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BMIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Jubileusz Wszechnicy 
Wileńskiej. 

Quod felix faustum fortunatumque sit. 

Temi tradycją życia akade- 

mickiego uświęconemi słowy wi- 
tamy Cię, Alma Mater, w dniu 

Twego podwójnego jubileuszu. 

250 lat nieprzerwanego roz- 

Akademji jezu- 

ickiej poprzez Szkołę Główną 

W. Ks. Litw. do wyżyn prelek- 

cyj uniwersyteckich Śniadeckich, 
Groddka i Lelewela blisko 90 lat 

przymusowego letargu i 10 lat 

bujnego życia od chwili wskrze- 

szenia — jakże bogaty to mater- 

jał dla dziejopisa, jakże wdzię- 

czny temat dła historjozoficznych 

rozmyślań! Ale nie piszemy w 

tej chwili historji i nie wnikamy 

w sens dziejów naszych. |Inne 
pióra uczynią to na innem miejscu. 

W chwili tak uroczystej, tak 
wyjątkowej jedynie 

dać wyraz tym uczuciom radości, 

pragniemy 

jakie ożywiają całe nasze społe- 

czeństwo, któremu danem było 

doczekać triumfu sprawiedliwości 

dziejowej, będącej jednocześnie 
zwycięstwem morałnem. 

Dzień dzisiejszy jest nam za- 

płatą za męki, za cierpienia, za 

ofiary owych pokoleń, których 

dolą była wałka lat wielu wśród 

okropnej nocy ucisku. 

Dzień dzisiejszy jest owem 
wielkiem zadośćuczynieniem, któ- 

re prędzej, czy później daje wy- 

trwałym, silnym i mężnym mi- 

łość wielkiego celu i niezłomny 

wysiłek. 
Obchód obecny ma nam przy- 

pomnieć, iż dzieło poczęte 'z idei 

nieśmiertelnej, z wiedzy i prawdy 

nie łatwo skruszyć mogą złowro- 

gie ciemne moce, że świetlny stos, 

raz zapalony z woli twórców da- 

łeko patrzących przed siebie, stos 

gorejący płomieniem jasnym i czy- 
stym nie gaśnie wśród najwięk- 

szych burz, a stłumiony na chwi- 

lę wybucha znowu, jak olbrzy- 

mie pochodnie, wskazując drogę 

pokoleniom. 

Lat temu dziesięć serca nasze 

biły wzruszone na widok roztwie- 

ranych na nowo podwoi odradza- 

jącej się wszechnicy, która znów 

dźwigała się niby baszta obron- 

na, znacząc szlak naszego cywi- 

lizacyjnego pochodu. 

Obecnie z dumą patrzymy już 

na pierwsze plony przezornego 
zasiewu, który bujnie wschodzi 

na niwie, użyźnionej pracą i my- 

ślą wielkich mężów przeszłości. 

Wierzymy, iż czyn przez nich 

poczęty, znalazłszy godnych kon- 

tynuatorów, będzie świadectwem 

zdolności twórczych Narodu, bu- 

dującego swe jutro nietylko z ka- 
mienia i żelaza, lecz przedewszyst- 

kiem z ducha. 

Na uroczystości wileńskie. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Na uroczystościach, związanych 

z 350 leciem istnienia Uniwersytetu 

Stefana Batorego wyjeżdża do Wil- 

na szereg najwybitniejszych dygni- 

tarzy polskich. Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej wyjedzie dziś w asyś- 

cie świty najprawdopodobniej sa- 

mochodem. с 

Również dziś wieczorem przyja- 

dą do Wilna p. premier Świtalski w 
towarzystwie szefa swego gabinetu 
p. Paciorkowskiego, Pan Premjer 

wyglosi w Wilnie na uroczystošciach 

dłuższe przemówienie i reprezento- 

wać będzie Marszałka Piłsudskiego 
jako protektora Uniwersytetu Wi- 
lenskiego. 

Marszalek Pilsudski bowiem zde- 

cydowal do Wilna obecnie nie wy- 

jeżdżać. Wczoraj wieczorem wyje- 

chał do Wilna min. reform rolnych 

p. Staniewicz, który jest jak wiado- 

mo nowomianowanym prof. zwyczaj- 

nym tego uniwersytetu. Również 

wczoraj wieczorem wyjechali do 

Wilna p. min. Prystor w towarzy- 

stwie dyr. departamentu opieki spo- 

łecznej, p. Szubartowicza, dyr. de- 

partamentu ubezpieczeń  społecz- 

nych p. Dreckiego, dyr. głównego 

urzędu ubezpieczeń p. Goettla i se- 

kretarza osobistego rotmistrza Łu- 
bieńskiego, 

Pan min. Prystor, korzystając z 

pobytu w Wilnie przeprowadzi tam 

inspekcję zakładów opiekuńczych i 

Kasy Chorych. 
Również do Wilna wyjechał już 

min. sprawiedliwości p. Car, prezes 

Sądu najwyższego p. Supiński, oraz 
dyr. departamentu administracyjne- 

go w min. sprawiedliwości p. Swiąt- 
kowski. 

Ponadto w Wilnie będą obecni 

na uroczystościach marsz. Sejmu Da- 

szyński, podsekretarz stanu w Min. 

Spraw Zagranicznych p. Wysocki 

oraz szereg wyższych rzędników 
państwa. 

* 

W dniu 8 b. m. o godz. 8.05 po- 
ciągiem pośpiesznym przybył do 
Wilna p. minister sprawiedliwości 
Stanisław Car, witany na dworcu 
przez wojewodę wileńskiego p. Ra- 
czkiewicza, prezesa Sądu Apelacyj- 
nego Bochwica, prokuratora Apela- 
cji Przyłuskiego na czele licznego 
grona przedstawicieli tutejszych sfer 
sądowych. 

godzinach popołudnionych 
przybyli do Wilna samochodem pp. 
ministrowie W. R. i O. P. Czerwin- 
ski i poczt i telegrafów Boerner na 
uroczystości uniwersyteckie, 

Komisja organizacyjna 
Komitetu Społecznego 

Obchodu 350-letniej Rocznicy 
U. 5. В. 

zwraca się do organizacyj społecz- 
nych z uprzejmą prośbą o wzięcie 
udziału w uroczystem nabożeństwie, 
celebrowanem przez J. E. Prymasa 
Polski ks. kard. Hlonda, które od- 
będzie się w Bazylice wileńskiej we 
czwartek, 'dnia 10 b. m. o godz. 10 
rano. Delegaci organizacyj w liczbie 
nie więcej 6-ciu członków proszeni 
są o przybycie ze sztandarami. 

Przyjazd wojewody 
wołyńskiego. 

W dniu 9 b. m. o godz. 8 min. 
05 rano przyjeżdża wojewoda wo- 
łyński p. Henryk Józefski na uro- 
czystości obchodu 350-lecia Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego. 

Przyjazd akademików 
na uroczystości. 

W dniu dzisiejszym. pociągiem 
pośpiesznym przybywa do Wilna 
przedstawiciel Naczelnego Komitetu 
Akademickiego p. S. Golędzinow- 
ski. jednocześnie przybywają 4 sztan- 
dary akademickie, w tem sztandar 
Politechniki Warszawskiej i Wyż- 
szej Szkoły Handlowej. 

"Apel Wileńskiego Komitetu 
Akademickiego. 

Koleżanki i koledzy wszyscy 
stawcie się jaknajliczniej na uroczy- 
stości jubileuszowe U.S.B. 

Porządek uroczystości dnia 9-X: 
godz. 10 m. 15 zbiórka. młodzieży 
akademickiej na podwórku Piotra 
Skargi celem wzięcia udziału w na- 
bożeństwie żałobnem i pogrzebie 
prochów Lelewela. Godz. 20 przed- 
stawienie w Teatrze Wielkim (bile- 

Zgon Jacka Malczewskiego. 
KRAKÓW, 8-X. (Pat). Dziś nad 

ranem zmarł Jacek Malczewski, po 

dwuletniej ciężkiej chorobie. 

Ś. p. Jacek Malczewski urodził 
się w roku 1854 w Radomiu. Studja 

malarskie kończył w kraju i zagra- 

nicą. Jako profesor krakowskiej Aka- 

demji Sztuk Pięknych, wykształcił 

cały zastęp artystów, wywierając 

wielki wpływ na otoczenie. Genjal- 

ną swą twórczość opierał na podło- 

żu ideologicznem, czerpiąc natch- 

nienie z martyrologji 1863 toku. 

Pozostawił olbrzymią spuściznę 

artystyczną. Wiele jego obrazów 

znajduje się w muzeum narodowem 

w Krakowie, wiele jego dzieł zdobi 
prywatne zbiory w kraju i zagrani- 
cą. Do ostatnich niemal chwil swe- 
go Życia żywo interesował się ru- 
chem artystycznym i kulturalnym, 
popierając bardzo gorąco wszelkie 
zamierzenia Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Zjazd wojewodów. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy 

Min. Składkowski zwołuje na 
dzień 2] b. m. zjazd wojewodów do 
omówienia szeregu spraw bieżących. 

  

Na ożywienie ruchu 
budowlanego. 

Tel, od wt. kor. z Warszawy, 

Dowiadujemy się, że rząd nosi 
się z zamiarem uruchomienia 130 
milj. zł: funduszu specjalnie i wy- 
łącznie na ożywienie ruchu budo- 
wlanego w nadchodzącym okresie 
budżetowym. 

Instytucja t. zw. zatarcia 
skazania. 

Tel. od wł. kor. z Werszawy. 
W departamencie ustawodaw- 

czym Min. Sprawiedliwości opraco- 
wywany jest projekt ustawy w spra- 
wie wprowadzenia na całym obsza- 
rze państwa instytucji tak zw. za- 
tarcia skazania, polegającego na 
tem, że po upływie pewnej ilości 
lat na mocy postanowienia sądowe- 
go zostają skreślone z rejestru kar- 
nego wzmianki o odbyciu kary przez 
osobę skazaną. Zatarcie skazania 
będzie miało przedewszystkiem ten 
skutek, że skazany po upływie pew- 
nej ilości lat nienagannego prowa- 
dzenia się odzyskuje opinię osoby 
niekaranej. 

Sowiety kupują rury żelazne 
w Polsce. 

Tel. od wł. kor, z Warszawy. 
Dowiadujemy się, że przedstawi- 

cielstwo handlowe Sowietów w 
Warszawie zawarło umowę z prze- 
mysłem hutniczym na Śląsku. Na 
mocy tej umowy przemysł śląski 
ma dostarczyć Rosji Sowieckiej ru- 
ry na sumę ogólną 42 milj. zł. 

O i i A 
Ze względów technicznych nu- 

mer jubileuszowy, zawierający obiity 
materjał historyczny, literacki i ilu- 
stracyjny ukaże się dopiere w dniu 
jutrzejszym. 
  

  

ty wejściowe na parter bezpłatnie 
mogą akademicy otrzymywać w lo- 
kalu Komitetu Akademickiego od 
godz. 13 do 15). 

Dnia 10 b.m. godz. 9 min. 30 
zbiórka młodzieży akademickiej ze 
sztandarami na podwórzu Piotra 
Skargi poczem nastąpi pochód do 
Bazyliki na nabożeństwo i powrót 
na uroczystości jubileuszowe do ko- 
ścioła Św. Jana. Godz. 20: raut wy- 
dany przez p. Prezydenta m. Wilna 
w Sali Miejskiej. 

Miejsce siedzące w nawie 
głównej. 

Proszeni jesteśmy o zaznaczenie, 
że w związku z uroczystościami 350- 
lecia U. S. B. na akademję, która 
się odbędzie w kościele św. Jana w 
dniu 10 b. m. o godz. l2-ej miejsca 
siedzące w nawie głównej są zare- 
zerwowane dla zaproszonych gości, 
którzy mogą otrzymać imiennie wy- 
znaczone miejsca po okazaniu za- 
proszenia U. S. B. w Urzędzie Wo- 
jewódzkim, pokój Nr. 53 w dniu 9 
b. m. od godziny 9 do 20 względ- 
nie przy wejściu do kościoła św. 
Jana w dniu akademji. Pożądanem 
jest wcześniejsze odebranie kartek 
na zarezerwowane miejsca. 

* niesień z Nankinu 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przybywa 
dziś do Wilna. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki przyjeżdża 
do Wilna dzisiaj 9 października o godz. 18. 

MEGI is 

Manifestacje na cześć Woldemarasa 
oficerów 8 p. piechoty litewskiej. 

RYGA, 8.X (Pat). „Jaunakas 
Sinas* donosi z Kowna: Wychodzą- 
cy w Szawlach dziennnik „Momen- 
tas" podaje, że oficerowie 8 pułku, 
po powrocie z manewrów, zebrali 
się w szawelskiem kasynie oficer- 
skiem, gdzie urządzili owację na 
cześć prof. Woldemarasa przed jego 
portretem. 

kOficerowie wygłaszali gorące 
przemówienia, w których wyrażali 
Woldemarasowi wdzięczność za je- 
go działalność, oraz nadzieję, że nie 
usunął się on ostatecznie od kie- 
rownictwa państwem. 

Tenże dziennik w artykule wstęp- 
nym pisze, że wszelkiemi siłami na- 
leży się starać o to, aby prezyden- 
tem państwa Smetoną a Woldema- 
rasem zapanowało porozumienie i 
aby Woldemaras mógł powrócić do 
rządu. 

Prof. Woldemarasa dziennik na- 
zywa „duce zakonu nowych akty- 
wistow. Dziennik „Momentas“ jest 
zbliżony do litewskich kół faszy- 
stowskich, które posiadają wpływy 
wśród szaulisów i oficerów. 

Rozbrojenie na morzu. 
Przed konferencją 5 mocarstw. 

TOKJO, 8.X (Pat). Ambasador 
japoński w Londynie zawiadomił 
rząd japoński o otrzymaniu zapro- 
szenia na konferencję 5 mocarstw 
w sprawie rozbrojenia na morzu, 
mającą się odbyć w Londynie w 
styczniu przyszłego roku. Tekstu 
zaproszenia oczekują tu dziś w cią- 
gu dnia. 

Premjer japoński poinformował 
prasę, że przyjęcie zaproszenia przez 

Japonję jest zgóry zapewnione. Co 
się tyczy perspektyw konferencji 
londyńskiej, to pod tym względem 
daje się zauważyć pewien pesy- 
mizm. Obawiają się mianowicie, że 
© ile nie dojdzie uprzednio do za- 
warcia porozumienia między Japonją, 
Francją i Włochami, przyszła kon- 
ferencja podzieli losy konferencji 
genewskiej z roku 1927, która, jak 
wiadomo, zakończyła się fiaskiem. 

Afera Biesiedowskiego. 
„BERLIN, 8. X. (Pat). ,Vossische 

Ztg.* donosi z Paryża, że afera radcy 
ambasady sowieckiej Biesiedowskiego 
przybrała charakter olbrzymiego 
skandalu politycznego. Według po- 
głosek, pochodzących z kół ambasady 
sowieckiej i sowieckiego przedstawi- 
cidlstwa handlowego w Paryżu, sta- 
nowisko ambasadora Dowgalewskie- 
go ma być w wysokim stopniu zach- 
wiane. Delegat G. P. U. Rósemann, 
który w sprawie  Biesiedowskiego 
przyjechał do Paryża, miał w przed- 
dzień swego odjazdu oświadczyć ze- 
branym członkom ambasady sowiec- 
kiej, że Dowgalewski od dłuższego 
czasu już starał się zatuszować dzia- 
łalność kontrrewolucyjną Biesiedow- 

skiego wobec rządu moskiewskiego. 
Dowgalewski wysłać miał następnie 
obszerny raport telegraficzny do Mo- 
skwy, dotychczas jednak władze mo- 
skiewskie wcale nie zareagowały na 
informacje ambasadora. Powodem 
milczenia Moskwy mają być tarcia 
pomiędzy bawiącym zagranicą komi- 
carzem spraw zagranicznych Czicze- 
rinem, a jego zastępcą Litwinowem, 
który nie chce się mieszać w ' aferę 
protegowanego przez siebie Dowga- 
lewskiego obawia się on bowiem 
ściągnąć na siebie przez to gniaw Sta- 
lina który szukać ma tylko sposobno- 
ści pozbycia się Litwinowa ze stanowi- 
ska, jakie obecnie zajmuje. 

  

Wieści z Dałekiego Wschodu. 
Likwidacja powstania w Chinach. 

