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Tow. Akc. Browaru 

„Szopen“ 
Wilno, Telefon 672.   

POLECA OSTATNIO WYPUSZCZONE 

| dCZENIENIA CHŁONNE PIWO DUBELTOWE || sri surimi 
najlepsze, najsmaczniejsze.   1560 | W Przychodni ul. Trocka 2. 

  

KAFE- 
RESTAURACJA »»PAPK Pošpieszka“ eg ną 
zawiadamia Sz. Klijentów, iż po gruntownym remoncie pozostaje otwartą 

na sezon zimowy. Kuchnia pierwszorzędna. (abinety. Komfort. Muzyka. 

P. Premjer Bartel o zagadnieniach wewnętrznych. 
Wywiad specjalny „Kurjera Wileńskiego*, 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

W związku ze wznowieniem ob- 

rad sejmowych, przedstawiciel „Kur- 

jera Wileńskiego" zwrócił się do p. 

premjera Bartla z pośbą o łaskawe 

wypowiedzenie się w aktualnych 

sprawach państwowych. 

— Jakkolwiek obecny miesiąc 

jest ciężki — rozpoczął p. premjer 

Bartel — ze względu na płatności 

w nim przypadające, to jednak spo- 

dziewam się osiągnięcia we wrześ- 

niu równowagi budżetowej a w ta- 

kim razie o dalsze miesiące jestem 

zupełnie spokojny. Proszę również 

pamiętać o tem, iż ponadto spła- 

camy ujemne saldo kasowe na 

pierwsze 5 miesięcy tego roku, któ- 

re w maju wynosiły 60 milj. zł., 

zaś obecnie zmniejszone zostało do 

40 kilku milj. zł. Saldo ujemne za 
pierwsze 5 miesięcy tego roku bę- 

dzie mogło być wyrównane, a w 

ten sposób tegoroczny budżet bę- 

dzie zrównoważony. 

‚ W dalszej rozmowie p. premjer 

podkreśla z naciskiem poprawę 
sytuacji finansowej, zaznaczając, iż 

zmiana statutu Banku Polskiego 

pociągnie za sobą możność znacz- 

nego rozszerzenia obiegu biletów 

bankowych, jeżeli życie gospodar- 

cze będzie tego wymagało. 

Sytuację w przemyśle szef rzą- 

du uważa za dobrą. 

— Za najbardziej pocieszający 

objaw — kontynuuje p. premjer — 

poczytuję ten fakt, że robotnik, któ- 

ry pracował 2 a najwyżej 3 dni w 

tygodniu, dziś pracuje w przewa- 

żającej większości wypadków dni 6. 

Co się tyczy walki z drożyzną, 

to p. premjer uważa to zaganienie 

za niewątpliwie najtrudniejszą rzecz. 

Rząd użyje wszelkich środków, do- 
słownie wszelkich jakie ma do dy- 
spozycji,— kontynuuje p. premjer— 

ażeby utrzymać ceny zboża i nie 

doprowadzić do wzrostu cen chle- 

ba. Rząd nie cofnie 516 tutaj na- 
wet przed drakońskiemi środkami. 
Problemat walki z drożyzną jest 
stałym przedmiotem troski rządu, 

lecz może on być rozwiązany szczę- 
śliwie tylko przy poparciu całego 

społeczeństwa, albowiem środki 

policyjne, aczkolwiek będą one sto- 
sowane, nie wystarczą do rozwią 
zania tego problematu. 

— Ile jest prawdy, Panie Prem- 

jerze, w pogłoskach, jakoby rząd 
nosił się zzamiarem podwyższenia 

podatków? 

— My nie mamy tego prawa. 

Rząd jednakże zastanawia się nad 
wynalezieniem nowych źródeł do- 

chodów, a to przedewszystkiem na 

podwyższenie uposażeń urządników 

państwowych, które dziś są niewy- 

starczające. Odnośne projekty są 

obecnie przedmiotem rozważania 

rządu. Będą one skonkretyzowane 

w przyszłym miesiącu, poczem rząd 

przedłoży je w listopadzie Sej- 
mowi, 

Pracujemy również nad reorga- 

nizacją wszystkich monopoli i przed- 
siębiorstw państwowych. Muszą być 
one usprawnione. Czynniki komer- 

cjonalizacji będą tutaj szeroko u- 

względnione, co niewątpliwie przy- 

  

niesie większy sukces dla skarbu 
państwa. 

— A jak się przedstawia, Panie 
Premjerze, sprawa ściągania podat- 
ku majątkowego, w niektórych bo- 
wiem dziennikach zarzucano rzą- 
dowi, iż nie ściąga on tego po- 
datku. 

— To nie odpowiada istotnemu 
stanowi rzeczy. Zwracam uwagę, że 
kiedy miesięczne wpływy z tego 
podatku wynosiły w styczniu b. r. 
4 milj., w lutym—2 i pół, w mar- 

cu—3, w kwietniu—2 i pół, to od 

maja cyfra ta stale rośnie. I tak w 

maju wyniosły one 4.321.000, w 
czerwcu — 6.064.000, w sierpniu — 
6.256.000. 

Rozmowa weszła następnie na 
Sprawę budżetu Min. Spraw Woj- 
skowych. 

— Co się tyczy budżetu woj- 
skowego— objaśnia p. premjer—to 

dla nieznającego stosunków może 
się on istotnie wydać zbyt wysoki. 
Ale jednak, jężeli uwzględnić, że 
armja rozporządza starym, w wielu 

wypadkach zupełnie bezużytecznym 

materjałem wojennym, dalej, jeśli 
się zważy na brak budynków i ma- 
gazynów, to dążność do wyrówna- 
nia tych braków musi być uważana 
jako racjonalna. Dla żadnych jed- 
nak celów, powiem także i wojsko- 
wych, rząd nie dopuści do inflacji. 
Wszystkie wydatki państwowe mo- 
gą być czynione tylko przy równo- 
wadze budżetowej bez dopuszcze- 
nia do druku biletów skarbowych. 

Rozpoczęte przez rząd prace w 
dziedzinie gospodarczej przyniosą 
niewątpliwie wyniki dobre. Ale by- 
łoby naiwnością przypuszczać, że 
rząd zdolny jest w metodach rzą- 
dzenia państwem zastosować środ- 
ki, któreby w sposób nadzwyczaj- 
ny mogły spowodować ogólną bło- 
gość i beztroskliwość. Z życiem 
państwa jest to samo, co z życiem 
pojedyńczego człowieka, którego 
rozwój uzależniony jest od stałej, 
systematycznej i wytrwałej pracy 
codziennej. Tylko ludzie nieuczci- 
wi uzyskują efekt, stojący w dys- 
proporcji do ich wysiłków. Nie 
jestem optymistą i śledzę życie 
państwa Polskiego na tle stosun- 
ków świata. Widzę przed sobą du- 
że trudności, ale naiwny byłby ten 
ktoby twierdził, że trudności te 
kiedykolwiek znikną. Żadne z państw 
na świecie, a tem bardziej młode 
państwo Polskie, nie jest w moż- 
ności zasnąć na laurach. Trzeba 
przygotować młode pokolenie do 
twardej codziennej pracy. Trzeba 
przyzwyczaić go do tego, aby nie 
szukało w pracy wyłącznie zado- 
wolenia i nie uważało, że koniecz- 
ność spełnienia twardych obowiąz- 
ków jest bożym dopustem. Cza- 
sem odnoszę wrażenie, że społe- 
czeństwo polskie, zmagając się z 
trudnemi warunkami życia polskie- 
go wyczekuje z utęsknieniem mo- 
mentu, kiedy będzie mogło zacząć 
„Odpoczywač“, Moment taki nigdy 
nie nastąpi, tętno bowiem  dzisiej- 
szego życia nie może ustać ani na 
chwilę. 

Codziennie od 9 r. do 8 wiecz. 
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Obrady Komisji Budżetowej. 
WARSZAWA, (Pat). Dzisiejsze posiedzenie sejmowej komisji bud- 

żetowej zagaił p. Marszałek Rataj. 
Na propozycję pos. Harusiewicza (ZLN) przewodniczącym komisji 

został wybrany pós. Rymar (ZLN). 
Następnie p. Marszałek zwrócił się do komisji z apelem, aby wy- 

brano już referenta budżetowego rok 1927 oraz aby komisja zajęła 
się sprawozdaniem Najwyższej lzb i kontroli Państwa za rok 1925. Na 
wniosek przewodniczącego postanowiono, aby @а tych spraw odbyć 

specjalne posiedzenie we czwartek rano przed posiedzeniem plenarnem 
sejmu. 

Zgodnie z propozycją p. Marszałka referentem budżetowym na 
czwarty kwartał roku 1926 został wybrany pos. Kościałkowski (Ki. Pra- 
cy), który w krótkiem przemówieniu zreferował sprawę dodatkowych 
kredytów na trzeci kwartał 1926 roku oraz preliminarz na czwarty 
kwartał r,b. 

Po referacie posłowie zwracali się do obecnego na posiedzeniu 
ministra Skarbu z interpelacjami między innemi pos. Harusiewicz zapy- 
tał ministra o źródła pokrycia wydatków z funduszu państwa na uzbro- 
jenie i uposażenie członków organizacji Strzelca. Przedstawiciel Mini- 
sterjum Spraw Wojskowych podpułk. Petrażycki odpowiedział w tej 
sprawie, iż Strzelec korzysta jedynie z pomocy w formie umundurowa- 
nia i uzbrojenia, które następnie zwraca po odbytych ćwiczeniach, po- 
dobnie jak się to dzieje w stosunku do innych organizacyj przysposo- 
bienia wojskowego. 

Pos. Zdziechowski (ZLN) zapytał o podstawę prawną przekroczeń 
kredytowych w budżecie. Minister wyjaśnił, iż przekroczenia pochodzą 
z oszczędności. Pos. Moraczewski zapytuje, czy w budżecie na czwarty 
kwartał są przewidziane podwyżki uposażeń urzędniczych. Minister od- 
powiada negatywnie. Pos. Rozmarin (Kl. Żyd.) interpeluje w sprawie 
kredytów udzielonych przez Bank Polski domagając się przymusowego 
żyra przez Banki prywatne dla tych kredytów. Następnie komisja prze- 
szła do dyskusji nad przedłożeniem rządowem. 

Pos. Zdziechowski przypomina decyzję komisji budżetowej w spra- 
wie kredytów dodatkowych podjętą w czerwcu 1925 roku i zakomuni- 
kowaną Sejmowi, stwierdzając, że kredyty obecne są złamaniem ustawy 
skarbowej o prowizorjum budżetowem na kwartał trzeci. Mówca zapo- 
wiada, iż klub jego głosować będzie za skreśleniem artykułu 1-go pro- 
jektu ustawy o dodatkowych kredytach, zawierającego aprobatę wydai- kowania w trzecim kwartale dodatkowych kredytów oraz wnosi o obni- 
żenie wydatków w czwartym kwartale do sumy 450 miljonów złotych, 
która to suma stanowiła przeciętne wydatki w pierwszym półroczu r. b. 

Pos. Łypacewicz (Wyzw.) zapowiada, iż klub jego głosować będzie 
za prowizorjum jakkolwiek Wyzwolenie mając zaufanie do Marszałka 
Piłsudskiego, nie zawsze żywi zaufanie do ministrów przez niego wy“ 
znaczanych. 

Pos. Bitner i Kwiatkowski (ChD) omawiając politykę gospodarczą 
rządu i krytykując nadmierne rozszerzenie budżetu zapowiadają pod- 
kreślenie swego stanowiska na plenarnem posiedzeniu Sejmu. 

* * 
Ч 

WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu 
sejmowa komisja budżetowa prowadziła dyskusję ogólną nad prowizor- 
jum budżetowem na czwaty kwartał 1926 roku. Przemawiali między in- 
nemi posłowie: Wiślicki, Dąbski, Ostrowski, Czetwertyński, Michalski 
Rozmarin oraz Poniatowski. W dyskusji kilkakrotnie zabrał głos p. mi- 
nister skarbu oraz w związku z budźetem M-jum Spraw Wojskowych 
płk. Petrażycki. Dyskusję ogólną ukończono. Jutro komisja przystąpi do 
dyskusji szczegółowej. 

       

  

Minister Raczyński w Wiedniu. 
Pożegnanie posła Wierusz-Kowalskiego. 

WIEDEN. (Pat). Z okazji pobytu w Wiedniu polskiego ministra 
rolnictwa Raczyńskiego odbyło się wczoraj w poselstwie polskiem przy 
Przyjęcie dla prasy wiedeńskiej, 

Na przyjęciu tem pos. Wierusz-Kowalski, który w dniu 26 b. m. 
opuszcza Wiedeń udając się na swe nowe stanowisko do Angory, po- 
pożegnał się z przedstawicielami prasy wiedeńskiej, dziękując w serdecz- 
nych słowach za poparcie jakiego udzielała prasa wiedeńska w jego dą- 
żeniu do utrwalenia serdecznych stosunków międy Polską a Austrją. 

Z kolei rozmowa zeszła na 
najbliższe zamierzenia rządowe. 

stwa, lecz równocześnie prowadzę 
wykłady na Politechnice Lwowskiej, 
a chcąc przyśpieszyć moją pod- 
róż do Lwowa, poleciłem zamie- 
nić wszystkie szyny kolejowe na 

P. premjer objaśnia uprzejmie, 
iż cały szereg rozporządzeń p. Pre- 

NSKI 
tabelowe o 200 

zydenta Rzeczypospolitej jest w tej 

chwili przygotowany. Prace zostały 
przesłane do Rady Prawniczej. Ty- 
czy się to przedewszystkiem  skar- 
bowości, przemysłu i handlu, Min. 
Spraw Wewn. i Sprawiedliwości. 

