawozdawców 

inika Wydziału Praso- 

wego w Min. S. Wewn. iprezesa Klubu 

Parlamentarnych. 
(Telefonem od własnego korespondenta ż Warszawy). 

Klub Sprawozdawców 

wego prezesa p. Wito 

Prasowego Min. Spr. 

rzyński, 

Parlamentarnych pożegnał swego dotychczaso 

Ida Giełżyńskiego i 
Wewn. p. Adama Romera. 

Pożegnalne przemówienie wygłosił w. 

następnie przemawiał p. naczelnik Romer, 

ustępującego naczelnika Wydziału 

nim Wie- 
poczem w imieniu 

-prezes Klubu p. Hiero 

dziennikarzy warszawskich w. prezes p. Bazylewski. 
m 

  

Wzrost kosztów utrzymania w Warsza- 

ki, wniesione przez poszczególne k 

lokatorów. 
\ Komisja statystyczna dla ustalenia drożyzny 

wie o 2,43 proc. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ministrów rozważane będą popraw 

luby sejmowe do ustawy o ochronie 

stwierdziła wzrost KOSZ- 

"tów utrzymania w Warszawie w porównaniu z wrześniem o 2,43 proc. 
р 

Rząd czeski za rozdzialem kościoła od 

państwa. 

PRAGA. 3.X1. (Pat). W przemówieniu wyborczem dr. Benesz porusza" 

jąc zagzdalenie polityki wewnętrznej oświadczył, iż za najpilniejszą kwestję 

uważa załatwienie sprawy stosunku państwa do kościoła. 

Rząd czechosłowacki — mówił mioister—wypowiedział się już dawno 

za rozdziałem kościoła od państwa i program ten podtrzymuje w całej 

rozciągłości. 
Jednak z uwagi na sytuację wewnętrzną 

winien być przeprowadzany stopniowo 1 о ile 

tykanem. 

i zagraniczną, program ten 

to możliwe w zgodzie z Wa- 

a A 

t 

Skon sen. Cienskiego. 
(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj zmarł we Lwowie sen. Cieński, członek Kl. Chrz. Nar. 

Zmarły był przewodniczącym grupy konserwatywnej w Małopolsce 

Wschodniej. 

z 
TTT 

Czyżby miał już dosyć? 
PARYŻ, 3.XI (Pet). Excelsior donosi za prasą londyńską, 

sarjusze Abd-el Krima przybyli do Fezu i zwrócili się do rezydenta 

skiego Steega z prośbą o audjencję. 

Ohyda! 
Po wyczerpaniu wszelkich možli- 

wych środków walki przeciwko sze- 

rzącej się w najstraszniejszy sposób 

wszechuładnie prostytucji przy ulicy ; 

Wielkiej, róg Bakszty I ulicy Łoto- 

czek postanowiłem w imieniu zrozpa” 

czonych mieszkańców, a także 

swoich najdotkliwiej obrażonych u- 

czuć, podać do wiadomości szersze: 

go ogółu m. Wilna o okropnych sto- 

sunkach, panujących z powodu sze- 

rzącej się prostytucji w tejże dziel- 

nicy i o następstwach, wynikających 

z tej ohydnej demoralizacji. 

Czynię to z tą myślą, że głos 

mój znajdzie oddźwięk wśród spo- 

łeczeństwa m. Wilna 1 pobudzi 

wszystkich tych, którym leży na ser- 

cu dobre wychowanie naszej mło: 

dzieży w cnocie i czystości, oraz 

utrwalanie w naszem mieście sto- 

sunków zdrowych i moralnych, do 

wystąpienia z walką przeciwko zata- 

czającej coraz szersze kręgi prosty” 

tucji i upadku moralności wśród 

mieszkańców miasta Wilna. 

Społeczeństwo m. Wilna nie po- 

winno ani jednej chwili zwlekać z 

wynalezieniem rady i nie pozwolić 

w dalszym ciągu na bezkarne i swo- 

bodne demoralizowanie swojej mło- 

dzieży, by znowuż nie powtórzyły się 

smutne wypadki, jakie miały miejsce 

wiosną w gimnazjum Lelewela. 

Miejscowe władze administracyjne 

albo nie mają kompetencjiaby zapobiec 

temu, lub też lekceważą sobie za- 

chowanie zdrowych i moralnych pod- 

staw życiowych mieszkańców naszego 

miasta, skoro prostytucja rozpanoszy: 

ła się w niem w najlepsze i swobo- 

dnie sobie hula jak wiatr w polu. Na 

dowód może służyć to, że cztery ре- 

tycje zostały złożone przez mieszksń- 

ców tejże dzielnicy władzom admini- 

stracyjnym miasta Wilna z prośbą © 

wydanie odnośnych zarządzeń celem 

ukrócenia szerzącej się prostytucji i| 
zapewnienia spokoju publicznego. Nie- 

stety, ani jedna z tych petycyj nie 

była uwzględniona. Nawet ostatnia 

złożona p. Delegatowi Rządu, a pod: 

pisana przez szerszy ogół obywateli 

tejże dzielnicy, oraz przez Rektora 

Dziewulskiego i niemal wszystkich 

profesorów, którzy się podpisali w 

imieniu Uniwersytetu Stefana Bato. 

rego, a także Rektora gimnazjum 0, 

O. Jezuitów, księży katolickich i pras 

    

wosławnych, Bratnią Pomoc Aksde- 

micką, przez różne stowarzyszenia i 

cechy i zakłady handlowo-rzemieślni- 

cze. : 
Co prawda na skutek ostatniej pe- 

tycji odbyła się w Delegaturze kon- 

ferencja celem uzgodnienia sposobu 

zwalczania nierządu pod przewodnict- 

wem Naczelnika Wydziału Admini- 

stracyjnego p. Rzewuskiego, z udzia: 

łem Naczelnika Wydziału Opieki Spo- 

łecznej p. Jocza i Naczelnika Wy: 

działu Bezpieczeństwa Publicznego p. 