WIEDEŃ, 8.X (Pat). Według do- 
spodziewa się 

rząd centralny, że bunt na południu 
będzie wkrótce stłumiony. Powstań- 
cy zostali osaczeni przez wojska 
nacjonalistyczne w pobliżu Czan- 
Czan. Bronią się oni jeszcze roz- 
paczliwie przeciw wojskom rządo- 
wym, kapitulacja ich jednak jest 
;kwestją godzin. 

Powstańcy wystosowali depeszę 

radjową do rządu nankińskiego, w 
której oświadczają gotowość zanie- 
chania dalszych walk. 

Generał Czang-Kai-Szek wysłał 
'60 tys. żołnierzy do prowincji Kwan- 
tung, w której znajduje się już 65 
tys. armja wojsk nankińskich. Przy 
mżyciu tej siły zbrojnej, liczącej 125 
tys. żołnierzy spodziewa się rząd 
centralny opanować w krótkim cza- 
sie sytuację. 

Marsz na Kabul. 

MOSKWA, 8.X (Pat). (Agencja 
LASS). Wojska Nadir-Khana ma- 
„szerują z powodzeniem na Kabul, 
„posuwając się przez dolinę Lehar. 
ZZajęły one podobno fort Balahissar. 

Walki toczą się już na przedmieś- 
ciach Kubalu. Habibullah mobilizuje 
wszystkie siły, jakiemi rozporządza, 
w tej liczbie policje, dla obrony 
stolicy. 

Li i 

Proces pralata Olszewskiego. 
Wyrok spodziewany jest dziś lub jutro. 

KOWNO, 8-X. (Pat). W procesie 
prałata Olszewskiego sensację wy- 
wołało dziś zeznanie kierowniczki 
szawelekiego gimnazjum żeńskiego, 
która zeznała, że po zabójstwie ipo 
wyjeżdzie Olszewskiego na prowin- 
cję, ten ostatni stamtąd telefono- 
wał do niej, pytając, czy nie szuka- 
ła go policja. 

Dziś rano przesluchiwanie ėwiad- 
ków została zakończone. 

Jutro rozpoczną się wywody 
stron, wyrok zaś spodziewany jest 
jutro wieczorem lub po jutrze. 

Połurżędowa  „Lietivos Aidas“ 
poświęca dziś w sprawie Olszew- 
skiego artykuł wstępny, w którym 

oświadcza, że jeśli Olszewski jest 
winien, to jednakże wszystko to, co 
dotychczas musiał przecierpieć, sta- 
nowi zupełną ekspjację. 

Sprawę o zabójstwo w Birszta- 
nach nazywa dziennik „ciężkim dra- 
matem rodzinaym* i wyraża swe 
zadowolenie z tego, że na mocy 
rozporządzenia ministerstwa spra- 
wiedliwości drzwi sądu, poza które- 
mi odbywa się „straszliwa wiwisek- 
cja duszy ludzkiej" są zamknięte. 

tymże numerze „Lietuvos 
Aidas" zaprzecza doniesieniu „Me- 
meler Dampfboot" o jakoby nun- 
cjusz papieski interwenjował na ko- 
rzyść prałata Olszewskiego. 
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Silne lotnictwo to potęga Państwal 

fir. 231 (1576) 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Odezwa cenfralnego zarządu 
; szaulisów. 

Radjostacja kowieńska donosi, że 
w dniu dzisiejszym ogłoszona została 
odezwa centralnego zarządu litews- 

kiego związku strzeleckiego (szauli- 
sów) do wszystkich strzelców litew- 
skich. Tekst odezwy opracowany był 
na nadzwyczajnem posiedzeniu zarzą- 
du związku, które odbyło się dnia 5 
października i zapewne ma być jed- 
nym ze środków likwidacji zamieszek 
wynikłych wśród strzelców na tle dy- 

misji Woldemarasa. W skróceniu о- 
dezwa między innymi głosi co nastę- 
puje: 

Strzelcy! Wrogowie naszego pań- 
stwa nie mając możności złamania na- 
szej odporności przy pomocy broni, 
zaczęli działać wewnątrz kraju, pra- 
gnąc wywołać w naszych szeregach 
rozruchy i zamieszki przez rozpow- 
szechnienie wszelkiego rodzaju kłam- 
liwych pogłosek i oszczerstw. Jaskra- 
wym przykładem mogą służyć ostat- 
nie wypadki, kiedy w związku z re- 
konstrukcją gabinetu padały pogłoski, 
rozsiewające wszędzie i wśród wszyst- 
kich rozmaite wątpliwości, nie mają 
żadnej podstawy. Przyczyny rekons- 
trukcji gabinetu są już dostatecznie 
znane. Nastąpiło to na skutek różni- 
cy poglądów między Woldemarasem, 
a innymi członkami gabinetu. Nowy 
rząd upatrzony zastał przez prezy- 
denta republiki na podstawie obowią- 
zującej konstytucji. My, strzelcy, jak 
i wszyscy wojskowi, nie powinniśmy, 
i nie mamy prawa brać udziału w spo- 
rach, dotyczących rządu, a obowiąza- 
ni jesteśmy podtrzymywać istniejący 
prawnie rząd. Dlatego wzywamy was 
do ciaśniejszego złączenia się w szere- 
gach i utrzymywania jak najbliższe- 
go kontaktu z waszemi władzami. 

Odezwa ta podpisana została przez 
przewodniczącego związku Żmujdina- 
wicziusa, naczelnika związku, mjra 
Kalmantasa, oraz szereg członków za- 
rządu. 

Echa aresztowań w Związku 
Strzeleckim. 

Z liczby 23 aresztowanych w 
związku strzeleckim, o czem dono- 
szono przed kilku dniami, zostało 
zatrzymanych 7, którzy mają być 
zasądzeni administracyjnie. Pozosta- 
łych uwolniono. 

Emigracja z Litwy. 
W pierwszem półroczu bieżącego 

roku wyemigrowało z Litwy 6.557 
Litwinów, 1231 Żydów, 206 Rosjan, 
155 Niemców. 

10-lecie szkoły wojskowej. 
W niedzielę w szkole wojskowej 

odbyło się święto 10-lecia istnienia 
tej szkoły. Na uroczystość tę przy- 
był prezydent państwa Smetona, 
który wygłosił okolicznościową prze- 
mowę. Przebieg tego święta miał 
mniej niż dotychczas charakter bo- 
jowy w stosunku do Polski. 

SEPBRUSONE PORADE CERY TROP TA ISIN US TO TNS 

Sprawa zawarcia traktatu 
handlowego między Polską 

a Niemcami. 
Tel. od wł, kor, z Warszawy, 
W dniu wczorajszym wicemin. 

spraw zagranicznych p. Wysocki 
przyjął posła niemieckiego w War- 
szawie p. Rauschera, który powró- 
cił niedawno z Berlina. Dowiadujemy 
się, że rozmowa wczorajsza stała w 
związku z prowadzonymi ostatnio 
w Berlinie przez posła Riuschera 
pertraktacjami w sprawie wznowie- 
nia rokowań handlowych polsko- 
niemieckich i podpisania t. zw. trak- 
tatu ramowego. 

Poseł Rauscher po dymisji do- 
tychczasowego pełnomocnika nie- 
mieckiego do rokowań z Polską p. 
Hermesa przyjął jego agendę i w 
czasie swego pobytu w Berlinie od- 
był szereg konferencyj z ministrem 
spraw zagranicznych i min. gospo- 
darczo-krajowym. Według doniesień 
Berlina niemieckie koła rządowe 
zapatrują się obecnie z daleko idą- 
czm optymizmem na projekty za- 
warcia traktatu handlowego pomię- 
dzy Polską a Niemcami. Można więc 
przypuszczać, że poseł Rauscher 
przedstawił już wczoraj p. wicemin. 
Wysockiemu konkretne rezultaty 
swoich rozmów z niemieckimi czyn- 
nikami rządowemi od których zależ- 
ne jest podpisanie traktatu handlo- 
wego. 

Costes wraca. 
PARYŻ, 8-X. (Pat). Lotnik fran- 

cuski Costes oświadczył, iż prawdo- 
podobnie odstąpi od zamiaru kon- 
tynuowania lotu do Tokjo i raczej 
skieruje się do Charbina, skąd roz- 
pocznie lot powrotny etapami do 
Paryża. 
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Joachim Lelewel w Wilnie. 
Wśród profesorów Uniwersytetu 

Wileńskiego — pisał przed 10-ciu la- 

ty w „Naszym Kraju“ Artur Šliwiūski 

który nietylko światłem swej wiedzy 

ale całą działalnością zapisali się w 

dziejach tej uczelni nieśmiertelnemi 

głoskami, jedno z pierwszych, a mo- 

że najpierwsze miejsce zajmuje „Jo- 

achim Lelewel. Potężny wpływ jaki 

wywarł on na całe pokolenie najści- 

ślej związane jest z jego profesurą w 

Wilnie. Śmiało powiedzieć można, że 

znakomity uczony był wychowawcą 

ideowym całej młodzieży, źe piorun 

myśli polskiej, co rozbłysnął na ciem- 

nym niebie” Warszawy w pamiętną 

noc listopadową wypiastował ideę 

i dążenia, które Lelewel, jako profe- 

sor wileński, podtrzymywał, urabiał 

i kształcił. 
Największy z dziejopisów polskich 

znany dzisiaj raczej z mglistych wspo- 

mnień, niż z zasług rzeczywistych, był 

pierwszym w Polsce historykiem, KU 

zjawiska historyczne starał się ująć 

w żelazne karby metody. W metodzie 

tej nie było przecież nic z pedantycz- 

nej oschłości, nic, coby z nauki dzie- 

jów czyniło jedynie suchy rejestr 

skrzętnie zanotowanych zjawisk i 

zdarzeń. Lelewel pouczał, że histor- 

ja jest przedewszystkiem historją 

żywego i czującego członka, że zatem 

tylko żywy i czujący członek odtwo- 

rzyć i zrozumieć ją może. Od tych co 

dziejopisarstwu poświęcić się zamie- 

rzali, wymagał, aby nietylko kształ- 

cili najwszechstronniej swój umysł, 

ale aby kształcili również swe serca 1 

charaktery. 

Tajemnicą powodzenia Lelewela 

na katedrze w Wilnie była zarówno je- 

go niezgłębiona, jak morze, wiedza 

historyczna, jak i głębokie umiłowanie 

przedmiotu, ujawniające się często w 

słowach gorących pełnych zapału i 

życia. Młody uczony na pierwszy 

rzut oka cichy, powolny, jakby przy- 

gasły, posiadał wewnętrzny ogień, wy- 

buchający dopiero wtedy, kiedy mó- 

wił o ukochanym przedmiocie, kiedy 

w pomroce wieków zapalał światło 

swej wiedzy i rozjaśniał niemi tajem- 

nice odległej przeszłości. Miał wtedy 

moc panowania nad swymi słuchacza 

mi. W wykładach jego wypadki przy- 

oblekały się w kształty i barwy, a 

zamarłe postacie historyczne wskrze- 

szone potęgą gorącego słowa, stawały, 

jak żywe, przed oczyma zasłuchanego 

audytorjum. Profesor całą swą isto- 

tą wnikał w opowiadane zdarzenia, 0- 

.promieniał je błyskiem własnej duszy 

ożywiał własnem życiem. Nic dziw- 

nego, że słowa jego padały jak iskry, 

zapalające umysły i serca. Słowa te, 

wypowiadane namiętnie, rzucane z 

siłą, jaką dać mogło tylko głęboka zna 

jomość rzeczy i rzetelne przejęcie się 

tematem, miały wagę niezłomnego 

przekonania, piękno szczerości, ja- 

sność prawdy. A urok wykładów był 

tem potężniejszy, że przed tłumem, za- 

legającym w zbożnem skupieniu aulę 

uniwersytecką, stał nietylko świetny 

profesor i uczony, ale nadto wielki о- 

bywatel, dla którego umiłowania jego 

młodych słuchaczy, były jego własnem 

umiłowaniem, ich ideały — jego idea- 

łem. Serca biły zgodnie. A ta idealna 

łączność sprawiała, że wykłady hi- 

storyczne Lelewelą stawały się czemś 

więcej niż nauka historji, stawały 
się lekcjami patrjotyzmu, ukazywały 

sprzymierzonym oczom szerokie wi- 
dnokręgi promiennej przyszłości, u- 
nosiły myśli w sferę najgłębszych tę- 
sknot i pożądań, rozpalały w pier- 
siach młodzieży pragnienia czynu w i- 
mię najświętszych obowiązków Po- 

laka. 
Mówiąc o losach różnych ludów, 

nieraz miał Lelewel sposobność za- 
grania na tajemnych strunach duszy 
zasłuchanego tłumu. Więc mroził wy- 
obraźnię obrazami ruin i upadków, 
to krzepił serca zjawiskami odradza- 
nia się uciemiężonych narodów. 

Dzieje Polski nie były dla niego 
zamkniętą w sobie całością. 

„Żadnego zakątka Europy — pou- 
czał nie można traktować bez znajo- 
mości dziejów powszechnych, bez od- 
woływania się do nich. Od wielu już 
wieków o losach narodów nie sama 
dzielność i enoty, nie same błędy mie- 
szkańców i władz rządzących stano- 
wią, ale ruch powszechny i zmiany 
oraz pastęp powszechnej  kultury*. 
„Dzieje powszechne są zbiegiem wszy- 
stkich poszczególnych narodów i pun- 
ktem oparcia, z którego rozwija się 
osnowa: nigdzie się nie zrywa, nigdzie 
się nie plącze". Tylko te narody, któ- 
re w swym pochodzie historycznym 
podążają za zdobyczami wiedzy, kul- 
tury i oświaty, mogą liczyć na przy- 
szłość jasną, pewną i trwałą. 

Lelewel umiał wnikać w drgnienia 
dusz młodych i rozumiał orle wzloty 
w krainę ideałów. Czarował młodych 
swych przyjaciół potęgą niezmierzonej 
wiedzy, imponował jej pracą, pocią- 
gał zrozumieniem młodego życia, 
wspólnością ideałów i pragnień. Lgnę- 
ła do niego młodzież i on lgnął do mło- 
dzieży. Profesorem i bratem był je- 
dnocześnie. 

Jakóż dwukrotny pobyt Lelewela 
w Wilnie jest w bogatej księdze jego 
żywota najpiękniejszym okresem. 

W zaraniu wielkich wypadków, o 
wschodzie słońca wiosennego w atmo- 
sferze jasnej świeżej, czuł się na swo- 
jem miejscu, był sobą, mógł działać 
z pożytkiem. Oddychał szczerością, 
czerpał z otoczenia przesyconego 
młodzieńczym zapałem, moc ducha i 
pogodę myśli. W krainę najszlachet- 
niejszych porywów młodości wnosił 
swój światły sąd i swą powagę, zapła- 
dniał lotne umysły i gorące serca, hoj- 
ną dłonią rzucał ziarna w ziemię uro- 
dzajną i bujną. Był siewcą szczęśli- 
wym: grunt, przeorany pługiem jego 
pracy, zakwitał najpyszniejszemi kło- 
sami uczuć i wiedzy. Nietyłko jako 
nauczyciel, ale również jako obywa- 
tel stanął w tej dobie u szczytu. Rzą- 
dził umysłami i panował w sercach. 
Najpierw studenci Uniwersytetu wi- 
leńskiego obdarzyli go bezgranicznem 
zaufaniem, a młodzież w całej Polsce 
poszła za ich opinją. Jakoż tu, w Wil- 
nie, zaczęła się karjera polityczna Le- 
lewela. Piedestał, na który wyniosły 
go wypadki 1830 roku, na sercach 
młodzieńczych się wznosił. 

Niestety nie odpowiedział młody 
historyk pokładanym w nim nadzie- 
jom. Ugiął się pod ciężarem, jaki wiel- 
ka chwila historyczna zwaliła na je- 
go barki. Ale imię swe związał na za- 
wsze z wyzwoleńczym ruchem naro- 
du, ale do dziejów uniwersytetu wi- 
leńskiego przylgnął, jako jedna z naj- 
wznioślejszych kart w tych dziejów 
księdze. 

Co będzie z Rosją za dziesięć lat? 
(Opinja wybitnych działaczy ros.). 

