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dwójnie interpretowaną, ponieważ mia Ona 

_. podwójne oblicze. Traktat locarneński miał 

w chwili swego powstania podwójny cha- 

rakter: z jednej 

dyplomatycznym przedstawiającym dla Pol- 

Ski bezpośrednie niebezpieczeństwo, z dru- 

giej strony próbą normalizacii francusko- 

niemieckich stosunków, przedewszystkiem 

co do kwestji nadreńskiej. Pierwszy, to zna- 

czy antypolska tendencja miała mało wspól- 

nego ze sprawą stosunków  francusko-nie- 

imieckich. Szło tu o brytyjskie pociągnięcie, 

mające na celu rozbicie niemiecko-rosyj- 

skiej współpracy kosztem Polski. W jednym 

  

Niemiec. 
(przeciwny ich zamierzeniom, ponieważ al- 

Polityka locarneńska musi być po-, bo przez grożenie Fraacji albo przez zbyt. 

jaskrawe wystąpienia antypolskie dumę: 

strony był instrumentem | 

Francuzów ranią lub ich podejrzliwošč bu- 

dzą. 

i Naogół sądze, że w najlepszym, na- 

wet dla przyjaciół zbliżenia francusko-nie- 

„mieckiego razie, istnieje granica dla tej 

współpracy, która nie pozwoli na przyję- 

ze swych oststnich artykułów we wrześniu, | 
baron Rheinbaben, gadatliwy konfident d-ra 

Stresemanna, to wypaplał. W międzyczasie | 

skierowane bezpośrednio przeciw Polsce 

ostrze polityki locarneńskiej o tyle straciło 

na ostrości, że Polska zdołała się ustabili- 
zować i Anglii zaimponować — co jest je- 
dnym z wielkich sukcesów ostatnich dwóch 
lat polskiej polityki zagranicznej —i wresz- 
cię, że szereg niemieckich błędów ten pro- 

"ces jeszcze bardziej uwypuklił. Druga stro- 
na polityki loczrneńskiej nie dała się uni- 

knąć i byłaby powoli nawet przy mniej 

+. sprytnej polityce, niż nią jest polityka d-ra 

Stresemanna, doszła do skutku, choć może 
wśród większych trudności. Stoi ona w 

związku z usunięciem stanu przejściowego, 

wywołanego przez Sam traktat Wersalski, 

wymagającego minimalnego stopnia logiki 
u partnera uiemieckiego, wobec silnej woli 

Aljantów do wprowadzenia Niemiec, choćby 
luż ze względów pieniężnych, z powrotem 

w szeregi państw. Ta kwestia musi być kie- 

dyś, prędzej lub później, załatwioną i mo- 
źna ją z Polską tylko relatywnie łączyć, w 

każdym razie nie w tym sensie, uregulowa- 

nie bądących między Francją a Niemcami 

w zawieszeniu spraw iest ipso facto akcją 

antypolską; również nie w tym sensie, że 
się a priori liczy z porzuceniem Polskijprzez 

Francję, lecz wtym sensie, że uznana przez 
Francję zasada nierozerwalności całokształ- 

tu problemu bezpieczeństwa będzie z ed- 

powiednim naciskiem postawioną. Nie mo- 
żna również wątpić o tem, że polska poli- 

tyka zzgraniczna tej zasadzie zapewni przy 

rokowaniach w sprawie ewakuacji Nadrenji 

pełae zastosowanie. 

Na tle tych logicznych przesłanek 
przedstawia się tylokrotnie omawiane fran- 

cusko-niemieckie zbliżenie o wiele mniei 

niebezpiecznie. Za dalekoby nas to zapro- 

wadziło, gdybyśmy tutaj chcieli problem 

tego zbliżenia poddać gruntownemu zbzda- 

niu. Na pewne momenty pragnęlibyśmy 

jednak zwrócić uwagę. Fałszywem jest mnie- 
manie, że tendencja do zbliżenia istnieje w 

Niemczech ogólnie. Prawda, prawica czę” 

sto pracuje ze Stresemannem, często mu 

sekundaje, niemniej jednak istnieje opór 
przeciw Francji, którego on nie złamie i 

który jego politykę będzie zawsze krzyżo- 
wać. Wystarczy wskazać na rozłam do któ- 

rego doszło pomiędzy jego pariją a Stahl- 
hęlmem przed niewielu tygodniami, rozłam, 

który — vide program stającego się coraz 

bardziej aktywnym czynnikiem Stahlhelmu | 
— węwnętrzno-polityczną platformę Stre- 

semanna silnie osłabia. Za bardziej 

żam  frankofilskie Stosunki socjalistów, 

szczególnie stosunki posła Breitscheida, Szcza w tym Środowisku pevne truizmy 
i ten kierunek przez porażkę w : 

sprawie pancernika oraz przez genewskl : 
chociaż 

" występ Millera jest dosyć silnie obciążo- 

ny. Lecz i na francuskiej lewicy posiada 
Polska prawdziwych przyjaciół i dadzą się 

pozyskać dalsi przyjaciele. Najbardziej cic- 

kawą zdaje mi się w każdym razie być 

akcja Loucheur'a, ponieważ opiera się ona 

na podłożu ekonomicznem. 

Jeszcze jeden czynnik należy uwzględ- 

nić, który często raczej negatywnie aniżeli 

pozytywnie działa, mianowicie licznych nie- 

mieckich panów, pracujących we Francji 
nad zbliżeniem. Jak możemy to udowod- 

nić, panowie ci często osiągają cel wręcz 
  

*) Początek artykułu we wczerajszym ви- 
merze „Kurjera Wileńskiego". 
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| cie przez taką, w historji niczem nieuza- 

„sadnloną kolaboracię rozmiarow, ktėreby 2 
Francji zrobiły bezwolny instrument w rę- 

kach Niemiec. Za tem zdaniem przemawia- 

ją momenty psychologiczne 1 polityczne. 

Momenty psychologiczne ilustruje d'Or- 

messon w Świetny Sposób za pomocą ©- 

wego wiersza Alfreda de Vigny: 

„Les deux sexes mourront chacun 

de son cótć....” Polityczne momenty same 
  
się narzucają: polegają one na tem, że 
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Francja w polityce europejskiej nie jest 

żadną jednostką, lecz najważniejszem ogoi- 

wem wykończonzgo systemu bezpieczeń- 
stwa, którego Niemcy za pośrednictwem 

swej dyplomatycznej dziełalności we Frar- 

) 

  
i 
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nję, mma swoje własne, od stuleci znane 
zdanie. Zatrzymujemy się narazie na tem. 

Pomiędzy zarzutami, które p. Mackie- 
wicz przeciw mnie podnosi, znajduje się 

również i ten, że wskazałem „znowu* na 

gospodarczą zależność Prus Wschodnich 

od Polski, ponieważ przykład Gdańska t- 

dowadnia „jak trzeba być ostrożnym w Szta- 

fowaniu argumentami o ekonomicznem 
ciążeniu w polityce międzynarodowej”. Są-     

i 

 wnej satysfakcji 

| hr. a Ormesson, swoją pracę zakończył żą- 
: 

dzę, że nie potrzebuję udowadniać niesłu- 

szności tego archaistycznego poglądu, po- 

nieważ to „cjążenie' dzisiaj w polityce 

światowej już tylko przez nieliczne jednost- 

ki jest niedoceniane. Co do poszczególnych 
wypadków jednak, do których p. Mackie- 
wicz ten pogląd stosuje, to przguąłbym co 

do Pras Wschodnich zwrócić jego uwagę 

nafakt, że przed kilku dniami dopiero po- 

jawił się w publicystyce niemieckiej symp- 
tomatyczny głos © separatyzmie wschod- 

nio-pruskim, opartem na podłożu ekono- 
micznem — rewelacje „Wejtbiihne”, które- 

mi się zajął również i „Kurjer Wileński*; 

co do Gdańska chciałbym mu tylko przy- 
pomnieć, że przykład uporu Gdańska wł.- 

Śnie dzisiai nie jest aktusinyw, kiedy w Wol- 

nem Mieście mimo bardzo siluych prądów 
przeciwnych zaznaczyło się odprężenie w 

stosunku do Polski, odprężenie malące 
swoje wytłomaczenie jedynie w powolnym 

wzroście zrozumienia gospodarczych ko- 

nieczności Gdańska przez tamtejsze koła 

polityczne. - 
Oszczędziłem memu krytykowi kilku 

dalszych mocnych słów, kiedy nazwałem 

sam myśl przewodnią mej książzi, miano- 

wicie konieczność wewnętrznego wzmocnie- 

nia się Pols:i, jsko „truizm”. Nie bez pe- 
mogłem stwierdzić, że i 

daniem „Confiance en nous тёте5!", @а więc 

również podobnym trujzmen:. Sądzę, że to 

jęst więcej jak zbieg okoliczności. Publika-   

ж nie- : | : 
(by były przez zawodową OpoOzycię brane 

bezpieczne, chociaż nie tak efektowne, uwa- ZA 4- OPORNIE 

cje tego rodzaju nie są tylko poto pisane, 

pod nóż operacyjny, lecz po to, by speł- 

niły wśród społeczeństwa swą rolę. A zwła- 

nie mogą być za często powtarzane. 
| Emil Ruecker. 

Gdsfsk, 20 psždziernika 1928. 
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Laprzcieale. 
W związkn z wiadomościami, jakie 

ukazały s'ę w prasie o pobycie generała 
Leronda w Rumunji i projekcie jego pod- 
róży do Polski P. A. T. upoważniona jest 
do stwierdzenia, że w kołach miarodajnych 
Polski nic nie jest wiadome, jakoby te po- 
dróże miały charakter polityczny, a wszcze- 
gólności stały w jakimkolwiek związku z 
z sojuszem polsko - rumuńskim. Podane 
jednocześnie wiadomości o rzekomym wy-   sztabu generalnego są absolutnie fałszywe 

cji najprawdopodobniej nie potrafią rozsa- | 
(dzić. W danym momencie weszłaby w grę i 

|zresztą Anglja, która o ewentualnym bloku 
państw, mającym na kontynencie hegemo- 

jeździe do Bukaresztu oficerów polskięgo : 
3 
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DEMOKRATYCZNY. 

foticty w poliycznem więżient 
Pobicie i uprowadzenie więźnia politycznego. — Kedisstanął w jego 

  

kowieńskim. | 

"A 

   
Nr. 245 (1292) 

Dzień polityczny. 
Onegdaj o godz. 1 po poł. Marsza- 

"tek Piłsudski przybył do Ministerstwa Spr. 
t 

obronie — Glodėwka. ża! Wojskowych i udał się do gabinetu pods. 
stanu, gen. Konarzewskiego, z którym od- 

RYGA. 24, X. (ATE). „Secjal demokratas* donosi, że w więzieniu politycz- | był dłuższą konferencję. 

nem w Kownie wybuchły rozruchy na tle pobicia, a następnie uprowadzenia | 

 niewładomym kierunku więźnia politycznego Jurgusa. 
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reguluje obrót towarów pomiędzy obu krajami na podstawie klauzuli największego uprzywilejowania, 

Katastrofalne powodzie w dolinach podalpej-   

W obronie Jurgusa stanął między innymi uwięziony poseł sejmu litewskiego 

Kedis. Więźniowie rozpoczęli głodówką i zażądali prokuratora 

W konferencji tej wzięli również u- 
dział szef sztabu generalnego, gen. Piskor, 

'gen. Fabrycy oraz gen. Zarzycki. 

Premier, p. Bartel konferował w cią- 
Administracja więzienia w odpowiedzi na ten protest odebrała więźniom | gy dnia onegdajszego kolejno z ministrem 

słennikł i zabroniła wychodzenia na spacer. 

Więźniowie zażądali wyjaśnienia, dokąd został uprowadzony Jurgus i wysu- ; 

nęli żądanie usunięcia urzędnika, który bił węźniów i między innymi kobiety. | 
„i 

Prowizoryczna umowa handlowa litewsko- 
wegierska. 

BERLIN. 24. X. (Pat.). Bluro Wolifa donosi, że 23 b. m. podpisana została prowizoryczna umow 

handlowa pomiędzy Litwą a Węgrami. Umowa ta do czasu zawarcia stałego trsktatu handloweg 

Pożegnalne wizyty Sudakowa. 

Musi on opuścić nie tylko Łotwę ale Estonię i Litwę. 

RYGA. 24. X. Pat. Sowiecki attachó wojskowy Sudakow wyjechał! z Rygi do 

Kowna, gdzie złożył szereg wizyt pożegnalnych. i 

Sudakow został odwołany nietylko z Łotwy, lecz także i z Estonji i Litwy, gdzie 

jednocześnie pełnił obowiązki attachó wojskowego. - | 

Stanowisko attachó wojskowego nie będzie jednak w Litwie zlikwidowane, gdyż 

prace Sudakowa przejmie pomocnik jego stale przebywający w Tallinie. 

Rozruchy chłopskie na Ukrainie. 
Krwawa walka z wojskiem — Kilkaset zabi- 

tych i rannych. 
BUKARESZT, 24. X. Pat. (Rader) Według wiadomości otrzyma- | 

mych przez rumuńskie władze z Besarabji rozruchy chłopów na 
Ukrainie mają charakter bardzo gwałtowny. 

= 
r, Spraw Wewnętrznych p. gen. Sławoj-Skład- 
kowskim, Spraw Zagranicznych, p. Zale- 
skim, Oświaty, p. Świtalskim i Robót Pu- 

| blicznych p. Moraczewskim. 

Dowiądujemy się, że najbliższe po- 
siedzenie Rady Ministrów odbędzie się w 
nadchodzący piątek o godz. 5 po poł. Na 

,porządku dziennym sprawy bieżące. 
* 

Dziś o godzinie 5-tej po poł. od- 
będzie się posiedzenie komitetu ekonomi- 
'cznego Rady Ministrów. 

* 

W dniach najbliższych należy się spo- 
dziewać decyzji rządu ce do terminu zwo- 
łania sesji sejmowej. W tych dniach będzie 
przesłany do Sejmu projekt budżetu na r. 
1929—30, którego druk jest na ukończeniu. 

Jak donosi „Głos Prawdy* sesja ta 
ma być zwołana na dzień 31 b. m. 