Dworakowskiego, na którą to konfe- 

rencję byłem zaproszony Jako dele- 

gat upoważniony do złożenia wyżej 

wspomnianej petycji. 

Na konferencji najsolenniej przy” 

rzeczono mi, że domy rozpusty Ie- 

galne i nielegalne będą natychmiast 

usunięte z domu Nr. 22 przy ul. 

Wiejkiej, dalejj że będą zdwojone 

posterunki policyjne przy współudzia- 

le żandarmerji celem przestrzegania 

spokoju publicznego i rozpędzania 

kobiet nierządu grupujących się tam- 

że, ponadto p. Dworakowski zapew- 

nił, że wyda stosowne zarządzenia, 

by funkcjonarjusze bezpieczeństwa 

! publicznego 
udziału w tychże gorszych scenach. 

Niestety wszystkie te postanowienia 

pozostały na słowach. Prostytucja 

od tego czasu nie tylko nie została 

ukrócona, a odwrotnie wzrosła 

do niebywałych rozmiarów, szerząc 

najstraszniejszą demoralizację i gor 

szące sceny, a funkcjonarjusze po” 

licji jak brali czynny udział w zbio” 

jrowisku kobiet nierządu, tak i nadal 

| biorą. 
Wystarczy tylko przejść wieczorem 

|przez tę dzielnicę, by się przekonać 

|Jakie tam odbywają się orgje i gor: 

;szące sceny, kiedy dziewczęta nie- 

|rządu, zgrupowane całemi kupami, 

; dobijają targu głośno z pijanymi ama- 

torami, a bardzo często i z funkcjo 

narjuszami policji, oraz z żołaierzami, 

którzy często przychodzą tamm niemal 

całemi kompanjami, szczególnie w 

dni świąteczne. Podczas takich tar- 

gów, codziennie niemal powstają naj- 

okropniejsze bójki i awantury, trwa- 

jące całemi godzinami ku wielkiemu 

zgorszeniu nietylko mieszkańców m. 

Wilna, ale i przyjezdnych gości, tak 

często bawiących w ostatnich czasach 

u nas, 

    

że dwaj emi- 
francu- 

p.
 

A 

,  Zajrzymy teraz co się dzieje w 

| domach tej dzielnicy, gdzie niemal 

w każdym z nich są jawne i tajne 

įdomy rozpusty, a szczególnie w do- 

imu Nr. 22 przy ul. Wielkiej, gdzie 

jest kilka mieszkań zajętych przez 

domy nierządu i gdzie ten nlerząd 

jest uprawiany wśród białego dnia 

w najohydniejszy sposób, z najwięk- 

szą przykrością i cierpieniem spokoj* 

nych mieszkańców tegoż domu, któ- 

rych  małoletcie nieuświadomione 

dzieci, bawiąc się na podwórku, na: 

rażają się tam na najstraszniejsze 

choroby. A ileż tam uczęszcza uczą- 

cej się młodzieży i naraża się na 

skutki opłakanel lież niewinnej mło- 

dzieży już się zdemoralizowało! Dla 

przykładu przytoczę chociażby to, że 

su handlowego, znajdującego się w 

tejże dzielnicy, zostały zwabione 3 

dziewczyny-służące i oddały się roz- 

puście; jedna dziś już siedzi na Lu- 

РОМ оЛ 

  

i Dziš--Karola Boromeusza BMW. i 

Šroda | Jutro—Elżbiety, Zacharjasza. 
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— Wyjazd p. Romera do War-| 

szawy. Konselwator państwowy Kul- | 

tury i Sztuki Delegatury Rządu pan 

Remer wyjechał w dniu wczorajszym 

do Warszawy na ogólną konferencję | 

konserwatorów państwowych, która | 

odbędzie się w najbliższych dniach | 

w Warszawie, a której tematem ob- | 

rad będą kwestje połączone z pieczą : 

nad zabytkami historycznymi. (zd) 

— Ceny artykułów pierwszej | 

potrzeby muszą być uwidocznio:, 

ne. Ministerstwo Spraw Wewnętrz-, 

nych, swego czasu wydało okólnik, 

aby ceny sprzedaży na poszczegól- 

nych towarach były umieszczone na 

widocznych miejscach, a wszczegól- 

ności artykułów pierwszej potrzeby. 

Ponieważ jednak większość właścicie- 

li odniosła się do wymienionego o- 

kólnika lekceważąco, przeto Minister- 

stwo Spraw Wewnętrznych * poleciło 

wszystkim województwom przeprowa 

dzenie skrupulatnego badania cenni- 

ków, a w razie stwierdzenia nie za- 

stosowania się do powyższego okol- 

nika — pociąganie winnych do su- 

rowej odpowiedztalności, (!) 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 

We czwartek dnia, 5 listopada o godz. 

8-ej wiecz. w lokalu magistratu m. 

Wilna odbędzie się posiedzenie Ra- 

dy Miejskiej. 
Na porządku dziennym: 

1) Referat w sprawie zamówienia 

projektu gazowni; 
2) Referat w Sprawie wniosku o- 

płaty szkclnej za dzieci pracowników 

miejskich, uczące się w szkołach śred- 

nich; 
3) Wnioski w przedmiocie ustale: 

nia na r. 1926 norm podatku mniej: 

skiego od psów; 
4) Wnlosek w przedmiocie usta- 

lenia na j. 1926 norm podatku ko- 
musalnego od przedmiotów zbytku; 

5) Referat w sprawie częściowych 

ulg w opodatkowaniu kinematografów; 

6) Referat w sprawie rewizji uch 

wały Rady Miejskiej, dotyczącej opo- 

datkowania placów niezabudowenych; 

7) Referat w sprawie starań b. Za: 
rządu Towarzystwa Doraźnej Pomocy 

Lekarskiej w Wilnie o przekazaniu 

miastu aktywów i pasywów „Pogoto* 

wia Ratunkowego”; 
8) Sprawozdanie z działalności i 

rozpatrzenia budżetu miejskiego ki- 

nematografu kulturalno-oświatowego 

za rok 1925; 
9) Wniosek asygnowania subsyd- 

jum Szkolnej Pracowni Doświadczal: 
gej na utrzymanie ogrodnika i me- 

chanika; 
10) Rsferat w przedmiocie upo- 

rządkowania spraw, dotyczących wy- 

            

Walne zebranie w spra- 
wie teatru „Reduta. 