W jubileuszowym numerze rosyj 

skiego pisma „Siegodnia“ (wychodzą- 

cego w Rydze) znajdujemy szereg WY- 

wiadów z wybitnymi rosyjskimi dzia- 

łaczami politycznymi na ciekawy te- 

mat: „Co będzie z Rosją za dziesięć 

lat?* Na pytanie to odpowiedzieli po- 

litycy tej miary, co Kokowcew (b. car- 

ski prezes Rady Ministrów), Kiereński 

(b. dyktator Rosji), generał Denikin 

iw. in. Ponadto swe poglądy na roz- 

wój wypadków politycznych w Rosji 

w najbliższem dziesięcioleciu wypo- 

wiedzieli na łamach „Siegodnia* rów- 

nież znani współcześni literaci rosyjs- 

cy, jako to: Kurpin, Bunin, Ałdanow 

i inni. 
A. Kiereński wychodzi z założenia 

że rzeczą łatwiejszą jest powiedzieć, 

czem Rosja za dziesięć lat nie będzie, 

niż, czem będzie. Zdaniem Kiereńs- 

kiego nie będzie więc Rosja za dzie- 

sięć lat „jedyną i niepodzielną”. Za- 

sada federacji stała się obecnie je- 

dnym z główniejszych punktów prog- 

ramów wszystkich prawie rosyjskich 

ugrupowań politycznych. Na ten te- 

mat niema też w dzisiejszym świecie 

politycznym żadnych sporów. Spory 

natomiast istnieją w innej sprawie, 

mianowicie co do stosunku do tych 

wszystkich byłych obszarów imper- 

jum rosyjskiego, które w wyniku woj- 

ny i rewolucji oderwały się od Rosji, 

stając się niezależnemi suwerennemi 

państwami. W tych nowych państ 
wach panuje przekonanie, że partja 

która wcześniej, czy później stanie u 
steru rosyjskiej nawy państwowej, 

przy pierwszej lepszej okazji uczyni 
próbę w kierunku ponownego wcie- 

lenia tych państw w granice państwa 

rosyjskiego. 

Z całą pewnością mogę powiedzieć 

pisze Kiereński, — że podobne trakto- 
wanie sprawy przez kraje z Rosją są- 
siadujące jest niczem nieuzasadnione. 

Kiereński jest bowiem przekonany, 
że przyszła rzeczpospolita rosyjska 

po odbudowie swego życia narodowe- 
go wraz z innemi państwami trakto- 
wać będzie jaknajprzychylniej te 
wszystkie nowe kraje, które do same- 

go końca nie usiłowały wykorzystać 
czasowej słabości Rosji. 

Z dyplomatyczną ostrożnością wy- 
powiada swe poglądy na temat możli- 
wości rozwojowych Rosji były carski 
premjer Kokowcew. Stwierdza on, że 
przepowiadanie rozwoju polityczne- 
go zawsze jest rzeczą bardzo nie 
wdzięczną, a w szczególności doty- 
czyć to musi przepowiedni, czynio- 
nych na okres aż dziesięcioletni i w 
stosunku do sprawy tak poważnej jak 
dalsze losy narodu rosyjskiego. 

Literat Bunin wierzy, że Rosja bę- 
dzie tylko niebolszewicka. Pisarz his- 
toryczny Ałdanow uważa, że w Rosji 
za dziesięć lat trzeba będzie wszystko 
zaczynać od początku, do kulturalne- 
go i politycznego abecadła. Zdaniem 
Ałdanowa, żałować należy, że dla 
przepowiedni nie ustalono dłuższego 
terminu. W granicach _półstulecia 
mielibyśmy prawo na skrajny opty- 
mizm. Jestem. przekonany, że po 50 
latach Rosja będzie pierwszem pań- 
stwem na świecie. Statystyka przepo- 
wiada jej na rok 1975 około 300 miljo- 
nów ludności. W porównaniu z tak 
wielką ilością mieszkańców, z olbrzy- 
mim obszarem państwowym, z koło- 
salnemi  bogactwami  naturalnemi, 
Francja, Anglja i Niemcy okażą się 
bardzo małemi wielkościami. 

Generał Denikin, były przywódca 
ruchu antybolszewickiego, uważa, że, 
„cheąc przewidzieć, co będzie z Rosją 
za dziesięć lat, trzeba wiedzieć, kiedy 
padnie duszący ją bolszewizm. Od te- 
go zależy wszystko: ciemność i świat- 
ło, rozkwit i uwiąd, słabość i siła. Kie- 
dy spełnią się terminy, nie wiem, — 
a prorokowanie nie leży w mym gu- 
ście... 

Znany publicysta rosyjski, Bur- 
cew, przepowiada, że za dziesięć lat 
Rosja będzie prawdopodobnie repu- 
bliką chłopską z silnym rządem i sil- 
nemi osobistościami politycznemi na 
czele. Prowadzić będzie przyszła Ro- 
sja realną politykę, która opierać się 
będzie na bogatych doświadczeniach 
poprzedniej burzliwej epoki. 

  

KUR]JER WZPOGSBEOROÓBCKE 

Nacjonalizm a patriotyzm państwowy. 
Występy moje na łamach „Kur. 

Wileńskiego" nie spodobały się „My- 
śli Narodowej” i „Gazecie Warszaw- 
skiej”. Razi ją, że nąs obchodzą 
żywo sprawy polskie i radzą mi 
jechać do Palestyny. Metody pole- 
miczne tych miłych organów stoją 
poniżej możliwości jakiejkolwiek dy- 
skusji. 

Mniejsze jednak o moją osobę 
chodzi o rzecz zasadniczą — tem 
bardziej aktualną, że i odpowiedź 
profesora Rybarskiego na zaprosze- 
nie pułk. Sławka o tę samą kwestję 
potrąca. Mianowicie, „profesor* ów 
„(z nieprawdziwego zdarzenia) odmó- 
wił udziału w projektowanej konfe- 
rencji dlatego, że zaproszono rów- 
nież przedstawicieli Żydów i Niem- 
ców. 

Publicystyka endecka niejedno- 
krotnie już akcentowała, że nie uz- 
naje patrjotyzmu państwowego. Na- 

zywa go „jakimś* i nie wierzy w 
możliwość czegoś podobnego. Wzglę- 
dna popularność wydawnictw Nar. 
Demokracji każe podejrzewać, iż 
niewiara ta jest dosyć u nas rozpow- 
szechniona, co w państwie, liczącem 
około 30*/, t. zw. mniejszości naro- 
dowych, jest zjawiskiem najwyraź- 
niej szkodliwem. 3 

Uprzedzenie to naležy zwalczač. 
Przedewszystkiem ogół winien 

uświadomić sobie, że patrjotyzm 
państwowy nie jest żadnym wymy- 
słem, żadną masońską nowinką; że 
on w wielu państwach nietylko 
istnieje, ale stanowi główny waru- 
nek ich bytu. Pomińmy Szwajcarię. 
będącą klasycznym tego przykładem. 
spójrzmy na taką potęgę, jak Stany 
Zjednoczone Am. Półn., gdzie pa- 
trjotyzm państwowy wręcz przeciw- 
stawił się patrjotyzmowi narodowe- 
mu, wziął nad nim górę i związał 
uczuciowo obcą imigrację z anglo- 
saską większością. Nawiasem warto 
zwrócić uwagę, że */, Anglików w 
Stanach Zj. jest nawet nieco więk- 
szy, niż Polaków w Polsce. — Na- 
stępnie, gdyby nie patrjotyzm pań- 
stwowy, dawno musiałoby się roz- 
paść imperjum W. Brytanji. Przede- 
wszystkiem oderwałaby się francus- 
ka Kanada. Patrjotyzm państwowy 
umiała również rozniecić w wielu 
swych kolonjach Francja i to wśród 
ludów, rasowo zupełnie jej obcych. 

Jakkolwiek przykłady te mają 
podłoże rozmaite i ścisła analogja z 
naszemi stosunkami przeprowadzić 
się nie da — jednakże stanowią one 
dowód, że patrjotyzm państwowy 
nie jest żadną mrzonką, lecz siłą 
realną, czynną w bardzo wielu kra- 
jach. 

Ale, zresztą, przestańmy oglądać 
się na zagraniczne wzory. pom- 
nijmy o nich. Zastanówmy się nad 
naszą własną sytuacją. 

Polska jest republiką demokra- 
tyczną. Jest nią, bez względu na 
„marzycieli*, sniących o zmianie te- 
go stanu rzeczy. Jako republika de- 
mokratyczna, jstanowi organizację 
państwową swych obywateli, Zdro- 
wie i siła tej organizacji pozostaje 
w związku z tem, ile świadomej 
troski o jej sprawy okazuje ogół 
ludności. Troska ta powinna być 
nie tylko prawem, ile obowiązkiem 
każdego obywatela. 

Otóż jednym z najszkodliwszych 
bałamuctw endeckich jest twierdze-. 

nie, jakoby do troski tej powolani 
byli i poczuwali się wyłącznie oby- 
watele narodowości polskiej. Tym 

sposobem chciałoby się '/; część 
mieszkańców kraju zwolnić od ele- 
mentarnego obowiązku obywatel- 
skiego. 

I to na jakiej zasadzie.. 
Czyżby taki np. profesor Rybar- 

ski naprawdę sądził, że dajmy na 
to, przemysłowiec łódzki nie jest 
zainteresowany w potędze Rzeczy- 
pospolitej?... lub że któremu ban- 
kierowi zależy na jej osłabieniu tyl- 
ko dlatego, że jest Żydem?... Toć'to 
oczywista bzdura! Interesy jednego 
i drugiego idą tem lepiej, im zdrow- 
sza jest gospodarka państwa; ich 
kredyt zagraniczny, ich stosunki 
handlowe są tem łatwiejsze, im le- 
piej stoi waluta polska, im więcej 
świat ma zaufania do naszego ładu 
do rozumu naszych władz i stabili- 
zacji stosunków. Dlaczegóżby się 
mieli o to wszystko nie troszczyć?... 
I jeszcze o jednem nie należy za- 
pominać. Mianowicie o tem, że gdy 
p. Uszer Kohn z „miasta Łodzi” 
wyjeżdża zagranicę, na gruncie Pa- 
ryża, Berlina, czy Londynu — jako 
obywatel polski — jest to... Polak. 
I nic tu nie poradzą dąsy p. Nowa- 
czyńskiego. oczach cudzoziem- 
ców, ten Uszer będzie takim samym 

Polakiem, jak p. Rybarski, Stroński, 
a nawet Wortman z „Gazety War- 
szawskiej". I niemniej jemu, jak im, 
zależy na tem, by paszport z orłem 
polskim był dokumentem respek- 
towanym. 

Wmawianie zatem wszystkim 
obywatelom polskim nie—Polakom, 
że koniecznie muszą żle Rzplitej 
życzyć, nie ma żadnego sensu, ani 
podstawy. Wprost przeciwnie: jak 
wszędzie, tak iu nas, sprawnie dzia- 
łająca machina państwa i prestige 
jej nazewnątrz leży w interesie każ- 
dego obywatela, bez różnicy czy 
należy do większości, czy mniej- 
szości narodowej. Choćby więc ja- 
kiś sceptyczny przygłupek nie wie” 
rzył w szczerość patrjotyzmu na- 

rodowego niejakiego Benedykta 
Hertza, jednakże patrjotyzmu pan- 
stwowego winien od niego wyma- 
gač. Zalecanie, by się troszczył o 
Palestynę jest poprostu idjotyczne, 
skoro osoba ta nie posiada obywa- 
watelstwa palestyńskiego. Z. nierów- 
nie większą racją możnaby doradzać 
p. J. Obstowi, by się martwił o...Sak- 
sonję. 

Wszystkie te rzeczy wstyd, do- 
prawdy, byloby powtarzač, gdyby 
panujący u nas analfabetyzm  poli- 
tyczny nie pozwalał bezkarnie har- 
cować hypokryzji. Ani na chwilę 
nie wątpię, że truizmy, które tu gło* 
szę, doskonale są znane panom z 
„Myśli Narodowej" i innych pism 
endeckich. Jeżeli je ignorują, to tyl- 
ko dlatego, iż byt swój oparli na 
schlebianiu uprzedzeniom rasowym 
najciemniejszych mas. Nie chcą 
przytem pamiętać o tem, że co mia- 
ło pewne usprawiedliwienie w (cza- 
sach niewoli, dziś jest już tylko 
szkodnictwem. Agitacja, która ongi 
mogła spajać naród, we wrogiem 
państwie żyjący, obecnie podsyca 
antagonizmy, które własnego pań" 
stwa nie cementują. ale je rozsa- 

dzają. To też zupełną słuszność 
mają ci, którzy twierdzą, że nacjo- 
nalizm polski jest wrogiem państwo- 
wości polskiej. Gra on tę samą ro- 
lę, jako w wieku XVIII spełniał fa- 
natyzm religijny, szczujący desy- 
dentów. 

Benedykt Hertz, 

Czy dojdzie do rozbicia izky handlowej 
polsko-sowieckiej ? 

Zatarg między sowiecką misią handlową w Polsce 
a izbą handlową 

Warszawa, we wrześniu. 

W sferach gospodarczych stolicy 
żywo omawiana jest ostatnio sprawa 
zatargu, który wybuchł od dłuższego 
czasu między sowiecką misją handlo- 
wą w Polsce a izbą handlową polsko- 
sowiecką. Konflikt ten, w razie nie- 
zaangażowania go w najbzliższym cza. 
sie, doprowadzić może do rozbicia 
izby, co odbiłoby się ujemnie na na- 
szych stosunkach handlowych z Rosją 
Sowiecką, które rozwijają się ostat- 
nio b. pomyślnie i wyrażają się w 
zwiększonych zakupach, zwłaszcza 
wyrobów włókienniczych i metalur- 
gicznych, dokonywanych przez sowie- 
cką misję handlową w Warszawie. 
To też uważamy za stosowne podać 
genezę konfliktu, która dotychczas— 
niewiadomo zresztą dlaczego — oto- 
czona jest przez obie strony tajemni- 
czością. Otóż dnia 21 września ub. r. 
polsko - amerykańska izba handlowa 
w Warszawie na skutek zapytania ze 
strony Stanów Zjednoczonych A. P., 
zwróciła się do izby handlowej pol- 
sko-sowieckiej z prośbą o udzielenie 
jej bliższych informacyj co do wido- 
ków rozwoju stosunków handlowych 
między Polską a Rosją Sowiecką. W 
odpowiedzi na powyższe zapytanie iz- 
ba Handlowa polsko-sowiecka skie- 
rowała do izby polsko-amerykańskiej 
obszerny list, z którego, ze- względu 
na interesujące dane w nim zawarte, 
będące zresztą przedmiotem konflik- 
tu, przytaczamy najważniejsze us- 

tępy: 

— .„Pierwszem z państw europej- 
skich, które zawarło traktat handło- 
wy z Sowietami była Anglja, następ- 
nie Niemcy, Szwecja, Włochy, Łotwa 
it. d. Polska zaś, nie zważając, że jest 

polsko-sowiecką. 

najbliższym sąsiadem ZSRR. dotych- 
czas nie posiada traktatu handlowego 
z Sowietami. Związek Sowiecki po- 
trafił wyzyskać poszukiwania państw 
europejskich za rynkami zbytu i po- 
wstałą stąd konkurencję i kupuje to- 
wary tylko na warunkach udzielenia 
mu kredytu. Początkowo zadawalał 
się on krótkoterminowym kredytem, 
z biegiem zaś czasu, w miarę wzras- 
tania konkurencji między państwami 
zachodniemi, żąda coraz dłuższych 
kredytów, które dochodzą dziś do 
półtora—dwóch lat dla towarów kon- 
sumcyjnych i dwóch—trzech lat ar- 
tykułów inwestycyjnych. Polska od- 
czuwała i obecnie odczuwa brak kapi- 
tałów obrotowych i dlatego nie ma 
możności udzielania Sowietom długo- 
terminowych kredytów. Powyższą о- 
kolicznością tłumaczą się nikłe obro- 
ty handlowe, jakie mieliśmy w po- 
przednich latach i jakie mamy obec- 
nie z ZSRR. Ekonomiczna i finanso- 

wa Sytuacja ZSRR jest obecnie dość 
ciężka i narazie przynajmniej niema 
widoków na prędkie ekonomiczne od- 
rodzenie ZSRR. Należy przypuszczać 
jednak, że po przeprowadzeniu pew- 
nych zmian w obecnym systemie gos- 
podarczym, w szczególności w han- 
dlu zagranicznym, Polska, która naj- 
lepiej ze wszystkich państw Zachodu 
zna Rosję, potrafi wyzyskać tak swoje 
geograficzne położenie, jak i szczegó- 
łową wszechstronną znajomość ryn- 
ków sowieckich. Naturalnym rynkiem 
zbytu dła przemysłu polskiego jest 
Wschód, w szczególności wielki ry- 
nek zbytu, jakim był i być może w 
przyszłości Związek Sowiecki. Przed 
wojną tylko byłe Królestwo Polskie 
(bez Małopolski, Wielkopolski i Ślą- 
ska) eksportowało do Rosji wyrobów 
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przemysłowych rocznie na kwotę 
500.000.000 rubli (250.000.000 dola- 
rów). Obecnie zaś przeciętnie eksport 
nasz do ZSRR wynosi rocznie około 
71.000.000 dolarów, co stanowi około 
35 eksportu przedwojennego. 

