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DALSZE OBRADY 
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Dziś przyjęcie delegacji nie- 
e o ® 

mieckiej. 
GENEWA. (A.T.E.) Na posiedzeniu piątkowem, wyzna- 

czonem na godz. 10 m. 30, znajduje się dalsza dyskusja 
nad sprawozdaniem Rady. Przedtem nastąpi uroczyste przy- 
jęcie delegacji niemieckiej, której pełnomocnictwa zostaną 
wskazane przez komisję weryfikacyjną. 

Przewodniczący plenarnego Zgromadzenia min. Nin- 
czicz wygłosi krótkie przemówienie, na które odpowie kie- 
rownik delegacji niemieckiej min. Stresemann. Prawdopo- 
dobnie zabierze również głos w imieniu mocarstw locar- 
neńskich przedstawiciel Anglji Chamberlain. ‚ 

Panuje tu zaciekawienie, w jakim języku wyglosi swe 
przemėwienie min. Stresseman, ktėry bardzo slabo wlada 
językiem francuskim. Możliwe jest, że przemówienie to 
zostanie wygłoszone po niemiecku. Precedensy tego rodza- 
ju miały miejsce w Lidze Narodów, kiedy przemawiali 
przedstawiciel Irlandji i przedstawiciel Etjopji Ras Tafari. 

Obrady Zgromadzenia. 
Przemówienia delegata Kanady i lorda Cecila. 

GENEWA. (A. T. E.) Czwartkowe posiedzenie wypeł- 
nione było w dalszym ciągu dyskusją nad sprawozdaniem 
Ligi Narodów. A 

Delegat kanadyjski Foster zwrócił uwagę na wielkie 
znaczenie, jakie dla Stanów Zjedn. i dla Ameryki ma roz- 
szerzenie Rady Ligi oraz przystąpienie Niemiec. Zdaniem 
delegata kanadyjskiego fakty te zostaną bardzo przychylnie 
ocenione przez opinję amerykańską i przyczynią się do 

" zmiany dotychczasowego stosunku Stanów Zjedn. do Ligi. 

fikacji konwencyj, zawieranych pod auspicjami Ligi i spra- 
wyraźnego zakreślenia kompetencyj Ligi i R | 
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w której zainteresowane są 34 państwa, doczekała się ra- 
tyfikacji dopiero ze strony 6 państw. Robi to wrażenie sa- 
botowania prac Ligi. W drugiej sprawie lord Cecil był 
zdania, że należy wystrzegać się wykreślenia ogólnych za- 
sad, zastrzegając decyzję do poszczególnych wypadków. 

  

Walka o zneutralizowanie wpływu 
Niemiec. 

BERLIN, (Pat)  Gienewski korespondent „Berliner 
Tageblattu“ donosi, iż narazie dalsze posiedzenia Rady Ligi 
Narodów mają być odroczone aż do chwili wyboru niestałych 
członków Rady. Wybory są przewidziane jako ostatni punkt 
porządku dziennego Zgromadzenia Ligi Narodów. 

W kołach Ligi Narodów panuje jednak prąd, zmie- 
rzający do wywarcia na komisję prawniczą wpływu w 
tym kierunku, aby złożyła ona swe sprawozdanie w spra- 
wie rezolucji o wyborze członków niestałych Rady już 
na dzisiejszem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów. 

W tym wypadku Zgromadzenie mogłoby już w początku 
przyszłego tygodnia dokonać wyboru niestałych członków. 

Wszystko to dzieje się—zdaniem „Berl. Tagebl."—w tym 
celu, aby Niemcy nie zdążyły zająć miejsca w Radzie przed 
Polską. 3 
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Przyjazd delegacji niemieckiej. 
GENEWA, (A. T. E.). Przyjazdu delegacji niemieckiej oczekiwał 

na dworcu kolejowym wielki tłum, złożony z dziennikarzy, operatorów 
kinematograficznych oraz przedstawicieli kół, zbliżonych do delegacji 
niemieckiej. 

Pociąg wiozący delegację niemiecką, przybył o godz. 5 m. 20 z 
- 8-iominutowem opóźnieniem. Z chwilą zatrzymania się pociągu rozległ 

się trzask aparatów kinematograficznych, skierowanych na wagon, z któ- 
rego wysiedli Stresemann, Szubert i Gaus. Stresemann miał wygląd bar- 
dzo zmęczony. Nie zatrzymując się na dworcu delegaci niemieccy wsie- 
dli do 4 aut, które na nich oczekiwały. ; 

Stresemann, najwidoczniej chcąc pokazać się publiczności, nie 
wsiadł do zakrytego Benza, lecz wraz z Szubertem i Gausem do ot- 

„ wartego Mercedesa, Pośród zebranej publiczności dały się słyszeć słabe 
okrzyki, które witały przybywającą delegację. Delegacja niemiecka za- 
trzymała się w hotelu Metropol. 

Delegacja niemiecka zadowolona. 
BERLIN (A. T. E.). Jeden z członków delegacji niemieckiej Rein- 

hoben w wywiadzie, udzielonym dziennikarzom przed wyjazdem, oświad- 
czył, że obecne projekty reorganizacyjne Rady Ligi uważa za lep- 
sze od marcowych. Delegacja niemiecka ma nadzieję wzięcia udziału 
w obradach i w decyzji w sprawie miejsc niestałych. Jaką będzie decy- 
zja delegaci zdecydują po przyjeździe na miejsce, Prawdopodobne jest, 
że podczas głosowania nad kandydaturą Polski delegaci niemieccy 
powstrzymają się od głosowania. 

Popierajcie L. O. P. P. 

       

  

dtególy posiedzenia. 
GENEWA, (Pat.). Ogólne Zgro- 

madzenie Ligi Narodów przepro- 
wadzało dzisiaj w dalszym ciągu 
dyskusję nad sprawozdaniem o 
działalności Rady i sekretarjatu Li- 
gi Narodów za rok ubiegły. 

Delegat Kanady Foster, który 
już w roku 1920 na pierwszem 
Zgromadzeniu Ligi Narodów zwró- 
cił był na siebie uwagę, ošwiad- 
czył, iż Kanada oddana jest Lidze 
Narodów duszą i ciałem. Liga Na- 
rodów przebyła od roku 1920 
trudną drogę i pokonała szczęšli- 
wie wszystkie trudności. Okolicz- 
ność, iż Stany Zjednoczone Ame- 
ryki Północnej przystępują obecnie 
do Stałego - Trybunału Sprawiedli- 
wości Międzynarodowej w Radzie, 
świadczy, iż w tym kraju dokonała 
się pewna zmiana poglądów i na- 
strojów. Chcąc stworzyć w Euro- 
pie lepsze stosunki—mówił Foster— 
musimy wszyscy uczynić znaczne 
ofiary ze swych przekonań. 

Następny mówca lord Robert 
Cecil stwierdził, iż wiele z zawar- 
tych pod egidą Ligi Narodów umów 
międzynarodowych nie zostało do- 
tychczas ratyfikowanych, naprz. u- 
mowa, dotycząca handlu bronią 
nie jest jeszcze ratyfikowana przez 
żadne państwo. Z tego względu 
mówca wnosi rezolucję, która 
zwraca uwagę różnych państw, bę- 
dących członkami Ligi Narodów, 
iż wiele międzynarodowych  ukła- 
dów nie może wejść w życie po- 
nieważ nie są one ratyfikowan 

       
      

  

$ ej komisji dla zb a, 
czy nie można by było osiągnąć 
ogólnego porozumienia w celu do- 
prowadzenia do jaknajszybszej ra- 
tyfikacji tych układów 

Przechodząc do zagadnień właś- 
ciwej działalności Ligi Narodów, 
mówca zgłasza rezolucję, która 
wzywa Zgromadzenie Ligi Naro- 
dów do  sprecyzowania żądań 
wchodzących w zakres działalności 
Ligi Narodów. 

„ Obie rezolucje przyjęto oklas- 
kami. 

Trzeci mówca delegat Salwa- 
doru Guerrero w mocnych słowach 
mówi o przesileniu obecnem Ligi 
Narodów i zaznacza, iż obecne 
rozwiązanie trudności jest tylko 
tymczasowe. Najgłębszą przyczyną 
kryzysu jest — zdaniem mówcy — 
nierówność w traktowaniu poszcze- 
gólnych członków Ligi Narodów, 
a następstwem tego jest fakt, iż 
dzisiaj stoją po za Ligą Narodów 
zagniewana Argentyna, Brazylja i 
Hiszpania. 

W interesie demokracji muszą 
być poczynione w Lidze Narodów 
rzeczywiste ofisry. Jest to jednak 
obowiązkiem nie małych państw. 
Drogę do tego wskazać winny 
wielkie mocarstwa. 

Przewodniczący norweskiej Izby 
Deputowanych Hambro wskazał na 
wielkie znaczenie stałego Trybuna- 
łu Sprawiedliwości Międzynarodo= 
wej w Hadze i zwraca się do Ligi 
Narodów z apelem, aby zwróciła 
uwagę na sprawę wód terytorjal- 
nych, które u większej ilości na- 
rodów, żyjących z rybołóstwa, ma- 
ją wielkie znaczenie i aby znalazła 
słuszne rozwiązanie tego zagadnie- 
nia. 

Przedstawiciel Holandji Loudon 
domaga się przekazania trzeciej 
komisji wszystkich wniosków, do- 
tyczących rozbrojenia. 

Po krótkiem przemówieniu, 
przewodniczący Zgromadzenia Nin- 
czicz zamyka posiedzenie. 

  

    

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. Wielka 21, 

Ad. Mickiewicza 22, 
Ch. F in wielki wybór zegarków 
złota, srebra po cenach fabryczn. Przy 
magazynie pracownia zegarków, 
jubilerska i grawerska. 

Kupuję BIŻUTEJĘ. 

  

   
   

       

  

IGI NA! 
Traktat Locarneński wchodzi w życie. 

GENEWA. (A. T. E.) Briand przedłożył Lidze Narodów doku- 
ment ratyfikujący traktat Locarneński, który z tą chwilą wejdzie w życie 
i zacznie obowiązywać wszystkie narody, które traktat tet podpisały. 

Wejście w życie tego. traktatu uzależnione było od dwów warun- 
ków: 1) od przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów i 2) od przedłożenia 
Sekretarjatowi Ligi dokumentu ratyfikacyjnego. 

Zbliżenie francusko-niemieckie. 
PARYZ (A. T. E.). „Petit Parisien* i inne dzienniki z dn. 9 b. m. 

przynoszą wywiad z Briandem w związku z przystąpieniem Niemiec do 
Ligi Narodów i ostatniemi wydarzeniami w Genewie. 

riand oświadczył, że następstwa traktatu locarneńskiego da- 
dzą się odczuć dopiero teraz w Zachodniej Europie. Ren stanie się 
wielką rzeką międzynarodową. 

Prasa francuska o stanowisku Brianda. 
'ARYŻ. (Pat). Większa część dzienników zauważa, iż w dniu 

bag bu w Genewie dokonano wielkiego kroku naprzód w kierunku 
do pokóju. Na drodze tej Locarno było pierwszym krokiem. Prasa po- 
chwala przytem jednogłośnie Brianda * pierwszego budowniczego układu 
locarneńskiego. 

Ere Nouvelle widzi w przystąpieniu Niemiec do Ligi Narodów 
ujście dla energji tego narodu, w której tkwiło przedtem wielkie nie- 
ellyi Brand L'Oeuvre twierdzi, iż dowodzi to rozumnej i wytrwałej 

  

polityki Brianda. Le Matin zaznacza, iż Francja wyrzekła się nietylko 
swych uprzedzeń, ale nawet poczynila ustępstwa, aby być w harmonii z 
wczorajszym nieprzyjacielem. 

LONDYN, (Pat.). Omawiając sprawę przyjęcia Niemiec do Ligi 
Narodi dzienniki spodziewają się, iż Niemcy odtąd będą postępować 
tak, by interesy Ligi Narodów stawiać wyżej od swych interesów pry- 
watnych. 

Westminster Gazette” pisze, iż naród angielski zgodził się na 
jęcie Niemiec do Ligi Narodów w nadzieji, iż Niemcy będą ściśle 

współpracować z Ligą w duchu stabilizacji Europy. 
Daili Telegraph" zaznacza, iż Niemcy mogą skłonić obecnie przez 

ałalność do milczenia tych, którzy przepowiadali, iż Niemcy 
alą wyzyskać nową sytuację w celu prowadzenia swych intryg. 

Pesymizm prasy francuskiej. 
PARYŻ. (A. T. E.). „Temps“ z okazji przyjęcia Niemiec do Ligi 

Narodów pisze: „Europa znajduje się wobec wypadków, które mogą za- 
pewnić jej albo długotrwały pokój, albo nieuleczalną ruinę. Nikt nie 
może przewidzieć przyszłości". 

Dziennik przestrzega przed iluzjami, wywołanemi w niektórych ko- 
łach Ligi Narodów przystąpieniem Niemiec. Koła te oczekują natych- 
miast cudownego pojednania się wszystkich narodów. 

Stresemann będzie mówił po niemiecku. 
GENEWA. (A. T. E.). Stresemann przywiózł z sobą pełnomoc- 

nictwa, podpisane przez Hindenburga, a wystawione na jego nazwizko, 
upoważniające go do prowadzenia rokowań imieniem Rzeszy Nie- 
mieckiej. 

Stresemann otrzymał tekst mowy, którą wygłosi na posiedzeniu 
Ligi Narodów. Mowa ułożona jest w języku niemieckim, lecz natych- 
miast potem powtórzą ją tłumacze na język francuski i angielski. 

Turcja, Brazylja i Hiszpanja obserwują. 
GENEWA. (Pat). Poseł turecki w Bernie oraz poseł turecki w Bu- 

kareszcie bawiący obecnie w Genewie z wielkim zainteresowaniem śle- 
dzą przebieg posiedzeń Zgromadzenia Ligi Narodów. ‚ 

Również poseł brazylijski w Bernie Montarroyjos, który brał udział 
w obradach komisji reorganizacyjnej, przybył na posiedzenie Zgroma- 
dzenia Ligi Narodów w charakterze obserwatora. 