W zakończeniu rozmowy p. 
premjer zaznacza z dużym ożywie- 
niem: 

— Pragnę zwrócić uwagę na 
jedną rzecz: pewna część prasy, 
przyzwyczajona do karmienia spo- 
łeczeństwa momentami negacji, po- 
sługuje się wiadomościami zgoła 
nieprawdziwemi, obliczonemi na 
bezkrytyzm czytelników. W jednem 
z pism wyczytałem o sobie wia- 
domość, że nie jestem w stanie 
zająć się całkowicie sprawami pań- 

  

dystansie Warszawa — Lwów. Nie 
wiem, co więcej tutaj podziwiać 
złą wolę redakcji, czy jej głupotę. 
Podobnych wiadomości jest setki 
i dlatego postanowiłem wystąpić w 
sposób zdecydowany przeciwko tego 
rodzaju informowaniu społeczeń- 
stwa. Krytykę opartą na faktach przyj 
muję z największą uwagą i cenię ją. 
Krytyce takiej przypisuję znaczenie 
czynnika korektującego kroki rzą- 
du. Ale krytyce opartej na fałszach 
świadomej i płynącej ze złej woli, 
przeciwstawiam się z całej mocy 
i znajdę środki dotego, ażeby nie- 
uczciwych informatorów opinii pu- 
blicznej zmusić do miary postępo- 

wania, zakończył swój cenny wy- 
wiad p. premier. J, W. 
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„Chic Parisien*,.V:s=z,, 
otworzył Oddział w Wilnie Wilia 6 42 
Magazyn zaopatrzony w najnowsze modele (b. lokal Alszwanga) 

okryć damskich, sukien i futer 
oraz dział towarów bławatnych. Wszystko w wielkim wyborze. 

Polityka zagraniczna na porządku 
dziennym. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, iż powrót min. spraw zagran. Zaleskiego spo- 
dziewany jest w początku października. ; : 

W kilka dni później nastąpić ma przyjazd jugosłowiańskiego min. 
spraw zagran. Ninczicza. 

Delegacja urzędników państwowych z. 
Wilna u min. Młodzianowskiego. 
WARSZAWA. (Pat). Wczoraj p. minister spraw wewnętrznych Mło- 

dzianowski przyjął delegację stowarzyszenia urzędników państwowych 
okręgu Wileńskiego. Delegaci przedstawili p. ministrowi szereg postula- 
tów zawodowych. 

Sejm i Rząd. 
(Telef. od wł. koresp, z Warszawy). 

Prezydent Rzeczypospolitej 
z ministrem przy pracy. 
Min. przem. i handlu p. Kwiat- 

kowski wyjeżdża do Chorzowa, 
gdzie, jak wiadomo, przebywa obe- 
cnie p. Prezydent Mościcki. Wyjazd 
ministra Kwiatkowskiego związany 
jest z projektowaną budową nowej 
fabryki azotu w jednem z woje- 
wództw centralnych. 

Narady Premiera z Marsz. 
Piłsudskim. 

Wczoraj w nocy p. premjer Bar- 
tel wyjechał do Druskienik celem 
omówienia z Marszałkiem Piłsud- 
skim spraw związanych z budżetem 
Min. Spraw Wojsk. 

Wraz z p. premjerem wyjechał 
do Druskienik szef gabinetu mini- 
stra spraw wojskowych płk. Beck. 

Powrót p. premjera do Warsza- 
wy jest spodziewany w czwartek 
rano. 

  

Po co? 

Wczoraj po południu min. Mło- 
dzianowski odbył konferencję z 
członkiem komisji rzeczoznawców 
do spraw mniejszości i województw 
wschodnich pos. Zwierzyńskim. W 
wyniku konferencji ustalono termin 
posiedzenia komisji rzeczoznawców 
na sobotę 25 b. m. 

Poseł Thugutt — bezpar- 
„ tyjny. 

Dowiadujemy się, iż wwyniku 
nieporozumień, jakie panowały od 
dłuższego czasu między posłem 
Thugutem, a resztą jego kolegów 
klubowych, pos. Thugut wystąpił 
z Klubu Pracy. 

Podobno na razie pos. Thugut 
nie ma zamiaru wstąpienia do żad- 
nego stronnictwa i nie składając 
mandatu poselskiego ma zamiar 
poświęcić się pracy publicystycznej. 

Za kulisami Sejmu. 
Sytuacja parlamentarna, która w 

poniedziałek jeszcze przedstawiała 
się niebardzo wyraźnie, o ile cho- 
dzi o uchwalenie prowizorjum bud- 
żetowego, wczoraj doznała znacz- 
nej poprawy. 

Zarówno wczorajsze uchwały 
poszczególnych klubów, jako też 
nastroje innych klubów świadczą o 
tem, że prowizorjum budżetowe 
będzie uchwalone. 

Klub Chadecji począł się wyco- 
fywać ze swego opozycyjnego sta- 
nowiska. W klubie panuje przeko- 
nanie, iż należy mimo wszystko 
stanąć na gruncie konieczności 
państwowej i głosować za prowi- 
zorjum. 

P.P.S. po długiej dyskusji uch- 
waliła głosować za prowizorjum, 
wysuwając przytem kilka zasadni- 
czych postulatów. Mówcą na ple- 
num z ramienia klubu będzie pos. 

Moraczewski. CARE należy, iż 
pierwotnie, klub P.P.S. miał zająć 
stanowisko negatywne wobec pro- 
wizorjum, które na plenum Sejmu 
miał uzasadnić pos. Diamand. 

Klub N.P.R. dotychczas nie wy- 

    

niósł jeszcze definitywnej uchwały, 
czekając widocznie na uchwały in- 
nych klubów. 

Obradował wczoraj również klub 
Wyzwolenia, postanawiając głoso- 
wać za prowizorjum. 

Stosunek głosów przedstawi się 
prawdopodobnie następująco: za 
prowizorjum opowiedziały się: Pia- 
stowcy, Ch.-Decy. Klub Pracy, Wy- 
zwolenie, Stronnictwo Chłopskie, 
NPR., PPS., wstrzymają się od gło- 
sowania Żydzi, prawdopodobnie 
Niemcy i Dubadecy. Przeciwko pro- 
wizorjum opowiedzą sie N.D., i 
Komuniści, Ukraińcy i Białorusini 
oraz drobne grupy komunizujące. 

Wiadomości polifyczne, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W kołach politycznych stolicy 
rozeszły się wczoraj niepokojące 
pogłoski, jakoby czechosłowackie 
towarzystwo „Skoda“ zakupiło 
spółkę akcyjną „Francopol“, trud- 
niącą się fabrykacją samolotów i 
motorów. 

Podobno Czesi wpłacili już 
właścicielom „Francopolu* 180 tys. 
dol. gotówką. Należy zaznaczyć, iż 
spółkę „Francopol* zorganizował 
gen. Zagórski przy czynnym współ- 
udziale, akcjonarjuszów głośnego 
„Pocisku“, 

Przed wybudowaniem fabryki 
panowie ci zawierali z departa- 
mentem żeglugi powietrznej, któ- 
rej, notabene szefem był gen. Za- 
górski, bardzo dogodne umowy na 
dostawę motorów i aparatów dla 
armji. W myśl tej umowy podjęli 
oni znaczną, kilku miljonów się- 
gającą zaliczkę i za te właśnie 
pieniądze rozpoczęli budowę swej 
fabryki. Dotychczas jednak fabryka 
nie jest gotowa. 

Mimo pobranych zaliczek fabry- 
ka „Francopol* nie dała ani jedne- 
go aparatu lub motoru, przyjmu- 
jąc jedynie naprawę starych mo- 
torów, co stanowiło zaledwie 1% 
ekwiwalentu pobranych zaliczek. 

Ponieważ fabryka ta winna mieć 
w przyszłości duże znaczenie dla 
przemysłu wojennego w Polsce, 
byłoby rzeczą nader pomyślaną, 
ażeby nie przeszła ona w obce 
ręce. 

© 
Szefem drugiego oddziału szta- 

bu generalnego ma być wkrótce 
zamianowany płk. sztabu general- 
nego Tadeusz Schaetzel, dotych- 
czasowy attache wojskowy przy 
poselstwie polskiem w Angorze. 

© 
Wczoraj w godzinach popołud- 

niowych ambasador Francji La- 
roche udekorował krzyżem oficer- 
skiej Legji Honorowej komisarza 
rządu na m. Warszawa gen. Sła- 
woj - Składkowskiego. Uroczystość 
wręczenia tej wojskowej odznaki 
odbyła się w gmachu Ambasady 
francuskiej, 
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Na arenie międzynarodowej. 
I. Zaostrzenie stosunków 

francusko-włoskich. 

Dokonany przed dziesięciu dnia- 
mi nieudany zamach anarchisty 
włoskiego Luzetti'ego na życie Mus- 
soliniego nie przeszedł bez echa w 
polityce międzynarodowej, zaostrza- 
jąc w dziwny sposób stosunki są- 
siedzkie między Włochami i Francją. 

Wypadek chciał, że Luzetti po- 
wrócił przed trzema miesiącami z 
Nicei, gdzie spędził był pół roku, 
jako terminator kamieniarski u 
pewnego włoskiego posła do par- 
lamentu. Szczegół ten wystarczył 
popędliwym faszystom do wy- 
snucia wniosku, że Francja udziela- 
jąca gościny emigrantom włoskim, 
spiskuje wraz z niemi przeciwko 
panującemu we Włoszech stanowi 
rzeczy. Rozporządzając takim argu- 
mentem nie omieszkali faszyści do- 
konać wrogich manifestacji z rzuca- 
niem kamieni i strzelaniną przed 
konsulatami francuskiemi w Livor- 
no i Trjeście, prasa zaś faszystow- 
ska wystąpiła z wrogiemi dla Fran- 
cji głosami w rodzaju tego, że je- 
żeli Francja pragnie utrzymać przy- 
jaźń z Włochami, to musi zmienić 
linję swego postępowania i wygnać 
kilkadziesiąt„autentycznych kanalji*, 
nauczycieli śpiewu i złodziejstwa 
(sic)! (Tak się wyraża oficjalny Biule- 
tyn Partji Faszystowskiej o swych ro- 
dakach zagranicą). Lub znowuż 
„Impero“ występuje z inicjatywą, 
aby wszystkie państwa zawarły 
wzajemną umowę wykluczającą da- 
wanie przytułku wygnańcom poli- 
tycznym innego państwa i propo- 
nuje uregulowanie tej sprawy przez 
Ligę Narodów. 

Dla nikogo kto zna bliżej ścisły 
związek pomiędzy organami faszy- 
stowskiemi i rządem włoskim nie 
jest tajemnicą, kto inspirował te 
antyfrancuskie ekscesy, tak nielicu- 
jące z demokratycznemi liberalne- 
mi zasadami XX wieku. Zwłaszcza 
staje się to jasne wobec faktu, że 
nazajutrz po energicznej dómarche 
w tej sprawie francuskiego Chargć 
d'Affaires w Rzymie i prasa i fa- 
szyści zmiękli nagle i odtąd cała 
opinja włoska niema Francji nic 
do zarzucenia. Dalej jednak trwa 
nastrój antyfrancuski w pałacu Chi- 
gi, a wyrazem jego stał się dekret 
o ściganiu włoskich wygnańców 
politycznych poza granicami Włoch. 

Niewątpliwie rząd francuski nie 
- dopuści na swem terytorjum do 

żadnych  represyj faszystowskich, 
tak samo, jak nie pozwala on so- 
bie narzucić odpowiedzialności za 
czyny dokonywane przez obywateli 
włoskich na włoskiem terytorjum. 
Cała prasa francuska staje solidar- 
nie w obronie suwerenności fran- 
cuskiej na własnem terytorjum, a 
najpowściągliwszy w swych sądach 
„Le Temps* pisze naten temat, co 
następuje: 

„Sprawa specjalnych zarządzeń 
wobec włoskich wygnańców polity- 
cznych niema racji być stawianą 
między Włochami i Francją inaczej, 
niż między Włochami a każdem in- 
nem państwem cywilizowanem, zna- 
jącem obowiązki gościnności i pra- 
wa azilu. Jest rzeczą niemożliwą, 
aby nie rozumiano we Włoszech, 
co zaleca wtej sprawie najprostsza 
logika i dobra wola. Jeżeli istnieją 
między Rzymem i Paryżem sprawy 
kwalifikujące się do przyjaznego i 
lojalnego rozważenia, to nie można 
wszczynać rozmów o nich od zło- 
śliwych kłótni i zatargów”. 

    

  

W Moskwie. 
(Wrażenia francuza). 

Raz po raz probują dziennika- 
rze, politycy i przemysłowcy, oraz 
handlarze rozmaitych krajów, prze- 
niknąć tajemnicę sowieckiego re- 
gimu, a raczej życia, które się we- 
dług tego regimu ułożyło. 

Podajemy wrażenia jednego z 
nich, zachowującego ścisłe incogni- 
to. Na ogół nic nie widzi sowiec- 
kiego w wyglądzie ulic i publicz- 

" mości. Tyle tylko, że twarze i ru- 
chy biednie ubranych ludzi są bar- 
dziej dystyngowane, niż bogaciej 
wyglądających, ale słusznie zauwa- 
ża, iż mamy powojennych nouveau 
'riche'ów wszędzie. „Bogaci kupują 
za drogie pieniądze to, czego pra- 
gną, a inni żebrzą, jedni wychodzą 
w wesołych humorach z nocnych 

kawiarni, inni słaniają się z głodu, 
oto widok nieznany w kapitalistycz- 
nej, burżujskiej Francji!" 

‚ 7 początku, jak wiadomo, wszyst 
ko miało się odbywać bez pienię- 
dzy, ale powstawały takie zatory z 
ludzi w tramwajach i na kolejach, 
że dano temu spokój i po dawne- 
mu sprzedają bilety. Nocne życie 
kwitnie po cichu, tańce uchodzą za 
rzecz starego regimu i nie są do- 
brze widziane, tak że tylko ukryte 
foxtroty w dawnych pałacach się 

II. W kotle chińskim. 

Od dłuższego czasu dochodzą 
nas wieści o krwawych walkach, 
toczonych pomiędzy poszczególny- 
mi wodzami chińskimi. 

Opinja europejska przywykła 
już tak dalece widzieć w krwiożer- 
czych Chinach ciągłe zamieszki we- 
wnętrze, które stały się w tym kra- 
ju zjawiskiem równie częstem, jak 
kataklizmy natury w pięknej Japo- 
nji, że przestano już ogólnie przy- 
wiązywać większe znaczenie do 
tych krwawych wieści z Dalekiego 
Wschodu. Nazwiska kolejnych zwy- 
cięzców jak Wu-Pei-Fu, Sun-Chuan- 
Fang i t. p, obijają się o uszy 
przeciętnego europejczyka bez głęb- 
szego wrażenia, a nawet bez do- 
kładnego zróżniczkowania poszcze- 
gólnych żółtych bohaterów. 