* 

Wczoraj o godz. 6 p. p. odbyła się 
konferencja pod przewodnictwem premiera 
Bartla przy udziale min. Spraw Zagranicz- 
nych Zaleskiego, ministra Skarbu Czecho' 
wicza, Spraw Wewnętrznych Składkowskie- 
go oraz ambasadora polskiego w Paryżu 
Chłapowskiego. | 

Premjer Bartel wydał w swym  pry- 
| watnem mieszkaniu Śniadanie, w którem   Dzienniki donosza z Odesy, że chłopi z okolicy Zakierki zaatako- 

wali sowiecki dom gminny. Pomiędzy wojskiem a chłopami doszło do * tycznego, między innymi ebecny był min. 
' Zaleski, Czechowicz, Niezabytowski, amba- 
.sador Chłapowski, w. min. Grodyński i dy- 

Sprawa niewinnie straconego polskiego 
krwawej walki. Jest kilkuset zabitych i rannych. i 

robotnika 
w parlamencie meklemburskim. 

Burzliwe debaty. — Sprawą może zachwiać bytem gabinetu. 
BERLIN, 24.X. (Pat.) Sprawa niewinnie straconego polskiego robotnika rolnego 

w Niemczech Jakóbowskiego doprowadziia dziś w parlamencie eklemburskim do bu- 
rzliwej debaty, która może zachwiać byt obecnego gabiaetu w Meklemburgii. 

Były demokratyczny minister sprawiedliwości Meklsmbergji, który wówczas za- 
twierdził wykonanie wyroku na Jakóbowskim poseł Hustaedt wygłosił dziś wielką mo- 
wę atakującą w ostry sposób zarówno Ligę Obrony Praw człowieka i obywatela, jak 
i prasę berlińską, która broni Jakóbowskiego. 

Poseł Hustaedt, chociaż należy do stronnictwa rządowego zajął również stanowi- 
sko zdecydowanie opozycyjne wobec premiera, oświadczając, że cały proces Jekobow- 
skiego był najzupełniej prawidłowo prowadzony, że tylko prerajer nie dorósł do swo- 
ich zadań, dopuszczając do ostrych ataków prasowych przeciwko nieskszitelnemu są- 
downictwu meklemburskiemu, oraz że naraził Meklemburgję na kompromitację. 

Mowa posła Hustaedta ma o tyle doniosłe zaaczenie dla stosunków meklembur- 
skich, że gabinet obecny opiera się tylko na jednym głosie większości. Wystąpienie 
posła Hustaedta przeciwko rządowi rozbija obecną większość rządową i może doprc- 
wadzić do obalenia gabinetu. | | 

Premjer maklemburski Reibnitz odpowiedział na mowę Hustaedta ostrem oświad- 
czeniem, w którem podkreślił, że nie miał żadnego powodu do występowania w obro- 

nie prokuratora Millera atakowanego za jego rolę w procesie Jakubowskie- 
go, ponieważ prokurator ten zapomniał się do tego stopnia, że protestował wobec 
ministra sprawiedliwości przeciwko wtrącaniu się jego do działalności prokuratury. 

Pozatem jak oświadczył premier, Miller udzielał przedstawicielom prasy wiadomoś- 
ci nieścisłych. i 

Po przemówieniu barona Rebnitza wystąpił mówca socjalistyczny z ostrem prze- 
mówieniem przeciwko Hustaedtowi, zarzucając mu, ze on to ponosi odpowiedzialność 
za wykonanie wyroku Śmierci na Jakóbowskim. 

Żądania Niemców sudeckich. 
PRAGA. 24. X. (Pat.) Prasa donosi, że na nacjonalistycznych zjazdach niemiec- 

kich, w Bernie i Cieplicach powzięto szereg rezolucyj stwierdzających, że jakkolwiek | 
traktatem pokojowym Niemcy sudeccy zostali wcieleni do republiki czechosłowackiej, 
nie mniej historycznie należą oni do Rzeszy niemieckiej. | 

Niemcy sudeccy domagają się od Czechosłowacji własnego krajowego Sejmu, . 
własnego rządu i własnej krajowej armii. 

Niemieckie stronnictwa opracowały rzekomo już odnośny projekt zmiany konsty- 
tucji czechosłowackiej w kierunku tych żądań. — 

Przed ewentualnem przeprowadzeniem zmiany konstytucji domagają się Niemcy 
uznania autonomji niemieckiego szkolnictwa, usunięcia czeskich urzędników z teryto- 
rjum niemieckiego oraz zastąpienia ich Niemcami, usunięcia wszystkich jednojęzycz- 
nych napisów urzędowych w okręgach niemieckich zarówne w urzędach, jak i w sto- 
suńku do publiczności, wreszcie usunięcia z niemieckich terytoriów policji państwowej. 

Budowa pancernika w Niemczech. 
Akcja komunistyczna spaliła na panewce. 

BERLIN, 24.X Urzędowo ogłoszono dziś wynik akcji komunistycznej za zorgani- 
zowaniem plebiscytu przeciwko budowie pancernika. Okazuje się, iż zebrano ogółem 
1.216.501 podpisów, co wynosi 2,94 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania. 

Ponieważ do zarządzenia plebiscytu potrzeba aby ilość zebranych podpisów wy: 
nosiła 10 proc. uprawnionych do głosowania, przeto w ten sposób akcja komunistycz- 
na spaliła na panewce. 

skich. 
GRENOBLE. 24. X. (Pat). Srożące się od kilku dni w dolinach podalpejskich powodzie przy- 

bierają rozmiary katastrofalne; - 
W niektórych miejscowościach poziom wody dosięga 3 metrów, niszcząc całkowicie zbiory. 

Izera zerwała tamy I zniosła w kilku miejscach mosty. 
Mieszkańcy chronią się na wyższych piętrach domów lub też uciekają. | 
GRENOBLE. 24. X. (Pat). Iz:ra wzbiera w dalszym ciągu. Kilka wsi zostało zalanych. 

3 

wzięły udział osobistości ze Świata poli- 

rektor Departamentu Politycznego w M.S. 
Z. Jackowski. Konferencja, jaka się odbyła 
podczas przyjęcia, dotyczyła rozważań nad 
traktatami handlowemi z Francją. 

: * 

Delegacja polska do rokowań z Lit- 
wą wyjeżdża do Królewca 2 listopada. Na 
czele delegacji staje minister Spraw Zagra- 
nicznych p. August Zaleski, któremu to- 
warzyszyć będą zastępca przewodniczącego, 
naczelnik wydziału wschodniego M. $. Z. 

Szumlakowski, dyrektor gabinetu ministra, 
naczelnik Tarnowski i sekretarz generalny 
delegacji, p. Perkowski. 

Na cześć bawiącego w Warszawie po- 
sła polskiego przy rządzie niemieckim po- 

|seł niemiecki w Warszawie Raucher wydał 
obiad w salonach poselstwa. Na obiedzie 
tym byli obecni między innymi dyrektor 
departamentu politycznego w M. S. Z p. 
Jackowski, w. mio. Gliwic p. Lubomirski i 
płk. Wieniawa Długoszewski. Ze strony 
niemieckiej obecni byli wszyscy członko” 

|wie poselstwa. Ponadto obecny był poseł 
angielski Erskin i przewodniczący delegacji 
polskiej do rokowań handlowych z Niem- 
cami p. Twardowski. Po obiedzie odbył się 
raut z udziałem akredytowanych w War- 
szgwieę korespondentów pism niemieckich. 

* 

A. T.E. donosi z Berlina, że w naj- 
bliższym czasie odbędzie się posiedzenie 
rady ministrów, na którem ma być podiję- 
ta dyskusja nad kwestją rokowań handlo- 
wych z Polską. jest rzeczą możliwą, że 
rząd wystąpi z nowemi propozycjami wo- 
bec Polski. . 

Na zebraniu delegatów fabrycznych i 
dzielnicowych „P. P. S$. (dawna frakcja re- 
wolacyjna*)w O. K. R. warszawskiem jed. 
nomyślnie przyjęto rezolucję, stwierdzającą, 
że min. Jędrzej Moraczewski przywrócony 
zostaje w prawach członka partii i zostaje 
przyjęty do O. K. R. warszawskiego. Jed- 
nocześnie rezolucja zawiera zastrzeżenie, 
iż trakcja nie bierze odpowiedzialności za 

| udział p. Jędrzeja Morsczewskiego w rządzie 
* 

Wczoraj odbyło się posiedzeniz C.K. 

tezy rezolucji, jaka zostanie przedłożona 
na kongresie partjj w Sosnowcu rzez 
posłów Barlickiego | Niedzialkowskiego, 

Jak słychać, rezolucja ma być utrzy- 
mana w tonie ostrej opozycji do rządu. 

& ‘ 

Pan minister Skarbu przyjął w dniu 
22 b. m. delegację Centralnego Związku 
Zrzeszenia Urzędników Sądowych Rzeczy- 
pospolitej Polskiej. Delegacja złożyła me- 
morjał, zawierający obszernie umotywowa- 
ną prośbę, dotyczącą zaszeregowania urzęd- 
ników sądowych do wyższych stopni służ-   Ofiar w ludziach niema. Mieszkańcy okolicy odciętej powodzią dowożą żywność na łodziach. bowych. 

p. Hełówko, przewodniczący komisji p. p.: 

W. PPS. Na posiedzeniu tem uchwalono 

AŻ > A a EZ AP 
KATE SĘ a



  

Horan. 
Człowiek ten o typowym wyglądzie 

nowojorskiego dedektywa, zdobył sobie 
europiejski rozgłos przez to, że udało 
mu się wyłudzić z francuskiego minister- 
stwa spraw zagranicznych kilka dokumen- 
tów. odnoszących się do tajnego układu 
morskiego, zawartego pomiędzy Aaglją a 
Francją. 

Horan był przedstawicielem amery= 
kańskiego koncernu prasowego Hearsta na 
Francję i Belgię. Układ morski anglo-fran- 
cuski ze zrozumiałych względów interesc- 
wał najbardziej Stany Zjednoczone, jako to 
mocarstwo, przeciw któremu układ ten się 
zwraczł. To też było do przewidzenia, że 
Stany Zjednoczone uczynią wszystko, aby 
zdobyć informacje o tym akcie. Nie ulega 
przeto wątpliwości, że Horan, otrzymawszy 
polecenie zdobycia tych szczegółów, dzia- 
łał nietylko jako przedstawiciel koncernu 
prasowego. 

Horan przez dłuższy czas nie mógł 
zdobyć potrzebnych informacyj, a raczej 
dokumentów, gdyż nietyle chodziło mu o 
informacie ile o autentyczne doxumenty. 
Z kłopotami swemi zwierzył się pewnemu 
dziennikarzowi francuskiemu, który przy- 
rzekł mu swoją pomoc. Dziennikarz po- 
siadał stosunki w ministerstwie spraw za- 
granicznych. Zwrócił się więc do swoich 
znajomych w tem ministerstwie i począł 
cburzać się przed nimi na kłamstwa prasy 
zagranicznej i na niestworzone rzeczy, ja- 
kie wypisuje ona na temat zawartego po: 
rozumienia z Auglją. 

* Dał się na to złapać młody aspirant 

dyplomatyczny, który przypadkowo był w 
posiadaniu pewnych aktów, odnoszących 
się do układu, gdyż powierzono mu ekspe- 
dycję tych papierów do francuskich placó- 

wek dyplomatycznych zagranicą. Nie prze- 

czuwsjąc zapewne nic złego, i mając przed 
sobą francuskiego dziennikarza, dał mu do 
przejrzenia te papiery, pewny, że francuski 
dziennikarz nie zrobi z zawartych tam 
wiadomości niewłaściwego użytku, lecz co- 
najwyżej wykorzysta znajomość pewnych 
szczegółów w tym celu, aby prostować 
przesadzone wiadomości w prasie zagra- 

nicznej. i 
Do tego miejsca wszystko zostało 

stwierdzone i jest już znane publiczności. 
To co się jednak stało potem, gdy dzien- 
nikarz francuski otrzymał papiery do rąk, 
w jaki sposób znalazły się one w posia- 
daniu Horana, i w jaki sposób zostały 
przez niego sfotografowane a orginały 
zwrócone urzędnikowi w ministerstwie, tak 
że ten tego wszystkiego nie spotrzegł, to 
ciągle jeszcze jest tajemnicą i niewiadomo 
nawet, czy wiedzą otem władze które pro» 
wadziły śledztwo. 

Z początku nie wiadomem było, w 
jaki sposób treść dokumentów dostała się 
do prasy anterykańskiej. W kołach fran- 
cuskich przypuszczano, że dokumenty te, 
których treść znana była pewnym kołom w 
Genewie, tamtędy dostały się do rąk dzien- 
nikarzy amerykańskich. Briand w jednem 
ze swoich przemówień nawet dość wyraź” 
nie taką aluzję uczynił. Dopiero później w 
nieznany bliżej sposób — prawdopodobnie 
jednak drogą kontroli telegrafu—dowiedzia- 
no się, że sprawcą tej niespodzianki jest 
Horan, przebywający stale w Paryżu. 

Horama aresztowano i przesłuchano. 
Dziennikarz amerykański stchórzył i wydał 
swego francuskiego kolegę, który pomógł 
mu przy zdobyciu: dokumentów, podając 
równocześnie, że Francuz uczynił to za wy- 
nagrodzeniem w kwocie 10 tysięcy franków. 

Mimo, że istniały dostateczne podsta- 
wy, aby Horana osadzić w więzieniu i sta- 
wić przed sądem za współudział w kra- 

związanych z bezpie- 
władze francuskie 

dzieży dokumentów, 
czeństwem państwa, © 
ograniczyły się do wydalenia Horana z 
granic Francji. 

Gdy ta decyzja władz francuskich do- 
stała się do publicznej wiadomości, zwią- 
zek dziennikarzy angielsko-amerykafiskich 
w Paryżu zwrócił się do ministerstwa 
spraw zagranicznych z protestem przeciw 
tej represjł, stojąc na stanowisku, że rze- 
czą dziennikarza jest zbierać informacje, a 
rzeczą władz strzec swoich tajemnic. Dzien- 
nikarzom wyjaśniono jednak, że w tym 
wypadku Horan dopuścił się oczywistego 
przestępstwa, gdyż zbieranie informacyj nie 

może być w żadnym razie połączone z 
kradzieżą lub oszustwem. A w dodatku 
Horan dopuścił się najcięższego przewinie- 
nia zawodowego, wydając swego informa" - 
tora i pakując go w tragiczną wprost Sy-4 
tuacje, 

Po tych wyjaśnieniach dziennikarze 
odwołali swój protest, wyrzucili Horana ze 
swego związku i pozostawili władzom fran- 
cuskim wolaą rękę w tej sprawie. 