„Podabmo i Hiszpanja reprezentowana jest przez swoich dyplo- 
matów. 
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Obrady Komisji Rozbrojeniowej. 
GENEWA, (Pat). Dziś po południu zebrała się komisja rozbroje- 

niowa Zgromadzenia Ligi Narodów celem omówienia dokonanych w 
roku bieżącym prac. 

Były premjer Chilie Willegas przedstawił główne punkty programu 
obrad komisji. Komisja zajęła się sprawozdaniem Rady Ligi Narodów 
o pokojowem załatwianiu zatargów międzynarodowych. 

. Pierwszy zabrał głos znany polityk Jugosławii Markowicz, doma- 
gając się stworzenia w miejsce protokułu genewskiego nowego układu 
międzynarodowego dla zapewnienia pokoju. 

Obrady nad finansami Gdańska. 
GDANSK. (Pat). Delegacja gdańska nadesłała z Genewy następu- 

jącą depeszę: We wtorek delegacja gdańska wręczyła miarodajnym czyn- 
nikom Ligi Narodów memorjał w sprawie położenia finansowego Gdań- 
ska oraz w sprawie zamierzonej pożyczki. 

W ciągu wtorku i środy odbywały się w powyższej sprawie kilko- 
godzinne narady z podkomisją komitetu finansowego Ligi Narodów, a 
następnie z komitetem finansowym Ligi. 

Przebieg rozpoczętych konferencyj i ich rezultat nie jest jeszcze do 
przewidzenia. Dziś toczą się dalsze narady z delegacją polską w spra- 
wach celnych. ” 

Odrzucenie petycji Mniejszošci Nie- 
mieckiej w Polsce. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Korespondent „Nowego Kurjera Polskiego* donosi, iż dn. 6 wrze- 
śnia komitet Trzech rozpatrywał sprawę petycji mniejszości niemieckiej w 
Polsce co do stosowania reformy rolnej. Członkowie komitetu Chamber- 
lain i Vandervelde po dłuższem przemówieniu Colbana, motywującem słu- 
szność stanowiska rządu polskiego wypowiedzieli się obaj za zlikwido- 
waniem sprawy, wskutek czego procedurę uważać należy za zamkniętą. 

Prasa angielska o przyjęciu Niemiec. 

      

  

   

  

   

  

       

  

  

  

    

tODOW. 
Obcy o nas. 

Francuzi. 

PARYZ. (Pat.). Większość dzien- 
ników wyraża zadowolenie z po- 
wodu uchwał Ligi Narodów, przyj- 
mujących proponowane — przez 
Francję rozwięzanie orąz podkreś- 
la, iż przyznanie Polsce półstałego 
miejsca jest obecnie”pewne. 

Anglicy. 

LONDYN, (Pat.). W zamiesz- 
czonych przez tutejsze dzienniki 
dalszych korespondencjach z Ge- 
newy podkreślane jest wyjątkowe 
stanowisko, jakie zajmuje Polska 
oraz sprawa udziału Polski popie- 
rana przez Foreign Office. 

Jedynie zawsze  nieżyczliwy 
Manchoster Guerddan gwałtownie 
potępia to, co prawdopodobnie na- 
stąpi. 

„Daily Herald* nie wspomina- 
jąc wcale o Polsce, podkreśla dyk- 
tatorską postawę wielkich mocarstw 
przy przeprowadzaniu swych pro- 
jektów oraz ignorowanie małych 
państw. 

Niemcy. 

BERLIN, (Pat). Preussische 
Kreutzzeitung pisze nader nieżycz- 
liwie o sprawie wysunięcia polskiej 
kandydatury na niestałego członka 
Rady. 

Dziennik wspomina o wynikają- 
cych stąd możliwościach polskiego 
veta przy każdej próbie Niemiec, 
zmierzającej do rewizji wschodnich 
granic Rzeszy przy pomocy Ligi 
Narodów. 
kak) tg 

      
wpływ Niemiec jako stałego człon- 
ka Rady. Zdaniem pisma, należy 
liczyć się z tem, iż Polska pozosta- 
nie w Radzie nietylko 6 lat, lecz 
że po upływie tego terminu wzno- 
wi starania, aby półstałe miejsce 
zamienione zostało na stałe. Ist- 
nieje niebezpieczeństwo iż w ten 
sposób Polska będzie miała moż- 
ność osłabić dążenie Niemiec do 
zmiany postanowień įtraktatu wer- 
salskiego. 

Niemcy nie chcą wierzyć 
w powodzenie Polski. 

BERLIN (Pat). Korespondent 
genewski „Berliner Tageblatt" gu- 
biąc się w kombinacjach na temat 
jakie szanse posiadają poszczegól- 
ne kandydatury na miejsce niesta- 
łe w Radzie wymienia w  pier- 
wszym rządzie trzy państwa połu= 
dniowo - amerykańskie, następnie 
Chiny, potem Hiszpanję, z kolei 
Rumunję, Holandję i Belgję, a na 
samym końcu dopiero Polskę, o 
której twierdzi, że uchodzi ona za 
kandydata, który posiada najpomy* 
ślniejsze widoki na wybór i 
gwałtowniej zabiega o zdobycie 
prawa do relekcji, Osiągnięcie tego 
celu przez Polskę, zdaniem kores- 
pondenta, nie jest jednak pewne. 

B Paistu Baltyekich, 
Estonia. 

Precz z cudzoziemcami. 

TALLIN, (tel. wł.) Rząd przy- 
gotowuje projekt ustawy, — КЮга 
stanowić będzie, że cudzoziemcy 
nie mają prawa zajmować płatnych 
stanowisk w Estonji za wyjątkiem 
zajęć handlowych, 

Ziemia bezpłatnie. 

TALLIN, (tel. wł.) Socjaldemo- 
kracja zbiera podpisy posłów za 
wnioskiem O zarządzenie wśród 
ludności plebiscytu dla zdecydowa- 
nia czy byłym właścicielom ziem- 
skim należy płacić odszkodowanie, 
czy też nie. 

Łotwa. 

RYGA, (tel. wł.) Budżet Łotwy. 
na r. 1927—1928 obliczyło min. 
skarbu na 150,5 miljonów łatów. 

W roku 1925-ym budżet zamy- 
kał się sumą 165,7 miljonów. 

naj- | 
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Strajk górników w Anglji. 
Od kilku już miesięcy toczy się 

w Anglji zacięta walka strajkowa 

pomiędzy Związkiem Zawodowym 
górników a przedsiębiorcami wę- 

glowymi. Strajk ten jest wynikiem 

całego zespołu warunków gospo- 

darczych, w których w ostatnich la- 

tach znalazł się angielski przemysł 

węglowy. 

Na skutek szeregu okoliczności 

zarówno natury ekonomicznej, jak 

i technicznej kopalnie angielskie w 

ostatnich latach stale produkowały 

więcej, niż przy cenach odpowia- 
dających kosztom produkcji można 

było sprzedać. Jedynym sposobem 

uniknięcia wielkiego kryzysu go- 

spodarczego, który by nastąpił w 

wypadku zamknięcia szeregu ko- 

palń, było obniżenie płacy robo- 

czej, która w czasach wojennych i 

powojennych znacznie wzrosła, 

oraz zwiększenie długości dnia ro- 

boczego z 7 do 8 godzin. Na to 

znowuż nie mógł zgodzić się Zwią- 

zek Zawodowy górników, popiera- 

ny przez centralny zarząd „Trades 
Unions'ów*.-W ten sposób w 1920 

roku  Angla stanęła w obliczu 

groźby strajku generalnego. 
Wówczas w lipcu 1920 roku 

parlament wydał t. zw. „Mines 

Act*, który ustanawiał, iż zysk 

wszystkich kopalni angielskich mu- 

si stanowić wspólny fundusz. Żad- 
na kopalnia nie może otrzymać 

więcej, niż zysk z ostatniego roku 

przed wojną plus nadwyżka wy- 

sokości '/10 zysku przedwojennego. 

Nadwyżka ponad 1/10 przechodzi na 

rzecz owego wspólnego funduszu. 

Natomiast w wypadkach, gdy zysk 

wynosi mniej niż */10 zysku ostat- 

niego roku przedwojennego i jeżeli 

przedsiębiorca będzie mógł udo- 

wodnić, że strata ta jest wynikiem 

polityki węglowej rządu, wówczas 

państwo gwarantuje zachowanie O- 

wych 9/10 dochodów przedwojen- 
nych. 

Była to jedyna droga uniknię- 

cia katastrofy dla angielskiego ek- 

sportu węglowego zwyżki cen bez 

wywoływania strajku generalnego. 

W ten sposób Wielka Brytanja mu- 

siała w ciągu kilku ostatnich lat 
- dopłacać do swego przemysłu wę- 
glowego mniej więcej 35 miljonów 

funtów rocznie. Wiosną bieżącego 

roku rząd angielski zapowiedział, 

iż wkrótce przestanie wydawać sub- 

sydja. Spowodowało to, że przed- 

siębiorcy  węglowi zapowiedzieli 

przedłużenie dnia roboczego do 8 
godzin oraz obniżenie płac robo- 

czych. Rezultatem był wybuch przed 
czterema miesiącami strajku gene- 

ralnego. 
Po pewnym jednak czasie na- 

skutek zasadniczych nieporozumień, 

jakie wynikły pomiędzy Związkiem 

Zawodowym górników a central- 

nym zarządem „Trades-Unions'ów* 

strajk generalny został odwołany. 

Utrudniło to ogromnie sytuacje 
górników, ale nie skłoniło ich do 

ustępliwości. Ostatnią większą pró- 

bą kompromisowego załatwienia 

sporu było wystąpienie biskupów 

angielskich. Biskupi zaproponowali, 

aby górnicy narazie podjęli pracę 

na dawnych warunkach, co było 

możliwem wobec tego, iż rząd go- 

tów był jeszcze przez kilka miesię- 

cy wypłacać subsydja przemysłowi 

węglowemi. Następnie biskupi pro- 

ponowali aby w ciągu tego czasu 

po dokładnym zbadaniu sprawy 
rozstrzygnąć sporne kwestje w dro- 

dze arbitrażu. W sprawie propo- 

eycji biskupów urządzony został 

pomiędzy górnikami — plebiscyt. 

330,000 górników wypowiedziało 

się za przystąpieniem do pracy, 

367,000 było za odrzuceniem pro- 
pozycji. W ten sposób akcja roz- 

poczęta przez biskupów spaliła 

na panewce. Ostatnie wiadomości 

z Anglji zdają się jednak świadczyć 

o wciąż wzmagającym się pomię- 

dzy robotnikami węglowymi upad- 

ku ducha. 

Są to okoliczności faktyczne 

rozgrywających się w Anglji wy- 

padków, ale pozatem strajk gor- 

ników jest także wyrazem pew- 

nych ogólnych prądów ideologicz- 

nych nurtujących dziś wśród an- 

gielskich. mas robotniczych. Myli 
się ten, kto przypuszcza, że gór- 

nicy walczą tylko o wysokość płac 

oraz 0 długość dnia roboczego. 

Dostatecznie przejrzeć _ uchwały 

kongresów angielskich związków 

zawodowych z ostatnich pięciu- 

sześciu lat, aby stwierdzić że licz- 

ne rzesze robotników angielskich 

ożywia dziś wielki mit przebudowy 

socjalnej. 

Angielski ruch zawodowy w 

ciągu swojej stuletniej historji 

miał różne okresy. Okres trzydzie- 

stych i czterdziestych lat zeszłego 
stulecia był okresem bardzo sil- 

nych rewolucyjnych nastrojów. Po 

nim przyszedł okres, cechą cha- 

rakterystyczną którego było, iż ro- 

botnicy angielscy odrzucili wszel- 

kie światoburcze marzenia, a dą- 

żyli tylko do szeregu często nawet 

drobnych natychmiastowych zdoby- 

czy polepszających bezpośrednio 

sytuację warstwy robotniczej. 

Wiek XX przyniósł znowu 

zwrot w kierunku ideałów przębu- 

dowy całego współczesnego ustro- 

ju socjalnego. Rewolucja rosyjska 

w ogromnym stopniu rozwój tych 

nastrojów spotęgowała. 

Szczególnego napięcia te nastro- 

je rewolucyjne nabrały wśród gór- 

ników. Już w 1919 roku konferen- 

cja związków górniczych wysunęła 

żądanie nacjonalizacji kopalń oraz 

zwróciła się do kongresu Trades Uni- 

ons'ów z propozycją ogłoszenia 

strajku generalnego dla osiągnięcia 

tego celu. Kongres zasadę nacjo- 

nalizacji przyjął, ale ogłoszenia 

strajku generalnego odmówił. 

Od tego czasu idea nacjonali- 

zacji kopalń, jako wstępu do wiel- 

kiej przebudowy obecnego ustroju 

stale nurtuje wśród angielskich ro- 

botników. Idea ta jest także jed- 

nym z czynników psychicznych, 

które dodają górnikom siły w o- 

becnej walce. Nie ulega wątpliwoś- 

KUR J E R WIL BNS K I 

Możliwość otwarcia tranzytu przez 
Litwę. 

KRÓLEWIEC, (Pat). „Litauischer Zeit.* dowiaduje się, iż angielskie 
firmy węglowe zamierzają kierować transporty węgla polskiego na Liba- 
wę. Chodzi tu o poważne ilości węg!a. Sprawa zależy jedynie od zezwo- 
lenia rządu litewskiego na przepuszczanie transportów polskich przez 
Litwę na linji Zemgale—Abele—Szawle do Libawy. 

Litewskie ministerjium kolei godzi się podobno zasadniczo na prze- 
puszczenie polskich transportów węglowych do Libawy, nie godzi się 
jednak na to, aby one szły w polskich. wagonach. Wskutek tego na 
granicy musiałyby być przeładowane, co jest pod względem technicz- 
nym niemożliwe. 
      

