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- mację pierwiastków etycznych, czy to, czego państwo z powodu braku 

* ROK V Nr. 234 (1244) 
ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — uł. Majora Mackiewicza 63 
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Ostatnie posiedzenie kongresu paneuro- 
_ pejskiego. 

WIEDEŃ, 6—X. PAT. Pierwszy kongres paneuropejski odbył dziś 
u ras. popołudniu posiedzenie końcowe, które otwarte zostało odczytaniem ге- 

W społeczeństwie żydowskiem żolucyj przyjętych jednogłośnie przez poszczególne komisje. Następnie 
spotykamy całą gamę kierunków po- odczytano manifest, zredagowany z okazji odbycia pierwszego posiedze- 
litycznych ba dziej i mniej państwu nia Kongresu, a wystosowany do wszystkich członków kongresu. Mani- 
polskiemu przychylnych, a nawet fest ten oświadcza między innemi: Unja panueropejska została stworzona 
całkiem antypafistwowych. M nister celem położenia kresu brutalnej walce politycznej, usunięcia uczucia nie- 
oświaty powinien gamę tych kierun- nawiści politycznej, gospodarczej i narodowej w stosunkach między na- 

swej roboty todami Europy, zniesienia barjer odgraniczsjących państwa europejskie, 
będących przeszkodą ich rozwoju, wreszcie zapobiegania wojnom przez 
sądy rozjemcze. Po przyjęciu manifestu przewodniczący ruchu paneuro= 
pejskiego Coudenhove Cziergi wygłosił dłuższe przemówienie poczem 
Bronisław Hubersan odegrał utwory Chopina i Bacha. 

Stosunek kongresu paneuropejskiego do 

Przed nominacją min. oświaty. 
Pan vice-premjer Bartel objął sta- żydowskiej 

nowisko ministra oświaty czasowo 
i prowizorycznie. Zupełnie słusznie, 
gdyż ma inne również ważne obo- 
wiązki, a minister oświaty powinien 
całkowicie się poświęcić swemu re 
sortowi. Wierzymy że gabinet marsz, 
Piłsudskiego jest gabinetem ostatnim, 
w tem pojęciu, że z powrotem nie 
odda on już władzy obecnemu Sej- 
mowi. Gabinet marsz. Piłsudskiego 
pozostaje z myśli o naprawie pań- 
stwa, © odrodzeniu moralnem, szuka 
więc on nowych dróg inowych pro: 
gramów. 

Oszczędności. do uspokojenia kwestji 

Mówi się o koniecznych oszczę- 
dnościach w resorcie oświaty. Mini- 
ster nie jest Chrystusem, który kil- 
koma chlebami nakarmił tłumy. A 
przecież jedno z najpiękniejszych za 
dań państwa jest utrzymywanie mi- 
nisterstwa powszechnego nauczania. ków znać i nię oddawać 

Oszczędności w resorcie oŚwiaty w ręce ludzi, którzy je przeciw pań: 

ARR roszczeGh biurowości w mi yti Sa uproszczen'u w mi. i SŁ pań: 
nisterstwie i kuratorjach, gdzie ma- Bs U Ga Sr] 

my istotny nadmiar urzędników. | ХХ w., dla którego „gdy Nalewki 

2) .Na_ przesunięciu - pewnych Ele“ pzestaną nosić chałaty to kwestja ży- 
W Polityce wewnętrznej o wiele żarów na samo społeczeństwo. Nie dawaka -znikofe- w Polsce” =-Wiek Anglii i Rosii 

Šis OWE ragu aas M. a = > R Aa XX wierzył, że różnica pomiędzy WIEDEŃ, 6X, PAT 2 polit w kongresu paneuropejskiego wnętrznych takie programowe zna- o wywoływaniu w  spoięcz światem żydowskim, a nie żydow: , SA, ‚ ja polity g Re. 
uchwaliła rezolucję w sprawie stosunku paneuropy do Anglii Rosji. czenie ma resort ministra oświaty. samem takiego zainteresowania do * 20! ) a ! 3 
zolucja głosi, iż paneuropa musi uwzględnič šciste įstosunki geogrsficzne, Pamiętajmy, że w calej Europie, czy poszczególnych instytucji oświatowych aa wykształcenia 

kim da się wyrównać za pomocą 
i wycho: 

to będą walki wyznaniowe, czy wal- do inicjatywy w tym kierunku, aby |>P. ; historyczne, gospodarcze i kulturalne, łączące Anglję i Rosję z resztą Eu: 

ki pomiędzy doktryną szkoły. bez- społeczeństwo samorzutnie, drogą z a er: ai ropy. Ostateczna decyzja, czy Anglja i Rosja mają się stać członkami 
wyznaniowej szkoły opartej o supre- inicjatywy prywatnej tworzyło samo USHIG> “ › związku państw europejskich jest ich własną sprawą. Unia uwzględni 

wreszcie jątrzył, anie uspakajał spra- 
wy żydowskiej. istniejące dla Anglji i Rosji szczególne trudności jednostronnego wiązania 

walki narodowościowe, czy inne środków tworzyć nie może. Zwłasz- się na jednym kontynencie. Unja paneuropejska odrzuca zasadniczo wszel- 

walki i ścierenia się poglądów ideo- cza dzielnice zachodnie naszego Cerkiew prawosławna. kie agresywne stanowisko wobec innych państw, jedymym jej celem jest 
wych zawsze społykały się naterenie państwa, jako bogatsze, bardziej Kronika błędów najdzikszych to trwałe zabezpieczenie pokoju Europy i odrodzenie gospodarki Europy 
resortu oświaty. W Polsce taksamo ośŚwiecone, bardziej kulturalne należa- 
jak gdzieindziej, łoby tu wyzyskać. Dlatego też właś- 

я p nie minister oświaty powinien być 
Stanisław Grabski. nietylko społecznikiem, lecz powinien 

Dlatego, aby w Gabinecie marsz, umieć trafić w nerw zainteresowań 
Piłsudskiego zostać ministrem oświa- społeczeństwa, kół społecznych, a 

ty nie wystarczy więc być dobrym nawet jednostek, aby wzbudzić w 

urzędnikiem i posiadać w tece wszy: nich ochotę budowania  kulinry 
stkie certyfikaty galicyjskiej wytwórni oświatowej w Polsce, powinien 
biurokratycznej. Nie wystarcza też umieć koordynować i nadawać kie- 
być dobrym pedagogiem i znawcą runek takim wysiłkom. 
wychowania fizycznego, czy nowo: : 
czesnych kierunków pedagogicznych. Szkoła na ziemiach wschodnich. 

е ń Cerkwi przez współpracę wszystkich narodów Europejskich: 
ala, sa pain lecz z Dziś odbyło się ostatnie uroczyste posiedzenie kongresu paneuro- 

wewnątrz, z pod kopułki zielonej i pejskiego. Po przemówieniu przewodniczącego, odegrał skrzypek Broni- 
wnętrza chaty popowskiej należy pa. słąw Huberman solo na skrzypcach. 
trzeć na te sprawy aby je zrozumie. + o <= . 
Cerkiew może być naszym przyjacie- Komisja współpracy intelektualnej. 
lem, robi się ją sztucznie, z naszej WIEDEŃ, 6X PAT.Kongres paneurodejski urworzył kemisję współ: 
własnej winy, naszym wrogiem. pracy intelektualnej. Ze strony Polski weszli w jej skład Marjan Dąbrow- 

Minister oświaty powinien: rozu- ski, Tadeusz. Dzieduszycki, Feliks Bocheński, Henryk Szenkiel, Feliks 
mieć tu jednocześnie, że interes pań: Grott i Władysław Landau. Komisja do spraw mniejszości narodowych 
stwowy polski to solidarność z am*. kongresu paneurepejskiego wystąpiła z wnioskiem dotyczącym ustanowie- 
ii Ža ga a. = Li nia stałej ah, któraby badała kwestje M e Wśród. a 
nocześnie, że w interesie państwa powziętych na kongresie zasługuje na specjalną uwagę rezolucja domaga- 

To w Rosji mianowano ni<jedne: Nie wolno jest zmniejszać ekspan- polskiego. bynajmniej nie leży obni- iai d JE mani us kowiesjaych Niemiec; 
go ministra oświaty dlatego, że był sji szkolnictwa powszechnego na żania moralnego znaczenia ani auto- Francji i Angiji celem zbadania kwestji kredytowych, w związku z obec- 
dobrym klasykiem, czy znakomitością Ziemiach Wschodnich. Jak poszuki- rytetu hierarchji cerkwi prawosław- nym kryzysem gospodarczym. 
w matematyce, w Austrji to był SU- wacz złota natrafia na pokłady me- nej. Minister oświaty nie powinien M M lini 
miennym biurokratą. talu, tak my tu RE > a się też potyksė i upadać aa „Mowa ussoliniego 

Broń Boże nie chcemy mówić, że warstwy, które zdobywamy dla Pol- miejscach, gdzie się interesy Kościel- : : 5 zz: 
p. Stanisław Grabski jest odpowied- ski, które przywiązujemy do państwa: ne katolickie krzyžują z prawosław- „, ESCJA, 6.X USD pagadi ka Bi ba i pk a nim kandydatem. Należy on dziś do Lud białoruski jest ludem wdzięcz- nemi. > Au jelkość. materiafu zraża ‚ пп?о‹:\': A Ras > 
obozu właściwie antypaństwowego, nym i szkołę ceni. Bogaty jest.plon serc _ Czytajcie dzleje Litwy  czternas- SME ko *ćwiete AS 2 nk ob stó RSE 7 
który przeciwstawia państwu <orga- dziecięcych naszego ludu. Oby tylko tego wieku. Tak jest XIV wiekul b a A) pa wa S di SE ły Ró ч “'Р“‹’›:Ё‘ fm 
nizację narodu» kierowaną przez była to dobra Szkoła. Przyszłość Dzieje ekspansji polskiej, jej walki, K kasa e srudcjigka, b P аНЕр "w kin b i wież 
menerów partyjnych. Lecz mówimy państwa jest tu.w rękach nauczycie- jej pokoju z kościołem  schyzmatyc- og sis оНЕ ać aj. a Taa в y 4 у 
o panu Grabskim jako o typie czło- la ludowego. kim. Dopiero wtedy zrozumieć mo- YJ PIECZ PZACY Ezczynne, WE CINE. UOWCZO CY 

stemu politycznego, nowego typu cywilizacji. Ten nowy typ cywilizacji 
wypły-a z założenia lapidarnego nienaruszalnego i podstawowego dla 

wiaka, Był to wykształcony publicysta Uni . žna dostatecznie wagę i drogi poli- 
i i ersytet wilenski. i o: 3 
i teoretyk, który był świadomy swoich tyki kościelnej na naszym wscho wszystkich kulturalnych ludzi, Jesteśmy jedynym narodere, który ma 

jeszcse odwagę sławić zwycięstwa krwią opłacone, który „ie chce do- 
celów i świadomy drogi, po której Polityczne znaczenie uniwersytetu dzie. ; 

Szkola bialoruska. puścić do roztrwonienia swego dobytku i swej wielkości. Faszyzm jest 
naród polski chciał prowadzić. Nie a : AE zro 
znaczy to, abyśmy chcieli na ministra zumiałe. Miał on być reflektorem, Federacja z Mińskiem, lecz nie z siłą o i : 

2 я = я cz m gromną, która nie może być oskarżoną o terror, gdyż nie może 
kk kge r. pe lecz Z Tie 2 S So Nowogródkiem, federacja z Kijowem, być terroru tam gdzie miljon jednoczy się w jedno stronnictwo, trzy człowieka, któryby p a Z uk dośtojoię jest do posłannictwa lecz nie ze Lwowem! miljony w inne organizacje dwadzieście miljonów obywateli jest kontro 
RH ia m Rat ж 4 Kuo Jos czcigodne: _„ О'Ю jeśli nie program to wykrzyk- lowanych przez państwo i jest przez to państwo zabezpieczone. Jeżeli 
BE POWO i k Aue go В nik słuszny. : kiedykolwiek w historji istniał ustrój demokratyczny, to jest niem ustrój 

Nie mówimy, że polityka szkolna państwa naszego. Lecz nasza demokracja nie jest demokracją, któraby 
renesansu mocarstwowej Polski: go Marjana Zamecka. a. 