(Tygodnik „Prawda”). 
* 

* * 

PARYŻ, 24.X. (Pat). Minister spra- 
wiedliwości zarządził przeprowadzenie śledz- 

twa sądowego w sprawie Horana. Sędzia 
śledczy Girard badał osoby, które pośred- 

niczyły w dostarczaniu dokumentów i za- 
rządztł przeprowadzenie w ich mieszkaniach 

rewizji. : 
———————————————————2 77-55 

Disłonięcie pomnika Marszałka Piłgndskiego 
w kortu. 

W związku z mającą nestąpić dn. 28 
b. m. uroczystością odsłonięcia pomnika 
Marszałka Piłsudskiego w Kercu na pogra- 
niczu, bawiła w Warszawie deiegacja m. 
Korca w osobach inż. Stefana Senkowskie- 
go, burmistrza m. Korca, ppułk. Królikow- 
skiego, dowódcy baonu K. O. P. i Broni- 
slawa Włodarskiego, naczelnika urzędu po- 
cztowo-telegrzficznego w Korcu. 

Delegacja została przyjęta przez pre- 
miera, prof. Bartla, i wszystkich ministrów, 
których zaprosiła na uroczystość odsłonię- 
cia pomnika. Zarówno p. premier, jak i 
poszczególni ministrowie przyrzekli swój 
udzlał w uroczystości. Delegacja zaprosiła 
również marszałka Sejmu Daszyńskiego, i 
marszałka Sznatu Szymańskiego, oraz ca- 
ły szereg przedstawicieli wojstowości, w 
tej liczbie gen. Konarzewskiego, gen. Sosn- 
kowskiego, gen. Rydza-Śmigłego, gen. Min- 
kiewicza, Romera, Bukackiego, pułk. Pry- 
stora, pułk. Beka i wielu ianych. 

Posiedzenie Kom. Nakos. Obrhodn 10-ciolecia 
Niepodległości. 

W dniu 23 b. m. odbyło się w Urzę- 
dzie Wojewódzkim pod przewodnictwem 
prezydenta miasta p. Folejewskiego trzecie 
kolejae zebranie Wykonawczego Komitetu 
Obchodu święta Niepodległości w Wilnie. 
Na posiedzeniu tem złożyły sprawozdania 
z dotychczas poczynionych przygotowań 
poszczególne sekcje Komitetu. W dyskusji ; 
nad sprawozdaniami ustalono ostatecznie 
szereg szczegółów obchodu zarówno w 
dniu 10-go jak i 11-go listopada, dzięki 
czemu całkowity program uroczystości prze- 
dłożony zostanie na ogólnem zebraniu Ko- 
mitetu Organizacyjnego i po przyjęciu go | 

—
 

podany zawczasu do wiadomości publicznej. ; 
Wreszci» ustalony zostsł tekst odezwy 

w Sprawie sposobów uczczenia Święta, z 
którą Komitet Wykonawczy zwróci się do 
społeczeństwa, oraz tekst drugiej odezwy 
omawiającej doniosłość Dziesiątej Roczni- 
cy Wskrzeszenia Państwowości Polskiej. 

2 Państw Balfyckich | 
ŁOTWA. 

Balodis jedzie do Tallina. 
RYGA, 24.X. (Ate). Minister spraw 

zagranicznych Łotwy Balodis na początku 
listopada wyjeżdża do Tailina, gdzie odbę- | 
dzię konferencję z estońskim ministrem 
spraw zzgranicznych Rebanem. 

Nowy sejm łotewski zbiera się 
6-go listopada. 

RYGA, 24.X. (Ate). Pierwsze posie- | 
dzenie nowego sejmu łotewskiego odbędzie ' 
się 6.go listopada. Sprawa utworzenia no- | 
wego rządu nie posunęła się dotychczas 
naprzód. Prawdopodobnem jest, że u steru 
pozostanie rząd koalicyjny, odpowiadający 
obecn *mv. ` 

  

„zydent Rzeczypospolitej przez Mogilany, 

KURJER WILENSK! 

„biefiwos Aidas“ 0 perspektywach konierencji | 
królewieckiej 

Urzędówka litewska bawi 

Wczorajsza „Lietuvos Aidas“ zamie- 
Ściła obszerny artykuł wstępny,poświęcony 
perspektywom konferencji w Królewcu, 
Polska dąży, — pisze urzędówka litewska 
— do uregulowania stosunków z Litwą 
zostawiając obecne status quo terytorjalne, 
ianemi słowy chce zmusić Litwę do wy- 
rzeczenia się jej prawnych pretensyj. Po- 
łożenie rządu nie jest tak Świetne, jak się 
o tem mówi, oststnio zaś nawet bardzo 
się pogorszyło. Zamiary Piłsudskiego 
względem Litwy i Ukrainy nie zostały u- 
skutecznione. Zamiary względem Prus 
Wschodnich, były oparta na nadziei poro- 
zumienia z Litwą, nie doszło jednak do 
tego. Więcej realnymi zdają się być zamia- 
ry względem Ukrainy mówf się nawet o 
tem otwarcie. 

Co zaś do Litwy — pisze dalej „L'et. 

  

się plotkami i udaje Pytję. 

odbędzie się sąd nad Litwą i zspadnie o- 
stateczay wyrok. Prasą tryumfowała. Dy- 
plomaci polscy zacierali ręce i byli pewni, 
że teraz Litwa będzie miała sprawę nie 
z Polską, lecz z Ligą Narodów. Jednak 
wyszło zupełnie inaczej. Żadzego sądu nad 
Litwą nie było, zaś Liga Narodów zrozu- 
miała, że sironą oskarżcną jest Polska i 
w ten sposób nie Litwę sądzono, a jakby 
raodwrót. 

Z takim oto niewygodnym bilansem 
politycznym—kończy urzędówka litewska— 
jedzie Polska do Królewca. Czy potraf ą 
Polacy wyciągnąć z tego wniosek i czy 
wpłynie ten bilans na przebieg rokowań? 
Chyba tak, jeżeli Polacy zechcą dcjść do 
realnych rezultatów. Litwa poczyniła wszy 
stkie niezbędne kroki ku porozumieniu i 
dałej jść nie może. W przeciwnym, wypzd-   Aidas” — rząd polski przed Genewą był 

pewny, że na posiedzeniu Ligi Narodów 
  

Niesamowity wypadek. 
Duch w starostwie łódzkim. 

Warszawski „Kurjer Poranny” donoSi z Łodzi: 
„Dzisiejszej nocy posterunkowy policji pełałący służbę w starostwie łódzkiem 

przy ul. Plotrkowskiej 100 zauważył w pewnej chwili idącego korytarzem urzęd- 
nika starostwa Zahorańskiego, który wszedł do gabinetu starosty. Po pewnym 
czasie światło w gabinecie tym zgasło, lecz Zahorański z pokoju nie wyszedł. 
Rano w gabinecie nie znaleziono nikogo. 
Zahorański zmarł tej nocy w miejscowości odległej o kilka kilometrów od Łodzi. 
Przedtem posterunkowy niezwłocznie opowiedział staroście Rżewskiemu 0 po- 
wyższem zjawisku." 

Skutki huraganu nad Londynem. 
LONDYN, 24.X (Pai). Tornado, które przeszło nad Londynem w poniedziałek 

wieczorem wyrządziło więcej szkód, aniżeli 
dzielnicy wysokość szkód wynosi około 20 

Nowa katastrofa budowlana. 
RZYM. 23.X, A.T.E. Donosrą z Malty o katastrofie budowlanej, która wydarzyła się w 

miejscowości La Valetta. Dach nowobudującej się kawiarni runął, cztery osoby ponisły śmierć 
na miejscu a 29 odniosło cięższe lub lżejsze obrażenia. 

  

Podróż P. Prezydenta Rzeczypośno lej 
Wyjazd do Zakopanego. 
KRAKÓW, 24-X. (Pat). Dziś o g. 8 

m. 30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej wraz 
z otoczeniem odjechał automobilem do 
Zakopanego, gdzie będzie obecny na uro- 
czystości Otwarcia sanatorjum  wojsko- 
wego. 

O godz. 8 m. 55 przejechał Pan Pre- 

gdzie na prośbę miejscowego księdza ka* 
nonika wstąpił na krótką chwiię do koś- 
cioła. Licznie zebrana publiczność witała 
Pana Prezydenta wszędzie po drodze przy 
bramach tryumfalnych. 

O g. 9 m. 30 Pan Prezydent przybył 
do Myślenic, gdzie również został powita- 
ny owacyjnie. 

Pan Prezydent na poświęceniu 
sanatorjum wojskowego im. Jó- 

zefa Piłsudskiego. 
ZAKOPANE. 24. X. (Pat.) W dniu 

dzisiejszym poraz pierwszy witało Podhale 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
przybył na uroczyste poświęcenie sanato 
rium wojskowego imienia Józefa Piłsud- 
skiego w Kościeliskach pod Zakopanem. 

Na granicy Zakopanego przy bramie 
tryumfalnej oczekiwali Pana Prezydenta 
wojewoda krakowski Darowski, generalicja 
z generałami Rouppertem, Konarzewskim, 
Dreszerem i Wróblewskim na czele, orga- 
nizacje oraz miejscowa ludność. Przejeż- 
dżsjącemu Panu Prezydentowi zgotowano 
serdeczną owację. Przemówienia wygłosili 
generał Rouppert, imieniem gminy komi- 
sarz Pietkiewicz oraz imieniem ludności 
góralskiej Aleksander Przetokowski z Białej. 

Następnie orszak Pana Prezydenta 
wyruszył w stronę Zakopanego, przyczem 

|Н się na powitanie Pana Prezydenta przed- 

ku bilans polityczny Polski może się jesz- 
cze więcej pogorszyć. 

Dzis nadszedł! do starosty meldunek, że 

przypuszczano w pierwszej chwili. W jednej 
tysięcy funtów szterlingów. 

licznie zgromadzona wzdłuż ulic publicz- 
ność gorąco witała Pana Prezydenta. 

Na granicy gminy kościeliskiej Ocze- 
kiwała Pana Prezydenta miejscowa rada 
gminna z wójtem na czele. Po krótkim 
odpoczynku Pan Prezydent wyszedł przed 
dworek i przeszedł nrzed kompanją hono- 
rową strzelców podhalańskich i przed przy 
byłemi na powitanie osobami wojskowemi 
i cywilnemi, poczem nastąpiło poświęcenie 
budynku, którego dokonał ks. biskup Gali, 
wygłaszając przemówienie o opiece nad 
chorymi żełnierzami. 

Następnie zwiedzono sanatorjum, po- 
czem odbyło się śniadanie, na którem 
wygłosił m. in. wice minister generał Ko- 
marzewski przemówienie na cześć Pana 
Prezydenta i na cześć Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, którego imieniem nazwano 
sanatorjum wojskowe. Po śniadaniu Pan 
Prezydent wyjechał z powrotem do Zako- 
panego, gdzie w sali hotelu Morskiego Oka 
przyjął hołd ludności, poczem odjechał 
wraz ze Świtą do Krakowa. 

Powrót z Zakopanego i odjazd 
do Warszawy. 

KRAKÓW, 24X. (Pat). Na pięknie 
udekorowanym krakowskiem peronie zebra- 

stawiciele władz, miasta, wojskowości i Ii- 
czna publiczność, oraz ustawiła się kom- 
panją honorowa 20 p. p. z orkiestrą. Pan 
Prezydent zaszczycił dłuższą rozmową w 
wagonie reprezentantów władz rządowych, 
miejskich i wojskowości. Pani generałowa 
Wróbiewska wręczyła małżonce Pana Pre” 
zydenta bukiet kwiatów. 

W chwili odjazdu pociągu o g.8 
m. 22 orkiestra odegrała hymn państwowy, 
a licznie zebrana publiczność żeguała Pa- 
na Prezydenta żywiołołowemi okrzykami, 
niech żyje. 

Nr. 245 (1292) | 

Walka o fofel Prezydenia w Stanach Zjed- 
rocznych. 

W miarę zbliżania się dsty wyborów walka 
staje się coraz gorętszą. W obu obozach wal- 
czących. tak pod znakizm Hoovera jak ipod zna- 
kiem Smitha, obwieszcza się już zwycięstwo i 
p przeciwnika położonego jakoby na obie 
opatki. 

Naogół jednak, odsuwając na stronę bluff 
przedwyborczy i nieuniknione w takich razach 
przechwałki. należy przyznać, iż kandydatura A]. 
Smitha uzyskała obecnie większe szanse, niż te 
jskich się spodziewano z początku. Można już 
dziś stwierdzić bez przesady, że szanse obu kan- 
dytatów do fotela prezydeńckiego wyrównały się 
tak, iź demokraci mają tyleż danych na wprowa- 
dzenie do Białego Domu Smitha co republikanie 
Hoovera. 

U wstępu kampanji wyborczej wydawało 
się, iż szczęście będzie raczej sprzyjać H. Hoove- 
rowi, za którym stała administracja obecna, wiel- 
kie organizacje przemysłowe, trusty z całą ich 
potegą finansową, wreszcie wpływ Coolidge'a któ- 
ry forytował jwnie Hoovera. 

Tak wiec minister handlu mógł się spodzie- 
wać łatwego zwyciąstwa. Ale Hoover, ceniony 
i świetny admiristrater, finansista, orgenizator 
nie cieszy się w szerszych kołach taką popular- 
neścią, jak Alfred Smith, nie ma też jego łatwej 
wymowy i elokwencji, trafiającej. do serca i u- 
mysłu „człowieka z ulicy". Pozatem ma Hoover 
przeciwko sobie część farmerów niezsdo *oloaych 
z polityki Coolidge'a, oraz antiprohibicjonistów, 
którzy chcieliby znieść bill o zakazie konsumcji 
i produkcji alkohofu. 