Rząd pośredniczy w konilikcie węglowym. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy), 

Z Londynu donoszą, że rząd angielski na wniosek min. Churchila 
ustalił zasady pośrednictwa rządu w konflikcie węglowym. Z tego nale- 
ży przypuszczać, że długotrwały strajk węglowy w Anglji zostanie zli- 
kwidowany, gdyż obydwie strony zgodziły się na przyjęcie rządowego 
planu likwidacji konfliktu. 

Angielska ekspedycja karna do Chin. 

  

WIEDEŃ, (Pat.). Pisnia donoszą, iż w dzielnicy ambasadorów w 
Pekinie krążyły wczoraj pogłoski, wedle których poseł angielski miał 
zwrócić się do rządu z prośbą o wysłanie do Chin wielkiej 
karnej. 

ekspedycji 

Entuzjastyczne przyjęcie polskich lotników. 
TOKIO. (Pat). Lotnicy polscy otrzymali medale zasługi od mor- 

skiego towarzystwa 
udziałem przedstawicieli 
czych w pałacu księcia Kuni. 

lotniczego, poczem odbyło się wielkie przyjęcie z 
miasta, armii, administracji i sier gospodar- 

Dziennik „Ashahi* urządził wielkie przyjęcie po południu, wieczo- 
rem zaś poselstwo polskie wydało obiad na cześć lotników. Por. Orliń- 
ski i sierżant Kubiak otrzymać 
zentów. 

jeszcze mają wiele wspaniałych  pre- 

W prasie endeckiej w Warszawie, a 
w šlad za nią w „Dzienniku Wiłeńskim* 
ukazała się notatka, według której „Klub 

Pracy“ „jest niezadowolony* z prof. W. 

Staniewicza jako ministra reform rol- 
nych. „Uporczywe pogłoski* wskazują 
kandydata na to stanowisko w osokie 

posła Ludwika Chomińskiego. 

Nic nam nie wiadomo, aby prof. Sta- 
niewicz był w rządzie mandatarjuszem 
„Klubu Pracy*. Co ważniejsze, min. Sta- 
niewicz i poseł Chomiński dowiedzieli 
się o tych projektach z prasy narodowo- 
demokratycznej, która nietylko dąży do 

wskrzeszenia rządów sejmikowych, ale 

i zajmuje się podsłuchiwaniem przez 

dziurkę od klucza do gabinetów rządo- 

wych rozmów .. których nie było. 

ci, iż obecny strajk jest traktowa- 

ny przez szereg angielskich działa- 

czy robotniczych, jako etap po 

drodze ku realizacji celów bardziej 

zasadniczych. Gej 4 

P. Adras w „Nowym Kurjerze 

Polskim* przedstawił  niedawno 

strajk angielski jako wynik intryg 

moskiewskich. Nie ulega wątpli- 

wości, że pomiędzy Ill Międzyna- 

rodówką, a niektóremi odłamami 

angielskiego ruchu robotniczego ist- 

nieje dziś dość scisłe współdziała- 

nie. Ale angielskich dązeń rewolu- 

cyjnych nie można mieszać z bol- 

szewizmem rosyjskim. Zarówno w 

organizacyjnych zasadach progra- 

mu przebudowy, jak i w ogólnym 

podłożu ideologicznym, zachodzą 

tu bardzo znaczne różnice. Pomi- 

mo to można stwierdzić, iż w an- 

gielskim srodowisku robotniczym 

istnieje bardzo: silny ferment i że 
może on bardzo poważnie wpły- 

nąć na dalszy rozwój stosunków 

gospodarczych i socjalnych w Eu- 

ropie. 

Sejm i Rząd. 
(Telef. od własn. koresp.). 

Konferencija kolejowa pol- 
sko-łotewska. 

W Ministerjum Kolei odbywa 
się obecnie kilkudniowa konferen- 
cja kolejowa polsko-łotewska w 
sprawie uregulowania warunków 
przebiegu polskich wagonów przez 
koleje łotewskie oraz w sprawie 
zaprowadzenia komunikacji towa- 
rowej bez przeładunku przez odpo- 
wiednie przystosowanie osi wago- 
nów kolejowych do szerokotoro- 
wych linji i naodwrót. 

Przebudowa węzłów ko- 
lejowych. 

Ministerjum Koleji, wobec zwię- 
kszenia eksportu węgla, zmuszone 
zostało usprawnić i przebudować 
szereg północnych węzłów kolejo- 
wych. W tym celu Min. Kolei zwró- 
„ciło się do Ministerjum Skarbu z 
prošbą O udzielenie pokrycia na 
potrzebne inwestycje. 

Wstrzymanie przymuso- 
wego wysiedlania cudzo= 

ziemców. 
Jak się dowiadujemy, w zwią- 

zku z dekretem o cudzoziemcach i 
okólnikiem o nadaniu i zatwierdza- 
niu obywatelstwa zostało wstrzy- 
mane wszelkie przymusowe wysie- 
dlenie osób, nie posiadających oby- 
watelstwa polskiego, poza granicę 
wschodnią Rzeczypospolitej do dn. 
30 grudnia r. b., t. j. do czasu, 
kiedy stosunek tych osób do oby- 
watelstwa będzie ostatecznie okre- 
šlony. 

Wpływy z danin i mo- 
nopoli. 

Wpływy z danin publicznych i 
monopoli osiągnęły w ubiegłym 
miesiącu sierpniu 132 mil. zł., pod- 
czas gdy preliminarz budżetowy 
przewidywał w tym miesiącu 108 
mil. zł, z danin publicznych i mo- 
nopoli. 

Z całej Polski. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Flota francuska w Gdyni. 

Wczoraj przybyła do Gdyni es- 
kadra torpedowców francuskich, 
złożona z 5 kontrtorpedowców i 2 
łodzi podwodnych. 

Flotę francuską powitali na wo- 
dach polskich przedstawiciele ma- 
rynarki wojennej polskiej z koman- 
dorem Unrugiem na czele. 

Po południu goście francuscy 
zwiedzili wybrzeże morskie Polski. 
Dziś wieczorem wyjeżdżają do War- 
szawy, dokąd zostali zaproszeni 
przez Marszałka Piłsudskiego. W 
czasie pobytu gości francuskich w 
Warszawie, odbędzie się szereg u- 
roczystych bankietów i przyjęć na 
ich cześć, między innemi obiad w 
Kasynie Oficerskiem, wydany przez 
Marszałka Piłsudskiego, którego 2 
powodu jego nieobecności zastępo- 
wać będzie gen. Konarzewski. 

Likwidacja konfliktu w prze- 
myśle górnośląskim. 

Dowiadujemy się, ze konflikt w 
przemyśle górnośląskim zostanie 
w najbliższym czasie zlikwidowany. 
Górnicy Zagłębia Śląskiego i Dą- 
browskiego mają otrzymać 8% pod- 
wyżki dotychczasowych płac. 

Pięć nowych oddziałów 
Banku Polskiego. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
Rady Banku Polskiego, na którem 
po wysłuchaniu sprawozdań dyrek- 

*cji i poszczególnych komisji rada 
uchwaliła utworzyć 5 nowych od- 
działów Banku Polskiego w pro- 
wincjonalnych miastach Rzeczypo- 
spolitej. Pozatem załatwiono sze- 
reg wniosków budżetowych i roz- 
ważano położenie walutowe Banku 
oraz sprawę rozszerzanych przez 
dyrekcję kredytów. 

Minister rolnictwa na Tar- 
gach Wschodnich. 

LWÓW. (Pat.). Minister rol- 
nictwa i dóbr państwowych Ra- 
czyński przybył tutaj dzisiaj rano 
celem zwiedzenia targów wschod- 
nich. Dyrekcja targów oprowadzi- 
ła ministra po wystawie. 

Minister wyraził się bardzo po- 
chlebnie o organizacji wystawy, 
oświadczając, iż dział rolnictwa, 
który się tak pięknie rozwija, wi-. 
nien być i nadal pielęgnowany. Mi- 
a. zabawi we Lwowie do dnia 
1b. m. 

Miadomości polityczne, 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy) 

Dyrektor departamentu wyznań 
religijnych w ministerjum O. i W. 
R. p. Okulicz objął w dniu wczo» 
rajszym urzędowanie. 

© 
Przedwczoraj rozpoczął urzędo- 

wanie, jako zastępca ministra spraw 
wojskowych, gen. Daniel Kona- 
rzewski. 

Marszałek Piłsudski w najbliż- 
szych dniach wyjedzie na kilkuty- 
godniowy urlop do Druskienik. 

e 
Minister rolnictwa Raczyński 

udaje się 16 b. m. z rewizytą do 
Wiednia. 

Dr. E. Globus 
Choroby skórne i weneryczne 
powrócił. Ul. Wileńska 22. 
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L Aosji Sowieckiej 
Zatarg Rosji z Chinami. 

RYGA, (tel. wł.). Z Moskwy do- 
noszą:Cziczerin wysłał do przed- 
stawiciela Chin notę, w której 
wskazuje, że Chiny dotąd nie dały 
odpowiedzi na rządania Sowietów, 
dotyczące zmiany zarządzeń Czang- 
Tsolina w sprawie kolei Wschod- 
nio-Chińskiej. Cziczerin twierdzi,' że 
obywatele i instytucje chińskie są 
prześladowane w Chinach. Rząd 
sowiecki składa odpowiedzialność 
za to na rząd chiński. 

Jednocześnie cała prasa sowiec- 
ka występuje gwałtownie przeciwko 
Chinom twierdząc, że są narzędziem 
polityki imperjalistycznej Anglji i 
Japonii 

Z teatru. 
Teatr Polski: „Wino, kobieta, dan- 

cing“. Komedja w 3-ch aktach St. 

Kiedrzyńskiego. 

Tytuł mógłby brzmieć również: 
„Podróż po Macedonii, czyli łako- 
my dziadzio“. Ale autor miał wi- 
docznie coś innego na myśli: chciał 
dać „satyrę" na współczesną oby- 
czajowość (ho, ho!), powojenne 
zepsucie, rozpustę knajpiarską i 
może coś jeszcze, jednak gdy przy- 
szło do pisania dał sprośne i nu- 
dne farsidło, rozbebeszone na całe 
trzy długie akty. I nic to, że usta- 
mi eks-porucznika Kazimierza wy- 
głasza sarkastyczne morały (oto 
zacięcie satyryczne!), nic to, że po 
scenie błąka się czysty wiejski kwia- 

tek, Madzia, nic to, że w akcie III 
zjawia się głupawy urzędniczyna, 
który znowu ni w pięć, ni w pół 
do szóstej zaczyna pleść aforyzmy 
o nędzy inteligenckiej i o polityce. 
Siedzimy, z uczuciem przygnębienia 
słuchając rezonady autora, którą 
od czasu do czasu krasi mniej lub 
więcej udany dowcip. 

I mimowoli nasuwa się pyta- 
nie: po co to wszystko, dla kogo 
to pisane, co autor chciał powie- 
dzieć czy pokazać? Bo to, że arty- 
stka w drugim akcie ma sposob- 
ność pokazania nóg wyżej kolan, 
które obślinia urżnięty na fest 
„dziadzio*, podczas gdy obok od- 
bywa się sentymentalna scena mi- 
łosnego wyznania między eks-po- 
rucznikiem a Madzią—nie upraw- 
nia szanującego się pisarza do za- 
bierania czasu ludziom, pragnącym 
teatru. 

Tak, uczucie przygnębienia czę + 
sto miesza się z uczuciem wstrętu, 
cały akt drugi iest, posiłkując się” 
słownictwem p. Kiedrzyńskiego — 
świństwem. Akt pierwszy nudzi, 
akt trzeci zbędny — oto i cała 
komedjal 

P. Kuszlówna w inteligentnie i 
sympatycznie zagranej roli Madzi 
dawała temu utworowi pozory cze- 
goś lepszego. P. Piaskowska waha- 
ła się między szarżą a _. naturaliz- 
mem, próbując chwilami nut tra- 
gicznych, które — jeśli wolno są* 
dzić wedle pierwszego wrażenia 
najpełniej i najłatwiej artystka wy” 
dobywa z instrumentu swej gry. 

P. Rychłowski doskonale posta- 
wił dziadzię Tomasza, to też wy- 
buchy śmiechu na widowni świad- 
czyły o jego żywym kontakcie z 
publicznością. P. Wyrwicz chwila- 
mi zupełnie nie wiedział, czego od 
niego chce przebiegły autor. 

I my też. 
Dekoracje ładne, tylko w dru- 

gim akcie coś przykro  piszczało. 
Na scenie mówiono, że to słowik 

  

majowy, widocznie był już wyp” . 
r; chany... 

Romain Rolland. 

Bojownik Prawdy i Miłości. 
(Fragment z książki o Lwie Toł- 

stoju). 

„Znacznie więcej niż walka prze- 
ciw światu inny bój wypełnia o- 
statnich lat trzydzieści żywota Toł- 
stoja, bój wspaniały między dwo- 
ma najwyższemi potęgami jego 
duszy: Prawdą i Miłością. 

Prawda—„to spojrzenie, które 
idzie prosto w duszę*—przenikli- 
we światło jego szarych oczu, któ- 
re na tobie spoczywają... Była ona 
jego najstarszą wiarą, królową je- 
go sztuki. 

„Bohaterka moich dzieł, ta, któ- 
rą ukochałem wszystkiemi siłami 
duszy, ta, która zawsze była, jest 
i będzie piękną, to Prawda*. 

Wszakże wkrótce „straszna praw- 
da* nie wystarczała mu już. Miej- 
sce jej zajęła miłość. Był to zdrój 
żywy jego dzieciństwa, „przyrodzo- 

„ny stan jego duszy”. Gdy nadszedł 
przełom ruchowy z r. 1880, nie 
zrzekł się bynajmniej prawdy otwo- 
rzył ją dla miłości. 