Galicyjska szkoła dyplomów. PPE аи - Baaroą 1 i. białoruska i ukraińska będzie łatwa. była skłonna do nieszlachetnych instynktów mas, Nasza demokracja jest 

  
rag S ię. Bialorusini partyjni nie mają nic do inną, która poprowadzi nas do odrodzenia Galicyjįska szkoia dąžy,aby w Pol- tewską. Nie zrozumiano, że | p pop ь 

sce byla plan: |orękiei ilość ludzi o pra. den Litwin, który do Wilna zyskania na drodze ugody z Polską, 
mają wszystko do wygrania na grun- 

Ale naszem zadaniem widłowo zdobytych dyplomach rnau- kształcić się przyjedzie z Rosień, je- cie opozycji. Sekretarjat Ligi Narodów wyjaśnia. 
kowych. Już min. Stanisław Grabski den uciekinier z Mińska, który przy- L zadowolniė Inti GENEWA, 6. X. PAT. Wobec licznych głosów prasy, wyrażających 
wskazał z przerost szkolnictwa śred- jedzie słuchać wykładów na wszech- os ei gł Edi parisjał: oczekiwanie, iż Sekretarjat Ligi Narodów wypowie się w sprawie zgod- 

- ności umowy litewsko-sowieckiej z paktem Ligi Narodów, Sekretarjat Ligi 
Narodów wyjaśnia, że zgodnie z art. 18 paktu członkowie Ligi Narodów 
— se rejestrować natychmiast swe zobowiązania międzynaro- 

; lowe. Sekretarjat nie wdaje się w badanie legalności tych zobowiązań, 
to praca wdzięczna. podaje je tylko do publicznej wiadomości Każdemu członkowi Ligi Na: 

plom naukowy i że rola, którą jedno- istnieniu bolszewickiej Białejrusi dla Pokarm młodzieży. rodów przysługuje natomiast prawo ze wskazaniem na przekroczenia 
stka odegra w życiu, jest już zgóry państwa A, to katedra Ro” Literatura uczuciowa patryjotyczna przez zawierające traktat państwo nam paktu Ligi Naradów. 
rzesądzona przez przeciętny stopień tona etnografii białoruskiej może być polska to kwiat niewoli Kwiat cmen- 2 ° Эоы от СЕСЕ 
=  ozekikiaóći S aria = tylko plusem. 2 jak mało e tarza Polski. Nie po to zdrowy kwiat. Min, Zaleski o zagadnieniu gdańskiem. 

i i b tęgowa aint i o Młodzież ideał nie siada. : \ s uniwersyteckich. a rp aa 12 Re Dzi WIEDEN, 6 X. PAT. «Neue freie Presse» zamieszcza rozmowę 
ideowa. Swego genewskiego korespondenta z p. ministrem spraw zagranicznych 

Tak nie jest. Gdyby zamach ais tych ss = ak Z. nę = z Dziś 
i i , a nie czącemi Folskę z ziemiami Wie o jest wyzwolona. Stąd pustka : i 

ŻORY. da Ra RATE. Kólęstwa Litewskiego. > Niektórzy uwažają, 8 „ młodzież zai a e" pna z Genewy. Oświadczył on, że Polska po 
Piłsudskiego musiały ponieść strasz- Sprawy żydowskie się uzdrawia, bo się więcej sportem, wejściu do Rady Ski arodów będzie nadal dążyła do utrzymania liaj 
ną klęskę, bo oto w Belwederze było p < niż polityką zajmuje. Imni uważają, a. ke pe ityki wobec narodów sąsiednich, a więc do uprawiania 
mnóstwo patentowanych i dyplomo- Praca ministerstwa ošwiaty jest że sport nie uduchawia młodzieży P pokoju i dobrych sąsiedzkich stosunków na gruncie Ligi Naro- 
wanych generałów. Pp. galicjanie sa- zupełnie polityczną gdy chodzi © należycie i prowadzą ją składaćkwia: dów. Pragniemy uczestniczyć we wszelkiej inicjatywie, która zmierza do 
mi zresztą nie umieją wytłómaczyć sprawy żydowskie. ty na grób Niewiadomskiego, jak Utrzymania pokoju i podniesienia autorytetu Ligi Narodów. Co się tyczy 
tego dziwnego zjawiska dlaczego ich Wbrew powszechnej opinji pol. niegdyś na kopiec Ko: ciuszki. Gdańska to stanowisko nasze określają wspólne interesy, jako jedyne 

dyplomowani radcowie i nadradco- skiej twierdzimy, że rozwiązanie spra- Należy zrozumieć, że równie Wyjście do morza jest Gdańsk niezbędny dla Polski i właśnie w charak» 
wie, ba nawet profesorowie padzją wy żydowskiej nie jest u nas trudne. wstrętne jest pozostawiać młodzieży terze wolnego miasta bardzo cenny. Wszystko to co zmierza do rozwoju 
plackiem przed byle posłem z Piasta, Społeczeństwo żydowskie ma wiele bez ideałów politycznych, jak identy- wolnego miasta i utrwalenia jego stosunków gospodarczych będzie bez- 
który i szkoły żadnej nie skończył i w tym kierunku życzeń wspólnych fikowanie ideałów politycznych z względnie poparte przez rząd polski, Przypuszczam, iż podobne stano- 
krawatu nie nosi, ze społeczeństwem polskiem. _ _ _ gloryfikowaniem żarcia się partyjnego. wisko zajmie również i Gdżńsk. Mieszkańcy Gdańska winni uznać wiel- 

W Stanach Zjedn. uczą się zn2- My Polacy niechętnie widzimy _ Młodzież powinna mieć ideę po- kie korzyści gospodarcze, które wynikają ze współpracy Gdańska z Polską. 
cznie mniej od nas, na zachodzie wspólną naukę dzieci polskich z ży- lityczną, wspólną dia dzieci głosu- Dobra wola Gdańska może być kamieniem próbnym i podstawą normal- 

Europy także mniej, w  Bolszewji dowskiemi. Żydzi wieku XX ego zo- jących na wszelkie listy obywateli nych stosunków między portem sa a Polską. W końcu minister 
oczywiście także. Zbyt jesteśmy przy: stali na całym globie popchnięci ku państwa. ldeą tą powinna być mo- zaprzeczył pogłoskom, jakoby Polska zamierzała wstąpić do Małej Ententy 
wasi do ilachiago systemu idei budowania i odbudowywania sa- carstwowość polska. I ją też powi. i podkreślił, iž ze wszystkiemi państwami Małej Ententy łączą Polskę 
przeintelektualizowania narodu. moistnej kultury żydowskiej. s. : A zaa minister SR traktaty przyjaźni. 

Nie chcemy być źle zrozumiani. A zbudowanie odrębnego szkolnic- jak Światło poranka, wprowadzić do + * ° 
Mėwimy okadałe tylko tyle: nie twa CO REST iak dużego, aby sag p pokoi w Polsce, Prasa niem. o zmarłym bisk. Rosentrettorze. 
należy przewartościowywać szkolnej s'ę w nim pomieściły wszystkie žy- w których jest nauczyciel i są dzieci GDAŃSK, 6. X. Pat. Podając wi i ży p 7 : ю i dis „04 X, й jąc wiadomość o śmierci biskupa chel/ 
teorji, nie należy z rzeczy pożytecz- czenia żydowskie i hebraistów i jidi- czy jest młodzież. mińskiego ks. Rosentrettora, niemiecka prasa gdańska stwierdza, 5 sprawa 

niego a niedostateczność zawodowe: nicy króla Stefana jest wart 50 żyd- 

go. Życie wnosi raz po raz znaki za- ków, którzy tu po dyplom przyjeż- 

pytania w galicyjskie głębokie prze- dżają z miasta Łodzi. Nie rozumiano, 

Świadczeńie, że jedynym sprawdzia- że jeżeli 10 szkół powszechnych o 

nem wartości człowieka jest jego dy: wykładzie białoruskim może być przy 

ków białoruskich, 
Nie mówimy, żeby praca ministra 

w tym zakresie była łatwą. Ale jest 

  

nej robić uniwersalnego sprawdzianu szystów—to przecież już pół drogi Cał. niemiecka na Pomorzu poniosła z tego powodu wielką stratę. «Danziger wartości człowieka. U nas przerost Aligemeine Ztg» oświadcza, iż Rosentretter wszystkie swoje siły poświę- dyplomów odtrąca lepsze siły od pro- s Zamiast TRANU M cał obronie niemiecczyzny na Pomorzu to też zgon jego jest pod wzglę- 

ioielękzawnE A przecie! ile we Н! leca się znany Magistra й a pólityczagae OR stratą. <Danz, Neueste Nachrichien» zaznacza, wykaali Polacy, gdy bylkzozbiiaiać A a jem J e cor o 1 hai E 2 p Sza Niemcem, który zawsze bronił interesów 
Ile dzieł i P Jano oi po Ė WPP. Lekarzy + ы 0. ML. an rrra————————— i 

ie energja polska n ralu, na Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez leci przyjmo- ^ $ a ee 
Syberji, w: lotiesieeia,. gdy z musu a wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpania, chorobie angielskiej, m Skazanie szpiega—of. policji. musiała się brać do produkcji rze- R Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. = WARSZAWA, 6,X. PAT. Dnia 5 i 6 b. m. Sąd Okręgowy w War- czywistej, Gdybyśmy mogli teraz dla Ą Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* & szawie rozpatrywał sprawę Aspiranta policyjnego Bolesława Pawłowskie- żywej Polski odzyskać siły, tam za- a i marką ochronną— trójkąt ze statywem. m go, oskarżonego z art, 72 i 102 (za wydanie tajemnic policji politycznej 
tracone! Wystrzegać się naśladownictw. EM organizacji działającej na szkodę państwa). Po zbadaniu 21 świadków 

Skierowanie sił i zamiłowań mło- E Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214, u oraz wysłuchaniu Oskarżenia publicznego poiprokuratora Goldsterna i 
  dzieży naszej do pracy produkcyjnej obrońcy adw. Retingera, Sąd wydał wyrók, 

—to wielkie zadanie. 
skazuj. karė 

leden rok więzienie. pW 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul, Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
"ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jadnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 
  

Oświadczenie, - 
Po wypuszczeniu na wolność 

gen. Juljusza Malczewskiego udałem 
Się do niego, do hoteiu George'a 0- 
sobiście w charakterze przedstawicie- 
la Słowa. W ogtoszonej później z 
nim rozmowie zacytowałem takie 
zdanie, które powiedział mi generał: 

Artykuły gen. Stanisława Hallera czytał 
i uważa, że nie wszystkie szczegóły są w 
nich prawdziwe. Uważa ogłaszanie tych ar- 
tykułów za przedwczesne, Sam nic ogłaszać 
nie będzie, 

Obecnie w gazecie łudzkiej Roz- 
wój przeczytałem wywiad gen. Mai- 
czewskiego, którego gen. udzielił 
przedstawicielowi Słowa Polskiego 
we Lwowie, któremu powiedział: 

Dowiedziałem się ze <Słowa Wileńskie* 
go», że podobno zarzuciłem w jakimś wy: 
wiadzie nieścisłość artykułom gen, St, Hal. 
lera. Muszę stwierdzić w interesie prawdy, 
że informacja «Słowa Wileńskiego> nie od- 
powiada rzeczywistości. Nie mówiąc o tem, 
że wywiadów nie udzielam, nigdy o jakiejś 
nieścisłości w artykułach gen. Št. Hallera 
nikomu nie mówiłem. Mój przyjaciel i bar- 
dzo dobry znajomy gen. St. Haller zwrócił 
się onegdaj do mnie z listem prywatnym i 
prosił mnie, abym mu podał te dane, które 
ewentualnie sprostują fakty, błędnie przez 
niego w artykułach «Głosu Narodu» poda* 
ne; powoływał się przytem także na wlado- 
mości w dziennikach o moim rzekomym 
wywiadzie w tej sprawie. Mogę panu 
oświadczyć, że cała ta historja, podana przez 
«Słowo Wileńskie» jest nieprawdziwą. Są 
jednostki i czynniki w Polsce, które chciały» 
by wywołać nieporozumienia i tarcia mię- 
dzy mną a gen. St, Hallerem i wogóle tymi, 
którzy w maju b.r. bronili praworządności. 

Z powodu powyższych słów ge- 
nerała Juljusza Malczewskiego wyra* 
żam swoje jąknajgłębsze zdziwienie, 

Następnie każegorycznie potwier- 
dzam prawdziwość całego wywiadu 
w Słowie. Kategorycznie potwier- 
dzam, że gen. Maiczewski powiedział 
mi, że nie wszystkie szczegóły w 
broszurze gen. St. Hzllera są praw- 
dziwe i mówił jeszcze inne rzeczy na 
ten temat, których w drukowanym 
wywiadzie nie umieściłem. 

Nie wiem co ma znaczyć uwaga 
gen. Malczęwskiego, że są jednostki 
i czynniki w Polsce, które chciałyby 
wywołać nieporozumienia i _ tarcia, 
gdyby jednak odnosiły się do mej 
osoby, to nazwałbym te słowa insy- 
nuacją. 

Stanisław Mackiewicz. | 
EKT TME PESO TD R CE YORRI 

Sejm i Bząd. 
Deklaracja rządowa w sprawie 
zmian na terenie międzyna- 

rodowem. 

" WARSZAWA 6JX (el, wł. Słowa) 
Pojawiają się pogłoski, że jutro na- 
stąpi oficjalna deklaracja rządu pol- 
skiego z powodu ostatnich przesu- 
nięć na terenie międzynarodowym. 
Rząd polski ma w deklaracji swej 
podkreślić, że polityka polska stoi 
niezłomnie na gruncie pokojowości 
oraz że nie zrzeknie się nigdy prawa 
do obrony najżywotniejszych swych 
interesów na terenie międzynarodo- 
wym, 

Państwowa Rada Kolejowa 

WARSZAWA, 6!X (żel. wł, Słowa) 
29 go października zbierze się Pań- 
stwowa Rada Kolejowa, k óra ustali 
dalszy plan eksploatacji i rozwoju 
kolei ni nowy okres budżetowy. 

Zatarg włókieniczny w Łodzi 
WARSZAWA, 6 IX (łel. wł, Słowa) 

Rząd zamierza  umierwenjować w 
sprawie zatargu włókienniczego w 
Łodzi. W tym celu wyjeżdża do 
Łodzi min. Jurkiewicz, który postawi 
stronom ultimatum. Sądzą ogólnie, że 
interwemcja rządu da pomyślne re- 
zultaty. 