Obecna jednak wojna wewnętrz- 
na w Chinach nosi na sobie spe- 
cjalne piętno, które powinno zająć 
uwagę każdego trzeźwo na sytuację 
międzynarodową patrzącego obser- 
watora. Piętno to polega na tem, 
że Chiny stały się tym razem te- 
renem ekspansji antagonizmów po- 
szczególnych potęg europejskich, 
a poszczególne odłamy wojsk chiń- 
skich stały się więcej lub mniej u- 
świadomionem narzędziem intryg 
dyplomacji państw obcych. 

Inicjatorką rozruchów chińskich 
stała się obecnie Moskwa, chcąca 
podciąć zakorzenione już dość głę- 
boko w Pekinie wpływy angielskie 
i japońskie. To oskrzydlenie Rosji 
od wschodu sferą wpływów angiel- 
skich drażnić zaczęło polityków so- 
wieckich zwłaszcza ostatnio, gdy 
antagonizm rosyjsko-angielski przy- 
bierać począł coraz potężniejsze 
rozmiary. 

Agitacja sowiecka zjednać sobie 
zdołała generała chińskiego Fung'a 
wodza prowincji Kanton. 

Obecnie, korzystając zapewne z 
zajęcia się Anglji sprawami euro- 
pejskimi, jak wprowadzeniem Nie- 
miec do Ligi Narodów i związaną 
z tem reorganizacją Rady, oraz po- 
chłonięcia uwagi japońskiej nowem 
katastrofalnem trzęsieniem ziemi na 
archipelagu, Rosja wyposażyła bo- 
gato wojska kanońskie i skłoniła 
generała Fung'a do zaatakowania 
załogi Szanghaju, stanowiącego 
teren dyktatury gen. Sun - Chuan- 
Fang i jednocześnie uderzenia na 
powaśnionego z Sun - Chuan - Fan- 
giem generała Wu-Pei-Fu, obu u- 
sposobionych w duchu ententofil- 
skim. 

W związku z tem Moskwa bar- 
dzo zręcznie zainscenizowała w 
tym samyim czasie swój zatarg z 
Chinami o błachy skądinąd powód 
kolei wschodnio-chińskiej, aby pod 
tym pretekstem móc bezpośrednio 
utrudnić sytuację chińskich władz 
antysowieckich. Jak wielką uwagę 
przywiązują sowiety do tych wy- 
padków, Świadczy chociażby fakt, 
że Cziczerin odłożył z racji spraw 
chińskich swój wyjazd na kurację 
do Wiesbadenu. 

Aczkolwiek losy walk chińskich 
nie są jeszcze rozstrzygnięte, jednak 
dotąd wojska czerwone gen. Fung'a 
posuwają się zwycięsko ku połu- 
dniowi, zagrażając Pekinowi. Ufny 
w swe zwycięstwo gen, Fung o- 
świadczył już, że po opanowaniu 
stolicy rozpocznie od usunięcia 
stamtąd poselstw, angielskiego, amę- 
rykańskiego i japońskiego. 

Ta aż nazbyt szczera enuncja- 
rzuca dostateczne RODE 

r. 

cja 
światło na tło całej afery. 

gnieżdzą, natomiast szał 
ogarnął wszystkich. 

Właśnie w czasie pobytu p. X. 
dawano sztukę, na którą tłumy bie- 
gały, była to historja romansu ca- 
rowej z Rasputinem, w najcynicz- 
niejszy sposób wystawiona; zamor- 
dować i potem plugawić to godny 
bolszewików pomysł. Najsilniejsze 
wrażenie czegoś nowego i potęż- 
nego robi grób Lenina. 

„W nieskończony mrok tych 
dni na północy chodzę po Czerwo- 
nym Placu Moskwy spoglądając na 
cebulaste kopuły cerkwi Kremlinu, 
otoczone murami budowanymi przez 
Florenckich architektów dla ochro- 
ny chińskiego miasta, cerkwi Św. 
Bazyla i w środku kamienny trzon, 
na którym Iwan Groźny šcinal 
głowy. Wchodzę do bazyliki; u stóp 
Iśniących srebrem ikon, brodaci 
popi, okryci płaszczami z brokatu, 
odprawiają modły, huśtając wysoko 
kadzielnicami, które szerzą mgły 
słaniające się po kątach, płoną 
świeczniki, jakichś 20-tu wiernych 
śpiewa psalmy, jakieś cienie snują 
się skrycie w mroku grubych pila- 
strów, powietrze duszne, kołysze 
się jakby od głosów jękliwych i 
monotonnych. Wychodzę. Ciemno 
już i w szarzyźnie wieczoru widzę 
gromadki ludzi, zbierających się w 
rodzaj bezładnego pochodu, łączę 
się z niemi, idziemy powoli, wzdłuż 
wysokiego muru, który zębatym 
brzegiem przecina blade niebo. 

teatru 

  

KUR J -E-R wILENSKI 

Z Ligi Narodów. 
Doniosłe rezolucje. 

GENEWA. (Pat). Zgromadzenie Ligi Nar. na dzisiejszem posie- 
dzeniu wyczerpało wszystkie 8 punktów porządku dziennego, przyczem 
przyjęło rezolucję w sprawie kontroli prywatnej wytwórczości broni, amu- 

nicji i materjałów wojennych. Następnie przyjęło sprawozdanie komisji 

rozbrojeniowej, domagającej się natychmiastowego opracowania odpo- 
wiedniej konwencji z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla prac ogólnej kon- 
ferencji rozbrojeniowej oraz sprawozdanie o zwalczaniu handlu kobietami 
i dziećmi. Następne posiedzenie Zgromadzenia odbędzie się we czwartek. 
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa bieżąca sesja Zgromadzenia Ligi 
Narodów zostanie ukończona w sobotę. : 

Przygotowania @о wszechšwiatowej 
konferencji gospodarczej. 

GENEWA (Pat). Wczoraj przed południem po pięciodniowej przer- 
wie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ligi Narodów. Omawiano 

sprawę przygotowania wszechświatowej konferencji gospodarczej. Dele- 

gat francuski Loucheur, który jest inicjatorem projektu zwołania tej kon- 

ferencji przedstawił jeszcze raz wielkie znaczenie podobnej konferencji 

Prace przygotowawcze mają być prowadzone z wielką pilnością, tak, 

aby konferencja mogła się zebrać w najbliższym czasie. 

Sprawa uchodźców greckich i 
> ° 

armeńskich. 
GENEWA, (Pat). Zgromadzenie Ligi Narodów przyjęło na dzisiej- 

szem posiedzeniu sprawozdanie o osiedleniu uchodźców greckich. Rezo- 
lucja podkreśla z zadowoleniem, iż przyjmuje do wiadomości sprawoz- 
danie o dokonanej pracy i wyraża nadzieję, iż niezbędne na dokończenie 
tej pracy fundusze zostaną dostarczone. 

Zgromadzenie przyjęło do wiadomości pismo sekretarza generalne- 
go Ligi Narodów o osadnictwie uchodźców armeńskich w okręgu ery- 
wańskim republiki sowieckiej. 

Zgromadzenie przyjęło uchwałę Rady Ligi Narod. stwierdzającą, iż 
stworzenie narodowego schroniska dla uchodźców armeńskich w okręgu 
erywańskim technicznie da się przeprowadzić, jeżeli ze strony prywatnej 
zostaną dostarczone na to odpowiednie fundusze. Zgromadzenie Ligi 
Narodów przyjęło następnie rezolucję, domagającą się od rządów wszyst- 
kich państw jaknajszybszego poparcia tej sprawy. 

Podział dochodów celnych między 
Polską a Gdańskiem. 

GENEWA, (Pat.) Dziś w południe podpisana została przez komi- 
sarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku d-ra Strasbur- 
gera w imieniu Polski i Prezydenta Senatu wolnego miasta Gdańska 
d-ra Sahma, w imieniu Gdańska, umowa w sprawie nowego projektu, 
dotyczącego podziału dochodów celnych między Polską a Gdańskiem 
na Okres od 1-go września r. b. do 31 sierpnia 1928 roku. 

Umowa postanawia między innemi, iż wrazie, gdyby w tym okre- 
sie przypadł na Gdańsk w myśl umowy warszawskiej z roku 1921 
udział w dochodach celnych, który nie osiągnąłby kwoty 14 miljonów 
guldenów rocznie, udział ten uzupełniony będzie przez Polskę do kwo- 
ty 14 miljonów guldenów rocznie. 

Na wypadek, gdyby udział Gdańska w dochodach celnych przekro- 
czył kwotę 14 miljonów guldenów rocznie nie dochodząc jednak do 
kwoty 20 miljonów, zastosowany będzie w pełni obecny klucz podziału. 
Gdyby udział przekroczył 20 miljonów guldenów, wolne m. Gdańsk 
rezygnuje z nadwyżki ponad 20 miljonów, która to nadwyżka całkowi- 
cie przypada Polsce. 

Art. 4-ty zawiera ustęp, który głosi, iż Gdańsk zobowiązuje się 
zapraszać do wszystkich narad w sprawie urzędu odprawy celnej urzęd- 
nika polskiej centrali i zarządu celnego Oraz skierowywać do tego 
urzędu wszelkie zamierzane zmiany w tej dziedzinie. 

Sprawa Kłajpedy. 
GENEWA, (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 

dów wysłuchano sprawozdania komitetu prawniczego w sprawie Kłajpe- 
dy i w sprawie procedury przy wnoszeniu na Radę wniosków, doty- 
czących Kłajpedy. Sprawozdanie stwierdza, iż Rada może rozpatrywać 
tylko zarzuty wniesione na jej plenum przez któregokolwiek z jej człon- 
ków, ściśle sformułowane i poparte dowodami. 

Po wymianie zdań na wniosek lorda Cecila Rada przyjęła sprawo- 
zdanie co do meritum petycji Kłajpedy i stwierdziła, iż najważniejsza 
kwestja, a mianowicie finansowa została faktycznie zlikwidowana przez 
zawarty niedawno układ między Kownem a Kłajpedą. Minister Strese- 
man nie wchodząc w szczegóły sprawozdania podkreślił prawo každe- 
go członka do wytaczania przeciwko Litwie oskarżeń wobec Rady. 

Plany Cziczerina wobec wejścia 

Niemiec do Rady Ligi. 

BERLIN, (Pat). „Telegraphen 
Union* donosi, ze źródeł dobrze 
poinformowanych, iż Cziczerin no- 
si się z myślą powołania w  naj- 
bliższym czasie sowieckich amba- 
sadorów i posłów nadzwyczajnych 
do Moskwy celem omówienia z 
nimi spraw związanych z nową 

Zbliżamy się do jakiejś czworokąt- 
nej budy, c której mi w dzień 
mówiono, że zawiera grób Lenina. 
Wiem, że na zwiedzanie go trzeba 
pozwolenia, ale nie mam już czasu 
iść po nie. Może się wśliznę z in- 
nemi. Cały ten tłum porusza się 
sennie, cicho, ponuro, tłoczą się 
bez potrzeby, jedni potrącając dru- 
gich. Przedemną podaje ktoś upo- 
ważnienie wejścia, właśnie się tło- 
czą, strażnik nie liczy uważnie wcho- 
dzących i wpuszczają mię. Prze- 
chodzimy mimo wartowników, któ- 
rzy z bagnetem w ręku trzymają 
straż, idący rozciągają się długim 
szeregiem pielgrzymów w wązkim 
korytarzu, całym wytapetowanym 
czerwonym perkalem, oświetlonym 
gwałtownie elektrycznemi lampami. 
Schodzimy kilka stopni i znajdu- 
jemy się w dużej sali, okolonej 
wysoką estradą-galerją, pośrodku, 
pod oszklonym kloszem, zewłok 
Lenina! Ugłowy i u nóg nierucho- 
mo tkwi dzień i noc dwuch krasno- 
armiejców z wyciągniętemi bagne- 
tami. Czerwony perkal nieodmien- 
nie i tu „zdobi* Ściany. 

Zabalsamowane ciało Lenina 
leży na jakimś niby sarkofagu z 
czerwonego materjału z narzuconą 
na nogi czarną zasłoną. Blade ręce 
leżą wzdłuż ciała na tem przykry- 
ciu. Łysa czaszka, wystające po- 
liczki i zjeżony zarost, słowem 
znany obraz fizjognomji wielkiego 

jak zmora dyktatora, widziany, 

  

orjentacją polityczną w Europie, 
wynikłą wskutek wejścia Niemiec 
do Ligi Narodów. Poprzednio ma 
się odbyć w Pekinie pod kierow- 
nictwem sekretarza tamtejszej am- 
basady Sołowjowa zjazd konsulów 
sowieckich na terenie Chin, który 
ma dostarczyć rządowi sowieckie- 
mu  materjałów do rozpatrzenia 
sprawy polityki Sowietów na Da- 
lekim Wschodzie. 

utrapiona, wszędzie: w sklepach, 
na murach, malowana, rzeźbiona, 
fotografowana, biusty i posągi, sło- 
wem, ciągle, wszędzie. Wargi wklę- 
Śnięte trochę są blade jak wosk. 
Tłum pełznie mimo milcząc zupeł- 
nie. Może spojrzenia coś mówią? 
Może dostrzegę błysk miłości, nie- 
nawiści, uwielbienia czy wstrętu?.. 
Nic... nic, widzę tylko apatyczną 
obojętność. A przecież obojętność 
jest najmniej możliwem do osią- 
gnięcia uczuciem, wobec utrwalo- 
nej postaci tego człowieka, stwo- 
rzonej by namiętności rozpętać. 

Konspirator z nad jeziora gie- 
newskiego, ongiś przedmiot cieka- 
wości dla pięknych amerykanek, 
jako wygnaniec i nihilista rosyj- 
ski, walczył Lenin z systemem ca- 
ryzmu wedle tradycyjnych formu- 
łek. Wraz z bratem cierpiał dla 
sprawy, brat został pówieszony za 
przygotowywanie zamachu na Ale- 
ksandra III Lenin sam, wygnany 
na Sybir. W pierwszych dniach re- 
wolucji był ciężko ranny. 