Miłość jest „podstawą energii". 
Miłość jest „nacją bytu*, ona je- 
dyna, z pięknem. Miłość jest isto- 
tą Tołstoja, dojrzałego życiowo, 

  

autora „Wojny i Pokoju“ i listu 
do Swiętego Synodu. „Wierzę w 
Boga, który jest dla mnie Miłoś- 
cią". (Do św. Synodu 1901 r.). 

„Tak, mitošcią!.. Nie miłością 
egoistyczną, lecz miłością taką, ja- 
kiej zaznałem po raz pierwszy w 
życiu, gdy ujrzałem obok siebie 
wroga konającego i gdy go ko- 
chałem... Jest to sama istota du- 
szy. Miłować bliźniego, miłować 
nieprzyjaciół, miłować wszystkich 
i każdego—to miłować Boga we 
wszystkich Jego  objawieniach!-— 
lecz kochać nieprzyjaciela, to nie- 
omal miłość Boska"... („Wojna i 
Pokój” III str. 176). 

Przez to dociekanie prawdy za 
pośrednictwem miłości nabierają 
osobliwej ceny arcydzieła stwarzo- 
ne w połowie życia Tołstoja—a re- 
alizm jego odróżnia się Od realiz- 
mu takiego jak u Flauberta. Siła 
Flauberta jest w tem, że nie ko- 
cha swoich postaci. Przy całej je- 
go wielkości brak mu: Fiat lux! 
Niedość światła słonecznego po- 
r<eba światła serca. Realizm toł- 
stojowy wciela się we wszystkie 
istnienia, a patrząc na nieich oczy- 
ma, znajduje on i w najnikczem- 
niejszem powody kochania go i 
przypomnienia nam  braterskiego 
łańcucha, łączącego nas wszystkich. 
(„Miłość namiętna artysty do swe- 

go przedmiotu jest sercem sztuki. 
Bez miłości niema dzieła sztuki". 
List z r. 1889). Przez miłość wni- 
ka do korzeni życia. 

Wszelako trudno jest utrzymać 
tę łączność. Bywają chwile, w któ- 
rych obraz życia z jego bólami tak 
jest gorzki, iż wydaje się prowo- 
kacją miłości i że dla ocalenia tej- 
że, dla ocalenia swej wiary, trzeba 
nam podnieść łączność oną tak 
wysoko ponad poziom świata, że 
naražoną jest na utracenie wszel- 

kiego z nim kontaktu. A jakoż u- 
czyni ów, który otrzymał jod losu 
cudowny a nieszczęsny dar widze- 
nia prawdy, niemożności niewidze- 

nia jej” Kto ogarnie, ile Tołstoj 
wycierpiał z przyczyny bezustanne- 
go rozdźwięku lat swych ostatnich, 
między oczami nieubłaganemi, wi- 
dzącemi grozę rzeczywistości, a 
sercem kochającem, co nie prze- 
stawało wyglądać i stwierdzać mi- 
łości! 

Wszystkim nam znane są te 
tragiczne rozterki. Ileż to razy zna- 
leźliśmy się w alternatywie niewi- 
dzenia lub nienawidzenia! A ile ra- 
zy artysta—artysta miana tego god- 
ny—pisarz świadomy wspaniałej a 
strasznej mocy pisanego słowa, 
czuje się przytłaczany niepokojem 
w chwili pisania tej a tej prawdy! 
Ona prawda zdrowa i męska, nie- 

zbędna wpośród kłamstw nowo- 
czesnych, kłamstw kultury, prawda 
ta żywa jest jak powietrze, które 
się chłonie. A w następstwie spo- 
strzegamy, że owego powietrza ty- 
le płuc znieść nie może, tyle ist- 
nień zwątlonych przez kulturę, al- 
bo słabych poprostu przez dobroć 
serca. Czyliż należy nie liczyć się z 
tem zgoła i cisnąć im niemiłosier- 
nie tę zabójczą prawdę? Czy nie- 
ma ponad nią prawdy, która, jak 
mówi Tołstoj „jest otwarta dla mi- 
łości?'. Oczywiście jest—czyliż jed- 
nak można godzić się na kołysa- 
nie ludzi kojącemi klamstwami, 
jak Peer Gynt, co usypia bajkami 
Swą starą umierającą mateczkę?... 
Społeczeństwo bezustannie tkwi w 
dylemacie: prawda a miłość. Roz- 
wiązuje go zazwyczaj, poświęcając 
razem i prawdę i miłość. 

Tołstoj przenigdy nie sprzenie- 
wierzył się żadnej z onych dwu 
wiar. W utworach jego dojrzałości 
miłość jest pochodnią prawdy. W 
utworach ostatnich to Światło zgó- 
ry, promień łaski, który spływa na 
życie, lecz nie spaja się już z niem. 
Widzieliśmy to w „Zmartwychwsta- 
niu*, gdzie wiara góruje nad rze- 
czywistością, jednak zostaje poza 
nią. Tenże sam lud, ilekroć Tołstoj 
patrzy na jednostki odosobnione, 
przedstawiany bywa przezeń jako 

bardzo słaby i pospolity, gdy zaś 
odnosi się doń abstrakcyjnie, na- 
biera Boskiej świętości. 

W życiu jego codziennem ujaw- 
niała się ta sama dysharmonja co 
w sztuce, lecz boleśniej jeszcze. 
Mimo całą świadomość, co naka- 
zywała miłość, czynił inaczej — żył 
według świata. A miłość— gdzież ją 
uchwycić? Jak rozeznać wśród tych 
przeróżnych fizjonomji i sprzecz- 
nych szeregów? Czy była to miłość 
własnej rodziny, czy miłość wszech- 
ludzka?... Aż po dzień ostatni sza- 
motał się z temi zagadnieniami. 

Gdzież rozwiązanie? — Nie zna- 
lazł go. Prawo pogardliwego nad 
nim sądu zostawmy butnym umy- 
słom. Zaiste, ci doszli do prawdy 
i obstawają przy niej z pewnością 
siebie. Dla nich Tołstoj był słaby 
i czułostkowy i za wzór służyć nie 
może. Bez wątpienia, nie jest to 
wzór, który mogliby naśladować 
oni—albowiem nie są dość żywi. 
Tołstoj nie zalicza się do pysznej 
elity, nie jest z żadnego Kościoła— 
nie więcej z kościoła „Skrybów*— 
jak ich zwał, jak „Faryzeuszów*, 
z tego czy innego wyznania. Jest 
najwyższym typem wolnego chrze- 
Ścijanina, który przez całe życie 
dąży z wysiłkiem ku ideałowi co- 
raz to więcej oddalonemu. 

„Chrześcijanin nie mógłby być 

duchowo wyższym lub niższym nad 
drugiego chrześcijanina; wszelako 
jest tem więcej chrześcijaninem, 
im chyżej kroczy po drodze do- 
skonałości, jakibądź byłby stopień, 
na którym się znajduje w danej 
chwili: tak, że stojąca w miejscu 
cnota faryzeusza jest mniej chrześ- 
cijańska, niż cnota łotra, którego 
dusza jest w pełnem poruszeniu 
ku ideałowi i który na krzyżu ob- 
jawia skruchę". („Rozkosze okrut- 
ne“). 

šlowo przemawia Tolstoj, przema- 
wia on do ludzi zwyczajnych—„ho- 
minibus bonae voluntatis“. — Jest 
naszem sumieniem. Mówi, co my- 
ślimy wszyscy, dusze średnie, i co. 
boimy się czytąć w sobie. 1 nie 
jest on dla nas mistrzem pełnym 
pychy, jednym z tych wyniosłych 
genjuszów, królujących w swej 
sztuce i swym ruchowym świecie 
ponad ludzkością. Jest on — czem 
się lubił nazywać sam w swych 
listach, tem mianem najpiękniej- 
szem i najsłodszem z wszystkich— 
jest „naszym bratem“. 

Przekład Heleny Hulewiczowej. 
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Zycie gospodarcze. 
Parę uwag o sytuacji w przemyśle 

chemiczno - technicznym. 
W dziedzinie przemysłu chemi- 

czno-kosmetycznego wojna celna z 
Niemcami oddała nam nieoce- 
nione usługi. O ile poprzednio 
kraj nasz zalewała niemiecka tan- 
deta, o tyle teraz wyrobów tych 
prawie, że niema. Mamy w naszym 
handlu dużą ilość b. dobrych wy- 
robów francuskich (dzięki sprzyja- 
jącemu im traktatowi handlowemu 
polsko-franc.), znacznie mniej au- 
strjackich i odrobinę angielskich; 
amerykańskich niema wcale. 

Jako objaw wielce radosny, na- 
leży stwierdzić rozwój przemysłu 
krajowego, który przedtem zduszo- 
ny tanim, choć bezwartościowym 
importem niemieckim wegetował 
zaledwie— teraz powoli opanowuje 
cały rynek wewnętrzny, docierając 
swemi przedstawicielstwami do naj- 
dalszych punktów Rzplitej, a nawet 
zdobywając się na ekspansję zagra- 
niczną. Obecnie np. lwowskie za- 
kłady chemiczno-kosmetyczne Ihna- 
towicza mają swoje, wcale nieźle 
prosperujące przedstawicielstwo w 
Wilnie, czego niedawno jeszcze nie 
było. 

Ze znaczniejszych naszych wy- 
twórni artykułów leczniczo-toaleto- 
wo-kosmetycznych należy wymienić 
Tow. Akc. „Fryd. Puls* w Warsza- 
wie, „Warszawskie Laboratorjum 
Chemiczne*, wspomniane już za- 
kłady lhnatowicza (z pochodzenia 
wilnianina) we Lwowie, wytwórnie 
Stępniewicza, Żaka w Poznaniu. 
Dalej idą warszawskie „Fornarina*, 
„Florange“ i inne pomniejsze. 

Niestety, jednak trzeba tu choć 
mimochodem zauważyć brak pew- 
nej ambicji twórczej w tej dziedzi- 
nie naszego przemysłu, mianowicie 
nie odczuwa się w nim dążności 
do dorównania zagranicznym wy* 
twórniom co do jakości niektórych 
artykułów. Niestety, do dziś jeszcze 
najlepsze wyroby perfumeryjne tran- 
cuskie są u nas niedoścignione, tak 
jak niedoścignione są pudry pary- 
skie (a tak niewiele zabiegów i na- 
kładów pieniężnych kosztuje wyrób 
tych ostatnich), czy też np. mydła 
do golenia i t. p. Lepiej znacznie 
rzeczy stoją, jeśli chodzi o mydła 
toaletowe, z których „Pulsa”, „War- 

KRONIKA KRAJOWA. 

Kursy dla straży leśnej. 

W dniu 1-go września b. r. Od 
było się otwarcie kursów dla stra» 
ży leśnej zorganizowanych przez 
Dyrekcję Lasów Państwowych w 
Wilnie == przy Nadleśnictwie Troc- 
kiem w Landwarowie oraz przy 
Nadleśnictwie Ławaryskiem w No- 
wej-Wilejce. 

Zgodnie z rozporządzeniem Mi- 
nisterjum Rolnictwa i Dobr Pań- 
stwowych z dnia 24-X 1925 r. 
przesłuchanie i ukończenie powyż- 
szych kursów obowiązuje odbywa- 
jących służbę przygotowawczą kan- 
dydatów na gajowych oraz tych z 
pośród funkcjonarjuszów straży 
leśnej, którzy w dniu wejścia w 
życie tego rozporządzenia pozo- 
stawali na służbie państwowej, a 
od obowiązku poddania się egza- 
minowi nie zostali zwolnieni. 

Zorganizowanie kursów dla ga” 
jowych ma głownie na celu uzu- 
pełnienie i skontrolowanie nabytej 
przez nich więdzy praktycznej, oraz 
podniesienie stopnia użyteczności 
każdego z nich w zakresie spel- 
nianych obowiązków. 

Óba kursy na które wydelego- 
wano z 32 podległych Dyrekcji 
Nadleśnictw do 80 kandydatów, 
potrwają sześć tygodni (x). 

Terminy legalizacji narzę- 
dzi mierniczych. 

Z dniem 31 grudnia r. b, wy- 
gasa prawomocność cech legaliza- 
cyjnych, wystawionych na narzę- 
dziach mierniczych, Stosowanych 
w obrocie publicznym, zalegalizo- 
wanych w 1924 r. Narzędzia te 
muszą być przed '1 stycznia 1927 
roku ocechowane i sprawdzone w 
urzędzie miar. W związku z tem 
Okręgowy Urząd Legalizacji Narzę* 
dzi Mierniczych wyznaczył terminy, 
w których najpóźniej 
znajdujące się w poszczególnych 
powiatach, muszą być ponownie 
zalegalizowane w odnośnych urzę” 
dach legalizacyjnych. 

We wrześniu muszą być zalega” 
lizowane narzędzia znajdujące się 
w obrębie powiatów: Niešwieskie- 

go i Stołpeckiego (w Baranowi- 
czach), Brasławskiego (w Głębo- 
kiem), Grodzieńskiego, za wyjątkiem 
m. Grodna (w Grodnie), Wilej- 
skiego i Mołodeczańskiego (w 
Wilnie). 

W październiku — pow. Nowo- 
gródzkiego (Baranowicze), Dziśnień- 
skiego, za wyłączeniem m. Głębo- 

narzędzia, 

szawskiego Labor. Chem.“ i Ihna- 
towicza nie ustępują zagranicznym. 
Z innych b. dobrych wyrobów kra- 
jowych należy wymienić wodę ko- 
lońską „Przemysławkę* z poznań- 
skiej wytwórni Żaka, „krem perło- 
wy do zębów* i kremy do twarzy 
Ihnatowicza, perfumy „Kalja* Stęp- 
niewicza z Poznania, najlepsze w 
Polsce. Być może, że na obecnych 
„Targach Wschodnich" we Lwowie 
ukażą się jakieś nowe, lepsze arty- 
kuły tej gałęzi produkcji krajowej. 

