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URJER WILEKGN 
yehodzi eodziennie próea dni poświątecznych. 
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Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

leńskiego" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od %—ów. 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

zoo Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 

j wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

20, na 4-ej stronie 
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г ! 
„т
 

ВОВЕЖЕОНИНИС ЕЛЕ CODE 

NA SEZON SZKOLNY 

            

ul. Mickiewicza Nr. 6. 

    

P. $. spisy podręczników używanych w szkołach posiadamy na miejscu. 

    

   

  

PROFESOR DOKTOR 

w. JASIŃSKI 
wznawia przyjęcia 1-go września b. r. 

CHOROBY DZIECI 

Mickiewicza Nr. 1, m. 18 

przyjmuje we z. czwartki I soboty 

o 

DZIŚ O GODZINIE 12|. PO POŁODNIO 
odbędzie się 

W sali kina „HELJOS“. 

ZGROMADZENIE PUBLICZNE 
na którem 

Prof. Dr. KAZIMIERZ BARTEL 

b. minister Kolei Poseł na Sejm Prezes Klubu Pracy, wygłosi przemówienie pod tytułem: 

3-5 

  

Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. З 

Br. B Oisejko | 

od godz. 1—3 po poł. 

a 

Akuszerka-masažystka   Obecna sytuacja Gospodarcza i Finansowa Polski, 
ui. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 

od godz. 8-ej rano do 7-ei wiecz. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) | 

t 
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Palta gumowe 

Jesionki po 60, 98, 115 zł. ' 

Palta watowane od 182 zł. 

Bielizna, galanterja, kapelusze 

  

po cenach umiarkowanych 

Aradėjollkoujey 
ЕЕ uno Michtewiczo 6. 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

Do wszystkich Zakładów Naukowych poleca 

Księgarnia św. Wojciech 
WILNO, Dominikańska 4, telef. 845. й 

Zamówienia zamiejscowe wysyłamy odwrotnie 

P. P. Księgśrzom wysyłamy wyaawnictwa własne; Książnicy—Atlasu, Ossolineum 

oraz K. S Jakubowskiego z oryginalnym rabatem. 

  

(S SAN IDA i S LTS 

Konseruotorjun Muzyczne w ММ 
(z prawami) 

Pi. Orzeszkowej Nr. 9. 

solowych i orkierstrowych. Śpiew so- 
chóralny. Solfegio. Przed- 

  

Księgarnia Wacława Mikulskiego 
Wilno, Wileńska 25. Tel. 664. 

poleca 

Podręczniki Szkolne 
dla wszystkich Zakładów Naukowych; a także  Kajety, 

Bruljony, Mapy, Globusy ete. Ponadto kupuje i sprzedaje 

Podręczniki używane 

  

      

    

  

Nauka gry na instrum. 
lowy. Zespoły: kameralny, orkiestrowy, 
mioty teoretyczne. Historja muzyki. 

Wpis zniżony. 

Zapisy nowowstępujących oraz dotychczasowych uczniów i uczenic od 

dn. 19 sierpnia. Początek zajęć dn. 1 września. Sekretarjat czynny od godz. 

4-ej do 6-ej wiecz. 

  

   
   

      

   

Sha 1 ai lain: | 

oraz zamienia na nowe. Ik IUĄ(e| SIĘ młodziey | 
Zamówienia dla szkół Wiejskich uskutecznia odwrotnie. H Kapelfsze | 

i ODDZ ( ООЬО Čzapki | 
ca 1 Fartuszki 

POPIERAJCIE PRZEMYSŁ KRAJOWY Ё Р°ё`%’${; 

D. H. „Blawat Wilenski“ Wstążki NS pania 
Wilno, Wileńska Nr. 31, tel. 382. Teczki do książek czekoladki 

POLECA towary wyłącznie fabryk krajowych na sezon jesienny: szewioty, gdm- Try koty ipantofle- marcepan 

garny granatowe | czarne. Płaszcze męskie jesienne, gotowe i na zamówienie. do gimnastyki karme 

Kołdry, poduszki, wata, watolina | pierze, Chustki rozmalte, pończochy, skarpetki, Wielki wybór bombenierek 

fartuszki szkolne alpagowe. Kalosze Dużo nowości 

Ceny niskie. Za gotówkę I na raty. 
    póleca O. KAUICZ 

Wilno, ul. Zamkowa 8. 

p
 

z Warszawy 

wiersz milimetrowy 30 groszy. 

na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Towary otrzymuje się 3 razy tygodniowo 

Cena ogioszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

Układ ogłoszeń na l-ej str. 