Ekonomicznie wyczerpana, ze 
zrujnowanym przemysłem, Rosja 
przestała dla nas być poważnym ryn- 
kiem zbytu. Obecnie małe nasze ob- 
roty wynikły z powodów następują- 
cych: 1) wznowienie stosunków han- 
dlowych między Polską a ZSRR da- 
tuje się od roku 1923 i wówczas, gdy 
Anglja, Ameryka i Niemcy prowadzi- 
ły z ZSRR ożywione stosunki handlo- 
we, Polska dopiero rozpoczęła per- 
traktacje o utworzeniu w Warszawie 
Przedstawicielstwa Handlowego ZSRR 
2) odbuduwując się gospodarczo bez 
żadnej pomocy z zewnątrz i korzysta- 
jąc z przesilenia gospodarczego Eu- 
ropy i wywołanej wskutek tego kon- 
kurencji, ZSRR prowadzi import li 
tylko na warunkach długoterminowe- 
go kredytu. Niemcy obecnie udzielają 
kredyt Rosji na 3—5 lat, co jest nie 
do przyjęcia dla naszego przemysłu, 
3) oprócz przyczyn gospodarczych du- 
żą rolę odegrywają też i względy po- 
lityczne które nie zawsze sprzyjały 
szerszemu rozwojowi stosunków eko- 
nomicznych między naszemi państ- 
wami. Widoki rozwoju naszych sto- 
sunków ekonomicznych z ZSRR mo- 
głyby być bardzo wielkie, o ile by 
kwestja kredytu została odpowiednio 
uregulowana. Nie mówiąc o 3 lub 5 
latach kredytu, co jest nie do przyję- 
cia dla Polski, przypuszczamy, że w' 
najbliższej przyszłości będzie utwo- 
rzony gwarancyjny kredyt dla firm, 
eksportujących do ZSRR. Oprócz te- 
go ma powstać Towarzystwo Aseku- 
racji Kredytów, udzielonych Sowie- 
tom. Oba te czynniki bezwarunkowo 
'przyczyniają się do znacznego wzmo- 
żenia polsko-sowieckich stosunków 
handlowych. 

Dnia 20 marca b. r. sowiecka mi- 
sja handlowa w Warszawie skiero- 
wała list do izby handlowej polsko- 
sowieckiej, zaznaczając że informacje 
udzielone przez izbę polsko-sowiecką 
izbie polsko-amerykańskiej są niez- 
godne z rzeczywistym stanem rzeczy 
i że dyrektor izby, inż. Trzeciakówski 
nie miał prawa, bez porozumienia się 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towari nie przeplaca“ 

Polska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6-46. — Wilno — ul. Św. Jańska Nr 6. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. z 

SKARPET i RĘKAWICZEK 

  

   
    

z Zarządem izby, udzielać informacyj 
które szkodzą rozwojowi wzajemnych 
stosunków handlowych. Wreszcie so- 
wiecka misja handlowa domaga się, 
ażeby na najbliższem posiedzeniu iz- 
by postawiona była sprawa złożenia 
przez p. Trzeciakowskiego urzędu dy- 
rektora izby i rozstrzygnięta zasadni- 
czo kwestja o sposobie udzielania 
przez izbę informacyj. Na odbytem 
w dniu 26 kwietnia b. r. posiedzeniu 
izby wyjaśniono ze strony polskiej, 
że list izby, zawierający faktyczne da- 
ne, zaczerpnięte z prasy ćkonomicznej 
Sowietów, jest wkładnikiem poglą- 
dów polskich członków izby, przy- 
czem dyrektor Trzeciakowski nie 
przekroczył swoich kompetencyj. Po- 
nadto uznano wystąpienie sowieckiej 
misji handlowej odnośnie dymisji p. 
Trzeciakowskiego za niestosowne, 
albowiem kara może być wyznaczana 
po rozpatrzeniu sprawy przez powo- 
łane do tego czynniki, a nie dyktowa- 
na zawczasu przez stronę zaintereso- 
waną, stwarza to bowiem na przysz- 
łość niepożądany procedens. Dążąc 
jednak do uniknięcia na przyszłość 
podobnych nieporozumień, wyrażono 
ze strony polskiej zgodę na opraco- 
wanie regulaminu w sprawie komuni- 
kowania się izby z różnemi instytu- 
cjami i t. p. 

Sprawa zatargu była w dalszym 
ciągu w końcu lipca b. r. przedmiotem 
obrad prezydjum izby, złożonego z pp. 
wiceprezesów: dyr. Antoniego Słabo- 
szewicza, sen. Józefa Everta i Szymo- 
na Michajłowicza Kopyłowa przy u- 
dziale nowomianowanego prezesa s0- 
wieckiej misji handlowej w Warsza- 
wie p. Popowa; pomimo jednak zabie- 
gów strony polskiej, nie zdołano kon- 
fliktu zlikwidować, natomiast odło- 
żono rozstrzygnięcie tej sprawy na 
wrzesień b. r. 

Ograniczając się do podania fak- 
tów powyższych, sprawdzony u źród- 
ła, wyrażamy przypuszczenie, że pre- 
zydjum izby, w skład którego wcho- 
dzą przedstawiciele zarówno strony 
polskiej jak. i sowieckiej, znajdzie 
wyjście z sytuacji, gdyż zatarg powy- 
żej wymien. w razie niezałatwienia 
go w drodze polubownej, może się od- 
bić ujemnie na dalszym rozwoju 
wzajemnych stosunków handlowych. 

Mieczysław Goldsztajn. 

Wyniki wyborów do rad miejskich 
w Poznańskiem i na Pomorzu. 

GRUDZIĄDZ, 7.X (Pat). Wczo- 
raj odbyły się tu wybory do rady 
miejskiej, które dały następujące 
wyniki: 

Blok Bezpartyjny Pracy Samo- 
rządowej otrzymał jeden mandat, 
PPS.—6 mandatów, PPS. dawna fr. 
rew.—2 mandaty, jedność robotni- 
czo-chlopska (komunizująca) — żad- 
nego mandatu, lewica związkowa 
(komunizująca)—żadnego mandatu, 
N. P. R. prawica — 10 mandatów, 
Žydzi —žadnego mandatu, Niemicy--7 
mandatów, rzemieślnicy—| mandat, 
Str. Narodowe i Ch. D.—1| manda- 
tów, blok prawicowych rzemieślni- 
ków—żadnego mandatu, stan śred- 
ni—4 mandaty. 

TCZEW. 7.X. (Pat). Wyniki wy- 
borów do rady miejskiej: Niemcy 
otrzymali 5—6 mandatów, P. P. S.— 
2 mandaty, Blok Pracy Gospodar- 

* czej-5 mandatów, N. P. R. prawi- 
ca—6 mandatów, Zjednoczenie Na- 
rodowe—l| mandatów. 

BYDGOSZCZ, 7-X. (Pat). Wy- 
niki wyborów do rady miejskiej: P. 
P. S. otrzymała 6 mandatów, nieza- 
leżni socjaliści — 4 mandaty, Stron. 
Chłopskie — żadnego mandatu, Ch. 
D. i N. P. R. — 24 mandaty, Niem- 
cy — 8 mandatów, lista gospodar- 
czo-kulturalna (Nar. Dem.)—10 man- 
datów, Bezpartyjny Blok—5 manda- 
tów, stan średni—2 mandaty, drob- 
ni kupcy — | mandat i żydzi — 
żadnego mandatu. 

GNIEZNO, 7.X. (Pat). Wyniki 
wyborów do rady miejskiej: Właści- 
ciele domów otrzymali 4 mandaty, 
P. P. S. — 5 mandatów, Ch. D. — 
žadnego mandatu, Narodowa De- 
mokracja — 18 mandatów, inwali- 
dzi — 2 mandaty, B. B. — 3 man- 
daty, N. P. R. — 4 mandaty. 

Września: P. P. S. — 1 mandat. 
N. P. R. prawica — 4, B. B. — 5, Nar. 

Dem. — 8. 

Kościan: B. B. — 5, N. P. R. — 1, 
lokatorzy — 2, Nar. Dem. — 10. 

Jarocin: Zjednoczenie Pracy Wsi 
i Miast — 2, N.P. R. prawica — 4, 
P. P.S. — 1, № D. 7, monarchiści — 1, 
Ch. D. — 1, B. B. — 2. 

Rawicz: N. P. R. lewica — 6, Niem- 
cy — 4, B. B. i jego sympatycy — 7, 
N. P. R. prawica — 3, Ch. D. — 2, 
N. D. — 2. 

Leszno: B. B. — 1, Ch. D. — 7, 
N. D. —5, N. P. R. prawica — 5, Bez- 
partyjny Blok Pracy — 5, Niemcy 3. 

Ostrów: P. P. S. — 7, B. B. — 4, 
N. P. R. prawica — 3, Ch. D. — 1, 
N. D. — 9. 

Krotoszyn: P. P. S. — 3, N. P. R. 
lewica — 6, N. P. R. prawica i Nar. 
Dem. — 9, Związek miast i wsi oraz 
Ch. D. — 2, B. B. — 1. 

Strzelno: Niemcy — 1, N. P. R. —5 
B. B. — 6, N. D. — 2, Ch. D. — 3, 
Bezpartyjni — 1. 

Chodzież: P. P. S. — 8, Niemcy 
— 6, N. P. R. prawica — 2, Bezpartyj- 
ni — 1, N. D. — 7, 

Mogilno: Ch. D. i N. P. R. prawica 
— 4, N. D. — 2, właściciele domów 
— 1, mniejszości narodowe — 1, N. 
P. R. lewica 3.   

Inowrocław: N. P. R. prawica — 5, 
P. P. S. — 2, Narodowy Komitet Go- 
spodarczy — 15, lokatorzy — 5, B. 
B. — 7, Komitet wyborczy wszystkich 
stanów (B. B.) — 5. ; 

Pleszów: Bezpartyjny blok wszyst- 
kich stanów — 2, P. P. S. — 1, mniej- 

szošci narodowe — 1, Polski demo- 
kratyczny blok wspėlpracy gospodar- 
czej — 5, narodowy blok gospodar- 
czy — 9 mandatów. 

  

Największa sansacja dohy obecnej ! 

„PŁODNOŚĆ 
p/g niesm. arcydzieła Emila Zola. 

Realiz. genjalnego Mikołaja Jewreinowa 
z udziałem asów ekranu. 

JUTRO „HELIOS“ 
w kinie 

KLINIKA 
Otolaryngologiczna 

U. S. B. 

Antokol, Szpitai wojskowy 
z dniem 30 z. m. rozpoczęła przyjmo- 
wanie chorych stacjonowanych i am- 

bulatoryjnych. 

Przychodnia kliniki czynna od 10 do 12 

prócz niedziel i świąt, 2702 

  

  

    

Siris IT 

Zapisy na Kurs 

Čapniciya | Modaiatsika 
przy ženskiej szkole Za- 

wodowo- doksztalcającej 

imienia M. Konopnickiej 

w Wilnie, ul. Wilenska 10 

Przyjmuje  sekretarjat szkoły 

codziennie w godz. 6—8 wiecz. 
28q2 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Katastrofa samochodowa na szosie 

Wilno — Podbrzezie. 
"Niefortunna szoferka wskutek ran odniesionych po kilku 

godzinach zmarła. 

Onegdaj na szosie Wilno — Podbrzezie w odległości 9 klm, od 

Wilna miał miejsce tragiczny wypadek automobilowy, który pociągnął 

za sobą Śmierć jednej z jadących niejakiej p. Kołosowskiej. 

Gdy auto wydostało się za miasto kierowca samochodu Wiktor Wo- 

łejko oddał ster w ręce Antoniny Kołosowskiej, nie posiadającej prawa 

jazdy, ta zaś jadąc z nadmierną szybkością spowodowała katastrofę, ude- 

rzając przednią częścią samochodu w przydrożny słup telegraiiczny. Auto 

zostało b. poważnie uszkodzone, wszyscy zaś jadący siłą wstrząsu wyrzu- 

ceni zostali do rowu, przyczem Kołosowska odniosła ciężkie rany. W 

stanie nieprzytomnym przewieziono ją do szpitala Św. Jakóba, gdzie po 

kilku godzinach zmarła. 
Szofer Wołejko i właściciel auta p. Ludwik Słotwiński wyszli z ka- 

tastrofy bez szwanku. 

Poświęcenie schroniska nad jeziorem Wigry. 

W powiecie suwalskim nad jezio- 

rem Wigry odbyło się poświęcenie 

schroniska turystycznego imienia pro- 

fesora Kulwiecia, wybitnego działa- 

cza na polu krajoznawstwa oraz 

pierwszego badacza wód, fauny i flo- 

ry jeziora Wigierskiego. 
Na uroczystość przybyli liczni 

przedstawiciele organizacyj społecz- 

nych z Suwałk i Augustowa oraz za- 

proszeni goście z Warszawy. W czasie 

uroczystości wygłosili przemówienia 

okolicznościowe pp. Antoni Naumo- 

wich, prezes Sądu Okręgowego w Su- 

wałkach, Aleksander Janowski, pre- 

zes zarządu głównego Towarzystwa 

LIDA 
+ VI Tydzień Łotniczy w Lidzie. W so- 

botę dnia 5 października b. r. rozpoczął się 

w Lidzie VI Tydzień Lotniczy. O godz. 18-ej 

odbył się capstrzyk orkiestr, zaś o godz 21 

w lokalu „Ogniska Kolejowego urządzone 

przez Zarząd Komitetu Kolejowego L. O. P. P. 

zabawę taneczną przy dźwiękach kolejowej 

orkiestry dętej. Zabawa trwała od godz. al 

do 4 rano. Czysty dochód przeznaczono na 

rzecz L. O. P. P. W niedzielę 6 b. m. odbyła 
się kwesta uliczna oraz zbiórka ofiar na listy. 

+ Dalszy ciąg zawodów piłki nożnej o mi- 

strzostwo Lidy. W sobotę dnia 5 b. m. odbył 

się na boisku sportowem 77 p. p. dalszy ciąg 

zawodów piłki nożnej o mistrzostwo Lidy 

1 mecz czyli 9 spotkanie odbyło się według 

uprzednio ustalonej drogą losowania listy, 

pomiędzy Klubem Sportowym 77 p. p a 

Strzeleckim Klubem Sportowym. Pomimo, 

że „Strzelec do przerwy grał przeciwko 

wiatrowi utrzymał zupełną prawie przewa- 

gę. Taksamo i po przerwie. W 40-ej minucie 

w pierwszej połowie powoduje bramkarz 

W. K. S$. w zamieszaniu samobójczą bramkę. 

W drugiej połowie udaje się „Strzelcowi* na 

5-ej minucie strzelić drugą bramkę i na tem 

się gra zakończyła. Sędziował p. Wolman. 
2 mecz tego dnia, (10 spotkanie -z ogól- 

nych zawodów) odbyło się pomiędzy L. O. 

P. P. a Policyjnym Klubem Sportowym. Tu- 
taj występowała z jednej strony ambicja z 
drugiej siła. Jedno jednak dorównało dru- 
giemu i dłatego wynik był remisowy. Taupo 

z początku słabe spotęgowało się w 10 mi- 
nucie i gra się nadzwyczaj ożywiła. Przez 
<ały czas gry zaznaczyła się dość silnie prze- 

waga L. O. S. P. Kilkakrotne zamachy na 
bramkę przeciwnika zostały jednak udare- 
mnione. 

Nazajutrz w niedzielę dnia 6 b. m. o godz. 
14 odbyło się 11 spotkanie, pomiędzy Stirze- 
leckim Klubem Sportowym a Policyjnym 

Klubem Sportowym. Pomimo, iż S. K. 5. grał 
tylko z 9-ciu graczami zdobył zaszczytną 
przewagę osiągając wynik 2:1 na swoją ko- 
rzyść. Odznaczył się dobrze bramkarz S.K.5., 

który udaremnił liczne zamachy przeciwnika 
na bramkę. Sędziował p. Wolman. 