Bliżej warto się przyjrzeć jeszcze 
jednemu ciekawemu zjawisku wy- 
wołanemu przez wojnę celną. Oto 
te zagraniczne firmy, które przed 
wojną światową, albo i przed woj- 
ną celną tylko, dominowały na na- 
szym rynku swoimi wytworami, a 
obecnie tutaj zbyt straciły — teraz, 
bądź pootwierały własne wytwórnie 
w Polsce, bądź odstępują prawo 
używalności swej marki fabrycznej, 
a nawet oryginalnego opakowania 
wytwórniom wewnątrz kraju. Za- 
miast wyrobów obcych przybywa 
z zagranicy tylko ich opakowanie, 
wraz z konieczną do wykonania 
odpowiednich artykułów receptą; 
często zaś sama tylko recepta, 
gdyż i opakowanie wyrabiane jest 
w Polsce. Do niedawna czyniły to 
ostatnie nawet niektóre firmy fran- 
cuskie. W ten sposób chemiczne 
zakłady tow. akc. „Trzebinia* (pod 
Krakowem) wyrabiają wytwory wie- 
defskiej „Elidy“, warszawska „Sa- 
turnia"— mydła (i inne pokrewne 
artykuły) „Śchichta*. 

Podobnie zresztą dzieje się i w 
innych gałęziach przemysłu; np. ho- 
lenderska wytwórnia żarówek „Phi- 
lips* otworzyła swoją filję w War- 
szawie; tosamo uczyniła niemiecka 
firma „Osram”, której wyroby były 
dawniej zawsze „echt deutsche"— 
obecnie wyrabia „polskie żarówki” 
ź tą samą nazwą. 

Powyższe objawy należy uważać 
za dodatnie, bo choć dużą część 
zysków z tego czerpią zagraniczni 
przemysłowcy, gros sum wszakże 
zostaje w kraju bądź pod postacią 
płac robotniczych, bądź podatków 
państwowych, czy zysków miejsco- 
wych przemysłowców i RK 

ol. 

kiego (Głębokie), m. Grodno i 
pow. Oszmiańskiego i Wołożyń- 
skiego (Wilno). 

W listopadzie — pow. Słonim- 
skiego (Baranowicze), m. Głębo- 
kiego, pow. Augustowskiego, Su- 
walskiego (Grodno), Święciańskie- 
go i Lidzkiego (Wilno). 

W grudniu — pow. Baranowic- 
kiego (Baranowicze), Postawskiego 
(Głębokie), Sokólskiego i Wołko- 
wyskiego (Grodno) i Wileńsko- 
Trockiego, za wyłączeniem m, Wil- 
na, w Wilnie. 

Pomienione narzędzia miernicze 
mogą być zalegalizowane we wska- 
zanych urzędach lub też na miej- 
scu ich stosowania o ile zostanie 
tam zorganizowany punkt legaliza- 
cyjny. 

Narzędzia miernicze, które wsku- 
tek zużycia straciły dokładność i 
nieodpowiadają przepisanym wa- 
runkom, powinne być oddane przed 
legalizacją do naprawy do war- 
sztatów reparacyjnych, upoważnio- 
nych do tego przez Główny Urząd 
Miar. 

Adresów tych warsztatów udzieli 
odnošny urząd legalizacyjny. (x) 

Przemysłowo-rzemieślnicza wy- 
„stawa ruchoma. 

Wystawa Ruchoma Prób i Wzo- 
rów Przemysłu Krajowego wznawia 
swój objazd po kraju zaczynając 
od Radomia, gdzie łącznie z Wy- 
stawą Przemysłowo-Rzemieślniczą 
mieścić się będzie w gmachu teat- 
ru „Rozmaitości* w czasie od 15 
do 26 września r. b. 

Wystawa Ruchoma obejmuje 
obecnie 250 krajowych firm prze- 
mysłowych, dając możność zapo- 
znania się gruntowie z wieloma 
gałęziami naszej wytwórczości. 

m 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
9-1X r. b. 

1. Waluty 

Dolary St. Zjedn. KTH M Funty szterl ngi 43,80 43,91 43,69 Franki franc. ° 2610 2616 26,04 
» Szwajc. 17430 174,74 173,86 

Korony czeskie 26,72 26,78 Ё 
z NN 

AKCJE 

Bank Handlowy a 
Bank Polski 95,00—96,00—95,00 
Związek spółek zarobk. ' 7,15—8,00 
Nobel 3,20 

Lilpop 1,12—1,13—1,12 
Modrzejów 4,75—5,00—4,80 
Ostrowiec 8,00—8,25—8,00 
Parowozy 0,48—0,52 

Ocis) kaze a kz 

Rudzki 1,63—1,60 
Starachowice 2,54—2,63—2,56 
Borkowski 1,70—1,80 

KURJEG VUL BSN S KL 

Regjonalizm zagadnień agrarnych. 
Przemówienie min. Staniewicza we Lwowie. 

W obszernej swej mowie, wy- 
głoszonej w okręgowym urzędzie 
ziemskim we Lwowie, p. minister 
Staniewicz, nawiązując do tematu 
naprawy ustroju rolnego w Polsce, 
uwydatnił szczczególnie mocno i 
wyraziście najważniejsze cechy cha- 
rakterystyczne problematu reformy 

rolnej. na ziemiach Rzplitej. 

„Pierwszym faktem dla mnie 
niezbitym. a na który chciałbym 
położyć tu specjalny nacisk, jest 
to gorące przywiązanie narodu i 
ludu polskiego do instytucji włas- 
ności prywatnej. Nawet w przeło- 
mowych latach narodzin Polski, 
gdy cała Europa wschodnia stala 
w pożodze, a brak u nas było pra- 
wie wszelkiej organizacji, włościa- 
nin polski nie uległ pokusom dzi- 
kiej socjalizacji ziemi, instynktem 
bowiem trafnym wyczuwał on do- 
skonale, iż nawet za darmo otrzy- 
mana ziemia nie okupi tych strat, 
jakie pociągają zawsze za sobą dla 
niego zniszczenie życia gospodar- 
czego i podstaw prawnych bytowa- 
nia w państwie. 

To też pomimo silnie odczuwa- 
nego głodu ziemi, namiętnego, 
wprost żywiołowego nieraz prag- 
nienia jej zdobycia, drobny rolnik 
w Polsce nie usiłował zawładnąć 
nią nielegalnemi sposobami, . go0- 
dzącemi w istnienie porządku spo- 
łecznego. 

A drugim faktem, również dla 
mnie niezbitym, jest ten, że Polska 
w pierwszych latach swego  istnie- 
nia zniszczona przez zaborców, wy- 
czerpana wojnami, które toczyć 
musiała w obronie swych granic, a 
może i własnymi błędami, wynika- 
jącemi na skutek braku doświad- 
czenia państwowego, jest obecnie 
spauperyzowana. To teżSkarb Pań- 
stwa jest mało zasobnym i wielkich 
sum na przebudowę ustroju rolne- 

go tak wielkich jakby tego wyma- 
gała istotna potrzeba, poświęcić na 
ten cel nie może. Te dwa fakty za- 
sadnicze wpłynęły również na kie- 
runek naszego ustawodawstwa ag- 
rarnego, które ostateczny swój wy- 
raz znalazło w ustawie z dn. 28.12 
1925 r. Ustawa ta jest „kompromi- 
sem podyktowanym zresztą przez 
fakta powyższe i jako kompromis 
nikogo niezadawala. Natomiast ró- 
wnież jako kompromis zapobiega 
groźnym konfliktom społecznym i 
dletego winna być utrzymana i jak- 
najrychlej wprowadzona w życie. 

Ale poza tymi dwoma punktami 
zasadniczymi w naszej rzeczywisto- 
ści agrarnej, jest jeszcze trzeci fakt, 
niemniej doniosłej wagi, a to ten, 
że w Polsce istnieje regjonalizm 
zagadnień agrarnych, to znaczy, że 
Polska jest krajem zbyt dużym— 
w skład którego wchodzą dzielnice 
o tak różnej strukturze socjalnej, 
gospodarczej, a tak różnorodnej 
przeszłości i teraźniejszości agrar- 
nej, że wprowadzenie jednolitych 
metod naprawy ustroju rolnego jest 
absurdem i niepodobieństwem. 

To też jako minister reform rol- 
nych mam Janusowe oblicze: bar- 
dziej umiarkowane, zwrócone twa- 
rzą na zachód i bardziej radykalne 
zwrócone na wschód. Zwłaszcza 
na wschodnich rubieżach, państwo 
winno być aktywne w dziedzinie 
polityki agrarnej. Tutaj bowiem 
kwestja rolna nie jest tylko zagad- 
nieniem socjalnem i gospodarczem, 
lecz również i politycznem. To też 
dlatego przedewszystkiem pragnął- 
bym skoncentrować swą działal- 
ność na Kresach Wschodnich, u- 
ważam bowiem, że zamożne zado- 
wolone włościaństwo na wschodzie 
będzie najlepszym wałem obron- 
nym, broniącym Polskę, a wraz z 
nią i całą Europę zachodnią od ha- 
se! głoszonych z Kremlina*. 

  

Ruch zawodowy. 
Zniesienie zakazu etatowania 

w kolejnictwie. 

Ostatnio Ministerium Kolei roz- 
porządzeniem swym zniosło zakaz 
przenoszenia na etat pracowników 
nieetatowych, wobec czego Wileń- 
ska Dyrekcja Kolejowa przystąpiła 
do etatowania tych pracowników, 
którzy zajmują stanowiska etato- 
we, a etatu uzyskać nie mogli z 
powodu zakazu etatowania. 

Spodziewane jest również od- 
wołanie zakazu awansowania pra- 
cowników kolejowych. (x). 

Zjazd Pracowników Magazyno- 
wych W-łu Zasobów. 

Okręgowa Sekcja Pracowników 
Magazynowych Wydziału Zasobów 
przy Związku Kolejarzy Z. Z. P. 
w Wilnie, w celu poparcia dotych- 
czas niezałatwionych swych postu- 
latów zwołuje na 12 września zjazd. 
Zjazd ten odbędzie się w Wilnie, 
w lokalu Związku Kolejarzy Z.Z.P., 
ul. Wielka 56. (x). 

Badania naukowe. 
Niepostrzeżenie prawie przem- 

knęła się przez Wilno wycieczka 
profesorów Instytutu Geograficnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zło- 
żona z profesorów Ludwika Sawic- 
kiego, naczelnika wyprawy, prowa* 
dzącego pomiary jezior, prof. Mo- 
szyńskiego etnologa,badającego kul- 
turę materji prof. St. Wołłosowicza, 
badacza morfologji i geologji ziem 
naszych, i asystenta Wikt. Ormic- 
kiego. badającego geografję gospo- 
darczą. Studja te, znanych naszych 
specjalistów, prowadzone są w celu 
popełnienia wiadomości o ziemiach 
Rzeczpospolitej, co pod względem 
naukowym i gospodarczym posiada 
wielkie znaczenie. 

Profesorowie wyjechali na swą 
wyprawę naukową dn. 1. VIII. z 
Krakowa, przebyli zachodnie Pole- 
sie, Nowogródzkie,  Dziśnieńskie, 
dn. 27 VIII pojechali przez Nieś- 
wież do Wschodniego Polesia i Wo- 
łynia. 

Wyprawa cała odbywa się spe- 
cjalnie do tego zbudowanym autem, 
firmy Renaud o 3-ch przekładniach 
pod nazwą Orbis Cracoria, zasto- 
sowanym do wszelkiego rodzaju 
dróg, koła ma bowiem gąsiennico- 
we (auto-chenille) wewnątrz skryt- 
ki i tabliczki służące do pisania na 
nich, słowem cały przenośny ho- 
telik. Uczeni nasi projektują pod- 
róż na rok 1927 z ramienia insty- 
tutu na Bałkany, następnie do Ja- 
ponji. W 1928 do Persji i Awga- 
nistanu. Trzeba pamiętać że Insty- 
tut Geograficzny Krakowski, przy” 
nosi nie lada plon nauce polskiej, 
bowiam jest nader licznie uczęsz- 
czany tego roku np. liczył 450 słu* 
chaczy. 

W powrotnej swej drodze pro- 
fesorowie zatrzymają się krótko w 

  

Wilnie, gdzie mają stanąć 8 XII b 
r. a następnie udadzą się nad je- 
zioro Narocz, (pow. Święciański) 
wraz z 15 słuchaczami przyrody i 
tam mają za pomocą wiercenia 
5.000 dziur w lodzie, badać tajni- 
ki wód, niedostępne  profanom. 
Obecnie pozostawili tam polecenia 
robienia spostrzeżeń meteorologicz- 
nych i klimatycznych, przygotowaw- 
czych. Dotąd zostało przez nich 
zbadanych i opisanych przeszło 20 
jezior. 

Mamy nadzieję iż gdy w grud- 
niu zawitają w Wilnie pp. profeso- 
rowie zechcą się może podzielić z 
mieszkańcami naszego miasta choć 
częścią zdobytych wiadomości w 
formie odczytu objaśniającego szer- 
szej publiczności znaczenie badań 
naukowych nad ziemiami Rzeczy- 

R." pospolitej. 

SPORT. 
Pierwsze Narodowe Zawo- 
dy Strzeleckie broni mało- 

kalibrowej kal. 22. 
Wskazówki zasadnicze, 

1) Pierwsze Narodowe Zawody 
Strzeleckie broni  małokalibrowej 
odbędą się na strzelnicy garn. War- 
szawskiego na Bielanach pod War- 
szawą w dniach 18 i 19 września b.r. 

2) Godziny strzelań od 8 rano 
do 18 z przerwą obiadową od 12 
do 13,30. 

3) Zawodnicy i goście, pragną- 
co korzystać z kwater w koszarach 
wojskowych, winni zgłosić zapo- 
trzebowanie do komitetu zawodów 
pod adresem Al. Jerozolimska 27, 
nieszk. 3. 

4) Zniżka kolejowa dla uczest- 
ników zawodów wynosić będzie 50 
proc. ceny biletu w obie strony i 
uzyskiwana będzie w ten sposób, 
że zawodnicy przybędą do Warsza- 
wy na swój koszt a po ukończeniu 
zawodów otrzymają przejazd bez- 
płatny na podstawie zaświadczenia 
komitetu. 