Hoover nie może skutecznie walczyć z sn- 
tiprohibicjonistami jest bowiem związany z t. zw. 
„Antisaloon League“, która daje mu swa poparcie 
pod warunkiem utrzymania status quo. A Liga ta 
posiada ogromne wpływy w Stanach Wschodnich 
dzięki metodystom. A właśnie w Stanach Wschod- 
nich—w Massuchusetts, New York, New Jersey, 
Connecticut sporo wyborców republikanów opo 
wiada się za uchyleniem billu prohibicsinoga: w 
swej ostatniej mowie w Bostonie wypowiedział się 
Hoover, j ko przeciwnik umorzenia długów wo- 
jennych Europy, aczkolwiek przyznał, że prywat- 
ne instytucje bankowe amerykańskie mogą udzie- 
lač pożyczki krajom europejskiw. Również w sto- 
sunku do Ligi Narodów podtrzymuje Hoover ka- 
techizm republikanów niemieszania się w sprawy 
Europy. 

Program Smitha jest o wiele elastyczniej* 
szy. Smith nie odrzuca w zasadzie kontaktu i 
współpracy z Europą w myśl zasad Wilsona, któ- 
rego jest gorącym wyzinawcą i wielbicielem. W 
kwestji długów europejskich Smith zachowuje 
dewną rezerwę, daje jednak do poznania, iż pew- 
me ustępstwa nie są niemożliwe. W kwestji celnej 
Smith, jak również partja demokratyczna, nie 
trzyma się rygorystycznych reguł prohiblcyjnych 
i protskcyjnych, uważając, iż przemysł Stanów 
jest doś silny, by móc konkurować korzystnie z 
każdym innym. е я 

Tak się przedstawiają zassdaicze rožaice, 
dzielące obecnie oba obozyf walcząca o zdobycie 
Białego Domu dła swego kandydata, jest rzeczą 
możliwą, a nawet prawdopodobną, iż z chwilą gdy 
Al. Smith siądzie na fotelu prezydenckim program 
partji demokratycznej i jej praktyka staną się 
bardziej elastyczne. O tem, zerówno jak o nie- 
z republikanów zadecyduje wynik wy- 

rów. 

Tjazd Literatów Polskich w Wilnie. 
Przygotowania do ziazdu delegatów 

związków literackich w Wilnie, który od 

będzie się w dniach od 1 go do 4-go Ii- 

stopada r. b., są w pełaym biegu. Dotych- 

czas zgłosiło udział w zjeździe około 20 
pisarzy z poza Wilna, m. in. Wacław Sie- 

reszewski, prezes P. E. N Clubu Ferdy- 

nand Goetel, Stanisławowstwo Milasrew- 

scy, Zygmunt Kisielewski, Wacław Grubiń- 
ski, Jan Lechoń, Józef Jećlicz, Ostap Ort- 

win, Jan Wiktor, Emil Zegadłowicz, Karol 

Ludwik Koniński, Edwin Jędrkiewicz. 
W pierwszym dniu odbędzie się na- 

bożeństwo, otwarcie zjazdu w murach Unt- 

wersytetu i przyięcia w gronie koležefi- 

skiem. Dwa następne dni poświęcone będą 
obradom, zwiedzaniu miasta, wycieczce do 

Trok oraz towarzyskiemu zetknięciu ze 
społeczeństwem wileńskim. Czwartego dnia, 
w niedzielę, pisarze wystąpią wspólnie w 

Reducie w południe z Akademią Mickiewi- 
czowską, której szczegóły ogłoszone będą 
w najbliższych dniach 

Osoby, interesujące się programem 
zjazdu, mogą otrzymywać informacje co- 

dziennie od 10 — 12 w Oddziale Sztuki 
(ul. Magdaleny 2, tel. 7) u p. T. Łopalew- 

skiego. 

  

  

Popierajcie Ligę 
Morską i Rzeczną! 

$port 1 sportowcy w Polsce, 
1.500 organizacyj — 300.000 amatorów. 

Zwycięstwo naszej znakomitej dysko- 
bolki H. Konopackiej na Olimpjadzie Am- 
sterdamskiej ożywiło zainteresowania spor- 

tem w Polsce. To też nienia tygodnia, że- 
by nie słyszało się o powstawaniu zorga- 
niżowanych grup, poświęcających się tej, 
czy innej dziedzinie sportu. Przejrzyjmy 
kolejno stan sportu w Polsce w obecnej 

chwili. A więc atletyka. Organizacje, upra- 
wiające atletykę, zgrupowane są w Polskim 

Związku Towarzystw _ Atletycznych, który 
gromadzi przeszło 20 organizacyj 

tego rodzaju, licząc do 2.000 człon- 
ków, głównie na Górnym Śląsku, gdzie z 
zamiłowaniem uprawiana jest ciężka atle- 
tyka. Automobilizm nie liczy wielu zwolen- 
ników w Polsce. Automobilklub polski nie 
uwsża siebie za organizację sportową, lecz 
towarzyską, mimo, że corocznie wykazuje 
się wcale pięknemi imprezami sportowemi, 
Trochę lepiej jest z boksem, który do Poi- 
ski wprowadził Polak z Ameryki, major 
Balcerkiewicz, w r. 1921 i 1922. Organiza- 

cją centralną boksu jest Polsti Związek 
Bokserski, gromadzący około 50 grup 

  

bokserów z Górnym Śląskiem na czele, 
z przeszło 1 500 członkami. 

Pięknie zato w Polsce reprezentuje 
się gimnastyka, która na terenie międzyna- 
rodowym nie mało przysporzyła Polsce 
chwały. Poza luźnemi grupami gimnastycz- 
nemi w tej dziedzinie rozwija _ działal- 
ność,  przedewszystkiem  „Sokćł*, - 
czący około 800 gniazd z przeszło 100 000 
członków. Pozatem czynny jest „Sokół* 
zagranicą: we Francji około 20.000, w 
Niemczech 5.000, w Belgji 560, w Czecho- 
słowacji tyleż, wreszcie w Stanach Zjed10- 
czonych około 20 000. Około 100 organi- 
zacyj gimnastycznych grupuje się w Žy- 
dowskim Związku Towarzystw Gimnastycz- 
nych i Sportowych z przeszło 50.060 
członków. Hockey na lodzie jest jeszcze u 
nas sportem mało popularnym. Uprawia go 
kilkanaście zaledwie mało licznych klubów, 
które jednak stale rozwijają się. Sport jeź- 
dziecki. którym tak wslawilišmy się na 
świecie dopiero w ostatnich czasach docze- 
kał się organizacji centralnej, do której 
weszło kilkanaście zespołów z różnych oko- 
lic Polski Brak takiej organizacji centralnej 
sportu jeździeckiego przez długi czas nie 
pozwalał na organizowanie zawodów o 
mistrzostwo Polski.     Sport czysto kobiecy, mimo, że właś- 

nie kobieta zasłynęła na Olimpjadzie, znaj- 
duje się u nas w powijakach. Właściwie 
czysto kobiece kluby istnieją tylko w War- 
szawie i Kaliszu (wioslarski), reszta kobiet 
sportsmanek zaajduje się w klubach mie- 
szanych, uprawiających lekką atletykę, 
szermierkę, jazdę konną, narciarstwo, łyż- 
wizrstwo, wioslarstwo, pływanie, lawn-ten- 
nis i t. d. 

Kolarstwo ma powodzenie. Liczy ono 
około 70 licznych orża::izacyj, g:omadzą- 
cych do 10.000 miłośników, skupionych w 
Polskim Związku Towarzystw  Kolarskich. 
Tennis posiada do 25 klubów, pozatem 
kilkadziesiąt sekcyj przy różnych klubach 
sportowych. Można naliczyć w Polsce do 
4.000 zorganizowanych tennistów. Polski 
Związek Lekkoatletyczny, centrala sportu 
lekkostietycznego w Polsce, gromadzi, po- 
dzielony orgamizacyjnie na 8 okręgów, do 
200 organizacyj sportu Iekkoatletycznego, 
mających w swych szeregach do 10.000 
amatorów lekkoatletyki w różnych czę- 
ściach państwa. Lotaictwo nie jest jeszcze 
w Polsce sportem popularnym. Mamy 
wprawdzie swój Polski Aero-Klub, należą- 
cy do Międzynarodowej Federacji Lotni- 
czej, ale o szerokiej popularyzacji lotni- 
ctwa jako sportu mowy jeszcze być nie 

ło 10 organizacyj z niecałym tysiącem 
członków zorgnnizowanych, tek samo zre- 
sztą jak sport łodzi moterewych, rozwi- 
nięty wspaniałe zagranicą, a u nas trakto- 
wany raczej ubocznię przex kilkanaście klu- 
bów wicšlarskich tak, že niema kto go re- 
przzentować w organizacji międzynarodo- 
wej. Myślistwo wygląda nienajgerzej. Jest 
w Polsce do 100 towarzystw myśliwskich, 
gromadzących do 5.000 członków, repre- 
zentowanych przez Centr. Związek Pol- 
skich Stowarzyszeń łowieckich. Narciarstwo 
z natury rzeczy skoncentrowało się w o- 
kolicach kraju, nadających się dla tego 
sportu. To też organizacje rarciarskie w 
ilości około 30, mających do 2000 człon- 
ków, oddających się zresztą i innym spor- 
tom, Któż z nas z lat młodzieńczych nie 
pamięta palanta. Ten piękny spoit, który 
zdawało się już ginie, wskrzeszono na 
Górnym Śląsku, gdzie istnieje Polski Zwią- 
zek Palanta i Gier Ruchowych, mający w 
swem gronie 56 towarzystw z 10.000 człon- 
kami. Sport piłki keszykowej traktowany 
jest jeszcze dowolnie, niema swojej orga- 
nizacji, ani opracowanych regulaminowo 
zasad. Piłka nożna króluje. Do Polskiego 
Związku Piłki nożnej zgłosiło się około 
600 klubów z przeszło 25.000 graczami. 

nionych, a podatku miejskiego Od zawo- 
dów opłacają około miijon złotych. Piły. 
waniu peświęcz się systematycznie około 
40 organizacyj, mających do 1500 człon- 
ków. Cyfrowo najpoważniej przedstawia się 
sport strzelecki, liczący do 20 organizacyj 
masowych, posiadzjzcych do 200.000 czł« a- 
ków. Szermierka w około 15 organizacjach 
liczy do 1.500 zwelenników, a turystyka 
około 20 organizacyj z 40.000. Wreszcie 
wioślarstwo. Polski Związek Wioślarski ma 
zarėjastrowanych do 30 towarzystw wio- 
ślarskich z około 12.000 członkami. 

Przejrzeliśmy cyfrowo wszystkie dzie- 
dziny sportu, uprawianego w Polsce. U- 
względniając fakt, że szereg organizacyj 
sportowych chądza luzem, nie należąc do 
zrzeszeń, można stwierdzić, że w Polsce 
mamy do 1.500 grup, uprawiających stale 
i systematycznie tę, czy inną dziedzinę 
sportu, a liczących łącznie do 500.000 
członków. Zważmy jednak, że niektórzy z 
nich, właściwie poważny odsetek, nie za- 
dewalnisją się wprawnieniem jednej dzie- 
dziny sportu, a czynni są w wielu. Jeżeli 
to uwzględnimy, to wypadnie, że w Polsce 
sportem zajmuję się, naprawdę, do 300.000 
osób najwyżej, a więc odsetek b. mały: 
zaledwie 1 proc. zaludnienia kraju.     może. Łyżwiarstwo posłada zaledwie Oko“ Kluby posiadają około 200 boisk oparka- 
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B Zycie gospodarcze. 
Drzewo w rokowaniach polsko - niemieckich. | 

| m". Wobec zbliżającego się terminu wy- 
gaśnięcia prowizorlam drzewnego z Niem- 
cami (5 grudnia 1928 r.) nabiera szcze- 
gólnej aktualności sprawa uregulowania 
stosunków polsko-niemieckich w zakresie 
obrotu drzewnego. W związku z tą spra- 
wą jak donosiliśmy odbywała się w Min. 

_ Przem. i Handlu konferencja, w której 
_ Wzięli udział liczni przedstawiciele prze- 

mysłu drzewnego całej Polski i W.M.   
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| któryby wytworom 
| drzewnego umożliwił konkurencję na ryn- 

k stawka niemieckiego 
+ (I Mk. od 100 kg. — niewspółmiernie wy- 

2 > . polskiego przemysłu drzewnego znaczenie 
J zasadnicze, winien być uwzględniony nie» 

$ KRONIKA KRAJOWA. 
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} * Upraszcza to znacznie sprawę wyborów 

' kandydatur i miejsca nieparzyste otrzyma- 

- 

З 

s „ dniach Wileńska Dyrekcja 
°° przystąpiła do regulacji koryta rzeki Wiilji 
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k statut Ligi do walki z konsumpcją wyro- 

  

05 pochodzące z tegoroczsych wylęgów. 

> ianymi. 

dańska. 
Zgodsie ze stanowiskiem Rady Na- 

 czelnej związków drzewnych — wysunięto 
jednomyślny postulat, aby w |przyszłym u- 
„kładzie polsko-niemieckim stawki niemiec” 
kich ceł przywozowych na materjały tarte 
i wyroby z drzewa obniżono do poziomu, 

naszego przemysłu 

ku niemieckim, W odniesieniu do ekspor- 
tu materjałów tartych (poz. 76 niemieckiej 
taryfy celnej) ustalono zgodnie, że obecna 

cła przywozowego 

_'  soką w stosunku do przeciętnej ceny jed- 
nostkowej tarcicy, winna być zredukowana 
do poziomu 0,40 Mk. od 100 kg., przy- 
czem należy dążyć do jednoczesnego usta- 
lenia atosunku niemieckich ceł przywozo- 

‚° wych na drewno nie obrobione do nie” 
mieckich ceł przywozowych na drewno nie 
obrobione do niemieckich ceł przywozo- 
wych na tarcicę według relacji 1:3, która 
odpowiada przeciętaemu stosunkowi cen 
jednosikozych odnośnych materjałów. i 

Zaznaczony postulat, posiadający dla 

zależuie od tego, czy sprawa obrotu drzew” 
' nego zostanie uregulowana w sposób defi- 

nitywny w ramach traktatu hamdlowego, 

żonym na zmienionych warunkach — ne- 
wym układzie tymczasowym. Wobec trud” 
ności, jakie w bieżącej fazie rokowań 
nastręcza sprawa zawarcia definitywnego 
układu handlowego z Niemcami, uczeslni- 

cy konferencji wzięli pod uwagę możliwość 
odnowieaia prowizorjum, przyczem wySu” 
nięto zgodnie żądanie uchylenia przez 
Niemcy wszelkich zakazów (zakaz przywo” 
zu dykt, i fornierów i deseczek posadzko- 
wych) i ograniczeń (kontyngent na przy” 
wóz tarcicy), tamujących swobodę wywozu 
naszych materjałów drzewnych na rynek 
niemiecki. 