Ale żeby się ona na prawdę 
udała, trzeba było straszliwej woj- 
ny, haniebnej przegranej, całych 
pułków wysyłanych na rzeź, zdrad 
ministrów i skandali dworu. Rosja, 
a nawet część jego własnej rodzi- 
ny, pchała cara Mikołaja w prze- 
paść. I wtedy gdy kadeci i socjal- 
rewolucjoniści błąkali się w swych 
partyjnych mrzonkach, Lenin zwró- 
cił się do ludu rosyjskiego z naj- 

ły 

Sa
 

Nr. 249 (667) 

Wywiad Min. Zaleskiego udzielony „Germanli“. 
BERLIN, (Pat). „Germania* za- 

mieszcza wywiad z ministrem spraw 
zagranicznych Zaleskim, w którym 
ten ostatni wyraził zadowolenie z 
przebiegu wyborów do Rady Ligi. 
Minister Zaleski zwrócił ze specjal- 
nym naciskiem uwagę na to, że 
Polska nie została wybrana do 
Rady jako przeciwwaga w stosun- 
ku do żadnego innego mocarstwa, 
przeciwnie, wybór jej zmierza do 
przyjaznej współpracy ze wszyst- 
kiemi innemi państwami, zasiadają- 
cemi w Radzie. W tem miejscu po- 
wołał się minister na wywiad, u- 
dzielony jednemu z koresponden- 
tów amerykańskich, podczas prze- 
jazdu swego przez Berlin, w którym 
to wywiadzie podkreślił, że myślą 
przewodnią polityki polskiej nie 
może być praca przeciw innemu 
mocarstwu, przeciwnie — współ- 
praca z Niemcami. Przynależność 
do Rady nietylko daje prawa, ale 
nakłada równocześnie i odpowie- 
dzialność. Minister wypowiada prze- 
konanie, że również Niemcy po- 
dzielają to stanowisko. Myśl po- 
kojowej współpracy kierowała 
wszystkiemi krokami Ligi Narodów 
i jej instytucjami w ostatnich mie- 
siącach. 

Na pytanie, czy wynik = wybo- 
rów wpłynie na stosunki wzajem- 
ne międy Polską a Niemcami, od- 
powiedział minister, że już w naj- 
bliższych dniach zostaną wzno- 
wione niemiecko-polskie roko- 
wania handlowe. Jakkolwiek ist- 
nieje cały szereg trudności, p. Za- 
leski jest zdania, że dadzą się one 
przezwyciężyć. 

Czy istnieją jakieś różnice zdań 
wynikające z umowy wiedeńskiej 
w kwestji optantów? 

Pewne kwestje sporne 'ist- 
nieją jeszcze. Coprawda, mam 
pewne podstawy do przypuszcze- 
nia, że rozwiązanie ich nastąpi nie- 
bawem i to ku obopólnemu zado- 
woleniu. W najbliższym czasie 
rozpocznie swe prace komisja 
rozjemcza, złożona z urzędnika 
polskiego ministerjum spraw za- 
granicznych i przedstawiciela po- 
selstwa niemieckiego w Warszawie, 
która, jak należy oczekiwać w krót- 
kim czasie wyjaśni większość kwes- 
tjj spornych. Co do reszty, będzie 
się musiało dojść do kompromisu. 

Czy także i sprawa likwidacji 
majątków byłych niemieckich ko- 
lonistów jest punktem spornym? 

W tym względzie liczba kwe- 
stji spornych nie jest wielka. Po- 
za wyżej wymienionemi sprawami 
istnieje jeszcze cały. szereg obu- 
stronnych pretensji natury finanso- 
wej. Nie widzę powodów, dla któ- 
rych przy dobrej woli po obu stro- 
nach i w tym względzie nie moźna- 
by dojść do porozumienia. 

Jak pan minister wyobraża so- 
bie zbliżenie gospodarcze i cel- 
ne obu państw? 

Od dawien dawna byłem zwo- 
lennikiem wolnego handlu i jestem 
przekonany, że separatyzm eko- 
nomiczny, grasujący obecnie w 
Europie, i fakt, że poszczególne 
państwa odgraniczają się od in- 
nych, jak rezerwuary szczelnie 
zamknięte, po większej części 
winien jest wielu nieszczęściom 
w Europie. Największą trudność 
stanowi kwestja, kto ma zacząć bu- 
rzyć mury celne. Nikt nie chce być 
pierwszym z obawy, że inni nie 
pójdą za jego przykładem i że on 
następnie będzie skompromitowa- 
ny i w dodatku jeszcze poniesie 
stratę. Polska zasadniczo powitałaby 

ponętniejszym programem: ziemia 
chłopom, bez nindemizacji, i natych- 
miastowy pokój. Pierwszą część 
programu Lenin spełnił w sposób 
dziki ale radykalny. Dawni posia- 
dacze, klasa  arystokratyczna i 
mieszczańska zniknęły, (i ten akt 
barbarzyństwa na długo wstrzymał 
rozwój Rosji). Cały nowy porzą- 
dek ma służyć wyłącznie celom 
klasy pracującej. Jednak jestže to 
dyktatura proletarjatu, a nie ra- 
czej, jak ją nazwał Massaryk: dyk- 
tatura nad proletarjatem*, jarzmo 
kilku intelektualistów, rewolucjo- 
nistów zawodowych, nad massą 
inercyjną ludu rosyjskiego, anal- 
fabety bez woli i ambicji. 

Wszak teorje Marxa w zasto- 
sowaniu życiowem, okazały się 
niewykonalne. Obdarzony mużyk 
stał się konserwatystą, burżujem, 
kułakiem; Lenin wraz ze swą Świ- 
tą musieli uznać własność prywat- 
ną, dziedziczenie, swobodę handlu. 
Przegrana na całej linii ideowości, 
tylko na eksport w inne kraje po- 
zostały hasła komunistyczne i na- 
dzieja przewrotu ogólnego. 

Słuszność nakazuje jednak przy- 
znać, że odłożywszy mrzónki ko- 
munistyczne na bok, Sowiety po- 
trafiły zorganizować Rosję, którą 
w 1917 r. objęły w stanie zupeł- 
nego chaosu, wyczerpaną 3 letnią 
wojną na granicach, pięciu latami 
wojny wewnętrznej, blokadą i ban- 
kructwem, głodem i cholerą. Rosja 

SAP! Ró SR 

i tego rodzaju międzynarodowe u: 
mowy, jak np. stanowiący obecnie 
przedmiot rokowań trust stalowy, 
jakkolwiek w obecnej chwili nie 
wiem, jak się z technicznego pun- 
ktu widzenia odnosi do kartelu że- 
laznego polski przemysł. 

Czy prawo osiedlania się nie 
stanowi części składowej negocjacji 
handlowych i jakie są w tym kie- 
runku widoki porozumienia? 

Tak jest, kwestja ta objęta jest 
kompleksem negocjacji handlowych. 
W tym względzie niema w Polsce 
żadnych zasadniczych przeszkód o 
charakterze politycznym i zacho- 
dzi trudność, wynikająca z faktu 
istnienia w Polsce wiełkiej, bo 
niemniej, jak 250 tysięcy głów 
liczącej, armji bezrobotnych i z 
tego właśnie powodu musimy z na- 
tury rzeczy być ostrożni wobec 
napływu obcych sił roboczych. 
Fakt, że Polska wykazuje hyper- 
produkcję ludności, jak również 
wzgląd na to, iż corocznie tysiące 
muszą emigrować, zmusza nas do 
pewnej rezerwy w stosunku do 
napływu obcych sił roboczych. 

Pod koniec przypomniał mini- 
ster, że Polska zawsze uważała 
się za najbardziej wysuniętego 
eksponenta kultury zachodniej 
na wschodniej rubieży i że wią- 
żą ją z Niemcami więzy wspól- 
nej cywilizacji, a religia katolic- 
ka wiąże ją z wielką częścię na- 
rodu niemieckiego. Jeżeli obie 
strony uświadomią sobie dobrze 
istnienie tego faktu głęboko zako- 
rzenionej solidarności, to wywrze 
to korzystny wpływ na wzajemne 
ich zbliżenie. Od siebie dodaje 
„Germania“, że wywiad ministra 
Zaleskiego odznacza się i tym ra- 
zem widocznym umiarem, zrozu- 
miałym zresztą ze względu na o- 
becny kurs polityki wewnętrznej 
w Polsce. 

Przyp. Red. Wywiad ten zmuszeni 
jesteśmy podać dopiero dziś, jakkolwiek 
pisma warszawskie podały go wczoraj. 
Powodem jest dziwne zaiste traktowa- 
nie Wilna przez Pata, który zamiast de- 
pesz politycznych pierwszorzędnej war- 
tości przeznacza dla prasy wileńskiej in- 
formacje pośledniejszej wartości wznacz 
nej części nie nadające się druku. 

Z ZAGRANICY. 
Paryż o rozmowie w Thoiry. 

PARYŻ (Pat). Na  dzisiejszem 
posiedzeniu Rady Ministrów Briand 
przedstawił rezultaty swej rozmo- 
wy ze Stresemanem. Rząd uznał 
jednomyślnie korzyści osiągnięte z 
tej rozmowy i użyteczność dalsze- 
go ich prowadzenia. 

Powrót Krasina na stanowisko 
dyplomatyczne. 

LONDYN, (Pat). Pisma dono- 
szą, iż Krasin oczekiwany tu jest 
w ciągu przyszłego tygodnia. Kra- 
sin po przybyciu do Londynu obej- 
mie z powrotem swe poprzednie 
stanowisko dyplomatyczne. 

Siła huraganu we Florydzie. 

MIAMI, (Pat). Wedle opowia- 
dań naocznych Świadków w czasie 
burzy, która szalała w piątek we 
florydzie w powietrzu lątały olbrzy- 
mie gałęzie drzew, dachy domów, 
słupy telefoniczne były powyrywa- 
ne, budynki o konstrukcji metalo- 
wej uległy zniszczeniu, szyny gięły 
się jak wstążki, huragan porywał 
samochody i unosił w powietrze. 

którą teraz przejeżdżałem, żywi się, 
pracuje i powoli goi swe rany. Po- 
siada armię, finanse, środki komu- 
nikacji, szkolnictwo, wszystko 0- 
trzymane dzięki, rozumie się, ka- 
tegorycznemu zaprzeczeniu wszel- 
kim teorjom komunistycznym. 

Jednak taka jest potrzeba, tę- 
sknota i wiara w ideał zupełnej 
szczęśliwości tu na ziemi, że ofia- 
ry cywilizacji wszelkich ośrodków 
państw kapitalistycznych, (z pew- 
nością mniej nieszczęśliwi i mniej 
niewolni jak ci tutaj „towariszczi*) 
zwracają wciąż oczy do tej Mekki 
moskiewskiej, której prorokiem stał 
się ten blady człowieczek o ry- 
sach upartych i stanowczych. Z 
pewnością ten był bezinteresow- 
nym fanatykiem i dlatego pocią- 
gał, najstraszniejsi są ci szczerzy i 
nieprzedajni. 

Jak długo spoczywać tu będzie 
na oczach tego milczącego tłumu 
w swej szklanej bani i drewnianym 
pawilonie opiętym czerwonym per- 
kalem? W każdym razie charakter 
i wola to była nielada, jeśli po- 
trafiła państwo pół Europy obej- 
mujące zmienić od gruntu i z 
niem historję tej części Świata zwró- 
cić na nowe tory, a teraz wyrzu- 
ciwszy swe dawne Bogi z ikon, 
rosjanie czczą w milczeniu nowe- 
go fetysza, swego  „batiuszkę“... 
Lenina. hr. 

‚**
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Życie gospodarcze. 
Poziom cen w Polsce. 

(Na marginesie wywiadu z ministrem przemysłu i han- 
dlu p. inż. E. Kwiatkowskim). 

W niedzielnym numerze nasze- 
go pisma zamieściliśmy wywiad 
przedstawiciela Polskiej Agencji Pu- 
blicystycznej z ministrem  przemy- 
słu i handlu p. inż. E. Kwiatkow- 
skim. 

P. minister Kwiatkowskt nie- 
wątpliwie poruszył jedną z najistot- 
niejszych spraw, Ściśle związanych 
z dalszym rozwojem naszego prze- 
mysłu i handlu. 

Ekspansja wytwórczości polskiej 
na zewnątrz, abstrahując od czyn- 
ników natury techniczno - finanso- 
wej, w znacznej mierze uzależnio- 
na jest od poziomu cen, ukształ- 
towanie których w chwili obecnej— 
jak słusznie stwierdził pan mini- 
ster—nie jest konsekwentnym wy- 
nikiem praw ekonomicznych. To 
też reorganizacja naszej produkcji 
i obiegu towarów w pierwszej linji za- 
decyduje o trwałości sanacji go- 
spodarczej w Polsce. Pod tym 
względem ma poważne zasługi In- 
stytut Naukowej Organizacji, na 
czele którego stoi niestrudzony dzia- 
łacz społeczny prof. K. Adamiecki. 

Komisja badania warunków pro- 
dukcji i kosztów własnych mają- 
cą być powotaną do życia przy 
M. P. i H., niezawodnie ujawni w 
całej pełni anormalne stosunki, ja- 
kie zapanowały w naszym życiu 
gospodarczem. 

Zaiste nizki poziom cen we- 
wnątrz kraju to najlepsza Ochrona 
celna dla samej produkcji przed 
konkurencją zagraniczną oraz naj- 
większa siła ekspansji gospodarczej 
nazewnątrz. 

Poziom ten powinien być uwa- 
runkowany raczej sprawnością i 
postępem technicznym, oraz nie- 
znacznym odsetkiem kosztów han- 
dlowych, a nie głodową pracą ro- 
botników, jak to niestety ma u nas 
miejsce, zwłaszcza w niektórych 
gałęziach przemysłu. 

Należy bowiem sobie uświado- 
mić, iż jeśli wytwórczość łódzka 
znajduje obecnie zbyt na dalekim 
wschodzie a nawet w Ameryce, to 

KRONIKA KRAJOWA. 