Dziś, we środę o godz. 7 i pół   
w przeciągu 2-ch lat, z mego intere- | 

wieczorem odbędzie gię w wielkiej 

| sali konferencyjnej Delegatury walne 

| zebranie osób interesujących się spra: 

„wą uruchomienia teatru „Reduta” w 
i Wilnie. 

Jak wiadomo, na pierwszem ta: 

  

nie brali nadal czynnego | 

kiszkach za kradzież. Dalej kilku | kiem zebraniu, któ! 29 

chłopców terminatorów, także zdemo- up, saus ec y or Ko- 

ralizowało się i nie jeden z nich już - mitet 
siedział za kratami. A ileż w dalszym | A aa e augi 

ciągu dorastającej młodzieży, obSeT- | przęz obecnych na zebraniu zgłoszo* 
wując tą ohydną demoralizację po" | nych. Komitet ten ukonstytuował się 
czątkowo bierze z niej zły przykład, jako „Obywatelski Komitet urucho- 
by później całkiem już tarzać SIę W: mienia teatru „Reduta* w Wilaie” i 
seu r żę | odbył dwa posiedzenia, na których 

zyż mogą dalej panować takie ułożył program działania i poczynił 
stosunki w śrudmieściu z wiedząjmiejs- 
cowej władzy? Chyba że nie. A więc 

jeżeli miejscowe władze są bezsilne 
lub nie posiadają kompetencji by po* 

łożyć kres wyżej wspomnianym sto: 

sunkom, to my ojcowie, oraz władze 

szkolne, którym powierzyliśmy pieczę 

nad tysiącem naszej uczącej się mmło- 

dzieży, a także z całem s;ołeczeńst- 
wem m. Wilna, powinniśmy podnieść 

walkę z nierządem i doprowadzić ją 
do ostatecznego zwycięstwa. 

wydania nowych przepisów i zarzą 

dzeń przeciwko szerzącej się prosty” 

tucji, by te przepisy położyły kres na 
zawsze, tej demoralizacji I zapewniły 

spokój publiczny, oraz zdrowe i mo- 
ralne stosunki życiowe w naszem 
mieście, w którem młodzież nasza 
mogłaby kształcić swój umysł i du- 

sze w cnocie i czystości, oraz harto- 

wać ciało i rozwijać fizyczne siły, 
Jeżeli zaś będziemy zachowywać 

się nadal biernie narówni z naszemi 

władzami administracyjnemi, to niesz- 

częście spotka nie tylko nas, ale i   następne pokolenia.  K, Różnowski. 

W tym celu powinniśmy zażądać | 

szereg kroków zmierzających do wy- 
a. przyjętego na siebie zada 
nia. 

Między innemi Komitet dopomógł 
zespołowi Reduty do wyjazdu na pro- 
wincję, opracował projekt uruchomie- 

|nie, niezbędnego dla wykończenia 
| gmachu teatralnego, kapitału, wszczął 
'z właścicielami tegoż gmachu per- 
,traktacje co do ułatwień w płaceniu 
tenuty dzierżawnej i t. d. 

Na dzisiejszym posiedzeniu Komi- 
tet złoży obszerne sprawozdanie ze 

swej dotychczasowej działalności i 
rozwinie program dalszej akcji. 

Od sprężystości i pośpiechu w 

działaniu zależy aby w ciągu bieżą 

cego miesiąca „Reduta* otwarła swe 

podwoje w odnowionym gmachu na 
Pohulance. 

Komitet uprasza przeto wszyśt- 

kich komu ta dla kultury naszego 

miasta doniosła sprawa na sercu le 

žy o przybycie dziś o godz. 7'/a wie 
czorem do Delegatury celem wzię- 

cia udziału w rozpoczętej akcji spo- 

łecznej i doprowadzenia jej do pos 

KRONIKA. 
dawania zaświadczeń do Wydziału Hi- 

potecznego przy Wileńskim Sądzie 
Okregowym, oraz ustalenia opłat za 
czynności z term połączone; 

11) Referat w przedmiocie zmo- 

dyfikowania uchwały Rady Miejskiej, 

dotyczącej kredytów na kupno, re- 

mont i przystosowanie do potrzeb 

szkolnych nieruchomości w Górach; 

12) Wybory przedstawiciela Rady 

| Miejskiej do Rady Opiekuńczej Pol- 

skiego T-wa krzewienia wiedzy han- 

dlowej i ekonomicznej. (I) 

— Wileński okręgowy urząd 

miar informuje: Obecnie odbywa 

się legalizacja narzędzi mierniczych 

|w m. Głębokiem, Widzach i Drul. 

Sąsiednim miasteczkom, a rów- 

nież gospodarstwom rolnym, należy 
wykorzystać tę okoliczność i wszyst- 

kie narzędzia miernicze, podlegające 
legalizacji w bieżącym, a nawet i 

przyszłym roku zalegalizować. 
Reparacja narzędzi rolniczych rów= 

nież może być wykonana na miejscu, 

gdyż pracują tam koncesjonowane 

(prywatne) warsztaty reparacyjne па- 
rzędzi mierniczych. 

— Strajk pracowników auto 

busowych. W d. 2 b. m. w lokalu 
Związku Zawodowego  Futomobili- 

stów przy ul. Wielkiej 55—3 odbyło 

się zebranie członków związku pra- 

cowników firm autobusowych, na 

którem jednogłośnie uchwalono: ©- 

głosić strajk z dniem 2.XI b.r, godz. 