  

(ISSN WSPUZINESZODOAEE KIEPAS 1010 p а 

Uwaga! 

Ksiegarnia Gebethnera i Wolffa i S-ki w Wilnie 

poleca: Padręczniki szkolne dla średnich zakładów naukowych i szkół powszechnych. 

  

Wiadomości poliiyczne. 
Komuniści paryscy u- 

siłowali, na znak pro* 
testu przeciwko roz: 
strzelaniu trzech ko- 

| munistów w Warszawie, rozpocząć 

| manifestację na placu Opery, przed 

jstacją Salnt Lazare i na ulicy Mont- 

martre. Poiicja nie dopuściła do ma* 

nifestacyj, przyczem na placu Opery 

kilku policjantów uległo poranieniu. 

Policja zaaresztowała około 100 ko- 

munistów. 

| W przewidywaniu  manifestacyj 
, komunistycznych obstawiono silaemi 
posterunkami policji gmachy  po- 

selstw: polskiego, bułgarskiego i ru- 

muńskiego oraz mieszkania urzędai- 

ków. 

Komuniści 
demonstrują 

| w Paryżu. 

    

   

  

   

                          

   

                                        

   

  

Dzienniki belgijskie 

Układ o bez- pochwalają bez wszel: 

pieczeństwie klch zastrzeżeń słusz- 
ność argumentów, za- 

wartych w pocie francuskiej i zwra* 

cają się one stanowczo przeciw uwa* 

gom urzędowych doniesień berliń- 
skich. Niemcy mimo wszystkie poko- 

jowe zapewnienia chciałyby zawrzeć 
tylko taki układ, któryby im oddał 

kolonje I zwolnił je równocześnie z 

pewnych ciężących im postanowień 

Traktatu Pokojowego, zwłaszcza z o* 

bowiązku przeprowadzenia rozbroje- 

nia. To też przyklasnąć należy stano= 

wczości, z jaką p. Briand powiada, 

że przyszły układ o bezpieczeństwie 

nie może naruszać- Traktatu Pokojo- 
wego. 

Socjallści a 
Liga Naró- 

dów. 

Komisja do spraw 
pokoju odbywającego 
się w Marsylji kongre- 
su socjalistycznogo, ©- 

siągnęła porozumienie co do tekstu 
rezolucji, mającej być przedstawioną 
na plenum. Rezolucja domaga się u- 
możliwienia wszystkim krajom wstą* 
pienia do Ligi Narodów oraz deino- 
kratyzacji tej instytucji, przyczem art. 
19 paktu winien być tak sprecyzo- 
wany, by stał się skutecznym.  Na- 
stępnie rezolucja zaleca utworzenie 
międzynarodowej rady ekonomicznej 
i obowiązkowy arbitraż w konfliktach 
wszelkiego rodzaju. Nie załatwione 
dotychczas zagadnienia, wynikające 

ze sprawy odszkodowań długów, win: 

ne być rozwiązane zgodnie z po- 

stulatami socjalistycznemi. Liga Na- 

rodów powinna przygotować organi- 

zację konferencji w. sprawie powsze” 

chnego rozbrojenia. W dalszym cą- 

gu rezolucja domaga się wprowa” 

dzenia w życia protokułu genewskie- 

go i oświadcza, że pakty pomiędzy 

poszczególnemi peństwami zdaniem 
komisji nie wystarczające, nie powin- 

ani sprzeciwiać się arbitražow! i roz: 

brojeniu. Muszą one podlegać kotro- 

li Ligi Narodów, do której winny 

wejść 
dla wszystkich prawach i obowiązs 

kach. W końcu rezolucja przeciwsta” 

wia twórczą wolę socjalizmu mrzon* 
kom bolszewickim i slepej destruk- 

cji, (Pat.). 
Kongres socjalistycz=- 

ny uchwalił w sprawie 
Marokka rezolucję do* 
magającą się szybkie= 

go ogłoszenia Fbd-el-Krimowi warune 
ków pokojowych francusko - hiszpań: 

skich i zawieszania działań wojen* 

nych, skoro tylko rokowania będą 

mogły być podjęte. (Pat.).   
ny zawierać żadnej tajnej klauzuli, | 3 

Niemcy i Rosja na równych ©
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Niepokojące błędy. 
Nawet carat, przywykły do rzą- 

džėnia bagnetem, nie lekceważył ni- 
gdy potrzeby opierania sią na jednej 

bodaj warstwie ludności. Pamiętał o 

tem nietylko na terytorium Rosji 

rdzennej, ale i w krajach podbitych» 