2 mecz tego dnia a 12 spotkanie z ogól- 
nych zawodów, odbył się pomiędzy Lidzką 
Ochotniczą Strażą Pożarną a żydowsk 
*botniczym Klubem Sportowym „Kraft”, Tym 
razem L. O. S. P. wykazała nietylko ambi- 
cję ałe i siłę. Niektórzy z nich grali nawet 
brutalnie szczególnie M. Gurwicz, ktoremu 

sędzia porucznik Pawłowicz zrobił kilkakro- 
tnie uwagę i w końcu usunął z boiska. Gra 

  

   
  

Krajoznawczego, profesor Kazimierz 
Kulwieć i ks. prałat Kuczyński z War- 
szawy. Po obejrzeniu urządzonej w 
w lokalu schroniska wystawy kili- 
mów i innych okazów tkackiego prze- 
mysłu ludowego w powiecie suwal- 
skim obecni na uroczystości (około 

100 osób) udali się do flotyli łodzi, 

które przy dźwiękach orkiestry 3-g0 

pułku szwoleżerów holownik parowy 
przewiózł przez jezioro Wigierskie. 

Na zakończenie uroczystości wy- 
słano depeszę do pana ministra W. R. 
i O. P. jako odpowiedź na jego tele- 
graficzne gratulacje z racji otwarcia 
schroniska. 

ciekawa, bogata w emocjonujące momenty. 
Tempo pośpieszne. Pierwszą bramkę „Kraf- 

towi'* strzelił M. Iljutowicz, drugą Barańczyk, 
trzecią E. Mowszowicz. Po przerwie sytuacja 
się nie zmieniła. Ponieważ bramkarz „Kraf- 
tu* N. Szmujłowicz zamienił się z graczem 
ataku H. Chazanem, lecz grał dalej w nie- 
bieskiej bluzce, zauważywszy to sędzia usu- 
nął go z boiska. Gra L. O. 5. Р, do przerwy 
częściowo brutalna, poprawiła się później, 
gracze złagodnieli nieco. Wytrwałością i 
zwinnością odznaczył się bramkarz L.O.5 P. 
Ch. Załkind, a z ataku E. Zager. A. Sło. 

DUKSZTY (święciańskie) 
+ Poświęcenie Świetlicy Związku Strz. 

Wśród społeczeństwa m. Dukszt i okolicy 
dzień 5 października r. b. pozostanie na dłu- 

go w pamięci. W dniu tym odbyło się poś- 
więcenie Świetlicy Oddziału Związku Strze- 
leckiego, której poświęcenia dokonał ks. pro- 
boszcz Butkiewicz w obecnosci pp. starosty 
S. Mydlarza, insp. szkolnego kap. Wilczyń- 
skiego, przybyłego w zastępstwie d-cy 20 Ba- 
onu K. O. P., sekretarza Kom. Pow. W. F. 
iP. W. kap. Roczniaka, Wiceprezesa Zarzą- 
du Obwodu Zw. Strzeł. St. Maszczyka, wójta 
gminy J. Szejko, kap. Nowickiego, por. Na- 
glickiego, Zarządu miejscowego Oddziału 
Zw. Strzel. z prezesem K. Stankiewiczem na 
czele, strzelców Oddziałów Dukszty 1 Igna- 
lino, nauczycielstwa, reprezentacji hufca 
szkoły zawodowej żeńskiej w Nowo-Świę- 
cianach, oraz społeczeństwa. 

Ks. proboszcz Butkiewicz przy poświęce- 
niu powiedział: „Niech w tej świetlicy roz- 
wija się praca ku pożytkowi Boga 1 dobra 
naszej Ojczyzny”. Pan starosta $. Mydlarz 
wspomniał w swem przemówieniu historję 
strzelców, historję przeżyć społeczeństwa w 
niewoli i życzył aby Oddział Zw. Strzel. roz- 
wijał się kształcił obywateli — żołnierzy 
i aby strzelcy czerpali ducha i hart w tej 
chociaż ciasnej, lecz zasobnej w ideje świe- 
tlicy. Przemawiał również inspektor szkolny 
kap. Wilczyński i w imieniu Zarządu miejs- 
cowego Oddziału Zw. Strzel. p. J. Szejko. 
Po przemówieniach p. starosta Mydiarz roz- 
dał Strzelcom świadectwa i nagrody. 

Wieczorem w lokalu Domu Ludowego od- 
było się przedstawienie „Werbel domowy” 
odegrane przez członków miejscowego od- 
działu Strzelca. Sztuka była zgrana wyśmie- 
nicie, to też publiczność w szczelnie wypeł- 
nionej sali rzęsiście amatorów oklaskiwała. 
Na zakończenie uroczystości odbyła się za- 
bawa taneczna przy dźwiękach orkiestry 
5 p. p. Leg. z Wilna. Drecki. 

Dziesięciolecie Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 
W dniu 8 b. m. o godz. 18 od- 

była się w Wilnie w sali Sądu Ape- 
łacyjnego, odświętnie przystrojonej 
girlandami i barwnemi samodziałami, 
akademja z okazji dziesięciolecia 
istnienia wileńskiego Sądu Apela- 
cyjnego. Pod wielkich rozmiarów 
napisem u szczytu sali „lustitia fun" 
damentum regnorum“ opodal port- 
retu Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
łitej ustawiony był biust p. Marszał" 
ka Piłsudskiego, a dalej zawieszony 
olejny portret pierwszego długolet- 
niego prezesa Sądu Apelacyjnego 
ś. p. Restytuta Sumoroka. Dużą sa- 
lę wypełnili po brzegi przedstawi- 
ciele tutejszego sądownictwa i pa- 
lestry, prócz miejscowych szefów i 
przedstawicieli sądownictwa i pro- 
kuratury, adwokatury, młodszych 
urzędników sądowych, aplikantury, 
przybyli z prowincji prezesi sądów 
okręgowych i prokuratorowie, re- 
prezentanci sądów prowincjonalnych. 
O godz. 18 przybyli p. minister 
Sprawiedliwości Stanisław Car, pierw- 
szy prezes Sądu Najwyższego Leon 
Supiński i dyrektor departamentu 
Ministerstwa Sprawiedliwości Mie- 
czysław Świątkowski, wprowadzeni 
przez p. prezesa Sądu Apelacyjne- 
go Bochwica. prokuratora Przyłus” 
kiego i innych. 

Akademję zagaił prezes Apelacji 
Lucjan Bochwic, podkreśleniem, iż 
w tej samej sali, w której przed la- 
ty I0-ciu odbywało się pierwsze 
inauguracyjne posiedzenie, dzisiaj 
wileński świat sądowy obchodzi w 
ścisłem gronie sądowem pierwsze 
10-lecie istnienia" Sądu Apelacyjnego 
w oswobodzonem Wilnie, Mówca 
odczytał wystosowane z racji tej uro- 
czystości do prezesa Apelacji i pro- 
kuratora orędzie p. min. Cara, za- 
kończone stwierdzeniem pięknych 
plonów tutejszego sądownictwa, wy- 
rażających się w uznaniu całej lud- 
ności i w utwierdzeniu jej w wierze 
w bezstronność sądów polskich. 

Otwierając akademję p. prezes 
Bochwic, poświęcił _ wspomnienie 
zmarłemu pierwszemu prezesowi 
Sądu Apelacyjnego š. p. Sumoroko- 
wi, którego pamięć uczczono przez 
powstanie. Mówca zakończył ape- 
lem do młodzieży, pracującej w są- 
downictwie, aby w myśl szczytnych 
ideałów działała wytrwale dla wzmo- 
cnienia i rozwoju sądownictwa. Na- 
stąpił długi świetny referat, wygło- 
szony przez wiceprokuratora Par- 
czewskiego, zawierający historję są- 
downictwa polskiego na Wileńszczy- 
žnie w ostatniem 10 leciu. Referent 
omówił fazy rozwoju ustroju sądo- 
wnictwa na ziemiach wschodnich od 
1919 roku do momentu, kiedy wszy- 
scy obywatele tych ziem bez różni- 
cy wyznania i narodowości uznani 
zostali za równych wobec prawa w 
myśl aktu oswobodziciela Wileń- 
szczyzny Marszałka Piłsudskiego. 
Mówca zakończył przedstawieniem 
roli sądownictwa polskiego na zie- 
miach wschodnich. 

Z kolei senator Witold Abramo- 
wicz z ramienia Rady Adwokackiej 
„wygłosił referat o rozwoju adwoka- 
tury wileńskiej w ostatniem 10-leciu. 

Następnie zabrał głos minister 
sprawiedliwości p. Stanisław Czar, 
dziękując za zaproszenie na dzisiej- 
szą uroczystość, wyrażając radość z 
powodu przybycia do Wilna, poru- 
szając następnie różne tematy z 
dziedziny sądownictwa najobszerniej 
zaś kwestję nowowprowadzonego u- 
stroju sądownictwa w Polsce. 

P. minister zakończył, życząc 
Sądowi Apelacyjnemu wileńskiemu 
pomyślnego prowadzenia prac w 
dalszym ciągu na tym północnym 
bastjonie kultury polskiej. 

Akademję zakończyło odczytanie 
depesz gratulacyjnych. Wieczorem 
odbyło się zebranie towarzyskie, or- 
ganizowane przez miejscowy od- 
dział zrzeszenia sędziów i prokura- 
torów. 
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Pogrzeb Ś. p. Czesława Jankowskiego. 
Śmierć nestera dziennikarzy wi- 

leńskich ś. p. Czesława Jankowskiego 

żałobą okryła całe miasto, które smut- 

ną tę wiadomość przyjęło z nieskła- 

manym żalem. To też wczoraj na ek- 

spertację zwłok o godz. 9 rano do do- 

mu żałoby przy ul. Zygmuntowskiej 

Nr. 4 tłumnie przybyli liczni przyja- 

ciele i znajomi zmarłego. U otwartej 

trumny celem ostatniego pożegnania 

się z nieodżałowanej pamięci b. swo- 

im prezesem stawił się cały syndykat 

Dziennikarzy Wileńskich. Prezydjum 

Rady Ministrów reprezentował dyre- 

ktor Wydawnictw Państwowych p. 

Wojciech Baranowski. W imieniu mi- 

nistra Wyznań Religijnych i Oświe- 

cenia Publicznego przybył do Wilna 

na pogrzeb kierownik spraw literac- 

kich i teatralnych tegoż ministerstwa 

d-r Wacław Borowy. Przedstawiciele 

władz miejscowych stawili się rów- 

nież in corpore. Liczne grono przyja- 

ciół i znajomych szczelnie wypełniło 
pokój, w którym spoczywały zwłoki 
zmarłego. 

Po krótkich modłach trumna ze 
zwłokami & p. Czesława Jankowskie- 

go spoczęła na barkach przyjaciół, 

którzy, ustawili ją na tonącym w 

kwiatach katafalku. Kondukt Żałob- 
ny poprzedzony niezliczoną ilością 

wianków i orderami zmarłego wśród 

bicia dzwonów ruszył w kierunku 

Bazyliki. 
Do rzęsiście oświetlonej Katedry 

ciało zmarłego wnieśli p. Wojewoda 

Wł. Raczkiewicz, prezydent miasta p. 
Folejewski oraz członkowie Syndy- 
katu Dziennikarzy. Gdy trumnę usta- 
wiono na katafalku p. Wojewoda wi- 
leński złożył u stóp trumny dwie 
wspaniałe wiązanki żywych kwiatów 
z szarfami o barwach państwowych, 

pierwszą z napisem „Czesławowi Jan- 
kowskiemu — minister i ministers- 

two Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego”, drugi z napisem „Cze- 
sławowi Jankowskiemu — wojewoda 
wileński". 

Żałobną mszę św. celebrował J. E. 
Biskup Michalkiewicz. Na nabożeń- 
stwie obecni również byli J. E. Arc. 
Jałbrzykowski, Arcybiskup - Metro- 
polita Ropp, wyżej wspomniani przed- 
stawiciele władz centralnych, p. Wo- 
jewoda Raczkiewicz z małżonką, pre- 
zydent miasta mec. Folejewski, rek- 
tor U. S. B. Falkowski, konsul łotew- 
ski w Wilnie p. Donas, konserwator 
generalny  Remer, starosta  gro- 
dzki Iszora, komendant placu pułk. 
Giżycki. Reprezentowane również by- 
ły związki literatów i dziennikarzy 
polskich i żydowskich, przyczem pod- 
kreślić należy, iż ci ostatni wzięli li- 
czny udział w pogrzebie. Deputacja 
złożona z pp.prezesa Syndykatu Dz. 
Żydowskich w Wilnie d-ra Weinrei- 
cha, prezesa Peszklubu red. Rezina, 

rzedstawiciela Związku Literatów 

ydowskich A. Ałka i członka Pesz- 

klubu literata Wejnika złożyła na tru- 

mnie zmarłego piękny wieniec. Nad- 

to obecni byli z ramienia Związku Li- 

teratów o Dziennikarzy Żydowskich 

A. Cyntynatus, Ł. Stocki i p. Kon. 

Po skończonych modłach trumna 

znowu spoczęła na katafalku i olbrzy- 

mi kondukt żałobny ruszył w kierun- 

ku Rossy, gdzie nad otwartą mogiłą 

kwartet smyczkowy odegrał „Lar- 

gheto* Haydna oraz „Andante* z kon- 

certu d-moll Schuberta. A 

Posypały się na trumnę grudki zie- 

mi, rzucane rękoma rodziny i przyja- 

ciół, przyczem. zgodnie z ostatnią wo- 

lą zmarłego nikt nie przemawiał. 

Na usypanej mogile ś. p. Czesława 

Jankowskiego złożono mnóstwo wspa- 

niałych wieńców i żywych kwiatów 

oraz wiązanek kwiecia. Szczególną 

uwagę zwracały następujące: Od Mi- 

nistra W. R.i O. P.i od p. Wojewody 

wileńskiego wiązanki prześlicznych 

kwiatów, dalej zaś dużych rozmia- 

rów wieńce: 

Prezesowi Honorowemu Šš. p. Cze- 

sławowi Jankowskiemu — Syndykat 

Dziennikarzy Wileńskich. : 

Wielkiemu sercu i umysłowi mia- 

sto Wilno. 
Swemu członkowi honorowemu— 

Związek Zawodowy Literatów Pol- 

skich w Wilnie. 
Znakomitemu Pisarzowi, drogie- 

mu Synowi Ziemi Naszej — redakcja 

„Kurjera Wileńskiego''. 
Wielkiemu naszemu koledze — 

zespół redakcji „Słowa”. 

Ś. p. Czesławowi Jankowskiemu— 

Penklub Żydowski w Wilnie i Syn- 

dykat Dziennikarzy Żydowskich w 

Wilnie. Е . 

Wielkiemu patrjocie, senjorowi 

ziemiaństwa oszmiąńskiego — Zwią- 

zek Ziemian powiatu oszmiańskiego, 

$. p. Cz. Jankowskiemu — Związek 

Ziemian. 
Czesławowi Jankowskiemu — Po- 

licja województwa wileńskiego. 

Ś. p. Czesławowi Jankowskiemu 
Wileńskie Towarzystwo Artystów Pla- 

styków. 
p. Czesławowi Jankowskiemu 

nieodżałowanemu estecie, przyjacie- 

łowie i znawcy teatru — Franciszek 

Rychłowski. 
Wreszcie wiele wieńców i bukie- 

tów od osób prywatnych. 

Kondoleneja. 

Na wiadomość o śmierci Czesława 

Jankowskiego, łącząc się w ogólnym 

żalu po stracie znakomitego i zasłu- 

żonego pisarza wileńskiego, znany 
działacz p. Aleksander Babiański na- 
desłał wczoraj z Warszawy na ręce 

redakcji „Kurjera Wileńskiego" wy- 

razy swego żałobnego smutku. ё 

Dalsze kondolencje. 
Depesza kondolencyjna min. 

W. R. i 0. P. 

W dniu 8 b. m, minister W. R. 
i O. P. Czerwiński nadesłał na ręce 
p. wojewody Raczkiewicza nastę- 
pującą depeszę kondolencyjną: 

WARSZAWA. „Proszę przyjąć 
wyrazy mego głębokiego współczu- 
cia z powodu wielkiej straty jaką 
ponosi Wileńszczyzna, a z nią lite- 
ratura polska przez śmierć nieodża- 
łowanej pamięci Czesława Jankow- 
skiego". 

Minister W, R. i O. P. Czerwiński, 

Kondolencje 
wojewody Raczkiewicza. 
W dniu 9 b.m. p. wojewoda wi- 

leński Władysław Raczkiewicz wy- 
* 

Na ręce Prezesa Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich złożyli osobiście kondolencję z 
powodu zgonu ś. p. Czesława Jankowskiego: 
Delegat Prezydjum Rady Ministrów na po- 
grzeb, p. Wojciech Baranowski, dyrektor 
państwowych wydawnictw, konsul łotewski 
w Wilnie p. Feliks Donas i inne wybitne o- 
sobistości. 