Stan zdrowia gen. Sosnkow- 
skiego, 

WARSZAWA, 6.X (żel. wł J Słowa) 
Stan zdrowia generała Sosnkowskie* 
go o tyle się poprawi? że przewie- 
ziono go na. wieś, gdzie przebywą 
nadal pod opieką lekarzy. Wygląd 
generała Świadczy o stałym aczkol- 
wiek powolnym. powrocie do zdro- 
wia. W tej chwili rana jest wciąż 
jeszcze otwarta, lecz jesi nadzieja że 
łącznie z ogólną poprawą zdrowia 
rychło się zablizni, 

DZCZEDIBNIA OCHTONNE 
przecio szhanatynowe 

w przychodni 
ul TROGKA 2. 

Codziennie od 9 r. 00 8 м. 
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ECHA KRAJOWE 
  

X-ta śluza. 
— Korespondencja Słowa — 

Wycieczka poznańskiego A Z-Su. Niemieckie aleje na Polesiu. Bada- 
nia torfoznawcze prof. Ptąszyńskie go Jak przodkowie nasi lubili bobry. 
Ostatnie z: Mahikanów. Bóbr, jako przemysłowiec leśny. Mieszkańcy 

ostrowów poleskich, 

Na kanale Ogińskiego o pół kilo: 
metra od jeziora Wyganowskiego, 
odsunięta od ludzkich osiedli, niedo: 
stępna dla żadnej innej komunikacji 
prócz wodnej — leży, najdalej na 
północ wysunięta śluza L. X 

Przed wojną przechodziło tędy 
w ciągu sezonu przeszło 35 tys. 
ton ładunków w obu kierunkach 
(przeważnie spław drzewa). 

Dzisiaj, nim ruch na całym kana* 
le nie został podjęty, jedyne ożywie: 
nie wprowadzają łódki rybaków i 
myśliwych, zdążających na jezioro 
łub ku szczarze. 

Czasami jednak zawita ktoś i z 
odleglejszych stron, jakgdyby dla za- 
„dokumentowania, że szlak ma zna: 
czenie ogółnokrajowe. 

Taką pierwszą jaskółką przyszłe: 
go ruchu krajoznawczego była wy- 
cieczka sportowców z poznańskiego 
A-Z-Su, zdążających w drodze okrę- 
żnej szlakami wodnemi z zachodnich 
ku wschodnim Kresom i z powro- 
tem (przeszła 3000 klm.). 

Wycieczka od Pińska,  do- 
kąd doszła kanałem Królewskim, 
skierowała się na kanał Ogińskiego 
(15 — 16 sierpień r. b.) sunąc na 
dwu półsportowych łodziach przez 
Augustów ku > 

Przez niedostępne uroczyska, ota- 
czające ze wszystkich stron jezioro 
Wyganowskie, niemcy poprzecinali 
całą sieć komunikacyjnych linji, któ- 
remi biegną, drewniane chodniki z 
cienkich żerdzin. Niektóre poważniej- 
sze arterje noszą na niemieckich ma- 
pach szumne nazwy jak np. w po: 
bliżu wsi Wygonoszcze „Kaiser 
Wilhelm alle*; ku jezioru „Kónig 
Friedrich-August schneise“ i t. p. 

Dzisiaj kładki, przeważnie spru- 
chniały i ktokolwiek się odważy na 
przechadzkę narażony jest tui ówdzie 
na nieprzyjemne zapadniecie się. 

Noga napotka na puszystą podu- 
chę mchu, a zatrzyma się dopiero 
w grząskim korzuchu torfowym po 
kostkę, a często po kolaio w wo- 
dzie. 

Karłowate puszcze okoliczne ma: 
ją w poszyciu przeważnie mchy & 
gatunku sphagnum, osoki, sitowia i 
krzaki bahunu, przesycającego po- 
wietrze silnym zapachem. Na mchach, 
dojrzewają rozrzucone obficie bezli- 
stne żórawiny. 

Wędrówka po takich lasach nie 
należy do -łatwych i nie inaczej się 
odbywa, jak w łapciach, lub gumo: 
wych butach do pasa. 

s 

Mogliby o tem szerzej opowie- 
dzieć członkowie ekspedycji torfo- 
znawczej, pracującej na terenach po: 
leskich jużdrugi sezon. 

Inicjatorem | kierownikiem tych 
badań jest prof. Ptaszycki z Warsza- 
wy, studjujący bogactwa torfowe 
Polesia w związku z wykorzystaniem 
ich dla celów przemysłowych i rol- 
niczych. ; 

Wycieczki w terenie prowadzi 
student politechniki warszawskiej p. t. 
Jeżewski, który ze świdrem w ręku 
przewędrował wszerz i wzdłuż Po: 
lesie, docierzjąc do.każdej doliny tor- 
fowej, do każdego rozleglejszego po- 

kiadu, ы 

Musiały kiedyś obfitowač dorze- 
cza Dniepru i Dźwiny Zachodniej w 

e 

PANEUROPEJCZYK. 
"Na dni kilkanaście przed otwar- 

ciem wielkiego paneuropejskiego kon-, 
gresu w Wiedniu, mówiliśmy tu, na 
tem miejscu o Paneuropie, Dziś, jeśli 
wola pomówmiy o wielkim—Paneuro - 
pejczyku, który dzięki niezmordowanej 
pracy i fenomenalnej energji kongres 
ten do skutku doprowadził. 

Zwie się ów pierwszy człowiek 
paneuropejskiego czynu: Ryszard Cou- 
denhove Kalergi. Istnieje też pisow- 
nia Kalergis tego starego, graiskiego 
domu. 3 

Lat pięc, sześć temu, wyjąwszy 
małe kółko bibljofilów, nikt o nim 
nic nie wiedział. Nazwisko tylko 'by- 
ło nieco szerzej znane—np. w Wied: 
niu. Bo wybitny austrjacki dyploma: 
ta tego nazwiska, autor filozoficzne - 
go dzieła o antysemityzmie (fiłozo- 
ficznego, nie propagandowego) po- 
słował przez czas dłtższy w Tokio. 
Ożenił się tam z esa 
ponką. Był to ojciec hrabiego Ry- 
szarda. 

Z matki Japonki urodzony, poto: 
mek starego rodu greckiego, ma w 
sobie hr. Ryszard Coudenhove Ka- 
lergi krew dwuch ras. W chwili o- 
becnej liczy niespełna 32 lata. Ten 
32 letni młodzieniec przewodniczy w 
chwili obecnej w Wiedniu kongreso- 
wi elity! inteligencji dwudziestu sied- 
miu państw. 

Z zewnętrznego wyglądu: śliczny, 
delikatny paź ze świty jakiegoś ma- 
gnata. Smukły, łagodny, ugrzecznio- 
ny. Czoło jasne, tylko brwi zbiegają 
się z sobą; uśmiech miły, oczy peł- 
ne jasności i blasku, Ogromny spo- 

bobry. 
Chociażby kilka nazw; rzeka Bo- 

ber, Bobrujsk, uroczysko Bobrownia, 
wieś Bobrowicze, jeziorko Bobro- 
wickie z wielu innych o podobnem 
brzmieniu wskazuje na to. 

Nie szczedzili nasi prodkowie 
bobrów łapali je bez litości, a jakie 
znaczenie przypisywali łowom  bob- 
rów, świaczą paragrafy ustaw po- 
Święcane tej sprawie. 

Rząd króla Zygmunta Augusta, w 
„Ustawie o włokach* dla W, Ks. 
Litewskiego z roku 1657-go przewi- 
duje obowiązek składania przez spe- 
cjalnych urzędników corocznych 
sprawozdań z piłowów. 

Paragraf 32-gi głosi: 
„We wszystkich puszczach na- 

szych i wspólnych, gdziekolwiek 
dotychczas chłopi nasi łapali bobry, 
winni są łapać i nadal. A _ jeśliby 
gdziekolwiek w rzekach i jeziorach 
naszych ukazały się znowu bobry, 
to chłopi i tam łapać powinni; a za 
pracę pobierać mają piątego bobra, 
lub podbrzusie z każdego, 

Następnie paragrafy dotyczyły 
środków, mających na celu podtrzy- 
manie zwierzostanu w lasach rządo: 
wych. Zabraniało się w nich chło» 
pom rąbać drzewa w miejscach 
przeznaczonych na obławy, strzelać 
sarny, żubry, nawet i na swoich 
włokach, pod karą śmierci, Na 
własnych zagonąch mieli prawo bić 
jedynie zwierzęta drapieżne. 

Dzisiaj za zabicie bobra grozi 
więzienie. Tylko że bobrów już pra- 
wie niema, W całej Polsce jest za- 
ledwie kilkanaście kolonji. Szereg 
takich osad, skłedających s'ę z 4 ch 
do 6 ciu „chat* zachowało się na 
Szczarze. 

Zupełnie -odosobniona willa bo: 
browej rodziny znajduje się w jed- 
nym z kanałów meljoracyjnych, wpa- 
dających do Szczary w pobliżu ujścia 
kanału Ogińskiego, o 4 klm. od 
śluzy L. X : 

Napozór budowla mało się różni 
od stosu naciętych gałęzi, Cała prze: 
myślność bobra — architekta tkwi w 
wewnętrznem urządzeniu mieszkania. 

Składa się ono z dwu komór, 
jednej niedostęp..ej dla wody, od- 
dzielonej od znajdującej się pod nią 
dolnej komory „ciepłym stropem” z 
naciętych palykėw. Dolna komora 
jest prawie zawsze pod wodą i sta- 
nowi wstęp do kilku pedziemnych 
zato )ionych kurytarzy, prowadzących 
do rzeki lub kanału. Bóbr niepewnie 
się czuje na lądzie i przekłada wod- 
ną komunikację nad wszelką inną. 

Lecz nietyiko dia osobistych wy: 
cieczek korzysta bóbr z rzeki. 

Leśny ten przemysłowiec potrafi 
uciąć osinę, o gróbości 30 cm., 
pozbawić ją gałęzi, pociąć na lżejsze 
kloce i cały otrzymany materjai po 
Spuszczeniu na wodę spławić do 
miejsca zamieszkania dla celów bu- 
dowlanych i konsumcyjnych. Mimo 
bowiem ciężkiej pracy, bóbr nie 
używa wcale potraw mięsnych i, po- 
przestając na «rajskiej» kuchni żywi 
się korą łozy, olchy lub osiny. 

Ostrowy i uroczyska w pobliżu 
jezior Wyganowskiego i Bobrowic- 
klego obfitują i w grubszego zwierza. 
Mieszkańcom nielicznych wsi dziki 
systematycznie żerują na kartoflach. 
Zwłaszcza w tym roku szkody są 
dotkliwe. 

Łosia lub sarnę spotkać wcale 
nie trudno. A wilk dzisiaj, trzymają budowań 

kój w mowie, w geście—spokój-nie- 
zmiernej koncentracji uwagi, W obej: 
Ściu się, w sposobie obcowania z 
ludźmi; ujmujący czar. Ktoś świeżo 
w „Neue Freie Presse" wyraził się 
o nim: dieser Fiihrer sieht wie ein 
Verfūhrer aus... Ktoś inny nazwał go 
Casanową polityki, Jest skończonym 
gentlemanem. Gentleman jest dla nie- 
go ideałem—etycznym. c = 

Mówi, jak pisze. Ani jednego wy- 
razu za wiele, ani jednego za mało 
Wszystko na miejscu, każdy odcień 
myśli nie zmarnowany. 

Jakim cudem ten młodzieniec zdo- 
był świat dla.. swcjej utopji? Jakim 
cudem potrafił dla propagandy swo- 
jej idei zawiązać t. zw. „Unie Pan- 
europejskie" w 25 państwach i kra- 
jacHP Jest to tajemnica ogromnego 
osobistego czaru — charme — i nie- 
słychanej tężyzny ducha. Ale też i 
niepospolitaj indywidualności.  Ry- 
szard Coudenhove-Kalergi to kios w 
najdosadniejszem rozumieniu C'est 
quelqu'unl — jak mówią Francuzi, 

Na „ławie szkolnej* ileż to napi- 
sano.. powieści,  wierszykė », ba, 
dramatów, zazwyczaj historycznych. 
Ryszard Coudenhove na ławie szkol- 
nej wiedeńskiego Theresianun pisze 
— w 16 roku życia — dzieło z za- 
kresu zarówno etyki jak filozofji, w 
którym rozwija cały system etyczny. 
Książka ukazała się pod tytułem „Et- 
hik und Hyperethik“, 8 

Mając lat 18, i studjując filozoiję 
na uniwersytecie w Wiedniu, ożenił 
się z p. Idą Roland. W ośm lat po: 
tem miał już w głowie całą, przemyś: 
laną do najdrobniejszych szczegółów 
ideę Paneuropy czyli Stanów Zjed- 

SŁ 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasawe. 

W Dzienniku Poznańskim, orga- 
nie reprezentującym opinje ziemian 
poznańskich i wielkopolskich sfer 
gospodarczych takie oto zdania czy- 
tamy o naszym gabinecie. 