Gdyby wbrew temu żądaniu, Niemcy 
nie chciały się zgodzić na obustronne przy- 
jęcie zasady wolnego obrotu towarowego 
w zakresie materjałów drzewnych, należy 

szenia kontyngentu rocznego na przywóz 

materjałów tartych (obecnie 1.250,000 m.*) 
i jednoczesnego wprowadzenia kontyngentu 
na przywóz dykt, fornierów i deseczek po- 
sadzkowych w łącznej wysokości niemniej - 
szej niż 50.000 m. W razie jednak utrzy- 
mania przez Niemcy zasady kontyngento- 
wania przywozu konferencja wypowiedziała 
się za tem, aby Rząd Polski skontyngen- 
tował w O©dpowiednim stosunku wywóz 
drewna nieobrobionego do Niemiec. 

W wypadku odrzucenia przez Niemcy 

się od nich domagać wydatnego podwyż* i 

jka w stanie nietrzeźwym i wskutek nieostrożnej 

SWYYRJER 

KRONIKA WIL.-TROCKA. 
— Wielki pożar w majątku Paź stw. Banku 

Rolnego, W nocy z 22 na 23 b, r., w folw. Biała 
Woda, gm. Rukojńskiej, pow. wileńsko. trockiego, 
należącym do Banku Rolnego w Wilnie wybuchł 
pożar, który strawił stodołę i tegoroczne zblory 
dzierżawcy Franciszka Kieżunia. Ogólne straty 
wynoszą około 30.000 zł. Wypadków z ludźmi nie 
było, Śledztwo w toku, 

— Samobójstwo umysłowe-chorego. W 
skutek własnej nisostrożności otruł się nieustalo- 
ną trucizną umysłowo-chory Antoni Stasiło mie- 
szkaaięc wsi Stasiły gminy solęcznickiej. 

KRONIKA OSZMIAŃSKA. 
— Tajemnicze zniknięcie ładunku wieprzy 

wraz z woźnicą. W dniu 22 b. m., Janina Len- 
kowska, zam. w mku Gudogaje, pow. oszmiań- 

skiego, zameldowała w Wydziale Śl. w Wilnie, że 
w dniu 19 b. m., wynajęła Juljana Kowalskiego, 
m-ca wsi Stempkowszczyzna,: gm. polańskiej—do 
odwiezienia do Wilna 4 wieprzy śabityck. Kowa- 
łewski do dziś dnia do Wilna nie przyjechał, jak 
również żona jego oświadczyła, że nie powrócił 
do domu. * : 

‚ — — Kradzież koni. We wsi Weśniki gminy 
solskiej z niezamkniętej stajni skradziono 3 ko- 
nie będące własnością Jana Staszkiewicza i Ante- 
niego Zobaka. 

KRONIKA MOŁODECZAŃSKA. 
'. — Straszne skutki opilstwa. W dniu 10 

b. m. w odległości 300 mtr. od wsi Bojary, gm. 
Kraśne, zaaleziono na drodze zwłoki Michała So- 
snowicza, m-ca wsi Bojary, przyciśnięte przewró- 
conym wozem. Przeprowadzone dochodzenie usta- 
liło, że Sosnowicz w dniu tym powracał z Gród- 

Wieści i obrazki z kraju. 
c 

miorskiej znalazł w lesie karabin i manipulują 
nim spowodował wystrzał. Kula trafiła mu w 
brzuch, wskutek czego Pietkiewicz zmarł. 

KRONIKA STOŁPECKA. 
— Przytomny maszynista. Onegdaj na sta- 

cji Stołpce emal niedoszło do katastrofy kolejo- 
wej. W pociągu bolszewickim zdążającym z Nie- 
gorełoje do Stołpców tuż przed stacją z niewyia- 
śnionych narazie przyczyn w jednym z średko- 
wych wagonów zerwały się spoidła. Na szczęście 
w porę zorjentował się maszynista i zatrzymał 
pociąg. 

KRONIKA 6 WOŁOŻYŃSKA. 
— Wybory do gmin żydowstich. W powie- 

cie wołożyńskim odbyły się onegdaj wybory do 
żydowskich gmin wyznaniowych. Większość man- 
datów zdobyli sjoniści. 

Z POGRANICZA. 
— Konferencja polsko-sowiecka. Onegdaj 

na odcinku granicznym Rubieżewicze odbyła się 
polsko-sowiecka konferencja paretytowa, która 
miała na celu zlikwidowanie zatargów wynikłych 
na tle przepustek rolnych. 

= 
= = 

За 

1 Bialorusi Sowieckiej 
Sowiety popierają strajk w Łodzi. 

MIŃSK. 24. X. (Kor, własna). Wzwią- 
zku z sytuacją w Łodzi, szereg zawodo- 

dwych organizacyj sow. wydało odezwy, 
wzywające do popierania strajku. 

Z pośród nich na wyróżcienie zasłu- 
guje odezwa Prezydjum Rady Związków 
Zawodowych Białorusi Sow. do urzędni- 
ków i robotników. 

W odezwie iej, strajk w Łodzi jest 
przedstawiony, jako pierwszy etap walki 
zorganizowanego proleiarjaiu polskiege z 
pelską partią komunistyczną na czele prze- 
ciwko burżuazji i demokrztycznym rządom". 

Odezwa nawołuje do okazywania 
czynnej pomocy Strajkującym przez zbie- 
ranie składek i pomóc „moralną”. 

Akademja umiejętności w Mińsku. 
MINSK. 24. X. (Kor, własna). Zgod- 

nie z postanowieniem rządu BSRR, detych- 
czasowy „Instytut białoruskiej kultury” 
(Inbiełkult) w Mińsku ma być przemiano- 
wany na Białoruską Akademję Umiejętności.   Stachowszczyzny w rejonie [wieńca zatrzymano 

5 osobników, eo do których są podejrzenia, że 
uprawiali agitację komunistyczną. 

— Ujęcie ajentki komunistycznej. Przed- 
wczoraj na pograniczu polsko-sowieckiem w rejo- 
nie Rubieżowicz w chwili usiłowania nielegalnego 
przedostania się do Rosji sowieckiej zatrzymana 
została niejaka Chaja S. Rewizja ujawniła cały   jazdy, spowodował przewrócenie się wozu, 

rym został przygnieciony. 
któ-   minimalnych żądań z naszej strony — Ra- 

sowanych, wprowadzić pewne zarządzenia, 
któreby naszemu przemysłowi drzewnemu 

do koskurentów niemieckich — zaopatrze- 
nia się w surowiec drzewny (wysokie opła” 
ty wywozowe, względnie zakaz wywozu 
drewna Biecbrobionego.) 

(Gazeta Handl. Nr. 222/28)   czy też — tytułem prowizorjum w przedłu” 

__. mysłowo-Handlowej. Oregdaj minął ter- 
"min składania list kandydatów do Izby 

jedną listę Bloku polsko - żydowskiego. 

wszystkie głosy siłą rzeczy padaą na listę 
Bloku. Polacy i Żydzi uzgodnili kolejność 

Ii Polacy, parzyste zaś Żydzi. Na liście ku- 
pieckiej na pierszem miejscu figuruje p. Ru- 
ciński, na drugiem p. Zaikind. Na liście 
drobnych kupców na pierwszem miejscu 
p. Profic na drugiem p. Kroszkin. 

Na liścia przemysłowców na pierw- 
szem miejscu figuruje p. Bohdanowicz na 
drugiem zaś p. Gordon, 

Jednocześnie dowiadujemy się że dziś 
zbiera się Główna Komisija Wyborcza, 

i 7) Za udział w konkursie hodowca 
płaci 10 zł, za gniazdo przy zgłoszeniu. 

8) Kury zgłoszone do konkursu, žy- 
wione będą na koszt Fermy. Jaja zniesione 
w czasie trwania konkursu są własnością 
Fermy. 

| 9) Kury przesłane na konkurs muszą 
być bezwzględnie zdrowe. Gniazda, w któ- 
rych choćby poszczególne miałyby wygląd 
chory, lub zarażone były dyfierytem, zosta- 
ną odesłane z powrotem. 

10) Kury zawszone i z wapniakiem 
nie będą również przyjęte na konkurs. 

11) Za sztuki padie w czasie trwania 
konkursu, Ferma Rębków odszkodowań ża- 
dnych rie zwraca. 

i z powrotem pokrywa właściciel gniazda. 
13) Sprawozdania z wyników konkur- 

su zamieszczane będą co miesiąc w „Pora- 
dniku Gospodarstw Wiejskich". Ostateczne   która poweżmie decyzję w sprawie wytwc- 

rzonej sytuacji. 
— Regulacje biegu Wilji W tych 

Dróg Wodnych 

w okolicach mostu Zielonego. 
W miejscu tem do dna rzeki są pow” 

bijane pale, na których niegdyś znajdował 
się most drewniany. Pale te dość wysokie, 
tak iž wierzchołkami dostają prawie poziomu 
wody, przeszkadzają w żegludze, a prze- 
dewszystkiem są grožaem niebezpieczef- 
stwem przy splawie tratw. 

Dyrekcja Dróg Wodnych prowadzi 
pracę aad wyciągnięciem tych pali. 

Prace te zostaną w najbliższym cza- 
sie ukończone. 

— Walka z konsumpcją wyrobów 
obcych. Jak się dowiadujemy, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych zatwierdziło ostatnio 

" bów obcych. 
Podług statutu nowopowstała organi- 

zacja postawiła sobie za ce! uświadomienie 
społeczeństwa polskiego, że można się ga- 
spodarczo obyć bez importu z zagranicy. 
Liga jednocześnie dążyć będzie do popra- 
wienia ujemnego bilansu handlowego, jak 
również bilansu płatniczego w drodze za- 
chęcania szerokich sfer społeczeństwa do 
nabywania wyłącznie wyrobów krajowych 
oraz do powstrzymywania się Od kupna 
towarów w kraju niewyrabianych. | 

Myśl pewełania de życia Ligi poche- 
dzi z kół polskiej młodzieży akademickiej. 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Konkurs nieśności w 1929 roku. 

Centralny Związek Kółek Rolniczych przy- 
stępuje w r. b. do zorganizowania na tere- 
nie Fermy Rębków konkarsu nieśności kur. 

1) Konkurs rozpocznie się dnia 1/I 
1929 r. i trwać będzie do dnia 1/1 1930 r. 

2) Zgłoszenia na udział w konkursie 
przyjmowane będą do dnia i/XII 1928 r. 
Skierowywane winny być bezpośrednio do 
Zarządu Fermy Rębków, poczta Garwolin, 
skrzynka pocztowa 16. 

3) Zgłoszone na konkurs kury muszą 
być przesłane do dnia 15/XII 1928 r. pod 
adresem: Dla Zarządu Fermy Rebkow, st. 
kol. Garwolin. 

4) Na konkurs przyjmowane będą wy- 
łącznie kury zielononóżki kuropatwiane, 

_5) Gsiazdo w czasie trwania konkursu 
nie może być wycofane przez właściciela. 

6) Każdy z uczestników konku:su mau- 
si zgłosić sam swe gniazdo, t. zn. 4 kury, 

„2 których jedna będzie traktowana jako 
zapasowa, by w razie choroby lub padnię- 
cia jednej z 3 sztuk, właściciel gniazda 
mógł pozostać na równych prawach z 

wyniki ogłoszone będą po ukończeniu kon- 
kursu. 

14) Gniazda które wyróżnią się naj- 
lepszą nisśnością, otrzymają nagrody ho- 
norowe i pieniężne. Wszyscy uczestnicy 
konkursu Otrzymają żetony pamiątkowe. 

15) Ustalony został następujący Ssy- 
stem nagradzania za wyniki konkursu: 

a) nagrody za nzjwiększą ogólną wz- 
gę jaj zniesionych przez całe gniazdo; 

b) nagrody za największą ilość jaj 
zniesionych przez całe gniazdo; 

c) za największą ilość jaj o przeciętnej 
wadze nie mniej 50 gr., zniesionych przez 
poszczególne sztuki; 

d) za największą przeciętną wagę jaj 
przy nieśności powyżej 100 sztuk; w każ- 
dym dziale po 5 nagród. 

Z ZAGRANICY. 
Eutopejska konferencja w sprawie 

rozkładu jazdu. 

WIEDEN, 24.X. (Pat.) Na dzisiejszem 
posiędzeniu konferencji uropejskiej w spra- 
wie rozkładu jazdy wskazał przewodniczą - 
cy konferencji generalny dyrektor szwaj- 
carskich kolsi związkowych Ettor na wiel- 
ką doniosłość, jaką posiadają uchwały i 
umowy tejże konferencji dla życia gospo. 
darczego Europy. Obecnie obraduje konfe- 
rencja nad terminem wejścia w życie no 
wego rozkładu jazdu. 
  

Giełda warszawska a» dn. 24, X b r. 

WALUTY. 

Dolsry. : & 8.89—8.87 

DEWIZY: 

Hoiandja . ‹ ‚ z ‚ 357,45—356,55 
LOsdYa —. : $ 42,25—42,14 
Nowy-Jork а . S ‚ 8,90— 8,88 
Paryž a a . a . 34,831/2—34,75 

3zwaiczria, . 171,56—171,13 
Stokholm 8 ‚ 238,35—237,75 
Wiedeń ‘ » ‚ 125.34—125.03 
Włochy —. Е 46.71—46,55 

Pspiery procentowe: L. Z. į obligacje Ban- 
ku Gosp. Kraj. i L. Z. Banku Rolnego 94. 8% L, 
Z. T. K. Przem. Polskiego 89,25 — 89. 500 poży- 
czka konwersyjna 67. 5%0 koawersyjna kolejowa 
60,75. 6%0 dolarowa 85,25. 7%0 stabilizacyjna 92, 
10%0 kołejowa 102,50. 41/2%0 L. Z. ziemskie 49,25— 
48,50. 5%0 warszawskie 56,—55,75, 80/0 warszaw- | 
skie 69,25 — 68,50. 10%, Radomia 72,50—72. 10% 
Siedlec 72,75—72,25. 