W dalszym ciągu nadeszły następujące 
depesze kondolencyjne, pod adresem Syndy- 
katu Dziennikarzy Wileńskich: 

POZNAŃ, 8. X. — Z powodu zgonu 4. p. 
Czesława Jankowskiego, wybitnego i zasłu- 
żonego kolegi naszego, przesyłamy rodzinie 
zmarłego i Syndykatowi wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia. Syndykat Dzienni- 
karzy Wielkopolskich. Jarochowski, prezes. 

WARSZAWA, 8. X. — Wydawnictwo i 
Redakcja „Kurjera Warszawskiego” przesy- 
łają wyrazy współczucia z powodu zgonu za- 
służonego pisarza ś. p. Czesława Jankowskie- 
go. Prosimy zarazem o złożenie wyrazów 
współczucia osieroconej rodzinie. Hoesiek, 
Mrozowski, Olchowicz. 

TROKI, 8. X. — składamy wyrazy 
głębokiego ubolewania z powodu nieodżało- 
wanej straty szczerego przyjaciela społe- 
czeństwa karaimskiego w Trokach $. p. Cze- 
sława Jankowskiego. Hazzan Firkowiez, pre 
zes Zajączkowski. 

     

      

stosował następujące pismo kondo- 
lencyjne: : 

„Do Pana Prezesa Związku Za- 
wodowego Literatów Polskich w 
Wilnie. Głęboko współczuję i prze- 
syłam wyrazy mego szczerego żalu 
z powodu tak bolesnej straty jaką 
ponosi literatura polska przez zgon 
jednego z jej wybitnych przedstawi- 
cieli Czesława Jankowskiego. 

Wojewoda Wł. Raczkiewicz. 

„Do Pana Prezesa Syndykatu 
Dziennikarzy w miejscu. Z powodu 
wielkiej straty jaką ponosi prasa pol- 
ska przez śmierć tak wybitnego jej 
przedstawiciela jakim był Czesław 
Jankowski, Nestor prasy polskiej 
przesyłam wyrazy mego głębokiego 
współczucia i żalu. 

Wojewoda Wł. Raczkiewicz. 
* 

WARSZAWA 8. X. — Przesylamy wyrazy 
szczerego współczucia z powodu straty, po- 
niesionej przez zgon utalentowanego poety 
i publicysty Czesława Jankowskiego, preze- 
sa honorowego Syndykatu. Zarząd Towarzy- 
stwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w 
Warszawie. 

WARSZAWA, 8. X. — Przyjmijcie wyra- 
zy szczerego współczucia z powodu zgonu 
nestora polskiego dziennikarstwa. Hieronim 
Wierzyński. 

Pisma kondolencyjjne nadesłały do Syn- 
dykatu Dziennikarzy między innymi: dyr. dr. 
Stefan Rygiel imieniem dyrekcji uniwersy- 
teckiej Bibljoteki Publicznej w Wilnie, dy- 
rektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego p. Ludwik Szwykowski. 

WARSZAWA, 8. X. — Penclub Polski 
prżesyła na ręce Panów najgorętsze wyrazy 
współczucia z powodu zgonu honorowego 
prezesa Syndykatu Świetlanej pamięci Cze- 
sława Jankowskiego, wielkiego umysłu, prze- 
zacnego człowieka. Goetel, Wołoszynowski. 

WARSZAWA. — Łączę się w żałobie z 
Panami z powodu zgonu Czesława Jankow- 
skiego znakomitego pisarza i publicysty. 
Aleksander Zwierzyński. 

Г 

Zarząd Kasy Chorych odwołuje się do 
Głównego Urzędu Ubezpieczeń przeciwko 

_ rozwiązaniu Zarządu i Rady Kasy. 
Onegdaj wieczorem odbyło się 

posiedzenie członków byłego Za- 
rząda Kasy Chorych w Wilnie. Po- 
siedzenie nosiło* charakter nieofi- 
cjalny, gdyż formalnie Zarząd już 
nie istnieje. Uchwalono między in. 
złożyć do Głównego Urzędu ubez- 
pieczeń rekurs przeciwko zarządze- 
niu rozwiązania Rady i Zarządu. 

W rekursie tym zarząd odpowia- 

dać będzie na wszystkie motywy, 
dla których rozwiązanie nastąpiło. 

Rada Kasy Chorych nie będzie 
zwołana wobec veta przestawiciela 
Okręgowego Urzędu ubezpieczeń 
p. Dagnana, który wyraził obawę, 
że posiedzenie Rady zamiast rze- 
czowego omawiania spraw przeisto- 
czy się w wiec demonstracyjny. 

  

    

Dziś: Dyonizego B. M. 

|| Jutro: Franciszka Borg. 
  

|] Wschód słońca—g. 5 m. 44 

Zachód |, —g.17 m. 06 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
U. $. B. z dnia 8 X —1929 roku. 

Ciśnienie | 
średnie w mi- ‹ 764 
limetrach | 
Temperatura 
srednia | AAS 

Opady w mi- Į 
limetrach 

Wiatr 
przeważający į 

Uwagi: pochmurno, mglisto. 

| północno-wschodni. 

"Minimum: + 6° 
Maximum: +- 179 С. 

Tendencja barometr.: spadek ciśnienia. 

OSOBISTE 

— D-r. Maleszewski obejmuje urzędow- 

Dnia 10 b. m. powraca z urlopu i obejmuje 

urzędowanie szef sekcji zdrowia „magistratu 

m. Wilna ławnik d-r Maleszewski, 

MIEJSKA 

— Orszak żałobny na ementarz Rossa w 

eclu uczczenia pamięci poległych w walce 

z caratem. W nadchodzącą niedzielę organi- 

zacje robotnicze urządzają manifestacyjny 

pochód żałobny na cmentarz Rossa gdzie od- 

będzie się odsłonięcie pomnika na cześć po* 

ległych w walce z caratem. . 

Zbiórka wyznaczoną zostąła na godz. 10 

w Sali Miejskiej gdzie odbędzie się wiec, 

poczem zostanie uformowany pochód na 

cmentarz Rossa. ‚ 
Ztamtąd pochód skieruje się w kierunku 

cmentarza żydowskiego na Zarzeczu do t.zw. 

brackiej mogiły ofiar caratu poległych pod- 

czas zmagań rewolucyjnych w roku 1905-ym 

gdzie zostaną złożone wieńce i zostaną wy- 

głoszone okolicznościowe przemówienia, 

— Nowy gmach pod sale licytacyjne. W 

tych dniach ukończona została budowa no- 

wego gmachu przy ul. Wingry, który mieścić 

będzie sale licytacyjne Wileńskiej Izby Skar- 

bowej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

Na dzisiejszą uroczystość otwarcia Ce- 

li Konrada i Wystawy Mickiewiczowskiej. 

Związek literatów rozesłał zaproszenia do 

swoich członków i stałych gości, oraz do 

przedstawicieli instytucyj. Zaproszone 0so- 

by zechcą łaskawie przybyć punktualnie na 

godzinę 17.30 do murów Bazyljańskich (0- 

strobramska 9), gdyż wobec zapowiedzia- 

nego przyjazdu dostojników państwa i ogło- 

szonej transmisji radjowej na, całą. Pols- 

kę — opóźnienia być nie może. з 

— Do członków Związku Literatów. 

Zarząd Z. Z. L. P. prosi w ostatniej chwili 

swoich członków o złożenie wszystkich włas- 

nych prac książkowych tytułem depozytu 

w lokalu Związku, ul. Ostrobramska 9. W 

związku z poświęceniem siedziby, w jednej 

z sal wystawione będą prace członków Zw. 

Zaw. Literatów wileńskich. Książki uprasza 

się składać dziś, najpóźniej do godziny 2-ej 

po południu. 
— Z Muzeum T-wa Przyjaciół Nauk. Acz- 

kolwiek po ostatniej przebudowie Zbiory 

T-wa nie zostały jeszcze należycie uporząd- 

kowane, jednak Zarząd T-wa uchwalił uprzy- 
stępnić je prowizorycznie ze względu na 
przybywających na uroczystości uniwersy- 

teckie gości. 
Zbiory T-wa otwarte będą wyłącznie dla 

uczestników Zjazdu jubileuszowego w dniu 
10,11 i 12 października od godz. 4 do 7 po 
południu (ul. Lelewela 8). 

SPRAWY SZKOLNE 
— Zmiany w Kuratorjam Okręgu Wileń- 

skiego. Na miejsce ustępującego naczelnika 
ogólnego wydziału Wileńskiego Kuratorjum 
Szkolnego mianowany został p. Boblek z Ku- 
ratorjum poleskiego. 

Ponadto stanowisko wizytatora szkół śre- 
dnich w Kuratorjum Wileńskim objął p. Ba- 
liūski. 

— Zmiana na stanowisku prezesa Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej. Dotychczasowy 
prezes Wileńskiej Dyrekcji P. K. P. inż. Sta- 
szewski przeniesiony został do Warszawy na 
stanowisko głównego inspektora kolejnictwa 
Na jego miejsce mianowany został dotych- 
czasowy inspektor M-wa Komunikacji inż. 
Falkowski, który już przybył do Wilna- 

SANITARNA 

— (Choroby zakaźne. Ubiegły tydzień 
przyniósł "następujące wypadki  zasłab- 
nięć na choroby zakaźne: tyfus brzuszny 17 
(w tej liczbie 2-ch zmarło); tyfus plamisty 1; 
ospa wietrzna — 2; płonica — 6; błonica — 
11; odra — 9; róża — 1; krztusiec — 3; gru- 
źlica — 8 (1 zmarła) oraz grypa — 3. 

Ogółem chorowało 61 osób, z czego 3-ch 
śmiertelnie. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś uro- 

czysty wieczór ku czci Joachima Leleweła. 
Program obejmuje fragmenty z „Lelewela* 
Wyśpiańskiego oraz 4-ty akt „Dziadów* A. 
Mickiewicza (w więzieniu). Uroczysty ten 
wieczór poprzedzi przemówienie prof. M. Li- 
manowskiego. Bilety. w kasie zamawiań (Te- 
atr „Lutnia*) od godz. 11—4 po poł. i od g. 
5 wiecz w Teatrze na Pohulance. 

Jutro po raz drugi „Rewizor* Gogola z 
A. Zelwerowiczem w roli Horodniczego. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dzi atr nie- 
czynny z powodu generalnej próby z sensa- 
cyjnej komedji Bergera „Powodž“. Jak nas 
dochodzą wieści z zakulis sztuka ma zapew- 
nione wielkie powodzenie, dzięki doskonale 
zgranemu zespołowi, świetnej reżyserji Je- 
rzego Woldena oraz fascynującej treści trzy- 
mającej widza w ustawicznem napięciu. 
Przeżycia grupy ludzi bratających się w obli- 
czu grożącej im śmierci podpatrzone są przez 
autora z tak paradoksalnym humorem, że 
pełen zainteresowania widz przerzuca się co 
chwiła z nastroju grozy w nastrój niepoha- 
mowanej wesołości. Premjera „Powodzi* w 
czwartek. 

— Rewja warszawska. W sobotę nadcho 
dzącą 12-go i niedzielę 13-go października 
o godz. li-ej wiecz. odbędą się w teatrze 
miejskim „Lutnia* dwa „Wieczory przebo- 
jow“. Słowa Toma, Własta, Szer-szenia, Tu. 
wima. Muzyka Wiebłera, Piotrowskiego i Pe- 
tersburskiego. Udział biorą: Mila Kamińska, 
primo balerina Królewskiego teatru w Bu- 
kareszcie, Marja Korska, primadonna war- 
szawskiej rewji, Stefanja Batcherowa, zna- 
komita monologistka, Karol Hanusz, znany 
piosenkarz Artysta Teatru „Morskie Oko” 
Stanisław Bielski, Artysta Teatru „Qui-pro 
quo', znakomity imitator wielkich artystów 
polskich, Aleksander Piotrowski, kompozy- 
tor i autor piosenek. Program obejmuje naj. 
większe sensacje stolicy. Ceny miejsc od 1 
do 7 złotych. Bilety do nabycia w kasie za- 
mawiań od godz. 11—9 wiecz. 
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NIKA 
RADJO 

Fala 385. 

SRODA, dnia 9-go października 

11.00: Transmisja nabożeństwa żałobnego 
z akadem. kościoła św. Jana za wszystkich 
zmarłych Uniwersytetu Wileńskiego Dobro- 
czyńców, Rektorów, Profesorów, Uczniów i 

Pracowników. 13.10: Komunikat meteorolo- 
giczny. 16.15; Audycja lotnicza dla dzieci 
„l-sza przygoda Maćka lotnika” w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 16.45 Komunikat LOPP. 

17.00: Gramofon. 18.00: Uroczyste otwarcie 
„Celi Konrada* i wystawy pamiątek po Mic- 
kiewiczu i Filomatach, oraz poświęcenie no- 
wej siedziby Zw. Literatów. 19.05: I-szy kw. 
akademicki. 19.30: „Wizyta u Chestertona* 

odczyt wygł. Wanda  Januszkiewiczówna. 
19.55: Program na dzień następny, sygnał 
czasu i rozmaitości. 20.15: Audycja ku czci 
Puławskiego, komunikaty i muz. taneczna. 

CZWARTEK, dnia 10-go października. * 

10.15: Transmisja nabożeństwa z Bazyliki 
Wileńskiej z okazji rozpoczęcia uroczystości 
jubileuszowych U. S. B. 12.00: Transmisja U- 
roczystej Akademji Jubileuszowej U. 5. В. 
z akademickiego kościoła św. Jana 16.55 Pro- 
gram dzienny, repertuar i chwilka litewska. 
17.15: Wśród książek. 17.45: Koncert. 18.45: 
Komunikat LOPP. 19.00: „Gaz — zmora woj: 
ny* odczyt wygł. prof. Jan Muszyński. 19.25; 
Pogadanka radjotechniczna. 19.50: Program 
na dzień następny, sygnał czasu z Warszawy 
i rozmaitości 20.15: Pogadanka muzyczna 

i koncert. 21.30: „W murach Wszechnicy Ba. 
torowej”* audycja literacka pióra Heleny Ro- 
mer w wyk. Żesp. Dram. Rozgł. Wil. ilustra- 
cja muzyczna Eugenjusza Dziewulskiego. 
22.20: Pogadanka, komunikaty i muz. tan. 

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Rabuś. W dniu 7 b. m. Leśniewska 

Genowefa (Połocka 70b) zameldowala, žė 
gdy przechodziła w tym dniu przez Plac 
Katedralny, Sorokin Jan (Praczkarnia 17) 
usiłował wyrwać jej torebkę z ręki z 40 zł. 
Sorokina zatrzymano. 

— Ujęcie złodzieji. Schwytano na gorą- 
cym uczynku kradzieży w ambulansie ko- 
lejowym stacji osobowej Wilno palta let- 
niego wartości 130 zł. należącego do felczera 
kolejowego Edwarda Stefanowicza. Spraw* 
cżw kradzieży  Kukowskiego i Galinisa, 
których zatrzymano. 

— Samobójstwo. Grużewski Stanisław 
(Nadleśna 51) usiłował pozbawić się życia 
przez wypicie esencji octowej. Desperata 
odwieziono do szpitala żydowskiego w sta 
nie niezagrażającym życiu. Przyczyna nie- 
porozumienia rodzinne. 

Organizacja poczty 
watykańskiej. 