Meysztowicz, Niezabytowski, Składkow = 
ki to [uczie w każdym razie poważni, nie 
dyletanci, czy eks malarze, to żywioł w ga- 
binecie dojrzały, wytrawny, świadomy po- 
ważnych zadań państwowych, reszta to ga* 
binet przeważnie fachowców, iudzi, zajmu: 
jących odpowiedzialne stanowiska w tych 
działach, które są ich zawodem i metier, 
jak Zaleski, Czechowicz, Kwiatkowski, Ro- 
mocki, Jurkiewicz, czy Staniewicz. 

Do gabinetu premjera Piłsudskiego od- 
nosimy się zatem z dużą rezerwą. Wyczeki- 
wać będziemy faktów, Konstatujemy, że 
premjer Piłsudski nie uległ podszeptom 
swych przyjaciół z lewicy, by zradykalizo- 
wać cały gabinet i sterować państwem na 
lewo na bujne flukty polityki radykalnej i 
zabarwionej na czerwono, Objektywnie mu- 
simy stwierdzić, że w gabinecie premjera 
Piłsudskiego zasiada sporo ludzi wattościo- 
wych i dobrych pracowników dla dobra 
państwa. 

Nie chcemy zatem z góry ubierać celo- 
wo cząrnych okularów uprzedzeń i apodyk' 
tycznej krytyki. Czekamy. Fakty będziemy 
osądzać trześwo i na chłodno. Zaratustrą 
zeszedł z gór i zamiast kaznodziejstwa i za- 
kulisowych posunięć wziął się do czynnej prat 
cy, jako szef rządu. 

Niech okaże, czy jest Zaratustrą,.. 

Również i inne pisma Obozu 
ósemki odnoszą się z rezerwą do ga- 
binetu marsz. Piłsudskiego. Rzećzpo 
spolita p. Korfantego nawet więcej 
niż wyczekująco, wyraża nawet opi- 
nję, że „mimo wszystko* go'owa jest 
gabinet poprzeć... Ale różnic sobie 
ludzie iłómaczą tę ofertę p. Korfan- 
tego. 

Nawet nasz Dziennik Wileński 
nie wystąpił dotychczas z żadnym 
artykułem opozycyjnym. Tłomaczy 
się to oczywiście względem na wiel- 
ką popularność p _Mevsztowicza 
wśród całej prawicy naszego kraju. 

Tylko najbardziej demagiczni pu. 
blicyści używają sprawy Zdziechow: 
skiego jako tematu swoich artyku- 
łów wstępnych, Napad nocnych zbirów 
na mieszkanie posła Zdziechowskie- 
go był chydny i cała prasa polska 
dała wyraz swojej pogardzie dla je: 
go sprawców, lecz używanie tego 
tematu, w braku innego dla jątrzenia 
opinji jest temsamem co używanie 
zbrodni Niewiadomskiego dla napaści 
na obóz ósemkowy. Sprawa napadu 
na posła Zdziechowskiego jest сргг- 
wą kryminalną o charakterze patalo- 
gicznym na tle polityki, a niz sprawą 
polityki. Dlatego też miejsce jej w 
dziennikach wyznaczać należy w dzia: 
le Kryminalistyki. Przenoszenie tej 
sprawy do artykułów wstępnych jest 
celowem jątrzeniem opinji, celowym 
sianiem zamętu. 

O p. Meysztowiczu czytamy w 
Robotniku, Е 

Samodzielnie uczynił rzecz jedną: wyda- 
lit z granie Wileńszczyzny prof. Biržyszkę i 
kilku innych demokratów litewskich, pozo- 
stawiając w spokoju istotnych wrogów pol- 
skości—klerykałów. W poprzedniej natomiast 
«pracy publicznej» w rosyjskiej Radzie Pańr 
stwa, hołdował doktrynie t. zw. konserwa- 
tywno-kresowej, a więc za cenę ugody z CA: 
ratem zgadzał się na zupełne, dobrowolne 
zerwanie polityki polskiej w <kraju półno- 
cno-zachodnim z polityką polską w b. Kon- 
gresówce, 

Doktrynę o zupełnem, dobrowol- 
nem zerwaniu z Królestwem głosił 
u nas nie p. Meysztowicz, lecz skraj: 
ny krajowiec Ignacy Karol hr. Ког- 
win-Milewski (zresztą późniejszy ak- 
tywista podczas wojny) poglądy te 
zostały jednogłośnie potępione przez 
całe ziemiaństwo nasze. To też „de- 
mokrata wileński* który te słowa w 
Robotniku zamieścił lepiejby zrobił, 
gdyby się podpisał imieniens i na- 
zwiskiem. Kto rzuca tak cięzkie (i tak 
fałszywe dodajmy) oskarżenia nie po- 
winien je rzucać z za płotu. M. 

ZEK * A 
cy się zdaleka, zimą rzuci trwogę na 
bydło, zbliżając się do samych za: 

St, Il 

  

noczonych Europy. Nie podawał jej 
nigdy za własny wymysł. Idea jest 
stara, odwieczna, Świtała już ona w 
głowie krółowi francuskiemu Henry: 
kowi IV temu; znajduiemy ją w tes- 
tamencie Napoleona, kreślonym przez 
niego na wyspie św. Heleny. Pisał 
tam wielki zdobywca: ,„Chciałem po: 
wołać do życia system wszecheliro: 
pejski, dać Europie wspólny kodeks, 
i wspólny trybunał kasacyjny. ' Lecz 
siłą zbrojną byłem zmuszony jedno- 
czyć Europę — obecnie już trzeba 
działać perswazją. Niech syn mój da- 
kona za wspólną zgodą wszystkich 
krajow i państw tego, czegom ja nie 
mógł siłą zbrojną dokonać, Obyź 
królowłe pomądrzeli! Niema w Euro- 
pie powodu dia którego miałyby ludy 
Europy z nienawiścią skakać sobie 
do oczu”, ; ^ 

Tak pisał Napoleon na Św. He: 
lenie. A weźmy do ręki pamiętniki 
Sullye'go... a Kanta „wieczny pokój” 
czyliż nie opierał się na idei Stanów 
Zjednoczonych Europy? A abbć'go 
de Saint-Pierre projekt de paix uni: 
verselle? Paneuropa tkwi jak kręgo- 
słup w „Młodej Europie" Mazzini'ego; 
6 niej marzyli Wiktor Hugo i Nie* 
tzsche; o niej, o Paneuropie, pisali po 
włosku Crispi i Nitti, po. 6zesku 
Komieński i Masaryk, po rosyjsku 
Nowikow, po francusku Caillaux, po 
niemiecku Fried... wszyscy oni, po 
Europie rozproszeni, śnili sen o Eu- 
ropie Zjednoczonej. Tylko, że Ry- 
szard  Coudenhove-Kalergi wprowa- 
dził w czyn ich ideę. 

A my, Polacy, czy do tej idei 
dorzuciliśmy cegiełkę swoją? Idea zła 
czy dobra, wielka czy mała, głęboka 
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/ 
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Wywiad z posłem Klimasem. 
PARYŻ, 6 X. PAT. W 

ukazał się wywiad z posłem 

czając, iż traktat ten nie wychodzi 
litewsko-sowieckiej z roku 1920. 

Od czasu tej umowy zaszły wypadki, 

rosyjskim pismie 
litewskim w Paryżu  Klimasem, 

usiłował zbagatelizować znaczenia traktatu 
bynajmniej 

„Poslednije Nowosti* 
który 

litewsko rosyjskiego ośŚwiad- 
po za granice umowy 

które wprowadziły pewny 
zamęt w sytuacji międzynarodowej Litwy. Polska np. przez zastępcę 
swego w komisji Hymansa oświadczyła, iż Rosja podpisując traktat ryski 
podkreśliła litewsko-sowiecką umowę z 12 lipca 1920 roku. Jest to nie- 
słuszne. Rósja na mocy traktatu ryskizgo oddała Polsce część swych 
ziem, leżących miądzy granicą litewską a liają 
Mińska. Spór o Wilno pozostał między Polską a Litwa i 
wtrącała się w te stosunki. 

wschód koło 
Rosja nie 

idącą na 

Wkrótce po tem konferencja ambasadorów rozstrzygnęła spór ten 
na rzecz Polski—Litwa rozstrsygnięcia tego nia uznała a Liga Narodów 
pozostawiła tę sprawę otwartą w ten sposób traktat litewsko rosyjski nie 
stoi bynajmniej w konflikcie z Ligą Narodów. 

Pomimo traktatu stosunki polsko-litewskie pozostają bez zmiany. 
Litwa powtórzyła w traktacie jadynie to co twierdziła nieustannie w 
ciągu lat pięciu. Polska niepowinna nieopkoić się z powodu tego traktatu 
więcej niż dotychczas Polityka litewska jest ożywiona « najbardziej pokoja- 
jowemi zamiarami, a dowodem tego jest traktat z Rosją, który podpisa“ 
liśmy w pokojowych zamiarach. 

W najbliższym czasłe należy oczekiwać podobnych umów między 
Rosją, Łotwą, Estonją i Finlaudją. 

Polacy kowieńscy, a traktat moskiewski. 
Z Kowna donoszą: odbyło się tu posiedzenie gabinetu ministrów i 

komisji sejmowej spr. zagranicznych, 
Sleżewicziusa do Moskwy. 

na którym omawiano podróż min. 

Wczoraj wieczorem rozeszła się w kuluarach sejmowych wiadomość, 
że mniejszości narodowe, Polacy Niemcy i żydzi, wstrzymają się od gto- 
sowania podczas ratyfikacji traktatu 
Kowieūskim, 

litewsko - sowizckiego w sejmie 

Litewskie bandy dywersyjne. 
W ostatnim czasie tworzyć się zaczęły litewskie bandy dywersyjne po- 

pierane przez władze kowienskie. 
Bandy te składają się przeważnie z szaulisów I pewnych szumowinu lud. 

ności litewskiej, celem których jest niszczenie urządzeń telegraffczno:telefo- 
niczmych, mostów i t, p. na pograniczu polskiem, 

Ostanio taka banda, złoiona z kilkunastu uzbrojonych osób poprzeci- 
nała w 8-iu miejscowościach, w rejonie Dukszt przewody telefoniczne, długo: 
Ści kilkuset metrów. 

Wobec powyższego odnośne władze polskiej straży pogranicznej wyda: 
ły odpowiednie zarządzenia, w celu szybkiego powstrzymania występów po* 
mienionych band, 

„Femps* o traktacie 
moskiewskim. 

PARYŻ, 6—X. Pat. W związku 
z podpisaniem traktatu  litewsko-so- 
wieckiego oświadcza „Temps*, iż 
traktat ten zasługuje na szczególną 
uwagę, jako koalicja, mogąca zach- 
wiać pokój we wschodniej części 
Europy, gdzie polityka kowieńska 
stwarza tyle kwestyj, mogących wy- 
wołać poważae komplikacje. Ustęp 
dotyczący Wilna zaznacza dalej 
dziennik, stoi w jaskrawej sprzecz- 
ności z traktatem ryskim. 

Gra Sowietów jest jasna, uchy- 
liły się one od zawarcia z Polską u- 
kładu gwarancyjnego ponieważ  soli- 
daryzują się z nią państwa Bałtyckie 
obecnie Sowiety staraja się solidar- 
ność tę zerwać przez traktaty z każ: 
dym z tych państw osobno. Rozpo- 
częły ten manewr od Litwy, której 
stosunki z Polską są naprężone. Dla- 
tego też traktat ten nie wvgląda 
wcale na narzędzie pokoju, jak go 
chcą przedstawić. 
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czy płytka — na rzie: mniejsza! 
Chodzi o to, abyśmy, Polacy brali 
udział w całym ruchu ideowym cy- 
wilizowanego świata, O to chodzil 
Abyśmy byli zawsze i wszędzie obe- 
cni tam gdzie się, jak w retorcie na 

Kónto czekowe 

ogniu kultury i wiedzy, wywarła, 
aby się tak wyrazić: intelektualny 
postęp ludzkości. Idea Stanów Zje- 
dnoczonych Europy jest niewątpli- 
wie ideą *postępową. To krok do 
zbratania się narodów i ludów. To 
etap po drodze ku najwyższym ludz- 
kości ideałom. : 

Zarazem jednak jest to — deska 
ratunku. Wcale realna, wcale utyli- 
tarna. Zmasowanie wszystkich krajów 
i państw, ludów i narodów Europy 
w jeden blok przedewszystkiem eko- 
nomiczny, wolny od granic celnych 
i wojennych klęsk — tQj zapobieże- 
nie katastrofie nieunikaiofego upadku 
i bankructwa niedużego względnie 
teryiorjum z jakiemiś 300 miljonami 
ludności, ё 

Idea paneuropejska to 14еа — ро!- 
tyczno-gospodarczego zjednoczenia 
państw Europy — 2 wyjątkiem An- 
glji i Rosji, jak chce Coudenhove— 
w międzynarodową grupę, * którąby 
miała nasiępujące wspólne cele głó: 
wre: 1) zawarcie paneuropejskiego 
pakiu pokoju (przeciw wojnie), 2) 
zawarcie przymierza wspólnej obro- 
ny przeciwko Rosji i 3) zawarcie 
unji celnej przeciwko ekonomicznej 
zaleźności od Ameryki. 

Te trzy główne punkty stanowią 
podłoże debatów na kongresie wie- 
deńskim. Są to trzy punkty — życia 
i śmierci. Zrozumiano to i zjechała 
się na kongres do Wiednia elitą in- 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz, Sz, Abonentów o łaskawe 

zaległych 
wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK 

„Słowa w P. K. O, 

Nr 80259, 

Rosja powinna powažnis się za- 
stanowić zanim rozpocznie przeciwko 
Polsce kroki zaczepne. Polska stano- 
wi dzisiaj wielką siłę zdolna własne: 
mi środkami stawizć czoło wszelkim 
napašciom. 