Wyniki prac misji prof. Kem- 
merera. 

W piątek, 17 b. m., po polu- 
dniu prof. Kemmerer i członkowie 
misji wręczyli panu ministrowi skar- 
bu swe sprawozdania. Odnośne 
memorjały dotyczą następujących 
kwestyj: 

Stabilizacja złotego. Memoriał 
o zmianie statutu Banku Polskiego. 
Sprawozdanie o położeniu banków 
akcyjnych w Polsce. Memorjał o 
kredytowej polityce polskiej. Ustrój 
dochodów skarbowych państwa pol- 
skiego wraz z krytyką i zalecenia- 
mi reformy. Sprawozdanie o kon- 
troli rachunkowej i fiskalnej w mi- 
nisterjum skarbu. Sprawozdanie o 
administracji celnej. Memorjał o 
administracji celnej w wolnem mie- 
ście Gdańsku. Raport o polskim 
przemyśle solnym. Memorjał o 
uprzywilejowaniu handlu eksporto- 
wego. Sprawozdanie uzasadniające 
potrzebę skodyfikowania formalne- 
go prawa budżetowego. Projekt 
funduszu bankowego. Memorjał o 
monopolu tytuniowym. 

Memorjały te w swej całości 
zajmują około 800 stron pisma ma- 
szynowego. Po dokonaniu i przej- 
rzeniu tłomaczenia polskiego będą 
one wydrukowanie j podane do 
wiadomości publicznej. 

Wyższa szkoła handlowa w 
Poznaniu. 

W Poznaniu ma być otwarta w 
październiku wyższa szkoła han- 
dlowa o charakterze uczelni akade- 
mickiej. Została ona zorganizowana, 
przez lzbę Przemysłowo-Handlową 
w Poznaniu. 

Wyższa Szkoła Handlowa obej- 
muje trzy lata studjów, Rok szkol- 
ny dzieli się na trzy trymestry. 
Plan nauk obejmuje wykłady, ćwi- 
czenia i seminarja, obowiązkowe i 
do wyboru. 

Pierwszy rok studjów będzie 
obejmował przedmioty ogólne; na 
drugim roku, stosownie do wybo- 
ru słuchacza, nastąpi pewna specja- 
lizacja wykładów odpowiednio do 
działów Wyższej Szkoły Handlowej; 
na trzecim roku nastąpi zupełna 
specjalizacja według jednego z na- 
stępujących działów: handlowy, ban- 
kowy, ubezpieczeniowy, komunika- 
cyjny, konsularny, spółdzielczy i 
pedagogiczny. 

Egzaminy odbywają się przy 
końcu każdego roku; po trzecim 
roku studjów następuje egzamin 
dyplomowy, na podstawie którego 
absolwenci otrzymują dyplom nauk 
handlowych, uznany przez państwo.g 

    

należy przedewszystkiem  zawdzię- 
czyć nizkim płacom robotników, 
zatrudnionych w przemyśle włó- 
kienniczym. W tym wypadku Rosja, 
gdzie potrzeby warstw robotniczych 
są nader prymitywne, 
służyć dla nas przykładem. 

Godzi się przy tej okazji 
kreślić, iż dobrobyt najszerszych 
rzesz robotniczych oznacza nie 
tylko złagodzenie kwestji socjalno- 
politycznych, lecz również znaczne 
zwiększenie pojemności naszego 
rynku wewnętrznego, najlepszym 
przykładem czego służyć mogą 
Stany Zjednoczone Ameryki Pół- 
nocnej. 

Anomalje jakie zapanowały w 
naszem życiu gospodarczem, należy 
usunąć powoli i w ścisłem poro- 
zumieniu z organizacjami gospo- 
darczemi, pośród których poczesne 
miejsce powinny zajmować Związki 
Zawodowe. Drogą bowiem specjal- 
nych ustaw spraw tych nie da się 
załatwić. 

Nie wolno nam również powta- 
rzoć jednego z licznych błędów b. 
premiera i ministra skarbu p. Wła- 
dysława Grabskiego, polegającego 
na otwarciu na roścież naszego 
rynku dla wyrobów zagranicznych, 
jakkolwiek byłyby one tańsze. 

Dążąc ze wszechmiar do obni- 
żenia poziomu cen w Polsce, win- 
niśmy nieustannie pamiętać o tem, 
że rodzima nasza produkcja musi 
być, narazie przynajmniej, otoczona 
specjalną opieką, wykluczającą sze- 
roko pojętą liberalną politykę cel- 
ną, narzuconą zresztą obecnie na- 
wet przez najbardziej postępowe 
pod względem gospodarczym pań- 
stwa. 

A zbytecznym chyba jest doda 
wać, że w rozwoju naszej pro- 
dukcji zainteresowany jest zarówno 
przemysłowiec, jak i robotnik polski. 

Oto kilka uwag na marginesie 
wywiadu z p. ministrem  przemy- 
słu i handlu p. inż E. Kwiatkow- 
skim. 

Miecz. Gold. 

Niektóre wykłady będą się od- 
bywały w Uniwersytecie wspólnie 
ze słuchaczami Uniwersytetu Po- 
znańskiego. 

Dyrektorem Wyższej Szkoły Han- 
dlowej jest prof. dr. Leonard Gla- 
bisz. 

Plan nauk, statut uczelni i wa- 
runki wpisów można otrzymać w 
biurze Dyrekcji Wyższej Szkoły 
Handlowej w Poznaniu. 

Zapisy przyjmuje Dyrekcja Wyż- 
szej Szkoły Handlowej najpóźniej 
do 1 października b.r. w godzinach 
od 9 do 12, Aleje Marcinkowskie- 
go 3, 1 p. Wpisowe wynosi 20 zł. 
czesne zaś miesięcznie zł. 30:—po- 
nadto obowiązują osobne opłaty 
od egzaminów. Dla niezamożnych 
przewidziane są ulgi, ewent. zwol- 
nienia. 

  

  

£ Giełdy Warszawskiej w dniu 
20-IX r. b. 

1 Waluty | 
sprzedaż _ kupno 

Dolary 8,97 896 8,98 8,94 
II. Dewizy 

Londyn 43,79 43,78 43,89 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryż 25,25 25,31 25,19 
Praga 26,12 26,78 26,66 
Genewa 174,35 174,30 174,74 
Rzym 33,00 33,08 32,02 

AKCJE 
Bank Handlowy 4,00 
Bank Polski 88,00—90,00 
Związek spółek zarobk. 7,10 
Lilpop | 1,03—1,02 
Modrzejów 1,45—1,65—1,55 
Ostrowiec 1,50—7,65—7,50 
Rudzki 1,45—1,42—1,43 
Starachowice 2,31—2,35—2,34 
Borkowski 1,60 
Jabłkowscy 0,15 
Cegielski 19,50 
Zyrardów 15,00-—14,50— 14,60 

KALI OEG PROWENT OK EE IA 

Rozmaitości. 
Żegluga polska. 

Niebawem wody Bałtyku ujrzą nowe 
dwa statki pod polską banderą, będą to 
statki t. zw. salonowe do przybrzeżnej 
żeglugi w zatoce Gdańskiej i na morzu 
Bałtyckiem, chodzić będą regularnie Ii- 
nią Gdynia — Bornholm — Kopenhaga — 
Gdynia — Lipawa. Każdy ma 50 m. dłu- 
gości na 9 szerokości. Na rok więc przy- 
szły, całe pobrzeże Bałtyku wraz z za- 
toką gdańską będą mogły być obsłużone 
przez polskie statki. 

Znany i zasłużony Lwów wozi su- 
perfosiat z Gandawy do Meklenburga, 
a Warta z Cherbourga do Gdańska przy- 
wiozła materjał wojenny. 

Budowa portu w Gdyni postępuje 
*raźno naprzód. Koło 1 pienia Spo- 
dziewać się należy żei eksport węgla sko- 
czy odrazu z 40 tys. ton miesięcznie, na 
150 ton i więcej, dzięki mechanizmom 
ora które się właśnie teraz bu» 
ują, ° о 
z Wisły poniżej Tczewa jest 

pogłębiane w celu umożliwienia przej- 
ścia większym statkom. Do 600 ton wę- 
la ładuje się tamże na eksport. 
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Otrzymujemy dwie charaktery- 
styczne wiadomości z dwuch róż- 
nych miejscowości naszej prowin- 
cji Obydwie dotyczą, tak częstych 
zresztą w naszym kraju pożarów. 

W dniu 28 ub. m. spaliła się 
w folwarku Michalewo, gminy wia- 
żyńskiej, powiatu wilejskiego Sto- 
doła ze zbożem, należąca do Hen- 
ryka Dzierżyńskiego. Uratować... 
nic nie można było, więc posta- 
wiono „na nogi* policję, by ta 
poszukała sprawcy ognia. 

Zanim jednak policja zorjen- 
towała się, gdzie takowego zna- 
leźć można, poszkodowany Dzier- 
żyński sam postanowił wymierzyć 
sobie sprawiedliwość. W kłótni żył 
z najbliższym swym sąsiadem Ja- 
nem Ochlem. Któżby więc mógł 
go „spalić*, jak nie zły sąsiad? | 

W sukurs poszły mu inne oko- 
liczności (niekorzystne na pierwszy 
rzut oka dla Ochla), więc bez na- 
mysłu zawiadomił o tem policję. 

Ochla niezwłocznie aresztowa- 
no i oddano... do dyspozycji sę- 
dziego śledczego. Sędzia śledczy — 
wybadawszy aresztowanego przy- 
szedł do wniosku, że ten jest ab- 
solutnie nie winien i wypuścił go 
na wolność. 

A tymczasem? Tymczasem po- 
licja, którą widocznie ruszyło su- 
mienie istotnego winowajcę zna- 
lazła. 

Okazał się nim  parobczak 
Dzierżyńskiego, 11-letni Jakób Fi- 
listowski. Ogień spowodował przez 
nieostrożność. Strat nie zwróci, bo 
niema z czego, chyba zapłaci włas- 
ną skórą. 

A jednak, gdyby nieuwaga jego 
nie wyszłana jaw, oskarżony przez 
zemstę, Bogu Ducha winien czło- 

Przedstawienie amatorskie. 

Wilejka pow. 

Po kilkumiesięcznej 
nareszcie w niedzielę, dnia 19 bm. 
odbyło się przedstawienie amator- 
skie jak zwykle w b. Domu Ludo- 
wym a obecnie w lokalu Szkoły 
Powszechnej. 

Przedstawienie to zorganizowa- 
ło „Kółko miłośników sceny* — 
jak głosiły afisze — a odegrano 
Sztukę „Sublokatorka* Grzymały- 
Siedleckiego. Reżyserował p. Py- 
zalski, urz. tut. Wydz. Pow. Sztukę 
odegrano zupełnie dobrze, szkoda 
tylko, że zaledwie 40 osób raczy- 
ło przybyć na przedstawienie. 

Dziwiło nas tylko, że w mies- 
cie naszym istnieje «tyle różnych 
Towarzystw, a żadne z nich nie 
zdobyło się na urządzenie przed- 
stawienia, tylko uczyniło to jakieś 
"nowe „Kółko*, a przyznać trzeba, 
że tworzenie coraz to nowych. 
„Kółek* nie jest bardzo porząda- 
nem. 

Za samosąd do więzienia. 

Turgiele, 

Przed kilku tygodniami w Tur- 
gielach powiatu Wileńsko-Trockiego 
aresztowano pod zarzutem kradzie- 
ży różnych rzeczy niejakiego Józe- 
fa Wojniusza. Podczas rewizji prze- 
prowadzonej w jego mieszkaniu 
znaleziono cały szereg rzeczy skra- 
dzionych u Jana Pakulewicza i Jó- 
zefa Michniewicza. 

Po jakimś czasie Wojniusz zo- 
stał przez sędziego śledczego do 
czasu rozprawy sądowej wypusz- 
czony na wolność z obowiązaniem 
meldowania się w określonych ter- 
minach na posterunku policji w 
Turgielach. 

Gdy kiedyś Wojnusz szedł na 
posterunek — spotkał się nadspo- 
dziewanie „oko w oko" z Pakule- 
wiczem i Michnicwiczem. Ci ostat- 
ni rzucili się nań i dotkliwie go 
poturbowali.Zbitego podobno do nie 
przytomności Wojnusza, Pakule- 
wicz i Michniewicz gwałtem „zała- 
dowali* na furmankę i powieźli do 
jego mieszkania, w celu samowol- 
nego odebrania skradzionych, a nie 
odnalezionych rzekomo przez po- 
licję ich rzeczy. 

Nad ofiarą swą znęcali się jesz- 
cze przez kilka godzin. W rezulta- 
cie w sprawę, która narobiła nie- 
mało wrzawy wdała się policja. 

Wojnusza w stanie ciężkim od- 
wieziono do szpitala, a Pakulewicz 
i Michniewicz powędrowali do wię- 

zienia. (z). 

przerwie 

Wo BOB Ка 

     

    

h U 

i smutki. 
wiek, odpowiedziałby ciężko, może 
nawet życiem własnem. Za pod- 
palanie, wykryte w ciągu dwuch 
tygodni; wiedzieć należy grozi sąd 
doraźny, a sąd doraźny pociąga 
za sobą... przeważnie śmierć. 

# * * 
* 

Druga wiadomość, mniejwięcej 
podobna. й 

Dnia 30 ub. m. we wsi Dober- 
ża, gm. opsańskiej, powiatu bra- 
sławskiego spaliła się na szkodę 
Antoniego Dziedziewicza łaźnia. 

Mój Boże! taki powszechny wy- 
padek. Na naszych wsiach najwię- 
cej ogień trawi łaźni. Winowajcy 
prawie nigdy nie są odnalezieni i 
karani. Są nimi najczęściej sami 
gospodarze. 

O wypadku spalenia się łaźni 
Dziedziewicza, zawiadomiono utar- 
tym zwyczajem policję. Policja... 
mając widocznie „po uszy* podob- 
nych spraw... sędziego śledczego. 
Meldunek, załączono nieprzeciętny: 
„jakkolwiek przyczyny spalenia się 
łaźni nie ujawniono, jednak na za- 
sadzie ujawnionych okoliczności 
należy przypuszczać, że ogień roz- 
myślnie spowodował sam właści- 
ciel w celu otrzymania premjum 
asekuracyjnego“. 