Na podstawie specjalnej umowy pomię: 
dzy rządem włoskim a Watykanem, funkcjo 
nuje papieski urząd pocztowy, sprzedający 
publiczności, w określonych ilościach, po 
cztery każdemu zgłaszającemu się, marki 
pocztowe, upamiętniające doniosły akt poje- 
dnania. Ograniczenie to uzależnione jest od 
niewielkiej liczby urzędników papieskich, 
nadających się do tej pracy, a ci nawet ścią- 
gnięci zostali z włoskich biur pocztowych, 
oczywiście bowiem na całym drobnym ob- 
szarze państwa papieskiego niema wykwali- 
fikowanych pracowników tego typu. Rząd 
włoski rozsyłać będzie pocztę watykańską 
zwykłemi pociągami. Listy z Citta del Vati- 
cano będą w zapieczętowanych workach. 
Prywatne listy Ojca Świętego będą wolne od 
frankowania podobnie, jak była wolna od 
frankowanią korespondencja, wysyłana przez 
angielskich członków Parlamentu przed 
wprowadzeniem pensowych marek poczto- 
wych. Będzie to stanowiło znaczną oszczęd- 
ność w budżecie pocztowym Watykanu. Jego, 
Świętobliwości, bowiem wysyła mnóstwo li- 
stów do biskupów i przedstawicieli Kościoła 
we wszystkich stronach świata. Listy, adre- 
sowane osobiście do Ojca Świętego, będą 
również wolne od frankowania. Rząd włoski 
ułożył specjalną wysokość opłat za listy i“ 
paczki skierowane do Państwa Watykańskie- 
go z Włoch i vice versa. Opłaty te są nieco 
wyższe aniżeli te, jakie obowiązują w wew- 
nętrznym włoskim obrocie pocztowym, zna- 

cznie niższe wszelako od opłat do państw ob- 
cych i z zagranicy. W ten sposób rząd wło- 
ski pokryje sobie w pewnej mierze koszt 
wyekwipowania biura pocztowego wewnątrz 
Państwa Watykańskiego, które wziął na swo: 
je barki, zaś mieszkańcy Citta del Vaticano 
nie będą mieli powodu uskarżenia się na 
nieco wyższą opłatę za swoje marki pocz- 
towe, skoro korzystają z przywilejów fiskal- 
nych, nieprzysługujących innym obywatelom 
włoskim. Wolni oni będą mianowicie od 
wszelkich opłat za paczki, dostarczone w ob- 
rębie Państwa Watykańskiego. Krążą też 
wieści, że Papież postanowił nie pobierać od 
obywateli Swojego Państwa żadnych podat- 
ków ani specjalnych opłat. Papież ma prawo 
umieścić na Swoim terytorjum dowolną licz- 
bę skrzynek pocztowych i organ Watykań- 
ski „Osservatore Romano* obwieścił już, że 
zwiedzający muzea Watykanu mogą naby- 
wać karty pocztowe i wrzucać je bezpośred- 
nio do tych skrzynek. Nie wolno natomiast 
umieszczać skrzynek pocztowych na murach 
czy jakichkolwiek budynkach, sąsiadujących 
z granicą pomiędzy Państwem Watykań- 
skiem a Państwem Włoskiem. Nie wolno też 
umieszczać na Watykańskich wozach pocz- 
towych żadnych znaków, mogących wska- 
zywać na przeznaczenie ich. Wozy te, raczej 
wózki, będą przewoziły pocztę do Włoskiego 
Centralnego Biura Pocztowego w określo- 
nych porach dnia. Jak dotychczas jednak, nie 
weszły jeszcze wszystkie te szczegóły urzą- 
dzeń pocztowych w użycie. 

  

  

Giełda warszawska 2 dn. 8,X. b. m, 

WALUTY i DEWIZY: 

Belgja . . + + « . . 124,31—124,62—124,00 
Nowy York . . . . . . . .8,90—8,92 - 8,88 
Holandja . . -« . . . 358,34—359,24—357,42 
Londyn . . . . . . . . 43,36—43 ,47—43,95 
Włochy « . . . . « . . 46,69—4 6,81—46.57 
Paryż. - « »« . . . . . 35,00— 35 ,09—34,91 
2 CZA JRDATEWOW GE 26,391/, —26,46—26,33 
Szwajcarja . . . . . 172,20—172,63—171,77 
Stokholm . . . . . . 239.23—239,83—238,63 
Wiedeń . . . . . . .125,39 | 125,70—125,09 
Berlin w obr. nieof. . . . . - . . . 212,54 

Papiery procentowe: 4% Pożyczka inwe- 
stycyjna 117,50—117,00. 5% premjowa do- 
larowa 61,75. 6% dolarowa 80,00. 5% kon- 
wersyjna 50,00—49,85. 7% stabilizac. 88,00. 
8%, LZ. B. G. K. i B.R., obl. B. G. K. 94,00. 
Te same 7% 83,25. 4!/,% L Z. ziemskie 
43,00—47,75, 4% ziemskie 40,50. 8% war- 
szawskie 67,50—67,00. 5% warszaw. 40,50. 
41/,% warszawskie 46,25. 5% Łodzi 45,00. 
8% Łodzi 57,75. 

Akcje: Bank Handlowy 116,50. Polski 
167,00—167,25—167,00. Siła i Światło 117,00. 
Firley 51,00. Węgiel 66,50. III em. 74,00, 
Starachowice 23,00.
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Dwa šwiaty. 
Pociąg ruszył, wsłuchana w coraz 

szybszy stukot, sama w pustym wago- 
nie oświetlonym lampką, patrzyłam 
przez otwarte okno na uśpioną ziemię, 
mijane drzewa, domy, rzeki, lasy i 
wzgórza, opromienione srebrzystym, 
księżycowym blaskiem.  Rozmyśla- 
łam. W pewnej chwili zastanowiłam 
się na znaczeniem wyrazu: cywiliza- 
cja. Co za bogactwo, jaki ogrom, i 
jaką potęgę, można jednem słowem о- 
powiedzieć. Niestrudzony umysł czło- 
wieka, w poszukiwaniu coraz to dos- 
konalszych form bytu. Wynalazki, o 
których nie tak dawno najbardziej 
fantastyczne głowy nie śmiały marzyć, 
samoloty, radjo, elektryczność, auta, 
tyle, tyle innych, teraz już rzeczy zwy- 
czajnych, o których wszyscy wiedzą 
i nikt się nie dziwi;. — Nawet i ta 
poczciwa, już nieco chyba przesta- 
rzała kolej — Stukotały koła, zwalnia- 
ły, zatrzymywał się pociąg, wykrzy- 
kiwano nazwę stacji, trochę ruchu, 
gwizd i dalej... dalej... 

Kilka stacyj dzieliło mię jeszcze od 
Wilna, gdy do mego przedziału wszedł 
wiejski chłop o tak nierozgarniętym 
wyrazie twarzy, że mię odrazu zain- 
teresował. Zacząłem wypytywać: 
skąd? — dokąd? — kto? — Wracał 
z wojska po dwutygodniowym poby- 
cie. Teraz go bolą oczy, to go puści- 
li, a gdyby trzymali dłużej, toby u- 
marł. Bo jakże mu tam źle było, to 
wypowiedzieć trudno. Rano — pobud- 
ka. Prędko trzeba się było ubrać, że 
nigdy nie mógł się pozbierać, ani-z ni- 
czem nadążyć. Najgorzej było z je- 
dzeniem. Ledwie już sobie usiadł, 
ledwie wziął się, już gwizdek — ćwi- 
czenia. Z obiadem ta sama historja. 
Do kolacji to już omdlewał z głodu. 
Jakże on schudł teraz bardzo (chudy 
nie był coprawda). Ach, jakże inaczej 
w domu, gdzie nikt nie pędzał i moż- 
na było z niczem się nie spieszyć! — 
A z tym pociągiem to też, to jest coś 
niedobrego, żeby tak ot jechało. Niby 
z czego on tak jedzie? Teraz to już 
mniej straszno i zresztą już tak wszy- 
stko jedno, aby do domu się dobrać. 
Ale jak jechał do wojska... Milknie 
na chwilę z wrażenia. O 19 klm od 
stacji jest zaścianek, w którym miesz- 
ka. Odprowadzała go cała rodzina. 
niemal Europy o 19 klm od pociągu, 
(pierwszy raz w życiu) upadli z pła- 
czem na kolana. Matka go nie pusz- 
czała, no i on myślał, że już przyszła 

" jego ostatnia godzina. Ale trzeba było 
wsiadać. Gdy uczuł pod sobą deski 
wagonu, drganie, zamknął oczy z my- 
ślą, że oto zbliża się śmierć. — Patrzy 
na mnie chwilę i głos pełen zdziwie- 
nia i wie pani — nie... i tak dojecha- 
łem już do miejsca, gdzie mi konduk- 

tor kazał wysiąść — (skąd by miał 
sam wiedzieč!). 

I znowu zaczyna od początku, 
jak to było w wojsku... Ach jak źle... 
a rano to gwizdek i odrazu... a do 
śniadania tylko... a tu... Wiem już, 
wiem. — Snują się powoli, powoli 
ślamazarne słowa chłopaka. Jego 
twarz doskonałej bezmyślności pełna, 
na której wrażenia wybijają się z be- 
zmiernym trudem. — I ten obrazek, 
który mi zejść z pamięci nie może: 
— ludzie, klęczący w przerażeniu 
przed „nieczystą silą“ — tym poczci- 
wym „juž nieco przestarzalym“ po: 
ciągiem. 

Mija kilka stacyj. Słyszę ten głos 
przewlekły, monotonny. Zaczyna sza- 

, rzeć. Coraz jaśniej. Na którejś stacyj- 
ce wysiada. Więc to tak... Biegną my- 
śli wraz ze stukotem kół... więc to 
tak... 

Świat ogromnie posuwa się na- 
przód. — Dziki, a szlachetny. Winne 
tu z opowieści indyjskich, nie łapie 
już po bezludnych prerjach mustan- 
gów na lasso, nie zdziera skalpów z 
głów „bladych twarzy*, ani swych 
czerwonych braci. — O nie. — Ładnie 
i równo wyasfaltowaną drogą jedzie 
własnem autem do rodzinnego wig- 
wamu, gdzie nań czeka wytworna 
małżonka z obiadkiem, sporządzonym 
na elektrycznej kuchni. Zasiada Win- 
netu przy pięknej zastawie stołowej, 
je w milczeniu słuchając przez radjo 
odczytu z Londynu „O życiu dawnych 
ludzi'*... Tak... tak... 

Czy ten indjanin uwierzyłby, gdy- 
by mu powiedziano, że w centrum 
niemal Europy o 19 klm. od pociągu, 
radja, samolotu i elektryczności sto- 
ja zaścianki, których chaty nie posia- 
dają kominów, a dym z płonącego og- 
niska rozwleka się po całej izbie u- 
chodząc szparami w ścianach, two- 
rząc czarne sople na pułapie. Gdzie 
człowiek mieszka w jednej izbie z ko- 
niem, krową i najrozmaitszemi stwo- 
rzeniami, jak przed wiekami, kędyś 
jeszcze za pogańskich czasów. A kto 
wie? Może są gaje poświęcone bogom, 
wajdelon i święte węże?... Jela. 

Echa wyroku na Tukę. 
PRAGA, 8-X. (Pat). Obaj przed- 

stawiciele słowackiego stronnictwa 
ludowego w rządzie mianowicie mi- 
nister unifikacji dr. Labai i minister 
zdrowia dr. Piso podali się w związ- 
ku z wyrokiem w sprawie Tuki i ze 
stanowiskiem stronnictwa, które na- 
dal opowiada się za Tuką do dy- 
misji. Dymisja została przyjęta. Kie- 
rownictwo ministerstwa unifikacji 
powierzono ministrowi oświaty Szte- 
fankowi, zaś kierownictwo minister- 
stwa zdrowia ministrowi opieki spo- 
łecznej msg. Szramkowi. 

КОВЕ ОВ МВ 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Tajemnica kradzieży klejnotów w ambasadzie 

francuskiej w Berlinie wyjaśniona. 
BERLIN, 8.X (Pat). Tajemnicza 

kradzież klejnotów w ambasadzie 
francuskiej w Berlinie na szkodę 
ambasadora francuskiego Margorie 
została w nieoczekiwany sposób wy- 
jaśniona. Urzędnicy kryminalni, któ- 

rzy mieli dziś -: przeprowadzić ścisłą 
rewizję, znaleźli wszystkie kosztow- 
ności owinięte w papier na scho- 
dach, wiodących z dziedzińca do 
pokojów, zajmowanych przez służbę 
ambasady. 

Trzęsienie ziemi w Rumunii. 
BUKARESZT, 8 X (Pat). W Ba- 

nacie (Rumunja) odczuto ostatnio 
dwa trzęsienia ziemi w krótkim od- 
stępie czasu. W niektórych miejsco” 

wošciach okna i nawet mury do- 
mów zostały zniszczone. Wśród 
tamtejszej lndności panuje panika, 

  

Sprawcy pobicia artystów 

polskich w Opolu przed sądem 

OPOLE, 8.X (Pat). O godzinie 9 
rano otworzył przewodniczący dal- 
szą rozprawę przeciwko winnym 
głośnych swego czasu zajść w 
Opolu. 

Na wstępie nadprokurator Wolff 
odczytał ulotkę, rozrzucaną w mieś- 
cie, której jeden egzemplarz poło- 
żono mu na stole, a nawołującej do 
manifestacji antypolskich. 

Po odczytaniu ulotki prokurator 
zastrzegł się przeciw podobnym ak- 
tom, które mogą tylko wpłynąć na 
wysokość wymiaru kary. Następnie 
rzeczoznawca dr. Tomiak, lekarz z 
Katowic, zgłosił zażalenie z powodu, 
iż po ukończeniu wczorajszej roz- 
prawy, trzech młodych ludzi wołało 
pod jego adresem: „Tego przeklę- 
tego Polaka musimy także zbić". 
Zastępca strony poszkodowanej dr. 
Simon z Wrocławia skarzy się są- 
dowi, że jego również wczoraj wie- 
czorem po wyjściu z sądu zelżono 
słownie. P. Simon żali się także, iż 
dziś przed rozpoczęciem rozprawy 
oskarżony Centner miał się odez- 
wać przed gmachem sądowym, że 
ma w kuferku bombę, którą rzuci 
w sądzie, gdy dr. Simon zacznie 
tylko mówić, tak że cały sąd wyle- 
ci w powietrze. 

Natychmiast zarządzono przesłu- 
chanie świadków tej rozmowy, mię: 
dzy innemi redaktora „Freiheit* Bie- 
niaka. poczem przewodniczący wy- 
dał zarządzenia celem zapewnienia 
większego „bezpieczeństwa osobom 
z Polski. 

Dalsze przesłuchanie świadków 
nie przyniosło żadnych szczegułów. 

O godz. 10.20 przybyło 34 świad- 
ków polskich z Katowic, t. j. część 
pobitego zespołu. Przystąpiono za” 
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4 u_e $ o Od d. 8 do 14 października [11 
Kim Miejskie 1929 r. włącznie będzie ARLEKI Aktów 10. 

wyświetlany fllm: 55 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. jedna z tysiąca bezdomnych—Fec Malten, 

Kasa czytna od godz. 8 m. 30. roczątek seansów od g. 4-8j. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. 

W realizacji największ. mistrza R. Ejchberga. W rolach głównych: Groźny rywal Janningsa—Henryk George, 

na Morena i Ludwik Lerch. — W dniu 10.X. kino nieczynne. 
Następny program: „Marynarz słodkich wód'. 

Obraz, który zadziw'ł świat! Najwspan. 

  

KINO - TEATR Uroczyste otwarcie S8Z0RU! Pac» Sł Orkiestra bałałajek arcydzieło doby obecnej! Super-Przebój! r ' sów o g. 6-ej ; Hr. L Tołst W genjalnem wyko- ” nej Hr. Lwa stoja sak „BELIÓS” | Miłość Kozaka u" "koza" "ida 
ią |PACCEE a ola GB ab aa an 

KINO-TEATR | DZIŚ! Guwiężei Adolf Menjou i czarująca Evelin Brent w obrazie 

„НО 
Mickiewicza 22. 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

  Miłość...   

KINO 

Piccadilly 
Wielka 42. Tel. 17-85. 

Polskie Kino 

ul. Wielka 30, tel.14-81 

DZIŚ! 
KINO 

LUX 
Miekiewicza 11.   Cud techniki, 

KAPRYS KSIĘZNEJ 
Nad program: Ostatnie wiadomości światowe. 

Dziś i dni następayoch! 

Zdrada... 

Dziś premjera! 

„Golgota uczci 

Sensacja dla Wilna ! 
Złota serja „Sowkino“ 

w Moskwie. 

Wielki dramat obyczajowy 

W/g pztuki seenicz- 
nej Alfr,Sawowe p.t. „Štatysta 1 Variolo" 

Przepych wystawy! Paryskie kabarety! Czarujące kobiety! 

Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10.25. 

„Tajemnica starego rodu" 
Kiedrzyńskiego. W podwójnej roli księżniczki 1 wieśniaczki królowa ekranów polskich Jadwiga Smosarska. 

w TA aa otokniejówy amant filmowy Jerzy Marr oraz Taje artyści seen poiskich: Gorczyńska, 

Gruszczyński, Gawlikowski, Knaka Zawadzki. Justjan, Walter, 
Szał zazdrości... Zbrodnia... Strzał z zasadzki... 

Ilustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. 