5) Celem ułatwienia wyżywienia 
się zawodników. w czasie zawodów, 
komitet urządza: na strzelnicy na- 
leżycie zaopatrzony, płatny bufet i 
wydawanie porcyj żołnierskich z 
kuchni polowej na kwaterach i 
strzelnicy za opłatą dzienną 1 zł. 

6) Każdy zawodnik powinien 
zgłosić swe uczęstnictwo w zawo- 
dach za pośrednictwem swego sto- 
warzyszenia, wz. władz wojskowych 
do komitetu zawodów (AJ. Jerozo- 
limska 27, m. 3) do dnia 14 wrze- 
śnia. Niestowarzyszeni zgłaszają się 
wprost do komitetu. W załączeniu 
należy podać w jakiego rodzaju 
strzelaniu zawodnik chce brać udział. 

1) W dniu 17 b. m. urzędować 
będzie w Kom. Gł. Zw. Strzeleckie- 
go Biuro Informacyjne Zawodów, 
do którego każdy uczestnik zawo- 
dów winien zgłosić się niezwłocznie 
Po przybyciu do Warszawy, celem 
rejestracji, ew. otrzymania kwatery 
i szczegółowych informacyj. (x) 
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ZYCIE WOJSKOWE. 
Oiprava Nomendantów Związku Strzeleckiego. 
Depesze 

Związek Strzelecki w dniu od- 
prawy komendantów wysłał do 
Prezydenta Rzplitej, Marszałka Pił- 
sudskiego, p. premjera Bartla i do 
p. prezesa Zw. Strzeleckiego dr. 
Dłuskiego następujące cztery de- 
pesze: 

Prezydent Rzeczypospolitej War- 
szawa—Zamek. 

Komendanci Związku  Strzelec- 
kiego, zebrani w Warszawie na 
swej odprawie ogólnej, przesyłają 
Panu Prezydentowi wyrazy najgłę- 
bszej czci i hołdu. Budując dalsze 
zręby organizacyjne, wzmacniając 
i rozszerzając prace wyszkoleniowe, 
wznosimy okrzyk Niech żyje Naj- 
jaśniejsza Rzeczpospolita Polska! 

* 
* * 

Marszałek Piłsudski Belweder. 

Komendanci Związku Strzelec- 
kiego, zebrani w Warszawie na 
swej ogólnej odprawie, ślą Dro- 
giemu Komendantowi wyrazy naj- 
głębszej czci i żołnierskiego posłu- 
szeństwa. 

W ścisłej współpracy z władza- 
mi wojskowemi, w oparciu o sze- 
rokie warstwy społeczeństwa two- 
rzymy liczne kadry przysposobie- 
nia wojskowego dla  wszystkiej 
młodzieży. Starszej braci żołnier- 
skiej, wszystkim naszym instrukto- 
rom na ręce Pana Marszałka skła- 
damy za ich ofiarną pracę—cześć. 
Niech żyje Wojsko Polskie. 

Premjer Barte!— Warszawa. е 
Komendanci Związku Strzeleck., 

zebrani w Warszawie na swej ogól- 
nej odprawie, pośpieszają zapewnić 
Pana Premjera, że Rząd Naprawy 
Rzplitej może liczyć na jaknajwięk- 
sze poparcie i współpracę szero- 
kich warstw społeczeństwa, które 
znajduje się pod sztandarem strze- 
leckim, wierne idei Marszałka Pił- 
sudskiego. Panu Premjerowi życzy= 
my pełnych sukcesów w dziele na- 
prawy. 

* 

Prezes Dr. Dluski—Warszawa. 
Komendanci Związku Strzeleck., 

zebrani w Warszawie na swej ogól- 
nej odprawie, przesyłają Czcigodne- 
mu Obywatelowi Prezesowi serde- 
czne podziękowanie za nadesłane 
życzenia i wzamian życzą Mu, aby 
przewodził ' naszemu Związkowi 
przez dalsze lata ztem samem od- 
daniem się idei strzeleckiej i tą sa- 
mą niespożytą energją, 

Niech żyje Prezes Dluski ! 

Odpowiedź Marszałka Piisud- 
skiego. 

Komendant Związku Strzelec 
kiego Kierzkowski otrzymał nastę- 
pującą odpowiedź: 

Pan Marszałek polecił przesłać - 
na ręce Pana serdeczne podzięko- 
wanie za szczere : słowa żołnier- 
skiego oddania oraz wyrazić ży- 
czenia dalszej owocnej pracy dla 
dobra kraju i wojska. \ 

Szef gabinetu ministra Beck. 
podpułkownik szt. gener. 

Kongo E L I. LU 
Wczoraj przed południem obra- 

dowały wszystkie komisja F, I. D. 
A. C.-u. 

Komisja polityczna przyjęła po 
dłuższej debacie następujący wnio- 
sek, wysunięty przez polskich de- 
legatów: 

„Kongres F. I. D. A. C-u w 
Warszawie, zwažywszy, že Niemcy 
jako przyszły członek Ligi Naro- 
dów podpisały traktat z Rosją so- 
wiecką, sprzeczny z duchem paktu 
Ligi Narodów, oraz zważywszy, że 
Niemcy jako przyszły stały członek 
Rady Ligi Narodów zobowiązały 
się jednostronnie do niewykonywa- 
nia art. 16 paktu, — postanawia 
zwrócić się do państw sprzymierzo- 
nych z prośbą, aby państwa te za- 
żądały od Niemiec koniecznych w 
tej sprawie wyjaśnień i aby wyja- 
śnienia te zostały podane do wia- 
domości publicznej". 

Wniosek powyższy został przy- 
jęty jednogłośnie. Wstrzymali się 
od głosowania delegaci amerykań- 
scy, motywując to tem, iż Amery- 
ryka nie należąc do Ligi Narodów, 
nie jest zainteresowana bezpośred- 
nio tą sprawą. 

Komisja propagandy postanowi- 
ła powołać do życia przy organi- 
zacji F. I. D. A. C.-u międzynaro- 
dowe biuro prasowe z siedzibą w 
Paryżu i jednocześnie rozszerzyć 
ramy dotychczasowego miesięcz- 
nika F. I. . А. С. 

„Na komisji statutowo - finanso- 
wej przyjęty został wniosek polski 
w sprawie zrewidowania klucza, 
wedle którego związki, należące do 
F. I. D. A. C, wpłacają swe 
składki. Klucz ten ma być uzależ- 
niony od sytuacji gospodarczej, 
oraz stanu waluty krajów naležą- 
cych do F. I. D. A. C.-u. Opraco- 
wanie szczegółów tego klucza po- 
wierzono komitetowi ekspertów, 
który zbierze się w najbliższym 
czasie w Paryżu. 

Komisja ofiar wojny uchwaliła 
cały szereg rezolucji, zmierzających 
do ujednostajnienia ustawodawst- 
wa inwalidzkiego wszystkich kra- 
jów sprzymierzonych. 

Czwarta komisja długów mię- 
dzysojuszniczych obrad jeszcze nie 
ukończyła. 

Komisja spraw zagranicznych 
kongresu F. I. D. A. C.-u po prze- 
prowadzeniu ciekawych dyskusyj w 
ciągu trzech posiedzeń, zwłaszcza 
w łonie delegacji francuskiej, po- 
stanowiła, iż F. I. D. A. C. orga- 
nizuje przed uplywem 3-ch miesię- 
cy międzynarodową konferencję 
w Luxemburgu. W konferencji tej 
weźmie udział 15-u delegatów, 
wysłanych przez kraje sprzymie- 
rzone lub byłe nieprzyjacielskie 
kraje. 

Powyższa konferencja F. 1. D. 
A. Cu jest pierwszą konferencją, 
która bedzie miała charakter czy- 
sto międzynarodowy. Celem kon- 
ferencji jest znalezienie wspólnie z 
byłymi kombatantami byłych nie- 
przyjacielskich krajów odpowied- 
nich środków ustalenia trwałego 
pokoju. : 

Po zakończeniu obrad komisji 
członkowie delegaci na Kongres 
zwiedzili Łazienki, poczem udali 
się do Wilanowa, gdzie byli przyj- 
mowani przez państwa Branickich. 

* 

Pierwsza część programu obra- 
dującego w Warszawie Fidacu zo- 
stała ukończona w dniu dzisiej- 
szym. Dalsze obrady kongresu od- 
bywać się będą już w Krakowie, 
dokąd uczestnicy wyjechali dziś o 
godz. 3 min. 10 popołudniu. 

Przed południem obradowaly 
jeszcze komisje kongresu, które 
kontynuować będą swe prace po 
przyjeżdzie do Krakowa, gdzie od- 
będzie się również plenarne posie- 
dzenie, na którem powzięte zosta” 
ną uchwały w sprawie wniosków 
opracowanych przez poszczególne 
komisje, oraz nastąpi wybór Pre- | 
zesa Fidacu na następny okres. 

Przed odejściem pociągu kra- | 
kowskiego zebrali się na peronie 
celem pożegnania odjeżdżających 
gości przedstawiciele posel stw 
państw, należących do Fidaku, mi- 
nisterjum spraw zagranicznych z 
naczelnikiem wydziału p. Grabow- 
skim, polskich związków byłych 
wojskowych oraz miejscowego spo- 
łeczeństwa. | 

Orkiestra wojskowa w chwili, 
gdy pociąg ruszał odegrała hymn 
włoski, to jest państwa, którego 
dzień Fidac dziś obchodził, a na- 
stępnie hymn polski. 

  

  

  

й Dziś: Mikołaja z Tolen. W. 

10 Jutro: Jacka M. 

września | Wschód słońca---g. 4 m. 42 
Zachód # g. 5 m. 51     

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). 

„Spadkobierca“ — Grzymaly Siedleckie- 
go nie przestaje być u nas wido- 
wiskiem  atrakcyjnem; mimo to, ze 
względów tecznicznych dziś grany bę- 
dzie po raz ostatni na przedstawieniu 
wieczorowem. 

‚ Jutro przyjmowana owacyjnie kome- 
dja St. Kiedrzyńskiego „Wino, kobieta 
i dancing”. 

Z dniem dzisiejszym kasa Teatru 
w czynna będzie codziennie od 
lodz. 11 rano do godz. 9 m. 30 wiecz. 
e żadnej przerwy. 

_KRONIKA. 
URZĘDOWA | 

— Wojewoda Wileński p. Racz” 
kiewicz wyjeżdża na inspekcję 
powiatów. W dniu dzisiejszym 
Wojewoda Wileński p. Władysław 
Raczkiewicz w towarzystwie lnspek- | 
tora Administracyjnego województ- 
wa p. Gintowta-Dziewałtowskiego 
oraz sekretarza osobistego p. Ca- 
pego wyjeżdża na kilkudniową in-- 
spekcję powiatów. 

— Zatwierdzenie protokółu © 
Rady Miejskiej przez wojewodę. | 
Wojewoda Wileński zatwierdził pro- | 
tokół Rady Miejskiej m. Wilna z. 
dnia 24 sierpnia r. b., zawierający | 
między innemi następujące uchwa* 
ły: w sprawie asygnowania dodat- | 
kowego kredytu na utrzymanie w 
ciągu 2-ch miesięcy Ogrodnika 
przy szkolnej pracowni ogrodni- | 
czej, w sprawie przejęcia na własm |
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ność miasta placu państwowego, 
położonego pomiędzy ulicami Koś- 
ciuszki, Holendernią i Przejazdem, 
w celu późniejszego odstąpienia te- 
go placu Spółdzielni Mieszkanio- 
wej Ministerium Robót Publicz- 
nych. (z) 

— Odrzucone uchwały Rady 
Miejskiej przez Wojewodę. Woje- 
woda Wileński odmówił zatwierdze- 
nie uchwały Rady Miejskiej m. 
Wilna w sprawie pobierania na 
rzecz miasta Wilna opłat za zuży- 
cie dróg od właścicieli autobusów, 
kursujących na terenie miasta, do 
czasu otrzymania odnośnych w tej 
sprawie wyjaśnień z Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych. 

Ponadto sprawę przeniesienia 
kredytów przez Magistrat m. Wil- 
na z jednych działów budżetu 1926 
roku na drugie — Wojewoda Wi- 
leński skierował według kompeten- 
cji do Ministerium Spraw Wewnę- 
trznych. (z) 

'  — Zmiana zarządzenia о mel- 
dowaniu się oficerów rezerwy. 
Wobec stwierdzonego zamiedbywa- 
nia przez oficerów rezerwy Obo- 
wiązku meldowania się w urzędach 
gminnych, władze wojskowe wyda- 
ły urzędom administracyjnym |-szej 
instancji polecenie sprawdzenia i 
dopilnowania wykonania obowią- 
zujących w tej mierze przepisów. 
Wszyscy oficerowie rezerwy obowią- 
zani są meldować o miejscu swe- 
go zamieszkania oraz o wszelkich 
zmianach miejsca pobytu w urzę- 
dach gminnych, lub w biurach mel- 
dunkowych przy komisarjatach po- 
licji a nie w odnośnych PKU. 

Meldowanie się jest osobiste i 
Biuro Meldunkowe (urząd śminny) 
winien dokonać odnotację na ksią- 
żkach wojskowych o zameldowaniu 
się oficerów rezerwy. 

Winni niewykonania obowiązku 
meldowania się oficerowie rezer- 
wy będą pociągani do odpowie- 
dzialności drogą karno-administra- 
cyjną i karani grzywną do zł. 500, 
lub aresztem do 6 tygodni. (z) 

a MiEJSKA, 
* Szanowny Panie Redaktorze! 