obcoplemiennych. Więc w Polsce ko- 

kietował chłopstwo (oszukiwał je, 

wprawdzie, ale i faworyzował pod 

wieloma względami), w t. zw. pro- 
wincjach Nadbałtyckich dbał o sym- 

patję baronów niemieckich; tu przy: 

milał się szlachcie, tam mieszczan- 

stwu, ówdzie masom ludowym, chcąc 

je w potrzebie mieć po swojej stro- 

nie. Tak postępowała również Fustrja; 

nawei przedwojenne, hakatystyczne 

Niemcy liczyły na to, że — mimo 

prześladowań—dają coś wartościowe: | 

go Wielkopolanom: ład i dobrobyt. 

Z ciężkiem sercem jednak zada- 

jemy sobie dziś pytanie, co Rzecz- 

pospolita Polska daje tutejszemu kra 

jowi i na jakich żywiołach pragnie 

panowanie swoje oprzeć? A 

Pisaliśmy w numerze wczorajszym o | 

ignorancji warszawskiej, wspominając, 

że na skórze naszej boleśnie się ona 

odbija. | rzeczywiście, ignorancja ta, 

sumiennie reprezentowana zarówno , 
przez rozsiadających się po ministe- 

rjach dygnitarzy, jak i przez nasyła- | 

nych nam Bóg wie skąd drobnych | 

  
' 6. 

czekają na nią, liczą na nią i—coraz 
bardziej się niecierpliwią. 

A cóż staje na przeszkodzie reali- 

zacji tego projektu? Pieniądze— rzecz 
najważniejsza—są, budulcu także nie 
brak. 

Brak tylko rozumu, wygnanego z 

dygnitarskich głów przez tępy, au- 

strjacki biurokratyzm. 
Na stanowisku dyrektora odbu- 

dowy zasiada w Warszawie niejaki 

Pp. Kruk, który—sądząc z jego zarzą- 

dzeń—zupełnie sobie nie zdaje spra- 

wy z ich następstw. Można to wy- 

tłumaczyć jedynie zupełną ignorancją 
w zakresie potrzeb i stosunków na- 
szego kraju—jgnorancją, która wszak 

nietylko panu Krukowi nie odbiera 
śmiałości dysponowanie, co i jak ma 

być tu robione. Gdyby nie ta, tak 

popularna w Polsce ignorancja — są- 

dzilibyšmy, że na czele odbudowy 
' stoi człowiek niepoczytalny. 

Weźmy taki oto przykład. 
Jest zniszczona wieś, której go- 

spodarze uzyskali kredyt na odbudo- 

Wpobliżu lasy wycięte, ala są 

trochę dalej. Starosta rozpisuje kon- 

„kurs na wyrąb i zwózkę. Niebawem 

drzewo leży już i czeka przewie- 
zienia. 

Nagle przychodzi protast p. Kruka. 
Nie godzi się on na zbiorowe or- 

Dija gondarca, & 
ly I. die 

Podana przez nas wczoraj wiado- 
mość o tem, że Bank Polski rozpo- 
czął kupno i sprzedaż walut po ce- 
nach odpowiadających zagranicznym, 
czyli że Bank Polski przystosował się 
do notowań nieoficjalnych, wymaga 
bliższych wyjaśnień. Oznacza ona, iż 
p. Grabski poniósł świeżą porażkę, 
która pozostaje w ścisłym związku z 
krążącemi pogłoskami o  dymisji 
premjera. 

Jest bowiem publiczną tajemnicą, 
iż od pewnego czasu zaznaczyła się 
znaczna różnica zdań między p. Grab- 
skim, @ prezesem Banku Polskiego 
p. Karpińskim, dotycząca poprawy 
naszej waluty. 

Pan Karpiński stanął na słusznem 
stanowisku, że kres należy położyć 
fikcji, jakoby złoty miał u nas tę siłę   

kacyków, doprowadziła do tego, że ganizowanie zwózki drzewa. Powołu- 
} ię na przepis, že pomoc rządo- sympatje dla rządów polskich topnie- „Jac s 

sz sok na dzień. Dziś niema już "A ma być udzielana włościanom 
warstwy, niema narodowości, któraby | indywidualnie, żąda: niech każdy chłop 

„ly, pisma, stowarzyszenia, Żyda każ- 

-. lerancji obyczajowej, 

. dolność do entuzjazmu, rozlazła Pocz- 

  

nie zarkala. „Jedzie oddzielnie i drzewo sam sobie 

Żubra polskiego nastraszono re- 

formą rolną, chłopu sadza się pod 

nosem osadnika wojennego, Litwi- 
nowi i Białorusinowi zamyka się szko- . 

i 

! 