Akcje: Bank Hauadlowy 120. Polski 173,50 — 
173,25—173,50. Zachodni 32,50. Spółek Zarobko- 

Į wych 80. Częstocice 52. Firley 63. Węgiei 99,25. 
Lilpop 39,50. Modrzejów 35,50—35. Ostrowiec 
serja B 113, Parowozy 32,50—34. Rudzki 39, Sta- 
rachowice 45,75, Zieleniewski 152. Zawiercie 20,50. 
Berkowski 16. Rektyfikacja warszawska 25. 

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FO TOGRAF. 
Jagiellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

czorem we wsi 

zapewniły możność tańszego w stosunku: 

„w rozmowie z Charuzgą zgodzili się ostateczn 
| zatuszowanie sprawy za pewną 
„której mieli zgłosić się dnia następnego. Г 
ga wyczuwając szantaż powiadomił o wszystkiem | wa zatrzymano 2 przemytników usiłujących prze- 
policję która urządziła zasadzkę i w chwili gdy | dostać się do Litwy z transportem jedwabiu. 

i 

12) Koszt wysyłki gniazda na konkurs ; 

|KRONIKA DZIŚNIEŃSKA. 
leżałoby, wedle zgodnej opinji sfer zaintere- ; 

» 
> 

i jących łączność zatrzymanej z mińskim G. P. U. 
Zatrzymaną komunistkg przekszano do dyspozycii 

szereg kompromitujących dokumentów, stwierdza-. 

— Zdemaskowanie oszustów. Onegdaj wie- , Wład śledczych. 
Snowki gminy pliskiej do miesz- — Wysiedleaie. W ciągu ostatuich 2 dni z 

karia Michela Charuzga wtargnęło 3 uzbrojonych trenu Rosji sowieckiej wysiedlono do Polski 12 
« GSÓD. mężczyzn, którzy podając się za agentów bezpie- 

czeństwa chcieli aresztować syna Charuzga, os- | — Wysiedlenle robotnic rolnych. Na od- 
karżonego rzekomo o zabójstwo. Rzekomi Z cinku Krasne bolszewicy wysiedlili na nasze tery- 

Charuz- 

jeden z oszustów przyszedł po pieniądze areszto- 
i wała go. 

| KRONIKA BRASŁAWSKA. 
— Ofiara własnej nieostrożności. Andrzej 

Pietkiewicz, mieszkaniec wsi Borsuczyzna. gminy 

4 Rosji Sowieekiej 
Rozłam w partji komunistycznej. 

MOSKWA 24.X (kor. wł). C.K. par- 
tji komunistycznej Z.S.S.R. wydał odezwę 
do swojej moskiewskiej organizacji, w któ- 
rej, nazywając członków tej organizacji 
najbardziej wypróbowanemi bolszewikami, 
wzywa ich do walki z prawą i lewą opo- 
zycją powstałą, zdaniem odezwy, na tle 
trudności gospodarczych Rosji Sow. 

Przygotowania do obchodu 11-tej 
rocznicy rewolucji bolszewickiej. 

MOSKWA, 24.X, (kor. własna). Zgod- 
mie z postanowieniem rady komisarzy lu- 
dowych, w całym związku republik sow. 
rocznica rewolucji bolszewickiej ma być 
obchodzona w dn. 7 i 8 listopada b. r. 

W programie projektowanych uroczy» 
stości są m. in. przewidziane wielkie wiece, 
parady demonstracyjne, bezpłatne widowi- 
38 we wszystkich teatrach, kinach sow. i 
t. d. 

W przygotowywanych uroczystościach 
o. udział wezmą oddziały armji czer- 

wonej. 

Wzmożenie walki religijnej | 
w Sowietach. 

MOSKWA, 24.X, (kor. własna). Wła- 
dze sow. są poważnie zaniepokojone zna- 
cznym wzrostem wpływów religijnych 
wśród ludności wiejskiej i miejskiej. 

Poświęcone zaganieniom walki anty- 
religijnej specjalne pisma sow. konstatują 
niebywałe dotychczas rozpewszechnienie 
nauki baptystów. 

_Po Anglji do Ameryki. 

e na | torjum 40 osoby w tem 2 kobiety, które były w 
sumę po odbiór, Rosji na robotach rolnych. 

— Zatrzymanie przemytników. Koło Lipo- 

— Ujęcie koniokradów—przemytników. O- 

cinku granicznym Filipowicze patrol K. O. P.ų 
ujął czterech zuanych na gruncie miejscowym 
koniokradów, którzy pod osłoną nocy usiłowali 

EE na pograniczu polsko - sowieckiam na od- 

  

przemycić przez granicę kilka skradzionych koni. 
S | 

i zniuiejszenia ilošci nicužytkow w nie- 
których gub. zorganizowano t. zw. kolum- 
ny traktorowe, które za pewną część przy” 
szłego urodzaju obrabiają ziemię okolicz- 
nych chłopów. 

Skasowanle stopni w szkołach 
sowieckich. 

MOSKWA. 24. X. (Kor. własna) 
Zgodnie z uchwałą naukewo-metodoliczne- 
go komitetu ludowego komisarjatu ZSRR 
w szkołach sow. w niedalekiej przyszłości 
mają być zupełnie zniesione Stopnie za- 
miast dotychczasowego, już skasowanego 
systemu oceny, zostanie wprowadzony по-   wy, któzy będzie pclegał na zapisywaniu 
do specialnej księgi braków danego ucznia 
w odpowiedziach z poszczególnych przed- 
miotów i wniosków na okazanie pomocy. 

Księga taka ma być dostępna do 
wglądu przez każdego z uczni, który, jzk 
to leży w intencji uchwalających, w ten 
sposób będzie mógł wytknięte mu braki 
usunąć. 

Dziś: Kryspina M. 
jużsc, Ewarysta, 

Wachód uiończ--g. 6 m. 08 
Zachos 3 g. 716 m. 02 

BAETEOROLOGICZNA. 
— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 

cznego U. S. B.z dn. 24X. b. r. 
średnie w milimetrach 765. Temperatura średnia 
++ 7 opady, — Wiatr przeważający połudn'owy, 

Uwagi: Pochmurnoe, mgła, minimum -|- 5 
stop. C., maksimum +-9 stop. C. 

  

  MOSKWA 24.X (kor. wł.). Rząd sow. 
zawarł umowę z jednym z najpoważniej- 
szych trustów amerykańskich — „Jeneral 
Electric Company" па prawo wyłącznego 
importu i zaopatrzenia Związku Republik 
Sowieckich we wszystkie przyrządy elek- 
Įryczne. 

Sow. reforma rolna. | 
MOSKWA. 24. X. (Kor. własna), W 

okręgu Siemipołatyńskim na rozkaz władz 
sow. odbywa się w chwili obecnej masowe 
odbieranie ziemi zamożnym tubylcom t. zw. 
„bajom”. Po odebraniu ziemi i całego ma- 
jątku wysiedla się opornych poza granice 
okręgu. 

„Bardziej przedsiębiorczy zbiegowie u- 
ciekają z dobytkiem do sąsiedniego Tur- 
kiestanu i nawet Persji. Niektórzy organi- 
zują bandy i z bronią w ręku miszczą no- 
wozałożone na ich ziemiach gospodarstwa 
sowieckie. 

Nowe Sow. eksperymenty rolne. 
MOSKWA. 24. X. (Kor. własna). Od 

stosunkowo niedawnego czasu władzę sow. 
zwracają specjalną uwagę na tworzenie 
ad komunistycznych gospodarstw rol- 
nych. 

W skład tych gospodarstw wchodzą 
przeważnie demobilizowani krasnoa"m'ejcy 
nie posiadający własnej ziemi. 

Nowopowstałe komuny, po kilkaset 
osób w każdej, olrzymują po kilka tysięcy 
ha ziemi w okręgach stepowych i są hoj- 
nie wyposażone w nowoczesny sprzęt rol-         ) -5 3431 = 

a 

ułczy do traktorów włącznie, 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA. 

— Wojewoda wileński wyjeżdża do War. | 
szawy. jak się dowiadujemy w najbliższy piątek 
dnia 26 b. m. wojewoda wileński p. Władysław 

Warszawy. 
' — P, wojewoda przeprowadza inspekcję | 

— Aresztownnie agitatorów. W pobliżu | 

  

Ciśnienie | 

Raczkiewicz uda się w sprawach służbowych do ; 

Nowa linja kolejowa. 
MINSK. 24. X. (Kor. własna). Zee 

stała otwarta dla ruchu osobowego i to- 
warowego nowowybudowana linia kolejo- 

[wa Nowo-Bielica—Czernihów. Dotychczas 

stami odbywała się drogą okólną. 
  

  
"pt. Wirih zrezygnował z dalszego konty- 

nowania raldn lotniczego. | 
Jak już w swoim czasie podawaliśmy przed 

tygodniem w pobliżu Kuprjaniszek uległa katas- 
trofie lotniczej przy lądowaniu awionetka oficera 
szwajcarskiego kpt. piłota Wirtha, który w towa- 
rzystwie p. Eriki Neuman podjął śmiałą próbę po- 
bicia rekordu szybkości na tego rodzaju motorze. 
Trasa lotu miała przebiegać na linji Stuttgard — 
Kowno, z powrotem do Królewca — Stuttgard. 
Przypadkowa katastrofa, jakiej ulegli pod Wilnem 
śmiali iotnicy, pokrzyżowała dalsze plany. Kpt. 
Wirth zmuszony był zwrócić się do fabryki w 
Stuttgardzie, gdzie aparat był skonstruowany o 
nadesłanie części potrzebnych do remontu awio- 

netki. Obecnie remont uszkodzonego aparatu z0- 
stał ukończony iw dniu wczorajszym o godz, 2-ej 
popoł. na lotnisku w Porubanku kpt. Wirth w o» 
becności przedstawicieli władz miejscowych i li- 
cznie zębranej publiczności odbył kilka próbnych 
lotów, dokonując jednocześnie kilka śmiałych 6wo- 
lucyj powietrzaych. 

Jak się dowiadujemy, kpt. Wirth zrezygno- 
wał z dalszego lotu i w dniu jutrzejszym opusz- 
cza na swojej awionetce Wilno, udając się przez 
Warszawę do Stuttgardu. 

Kronika telegraficzna. 
«a Prymas Polski ks. kardynał dr. Hlond 

w drodze do Rzymu przybył wczoraj do Wiednia. 
Na dworcu powitał go prowincjał Salezjanów ks. 
Nioermayer, przedstawiciele miejscowego ducho- 
wieństwa i władz oraz personel poselstwa pol- 
skiego z posłem dr. Baderem na czele, Dziś rano 
wyrusza ks. Prymas w dalszą drogę. 

otwarty w Bukareszcie w obecności metropolity 
Pimona. Obecny na kongresie minister wyznań 
oświadczył, że kościół musi pozostać przy pań* 
stwie. Państwo życzy sobie dalszej współpracy z 
kościołem na przyszłość. 

= Agent reparacyjny. Parker Gilbert opu- 
ss wieczorem Brukselę i wyj chał do 

erlina.   
  

KRONIKA. 
; — Przyjazd do Wilna wycieczki podofice- 
;, rów. Przedwczoraj w celach krajoznawczych przy- 
ibyła z Torunia do Wilna wycieczka podoficerów 

j tamtejszego korpusu w liczbie 25 osób. Po zwie 
dzeniu miasta i sorai się z jego zabytkami, 

 zamiejscowi goście podejmowani byli przez wi- 
 leńskie sfery wojskowe obiadem. Wyjazd wyciecz- 

czorowych. 

SPRAWY SZKOLNE. 

i „ — Przedszkole miejskie. Dzięki inicjatywie 
Magistratu m. Wilna wkrótce uruchomiona zosta- 
nie przy ul. Ostrobramskiej 5 przedszkole miej- 
skie dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Opłata 
miesięczna wynosić będzie 5 zł. od dziecka. Za- 

pisy, poczynając od dnia dzisiejszego zgłaszać na- 
eży do Wydziału Szkolnego Mzgistratu w godzi- 
nach od 11 do 1 popoł. 

Przedszkole mieścić będzie 70 dzieci. 

Z POCZTY. 

— Wstrzymanie kursów pocztowo-telegra- 

  
robót publicznych. W dniu onegdajszym p. wo- Asas. Na mocy decyzji odnośnych władz cen- 
jewoda wileński Władysław Raczkiewicz w towa- 
rzystwie dyrektora Robót Publicznych inž. Sila- 
Nowickiego rozpoczął szereg objazdów, mających i 
na celu zbadanie stanu robót A prowa- 
dzonych w Wilnie oraz w najbliższych okolicach 
miasta. W pierwszym rzędzie p. wojewoda in- 
spekcjonował roboty przy budowie szosy Wilno- 
Warszawa na odcinku podmiejskim. 

— Posiedzenie Komisji Technicznej. W so- 
botę 27 b. m. w lokalu istratu m. Wilna od. 
będzie sie posiedzenie miejskiej Komisji Tech- 
nicznej. Na porządku dziennym figuruje: 1) Spra- 
wa źmiany jeźdni nz ul. Królewskiej. 2) Sprawa 
dokształcenia personelu technicznego. .3) Rozpa- 
trzenie etatów miejsxiego personelu technicznego 

WOJSKOWA. 

— Dziś 25 b. m. do zebrań kontrolnych 
stają rezerwiści i pospolitacy, urodzeni w roku 

tralnych wstrzymano, aż do odwołania urządzanie 
,naukowych kursów pocztowo-telegraficznych. 

Praktykanci pocztowi będą musieli przygo- 
towywać się do egzaminu zawodowego z podręcz- 
nika dostosowanego do ich potrzeb, który ostat- 
nio został wydany. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Dalszy spadek bezrobocia.Podług estatnich 
danych statystycznych, stan bezrobocia na tere- 
nie m. Wiłna przedstawia się w cyfrach następują- 
cych: pracowników metalowych — 99; budowła- 
nych—178; innych wykwalifikowanych — 667; nie- 
wykwalitikowanych — 828; robotaików rolnych — 
25 i pracowników umysłowych — 511. Ogółem 
2308 bezrobotnych. Zaznaczyć należy, iż w po- 
równaniu z tygodniem poprzednim bezrobocie na 
terenie Wilna zmniejszyło się o 184 osoby. 