15 | mie przystąpić do pracy tak dłu- 

go, dopóki firmy autobusowe nie 

przyjmą warunków uchwalonych przez 

zebranych pracowników. 
Strajk ma podłoże czysto eko- 

nomiczne, a mianowicie spowodo- 

wany został przez spółki autobusowe 

zerwaniem dotychczasowej umowy 

zbiorowej, przez obniżenie płac, bez* 

podstawne ich wydalanie. Niestoso* 

wanie się do 8-mio godzinnego daia 
pracy (16 godzin) i lexcewożenie so- 

bie Zarządu Związku z którym firmy 
podpisywały umowę. 

— Z rynku żywego inwenta- 
rza. Przed kilku dniami na targowl- 
sku Ponarskiem odbył się targ na któ- 
ry dostarczono: 1) świń 155 sztuk, w 
cenie od 12 zł. do 170 zł.; 2) koni 
52 sztuki w cenie od 12 zł. do 300 
zł; 3) bydła rogatego 114 sztuk w 
cenie od 12 zł. do 170 zł.; 4) cieląt 

32 sztuki w cenie od 22 zł.do 27 zł.: 

5) owiec i kóz I-go gatunku 83 sztu- 

ki w cenie od 9 do 15 zł; i 6) ll-go 
gatunku 7 sztuk w cenie od 10 zł. 
do 23 złotych. (I) 

WOJSKOWA. 

— Posiedzenie sekcji sanitarn. 
Wil. T. W. W. W daniu 6 listopada 
b. r. o godz. 19ej w kasynie oficer- 
skiem garnizonowem odbędzie się po- 
siedzenie Sekcji Sanit. Wileńskiego 
T. W, W. 

Porządek dnia: 
Referat mjra-lek. Dobaczewskiego 
Organizacja i zadanie kompanij 

sanitarnej, dywizji piechoty w czasie 
marszu, postoju i w czasie bitwy. 

Z SĄDOWNICTWA. 

— „Ekspress Wileński* górą. 
Jak się dowiadujemy, Sąd Najwyższy 
w Warszawie skasował wyruk Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie z d. 12 maja 
r. b, skazujący redaktora i wydawcę 
„Expressu Wileńskiego” p. Marka 
Latoura za rzekome zniesławienie 
w druku b. naczelnika akcyzy p. Pio* 
tra Zawiszy. 

— Rwantury w redakcji „Die 
Cajt“. na wokandzie sądowej. Rok 
temu w redakcji dziennika żydow* 
skiego „Die Cejt”, który od czasu do 
czasu drukował artykuły napadające 
ma korporantów studentów U. 5. В. 
za rzekome napady na przechodniów 
Żydów na ulicy—zdarzył się przykry 
bardzo incydent, wynikły między re- 
dakcją a korporantami, którzy wtarg- 
nęli do redakcji wszczynając bójkę. 
W rezultacie wezwano policję, która 

aresztowała korporantów. Wczoraj 

sprawa ta znalazła się wokandzie są- 

du pokoju, ala wobec niedoręczenia 

wezwań oskarżonym, którzy się za- 

wczasu wymeldowali z poprzednio 
zajmowanych mieszkań, została ode 

roczona. Na wniosek powoda cywil- 

педо, adwokata Smilga, sąd upoważ* 
nił tegoż do zwrócenia się do władz 

uniwersyteckich dla otrzymania od 

tych że szczegółowych, adresów oskar. | 

żonych akademików-korporantów. (zd) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt p. Wandy Dynow- 
skiej, prezeski Polskiego Towarzyste 

wa Teozoficznego — „Naród w świa: 
tle Teozofji*, o którym były rozesla- 
ae prywatne zawiadomienie, odbędzie 

się nia 4-go lecz 7-go b. m. 
Szczegółowe anonse o mających 

się odbyć odczytach p. Dynowskiej 

      myślnego wyniku, ukażą się niebawem,  
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SPRAWY AKADEMICKIE. razie jednak okres ten) nie może ci świata, Atlantydy, odbedzie się wj p. Kimbera o odszkodowanie 1000 zł. Ma- Sensacja „Loterji Akade. |pzękrsczać daty 1 maja 1929 roku. | nadchodzacą sobotę dn. 7 b. m. CI: | istrst dotychczas SiE dawka |. den. Ze sportu. 2 Sensacja „Loterji Akade-|Przytem podatnik winien opłacić od- | słyszymy historje mitycznego konty- | mik Wileński" za umieszczenie artykułu | Bieg szłafetowy od Łotwy, do Ru" mickiej”. Przegrywający—wygry- | sętki 1 proc. za odroczenie, te zaś|rnientu, jak ją podaje tradycja Staro- | szarpiącego moją opinię jako urzędnika, munji. wają.  Zbliżająca się Wielka Ogólno- | odsetki płaci się co każdy miesiąc |żytności i interpretuje współczesny | Poclgam do odpowiedzialności sądowej. W dn. 5 16 listopada na terenie Polski 
między Łotwą I Rumunją odbędzie się bieg 
sztafetowy naszej armji, przytem jeden od* 
dział wojska wyruszy z nad granicy loteW“ 
sklej I będzie podążał w kierunku polud“ 
niowym, drugi z nad granicy rumuńskiej 
podąży w kierunku północnym. 

Oddziały wojskowe, biorące we wspom” 
nianym biegu udział, będą w pełnem obcią* 
żeniu, w pełnym bojowym rynsztunku, przy” 
tem zadaniem tego biegu będzie sprawdze” 

Łączę wyrazy szacunku i powažania 

Wł. Budrewicz. 
Burmistrz m. Trok. 

okultyzm. Na ekranie ujrzymy 150 
fantastycznych obrazów świetlnych— 
niezwykłe bóstwa asteków, świątynie 
druidów, pałace Inkasów, mapy Atlan- 
tydy a zwłaszcza ciekawe będą wiz: 
je zaświatów, jakie ukazują się jas- 
nowidzącym — kilkadziesiąt niezwy- 

krajowa Loterja. Akademicka 4 — 15 
listopada nietylko pod względem 
swej wielkości, zamachu i cenności 
fantów jest zakrojona na nieznaną 
u nas amerykańską skalę — ale i 
pod względem szczęśliwych pomys- 
łów, dających szanse wygrania grają- 

zgodnie z ustawą z 31 lipca 1924 r., 
która opiewa 0 pobieraniu kar za 
zwłokę, odsetek za odroczenie, oraz 
kosztów egzekucyjnych od zaległości 
w bezpośrednich podatkach i w stem- 
plowych należytościach. (zd) 

Z POCZTY. 

m. Troki 24,X-25 r. 