Myli się ten, który myśli przegrać 
przeciwko Polsce kartę Rosyjską. 
Konsolidacja pokojowa tej części 
Europy polega na zbliżeniu Polski i 
Litwy mad czem Warszawa i Kowno 
powinny pracować. 

| Nowość wydawnicza! 
$ Opuściła prasę drukarską i znajduje 
e się we wszystkich księgarniach 

najświeższa praca 
Czesława Jankowskiego 

2 p. t. 
i 164 „L- czeczotkowej szkatułki 

(16 portretów w tekście), 

wydana z racji jubileuszu 50-lecia 
pracy literackiej autora. 

e Zamówienia z prowincji kierować do 
drukarni M. Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11a, tel. 5 

CENA 5 ZŁOTYCH. 
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teligencji europejskiej, wśród której 
głos np. zabierali i b. kancierz am 
strjacki Seipel i Herriot. Tu bowiem 
nie o żadną politykę chodzi ani też 
o «walkę klasową» lecz o sam byt 
Europy. 

Czyniąc zadość osobistemu  za- 
proszeniu Coudenhove'a pojechał na 
kongres do Wiednia p. Aleksander 
Łednicki; w kongresie biorą udział 
oprócz p. Lednickiego, jako reprezen- 
tanci myśli polskiej politycznej i só- 
cjalnej, b. minister Twardowski, prof, 
Wędzkiewicz, Wojciech hr. Roztwo- 
rowski, minister Targowski. 
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Dotarła aż do Polski paaeulapej. 
ska propaganda Ryszarda hr. Cu: 
denhove Kallergi. Czy trafiła na po- 
datny grunt — zobaczymy. 3 

Wyszłą ta propaganda na cały 
cywilizowany świat z,zawiązku wie- 
deńskiego Unji Paneuropejskiej. Zor: 
gańizowawszy ię — pardon— «jaczej- 
kę>, lansował hr, Coudenhove na całą 
prasę wszechświatową wezwanie tej 
mniejwięcej treści: «Zawiązałem Unję 
Paneuropejską. Kto nie w ciemię bity 
i kto sumienia swego słucha, niech 
do niej przystępujel» Zgłosiło się— 
52 ludzi. | — uczyniła się głęboka 
cisza. Nic nie chciano ani wiedzieć, 
ani słyszeć o „utopji* młodego fila- 
zofa i marzyciela wiedeńskiego. 

Tedy—trzy lata temu— wziął się 
on sam, osobiście do dzieła. Odtąd 
godziny nie spoczął. Ditń i noc 
pracował, ruszał się, zgitował, Sam, 
bez niczyjej pomocy. Żaczął wyda- 
wać czasop'smo specjalnie sprawie 
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SPORT. 
Z dzialalności Akademickiego 
Związku Sportowego w Wilnie. 

Jesień bieżąca przyniosła tutejszemu A. 
Z. S'owi sporo cennych zdobyczy i lepszych —_ 
perspektyw, z których na wyszczegėinienie 
zasługują następujące. O1 Senatu U. S. B. 
uzyskano dużą salę gimnastyczną w Głów- 
mym Gmachu Uniwersytetu, która po grun- 
townym remoncie zostanie uruchomiona 
jeszcze przed zimą. Dotychc-asowy brak od- 
powiednio dużej i wygodnej sali utrudniał 
racjonalne postawienie w Źwiązku gina: 
styki i zaprawy zimowej. Ze szczególnem 
zatem uznaniem podkreślić należy przychył - 
ność Władz Uniwersyteckich z coraz żyw- 
szem zainteresowaniem traktujących kwestje 
wychowania lizycznego młodzieży akade« 
mickiej. 

Drugim poważnym momentem w rozra* 
stającej się pracy A. Z Su jest przejęcie 
przez Związek parku szkolnego im. gen. Że- 
ligowskiego. Licząc na wyd tną pomoc 
władz szkolnych i Uniwersytetu, a zarazem 
Rządu i miasta, A, Z. S. ma nadzieję na 
poczynienie szeregu inwestycyj i urządzeń 
koniecznych, by park mógł spełnić swe 
sportowo wychowawcze zadanie, tak dla 
młodzieży szkolnej, jak i akademickiej, Spo- 
dziewamy się, że, zgodnie z planem lato 
przyszłe ujrzy park uporządkowany, zaopa- 
trzony w kilką kortów tenisowych, bieżnię, 
a moźs nawet rozpocznie się budowa pro. 
jektowanej pływalni, której tak silny brak 
odczuwa młodzież wileńska. 

Nie wątpimy, iż ten szeroko i wszech- 
stronnie przemyślany plan, znajdzie zasłu- 
żone poparcie u sfer miarodajnych. Zreali- 
zowabvie zaś tego programu, rozszerzy tak 
nieliczne dotąd tereny sporiowe młodzieży 
szkolnej, pozwoli A. Z. Sowi na dodatnie 
od“ziatywanie na jej ruch sportowy, nieste« 
ty dotychczas ograniczający się przeważnie 
do udziału w klubach piłkarskich, wreszcie 
umożłwi Związkowi poważniejsze ruszenie 
Sekcji Tenisowej i Lekkostletycznej, których 
rozwój był doiąd głównie krępowany Бга- 
kiem terenu. 

Sekcje te obok dobrze już prosperują- 
cych, wioślarskiej i narciarskiej, pozwolą na 
zaspokojenie szerokiej frekiencji członków, 
których liczba wzrasta intensywnie. W chwili 
obecnej, pośród wszystkich klubów wileń- 
skich A. Z. S. bezsprzecznie może się po- 
szczycić największą ilością czynnych człon, 
ków w tych gałęziach sportu, które uprawia: 
CE najlepszemi wynikami w tych dziedzi- 
nac 

Wystarczy wspomnieć wiošlarkę, nar- 
ciarstwo i tenis. 

Zawody konne. 

Dziś pierwszy dzień zawodów Towar: 
rzystwa Hodewli Koni i Popierania Sportu 
Konnego. Zawody odbędą się na Pośpieszce. 

godz. 10'ej—Jazda mansżowa. Zgło» 
siło się 22.ch jeźdzców. 

O godz. 14:ej— Konkurs hippiczny lekki 
zgłosiło się 48:miu jeźdzców. 

O godz. iórj m. 30 — Bieg myśliwski, 
zgłosiło się 1lrtu jeźdzców. 

Jutro t.j. 8-.go drugi dzień zawodów 
początek o godz. 13iej. 

- Trzeci dzień zawodów w niedzielę. 
Koniec ząwodów we wszystkich dniach 

o godz. 17-ej. 
Połączenie aulobusowe z placu Kate: 

dralnego. 

DOKTÓR 3 
K. Biuszel Karnicka 
powrócła i wznowiła przyjęcia 

od 9—11 g. Torgowa 9. 
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Zarząd „Rocznych 
Kursów Handlowych 

przy uiicy Mickiewicza 22 — 5 niniej. 
szem POLECA  wykwilifikowane 

Maszynistki oraz Buchalterki.   

Stanom Zjednoczonym Europy po: 
święcone. Początkowo pisał je sam 
od deski do deski. Rozsyłał je gratis, 
kolportował, Potem zaczął objeżdżać 
świat. Z kim nie konferował, ż kim 
nie widział się!  Wyczekiwał po 
przedpokojach, gonił za „znakomi- 
tościami*, Potralił zetknąć się oso- 
biście niemał z każdą osobistością 
wpływową na polu polityki i stosun 
ków ekonomicznych, z każdą Oso- 
bistością wybitną, o szerszych hory- 
zontach myś'enia. Widzi ł się z Bri. 
andem i Chamberlain'em, był na 
audjencji parokrotnej u Mussoliniego, 
*konferował ze Stressemancem i + Van- 
derwelde'em, z prezydentem  Coolid- 
gem i z Beneszem i z Sejpiem.. Z 
każdą osobistością „odJow edziainą““. 
Przyjmowano go z wielką początko» 
wo rezerwą, Słuchano z dyskrelńym 
na ustach uśmiechem No, cóż? Fan- 
tasta. Młody marzyciel.  Utopista. 
Lecz po pięciu minutach rozmowy, 
już była uwaga obudzona, Już się 
nie uśmiechano. A potem, to żaden 
z władców świata, gdy „interesujący 
młodzieniec" go pożegnał, nis šcisnąi 
za nim ramionami. Czuło się, że oto 
przyszedł ktoś z „innego świata”, ale 
bynajmniej nie „z czwartego wy: 
miaru“, 

D:iś—skomponowano nawet spe- 
cjalne określenie dla niestiudzonego 
szermierza idei Stanów Zjednoczo- 
nych Europy, Zowią go: realnym 
marzycielem lub pozytywnym fan- 
tastą lub rzeczowym idealistą. 

W każdym razie — ciekawa, nie- 
powszedaia postać. 

Czek 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

Kredyt długoterminowy, 

Komunikat Państwowego Banku 
Rolnego) 

Państwowy Bank Rolny podaje 
do wiadomości, że w dalszym ciągu 
swej akcji długoterminowego kredytu 
rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń o 
udzielenie zgodnie z przepisami z 
dnia 14go lipca 1926 r. (Monitor 
Polski Nr. 192) długoterminowych 
pożyczek amortyzacyjnych w listach 
zastawnych. 

Na spłatę krótkotermino» 
wych zobowiąń, zaciągnię* 
tych na potrzeby gospodar: 
cze oraz na spłaty, wynika- 
jące z rozporządzeń testa: 
mentowych i działów ro- 
dzinnych. 

W wypadkach, gdy na przeszko- 
dzie do udzielenia na powyższe cele 
pożyczki w listach zastawnych stać 
będą dawniejsze długi hipoteczne, 
pożyczka może być udzielona w wy: 
sokości, umożliwiającej spłatę również 
i tych długów, o ile na to pozwoli 
szacunek pos'adłości, 

Celem otrzymania pożyczki na 
wyżej wymienione celć należy złożyć 
następujące dokumenty. 

1) podanie o przyznznie pożyczki 
w listach zasiawnych Banku ze wska- 
zaniem jej przeznaczenia, a nadto 
nazwy i położenia (powiat, gmina) 
posiadłości żiemskiej, jej obszaru, wy- 
sokości i terminu żądanej pożyczki. 

2) pełny wykaz hipoteczny, względ- 
nie wyciąg z wykazu hipotecznego 
z arkuszem posiadłości (Małopolska 
lub wyciąg z księgi wieczystej (Wiel- 
kopo Iska), 

3) zaświadczony przez właściwy 
Urząd Gminy opis gospodarstwa 
(kwestjonarjusz statystyczny) według 
ustalonego przez Bank wzoru, 

4) polisy ubezpieczenia od ognia 
budynków, 

5) dowody pochodzenia długów 
Ч врозбЬ ich zużytkowania, tudzież 
zgodę wierzycieli na przyjęcie spłaty 
ich wierzytelności. 

Nadto, prócz wyżej wymienionych 
dokumentów, Bank może żądzć zło- 
żenia planu posiadłości 

Uolegający się o pożyczkę wła- 
Šciciele gospodarstw z województw 
Poznańskiego i Pomorskiego mają 

_ kierować podania do Oddziału Państ- 
wowego Banku Rolnego w Poznaniu 
ul. Kantaka Nr. 10), z województw 
Lwowskiego, Krakowskiego, Tarno- 
polskiego i Stanisławowskiego—do 

_ Oddziału Państwowego Banku Rol- 
nego we Lwowie (u!. Halicka Nr. 21), 
z województwa Wileńskiego, Nowc- 

_ gródzkiego i z powiatów Woikowys- 
_ kiego i Grodzieńskiego Województwa 
Białosto :kiego—do O idziału Państ: 
wowego Banku Rolnego w Wilnie 
(ul. W. Pohulanka Nr. 24),zaś z po: 
zostałych województw—do Wydziału 
Kredytu  Diugoterminowego tegoż 
Banku w Warszawie ul. Mazowiecka 
Nr.6. 

Pożyczki na cele wyżej wskazane 
udzielane będą właścicielom  gospo- 

_ darstw wiejskich o obszarze, nieprze- 
_ kraczającym i 

_ władania, przewidzianych w Ustawie 
norm podstawowych 

z dn. 28 grudnia 1925 r. o wykona- 
niu reformy rolnej (Dz. Ust. RP. z 
dn. 91 1926 r. N. 1, poz. 1). 

Po otrzymaniu wyżej wskazanych 
- domunentów, uzupełnionych w razie 

potrzeby innemi niezbędnemi dowo- 
dąmi, Bank zarządzi oszacowai.is po* 
Siadiošci, 

Oszacowanie może być dokonane: 
1) przez taksaiora Banku na miej. 

Scu i wtedy na koszty, związane z 
wyjazdem taksatora, należy złożyć: 
za obszar nieprzekraczający 25 ha--50 zł 
» > 3 50 „—75, 
aż оу Ё 100 „ —100, 

150 „—125,, > ° » 
i td. licząc za każde nas 

złotych. 
2) kamerałne, tj. bez zjazdu na 

grunt, a to bądź na podstawie prze- 
Ciętnych normainych cen gruntów 
użytkowych, bądź też na podstawie 
przedłożonych dokumentów uznanych 
Przez Bank za dostateczne (odpisy 
operatów taksowych T.KZ. arkusze 
Posiadłości i zgodne z niemi wyciągi 
hipoteczne, kopje z map katastrofal- 
nych wraż z wyciągiem  matrykuły 
podatku gruntowego i księgi podatku 
domowego i t.p.) 