+ dego traktuje się jak bolszewika. 
Wszystkim się dokucza, wszystkich 

się drażni, a co daje się wzamian?.. 
Administrację, która aż nazbyt czę- 
sto patrzy przez palce na samowolę 
różnego stopnia „Muraszków”. Poza- 
tem olbrzymie ciężary podatkowe, 
ściągane zarówno bezwzględnie, jak 
bezładnie. 

Strach bierze pomyśleć, coby się i 
stało, gdyby niespodzianie carat od- ' 
żył i po kraj ten wyciągnął łapę, 
Niemal wszystko rwałoby się pod je: 
go skrzydła, rwałoby się dla przy- 
wrócenia dawnych „dobrych” czasów. ' 
Nie przeklinać nam, ale raczej blo- 
gosławić wypada bolszewików, że do- 
tąd Rosję w pazurach trzymalą i z 
owej tęsknoty czynią nieziszczalne | 
marzenie. i 

Była chwila, że—sądziliśmy—rząd ' 
zaczął orjentować się, iż złą obrał | 
drogę. Hasło „odbudowy”, rzucone | 
przez p. Thugutta, istotnie mogło 
podniecić gasnące sympatje mas tu=' 
tejszych dla państwowości polskiej. 

Ale p. Thugutt odszedł i odbudo*- ‘ 
wy niema. 

Tymczasem wyniszczone rzesze 

oo
h 

    

Teatr w Wilnie. 
Wszak to upłyneło tego roku w 

czerwcu bodej, lat 20, jak wznowione, 
zmartwychwstałe słowo polskie, pa- 
dło z desek teatrzyku w ogrodzie Bo- 
tanicznym, gdzie Ludowa i Leszczyń: 
ski odegrali jedno aktówki Fredry i 
Sienkiewicza. 

Dwadzieści lat, to już okres сла- ' 
Su, © którym można coś powiedzieć, * 
w czem się można zorjentować co“ 
do nastrojów publiczności, jej przy- 
wiązań i upodobań. Tem bardziej, że 
mimo radykalne „zmiany polityczne, 
społeczne i finansowe, Wilno, ze 
wszystkićh pięciu stolic Rzeczpospo- 
litej polskiej, najmniej zię w swej du- 
chowej istocie zmieniło. Jego nie 
pozbawione uroku i stylu z dawnych 
wieków parafjaństwo, jego świętosz- I 
kostwo, przy szerokiej w praktyce to- ' 

ospałość i brak 
zmysłu społecznego, zamknięcie się 
w ciasnych kółkach, obojętność i niez- 

  

  

ciwość i niewykorzenione niechluj- 
stwo, wszystko to przetrwało wojnę, | 
1... rediyivus, jako kwiatki na niwie ' 
Ojczystej, wypleniane bezskutecznie, 
Przez import elementów z bardziej 
cywilizowanych części państwa, kolo- 
nizujący tubylców. 

Na tle takiego społeczeństwa, roz-! wijała się więc instytucja kulturalna, | 

przywozi. 

Pan dyrektor odbudowy nie wie 

i nie chce wiedzieć, że zniszczeni 

chłopi msją przeważnie szkapiny bar- 

dzo słabe, że fatalne nasze drogi 

wymagają specjalnych koni dla prze- 

wożenia tak wielkich ciężarów; że 

odrywanie poszczególnych włościan 

od zajęć gospodarskich jest w rezul- 

tacie znacznie kosztowniejsze, niż 

powierzenie zwózki jednemu przed- 
siębiorcy. Nie go to w Warszawie 

nie obchodzi. Chłopi jechać nie mo- 

ga, więc niech zrąbane drzewo gnije. 

l gnije. 

A podobnie jak gnije ów budulec 

w konkretnym wypadku, przedsta- 

wionym powyżej, tak pod rządami 

tego rodzaju Kruków gnije 

które miało odrodzić ufność tutejsze- 

go ludu do polskich rządów. 

Biurokratyczna zarozumiałość przy 

kapitalnej nieznajomości warunków, 

w jakich nasz kraj żyje, sprawia, że 

Warszawa, zamiast przyciągać, Wileń- 

szczyznę coraz dalej od siebie odda- 

Is, coraz bardziej do siebie znie- 

chęca. 