WYPADKI i KRĄDZIEŻE. — 

w Wilnie. 

  

cym. Oto macie nowość. Przegry- 
wający—wygrywający. 

Ośrodków loterji w całej Polsce 
jest 80. Który z ośrodków pierwszy 
sprzeda przeznaczoną dlań ilość lo- 
sów otrzymuje t. zw. „premję wy- 

  

— Sprawa weksli w urzędach 
pocztowych. Wskutek zażaleń sfer 
handlowo-przemysłowych, że urzędy 
Pocztowe oddają weksle nie wpłaco- 
ne w terminie płatności w tym sa 

kłych kolorowych przezroczy. Odczyt 
ten był pięć razy z rzędu powtarza- 
ny w Warszawie. Bilety w księgarni 
Ś-go Wojciecha i w cukierni B. Sztral- 
la (róg Tatarskiej) od g. 12 do 7. 

  

  

  

— To wódka go zabiła, 1 X! został 
przywieziony do mieszkania przy Kalwaryj- 
skiej 23, Pietklewicz Stanisław, woźny Sądu 
Okr. w Wilnie, pijany t pobity, poczem 2.XI 
zmarł. 

— Osobliwy bizun. 2.XI w nocy Bi- 
zun Stanisław (Równe Poie 12), skradł dwa 

nie sprawności bojowej od ataków, jako teź 
orjentowania się w terenie. Będzie to pierw- 
szy w Polsce bieg sztafetowy armji, zakro- 
jony na wielką skalę, którego wynik, jako 
też cały przebleg winien interesować każ- 
dego, komu drogą jest nasza waleczna ar“ 
mja. (zd) 

        

ścigową* — samochód, rasowego ке j ym dniu notarjuszom do protestu, bale, wart. 15 złot., z budującej stę szosy wierzchowca lub motocykl, Premja : = | Liazkiės Bal ; 2 generalna dyrekcja poczt i telegrafów = = zklej Bale odebrano i zwrócono właści ta zostanie w danem mieście przy- poleciła urzędom pocztowym, aby Łist do Redakcji. clelowi. 
— | na Zamkowej kradną. D. 2.X1 

skradziono ze sklepu Nosowicza Stef. (Zam- 
kowa 12), manufakturę, garnitur męski i 

Ceny rynkowe 
w dniu 4—XI—25 r. 

znana temu, kto przedstawi Komite- 
przedstawiały dłużnikom weksle do Szanowny Panie Redaktotzel         

  
towi Loterji największą ilość przegra- za 

płaty w pierwszym dniu wymagal- w * 1 i nych biletów. m b aości zapłaty. = Sg lolita SA palto, wart. kj zł. Chleb МЕО Н оана оЧФ Jestto nieznana u daje ca] W razie zaś nieuzyskania zapłaty | kujące mnie jako bumistza mija Tycie GRZE CRA e a m —< мао ста ow dla Przegrywających, gdyż daje „na- należy oddawać weksle notarjuszom | czyniące mnie niesłuszne zarzuty. Wobec | skiej аОЬ м’о… (Kijowska 56), wadi Mąka GRA 50 Proc. oai — 38 
grodę pocieszenia" tym, którzy, gra- | jo protestu dopiero w południe dru- | tego zwróciłem się z prośbą do Redakcji | j.7 czarowi Wład, zam. wa gn Tolpaciszki,  » AKL оо Зе 
jąc nieszczęśliwie, mają szanse pew- i ale dni Ё iności taty, (I) „Dziennika“ o umleszczenie sprostowaria, | gm. rudomińskiej, kożuch wart. 50 zł rażowa SE, 3 5:84 „| giego dnia wykonalności zapłaty, (I). onieważ jednak prośbie mojej odmówio- Н ; X ® ian ai P l P nej wygranej. Pomysł nielada. Przypo: į no, przeło upraszam Sz Redakcje: „Kacjerą | — Opal taki drogi... 2.X! Komackie- » pszenna amerykańska .. . —70 minamy jeszcze raz 3rzeczy: Loterja ZE ZWIĄZKOW i STOWARZ „y Bro Urraszam 02 miejsca | łaskawe u Michałowi (Dzielna 23), skradziono de- Mięso wieprzowe . . . . « . . . 170 <a LN ь s ski, wert. 25 zł. Kradzieży dokonał Kwiat: » cielęce „. , . . 404» » 1.60 
rozpoczyna się 4 listopada, los kosz- — Dom ludowy P. М. 8 ul. | zamieszczenie niniejszego sprostowania: kowaki:Wiad. zamztuthżt CANIS a 120 # tuje 50 groszy, co: piąty bilet wy- Zarzecze Ne 4 Žodi osojacny na r SK denio dat akt) N. Incj „ wołowe irefne I gat. , , . . 130 
grywa. 

«D. Nr. Е kach” i a prowincji. * „» _ koszer I gat. . . . . 260 — Cierpliwości. Ila Wielka O. | Biały zaułex Ne 8, W obszernym „Gospodarka samorządówa w 4 nie wspól. | —»Opryszki w lesie" czyli „Przy. Milo przywołone . e... . 100 P ięknie urządzonym lokalu jest cz Podane tam fakty nie mają nic wspól. } . У m miejscowe 550 
gólnokrajowa Loterja Akademicka /P A y az |nego z istotnym stanem rzeczy, a tylko Moda gajowego”, o malo co nie dra. Šiai PO" MIRMST "bi e sė k . |telnia pism codziennych, tygodników | vj ią wefestech. KG odali te mat w 8-u strzałach. Drobic Lucjan, Słonina krajowa. ,. . .. . ., , 3.20 