Szkoda, że nie wiemy, czy na 
tym „meldunku* połapał się sę- 
dzia śledczy. 

Spaliła się biedakowi łaźnia i 
nawet nie przypuszczał, że nieba- 
wem domyślni ludzie sprawią mu 
nową. 

Jeśli naprawdę nie popełnił 
zbrodni, a z opresji wyjdzie względ- 
nie cało, wątpliwe, czy znajdą w 
nim klijenta przedsiębiorstwa ase- 
kuracyjne. Zyx. 

Agitatorzy i kolporterzy 
bibuły komunistycznej pod 

kluczem. 
Onegdaj władze bezpieczeństwa 

aresztowały w gminie szumskiej, 
powiatu Wileńsko-Trockiego 2 o- 
sobników pod zarzutem uprawia- 
nia agitacji komunistycznej na te- 
renie tej gminy, i kolportażu bibuły. 

Zachodzi podejrzenie, iż aresz- 
towani osobnicy byli w łączności 
ze zlikwidowaną ostatnio na terenie 
województwa wileńskiego bandą 
szpiegowską, która w liczbie około 
30 osób zasiadła za kratami wię- 
ziennymi. Nazwisk aresztowanych 
osobników ze względów zrozumia- 
łych narazie podać nie możemy. 

Wystawa ogrodowo-rolniczo- 
przemysłowa w Postawach. 
W dniu 3, 4i5 października 

r. b. odbędzie się w  Postawach 
wystawa ogrodowo -rolniczo-prze- 
mysłowa, urządzona staraniem 
tamtejszego Wydziału  powiato- 
wego. (z). 

  

Okręgowe święto Przysposobienia 
Wojskowego 19 Dyw. Piechoty. 
Dnia 16 i 17 października b.r. 

w Lidzie ma się odbyć Okręgo- 
we Święto Przysposobienia Woj- 
skowego 19 Dyw. piech. dla człon- 
ków stowarzyszeń przysposobienia 
wojskowego i hufców szkolnych 
rejonów 77 p.p. 85 p.p. i 86 p.p. 
z następującym programem: | 

15. X. przybycie zamiejscowych 
zawodników, 16. X. cwiczenie bo- 
jowe z wojskiem, zawody strze- 
leckie z broni długiej i małokali- 
browej, rozgrywki żeńskie piłki ko- 
Szykowej. Zawody piłki nożnej. 
Wieczorem capstrzyk orkiestry 77 
p.p. 17. X. Raport. Msza polowa 
odprawiona przez kapelana garni- 
zonu Lidzkiego. Defilada oddziałów 
przysposobienia wojskowego, 

Po południu na boisku sporto- 
wem 77 p.p. zawody sportowe i 
popisy lekko-atletyczne. Przez ca- 
ły czas będzie przygrywać orkiest- 
ra wojskowa. 

Udział w powyższym święcie 
wezmą Związek Strzelecki, Sokół, 
gimnazjum państwowe w Lidzie, 
seminarjum nauczycielskie w Szczu- 
czynie, Lidzka szkoła powszechna 
Nr. 1 i Straż Ogniowa. Ponadto 
85 pp. i 86 pp. ze swoich rejo- 
nów wyszlą najlepszych zawodni- 
ków z poszczególnych stowarzy- 
szeń przys. osobienia wojskowego. 
W związku z powyższym Świętem 
dnia 21 września w Lidzie na strzel- 
nicy 77 pp. R. z próbne za- 

X) wody strzeleckie. 

   

Życie białoruskie. 
Likwidacja przytułku i in- 

ternatu. 
Na skutek częściowego zajęcia 

murów po-bazyljańskich w Wilnie 
przez archiwa miejskie, Białoruskie 
'T-stwo Pomocy Ofiarom Wojny, z 
braku lokalu, zostało zmuszone do 
zlikwidowania, utrzymywanego prze- 
zeń Przytułku Białoruskiego dla 
dzieci; z tegoż powodu został zwi- 
nięty internat dla dziewcząt, kształ- 
cących *się w gimnazjum biało- 
ruskiem w Wilnie. 

Zwinięcie tych dwu instytucji 
użyteczności publiczzej stanowi do- 
tkliwy cios dla społeczeństwa biało- 
ruskiego w Wilnie. 

Internat dla chłopców, uczni 
gimnazjum białoruskiego, narazie 
ocalał od zagłady i przyjmuje wy- 
chowanków za opłatą 40 zł. mie- 
sięcznie. (n) 

Powrót maturzystów z 
Pragi. 

Maturzyści białoruscy, zmusze- 
ni, dzięki zamknięciu przed nimi 
podwoi wszechnic polskich, do 
studjów wyższych w Pradze Cze- 
skiej, obecnie zaczynają już wracać 
do kraju z dyplomami czeskiemi. 

Niedawno wrócili do Wilna J. 
Stankiewicz i Dworczanin jako do- . 
ktorowie filologji, uzyskawszy te 

tytuły pierwszy za rozprawę © „AJj- 
kitab'ie”, drugi zaś o Fr. Skory- 
nie. (n) 

Nowy dyrektor. 

Kuratorjum Wileńskiego Okrę- 
gu Szkolnego, na skutek rezygnacji 
dotychczasowego dyrektora gim- 
nazjum białoruskiego w Wilnie p. 
R. Ostrowskiego, — zatwierdziło na 
tem stanowisku p. A. Trepkę. 

Nowy dyrektor piastował już 
raz tę godność w roku szkolnym 
1923/24. (n) 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

W Nr. 214 „Dzienn. Wil.* ukazała się 
tendencyjna wzmianka, która opiewa, iż 
„wycofując się z tak zwanej „Narodowej 
Rady Białoruskiej" d-ra Pawlukiewicza, 
zgłosiłem swój akces co „Białoruskiej 
Hromady“. 

Za pośrednictwem poczytnego pisma 
Pańskiego pragnę podać do wiadomości 
ogólnej, iż rezygnując ze współpracy po- 
litycznej z p. Arsenjuszem Pawlukiewi- 
czem, akcesu swego ani do „Białoru- 
skiej Hromady*, ani też do żadnego in- 
nego stronnictwa politycznego nie zgła- 
szałem i czynić tego nie zamierzam. 
* Łączę wyrazy głębokiego szacunku 
1 poważania 

Franciszek Olechnowicz 

Wilno, 20 IX. 1926 r. 
a 955 5 EET 

Wśród pism. 
„Przegląd Wilański*, treść numeru 

15: Morituri — P. Kantryba. Po ingresie 
Arcybiskupa. — K. W. Próżne słowa. —e 
a. Wymowne cyfry. — Weteran. Orzz 
denuncjatorska. — List do Redakcji. — 
Deklaracja mniejszości narodowych w 
Genewie. — L. A. Miscellanea białoru- 
skie. — Kronika. 

| W nr. 16 „Świata Kobiecego* wy- 
bija się na pierwszy plan artykuł Jana 
Zamorskiego p.t. „Czego nam potrzeba”. 
Duże zaiteresowanie budzi i ogólną apro- 
batę zyskuje odpowiedź D-ra W. G. (na 
artykuł o przysposobieniu wojskowem 
kobiet) p. t. „Mężczyzna o wojsku ko- 
biem“. Mile NACAA zeszyt prace: 
Prof. D-ra Leopolda Caro: „Co czynić 
mają kobiety ażeby się podobać* — Ka- 
zimiery Alberti „Stracony record*, po- 
wieść — St. Machniewicza: „Legenda Św. 
Franciszka”. Ptak Hotepa, mędrca staro- 
żytnego Egiptu przypowieści o 'szczęściu 
małżeńskiem A, Pisulińskiego: „Zakryty 
obraz* nowela — D-ra J. Rogowskiego: 
„Nad brzegami polskiego morza” — Cz. 

. Kozłowskiego. „Gałązka z za płotu" — 
Marji Dąbrowskiej: „O nowej książce 
M. J. Wielopolskiej“ — K. W, „Sport 
a dzisiejsze Amerykanki". 

Nr. 14 tygodnika „Przełom*, zawie- 
ra artykuły: „My i rząd”. „Wielka gra*— 

. M., „projekt zasad ordynacji wybor- 
czej" — St. A. Groniowski, „Dekret z 
dn. 6 sierpnią* — T. Jagmin, komunika- 
ty organizacyjne Zw. Naprawy Rzeczy- 
pospolitej, dział: Za politycznym para- 
wanem, wreszcie artykuł „O duszę dziec- 
ka polskiego na Śląsku". 

„Płomyk* z dodatkiem „Płomy- 
czek" tygodnik dla dzieci i młodzieży, 
rozpoczął jedenasty rok swego istnienia. 
Pierwszy numer wrześniowy, . ozdobiony 
dwubarwną okładką E. Bartłomiejczyka, 
zawiera aktualny artykulik wstępny, zaj- 
mujący artykuł o święcie „gwiaździstego 
sztandaru“, barwny obrazek z życia szko- 
ły w Egipcie pióra A. Janowskiego, po- 
czątek powieści Heleny  Zakrzewskiej, 
bogatą kroniczkę oraz dział rozrywkowy, 
urozmaicony dwubarwną :„historyjką w 
obrazach", rysowaną przez K. Mackie- 
wicza. ® 

Nr. 10 dwutygodnika „Droga Na- 
prawy“, który świeżo się ukazał zawie- 
ra następującą treść: 

1. Wobec nowej sesji sejmowej. 
2. Wychowanie publiczne jako czynnik 
sanacji gospodarczej — Władysław Grab- 
ski. 3. Położenie emigrantów polskich 
we Francji (cz. Il). Ludwik Kulczycki. 
4. Ewolucja Ligi Narodów i orjentacja 
europejska Polski — A. Chyszowski. 
$. Zagadnienie prawa małżeńskiego na 
Zjeździe Katolickim w Warszawie — Sta- 
nisław Sasorski. 6. Z ulicy Wiejskiej: 
a) Sanacja moralna w Sejmie. 7) Z no- 
tatnika ekonomisty: a) w obliczu zmia- 
ny frontu. 

W 18 zeszycie „Ziemi** dwutygodni- 
ką krajoznawczego zwraca uwagę dział: 
„Życie kraju" wypełniony przez Aleksan- 
dra Patkowskiego przeglądem ruchu re- 
gionalnego w Wileńszczyźnie. Zostały tu 
skrupulatnie zebrane i omówione, głosy 
jakie w tej sprawie ukazały gw naszej 
miejscowej prasie („Kurjer Wileński*— 
„Stowo“ — „Przegląd Wileński”) w okre- 
sie od 1 stycznia do 1 września roku 
bieżącego. 

„Ster“ Nr. 19. Treść: O dobrego 
urzędnika (art. NA Kompro mitacja 
— Micci. Szerer, Nowy projekt reor- 
ganizacji Rady Ligi Narodów — Zygmunt 
Klimowczak. Przewrót w Atenach—G. T. 
Kryzys człowieka, — Czesław Peche, Po- 
niewieranie Orła Białego — Józef Sie- 
mieński. i inne. z ; 

„Šwiat“ Nr. 37 przynosi nowelę 
Wacława Grubińskiego „W gabinecie 
pana Andrzeja", wrażenia myśliwskie z 
wileńszczyzny St.  Krzywoszewskiego, 
wrażenia z Wilna Kamila Mackiewicza 
ze świetnemi rysunkami autora, oraz 
szereg aktualnych ilustracji. 

Nowy olbrzym morski. 

Jedna z największych firm angiel- 
skich ukończyła niedawno w dokach 
nad rzeką Clyde budowę okrętu han- 
dlowego długości 1000 stóp. Okręt ten 
będzie największym okrętem w świecie. 
„Aquitania”, wybudowana w tych samych 
dokach, liczyła 860 stóp długości. Dno 
rzeki było specjalnie pogłębiane przed 
opuszczeniem okrętu. Dwa największe 
okręty „Majestic i „Leviathan" liczą je- 
den 915, a drugi 907 stóp długości. 

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

Kontakt władz z ludnością. 

Celem ułatwienia kontaktu władz 
z ludnością  Ministerjum Spraw 
Wewn. wydało okólnik w sprawie 
udostępnienia wnoszenia podań do 
władz administracyjnych. Minister- 
jum przypomina, iż ludność może 
wnosić ustne oświadczenia do pro- 
tokółu i w tym celu powinni być 
wyznaczeni osobni urzędnicy, aże- 
by petenci nie tracili niepotrzebnie 
czasu po urzędach. 

Do podań pisemnych należy 
wygotować formularze, które win- 
ny wydawać urzędy komunalne. 
Formularze te mają na celu uprosz- 
czenie podań. Wojewodowie win- 
ni do 2 miesięcy zdać sprawę Mi- 
nisterjum, co zdziałali w celu ułat- 
wienia wnoszenia podań i przesłać 
odpowiednie formularze. 

Posiedzenie Komitetu sprowa- 
dzenia zwłok gen. Bema do 

Polski. 

TARNÓW. Dziś odbyło się po- 
siedzenie komitetu sprowadzenia 
zwłok gen. Bema do Polski. 

Uchwalono zwrócić się do p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, do na- 
czelnych władz rządowych i woj- 
skowych z prośbą o pomoc i po- 
parcie działalności komitetu oraz 
o podjęcie u władz odpowiednich 
krajów przez które zwłoki będą 
transportowane kroków dyploma- 
tycznych w sprawie ułatwień prze- 
wozowych. (Pat). | 

SPORT. 
Makabi 11—85 p. p. 4:0 (1:0). 

W niedzielę dnia 19 b. m. na 
boisku Makabi odbyły się zawody 
piłki nożnej o mistrzostyo kl. „B* 
pomiędzy Makabią II, a 85 p. p. z 
Nowo-Wilejki, 

Do przerwy gra otwarta. Dopiero 
pod koniec pierwszej połowy Tep- 
per, uzyskuje dla swych barw 
bramkę. i 

Po przerwie gracze 85 p. p. nie 
mogli wytrzymać tempa nadanego 
przez młodych graczy Makabi; u- 
widocznił się brak treningów u 
wojskowych. ^ 

Drugą bramkę z karnego pew- 
nie strzela dla Makabi Gisin, co 
zabójczo poddziałało na wojsko- 
wych, którzy zaczęli grać jakby od | 
niechcenia. Dalsze dwie bramki 
strzelają Aniłowicz i Tepper. Sę- 
dziował poprawnie p. Frank. (ks) 

Wilja — Makabi 2:1 (0: 0). 