Wielkie święto polskiej wytwórczości filmowej! 
poiężny dramat współczesny w 12 akt., 
na tie przejmujących przeżyć miłosnych 
według oryginaln. scenarjusza Stefana 

rukowski i wiele innych. 
Odnalezione skarby... === 

Poez, seansów о godz. 5, w niedziele i święta o 4 pop. 

Całe Wilno w napięciu! Każdy w oczekiwaniu zakończenia 
tytanicznego filmu świata „La Maison du Mystere* Dziś premjera! 

Potężny dramat 
, ’ші!о&пі‚ poswięeen. 

1 cierpienia w 12 akt. 

W rolach głównych genjusze ekranu: Iwan Mozżuchin, Mikołaj Kolin | Helena Darly. 
UWAGA! Od godziny 3 do 6-ej ceny znižone: 50 i 60 gr. 

gry i reżyserji 

  

były majster firmy 

„Paweł Bure“ 

  

W. JUREWICZ 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej. 
SZACUNEK KAMIENI — BEZPŁATNY. 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 

P 
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Dziś! Największy przebój świata! Rewelacyjne arcydzieło reżyserji W. Pudowkina 

<a” (glomek Cingis Chana) 
„Burza nad Azją ASM 

nańsiący „ŻÓŁTY PASZPORT" 
(KSIĄŻKA KONTROLNA) 

w wykonaniu Artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławskiego. 

Film niezwykłej wartości artystycznej, który poruszył eały Świat. 

MIĘĆ 
wzmacnia u osób każdego wieku od lat 8 do sędziwej stąrości 

į Daniel Fajnsztejn, Wilno, Zawalna 15. Tel. 12-73. 

Moje mnemoniczne lekcje-korespondencje dla zamiejscowych w zupeł- 

ności zastępują ustne wykładanie. Dla małozamożnych i grup ulgowe 

- warunki. Informacje 4—6 popoł. Prospekty bezpłatne - 

według metody mnemoniki 
trzykrotnie premjowanej 
przez Akademję Paryską 

  

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

raz do ich przesłuchania. Świadek 
Zuna, dyrektor opery katowickiej, 
rozpoznał pośród oskarżonych jed- 
nego, który go bił, drugiego zaś, 
który w towarzystwie dwóch in- 
nych, szedł z nim i jego żoną do 
dworca. Rozprawa trwa w dalszym 
ciągu. 

Po zeznaniach p. Zuny przeslu- 
chano reżysera opery Stępniewskie- 
go, inscypjenta sceny Szerbakiewi- 
cza, świadka Mistrzyka. Wszyscy 
trzej byli ofiarami ekscesów i odpo- 
wiadali o bestjalskiem zachowaniu 
się napastników niemieckich. Obron- 
cy oskarżonych zarzucali niejedno- 
krotnie szorstko, nieuprzejmie i bez- 
zasadnie świadkom, że nie mówią 
prawdy, przez co wytwarza się 
na sali nastrój wrogi dla świadków 
polskich. Między innemi św. Szer- 
bakiewicz opowiadał, że widział na 
ulicy leżącą baletnicę Maleszkównę, 
która prosiła przechodzącego oficera 
o pomoc, lecz oficer ów miał ją ko- 
pnąć, obrzucając obelgami. Nadpro- 
kurator Wolff zwrócił świadkowi w 
sposób ostry uwagę, że mówi nie- 
prawdę, świadek jednak obstawał 
przy swojem twierdzeniu, Podczas 
przerwy w porze obiadowej silny 
oddział policji odprowadził przyby- 
łych z Katowic świadków do ich 
kwater. Na ulicach na oczach policji 
rozdawano czerwone ulotki, o któ- 
rych wspominaliśmy w poprzednim 
komunikacie. Jak stwierdzono, w sali 
sądowej rozdawali te ulotki przed 
rozprawą sami oskarżeni. Nastrój na 
ulicach podniecony. Wielu młodych 
ludzi zebrało się obok gmachu są- 
dowego, obserwując eskortowanie 
katowickiego zespołu operowego. 
Eskortowani byli również przez po- 
licję do hotelu dziennikarze polscy, 
gdyż policja oświadczyła, że w prze- 
ciwnym razie nie ręczy za ich bez- 
pieczeństwo. 

  

Uroczystości ku czci 

Pułaskiego w Ameryce. 

WASZYNGTON, 8.X (Pat). Z 
owodu uszkodzenia przez burzę 

inji kolejowej pomiędzy Charlotte- 
Savannach część delegacji polskiej 
na uroczystości Pułaskiego wyjeżdża 
już dziś w nocy przez Atlantę. Do 
grupy tej należą: Wacław Siero- 
szewski, Franciszek Pułaski, płk. 
Głogowski i p. Zarychta. Jutro w 
południe udają się wojskowym aero- 
planem na miejsce uroczystości po- 
seł Filipowicz, minister Stetson i 
prof. Dyboski. Wczoraj w Pittsurgu 
odbyły się uroczystości Pułaskiego, 
na których byli obecni: poseł Fili- 
powicz, Wacław Sieroszewski i ;płk. 
Głogowski. Uroczystość rozpoczęła 
msza polowa. Następnie odbyła się 
defilada stowarzyszenia amerykań- 
skich weteranów i pochód w stro- 
jach historycznych. Wieczorem w 
klubie uniwersyteckim odbył się o- 
biad, następnie zaś uroczysta aka- 
demja. 

Pielgrzymka Śląska w Rzymie. 
RZYM, 8.X (Pat). Wczoraj rano 

przybyła do Rzymu pielgrzymka 
śląska pod przewodnictwem biskupa 
śląskiego Lisieckiego. Pielgrzymkę 
oczekiwali na dworcu nuncjusz apo- 
stolski Marmaggi, chargć d'affaires 
ambasady polskiej przy Watykanie 
p. Janikowski i radca ambasady pol- 
skiej przy Kwirynale p. Tomaszew- 
ski. Pielgrzymka składa się z prze- 
szło 400 osób. W ciągu dnia zwie- 
dziła ona bazylikę św. Piotra; dziś 
odbędzie spowiedź jubileuszową, 
jutro zaś przyjęta będzie na audjen- 
cji przez Ojca Świętego. 

Delegat min. Oświaty przy 
internacie dla teologów 

prawosławnych. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

Minister. oświecenia mianował 
dyr. Zagórowskiego delegatem swoim 
przy państwowym internacie dla te- 
ologów prawosławnych, studjujących 
w Uniwersytecie Warszawskim. 

Konferencja kolejowa. 
BUKARESZT, 8-X. (Pat). Wczo- 

raj rozpoczęły się tu prace konfe- 
rencji kolejowej  czechoslowacko- 
polsko-rumuńskiej. Konferencja ma 
na celu zaprowadzenie komunikacji 
tranzytowej przez strefy pograniczne. 

„Herriot w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 8-X. (Pat). Dziś przy- 

był do Wiednia Herriot, który wie- 
czorem wygłosi wykład w wielkiej 
sali Konzerthausu na temat Paneu- 
ropy. 

  Nauczycielki 
poszukuje rodzina żydow- 

Za książeczkę sta- 
nu służby oficerskiej 

i kartę mob. wydane przez 

Nr. 231 (1576) 

Konferencja amerykańskiej 
Federacji Pracy. 

TORONTO, 8-X. (Pat). Pod prze- 
wodnictwem Williama Greena roz- 
poczęła się wczoraj doroczna kon- 
erencja amerykańskiej Federacji 
Pracy. Na konferencję przybyli rów- 
nież przedstawiciele pokrewnych or- 
ganizacyj brytyjskich. 

„ Że złożonego sprawozdania wy- 
nika, że liczba członków Federacji 
wzrosła do 2933 tys., co świadczy o 
poprawie. Jest to jednak znacznie 
mniej, niż w roku 1920, kiedy to 
Federacja liczyła 4 miljony  człon- 
ków. Sprawozdanie zaleca między 
innemi zwiększenie ograniczeń imi- 
gracyjnych, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o emigrację z Europy Środkowej i 

eryki łacińskiej. R 
Pozatem sprawozdanie kładzie 

nacisk na kontynuowanie wysiłków, 
zmierzających do wprowadzenia 8- 
godzinnego dnia pracy i 5-dniowe- 
go tygodnia pracy. 

Nieprzerwany tydzień pracy 
w Z. S. R. R. 

MOSKWA, 8. X. (Pat). Agencja 
TASS. Praca w fabrykach, „siec 
siębiorstwach szeregu  instytucyj, 
które przeszły na nieprzerwany ty- 
dzień pracy, ruch na ulicach i prze- 
pełnienie w magazynach — wszyst- 
ko to nadało Moskwie w ostatnią 
niedzielę wygląd zwykłego dnia. 
Prasa zauważa, że chociaż oficjalne 
przejście na nieprzerwany tydzień 
pracy, w-g systemu 5 dniowej pra- 
cy, przewidującego na każdego ro- 
botnika i urzędnika dzień odpoczyn* 
ku po 4 dniach pracy, miało być 
wprowadzone dopiero w pażdzierni- 
ku, to jednak wielka liczba fabryk 
i przedsiębiorstw wprowadziła ten 
system już w końcu września. Kil- 
ka centralnych władz rządowych 
przeszło już również na nowy зу- 
stem pracy. W armji czerwonej o- 
głoszono rozkaz, wprowadzający 
nieprzerwany tydzień pracy. 

Szczegóły aresztowania 
międzynarodowego oszusta. 
RYGA, 8-X. (Pat). W związku z 

aresztowaniem międzynarodowego 
oszusta Henryka Motty komunikują. 
następujące szczegóły: Motta przy- 
był do Rygi z Polski, gdzie udało 
mu się podobno w jednym z 'ban-- 
ków drogą oszustwa uzyskać więk- 
szą sumę pieniędży., 

Przedtem oszust grasował w 
Niemczech. Motta ściągnął na sie- 
bie podejrzenie tem, iż nosił orde- 
ry francuskie, podczas gdy obywa- 
telom szwajcarskim niewolno nosič- 
odznaczeń francuskich. 

-— ass — 

NAJLEPSZY 

górnośląski 
W Ę GIE koncernu „PROGRES“ 

oraz koks wagonowo 1 od jednej tonny 

w zaplombowanych wozach dostarcza 

Przedstawicielstwo Handlowo - Przemysłowe 

M. DEULL 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3-6, tel, 811 

Składy węglowe: Słowackiego 27, tel. 14-46 

egzystuje 

od r. 1890 

  

  

STARĘ PLUSZE i AKSAMITY 
odświeża się wytłaczając najnowsze desenie. 
Wilno, ul. Jasińskiego Nr. | m. 2, tamże 

  

plisowanie, karbowanie i  dekatyzowanie 
materjałów. 2832 

zk otrzymać 
Dwie panienki, | CHCESZ Ci: 

Musisz ukończyć kursy 
fachowe korespondencyj- 
ne profesora Sekułowicza 

w wiośnie życia, przy- 
stojne, zgrabne, intoli- 
gentne, pragną poznać 
dwuch inteligentnych pa- 
nów na dobrych stano- 
wiekach, Młodzi nie są 
brani w rachubę. Nieano- 
nimowe oferty do „Kur. 
Wileńsk." pod „Wiśka* 

i „Ritka“. 2013 

  

Z: książ. wojsk. wy- 
daną przez P. K. U. 

Lida na imię Piotr Kie- 

Warszawa, Żórawia 42 H. 
Kursy wyuczają listow- 
nie: buchalterji, rachun- 
kowości kupieckiej. kore- 
spondencji handlow., ste- 
nografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania 
na maszynach. towaro- 
znawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckie- 
go, pisowni oraz grama- 

  
2—8 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., 
z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w 

za tekstem 10-cio lamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druku ogłoszeń, 

tyki polskiej, Po ukoń- dyk, rocznik 1906, unie- 

żnia si 8. czeniu świadectwa, Żądaj- 
ważnia się. 2836 ak 

S eik i 
KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. „odpowiedz. 

DRUKARNIA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afi i wszel- 
kiego r roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

"MAE 
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Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. 

„Kucjer Wileński" S-ka z ogr. Odp. Druk. „Znicz* Wiino, ul. Ś-to Jańska 1, telefen 3-/0. 

  

  

ska na wyjazd—Głębokie 
Pierszeństwo- absolwent- 

ki gimn. państw. 
Zgłoszenia: Końska ] —28 
2831 od 3—4 pp. 

Duży 

DOM 
w centrum miasta 

z dochodem 25.000 złotych 
sprzedamy dogodnie. 

Wil. Biuro Komis -Handl. 
Mickiewicza 21, 2 

i 

SZYBKO, TANIO 
i FACHOWO 

piszemy na maszynach 

Wil. Biuro Komis.-Handl- 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

2834 

Sprzedam 

DOM 
na Zwierzyńcu przy 

ul. Dzielnej 17/45. 

Dowiedzieć się: 

Ul. Lwowska 12-4 

OSZCZĘDNOŚCI 
przyjmujemy na oprocen- 
towanie zabezpieczone 
najpewniej hipotecznie 

bądź wekslowo 
wileńskie Biuro 

Komisowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 125. 

Kwalifikowany 

NAUCZYCIEL 
przygotowuje w  zbioro- 
wych lekcjach do egza 

minu wstępnego do 

SZKOŁY TECHNICZNEJ, 
Seminarjum nauczycielsk. 
i innych. Również przy- 
gotowuje do egzaminu z 
siedmiu oddziałów szkoły 
powszechnej na świa- 
dectwo. Zgłoszenia ul. 
Krakowska 1. 31, m. 6 
od 4 do 6 g. wieczorem. 

  

        

KRADZIONO książecz- 
kę wojskową oraz kartę 

mobil. wydaną przez PK 
więciany na imię Antoni 

Kocialowicz. Roczn. 1903 
zam. wieś Sipowicze, gm. 
Bohwi, pow. Brasławsk. 

unieważnia się. 2805   

P. K. U. Wilno — miasto 
na imię Martusewicza Gu- 
stawa, unieważnia się. 2828 

Do sprzedania 
dębowa szafa do ubrania 
rozbierana, Bakszta Nr. 4 
Związek Drukarzy, od g. 

7—8 wiecz. 
  

Dr. med. 

MARJAM МЕНЕ 
Adjunkt kliniki skórno- 
zyfil. Uniwersytetu 5.B. 

PO POWROCIE 
wznowił przyjęcia. 

Wileńska 34 miesz. 3. 

Przyjm. od 4—7 ppoł. 
2840 

Młody człowiek 
(chrześć.) z maturą, wła- 
dający biegle językiem 
niemieckim i piszący na 
maszynie poszukuje zaję- 
cia. Ewent. jako prakty- 
kant do banku lub biura 
handlowego. Łaskawe 

zgłoszenia pod „sumien- 
ny“ do adm. „K. W.* 

Energiczny 
handlowiec 

magazynier z długoletnią 
praktyką przyjmie posa- 
dę. Oferty do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Ma- 
gazynier“. 2453 

Maszynistka- 
biuralistka 

poszukuje stałej lub cza- 
sowej pracy. 

Zgłoszenia do „Kurjera 
wileńskiego* pod „Ma- 
szynistka“. 2455 

Buchalter- 
bilansista 

przyjmie posadę stalą, 
lub godzinową. 

Zgłoszenia do „Kurjera 
Wileńskiego* pod „Bu- 
chalter“. 2452 

Nauczycielka 
z uniwers. wykształceniem 
po studjach zagranicą daje 
LEKCJE ANGIELSKIEGO 
oferty do „Kurjera Wil." 

pod M. N, 2806 

  
  

  

  

od godz. 6—7 wiecz. we wtorki I piątki. Rękopisów Redakcja nie 

Drukarnia — ml. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

w tekście I, II str. —30 gr., III, IV, V, VI—35 gr, za tekstem — 15 gr., kronika rekl. - komante 

numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

    
   

я LEKARZE 5 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCZ. 
NE, SKÓRNE 1 anallzy ie- 
ANR UE 9-13 

Mickiewicza 4 
tel. 1090. W.Z. P. 73 

DOKTOR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY-- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater' 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 1902 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 | 5— 7 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów moczo- 

wych, Elektroterap. 
(Diatermia) 

od 8—1, od 5 — £ wiecz 
  

Kobieta-Lekars 

Ir. ZeliowiCZOWA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

у 1 ой 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 182. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
9а 9 —- 1 i 38 —7. 

(Telef. 921). 

Akuszerka 

Marja dregaiia 
przyjmuje od 8 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4. W. Zdr.   Nr. 8098. 

zwraca. Dyrektor wydawe 

  

Redaktor odpowiedzialny Józet Jurkiewicz.