Na podstawie oszacowania posia- 
dłości Bank udziela pożyczek do '/, 
Szącunku, ustalonego przez taksatora 
"a miejscu albo do 1: szacunku, 
 Ustanowionego kameralnie (bez zjaz: 

U na grunt). 
Pożyczka nie może być udzielona, 

żeli wysokość jej, określona na 
Podstawie ustalonego Szacunku, wy- 

W mniej, niż złotych w złoci 

tępne 150 ha 

Pożyczki udzielane będą na lat 
10, 20 lub 30 w 8 proc. listach za- 
Stawnych Państwowego Banku Rol- 

, Tego, opiewających na złote w złocie, 
Wysokość rat półrocznych które- 

mi pożyczka będzie spłacana, wyno- 
УЁ będzie; łącznie z amortyzacją (w 
złotych w złocie: a) przy pożyczce 
Oletniej po złotych 7 gr. 50 od 

każdych 100 złotych pożyczki, b) przy 
0-letniej po złotych 5 gr. 6,€) przy 
O'ietniej po złotych 4 gr, 43. 

Prócz tego przy każdej racie po- 
ierany będzie podatek na _ admini: 
trację w wysokości */4*proc. od 
ominalnej sumy długu.   

egSierpnia r. 

Raty półroczne płatne będą - dnia 
I kwietnia i 1 października każdego 
roku. 

Listy zastawne, uzyskane z tytułu 
powyższych pożyczek, są przez Bank 
obecnie realizowane na rachunek 
dłużników, którzy wobec tego otrzy- 
mują pożyczki w gotowiźnie. 

W miarę zapewnienia przez Bank 
dalszych lokat dla jego listów żastaw- 
nych uruchomiony będzie kredyt in- 
westycyjny na pozostałe cele wymie. 
nione w przepisach z dnia 14 lipca 
1926 r, ogłoszonych w Monitorze 
Polskim Nr. 192 z r. 1926, a w szcze- 
gólności: 

na trwałe nakłady inwesty- 
cyjne, msjące nacelu pod- 
niesienie i uprzemysłowienie 
gospodarstwa, na wzniesie- 
nie, rozszerzenie lub na- 
prawę budynków gos00- 
darczych i mieszkalnych i 
na przeniesienie budynków 
w związku z nabyciem lub 
zamianą gruntu, 

o czem Bank we właściwym czasie 
poda do wiadomości publicznej. 

Bliższych informacji udzielają: 
Ojdzisł Państwowego Banku Rolne- 
go we Lwowie (ul. Halicka Nr. 21), 
w Poznaniu (ul. Kanizka Nr. 10), w 
Wilnie (ul. W. Pohulanka Nr. 24)i 
Wydział Kredytu Diugoterminowego 
tegoż Banku w Warszawie (ul. Ma- 
zowiecka Nr. 6). 

* 

Komientarz przykładowy do ko- 
munikatu, 

Przy obecnym kursie dolara (1 dolar — 
zł. 897) 100 złotych w złocie—174 zł. obie- 
gowych, zatem przy Sprzedaży listów za- 
stawnych przy zastosowaniu kursu 78 proc, 
wartości nominalnej listu etrzyma dłużnik 
za spieniężenie 100 złotych listami kwotę 
zł. 135 72 gr. cbiegowych. 

Łączne opłaty roczne (oprocentowanie, 
amortyzacja i dodatek administracyjny) od 
każdych 100 złotych w złocie pożyczki z 
terminem umorzenia 30-letnim wynosi 10.36 
złotych w złocie, co obecnie równa się 18 
zł, 03 gr. obiegowym, czyli pełne oprocen- 
towanie pożyczek wraz z amortyzacją wy" 
nosi faktycznie około 13 -i jedną czwartą 
proc. 
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Brygidy wd. 

- URZĘD OWA. 
— Minister Sprawiedliwości p. 

Aleksander Meysztowicz bawił przez 

dzień wczorajszy w Wilnie, Dzień 

poświęcił na załatwianiu spraw zwią” 

zanych z opuszczeniem przez nizgo 

stanowiska prezesa dyrekcji; Wileń: 

skiego Banku Ziemskiego, oraz na 

konferencji z przedstawicielami miej- 

scowego sądownictwa. 

MIEJSKA 

— (x) W sprawie opłat po: 
datku lokalowego. Magistrat m. 
Wilna wydał w dniu wczorajszym 
ogłoszenie, w którem podaje do ogól- 
nej wiadomości, że zgodnie z art. 
3 ustawy z dnia 2 VIll. 1926 r. na- 
stąpiły poniższe zmiany w zwalniz- 
niu od opiaty podatku lokalowego, 
a mianowicie: oprócz lokali, które są 
wolne na mocy ustawy z dnia 17 
grudnia 1921 r., zwalniają się od 
dnia 1 sierpnia r. b. jeszcze nastę- 
pujące lokale: 

1) Budynki fabryczne, przeznaczo- 
ne na cele przemysłowe, z wyłącze- 

niem budynków mieszkalnych. 
2) Lokale zajmowane przez urzę- 

dy i instytucje państwowe, lub samo- 
rządowe. 

3) Lokale czasowo niezamieszka- 
ne, lub nieużytkowane na cele prze- 
mysłowe, handlowe i t. p. 

4) Mieszkania jedno i dwupoko- 

jowe zajmowane przez bezrobotnych 
o ile nie mają sublokatorów. 

5) Lokale jedno i dwuizbowe za- 
mieszkałe przez inwalidów, wdowy i 

sieroty tychże, pobierające rentę in- 
walidzką i osoby, pobierające wspar- 
cie na starców, i niemoc, oraz wspar- 
cie z ubezpieczeń społecznych. 

6) Lokale zajmowane przez do- 
zorców domowych. ° 

Osoby, które otrzymały nakazy 
płatnicze na państwowy i miejski po- 
datek od lokali za rok 1926, a które 
w myśl powyższego od dnia 1-go 

b. są zwolnione od płace- 
nia takowego, winne zgłosić się do 
dnia 15 października r. b. do wydzia- 
łu podatkowego Magistratu m. Wil- 
na (pok. Nr. 35) ż dowodami i na- 

kazami płatniczemi, w celu skorygo» 
wania takowych. 

— (x) Posiedzenie komitetu 
rozbudowy m. Wilna. W. dniu 
dzisiejszym 0 godz. 8ej wiecz. w 

niemocy dostarczona została przez 

Ss EO Wo 

wojskowych wobec mającej nastąpić 
nowelizacji art. 173 ustawy 0 pow: 
szechnym obowiązku służby wojsko: 
wej poleciło podwładnym organom 
udzielać popisowym i poborowym 
zezwoleń na zawarcie związku mał- 
żeńskiego bez żadnych ograniczeń w 
tych wypadkach, w których władze 
administracyjne | instancji stwierdza 
konieczność zawarcia małżeństwa ze 
wzgledów majątkowych, rodzinnych 
lub moralnych. W związku z tem 
prośby © zezwolenie na zawarcie 
związku małżeńskiego poborowi i 
popisowi winni wnosić do właści- 
wych władz administracyjnych | in- 
stancji. 

— (t) Specjalny rygor dla o- 
ficerów rezerwy. W związku z 
sumarycznem stwierdzaniem obywa: 
telstwa, władze zarządziły aby co 
tydzień nadsyłane były do komisarja- 
fu rządu na miasto Wilno wykazy 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (o) Wznowienie działalności 

giełdy pieniężnej w Wilnie. Dnia 
5 października, pod przewodnictwem 
prezesa Wileńskiej Izby Skarbowej 
p. ]. Małeckiego, odbyło <ię zebra-. 
nie przedstawicieli banków, organi- 
zacyj gospodarczych i większych 
firm przemysłowo handlowych, zwo: 
łane w celu omówienia sprawy dzia« 
łalności giełdy pieniężnej w Wilnie. 

Jak wiadomo, działalność Wileń- 
skiej giełdy pieniężnej została а- 
wieszona w pierwszym kwartale 1924 
roku na skutek ujemnych konjunktur 
finansowych i gospodarczych ziemi 
Wileńskiej Obecnie z polepszeniem 
warunków życia gospodarczo -finanso- 
wego niezbędnem jest wznowienie 
działalności wspomn'anej instytucji. 

Wobec 'tego zebranie uchwaliło 
natychmiast przystąpić do wznowie- 
nia działaności giełdy pieniężnej w 
Wilnie. 

Do rady giełdowej zostali wy- 
breni pp. Bochwic, Bunimowicz, Kog 
mowicki, Kaufman, Materski, Macule- 
wich, Uniechowski i Winiski. 

nia czy zadość uczynili obowiązko- 
wi meldowania się w odnośnych 
biurach meldunkowych. W wypadku 
stwierdzenia uchylających się od te- 
go obowiązku, władze administracyj- 
ne | instancji pociąguą winnych do 
odpowiedzialności karno-administra- 
cyjnej. 

— (0) Zwolnienie z wojska. 
Władze wojskowe wyjaśniły. że oba 

Składka członkowska została u- turnusy rocznika 1903 zostaną zwol- 
stałona w wysokcści 25 złotych nione z wojska w bieżącym miesiącu, 
miesięcznie. ewentualnie w pierwszej połowie 

Giełda będzie się miaścić w lo- 
kału Banku Ziemskiego w Wilnie 
przy ul. Mickiewicza 8, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

6 p:ździernika 193 r. 
Dewizy i waiaty: 

przyszłego już całkowicie. Rocznik 
1904 służyć będzie prawdopodobnie 
do stycznia 1927 r. lub nieco dłużej, 
gdyż nie może on być zwolniony 
przed „wyszkoleniem pobranych do 
wojska mężczyzn rocznika 1905. Obec - 
nie zostaną wcieleni ci, którzy -uro- Tranz. Sprz. Kupmo. |“ V - Dolary 898 8,9) 8gs dzili się w roku 1905 do lipca, a 

Holandja 361,00 36190 36010 więc ci starsi, następnie brane będą 
Londyn 43.77 43,88 4366 _ pod uwagę k"tegorje jak również sto: 

os gedas 3 w A sunki familijac : “ruta. Wreszcie co Payż 2 zz 26.30 do starszych roczników 1898, 1902, 
Szwajcarja 17432 17476 17389 które miały być pozwane na dosłu- 
Wiedeś 12733 12765 127.81 żenie w wojsku do 17 miesięcy, to 
Włochy 34,10 34,18 342 władze wojskówe II instancji uważa- Belgja 2470 2476 2464, ją, že nalėž => W SKARCZ YE Stokkojm 24110 241.70 24050 I% ZAC p YMSZÓRCZY i reczniki te przenieść do rezerwy 

bez dosłużenia i w tym duchu w;- 
słały wnioski do Min. Spr. wojsko: 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 70,50 (w złotych 634 
z kolejows 14900 151,00 _ wych. W ten sposób, jeżeli Minister- 

5 pr. pożycz konw. 4750 4550 —' stwo zgodzi na to, rocznikite odrazu . l Pr 7. 7 przejdą do rezerwy i będą wzywani 
ziemskie przeów. 3850 3700 — _ "A Ćwiczenie rezerwy dwumiesięczne, 

; — (x) Zakup koni remonto- 
wych dla wojska, W dniu 23 b.m. 
w  Głębokiem odbędzie się zakup 
koni remontowych dla wojska. 

Konie zakupywane będą jedynie 
tylko. od' właściwych hodowców, 
zaś kupno koni od handlarzy i poś- 
rednikó nie będzie miało miejsca. 

— (x) Zebrania -kontrolne dla 
rezerwistów. W czasie od 15 b. m. 
do dnia 15 grudnia r. b. odbędą się 
zebrania kontrolne dla wszystkich 
szeregowych rezerwistów, oraż pos- 
politego ruszenia z bronią. 

" Stawieniu się na pomienione ze- 
brania podlegać będą następujące ro- 
czniki: 1898, 1894, 1893 i 1891, oraz 
roczniki 1890, 1895, 1896, 1897 
i 1901, którzy nie stawiali się do 
zebrań kontrolnych w r. 1925, 

— Ze związku Oficerów Re- 
zerwy. W sobotę dnia 9 październi: 
ka 1926 r. ku uczczeniu 6-tej roczni- 
cy wyzwolenia Wilna Związek Ofi- 
cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Pol: 
skiej urządza w Sali Śniadeckich 
U S.B. Wielki Koncert przy łaskawym 
udziale: p. Mieczysława  Saleckiego, 
artysty Opery Warszawskiej (śpiew) 
p. Wandy Halka-Ledochowskiej, pro- 
fesorki  Konserwatorjum Wileńskiego 
(skrzypce), p. Konstancji Święcickiej, 
profesorki Konserwatorjum Wileńskie- 
go (śpiew), oraz męskiego chóru 
„Echo*, pod kierownictwem p. Wła- 
dysława Kalinowskiego, prof. Kon- 
serwatorjum Wileńskiego. Nie wątpi- 
my, że ze względu na uroczysty dzień 
oraz instytucję urządzającą koncert, a 
przedewszystkiem na wybitne siły 
artystyczne, udziął w nim biorące, 
sala Śniadeckich będzie szczelnie wy- 
pełniona przez całe muzykalne Wilno. 