Po zawodach o mistrzostwo od- 
były się zawody towarzyskie pomię- 
dzy Wilją a Makabią przyczem zwy- 
cięstwo uzyskała lepiej grająca Wil- 
ja, która do tych zawodów wystą- 
piła z 3 graczami rezerwowymi. 
Do przerwy pomimo obustronnych 
wysiłków gra nie przynosi rezulta- 
tu. Po przerwie całą inicjatywę bie- 
rze w swe ręce Wilja, która już 
prawie nie schodzi z boiska gospo- 
darzy i posyła jedną po drugiej 
„bomby* na bramkę gospodarzy, 
lecz świetnie grający w tym dniu 
bramkarz Makabi, ku ogólnemu 
zdziwieniu broni przytomnie, lecz 
nie wszystkie strzały można obro- 
nić. Honorową bramkę dla Makabi 
w ostatniej minucie uzyskał z za- : 

ania podbramkowego Jalow- 
cer. Sędziował przeciętnie p. Katz 
z Makabi. 

Zawodom przypatrywało się о- 
koło 1500 osób. (ks)
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Teatr i muzyka. 
‚ — Teatr Polski (sala Lutnia). 

„Miłość czuwa" — Caillaveta i Flersa, 
którą wystawił wczoraj po raz pierwszy 
Teatr Polski — jest komedją niezmier- 
nie wesołą, jednak nie pozbawioną 
szczerego sentymentu, nie posiada scen 
drażliwych, a więc z przyjemnością mo- 
że być słuchaną zarówno przez doro- 
słych, którzy w Teatrze szukają miłej 
rozrywki, jak i przez młodzież. 

Dzis w dalszym ciągu „Miłość 
czuwa”. 

W przygotowaniu komedja Ver- 
neuilla „Azais*. 

Początek o g. 8-ej m. 15 wiecz. 
„Kasa czynna od g. 11-ej rano do g. 

9-ej w. bez przerwy. 
— Przedstawienie popołudniowe 

w Teatrze Polskim. Wobec nadzwy- 
czajnego powodzenia, kierownictwo Te- 
atru wystawia raz jeszcze w niedzielę 
nadchodzącą 26-g0 bm. doskonałą ko- 
medją Katerwy „Urwis“, 

- Bilety już są do nabycia w kasie 
Teatru od g. 11 — 9 w. 

Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł. 
— Koncert Poranek w „Lutni*. 

W niedzielę 26 bm. o godz. 12-ej m. 30 
odbędzie się pierwszy poranek symfo- 
nicznej muzyki, urządzony przez nowo- 
powstałe Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne. Koncert ten ma na celu za- 
znajomienie Wilnian z celami Towarzy- 
stwa oraz jego dotychczasową działal- 
nością. 

Przemówienia wygłoszą pp. Józefo- 
wicz, Wierzyński, Wyleżyński, oraz Sze- 
ligowski, zaś orkiestra symfoniczna wy- 
kona utwory Moniuszki, Liszta, Sibeliu- 
sa, oraz Litolfa. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 

— Kino „Polonia“ („Przekleństwo 
zakazanej miłości*). Glorja Swanson — 
nazwisko zawsze pociągające. W _ filmie 
„Przekleństwo zakazanej miłości* arty- 
stka bierze udział w intrygach dworskich 
władców jakichs państewek, leżących 
oczywiście, gdzieś w okolicy Bałkanów. 
Wartość tego filmu podnosi pomysłowa 
i subtelna reżyserja utalentowanego Al- 
lan Dwan. Amerykanie przepadają za 
wszelkiemi historjami królewskiemi, naj- 
bardziej lubią bajki o królewnach i kró- 
lewiczach. Film omawiany jest pótrakto- 
wany z taką właśnie „prostotą ducha". 
Film ma wielkie powodzenie. Glorja 
Swanson z powodzeniem przezwycięża 
wszystkie trudności roli. 

is MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej 

odłożone. Zapowiedziane na czwar- 
tek dnia 23 b. m. posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej zostało odłożone, a 
to z powodu przypadających w 
tym dniu swiąt żydowskich. (ks) 

— Posiedzenie komisji rewi- 
zyjnej. W piątek dnia 24 b. m. o 
godz. 8-ej wieczór w lokalu magi- 
stratu miasta Wilna odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji rewi- 
zyjnej. (ks) 

Wstępujcie do L. O. P. P. 

  

  

Kino kameralne 

Polonja 
Mickiewicza 22.   

— Informacje w sprawie ma- 
sowego przemeldowania ludności. 
Zapowiedziane przemeldowanie lud- 
ności potrwa około 6 miesięcy. 
Procedura składania podań będzie 
się przedstawiać następująco. Wszys- 
cy właściciele domów, względnie 
administratorzy domów zostaną za- 
opatrzeni w blankiety, które będzie 
musiał zakupić po 20 groszy, każ- 
dy mieszkaniec do lat czternastu 
otrzymuje blankiet darmo. Po 
wypełnieniu odnośnych rubryk blan- 
kietu przez właściciela domu, względ- 
nie przez administratora, po dołą- 
czeniu do nich wszystkich potrzeb- 
nych dokumentów, składa się je w 
odnośnych komisjach przemeldun- 
kowych przy poszczególnych komi- 
sarjatach policji. Wszyscy obywa- 
tele zostaną podzieleni na 4 kate- 
gorje: 1) obywatele, którzy posia- 
dają dowody obywatelstwa (błękit- 
ne książeczki) po przemeldowaniu 
otrzymają dowody z powrotem 2) 
obywatele, którzy mają wszystkie 
dokumenty potrzebne dla uzyska- 
nia dowodu obywatelstwa — otrzy- 
mają je w ciągu 2—3 dni. 3) Oby- 
watele. którzy nie posiadają wszyst 
kich dokumentów, ale mają prawo 
do otrzymania obywatelstwa—otrzy- 
mają je w ciągu 6 miesięcy po zło” 
żeniu podania. 4) Obywatele państw 
obcych, których rejestrację prze- 
prowadza się w celach statystycz- 
nych. 

Wreszcie otrzymają dowody o- 
bywatelstwa mieszkańcy m. Wilna 

«którzy nie posiadają żadnych do- 
kunientów, ale powołają się na 2 
wiarygodne osoby które poswiad- 
czą o ich autentyczności i upraw- 
nieniu do otrzymania obywatel- 
stwa. 

Ponadto mieszkańcy, którzy w 
swoim czasie złożyli już podania o 
obywatelstwo w komisarjacie Rzą- 
du i otrzymali odpowiedź odmow- 
ną, albo dotychczas dowodów oby- 
watelstwa jeszcze nie otrzymali 
mogą teraz składać podanie pow- 
tórnie do komisyj przemeldunko- 
wych. (Zdan.) 

— Delegacja żydowska w Ma- 
gistracie. W dniu wczorajszym do 
prezydenta m. Wilna zgłosiła się 
delegacja żydowska w osobach 
Rudnickiego i Kruka, która przed- 
łożyła p. prezydentowi dezyderaty 
ludności żydowskiej w sprawie ma- 
jącego się z dniem 1 października 
rozpocząć ogólnem przemeldowa- 
niem się całej ludności m. Wilna. 
Wspomniani delegaci domagali się 
przydzielęnia do komisyj paszpor- 
towych przy komisarjatach policji 
2 żydów przewodniczących komisji 
i 4 żydów jako siły kancelaryjne. 

Nadmienić należy, iż dotychczas 
Żydzi mają zapewnioną obsadę 4 

  

stanowisk w komisjach paszporto- 
wych na ogólną ilość 18. (z) 

— Ładny gest. Magistrat m. 
Wilna postanowił dać do dyspo- 
zycji władz wojskowych w miejskim 
kinematografie który obecnie wy- 
swietla film p. t. „Miłość przez 
ogień i krew* w ciągu trzech dni 
1000 darmowych miejsc dziennie 
dla żołnierzy. (z) 

— Prośba pracowników miej- 
skich. Związek pracowników miej- 
skich zwrócił się w dniu wczoraj- 
szym do Magistratu wileńskiego z 
prośbą, żeby Magistrat przy zawar- 
ciu umowy na dostawę węgla za- 
mówił również pewną ilość dla 
członków zwjązku. (ks) 

— Magistrat ma dość protek- 
toratów. W dniu wczorajszym Dy- 
rekcja dróg wodnych powiadomiła 
Magistrat wileński, iż będzie mo- 
gła przystąpić do budowy zimo- 
wych przystani dla statków miej- 
skich o ile magistrat obejmie pro- 
tektorat nad niemi, Magistrat na 
propozycję tą nie zgodził się. (ks) 

— Przymusowy wycier komi- 
nów. W związku z przymusowym 
wycierem kominów, Magistrat wi- 
leński w najbliższych dniach zaan- 
gażuje 3 kominiarzy którzy będą 
mieli powierzony nadzór nad wszyst- 
kiemi kominami w Wilnie. (ks) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zamknięcie sezonu w 
Uzdrowisku Akademickiem w 
Nowiczach. Zarząd Bratniej Pomo- 
cy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie podaje do wiadomości, 
iż w najbliższą niedzielę t. j. dnia 
26 września r. b. odbędzie się zam- 
knięcie sezonu  kuracyjnego w 
Uzdrowisku Akademickiem w No- 
wiczach. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Inspektorat Szkolny m. 
Wilna przypomina po raz wtóry, 
że wszystkie dzieci w wieku szkol- 
nym, urodzone w latach 1917, 1918, 
1919 winne być już bezwarunkowo 
zapisane przez swych rodziców |ub 
opiekunów — do szkół powszech- 
nych w swoim rejonie w terminie 
do 15.1X 1926 r. 

Dzieci już do szkół powszech- 
nych uczęszczające, jeżeli nie wy- 
szły z wieku szkolnego, podlegają 
również przymusowi szkolnemu i 
nie mogą nauki przerywać. 

W razie stwierdzenia niezapisa- 
nia dziecka do szkoły z winy ro- 
dziców lub opiekunów przez osobę 
specjalnie w tym celu delegowaną 
przez Zarządy szkół powszechnych, 
winni będą pociągani do odpowie- 
dzialności prawnej i karani grzyw- 
ną do 100 złotych lub aresztem. 

WOJSKOWA 

— Przysposobienie wojskowe 
w hufcach szkolnych. Z dniem 1 
października r. b. rozpocznie się w 

Nad program: 

Przekleństwo zakazanej miłości  fiktualności wioseme 1926 roku. 
  

Kino - Teatr 

„Helios* 
Wilenska 32.   

Premjera! Wieczór poświęcony pamięci niezapomnianego bożyszcza kobiet 
który ukaże się w swej ostatniej, najbardziej atrakc. kreacji p. t. Rudolfa Valentino 

Ten, za którym szaleją kobiety Erot. dram. w 10 akt. Nad program sensacja 
Pogrzeb Rud. Valentino. Seansy o g.6,8 i 10 
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DZIŚ 3 

przy ul. WIELKIEJ Nr. 4 

OTWARCIE FILJI 
detalicznej sprzedaży CUKRÓW i CZEKOLADY 

Warszawskiej fabryki 

B-ci IŁOWIECKICH 

Dobry zarobek 
mogą mieć inteligentni 
młodzi ludzie płci 0- 
bojga pracując na pro- 
centach. Szczegóły w 
Biurze  Reklamowem 

S. Grabowskiego, 
Garbarska 1. 1571-3 

Lekcji rystmku i małar- 
SIWA udziela art.-malarz 

W. Dunin-Marcin- 
kiewicz. Informacje i za- 
pisy (w Domu Sztuki, ul. 
Mickiewicza d. 23/25) od 
g. 5—6 i pół w, codzień. 

1569-5 

  

  

  Upakowanie wykwintne 
Twar nalepnej jatośi | Gatunki delikatne 

jak deserówka, pomadki i t. 
nadchodzić będą co dzień 

świeże   

Za trzy złote 

p. 25 kilogramów cukra 
Zwracać się. Stanisław 
Krzestowski, Sokołów   

    

  

Przyjechała słynna 

UWAGA! Wyroby nasze przewyższają jakość zagranicznych i są znacznie taisė, 2 

KES Kr W, н    
1490 

Podlaski. 1537-2 

Dowynajęcia 
2 pokoje na parterze 

z front. wejściem. 
ь w na rodzenie a, Tatarska 3—25. 1564 

wróżka - chiromantka „; AE z 3-ch albo vė son Dr. IL. Burak 
wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- Dzielnica obojętna. Czynsz 1000 zł. rocznie. 

_ leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, Są- Wygody wymagane. Wiadomość w admini- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy- strącji „Kurjera Wileńskiogo*. 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie naschody. yGDNWGDNGONGOMOGHNGONGDNADO 

  
Wydawca 'Tow. Wydaw, „Pogoń* sp. z ogr. odp. 

    

Akuszerja i choroby 
kobiece. 

Ul. Zawalna 16, tel. 564. 
W. Z. P. Nr. 43. 1460 

1568 

poszczególnych hufcach szkolnych 
normalna praca przysposobienia 

wojskowego. w) 

SPRAWY ZYDOWSKIE 
— Zjazd przedstawicieli śmin 

żydowskich. 27 b. m. odbędzie się 
zjazd przedstawicieli gmin żydow- 
skich na kresach wschodnich. 

Na powyższym zjeździe oma- 
wiane będą sprawy związana z tem, 
czy gminy żydowskie mają być 
czysto religijne czy też narodo- 

wościowe. W) 

ZE _ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Wojewoda p. Raczkiewicz 
honorowym prezesem Okr. Zw. 
Oficerów Rezerwy. Dnia 19 b. m. 
Wojewoda Wileński p. Władysław 
Raczkiewicz przyjął delegację Okrę- 
gowego Związku Oficerów Rezerwy 
w Wilnie, która zwróciła się do p. 
Wojewody o przyjęcie godności 
prezesa honorowego Związku Okrę- 
gowego i wręczyła mu odznakę 
członka związku. 