ym kraju wielkie za * i wykazują złą wclę tych, którzy podali te amerykańska 320 j! miesięczników. Wypożyczalnia nsią- | informacje. rostuję więc co następuje: gajowy lasów peń tw. Obręb-Milski, гате!= ” y КОЛ РЕ ой 
ciekawienie. Komitet Loterji w War: |! ° 2 R ! dował de widi, 42 Cukier kostkowy Ig. . . . . . . . 1.60 żek jest zaopatrzona w pierwszorze- Nieprawdą jest, że Magistrat zawiesił w dował ź + 27 ub. m. w lesie na 6klm. szawie otrzymuje wielką ilość listów ł P : Р ы c<zynnošciach radnych Lekowicza I Pawloy- Od Swlecian spoikai 3-nieznanych osobni= » kryształowy ,. . .. « ... 1.30 
rd Вр zarezerwowanie | dne dzieła autorów polskich i obcych. R k Ismo ków, których zatrzymał okrzykiem  „stój*, M2Sza drobna jęczmienna . . . . „ —60 

epesz z prośbą o siego w dniu 4 października, gdyż pismo y I | Co sobotę o godz. 7 wiecz. odbywa- и ы tej sprawie Ma- Wówczas osobnicy ci oddali do niego 2 „», Cala gryczana . . . . . . .—80 
biletów. Podajemy do wiadomości, | Wydziału Powiatowego w tej sprawie Ryż burma . —70 

ją się odczyty popularne. Wstęp | gistrat otrzymał dnla 8 październiku z da- Strzały karabinowe, na które Drobie upadł Pny APC, * 
że sprzedaż biletów rozpocznie się jp "a tą Wydziału 7.X 25 r. o czem zostali po-, Na ziemię i oddał dwa strzały z posiada- S€r biały domowy .... 1. 4— dnia 4go listopada wszyscy wlęc, ; Pezpłatny. P wiadonieni p. Pawłowski dnia 8.X pp. | p. nego karebinu. Następnie napastnicy strze- Só! Jadalna biała . . . . . . . . . — 36 którzy chcą grać na tej cennej i Ко- „Z_PROWINCII. Łakowicż dnia 9.X na co są pokwitowania zbiegii a PSAS, a, poczem Rd WE szt RAWY W a rzystnej loterji — a grać będzie całaj  _ „| gia tego też nia mialem potrzeby „zga- | zbiegli da lasu. Pościg zarzadzono, Ziemniaki i. 0a WDN miły Polska — muszą jeszcze dni kilka Działalność Ogniska Kole: | gywąć myśli Wydziału Powiatowego”(3) оо Каа :,_'‚'‚‘‚’_{:{_‘3‚_",}‘‚:‚':‚: Jęczmień I iii Liao poczekać. Samochody, konie z po- 
wozami, żmotocykle, krowy, wierz- 
chowce — wszystko będzie do wy-| 
grania — warto więc do 4-go listo- 
pada oszcządzać pieniądze i grać na 
loterji, 

Bilety tylko po 50 gr. 
wygrywa. 

SPRAWY PODATKOWE. į 

— Opłaty stemplowe od po. | 
dań w sprawach podatkowych. 
Stemple do odwołań we wszystkich 
sprawach podatkowych opłacają się 
w następujący sposób: 

Jeżeli kwota sporna jest mniejsza 
niż 20 zł., stempel 20 gr., jeżeli kwo: 
ta sporna jest między 20 a 140 zł. 
stempel 40 gr., jeżeli kwota jest więk- 
sza niź 140 zł, stempel 2 zł. 

Natomiast podania o odraczanie 
podatku, wstrzymanie egzekucji i t. p. 
zawsze wymagają opłaty 2 zł., bez 
względu na kwotę, a odwołania w 
sprawie orzeczeń karnych (grzywien 
kar pieniężnych) są wolne od opłaty 
stemplowej. (I) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Ulgi w opłacaniu daniny 
leśnej. Ministerstwo Robot Publicz- 
nych wydało rozporządzenie, mocą 
którego w wypaakach zasługujących 
na uwzględnienie, na wniosek woje- 
wodów danina leśna wymieniona w 
ekwiwalencie pieniężnym, a nie uisz- 
czona do 28 lutego 26 r., może być 
przesuniętą na późniejsze okresy cza- 

i co 5-ty | 

'Jowego w Nowo - Święcianach. 
Zawdzięczając energi niedawno prze 
niesionego do Nowo-Święcian pra- 
cownika Kolejowego p. Maksymo- 

„Ognisku 
Kolejowem* powstała Sekcja Drama- 
tyczna, złożona z chętnych pracow- 

ich 

wicza Michała, przy tamt. 

ników kolejowych i członków 
rodzin. 

Pomimo krótkiego czasu istnienia 
Sekcji, rezultaty pracy przedstawiają 

W okresie od 
1. IX. br. do chwili obecnej dano 3 
przedstawienia testralne ną miejscu 
w Nowo Święcianach, 1-no w Łyntu- 

się dość pokaźnie. 

pach' 1 no w Ignalinie i 2 w Pod 
brodziu. Graną była farsa E. Labi 
cha „Wojna z żonami*. 
przedstawienia poprzedzone były pro- 
pagandowymi odczytami „o lotnic- 
twie* wygłaszanymi przez p. Maksy- 
mowicza. 

Jedno tylko dałoby się tu zarzu- 
cić, jako wadę a mianowicie to, że 
na inaugurację pracy tegoinowego ze- 
społu wybrano francuską farsę. Na 
sza rodzima litaratura sceniczna po 
siada utwory i w tym gatunku co 
„Wojna z żonami" (jeśli już o farsy 
chodzi koniecznie) a przecież znacz 
nie wyżej stojąc lteracko i scenicz 
nie. Cóż dopiero gdy się wspom „I 
ni o arcydziełach Fredry lub chociaż 
by tylko o Bałuckim. (!) 

NADESŁANE. 

— Tajemnica Atlantydy — o- 
statni odczyt 1. 8. Dzierzbickiego. 
Ostatni odczyt znanego prelegenta 

Wszystkie 

Nieprawdą jest aby p. Rodkiewicz był 
wybrany kiedykolwiek burmistrzem, a za- 
stępcą jego p. Mickiewicz. 