Bilety w cenie od 5 zł. do 1 zł. 
(dla uczącej się młodzieży i szerege” 
wych po 50 gr.) są do nabycia: w 
firmie Jan Wokulski iS ka, Wielka 9, 
w Księgarni Stowarzyszenia Nsuczy- 
cielstwa Polskiego, Królewska 1, w 
cukierni B.Sztralia, ul. Mickiewicza 12, 
w składzie fortepianów „K. Dąbrow 
ska”, uł. Niemiecka 3, oraz w dniu 
koncertu przy wejściu na salę kasa 
będzie czynna od godz.5 popoł. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Zatarg ekonomiczny w 
hucie szklanej, Jak nas informują 
w hucie szklanej przy ul. Kalwa 
ryjskiej zatarg między właścicielem 
huty, a pracownikami dotąd jest jes2- 

do, M. Janowskiej, L Grużewskiego, 
S. Oinelinga i St. Zymodrowej. 

3. Podania peteniów, którym zo: 
stały przyznane pożyczki zasadniczo. 

4 Podanie Mr. Bergera w spra- 
wie przyznania mu požy:zki. | 

5. Wolne wnioski. 

— (x) Prośba ludności m.Wil. 
па о umorzene podatku lokalo- 
wego. W ostatnich dniach cały sze: 
reg mieszkańców m. Wilna zwrócił 
się do Magistratu z prośbą o umo- 
szenie podatku lokalowego lub pro 
longatę takowego. 

Jak się dowiadujemy z kół mia- 
rodajnych, Magistrat nosi się z za: 
miarem zupełnego umorzenia tegoż 
podatku, naiurainie co do mniejszych 
lokali, co zaś do lokali większych 
Sprawa ta ma być rozpatrzona w 
dniach najbliższych. ` 

— (t) Poświęcenie nowej tur- 
biny w elektrowni miejskiej. W 
dniu wczorajszym odbyła się uroczy- 
stość poświęcenia i puszczenia w 
ruch nowo ustawionego turbozespołu. 
Nie brakło nikogo z przedstawiciel 
władz administiacyjnych, samorządo- 
wych i wojskowych. Vice-wojewóda 
p. Olgierd Malinowski w zastępstwie 
nieobecnego wojewody. Rada miejska 
in corpore i wreszcie zaproszeni go- 
ście = 

Ogromna sala maszynowa udeko- 
rowana kwiatami i aż błyszczy od 
czystości. 

Przy wejściu dyr. elektrowni i inż. 
Glatman i jego zastępca inż. Biszew- 
ski robią honory domu. Dalej tech- 
nik elektrowni p. Barancewicz udziela 
informacji i wskazówek. Dowiadujemy 
się, że nowonabyta turbina 2200 ko- 

przedstawicielstwo szwajcarskiej firmy 
„Brown-Boveri* z Baden. 

Dzięki uruchomieniu tego turboze: 
społu wydajność elektrowni podniesie 
się żnecznie, bowiem stare maszyny 
pracujące od dwudziestu lat, eksplo- 
adowane po barbarzyńsku przez za- 
borców i okupantów tracą już swoją 
moc. Gdy nowa maszyna wymaga 
9 kg. pary dla. wydania jednego kilo- 
wata, stare pochłaniają jej 20 kg. 

Ks. wikary parafjj Św. Rafała do- 
konał aktu poświęcenia nowej turbiny cze nie zażegnany. 
poczem w krótkiem, ale pięknie wypo- _ W sprawie powyższej w dniu 5 
wiedzianem przemówieniu zaznaczył, bfn. odbyło się w inspektoracie pra- 
że człowiek w swoim wiekowym po- cy posiedzenie komisji rozjemczej, 
chodżie kulturalnym pokonał naturę. gdzie również nie zlikwidowano za: 
Siła, która ongiś biła piorunami, dziś targu wobec czego zatarg ten 
zamknięta w tej maszynie rozejdzie trwa nadal. 
się po mieście łaegodnym światłem. 

Po dokenaniu poświęcenia pan 
Prezydent Bańkowski własnoręcznie 
puścił w bieg nową turbinę. Punktu- 
alnie o g. 1245 lampki kontrolne na 

— (0 Przerwa zajęć w szko: 
łach powszechnych. W obecnym 
czasie we wszystkich szkołach po- 
wszechnych na: prowincji zarządzona 

oficerów rezerwy, w celu sta ierdze-. 

Katastrofą autobusowa na Antokolu, 
Wczoraj o godzinie 3 po poł. miał 

miejsce wypadek, który nareszcie po: 
winien zwrócić uwagę władz, po: 
wołanych do czawania nad ruchem 
kołowym, na samowolę szoferów, 
prowadzących autobusy. Wyścigi 
urządzane przez tych panów w celu 
spłatania figla konkurentowi, przez 
zabranie mu pasażerów stają się 
prawdziwą plagą dla osob zmuszo- 
nych korzystać z tej komuaikacji, 
Cały szereg wypadków nie zdolały 
poprawić stanu rzeczy. 

Wczoraj o 3 po poł. ul. Antokol 
jechały w kierunku miasta dwa suto: 
busy. Firmy „Autobus* Nr. 14199, 
marki Ford, kierowany przez szofera 
Franciszka Tarasiewicza i firmy Ka- 
mieniew — Nr. 14113, marki Berliet, 
kierowany przez szofera Feliksa Miś- 
liwskiego. 

W pewnym momencie kiedy Ford 
wymijał Berliet, ten chcąc mu zaje: 
chać drogę skręcił w bok. Podstęp 
ten okazał się w skutkach swych 
tragiczny. Słaby Ford przy zetknięciu 
się z ciężkim  Berlietem odrzucony 
został z taką Siłą, że wpadł radjato- 
rem na płot boiska sportowego 6 
pp. Leg. Maszyna została zdruzgo- 
tana, a pasażerowie jadący Fordem 
obsypani zostali deszczem szkła szy- 
bowego oraz prawie wszyscy od- 
nieśli rany. 

Powiadomiony o tym wypadku 
kierownik Ill posterunku na Antokolu 
st. przod. Drozdek zawezwał natych- 
miast pogotowie, a sam udał się na 
miejsce wypadku. 

Szofer Tarasiewicz, bojąc się, jak 
widać, samosądu zbiegł—szofer Ber- 
leta pojechał dałej jednak został 
aresztowany. - 

Pogotowie przybyłe natychmiast u- 
dzieliło poszkodowanym pierwszej po- 
mocy są to: 1) żona sędziego śledcze- 
go p. Sienkiewiczowa (Antokolska 40) 
rany czoła, 2) Karatjew Mikołaj pik. 
9 p. uł. z Warszawy, 3) Mendelski 
Marjan por. 29 pap., 4) Jerzykowski 
Z. ppor. 29 pan.. 5) Rogowski |. 
(Kalwaryjska 87) 6) Naruszewicz 
Bronisław [Sierakowskiego 25], 7) 
Baliński Piotr [Cmentarna 4], 8) Ol: 
szewski W, [Chocimzka 17]. 

Wszysky poszkodowani pó nało- 
żeniu opatrunków udali się o włas- 
nych siłach do domów. 

Na ten raz nikt z pasażerów nie 
przypłacił życiem—figlów szoferskich, 
jednak przypisać to należy jedynie 
szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. 

Przedsiębiorstwa jeżeli niechcą się 
spotkać z bojkotem społeczeństwa po- 
winny same wziąć w karby szofe- 
rów, których karygodna nieostróżność 
spowodowała Szereg katastrof. [] 

Kto ma się jutro zgłosić do komisji przemeldun- 
ko 

„ Do 17 Komisarjatu, mieszkańcy ul. 
Niemieckiej Nr 2 (Dominikańska 1), 4, 6, 
8. 10 (do Żydowskiej), 12, 14, Żydowskiej 
"Nr 4, 6. 

Do II Komisarjatu, mieszkańcy ul. 
Słowackiego Nr 9 (Miodowa 5), Miodowej 
Nr 1, 3, Śniegowcj Nr 16, 18, 20 (wycho- 
dzi na Śniegowy 2), 22 (róg zauł. Śaiego- 
wego), 22a, Nieświeskiej 24 (zauł. Nieświe- 
ški 3), 4, 4a, 6,S (róg Śniegowej 7) i Śnie- 
go zauł. Nr 15. 

Do III Komisarjatu mieszkańcy ul. 
Zamkowej Nr 11, 13, 15, 17 i 19, Św. Jańt 
skiej Nr 4, 6, 8 i 10, ul. Uaiworsyteckiej 
Nr 1, 3, 5, 7, 9, Skopówka Nr 4, 6, 8. 

Do IV Komisarjatu mieszkańcy ul. 
Witoldowej, |. strona od Jasnej do Dzielnej, 
Dzielnej, I. strona od Witoldowej do O3- 

wej. 
dyminowskiej, Jasnej pr. strona od Witoldo 
wej do Gedyminowskiej i od Gedyminow- 
skiej do Fabrycznej, Gedyminowskiej - pr. 
strona od Jasnej do Dzielnej, Dzielnej 1. 
strona od Gedyminowskiej do Fabryc zne 
Fabrycznej pr. stroną od Jasnej do Dzielnej. 

Do V Komisarjatu mieszkańcy ul. 
Atchanielskiej Nr 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, Szeptyckiego Nr 16, 16a 18, 26 i 22, 
Rydza Śmigłego Nr 11, zauł. Ślepym Nr 
1, 3, 5, 7, 9, ul. Nowogródzkiej Nr 35, 37, 
39, 391, 39b, Archanielskiej Nr 31, 33, 35, 
37, zauł. Prywatnego Nr 14, 16, 18, 20, 22; 
24, 26 i zauł Koziego Nr 2, 4, 6. 

Do VI Komisarjatu mieszkińcy ul 
Zarzecznej od Nr 7 do 25 włącznie i Po- 
łoskiej od Ne 1 do 9 włącznie. 

(t) 

— Obrotny przodownik. Wczo- 
raj zgłosił się do redakcji naszej 
dzielnicowy z Ill-egoż komisarjatu, 
który doręczył jednemu fz członków 
naszej redakcji wezwanie do komisa- 
rjatu Rządu, 

Ponieważ treść wezwania nie od- 
powiadała zupełnie charakterowi zajęć, 
który dany członek redakcji u nas 
pełni (chodzi o sprawy administra- 
cyjne, mianowicie o fundusz bezro- 
bocia) i w wezwaniu były takie błę- 
dy, że właściwie nie wiedziano o 
kogo chodzi, więc odmówiono p. 
przodownikowi podpisania wezwania. 

Wobec tego p. przodownik udaje 
się do mieszkania danego członka 
redakcji, w godzinach kiedy nie mo: 
że go zostać w domu i tu katego- 
rycznie nakazuje służącej, aby pod- 
pisała przyjęcie wezwania, nie zwra: 
cając na to uwagi, że w chwili do- 
ręczenia upłynął już termin, jaki był 
na wezwaniu podany. 

„ „Mamy nadzieję, że komenda po» 
licji pouczy obrotnego p. przodow- 
nika, iż działania policji cechować 
musi legalność, a nie „sposoby“, 
„kawaty“ i „sposobiki“. ь 

Bliższemi wyjaśnieniami chętnie 
żymy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie T-wa Pszczelni- 

częgo. Przypomina się pp. pszczela- 
rzom, że w piątek dnia 8 bm. o g. 
5ej po poł. w gmachu gimnazjum 
im. Lelewela odbędzie się miesięczne 
zebranie T-wa Pszczelniczego Ziemi 
Wileńskiej, na którem między ogól- 
nemi sprawami będzia żreferowane 
sprawozdanie z wystawy w Poznaniu. 

— Posiedzenie sekcji sanitarnej Т, 
W. W. Dnia 8 b. m. o „En 2 w 

słu 

RÓŻNE. | najlepszych kreacji L. Messal, w której za« 
ety wokalne, wdzięk oraz precysja w in- 
terpretacji stylowej postaci Teresiny, dają 
możność ujawnienia całego bogactwa kun. 
Ssztu aktorskiego. Partnerami artystki bgd 
artyści o ustałenej sławie, ulubieńcy War- 
szawy; B, Mierzejewski, M. Dowmunt, P. 
Milewska, S. Laskowski, C. Zblerzyński i 
inni. 

Operetka <Terasina i Napolson» oda. 
graną zostanie bez żadnych skrótów, z chó+ 
rami i własną orkiestrą pod dyrekcją St. 
Nawrota, Bilety do nabycia w biurze <Or- 
bis» Mickiewicza 11. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Samobójstwo. W nocy na 6 b. m, 
w Celu pozbawienia się życia otruł się we- 
ronolem zredukowany urzędnik 35—|etni 
Wacław Geryng (Jaglellońska 6), Desperata 
pogotowie w stanie ciężkim odwiozło do 
szpitala św. Jakóba. 

— Z chłodnych nurtów Wilji Dn, 
6 bm. rzuciła się w nurty Wilji 40—-letnia 
Aniela Wojciechowska (Antokolska 127). 
Desperatxę uratowali Stanisław Niżyk i Wła- 
dysław Jarecki (Brzeg Antokolski 17), Po: 
Eli odwiozło ją do szpitala św. Jakó- 

a. Przyczyna samobójstwa nieporozumienie 
rodzinne. 