Mieszkańcy i właściciele nieru- 
chomości przy ul. Zwierzynieckiej, 
łączącej 2 duże dzielnice miasta: 
Snipiszki i Zwierzyniec zwrócili się 
w tych dniach do Pana Wojewody 
i Magistratu z prośbą o zaopatrze- 
nie tej ulicy światłem. Niniejszem 
prosimy uprzejmie 0 łask. umie- 
szczenie w najbliższym numerze 
Jego szanownego piśma zawiado- 
mienia o tem i o poparcie tych 
starań przez odpowiedni artykuł. 
Ulica Zwierzyniecka, dosyć zalud- 
niona jest pozbawiona wszelkiej 
opieki ze strony władz miejskich: 
niema ni chodników, ni światła, ni 
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Skorowidz firm han 

posterunkowych i mieszkańcy ul. 
Zwierzynieckiej są narażeni na 
przykrości i niebezpieczeństwa. 

Z poważaniem. 
J. Malinowski. 

Wilno, dn. 7 września 1926. 

P. R. Drukujemy ten list in 
extenzo nie chcąc być pomawiani 
o stronniczość w ciągłej kampanii 
jaką prowadzimy przeciw niedołę- 
stwu i obojętności naszych radnych 
magistrackich.  Męczarnie miesz- 
kańców Wilna są jako piasek w 
morzu, nieprzeliczone, ale ponie- 
waż wiemy iż cicha kropla wody 
wywierca dziury nawet w skałach, 
może i te głosy nareszcie wwiercą 
się skutecznie w sumienia „Ojczy- 
mów* Wilna. 

— Jak wygląda ulica Podgór- 
na? Ulica Podgórna poczynając od 
posesji Nr. 5 znajduje się w fatal- 
nym stanie. Jezdnia pełna głębo- 
kich wybojów, dziur. Chodników 
prawie zupełnie niema. Były wpraw- 
dzie chodniki z drzewa, jednakże 
właściciele domów samowolnie po- 
sunęli parkany w głąb ulicy przez 
co nie zostało wcale miejsca na 
chodniki. A szczątki które jeszcze 
zostały są wprost w niemożliwym 
stanie. Deski i gwoździe sterczą do 
góry grożąc całości nóg i obuwia 
przechodniów. 

Wozy autoasenizacyjne swoim 
ciężarem porobiły ostatno takie 
wyboje, że nocą nie można bez 
obawy o życie przejść tą zanied- 
baną ulicą. : 

Možeby tak Magistrat i policja 
zwróciły na to uwagę i poleciły 
doprowadzenie tej ulicy do możli- 
wego stanu (z) 

— |Jlość samochodów wzrasta. 
Onegdaj władze wojewódzkie za- 
rejestrowały nowych 5 samocho- 
dów. 4 samochody osobowe i 1 
samochód ciężarowy. (x) 

WYCIECZKI, 
— Wyjazd wycieczki włoskiej. 

We czwartek pociągiem wieczornym 
odjechała do Warszawy wycieczka 
literatów i uczonych włoskich. Wy- 
cieczka spędziła w Wilnie cztery 
dni Zwiedziła miasto i okolicę, na- 
wiązała kontakt z szeregiem osób 
pracujących w dziedzinie nauki i 
publicystyki w Wilnie, interesując 
się każdym niemal szczegółem na- 
szego życia. W ostatnim dniu goś- 
cie włoscy, korzystając z uprzej- 
mości p. Wojewody Raczkiewicza, 
odbyli dłuższą wycieczkę samo- 
chodem, przyczem zwiedzili Troki, 
odwiedzili kilka wsi i wreszcie do- 
tarli do granicy litewskiej. 

Tutaj na strażnicy w maj. Ko- 
tysz zetknęli się osobiście ze stra- 
żą pograniczną litewską. 

Z Wilna, jak sami mówili, uno- 
szą szczególnie miłe wrażenia, o- 

  

    

  

CUKIERNICTWO 
  

Cukieriii Niperowicza ul. Wielka 25. 
Najlepsze wyroby cukiernicze 

b-1113 „30 2ł. Mostowa 9—25. 

Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWiCZ, Fabryka my- 
przyjmuje obstalunki na palta, futra i kostjumy od 

biecując sobie wrócić tu jeszcze 
dla dokładniejszych studjów nad 
miejscowemi stosunkami. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Fałszywe pogłoski 0 roz- 
poczęciu roku szko!nego 1. X. 
26 r. Wobec krążących pogłosek, 
jakoby z powodu szerzącej się po- 
zą Wileńszczyzną szkarłatyny roz- 
poczęcie nauki w szkolnictwie 
miało się rozpocząć w Wilnie do- 
piero 1 października—dowiadujemy 
się ze źródła miarodajnego, iż rok 
szkolny zgodnie z ostatniem roz- 
porządzeniem  Ministerjium  Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego rozpocznie się z dniem 
15 września b. r. (2) 

— Państwowa Szkoła Ogrod- 
nicza w Poznaniu. Od 1 paździer- 
nika b. r. otwartą będzie w Poz- 
naniu Państwowa Szkoła Ogrod- 
nicza, (szkoła zawodowa typu 
wyższego), o trzyletnim okresie 
trwania nauki. 

Szkoła posiada dwa wydziały: 
ogrodnictwa użytkowego i ozdob- 
nego. Przyjmuje mężczyzn i ko- 
biety, posiadające ukończone 6 
klas szkoły Średniej. Szczegółowe 
prospekty wysyła na żądanie sekre- 
tarjat. Zapisy na 1-szy kurs przyj- 
mowane są do dn. 20 wrzešnia b. r. 

Przy Szkole istnieją pozatem 
roczne Państwowe Kursy Ogrod- 
nictwa o odrębnym charakterze. 
Prospekt Kursów na żądanie. 
Zapisy na Kursy kończą się dn. 
15 września b. r. 

Adres Dyrekcji Szkoły i Kur- 
sów—Poznań, ul. Noskowskiego 6. 
Telefon Nr. 21—45. 

Z KOLEI. 

— Katastrofa kolejowa. Wczo- 
rajw nocy O godzinie 13-tej na 
linji Wołkowysk—Białystok w od- 
ległości 2-ch kilometrów od An- 
drzejowic rozerwał się pociąg to- 
warowy. 

Maszynista prowadzący pociąg 
zauważył oderwane wagony dopie- 
ro znajdując się od nich w odleg- 
łości 1 klm. Po odprowadzeniu wa- 
gonów, które pozostały przy ma- 
szynie, maszynista w jezdzie po- 
wrotnej za pozostałemi wagonami 
prowadził zle parowóz,  dopro- 
wadzając do złamania  tendru. 
Wskutek niemożności wstrzymania 
maszyny, najechał na wagony druz- 
gocząc jeden z nich doszczętnie. 

Szczątki rozbitego wagonu wrzu- 
cono do rowu. 

Następstwem katastrofy było о- 
późnienie pociągu Nr. 722 o 5g0- 
dzin i pociągu Nr. 721 o godzinę. 

Na miejsce wypadku dla prze- 
prowadzenia dochodzenia wyjecha- 
ła z Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 
specjalna komisja. 

Wypadków z ludźmi nie było. 

dlowo - przemysłowych w ilnie. 

S.. Fejqelson, dła i świec 

*9— 15, 

— Potrącenie od kolejarzy za 
szkody. Władze kolejowe wydały 
rozporządzenie mocą którego pra- 
cownik kolejowy może być pociąg- 
nięty do zwrotu za szkody tylko 
wtedy, gdy na mocy skrupulatnego 
dochodzenia stwierdzono, że szko- 
da powstała jedynie tylko z jego 
winy. Przy śledztwie pracownik 
musi mieć możność przedstawienia 
wszelkich okoliczności wpływają- 
cych na wysokość stopnia jego od- 
powiedzialności. Ogólna kwota po- 
trąceń miesięcznych nie może prze- 
kraczać dopuszczalnej przepisami 
wysokości uposażenia (*/5-ta). 

Rozporządzenie to tyczy się 
wszystkich  niezałatwionych jeszcze 
spraw dotyczących nałożenia zwro- 
tu szkody na pracowników kolejo- 
wych. (ks) 

— „Dom Dziecka* przy Og- 
nisku Kolejowem z dn. 15 b. m. 
rozpocznie swoją pracę przyjmując, 
jak w latach przeszłych dzieci w 
wieku 3—9 lat w celu zapewnienia 
im opieki, rozrywki i czuwania nad 
rozwojem duchowem i fizycznym 
dziatwy, pod dozorem wykwalifiko- 
wanych freblanek i lekarskim. 

Zapisy dzieci nie tylko  koleja- 
rzy, przyjmują się w „Ognisku* 
Kolejowem. (x) 

Z POLICJI 

— Działalność Wileńskiej Ka- 
sy Samopomocy Policyjnej. Kasa 
Samopomocy niż. funkc. P.P. Wo- 
jewództwa Wileńskiego przystąpiła 
do wydrukowania Instrukcji dla or- 
ganów policji, pełniących służbę 
na posterunkach i w komisarjatach 
kolejowych zatwierdzonej przez Ko- 
mendę Główną'P. P. (ks) 

ZJAZDY. 

— Ogólny Zjazd Leśników 
Polskich. Odbędzie się w Warsza- 
wie w dniach 2, 3, i 4 październi- 
ka roku 1926. Generalny sekretar- 
jat zjazdu mieści się przy ul. Nowy 
Świat 36, m. 4. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Liga Obrony Powietrznej. 
Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
Wileńskiego Ligi Obrony Powietrz- 
nej Państwa zgodnie z postanowie= 
niem Zarządu Głównego, celem 
wydatnego zwiększenia funduszy na 
rozbudowę polskiego lotnictwa i 

- umożliwienia w ten sposób dalsze- 
go wykonania planów Ligi, przy- 
stępuje do organizacji „Tygodnia 
Lotniczego”. 

Wszelkich bliższych informacyj 
w tej sprawie udziela Sekretarjat 
Ligi (ul. Wielka 34) codziennie od 

za wyjątkiem niedziel i 
świąt. 

— Zarząd Związku Kresowe- 
go b. wojskowych nadsyła nam 
następujący komunikat: 

Kino kameralne 

Polonja 
skład fabryczny—OSz-. nii okiewicza 22 | Czem jest? Czem zachwycają? „N I B E L U N G r. 
miański zauł. 2. b-1320 
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Fabryka mydła „Hy Jena", 2-ga Szklanna 16, poleca 
ydła różn. gat. najlepsz. kwalitetu. 

  

„Związek Kresowy Byłych Woj- 
skowych w Wilnie zrzeszając wię- 
kszą ilość członków miał również 
między sobą element destrukcyjny, 
który natychmiast należało usunąć. 

W istocie Zarząd Związku przy- 
stąpił do rzeczy i wkrótce oczyścił 
Związek od nieporządanych jedno- 
stek. Element wrogi organizacji u- 
sunięty po części za nadużycia po- 
pełnione w Zarządzie, po części za 
niestosowanie się do przepisów 
Statutu przyjął wrogą dla obecne- 
go Zarządu opozycję i podobno 
drogą podstępu zbiera między człon- 
kami Związku podpisy, aby zgłosić 
obecnemu Zarządowi „votum sepa- 
ratum' przeto ostrzegamy kolegów 
przed podobną prowokacją”. 

— Praca dia b. wojskowych. 
Zarząd Centralny Związku Kreso- 
wego Byłych Wojskowych powia- 
damia swych członków bezrobot- 
nych, że potrzebuje 60 robotników 
niefachowych do pracy. Zapisy co- 
dziennie od godz. 9 do godz. 11 
rano i od godz. 16 do godz. a 

Х 

„NADESŁANE. 
— 8-0 klasowe Koedukacyjne 

Gimnazjum im. T. Czackiego w 
Wilnie, ul. Wiwulskiego Nr. 11 za- 
wiadamia, že dnia 13 września r. b. 
odbędą się dodatkowe egzaminy 
wstępne. 

Zapisy uczniów i uszenic przyj- 
muje kancelarja od godz. 10—12 i 
od godz. 4—6 po poł. 1466. 

ROZNE. 

— I ten tu potrzebny! Jak in- 
formuje prasa N. D. ma zjechać 
do Lidy, na gościnne występy od- 
czytowo -pogromowe, sławetny pro- 
fesor Jaxa-Chamiec, instygator burd 
w Wilnie przed kilku laty, kiedy 
to tak gorącemi słowy zachęcał 
dobrych katolików do walki z nie- 
wiernymi, aż się rzucili do mało 
chwalebnej krucjaty; koło sali Miej- 
skiej wywołali wstrętną awanturę 
anty-żydowską. 

Miejmy nadzieję że władze na- 
sze nie zapomniały o tym nad wy- 
raz przykrym incydencie i uchro- 
nią nasod pomysłów „pana profe- 
sora", gdyby chciał powtórzyć swe 
przedstawienia oratorsko-wiecowe. 

— Wilki. Czy żyjemy w głębi 
puszcz, dżungli, stepów czy w cy- 
wilizowanem państwie? Choć sta- 
liśmy się „Kresami* jednak do o- 
pieki Rządu mamy chyba prawo. 
Wilki pojawiły się w dużej ilości w 
Wileńszczyźnie, a nawet jeden po- 
gryzł pastuszkę. м 

W. pow. święciańskim biegają 
po polach porywając nieustannie 
owce i Świnie, w wiosce Damów- 
ce, nad jeziorem Szwekszy, porwał 
na oczach ludności, rankiem „par- 

Dziš premjera! 

Co to jest? Co to znaczy? 

a
 

Nr. 209 (657) 

siuka“ i poniósł w krzaki, nad rze- 
ką złapano jednego w sidła, koło 
Komaj w tymże powiecie chodzi 
ich kilka koło dróg i pastwisk. A 
obławy nie można się doprosič! 
Gdzież nasi myśliwi, tow. strzelec- 
kie, władze wreszcie, by nas od 
niebezpiecznych szkodników  u- 
wolnič, 

Z FOGRANICZA. 
— Wyrzekli się przemytnic- 

twa. W rejonie strażnicy Bartele 
na odcinku N.-Troki w nocy 8 b. 
m. dwaj jacyś przemytnicy. ucieka- 
jąc przed patrolem K. O. P. po- 
rzucili większą ilość sacharyny, 
przeznaczonej „eksportu“ na 
Litwę. © 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Czteroletni Ossendowski. Dnia 
— Dn. 8 bm. Aleksander Kułakow- 

ski (Marcowa 8) zameldował policji o za- 
ginięciu syna swego 4-letniego Romual- 
da. Poszukiwania w toku. 