— Sprawa zasiłków dla bezrobotnych ro- 
botników sezonowych. W poniedziałek 29 b. m. 
odbędzie się posiedzenie Zarządu Obw. Biura 
Funduszu Bezrobocia. Na posiedzeniu tem roz-   1960, nazwiska których rozpcczynają się na E. F. 

G. H. I. J. Jutro zaś stają ci, nazwiska których 
rozpoczynają się na D. K, ! 

Dodatkowa komisja poborowa. We | 
środę 31 b. m. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 
urzędować będzie dodatkowa komisja przeglądo- 
wa dla wszystkich tych mężczyzn zamieszkałych 
stale na terenie m, Wilna, którzy z jakichkolwiek- 
bądź powodów we właściwym czasie nie zadość- 
uczynili obowiązkowi stawienia się na komisję   Ostatnio w celu zwiększenia urodzaju poborową. 

patrzona zostanie sprawa uchylenia przepisów do- 
' tyczących sezonu martwego (od 15 grudnia do 15 
marcą) dlą robotników sezonowych. | 

— Na jakich warunkach robotnicy fabryki 
„Bałtyk przystąpią do pracy. Jak się dowiadu- 
jemy w dniu onegdajszym Związek Pracowników 
Przemysłu Chemicznego oddział w Wilnie, do 
którego wchodzą robotnicy wileńskiej fabryki kon- 
serw „Bałtyk* — zwrócił się do inspsktora Pracy 
62 obwodu z pismem wyjawiającem przyczynę 
strajku, który ogłosili robotnicy fabryki „Bałtyk*, 

komunikacja pomiędzy temi dwoma mia- 
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«= Kongres kleru ortodoksyjnego został. 

ki nastąpił w dniu wczorajszym w godzinach wies. 
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Związek Pracowników Przemysłu Chemicz- 
ner oddział w Wilnie w piśmie powyższem o- 
świadczył, iż robotnicy fabryki powrócą do przer- 
wanej pracy pod następującemi warunkami: 

1) wszyscy st:rzy robotnicy fabryki „Bałtyk"- 
zostaną przez zarząd fabryki przyj:ci z powrotem 
do przcy, > 

2) na przyszłość zwalnianie robotników 
tylko w p rozumieniu ze związkiem, : 

3) podniesienia wynagrodzenia robotnikom 
wykwalifikowanym o 50 proc., pozostałym zaś ro- 
botnikom według ustalonej w tych wypsdkach 
proporcji" я 

4) zniesienie kar pieniężnych za przekro- 
czenia. : 

Inspektorat Pracy po otrzymaniu pisma pc- 
wyższego ponownie podejmie kroki w kierunku 
pojednanie pracodawców z robotnikami. 

— Wypłate zasiłków dla bezrobotnych 
pracowników umysłowych. W sobotę 27 b. m, w 
gmachu Ratusza odtędzie się wypłata doraźnych 
państwowych zasiłków dla bezrobotnych praco- 
wników umysłowych za m.c październik. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Nowe schronisko dla starców. Z inicja- 
tywy T-wa św. Wincentego a Paulo uruchomic- 
ny został ostatnio w Jezozolimce przytułek dia 
bezrobotnych starców. Przytułek ten subsydjowa- 
wany będzie przez miasto, 

ZE ZWIĄZ. i STOWARZ. 

— Zatwierdzenie statutu Patronatu Wię.- 
ziennego. W dniu. wczorajszym odnośne władze 
administracyjne zatwierdziły statut Pztronatu Wię- 
EH w Wilnie. 

„Zadaniem Patronatu jest opieka nad wię- 
źniami opuszczającemi mury więzienne. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Najbliższe zebranie w Pol. T-wie Ped- 
fatrycznem. W poniedziałek dnia 29 b. m. odbę- 
dzie się 6 gódz. 8. wieczór „w Kropli Mieka (ul. 
Wielka Nr 46) naukowe posiedzenie, Wileńskiego 
Oddziału. Polskiego Towarzystwa Pedjatrycznego, 
z następującym porządkiem dzieacym: 1. Pokazy 
chorych. 2) Prof. dr. W. Jasiński: Komunikat w 
sprawie XIII zjazdu. 3. Dr. S. Bsg'ński: O lecze- 
niu gruźlicy antygenem metylowym. 4. Dr. L. Ba- 
ranowski: Przyczynek do leczenia zapaleń płuc u 
niemowląt, › 

Goście mile widziani. 

Teatr i muzyka. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś po raz trzeci „Car Paweł I* D. 
Merażkowskiego z Junoszą - Stępowskim w po- 
staci tytułowej. Prócz świetnego artysty w przed- 
stawieniu, bierze udział cały Zespół Reduty, 

Bilety wcześniej w „Orbisie”—a wieczorem 

  

  

od godz. 17-ej w kasie teatru. Początek punktu 
alnie o godz. 20-ej. 

— Jutro „Car PawełI*, Kierownictwo Re- 
duty podaje do wiadomości, iż zbyt późne zakoń- 
czenie się pierwszego przedstawienia wynikło z 
45-cio minutowego opóźnienia i trudności tech- 
nicznych, które już zostały usunięte. я 

Zarząd Reduty podaje do wiadomości, że 
na skutek usunięcia braków tecznicznych, które 
spowodowały późne ukończenie pierwszego przed- 
stawienia „Cara Pawła", sztuka kończyć się bę- 
dzie obecnie o godz. 12-], przy punktualnem roz- 
poczęciu. ; 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 435 mtr. 

CZWARTEK, dn. 25 października 1928 r. 

11.56-12.05: Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wierzy Marjackiej w Krako- 
wie, oraz komunikat meteorologiczny. 12.05 — 
12.30: Transmisja z Warszawy: „Człowiek i przy- 
roda w październiku i listopadzie odczyt wygł. 
Marja Majkowska. 12 30—14.00: Transmi:j i z War- 
szawy: Koncert Moniuszkowski dla młodzieży wyk. 
Orkiestra filhnarmon'czna pod dyr. Józefa Ozimin- 
skiego, chór męski „karła” Tola Mankiewiczówna 
(sopran), Zygmunt Mossoczy (bas), Józef Śliwicki 
(recytacja) 1 prof. Ludwik Urstein (akomp ). 
16.10 —16.30: Odczytanie programu dziennego i 
chwilka litewska. 16 30—16.45: Komunikat harcer- 
ski. 16.45—17.10: EGZ z płyt gramofonowych 
frmy Józef Weksler w Warszawie, u). Marszałkow- 
ska 132. jeneralne przedstawicielstwo na Polskę 
angielskiej wytwórni „His Master's Voice“. 17.10— 
17.35: Transmisja z Warszawy: „Wśród książek%4 
wygł. prof. H. Mościcki. 17.35—18.00: „O pamięt- 
piku liryczuym Marji Grossek Koryckiej"* odczyt 
wygł. Witold Hulewicz. 18.00—19.00: Audycja lite- 
racka „Przeżycia Telimeny w Soplicowie", zradjo- 
fonizowane fragmenty z „Pana Tadeusza" A. Mic- 
kiewicza, w wyk. Zesp. Dramat, Rozgł. Wileńskiej, 
(transmisja na inne stacje). 19.00—19,25: Pogadan- 
ka radjotechniczna.. 19.25 — 19.55: „Z ulicy do 
włądzy* (Benito Mussolini) odczyt IV-ty z cyklu 
„Życiorysy mężów współczesnych” wygł. Jur. 
Leżeński. 19.55: „Sygnał czasu z Warszawy. Kc- 
munlkaty i odczytanie programu na piątek. 
20.30 — 22.00: Transmisja z Warszawy: Koncert 
wieczorny. 22.00—23.30: Transmisja z Warszawy: 
komunikaty: P. A. T , policyjny, sportowy i inne, 
oraz muzyka taneczna. 

№ wileńskim braku. 
Kilka słów 0 ae środkach loko- 

macji. 
W ciągu ośmiu lat istnienia b. Rady Miej- 

skiej bzliśmy straszeni „piegutkami”, których kur- 
sujący na linji antokolskiej pierwowzór był wy-   

WILEKR 3 R I 

mownym prognostykiem „rolepszenia się kiedyś* 
środków lokomocji śródmiejskiel. 

Wszystko zresztę ma swój koniec. O „pie- 
gutksch* do dziś dnia zapomniano. Typowe, 
nędzne szkapy dorożkarskie, stanowiące od wie- 
ku siłę pociągową spuściły w śląd zatem z tonu 

stanąwszy po zniknięciu „straszaka-piegutka"* w 
obliczu stokroć groźniejszej konkurencji. 

Mowa o autobusach, które w krótkim, ba 
nawet bardzo krótkim czasie w dziedzinie loko- 
mocji środmiejskiej dokonały istotnego prze- 
wrotu. 

Pojawiły się one na wszystkich prawie 
koterjach komunikacyjnych, łącząc nie tyle różne 
ważne punkty w śródmieściu, ile dworzec kole- 

jowy z odległemi peryferjami Wilna. 
Zdawało się, iż nadszedł już kres na 

nokonki* wileńskie. 
Przedsiębiorcy autobusowi przeliczyli się 

jednak z sympatjami ogółu obywateli. 
Autobusy, które pierwotnie naprawdę na- 

dały mizstu europejskiego wyglądu są dzis naszą 

plagę. 
Żadne £ przedsiębiorstw niedba o wygodę 

publiczności i nie przejawia inicjatywy w kierunku 
ulnpszenia warunków funkcjonowania swego „mo- 

torowego interesu“. 1 ` 
Postęp cywilizacji na całym świecie przyj- 

muje coraz większe tempo z każdą rzec można 

sekundą, w Wilaie mierzy się na lata. 
Autobusy i taksówki wileńskie o ile dwa 

lata temu podnosiły ogólny pozióm cywilizacyjny 
Wilna. dziś go obniżają. 

Są to przeważnie stare“ klekoty, zagražają- 
ce bezpieczeństwu publicznemu, a co już najgor- 

sze wygląd ich zarówno zewnętrzny, jak i wew- 
nętrzny jest wysoce niechlujny. 

Wobec naturalnego, coraz więcej wzrasta- 
jącego ruchu komunikacyjnego w Wilnie, czas 
najwyższy, aby odpowiednie czymniki administra- 
cyjne zastosowały do właścicieli autobnsów i do- 
rożek samochodowych te same metody, jakie z 
całą bezwzględnością stosuju do „jednokonek”, 
które giną stopniowo z Ócz naszych. 

Gdy tego postęp czasu wymaga niech giną; 

właściciele ich wynajdą sobie niewątpliwie nowe 
środki zarobkowe, lecz to nie znaczy, by popra- 
wa w dziedzinie lokomocji była, tak problėma- 
tyczna, jak dotychczas. 

Nie od rzeczy wspenieć, iż w Warszawie na 
wzór wielkich ośrodków miejskich na zachodzie 
odbywają się stale przeglądy pojazdów mecha- 
nicznych, na których odnośne czynniki stwier- 

„jed- 

drajalczy pod względem technicznym i wyglądu- 
zewnętrznego dana maszyna odpowiada stawia 

nym jej wymogom. 
Niezależnie od powyższego w Warszawie i 

w promieniu 50 klm. od niej działają lotne ko- 
misje techniczne. rezultatem czego nieodpowied- 
nie maszyny tracą prawo kursowania. 

Dlaczego u nas jeszcze o tem głucho. 

Kosztowna jazda W taksówce. 
P. Nowaczyński (Równe Pole 13) chcąc 

być na czas w domu wynzjął taksówkę, która w 
drodze z powodu rzekomego defektu motoru sta- 
nęła. Podczas gdy szofer oglądał motor p. No- 
waczyński wysiadł z auta i przechadzał się a gdy 
szofer poprosił go o pomoc w posunięciu auta 
bez wahania zgodził się. Gdy auto nabrało roz- 
pędu szofer wskoczył na siedzienie i uniknął po- 
pozostawiając zdziwionego pasażera na drodze. 
Zagadkę rozwiązano dop'ero później, gdyż оКа- 
zało się, że podczas przesuwania taksówki p. Nc- 
waczyńskiemu zginęło z kieszeni 300 zł. Policja 
prowadzi w tej sprawie sledztwo. 

  

Z ruchu wydawniczego. 
— Echa leśne. Wyszedł z druku Nr. 9 „Ech 

Leśry.h (Warszawa) — czasopisma ilustrowanego, 
poświęconego propagandzie  leśaictwa wśród 
wszystkich sfer społeczeństwa. Począwszy са Пр- 
ca r. b. pismo to ukazuje się w ozdobnej i este- 
tycznej szacie graficznej, dzięki zaś urozmaicone- 
mu doborowi przystępnnch artykułów tudzież bo- 
gatym ilustracjom, xdobywa sobie coraz szerszą 
poczytność. Numer wrześniowy zawiera w treści 
artykuły fachowe: inż. Wł. Barański p. t „Stan 
urządzenia lasów w Polsce", Dr. M. Sokołowskie- 
go: O roli lasów i drzew w krajobrazie, — inż. 
J. Kowskiego: Nieco o guzach i napływach na 
drzewach leśnych, L. Pęskiego: Sosna. Dalej zaś 
działy i artykuły p. t.: z niwy leśnej, złowiectw, 
z życiorysu P. Prez;denta Rzplitej, życie gospo- 
darcze, tydzień dziecka, z miesiąca, dožyrki w 
Spale, kronika bieżąca, ze sportu, echa ze świata, 
rozmaitości naukowe, rzeczy ciekawe, humor an- 
gielski, radjo, powieść i nowela, kącik rozrywko- 
wy, poezja i wreszcie dodatek rolniczy. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Organizując z ramienia sekcji modernistów 
Warszawskiego Związku Zawodowego Polskich 
Artystów Piastyków wystawę modernistów Pol- 
skich w Wilnie rozesłaliśmy przed kilku dniami 
do wszystkich czterech dzienników polskich, wy- 
chodzących w Wilnie, jednobrzmiące komunikaty 

    o mającem nastąpić otwarciu wystawy. 1 podczas 
kiedy trzy pisma nie odmówiły umieszczenia tej 

i 

Nt. 245 (1292) 

wzmianki, to jedynie „Dziennik Wileński" jej nie- 
zamieścił. Aż nagle we wczorajszym Nr „Dzienni- 
ka Wileńskiego” ukazał się ten sam komunikat z 
dopiskiem: „Dochód przeznaczony na odnowienie 
Świątyni Ostrobramskiej". — Wobec tego oświad- 
czamy, że redakcja „Dziennika Wileńskiego" do 
zamieszczenia tego dopisku nie była upoważnio- 
ze Wystawa obrazów ma swoje odrębne cele, a 
robienie sobie przez „Dziennik Wileński" żartów 
z tak poważnej instytueji jak Świątynia Ostro- 
bramska jest conajmniej niewłaściwe. 