— Zgon wskutek osunięcia się góry. 
Dn. 6 b. m. został zasypany ziemią pe 
tek osunięcia się góry na ul. Targowej 16— 
letni Piotr Sawicki, Wezwany lekarz pogo: 
towia skonstatował zgon. 

— Kradzieże, Janowi Stocklemu (Szep- 
tyckiego 22) skradziono przy pomocy wy- 
bicia szyby w oknie ubranie wartości 3000 
złotych. 

— F. Rymkiewiczowi (Pożarowa 18) 
skradziono palto i ubranie: 

- W. Wojtkiewiczowi '(Słomianka 6) 
skradziono bieliznę wartości 500 zł. _ 

— Ze sklepu spożywczego M. Spiro 
(w. Mieszkańce 31) przy pomocy wyświdro- 
wanią otworu w drzwiach skradziono 2 
paltą oraz artykuły spożywcze. 

ARUDFSASRERSM 
CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 

L 0. P. P. 
  

Szpitalu 0. War. Wilao ną Antokolu de: 
dzie się posiedzenia Sekcji Sanitarnej TWW, 

Porządek dzienny: 1. Pokazy chorych, 
2. Referat mjr. —lek. Malinowskiego: <Przy- 
padek nalogowego morfinizmus, 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»), <Dzief 

bez kłamstwa» zdobył sobie i w tym Te- 
atrze powodzenie rekordowe. Publiczność 
bawi się na tej świetnej komedji, tak odbie- 
gającej od szablonu fars, znakomicie. 

Dziś w dalszym ciągu <Dzień bez 
kłamstwa», 

«Papa się żeni». Codziennie odbywają 
się próby z polskiej krotochwili W. Rapae- 
kiego <Papa się żeni», która przed paru 
miesiącami święciła wyjątkowy SERI w 
Warszawie w Teatrze Letnim. 

— <Grube ryby» jako popołudniów: 
ka. Na niedzielne przedstawienie <Gru- 
bych ryb» już w południe zabrakło biletów, 
wobec czego Teatr Polski powtarza tę ko* 
medję w niedzielę najbliższą o g. 4-—ej pp. 
Ceny hiletów najniższe, ‚ 

Poranek Korwin-Szymano »skiej 
w <Lutni». W najbliższą niedzielę odbędzie 
się w Teatrze Polskim poranek urządzony 
pizez Wileńskie Towarzystwo Fliharmo+ 
niczne, Do współudziału udało się pozy- 
skać słynną śpiewaczkę Światowej sławy 
p. Stanisławę Korwin-Szymanowską, oraz 

p. Feliksa Szymanowskiego znanego dosko- 
nałego pianistę. St. Szymanowska odtwo 
rzy pieśni Schuberta, Moniuszki, Rachma- 
ninowa i swego brata Karola Szymanow- 

"skiego. Feliks Szymanowski poza akompa- 
njamentem, odegra utwory Chopina, Liszta 
i Brahmsa. е 

Początek o g. 12 m. 30 pp. Kasa czyn: desce rozdzielczej dały znak, że prąd 
wytworzony przez nową turbinę do- 
tarż już do abonentów. 

WOJSKOWA. 

sali posiedzeń Rady Miejskiej odbę- 
dzie się posiedzenie komitetu rozbu- 

dowy m. Wilna, Na posiedzeniu tem 

rozpatrzone będą następujące sprawy: 

T Swoitscie а działalności — (t) Władze administracyjne 

komitetu. | instancje udzielają zezwoleń 
2. Podanie R. 1 A. Załklndów, poborowym na zawarce zw. 

Ch. Cholema, G. Żuka, Ch. Gawen- małźeńskiego. Ministerstwo spraw 

codziennie 11—9 wieez. 
— Operetka Warszawska w Wilnie. 

UE Na znakomita a 13 
polskiej wystąpi w dn. 11—go i 12—go 

Przerwy te trwać będą od: 10 października w Teatrze «Reduta» na czele 
dni, a o terminie ich decyduje ie własnego zespołu w niezmiernie interesu- 
rownik poszczegėlnej szkoły w po- lacei as R Sai S 

к melodyjn аса а < . rozumieniu z opieką szkolną. siek E Sandiooas, 
Rola Teresiny należy bzzprzecznie do 

została przerwa w, zajęciach z racji na 
pilnych robót gospodarskich—kopanie 

kartofii. ż : 
od 7—10 

Szanujący swój Czas 
Korzystają zawsze z usług 

Biura 

Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, 
ul. Garbarska 1. Tel. 82, 

w kiórem ogłaszający się znajdzie 
praktyczną radę 

jak ułożyć ogłoszenie, do którego 
pisma podać, w jakiem miejscu 

umieścić i t. p. 

Za poradę się nie płaci. 
KOSZTUJE NIE DROŻEJ 

NIŻ W REDAKCJI, 

a zaoszczędza znacznie fatygi od- 
dając w BIURZE REKLAM ogto- 

szenia do wszystkich pism 

polskich rosyjskich i żydowskich 
codziennych i tygodniowych. 

WARUNKI NAJDOGODNIEJSZE. 

Stałym klijentom znaczne 
RABATY. 

Kierownictwo Biura spoczywa w 
rękach rutynowanego specjalisty- 

fachowca,     
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- Wybory do Rady Kasy Chorych m. Wiln 
w przedmiocie przepisów wyborczych dla Kas Chorych, działających na podstawie wzmiankowanej Ustawy. Zarząd Kasy Chorych m. Wilna podaje do wiadomości ogółu następujący wynik 

wyborów do Rady Kasy Chorych m. Wilna z grupy pracodawców. 

: - ZOSTALI WYBRANI 
z listy Nr. J, „Socjalistycznej Listy Pracodawców" 

  

— 

z listy Nr. 8, „Związków i Organizacji Polskich Pracodawców" 

  

a) na delegatów pp: | b) na ich zastępców pp.: a) na delegatów pp.: b) na ich zastępców pp: 

1. Kagan Boruch, biuralista 1. Jedwabnik Dawid, lekarz L i dyrektor T wa Asek. 1. Nedek Franciszek, piekarz 
+ . Świda Michał, doktor 2. Wolański Adam, dentysta 

z listy Nr. 5, „Organizacji Gospodarczych i walnych Zawodów Żydowskich 3, Rutkowski Kazimierz, kupiec i aa, SA 

a) na delegatów pp: b) na ich zastępców pp.: ° 4. Opoczyński Kazimierz, profesor 4. Rodowicz Jan, aptekarz 
1. Zaks Eljasz, prawnik t 1. Abramowicz Eijasz, kupiec 5. Kowalski Edmund, kupiec 5 Mitkiewicz Stanisław, adwokat 
2. Kruk Łazarz, przedsiębiorca 2. Spiro Łazarz. przemysłowiec 6. Gołębiowski Wojciech, kupiec 6. Gruźdz Michał, dyrektor Banku 
3. Trocki Saul, inżynier 3. Widuczeński Owsiej, handlowiec 7. Jasiński Zbigniew, adwokat 7. Kulesza Adam, ksiądz 
4, Fried Anatol, dyrektor spółdzielni kred. 4. Kurjan Aron, rzemieślnik 
5. Lichtmacher Szymon, drukarz 5. Baranowski Mojżesz, przemysłowiec 
6. Czernichów Józef, adwokat 6. Lipkowicz Jankiel, rzemieślnik Wilno, dnia 5 października 1926 r. 
7. Parnes Baa, PO w = = dana BR: 3 

8. Załkind Abram, dypl. chem „ Lewi Szloma, kupiec s 

9. Alperowicz Mojżesz, piekarz 9. Wajn Abram, handlowiec Zarząd Kasy Chorych m, Wilna, 
10. Prużan Efraim, kupiec 10. Rachman Mejłach, krawiec : 

11. Zajdsznur Mojžesz, kupiec 11. Kronik Samuel, przemysłowiec : 

12. Błondes Chackiel, grawer 12. Segal Arjasz, kupiec 

———5| 

    

1 @ e х 4 

Wybory do Rady Kasy Chorych m. Wilna | 
(W myśl art. 68 Ustawy z dnia*19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby oraz $ 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 mar 

1926 roku, w przedmiocie przepisów wyb "czych dla Kas Chorych, działających na podstawie wzmiankowanej Ustawy. Zarząd Kasy Chorych m. Wilna podaje do wiadomości ogółu następują A 

wynikgwyborów do Rady Kasy Ch.rych miasta Wilna z grupy ubezpieczonych. ® 

: : | 1 
ZOSTALI WYBRANI: g 

z listy Nr. 2 „Polskiej Partji Socjalistycznej i Związków Zawodowych*: | z ty nr. 7 „Polskiego Komitetu Wyborczego Ubezpieczonych w Kasie Chorych m. wiins 

a) na delegatów p. p.: b) na ich zastępców p. p.: a) na delegatów p. p: b) na ich zastępców p. p.: ; 
) 1. Żejmo JI deadnik ° 1. Kanclerz Jan, kelner 1. Kieżun Witold, lekarz 1 Grabowski Lac, prac. ube: 

2. Bartnicki Stanisław, metalowiec . 2. Ladowski Michał, urzędnik + 2. Lewandowski Józef, mechanik 2. Żerko Józef, dozorca 
3. Kuran Zygmunt, technik 3. Jacobini Edmund, bankowiec ` 3. Podolecki Witold, urzędnik 3. Kowalewski Józef, murarz Ž 
4. Gryte Sanistaw, tokarz 8 4 Lelis Andrzej, dozorca domowy. ! Ё Ё:рп‘і(еішз!‹і Mariai bankowiec - 4. Gressówna Weronika, prac. a 

KE ! „Stankiewicz Augustyn, zecer 5, Zeydler Kazimierz, kowiec || z listy nr. 3 „Stowarzyszenia Lekarzy Polakėw w Wilnie“ | 6. Walicki Franciszek, inżynier 6 Kuleta gino Randi. 2 
a) na delegatów p. p: b) na ich zastępców p. p.:” i 7. Marciniak Wacław, cukiernik 7. Żukowski Bolesław, zecer 4 

1. Brokowski Stefan, lekarz Klott Leon, lekarz | Ę doza Aj emi 8. oai kn, urzędnik « _ $ : 3 : : mi, prac. tyton. 9 Moszyńs jan, i a 
z listy nr. 4, „Ogólnego Zydowskiego Związku Robotników (Bund) . 10 Źmitrowicz Jóżei, adwoka _ 10. Biszewski aa nowak Ž 

a, lesatów nl 6. b) na ich zastępców p. pi „ Giedrojciówna Bronisława, służąca 11. Siemiannik Jozef, prac. transpo!!, 

“i Niwików Kw saa 1. Cukierzys Miron, farmaceuta i 1ž ae: Juliusz, inżynier 12. Boimski Stanisław, handlowiec | 
2. Rafes lzaak, lekarz : 4 2. Klaczko Samuel, statystyk i 22 i A 13. Osiński Eugenjusz, cukiernik „lx 
3. Rozental Anna, nauczycielka $ 3. Kotłowski Dawid, rzeźnik | 1 15 Rogowski A grz ih 14. Czerwiński Tadeusz, inżynier | 
4, Goldhurt Ajeik, lekarz 4. Lewinson Ber, felczer į ‚ „ Szutowicz Witold, prowizor 15. Wotejko Kazimierz, murarz 

» i 5. ki Izrae) iel p | ‚ Р < e es E atk! Micha, raszyce A i A o 
7. Rabinowicz Chaim, buchalter T. Lifszyc Jeguda, stolarz j с э 1 

8. Epsztejn Rebeka, biuralistka 8. Abelowicz Hirsz, tokarz й l a) na delegatów p. p.: ' b) na ich zastępców p. p; | 
9, Rubanienko Hessel, zecer 9. Kresin Abel, krawiec > WE a. m > REM Konstanty, urzędnik 

AB * ° | ‚ czysław, kontroler „ Godwod Jan, sekret: 
z listy nt. 6, „Jedności Związków Zawoaowych'. | i ian | RE budowniczy 3. Poborc Wincenty, s 2 

: iegatėw p. p.: b) na ich zastępców p. p: | Aki e Zat: 4. Kobak Wiktor, urzędnik ! а) пц]бейёцю Ёа:?тіеп‚ SB 1. Szwyło Edward, robotnik publ. : | A a Marijan, . kelner 5. Rabryk Ignacy, monter į 

2. Sztrumpi Jozef, krawiec : 2. Druė Wulf, kamasznik . ! 7 aczkowski Adolf, garbarz 6. Strokiel Stanisiaw, hutnik ! 
3. Reszetow Władysław, zecer 3. Kuszewicz Józef, szewc RE | „ žyszkiewicz Antoni, hutnik 7. Wabiszewicz Antoni, technik 
4, Segal Judel, subjekt 4. Kameraz Chaskiel, zegarmistrz | 6 ih 

| 

х SEE BED RE 3 Zarząd Kasy Chorych m. Wilna | 

Nizina - SĘ : S, 

| 

Wilno, dnia 5 pażdziernika 1925 r: 
| 

  

Wsdawcz Sianislaw Mackiewicz — Redaktor w/z Czesiaw Karwowski Odrowiedział: g za egłoznenia Zenon żawińcki. Oruvarnia „Wydawnictwo Wileśskiz* Kwaszelna 23 3 
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