Nieprawdą jest aby po ukonstytuowa- 
nilu się nowej Rady miejskiej i podczas 
mego urzęsowania były dokonane wybory | 
komisji rewizyjnej I aby takowych Wydział 
Pow. nie zatwierdził, natomiast wybory tej 
komisji dokonane zostały w dniu 14 paź 
dziernika r. b. o zatwierdzeniu lub nie zat- 
wierdzeniu Magistrat dotychczas powłado- 
mienia nie otrzymał i zresztą to nie wy- 
maga zatwierdzenia. 

Co zaś do sprawy Waszklewiczowej to | 
sprawa ta wszczętą została w końcu roku 
1923 podczas urzędowania starej Rady 
miejskiej i kiedy to obowiązki burmistrza 
pełnił p. Mickiewicz 1 dlatego nie wiem 
czy słusznem by było czynić mi zarzuty za 
takt lub nietakt popełniony czy to przez 
poprzednią Radę czy też przez p. o. bur- 
mistrza p Mickiewicza, który działał z upo- 
ważnienia Rady. 

Tak samo nie mogę ponosić odpowie- 
dzialności za zabranie sieci, należących do 
p. Kimbera, z jezior miejskich gdyż to by- 
ło w lipcu 1922 roku, a burmistrzem zosta- 
łem od 20 czerwca rb. i wtedy jeszcze nie 
byłem tą „osobą urzędową" I nie megłem 
podzielić zabranych sieci „pomiędzy swych 

| przyjaciół” gdyż podówczas nic wspólnego 
jak z Magistratem tak i z Radą miejską nie 
miałem i przy zabraniu sieci nie byłem 
obecny. 

Przytem zaznaczam, že jak widać z ak= 
tów jakie posiada Mag strat, sieci były za- 
brane z jezior należących do m. Trok. 
Miasto nie rościło nigdy żadnej pretensji 
do jezior/stanowiących włesność majątku 
Landwarów br. Tyszkiewicza i że ani grun- 
ta miejskie, ani też jezicra bezpośrednie 
nie graniczą z maj. Landwarów. 

Zabrane sieci po dziś dzień przecho- 
wują się w Magistracie, a sprawa jest skie- 
rowaną na drogę sądową | jeszcze nie 
przesądzam tej kwestji po czyjej stronie 
będzie wygrana lecz uważam, że obowiąz: 
kiem Magistratu było bronić majątku miasta 
przed jakiemkolwiek jego naruszeniem.   

dował, że 31 ub. m. powracając z Postaw 
„, około maj. Serenczany, gm. komajskiej zo- 

stał napadnięty przez 6 uzbrojonych w kije 
osobników, prawdopodobnie w celu rabun- 
ku. Nikitin jednak zdążył zawrócić konia | 
wrócił do maj. Serenczany, Po porozumie- 
niu się z administratorem obaj udali się 
na miejsce napadu, lecz nikogo już nie za- 
stali. Dochodzenie w toku. 

— Pożar w magazynie skutkiem 
zemsty. Wstępne dochodzenie ujawniło, 
Iż pożar w zaść. Chutorze Magazyn gm. 
Leb'edziewskiej wybuchł w dn. 16 ub. m. 
wskutek podpalenia dokonanego na tle 
zemsty. Podejrzenie pada na sąsiadów po- 
szkodowanego Antoniego 1 Pawła Michaj- 
tisów. Dalsze dochodzenie w toku. (I 

— „Nie igrać z ogniem!” 30 ub. m. 
we wsi Szałtynie, gm. opskiej wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem, Spa- 
lił się dom, chlew, inwentarz żywy | martwy, 
oraz zboże Borowika Jana, Straty—1125 zł. 
Ofiar w ludziach nie było. 

— Taki mokry przedmiot. W nocy 
z 24 na 25 ub. m. spaliła się łaźnia Cho- 
bieja Lucjana, zam. w folw. Gmunicze, gm. 
wiazyńskiej Straty—100 zł. 

        

Teatr | muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Jak bylo 

do przew:dzenia—operetka Hirsza „Szalo- 
na Lola"—cleszy się niesłabnącym powo» 
dzeniem na scenie Teatru Polskiego, zy- 
skując ogólne uznanie. 

Wykonanie tej operetki stól na wyso- 
kim poziomie artystycznym, dzięki wytwor- 
nej grze całego zespołu z M. Bańkowską, 
J. Kozlowsvą, Z. Kosińską, . Sempoliń- 
skim, B. Horsklm, J. Zarembą | B. Witow- 
sklm w rolach głównych. W akcie 2-gim— 
znakomita para baletowa L. Wojłocznik I 
F. Bańkowski wykonają taniec hiszpański. 

Przygotowania do wystawienia operetki 
Vsda Ermema „Królowa Monmartre” w 
pełnym toku. Premjera wyznaczoną została 
na sobotę, 

Oslesi 54 is «1% 
"Um 

Mleko 

      

Giełda warszawska 

z d. 3—X 25 r. Giełda pieniężna 
H sprzedaż kupno 

Belgja 27,21 27,36 27,23 
Dolary 6,02 6,03 5,59 
Holandja 241,87: 24248 241,27 Londyn 29,13 29,20 29,06 
Nowy York 5,98 6.00 5,96 Paryż 2485 24,91 24,79 
Praga 17,82V4 17,87 17,78 
Wiedeń 84,75 84,96 84,54 

Włochy 23 7/а 23,83 23,73 
Szwajcarja 115.90 116,19 115,61 
Stockholm 160,70 161,19 160,30 
„Kopenhaga 146,53 146,89 146,14 
ERY ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. pož. konwers. 48,50 
80/0 proc. Pož. konwers. 70 
Pož. kolej. 85—80—85 / 
Pożyczka zł. 39468 
Poż. dolar. 66,75 
48/0 listy z. T. Kred. Z. przed, 15,25—15,00 
50/0 listy z. warsz. przedw. 15,10 
4/a 0 warsz. przedwoj. 1230 
6*0 obligacje rubl. 15 I 16 r.— 9,20 / оаЫа ста СЬЕа оПУЕ САС ROS! лЗИр › | 

Redaktor J6zet: Batorowicz. 
EEKZYRZZKRCHECKTB CT RECT" EE NEAR 

Dr. 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—8 po poł, 

  

  

su, z rozłożeniem naraty, w każdym poświęcony tajemnicy zatopionej częś- O nowym procesie wytoczonym przez = 

    

й э . Akai 
: 

3 Сгу wiecie dlaczego towary zagraniczne : 2 Pl || į [ || i mają wielki zbyt? Bo są mocno reklamowane. Czy nie jest naj: w piątek, d. 6-g0 listopada r. b. jka p nA i ukaže się 1-szy numer pisma codziennego 
w języku żydowskim p. n. 