Organizacja wystawy moderni- 
stów polskich w Wilnie. 

W imieniu organizacji: 
Feliks Lubierzyński i Witold Kajruksztis, 

członek sekcji modern. 
  

Rozmaitości. 
Związek desperatek. 

Związkiem desperatek, bowiem powstałym 
pod wpływem ostatecznej desperacji, nazwać moż- 
na Związek Żon Graczy, jaki powstał w Peszcie, 
założony przez zrozpaczone kobiety, których mę- 
„a przegrywają w karty całe mienie ich i 
zieci. 

Na czele Związku stanęła wdowa po boga 
tym niegdyś i wielce szanowanym człowieku, nie- 

jszczęśliwym graczu, który znalazł d browolną 
i śmierć w falach Dunaju po popełnieniu oszustwa 
| celem spłacenia długu karcianego. 

W ostatnich latach życia swcjego męża, wi- 
dząc, że niema siły, która zdolna byłaby wyrwać 
go ze szponów straszliwej namiętności, czekała 
na niego co noc aż do rana w przedsionku klu- 
bu, w którym oddawał się zgubnemu swemu na- 
jogowi i tam zapoznała się z licznemi towarzysz 
kami niedoli, czekającemi ze drżeniem na myśl o 
stratach, jakie ponoszą tej nocy ich mężowie. Po 
samobójczej śmierci męża zrozpaczona kobieta 
postanowiła wytężyć wszystkie siły, aby zaoszczę- 
dzić innym kobietom straszliwego losu. 

W tym celu zaagitowala zrazu nieliczne, 
potem coraz szersze koła żon graczy i wszystkie 
rszem zorganizowały anonimowy klub, którego 
zadaniem jest skuteczne zapobieżenie tragedjom, 
wynikającym z oddawania się ich mężów, synów 
i braci grom hazardowym. Członkinie Związku 
AH wpływać na posłów do Parlamentu, 
ujawniać im rozpaczliwe warunki, w jakie wtrą- 
cają gracze swoje rodziny, zwracść ich uwagę na 
olbrzymią szkodę, jaką przynoszą społeczeństwu, 
zatem pośrednio państwu, kluby karciane i domy 
gry, i skłaniać ich, ewentualnie w razie potrzeby, 
ministra spraw wewnętrznych, do wydania zarzą- 
dzeń, zobowiązujących te kluby i domy gry į nie- 
dopuszczających do powstawania świeżych. Życzyć 
należy energicznym desperatkom, aby usiłowania 
ich wydały pożądane owoce | aby za przykładem 
kobiet węgierzkich poszły kobiety wszystkich kra- 
jów. Członkiń klubu nie zabraknie nigdzie. | u nas 
w Polsce klub taki i poparcie jego dążeń przez 
miarodajne czynniki szczególnie by się przydał, 

  

  

  

Miejski Kinemategraf 

Keltaralno-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

(Ostrebrameska 5) 

KINO-TEATR 

„IELIOS“ 
Wileńska 38. 

KINO 

„POLOŃIA” 
Mickiewicza 22. 

Kino 

” | 

Wielka 42. 

KINO 

„LUX 
Mickiewicza 11. 

lejowej. 

Wszystko 
co uirzycie 
usłyszycie 

  

KINO 

WANDA 
Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 

Dziś i dni rasiępnychl 

sów са 3. 4-€j. 

Film, o którym mówić będzie Wilno! Film 
tysiąca sensacyj. Najcudowniejszy film świa- 

tal Super-Superszlagier „UFA*. 

szpłedry ktvją się między wami II 

Harry Liedtke 
dramat namiętności ludzkiej w 12 wiek. akt. 

piękniejszy kochanek w świecie 
bohater filmu „DON-JUAN, 

Przepiękny dramat w 12 aktach p: t. 

Szatańska syrena 

Od dnia 22 do 26 października b. r. włącznie będzie wyświetlany pierwszy wielki film angielskiej 

produkcji Pancernik Atlantic, 
walce o honor i miłość. Bal na pancerniku! Walka z Arabami! Bombardowanie miast z aeropla- 

nów i pancerników! Zwycięstwo miłości i prawdy! W rolach gł.: Lilian Oldhand 1 Непгу 
Edwards. Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa 

Następny program: „KROL SZPADY“. 

SZPIEDZY 
W rol. główn. RUDOLF KLEIN-ROGGE, WILLI FRITSCH, demoniczna GERDA MAURUS i wioś- 

miana LIEN DEYERS. Szczyt nowoczesnej techniki. Oszałamiaj 
Kobiety szpiedzy i ich zwodnicza pracz! Polowanie na ludzi. 

czynna od 

Uprasza sie © przybycie na początki 

Dziśl Wszechświatowa nowość i sensacia dla Wilna. Pierwszy film dźwiękowy w Polsce. 

„SKRZYDLA“ 
z udziałem najznakomitszych lotników całego świata. Śpieszcie ujrzeć. Jedyna okazja ujrzenia filmu dźwię- 

kowego. Orkiestra znacznie powiększona. Początek o g. 4-ei, ost. 10.25. Ceny miejsc nie podwyższone, 

DZIŚ! Po paz pierwszy w Wilniel Czołowy film europejskiej produkcji 1928/1929 roku 

człowiek o najmilszym uśmiechu, ulubieniec kobiet wileńskich w dra- 
macie obyczajowo-ero tycznym z życia wielkiego miasta XX wieku 

p.t. NOCE SZAŁU. 
kabarety udziałem najpięknizjszych kobiet Paryża i Lodynu. Film który treścią i szalonem bogactwem 

wystawy przewyższa wszystkie dotychczasowe arcydzieła. Ceny nie podwyższone. 

DZIŚ! WIELKI DRAMAT EROTYCZNY w 12 AKTACH 

„GDY MĘŻCZYZNA KOCHA". 
Dzieje buntu duszy mężczyzny, którego zmysły opętała kobieta. W roli głównej największy aktot i naj- 

John Barrymore i cs Dolores Costello. 
Dziś! Najnowsza inscenizacja fragment amerykańskiej przeróbki na film powieści IRENY ZARZYCKIEJ 

DZIKUSKA w PYAMI 
„Wschód Słońca” i „Siódmego nieba" JANET GAYNOR CHARLES FARREL, 

Nadprogram: Podróż z przygodami farsa w 4 aktach. 

z IWANEM PETROWICZEM 
w roli tytułowej. 

dramat w 10 akt. ilustrujący tragiczne dzieje 

oficera marynarki angielskiej w bohaterskiej 

g. 3.30. Początek sean- 

jące zdjęcia straszliwej katastrofy ko- 
Każdy powinien widzieć, gdyż 

seansów o g. 4, 6, 8 1 10.15. 

historja z łezką w 8 akt. 

W rolach tytułowych bo- 
haterowie znanych dzieł 

Reżyserja 
FRIDERIKA 
LANGA. 

Olsniewające 
maskarady i 

    

š Lekarze, в 

DOKTOR MEDYCYNY 

R. GIMRLGŃ 
Choroby weneryczne | skórne. 
Elektroterapja, Diatermia, 

Słońce górskie. Sollux. 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiei. 

Przyjmuje 9—2 i 5—7. 2971 

[.l Berngzdejh 
chor. skórne, weneryczne, 

syfilis i moczopłciowe. 

Mickiewicza 28 m. 5 
Przyjmuje od 9—1 i 4—8. 
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r. Kenigstery   

Od r. 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE 
jadalne, sypialne, i gabine- 
towe, kredensy, stoły, sza- 

ty, łóżka i t. d. 

Wykwintne - Mocne 
Niedrogo. 

na dogodnych warun- 

CHOROBY WENERYCZ- 
NE I SKÓRNE. Przyjmuje 

9—12 i 4—8. 
Mickiewicza 4, 
tei. 1090. W.Z.P. 39 2096 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ * 
Choroby weneryczne, зуй- 

lis i skórae. 

Wielka 21. 

1843 istnieje 
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Wspaniałe zdjęcia z nadmorskich okolic Francji.. Bajeczna gra artystow. Nzdzwyczajne kostjumy i de- 

koracje. Nadprogram: Z zakulis wytwórni komedja w 1 akcie. Początek seansów 0 godz. 6-ej popoł. 
W niedziele i święta o godz. 4-ej pop. Ceny miejsc zwykłe. 

Ogłoszenie. a kiekolwiex informacje o miej- 
scu obecnego zamieszkania Ka- 
milli - Joanny  Tomaszewskiej, 

Magistrat m. Wilna niniejszem podaje do ogólnej wiadomości, 

że w dniu 27-X r. b. o godz. 10-ej rano w domu Nr 14 przy ulicy 

Trockiej odbędzie się licytacja różnego rodzaju sprzętów domowych, 

(obok dworca 
kolejowego).   

córki Piotra i Józefy Ciuńskich, 
lat 35, żony Stanisława Toma- 
szewskiego, której ostatniem 
wiadomem miejscem pobytu w 
roku 1920 był Żytomierz (U- 
kraina Sowiecka — uprasza się 
o podanie takowych do Kon- 
systorza Ewaugelicko-Reformo- 

  

  

rzeszło Folwark ia: 
caikcwitem zabudowaniem, 
dom mieszkalny o 3 poko- 
jach. Inwentarze — komplet- 

ne. Sprzedamy tanio natych- 
miast. 3486 

Dom H. K. „ZACHĘTA* 
Mickiewicza 1, telef. 9-05. 

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzew- 
nej w Polsce. PRENUMERUJCIE! OGŁASZA JCIE 

SIĘ! Kwsrtalnie zł. 12. Nr Nr okazowe gratis. 

NNZNNZNZNANZNZNONI 

im 
„Aura leisk“ 

   

  

kach | na raty. 1564 

Wszystkich, którzy posiadają 
jakiekolwiek informacje o obec- 
nym mejscu pobytu Antoniego 
Zdrabal, syna Franciszka i Te- 
resy urodzonego 9 maja 1877 
roku, w Szakolczach na Wę- 
grach, ożenionego z Marją- 
Tecfilą z Komarnickich Zdra- 
hal, ostatnio zamieszkałego w 
Rumunji — uprasza się o poda- 
nie takowych do Konsystorza 
Ewangelicko-Reformowanego w 
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0d9—1i3—58. (Telef. 921). 

DR. MED. 

Marjan Mienicki 
Adjunkt Kliniki Syfil.-skó'” 
nej Uniw. S,B, powróci 

i wznowił przyjęcia chorych. 
Wileńśca 34, m. 3 od 4—7 pp 

3433-8 

Akuszerki 

  

                        

zasekwestrowanych u poszczególnych płatników w celu pokrycia za- wanego w Wilnie, ulica ko Saenosieo Ac iome anot 

legtošci podatkowych. Mala p В ||| | szezelny S laido Nr Il. 350 

3505 Magistrat m. Wilna. _ prrrnzan czysty, pod gwarancją lipco. || na najbardziej ||ozexzcwooeo=| Akuszerka 

PIENIĘD wy, deserowy i Gla celów dogodnych Czy zapisałeś się 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY. Pianina kuracyjnych, własnych pa- || warunkach  ||na członka LO.P.P.? ANA е 
Každ: ladaj lekt świetlenie w do! ż i S jek w blaszankach 5kg,— Е (DI>00D0>05>0 

sam d mona GleKYCWA, os naświetlania ZE POMOĆĄ do wynajęcia. Reperzcja 1 16 Au > 10 M ADMINISTRACJA przyjmuje od 9rano do 7 w. 

elektrycznego aparatu „MEDIOLUX“, wytwarzającego ultra-|strojenie. Ul. Mickiewicea| ztotych miesięcznie |29 kg—61 zł. wraz £ bla. „Kuriera Wileńskiego PRZEPISUJEMY «l. Ad. Mickiewicza 30 m. 4. 

fioletowe promienie i zarazem ozon. Masaże i naświetlania sto-154 0 Eaiko, 3152 | może zarobić każdy łatwą pra- Z EG Jagiellońska 3. J W. Zdr. Nr 3098 57 

sowane są w najrozmaitszych dolegliwościach „jak: artretyzm, : 3152 | cą w domu. Na odpowiedź za-|Szanką I Opiałą pocztową ||| oq9_3 ppoł.i 7—9 wiecz. na maszynach fachowo, ta- 
za = Aeutia ob siniaoaų. anais e una — 2—— łączyć Zpacnsk lecz nie koniecz” RSE po „A PO 3474-0 Os _ 

łatwy. Cena przystępne. dajcie bezpłatnych grospeźtów. DR Popierajcie mictwó Handlowe, Poznań, ali: | Denysów, a” c kaadwo Limie głaszajcie się 

Z RARE > МС Ligę Morską IRzeczną | gp zręczaica 8 zwy: | Polskie. 3307 | INIT | Miekievieza 21, te. sz. || W „Rarjerze Wileńskim . 
  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

odnie — Bankowa 15. 

Wydawca: „Kurjer Wileński" s-ka z ogr. odp. 

Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynna od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje 

Administrator przyjmuje od 9—2 ppot. Ogłoszenia przyjmują się od 9— 

CENA PRENUMERATY: miesięczńie z ednoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 

nia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy), kr. rekl.—nadesłane—30 gr. (za wiersz redakcyjny), 

odlziai w Or. й 5 2 vl łamowy, na stronie IV 8-mio łamowy. 

Tow. Wyd. „Pogoł”, Druk. „Pał”, M. św. Ifridcego 5. 
Układ ogtoszeń 5- 

dla poszukujących pracy—60%0 polaka 

od 2—3 ppoł. Redaktor działu góspodarczego przyjmuj 
3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P.K:O. 80.750. 

17zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 
. cyfrowe i tabelowe © 

ja zastrzega seHle prawe 

od godz. 6 do 7 wiecz. we 
rukarnia — ui. św. Ignacego 5. Tel. 

w a ! i sir.—80 gr., IN Ai ie US, WęsaM Tw! ь к 

termińu druku egteszeń. 

Redakter GdpoWRERiny je zef Jurkiewicz. 

o i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

ze- 
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