— Będzie fabrykował złotówki. 
Dn. 8 bm. Jan Brażłowski (Poleska 18), 
zameldował policji, ze skradziono mu 
na stacji towarowej Wilno, 35 kg. cynku 
wart. 315 zł. 

— Dla siebie i ta serca. Dnia 
8 bm. Witold Dzierżanowski (Lubelska 5) 
zameldował policji, że skradziono mu 
z mieszkania garderobę męską i damską 
wart. 300 żł. 

— Popisy szoferów. Dn. 8 bm. tak- 
sówka Nr. 29, którą kierował szofer Eu- 
genjusz Dołhopolonko, zam. (Rzeczna 11), 
najechała na 17-letnią Sonię Effingier (Po- 
pławska 22), zadając jej lekkie potłucze- 
nie piersi Poszwankowaną odwieziono 
do mieszkania. 

da 

Na prowincji. 

— Zastój w banku — posiada tylko 
weksle. W nocy z 2 na 3 bm. z kasy 
Banku Żydowskiego w Dokszycach skra- 
dzione zostały weksle na nieustaloną 
narazie sumę. Sprawcy kradzieży dostali 
się do lokalu Banku przez niezamknięte 
okno i wyłamali ścianę w kasie za po- 
mocą łomu i świdru, które pozostawili 
na miejscu. 

— Wyrwicz mawia: „a tu się pali, 
jak cholera*. Dn. 3 bm. o g. 4-ej we 
wsi Barwaniszki, gm. szumskiej „spłonęła 
stocoła ze zbiorami Stefanji Bielakowej. 
Straty wynoszą 1350 zł. Przyczyny poża- 
ru narazie nie ustalono. 

— Dn. 2 bm. o godz. 11-ej w zašc. 
Czernice, gm. rudomińskiej, spaliła się 
łaźnia Józefa i Stefana Fiodorowiczów. 
Przyczyny pożaru i strat narazie nie 
ustalono. 

— A konie ciągle spacerują. W no- 
cy z 6 na 7 bm. z pastwiska wsi Masia- 
ny, gm. Rzeszańskiej, na szkodę Hipoli- 
ta Suchodolskiego, skradziono dwa ko- 
nie. Poszukiwania zarządzono, 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5—8. 

Kobieta- lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i_ skórne. 
Przyjm. 12—5. UI. Mickiewicza 24, m. 4. 

  

  

  

Najmonumentalniejszy film świata. 

Na wszystkie te pytania znajdą odpowiedź wszyscy, którzy obejrzą ten film ! 
Dla całości wrażenia uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów. 

Początek seansów o godz. 4-ej, 6-ej, 8-ej min. 10 i o 10 min. 15 wiecz. 
  

  

  

  

PLACÓWKI „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
Bracław—Bolesław Sawicki, ul. Piłsudskiego 99. 

Sprzedam 8 hektarów ziemi 
ornej z budynkami mieszkalnemi i gospo- 
darczemi albo też mogę zamienić na dom 
w Wilnie. 

' zł. 1,10 i różne świeże przekaski i napoje. 

- Jadłodajnia 

_ metalowe 

  

    

  

  

GASTRONOM JA 
! Wileński” róg Winlkiej i Sawicz Nr. 2. Snia- 

dania, obiady i kolacje. Obiad z 
b-1249 

m Śniadania, obiady, kolacje, 
„Bar fngielski” Niemiecka 21. b-1124 

Pierwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 
оан „Łazar” tej, ši. a-1105 
Cafć-Restaurant de Commerce 

Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90--1,20 zł 
Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew.  b—1213 

“ Ostrobramska Nr. 2 vis-a-vis sali 

„Bar Атезом | Miejskiej. Śniadania, obiady, kola- 
cje. Kuchnia pod kierunk. pierwszorzędn. kucharza. 

Kawiarnia | mleczarnia 

      

  

Jagiellońska 2-a. Śniadania, 
obiady i- kolacje. Obiad— 

gorące zakąski. Pasaż Miej- 
ski Nr. 5, „Leon*. 1444-b 

Jagiellońska 3. Domowe obiady, śnia- 
dania i kolacje. Ceny umiarkowane. 

b-1354 

Piwiarnia 

Rar-Kawiamnia 

M. Rudz, Zawalna 28—30. Śniadania, 
obiady, kolacje, przekąski. Ceny ry 

-ą 

  

pne. Abonament—znaczny rabat. 

a-1395 | 

  

  

  

Niemiecka 15 
(w podwórzu) 

a-1127 

Na dogodnych wa- 
runkaci ME B LE D. Aincelewicz 
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Wilno,  b-1195 
Dominikańska 17. 

a- 
  

Sklep robót mas „PrAca* 
  

OBUWIE 
Zamkowa 24. Obuwie damskie, 
męskie i dziecinne. a-1166 

OPTYKA 

  

W. Litwinowicz 
      
  

  

  

wodna iterpentynowa, gotowe farby. Daw- 
niej — Rudnicka3l, obecnie—Zawalna 50. 

CH. EPSZTEJN. a-1226 
ya 
štai maczyń, žiai 1е 2е 
PRACOWNIA kapeluszy damskich przyjmuje ob- 
stalunki od 3-ch zł. Zamkowa 19 i S-to Janska 9, 

  

  

  

  

    

Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, skrzyn- 

Głębokie—W. Włodzimierow, ul. Zamkowa 14. 
Głębokie— . Szukiewicz, biuro podań Horyńskiego. 
Iwieniec—Aleksander Sosnowski, biuro dzienników. 

lej L Pat 165 ZOZ 1 sw. Ig- a-1268 
męs nacego Nr 12, m. 5. Specjalność — 

DENTYSTYKA gali, kostjumy i futra. PCIE 9-1287 (buwie ATE gęlantecja. Ceny ZE 
OCZY EN z WRN SAL . ielka . 9-08. a- . 

- Technik zę- na złocie i kauczuku. i P. Radziwiłowski, Subocz 7, m. 8. —> 2 
bów ŚRtatm L M i nker Wileńska 21. a-1160 Nawiec męski wykonywuje obstalinka w/g ostat- Specjalny sklep naczyń kuchennych „ALUMINIT*, 

7 0 nie] mody. b-1259 Gdańska 6, poleca naczynia aluminiowe, emaljowa- 
Tech- hó sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska ne oraz wszelkie wyroby dla gospodarstwa domo- D ) 

nik 1 IW 25—2. "Na ziocie, platynie m: MANUFAKTURA wego po niskich cenach. a-1386 Dasz ae odd 
а-14.: ° . PW > т — А an. 

$ linoleum, chodniki jutowe, wycieraczki, bre- 

SE M f kt krajowa i zagraniczna J, Ko- terafa, zent do wozów, kalosze i pilśniaki po ce- ka pocztowa 19. 
ELEKTRYCZNO anuraKtUura bryński, Ostrobramska i nach najtańszych I. Wildsztejna, Rudnicka 2. 1484-a Duniłowicze—A. „Szumski. : 

Biuro elektro- [) W * Trocka Nr. 17, ‚ @- — ębokie — A. er, ul. Zamkowa. 

| techniczne 10. W AJMANA tel.781. b-iiti SPOŻYWCZOŚĆ 
„Materjaty „elektryczne, | Trocka 2. MEBLARSTWO 3 moc wo. Zdrowie 
Lampy i Żarówki Biuro . „Arluka, a-1138 Wyborową śmietankę przedst. Rudnicka 25, tel. 378. Iwieniec—Stanisław Zwierzyński. 

Kowel—Kiosk gazet i tygodników „Polonja“. 
Landwarów—Stanisław Gwiaździński, biuro podań. 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska 
Lida—Puhaczewski W., Księgarn.a Wojskowa, ulica 

Suwalska 46. 
Mejszagoła — Sklep relniczo-spożywczy, Mikulski. 
Mołodeczno—Spółdzielnia Żołnierska 86 p.p. 
Niemenczyn— Kasa Spółdzielcza, Jan Borkowski. 
N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. 
Nowogródek—Wł. Michalski „Kiosk. 
Oikieniki— Dominik Czesnulewicz, sklep spożywczy. 
Oszmiana—Księgarnia Nauczycielska, ul. Piłsud- 

skiego 20. 
Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. 
Postawy —Bańkowski Oigierd, ul. Wileńska 7. 

i Rudziszki—Spółdzielnia „„Spójnia”. 
tołpce—Marjan Ziontek, bufet kolejowy. 
więciany —N. Tarasiejski, drukarnia, 

Wilejka Pow.—E. Modzelewski, ul. Piłsudskiego 66, 
Wołożyn —Barański. 
  

  

  

  

  

  

JUBILERSTWO i GRAWERSTWO | 
  

| Zakład jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- 
Zamkowa 6 T. Filipskiego *"*sqics 

Fabryka stempli gumowych, 
a-1104 M. Żabiński Niemiecka 6. 

KRAWIECTWO | 
' Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 

: !", a Szwe dski ul. w: Że 

mowe i 

  

  

ogniotrwałe, maszyny do Szycią, Zi 
gramofony. Wilno, ul. Wileńska 25 J. Kuźniec b-1214 

Kapelisz stary jak nowy wygląda przerobiony w 
warszawskiej pracowni kapeluszy dam- 

skich i męskich Hi. SZESKINA, Końska 10. b-1319 

PRACOWNIA damskich i męskich kapeluszy 
przerabia ze starych na nowe na najmodniejsze 
fasony. G. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

PRACOWNIA specjalnie męskich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. a-1327 

  

  

  

  

„Ryhin” Najstarsza fi kraju założ. w 1840 : - „Optyk-Rubia“ Naise"za en kra eto r 40 AR 
Optyk 2 boże | Wilno, R Niemiecka Nr. 22. Kefit leczniczy K. S galiny a-1112 

zyst. od roku 1900. Duż: bó i- 
tych AS i elektryczn. materjałów.. a-l2Ti WĘDLINY NAJLEESZE A A1 

2 й Wileńska Sp. Handlowa a-M061 | 
"i 
е оР ауер ОЫ ZEGARMISTRZOSTWO 

z istr: ul. Tatarska 2, róg Ad. 
| R Ó Ž NE | ea S. Kac Micktewicza. a-1103 

Maszyny do pisania, rowery, Wielka 5 Zi istrz (był: j- Mickiewi- 
gamotony, maszyny do szycia LAGKi "efics" set firmy) Paiva вше Ultold Jurewicz czają, 
Magazyn dziecinnych ją* ul. Niemiec- > 
i uczniowshich ubrań „Nonkurencja ka 19. 1486-b į | li Najtańsze źródło. il Rejtbor Niemiec- 

lat Gil Wszelkie dodatki do gorsetów w sklepie UN) Największy wybór. *'* ka 4. 
110 galanteryjnym M, $obola, NE LT b-1110 

474-b $ z i DAR :: U k 
Angielskie rowery B.S.A., maszyny do pisania, kasy Zegarmistrz B. Swirski NI 1118 

  

ŻELASTWO 
D. H. BRACIA CHOLEM założ. w r. 1846, Kwia- 
towa 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- 
kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 

      

  

Czy zapisałeś się na członka 
LTS? : 

1-W 
WYDAWNICZE I 

  

"Sp. Zz 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX”* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr 8—93 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KŚIĄŻKI I BROSZURY 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE 1 ILUSTRACY JNE 

CENY NISKIE, 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

BOBOCZO CAOOBA AALODOCODABEE 
    

| 3—6 popoł. 

Ziemia jest w jednym kawałku poło- 
żona przy szosie Wilno-Mejszagoła na 9 klm. 
od Wilna, Jodko Narkiewicz, kolonja War- 
szawianka. 

Uwaga: Ponieważ otrzymałem stałe 
stanowisko w Wilnie, przeto jest dobra oka- 
zja do zamiany na dom. Ziemię i punkt 
można oglądać codziennie pod wskazanym 
adresem. 1496 
  

х Przyjechała słynna 
wróżka - chiromantka 

wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie ZY. 
  

Przy polskiej rodzinie 
do 2-ch oddzielnych po- 
koi przyjmę 3 uczenice 
lub uczni na pełne utrzy- 
manie. Opieka staranna, 
praktyka języków (fran- 
cuski i niemiecki) forte- 
pian, pomoc w naukach 
na miejscu. Warunki przy- 
stępne. Zwierzyniec, Jas- 
na 42, m. 2. 1468-4 

Pokój 
umeblowany, słoneczny, 
oddzielne wejście @а о- 
soby lub ucznia inteli- 
gentnej rodziny do odna- 
jęcia. Może być z cało- 
dziennem utrzymaniem. 
Dla ucznia opieka i po- 
moc naukowa. Zygmun- 
towska 18, m. 4, godz. 

1493-2 

  

Zgubiono 
książkę wojskową, wyda- 
ną przez P. K. U. Lida 
na imię Stanisława Jut- 
kiewicza rocz. 1902 unie- 

4  ważnia się, 1495 

Zakopane 
„Peasjonat”„Curaska” 

itkiewicza, nowo- 
wybudowany, połeca na 
wrzesień pokoje wykwin- 
tnie umeblowane — wikt 
wyborowy—ceny znacz- 
nie zniżone. 3—2 

WYNAJEM 

fortepjanów i pianin 
pierwszorzęd= 
nych firm oraz 
strojenia in- 
strumentów. 

Jakób Wajnbren. Ul. 3-go 
Maja 7, m. 13. 1442-0 

  

Pianina 
do wynajęcia, Reperacja 
i strojenie. Mickiewicza 
24—9. Estko. 

Popierajcie 
Ligę Żeglugi 

Morskiej i Rzecznej 
  

Wydawca Tow. Wydaw, „Pogoń* sp. z ogr. Odp, Druk. „Pax“, ul. $w. Iguacego 5. Tel, 8-93, Redzktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz   

|