„WILNER MITOGOLAT" 
Pismo podawać będzie pierwszorzędne in 
formacje z dziedziny polityki i życia gospo 

darczego kraju i zagranicy. 

„Wilner Mitogblat“ 
specjalny nacisk kłaść będzie na życie po- 
lityczne, gospodarcze | kulturalne Wileń- 

Polskiego Zrzesze- 
nia Lekarzy Spe: 

cjalistów. 

Wilno, al. Garbarska 3, 
2-gie piętro. 

TELEFON 658, 
Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 
trznych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

2000 mórg magdeburskich pszenno- 
buraczanej i żytniej ziemi, 60 lat w 
jednych rękach z bardzo dobrymi 
masywnemi budynkami, i dworem w 
parku, żywym i martwym inwenta- 
rzem. 200 mórg lasu dębowego i so- 
snowego (od 25 do 50 lat) 250 mórg 
łąk, 35 mórg zarybnionej wody, re- 
szta pod »lugiem, po 20 zł. za morgę. 
Zaliczki 150.000 zł, reszta na długie 
lata po 8 proc. Z prześlicznem polo- 
waniem. Komunikacja dogogną — 

lepszą reklamą szybka dostawa? Który kupiec będzie kładł pienią- 
dze w zagraniczne zamówienia, jeśli w kraju dziś zamówiony towar 
jutro będzie miał w swoim składzie? 

Sprobójcie i przekonajcie się, że korzystając z poczty lotniczej 
i przesyłek lotniczych wzmożecie obrót towarów krajowych. 

Polska Linja Lotnicza, podejmując propagandę w tym celu, 
oświadcz», że chętnie dla przekonania niewiernych przewiezie zu- 
pełnie darmo 100 przesyłek towarowych z Warszawy dla kupców 
w Gdańsku, Lwowie, Krakowie i Wiedniu. Każda firma ma zatem 
możność nadania jednej przesyłki w każdym kierunku bezpłatnie. 

INFORMACJE: 
Warszawa— Nowy Świat Nr. 24, telefony: 9-00, 19.88 I 8 50. szczyzny, Oraz na zbliżenie narodowości, dwa dworce kolejowe na głównej wowych, kobiecych I aku- EI PSI YE STAI SNS I TS SSE Pei os ROI linji. Oferty pod Nr. 150 poste szerji, oczu, uszu, nosa Dział Gospodarczy I gardła, skórnych 1 we- restante Książ Poznański. 

AUDEEARINVALDA RYZ WONZZZCA RERTZEASRZORÓ. 

Rutynowana| _ j 

nerycznych oraz gabinet 
dentystyczny. 

Pratownia bakterjolopiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

Biuro Przepisywań 51 Grahowskicgo 

będzie postawiony na wysokim poziomie 
i oświetlać będzie wyczerpująco życie go 
spodarcze Rzeczypospo itej, ze szczególnem 
uw.ględnieniem życia gospodarczego Wi 
leńszczyzny. oraz państw z któremi Polska 
pozostaje w stosunkach handlowych; 

ukazywać się będzie pod redakcją p. ul. Stowackiego 10 — 2 

  

  

  
  

wszelkiemi wygodami ро- 
szukuje profesor Uniwer- 

sytetu. Oferty Biuro 
Ogłoszeń Grabowskiego, 

Garbarska 1 dla S. 

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

ZDAC SIĘ ERO ROK AIECADJCJRWEWENKCZWA |. ROB ALSS 

+ Śgrydaeze w imiemim wspólwiutciełoh dóze? Buiaeawin= 

natychmiast za pošre- 

dnictwem ogłoszenia w 
Bliższe szczegóły Mickiewicza 12 

m. 2., od godz. 15tej do 16-tej. szcza, wybiela i wy- 
delikaca płeć. Wszę- 

dzie do nabycia. › 
ul. Żeligowskiego 1.         

Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. Mieczysława Goldsztajna. do wynaj. Oglądać rano Zabiegi elektro Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 1 szy numer zawierać będzie 5 studentka uniwersytetu | 94 wa za z | światło-lecznicze. 
przepisuje się szybko i dokładnie. 6 stron i kosztować tylko J JT. SE kach A as, z Adres redakcji i administracji: Zawalna 25. średnich Specjalność: ję- ы Сепу Бага:о przystępne. 

Aa am ag a Opalenie Polska Drukarnia I IA VIII GEISTĖ Lielausėų Aekiuno i i ŻĘ KAKOKARRKOKIKAKAORKIE mi jecyi | Słoneczne | py Jedyne źródło gdzie można nabyć An * = Wiadomość „Monų: i piegi usuwa praw- 
sz m. 4. tanio, gwarantowane & I anio NL | SWE mydlo D ra L 66 R metry- Mi kani Ihnatowicza. Speikowe ” obuw. wyrobów więziennych (OW 030 ке оь | ŠE do sprzedania 60 konne, osobowe TESZANIA I roślin. Jest. pezyje: Inne dokumenty. Szukaj > auto ameryk. w b. dobrym stanie. 4 — 5 pokojowego ze mne w użyciu, осгу- wi LNO, 
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Brak, kuz”, Zaligowskiena 1. |  