Pan Wojewoda przyjął ofiaro- 
waną mu prezesurę honorową 
i następnie, jako już honorowy 
prezes Okręgowego Związku Ofice- 
rów Rezerwy odbył z delegacją 
krótką konferencję, zaznajamiając 
się z bieżącą pracą Związku Okrę- 
gowego i jego zamierzeniami na 
przyszłość, obiecując równocześnie 
swe współdziałanie ze Związkiem i 
pomoc. (z) 

— Filja Związku Artystów 
Scen Polskich w Wilnie. Dn. 18 
b. m. na zebraniu organizacyjnem 
Fiji Z. A. S. P. wyhrany został 
Zarząd w osobach: pp. Wyrwicz- 
Wichrowski Karol (przewodniczący), 
Detkowski Leopold (sekretarz), Pu- 
rzycki Stanisław (skarbnik), Woltej- 
ko Leon i Malinowski Wacław (ko- 
misja rewizyjnai sąd koleżeński). 

— Inspekcja w Związku Strze- 
leckim. W dniu 21 b. m. Szef Szta- 
bu Głównego Związku Strzeleckie- 
go kapitan Fularski przeprowadzał 
inspekcję w Związku Strzeleckim. 

Wieczorem tego samego dnia 
kapitan Fularski odbył konferencję 
w lokalu Wileńskiego Okręgowego 
Związku Strzeleckiego, na której 
byli obecni: Prezes Witold Abramo- 
wicz. Komendant Okręgu T. Młod- 
kowski, szef sztabu Okręgu Wileń- 
skiego K. Lange, inspektor Muzycz- 
ka, kom. miasta Wilna Mroczkie- 
wicz i komendant powiatu Wileń- 
sko-Trockiego Żemło. (x) 

— Rozpoczęcie prac w Zwią- 
zku Strzeleckim. Z dniem 20 b. 
m. rozpoczęła się normalna praca 
w komendzie Związku Strzeleckiego 
obwodu m. Wilna. W ćwiczeniach 
wojskowych bierze udział narazie 
3 kompanie liczące około 300 osób 
młodzieży przedpoborowej. (x) 

— Wileńskie T-wo Przeciw- 
gróźlicze. Zarząd Wileńskiego T-wa 
Przeciwgruźliczego składa Koleg- 
jum Ewandielicko-Reformowanemu 
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Do „kurjera Wileńskiego” | 
ogłoszenia 

i do wszystkich pism na bardzo dogodnych wa- 
runkach przyjmuje 

BIURO REKLAMOWE 
Stefena Grabowskiego | 
w Wilnie, Garbarska 1. 

0WGOMWGDNGOWGONWGHONGDNGOWGONWGEO0JC e) 

  

NOWOOTWORZONY 

„BAR WSCHODNI“ 
(były, „Tunel”) — ul. Mickiewicza 22. 

Śniadania, obiady i kolacje. Dla amatorów: sza- 
szłyki, czebureki, solanka i t. p. 

Muzyka. Gabinety. Śpiew. Ceny dostępne. 
Kuchnia pod kierunkiem wykwalifikowanego > 

A zesa kuchmistrzów. 

w Wilnie serdeczne podziękowanie 
za uznanie pracy Poradni tegoż 
T-wa i rzeczowe poparcie tejże 
Poradni w postaci udzielenia: za- 
pomogi w wysokości 500 złotych. 

— Nowe stowarzyszenia. Wła- 
dze wojewódzkie zarejestrowały о- 
statnio następujące stowarzyszenia: 
straże ogniowe ochotnicze w No- 
wych Trokach, Olkienikach, Mej- 
szagole i w Podbrzeziu, Kółka Rol- 
nicze „Plon* w  Sudeniu, gminy 
Niemenczyńskiej oraz „Świt* w 
Santoce. Stowarzyszenia dobroczyn- 
ne pod nazwą „(iemitos Gezet* 
w Rudziszkach, Podbrzeziu, Pod- 
brodziu i Łyngmianach. (z) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— A.. zbójców było 12. Oneg- 
dej w teatrze „Lutnia* ppułkowni- 
kowi Bobiatyńskiemu w czasie 
przedstawienia został skradziony 
z kieszonki u kamizelki złoty ze- 
garek wartości kilkuset złotych. 

Zaalarmowank policja dla odna- 
lezienia sprawcy kradzieży wpadła 
na świetny pomysł, który dopro- 
wadził do zwrócenia p. ppłk. Bo- 
biatyńskiemu skradzionego złotego 
zegarka. 

Policja kryminalna aresztowała 
12 najwybitniejszych kieszonkow- 
ców wileńskich, przestrzegając ich, 
iż będzie ich tak długo trzymać w 
więzieniu, aż zegarek znajdzie się 
w ręku prawego właściciela. 

Wczoraj o godzinie 7 m. 30 
chłopiec lat kilkunastu zadzwonił 
do mieszkania p. ppłk. Bobiatyń- 
skiego i wręczył służącej mały pa- 
kiecik. 

Był to skradziony onegdaj złoty 
zegarek. (z) 
    

Z sądów. 
Brylanciarze. 

Przed dwoma laty poszczególne 
komisarjaty policji i ekspozytury 
śledczej na miasto Wilno stale by- 
ły niepokojone  alarmami ofiar 
sprytnej bandy brylanciarzy, która 
w bardzo pomysłowy sposób wy- 
łudzała od naiwnych większe sumy 
pieniędzy, dając wzamian fałszywe 
sukno lub miast brylantów mis- 
ternie wyszlifowane szkiełka czes- 
kie. Banda ta operowała koło dwor- 
ca kolejowego, na ulicy Zawalnej, 
Kolejowej Kijowskiej. Miejscem scha- 
dzek i narad pomysłowej bandy 
była osławiona piwiarnia znana z 
procesu „Bruderfereinu*, w której 
mieścił się sztab tego „bratniego 
towarzystwa." 

Wczoraj na łąwie oskarżonych 
w sądzie apelacyjnym — zasiedli 
główni członkowie bandy brylan- 
ciarzy: Abram Drajcer, Chaim Blin- 
der, Hirsz Hajmowicz i Helena Za- 
łęska, którzy w sądzie okręgowym 
zostali skazani każdy na 3 lata 
więzienia. 

Sąd Apelacyjny zmniejszył ka- 
rę Załęskiej do 1 roku więzienia i 
pozostałym do 2 lat. (Zdan) 

Partyzant. 

W tym samym dniu na ławie 
oskarżonych w Sądzie  Apelacyj- 
nym zasiadł Wincenty Wilczyński, 
członek zlikwidowanej „bandy par- 
tyzantów  litewsko - biatoruskich“, 
która została zorganizowana przed 
trzema lata w Mereczu w celu о- 
derwania wschodnich ziem od Rze- 
czypospolitej i utworzenia nieza- 
wisłej republiki litewsko-biatorus- 
kiej. Organizacja ta, jak dowiodło 
śledztwo i przewód sądowy  roz- 
porządzała składami broni i amu- 
nicji, wielką ilością  materjałów 
wybuchowych i t. d. Wszyscy jej 
członkowie siedzą dawno w  wię- 
zieniu, skazani przez Sąd Okręgo- 
wy w Grodnie. Wincenty Wilczyń- 
ski został aresztowany ostatni. Sąd 
Apelacyjny, biorąc pod uwagę niz- 
ki poziom umysłowy oskarżonego, ' 
młody wiek, i nierozumienie istoty 
czynu zmniejszył mu karę z 4-ch 
lat na 2, zaliczając równocześnie 
na poczet kary areszt prewencyj- 
ny. (Zdan). 

„Niechlubne wspomnienie 
po p. Hołowni.* 

Odroczenie rozprawy. 

Wczoraj w wydziale karnym 
Sądu Okręgowego w Wilnie miała 
się odbyć sprawa Hryniewiczów, 
Kopalińskiego i innych oskarżo- 
nych z art. 51,667 cz. I o fałszer- 
stwo dokumentów na których pod- 
stawie dzierżawiony był folwark 
Jaźno w powiecie Dziśnieńskim. 
Ponieważ w sprawę tą był wmie- 
szany sędzia śledczy Bogdanow, 
który zniszczył dowody rzeczowe i 
podobno do pewnego stopnia b. 
prokurator Sądu Okręgowego w 
Wilnie p. Hołownia, który miał 
kazać skompromitowanemu sędzie- 
mu śledczemu Bohdanowowi sy- 
mulować warjata by uniknąć skan- 
dalu — sprawa zapowiadała się 
nader ciekawie. Jednakże z powo- 
du niestawienia się kilku świadków 
i 2 oskarżonych rozprawa została 
odroczona na czas nieograniczony. 

(Zdan.) 
  

  

Ofiary 
złożone w administracji „Kurjera Wi- 

lefskiego““. 
„P. W. Romerowa na pomnik budu- 
jący się dla poległych przy oswobadza- 
niu Wilna 5 zł. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 

8. 

  

filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5— 

Kobieta-Iekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5' Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. 

  

  

Tel. 82. 1471   Do odnajęcia 

  

DRURARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 
CZASOPISMA, 

KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KŠIĄŽI 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE I SUMIENNE. 

Sp. z 0. 0. 

Telefon Nr 8—93 

KI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE     

2 pokoje umeblowane 
lub bez mebli, ze wszel- 

kiemi wygodami. 
Wiadom. w Biurze Re- 

  

Z inicjatywy byłych Członków Zarządu 
Wileńskiego T-wa Wzajemn. Kredytu 
proszeni są członkowie powyższego T-wa o 
przybycie do sali obrad Rady Miejskiej (Do- 
minikańska 2) w d. 8 października r. b. na В 
godz. 6 pp. na Walne Zgromadzenie w celu 
omówienia stanu rzeczy, dotyczących tego 
T-wa, ewentualnie likwidacji interesów T-wa. 

W razie nie przybycia dostatecznej ilo- p 
Ści członków na godz. 6, następne zebranie, 
bez względu na ilość obecnych członków, 
odbędzie się tegoż dnia o godz. 7. 

ne. 
esės 

Ę LINDEWIESE 
dw Polsce 

Leczenie ciężkich 
chorób metodą M 

Schrotha. 

Sanatorjim KORO 
Skolimow pod War- 
szawą, tel. Nr. 20. 

(| Cały rok otwarte. F) 

DOROBAERERAGEOCA 
1527 -7 
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Poszukuje się agentów 1515- 
w miastach i na prowincji dla rozpowszechnie- 
nia bardzo użytecznego przedmiotu. Zarobek do- 
bry. |-szy Wileński Zakład artystycznych por- 
tretów L. MIZEREC, Wilno, ul. Ś-to Jańska 6, 

  

   

  

uchennych  „Alumi- 
nit*, Gdańska 6, poleca 
naczynia aluminiowe, €- 
maljowane oraz wszelkie dy, 

  wyroby dla gospodarstwa 
  

Zakład 
gorsetowy „JEANETTĖ ** 

Otrzymano nowe modele pasów. 
Pasy gumowe, lecznicze i specjalnie do odm. 
stanu. Obstalunki według przepisów lekarzy. 

Druk. „Pax', ul, Św. Ignacego 5. Tel. 8-93, 

    

Mickiewicza 
NOSZĄ SRO NZ RERZNA 

a mydła „Hygje- 
na“, 2-ga Szklanna 16, 

poleca mydła różn. gat. 
najlepszego kwalitetu. 

540-0 a-1268 

awiarnia i mleczarnia 
Jagiellońska 2-a. Śnia- 

dania, obiady i kolacje. 
Obiad—zł. 1,10 i różne 
świeże przekaski i napoje. 

bonament—znacz- 
ny rabat. 

a - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

amcze, Królewska Nr. 9. 
niadania, obiady i kola- 

Obiad z 3-ch dań 
1 złoty. Gabinety. 1498-b 

RO Wielka Nr. 5, 
wejście z podwórza. 

Śniadania, obiady i kola- 1 
cje. Obiad z 3-ch dań z 
chlebem 1 zł. 10 gr. Mie- 
sięcznym Bas 

konk sklep naczyń jeniec męski P. Radzi- 
ki wiłowski, 

o 8, wykonywuje a. liao io Laikas 
unki w/g ostatniej mo- b-1250 + mydła i świec 

domowego po niskich ce- (pi i-lubin" A 

gael: AA 1 założ. w 1840 r. 
ul. Dominikańska 17. 

Legarmistrz 
tecka Jė 1, 

erata, linoleum, chodni- 
ki jutowe, wycieraczki, 

brezent do wozów, kalo- 
sze i pilśniaki po cenach 
najtańszych I. Wildsztej- 

  

klam. S.Grabowskiego || а-1395 na, Rudnicka2.  1484-a 
Garbarska 1, tel. 82. jągłodajnia M. Rudz 

1561 "Zawalna 26-20 Śnia: Nolir leczniczy "uw" 
dania, obiady, kolacje, Trocka 10. a-1112 
przekąski. Ceny dostęp- 

D.H. BRACIA CHOLEM 
założ. w r. 1846, Kwia- 
owa 5. Tel. 3-53. i919. 

lazo, blachy, belki, ar- 
tykuły techniczne, budo- 
wlane, cement, papa etc. 

b-1308 

1469-a 

  

jaczność! Wszelkie do- 
datki do gorsetów w 

sklepie galanteryjnym M. 
Sobola, Niemiecka 17. 

on specjalnie mę- 
b skich kapeluszy prze- 

© rabia ze starych na nowe 
na najmodniejsze fasony. 
Z. JOC, Niemiecka 24. Subocz 7, 21327 

„ Fejgelson, skład 
fabryczny — Oszmiański 

b-1320 
Najstar- 

i zaul. 2. + irma 

awalna 40. Sprzedaż 
kupno podręczników 

szkolnych we wszystk. ję- 
zykach oraz įmaterjaty 
piśmienne. Ceny dostępne 

b-1236 

B. Swirski, 
Uniwersy- 

a-1113 

ye Ch. Straža, 

i 

Rędaktor odpowiedzialny Michał Szukiewięz 
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