Oby nie spostrzegła tego za póz- 

no na nasze i jej własne nieszczę- 

ście. M. E 

  

Czytajcie „Kurjer Wilef.“. 

ze szczęšciem bardzo rozmaitem. Žre- 
asumować by się ta 20 letnia histor- 
ja dała w krótkich słowach. O ile Wil- 
nianom ktoś teatr fundował, to cho- 
dzić raczyli, o. ile sami musieli go 
podtrzymać, utrzymać i wspierać... 
bywaj zdrów; mogli artyści z głodu 
umrzeć, mogło grozić zamknięciem... 
„PF ot, coż zrobisz?! Słyszę z teatrem 
kiepsko”, i tyle... Zaczęło się od Mło- 
dziejowskiej; bogata krasowa dzie- 
dziczka, pokochała sztukę i rzucała 
swe ukraińskie, czy wołyńskie docho- 
dy na bruk wileński, tułając się od 
Sali Miejskiej do Ratusza, i postawiw- 
szy pierwszorzędnie swój zespół ścią- 
gała tłumy, rozczulone szczerze, że 
wreszcie znów jest teatr polski w 

| Wilnie. 
Z tego rozczulenia wynikło Tow. 

Popierania sceny i ten rezultat, żep. 
Młodziejowska wyjechała z Wilna z 
grubym deficytem i bardzo szkarad- 
nym zbiorowym prezentem, jakimś 

| metalowym modelem drewnianego te- 
atrzyku u Bernardynów, wykonanym 
według wskazówek prof. Ruszczyca. 
Grała potem Działówka artystów, wy» 
budowała spółka akcyjna pod przewod- 
nictwem pp. Bohdanowicza, Zawadz- 
kieego i Milewskiego, niefortunny 
gmach na Pohulance, który zaraz po 
pierwszem przedstawieniu przerabiać 
trzeba było, bowiem ludzie nie widzie- 
eli i nie słyszeli nic, zapłaciwszy za 
miejsca. 

Różne dyrekcje: Popławskiego, O- 

kupna co dawniej. Faktem bowiem 
niezbitym jest, że dwoistość kursów 
wpływa ujemnie na podaż walut na 
giełdzie oficjalnej, tudzież dezorjen- 
tuje się życie gospodarcze. 

Prezesa Banku Polskiego poparły 
również instytucje gospodarcze, któ 
re jak Związek Banków lwowskich 
nprz., zażądały zrównania kursu 
oficjalnego z kursem faktycznym. 
Pan Grabski z podziwu godnym upo- 
rem nie chciał jednak uznač racjonal- 
nego stanowiska prezesa Banku Pol- 
skiego. Dopiero pod naciskiem groź 
nej rzeczywistości, dopiero na sku- 

czych p. (irabski musiał się poddać 
żądaniu p. Karpińskiego. 

o dymisji p. premjera. 
Dektrynerstwo, tak charaktery- 

styczne dla p. Grabskiego,   
ziarno, | 

lczęsto zupełnie dla nich nowe, wi- 

na nim na każdym niemal kroku, 
dowodząc jednocześnie jak problem 
gospodarczy i skarbowy są ze sobą 
ściśle zespolone. 

Oto klasyczny tego przykład: p. 
premjer zdobył się na radykalna 
środki, mające na celu uratowanie 
złotego, wówczas gdy fundu<z sena- 
cyjny wynoszący w grudniu roku 
ubiegłego 250 miljonów obniżył się 
na początku bieżącego miesiąca do 
90 miljonów. 

j P, Grabski dba zazwyczaj tylko 
o jedno zagadnienie, tracąc z oczu 

„ całokształt polityki gospodarczej pań- 
stwa. 

Wystarczy przypomnieć walkę z 
drożyzną i politykę ulg celnych, któ- 
re to sprawy niewątpliwie doniosłe, 
były swego czasu traktowane przez 
p. premjera fragmentarycznie, w 
oderwaniu od całości, 

Wprawdzie p. Grabski jast świet= 
„nym teoretykiem, profesorem nauk 

, gospodarczych i autorem niezmiernie 
cennych prac ekonomicznych, nie- 
mniej jednak nie posiada on poczu: 

| cia rzeczywistości i nie zdołał do- 
"tychczas stworzyć harmonji między 
teorją, a praktyką życia gospodar: 
czego. 

Zapoznawał on nieustannie zwią- 
zek przyczynowy, zachodzący między 
sanacją skarbu, uzdrowieniem życia 
gospodarczego, podporządkowując ca- 
łokształt polityki gospodarczej pań- 
stwa wyłącznie interesom złotego. 

Elementarną bowiem zasadą po: 
lityki gospodarczej jest, iż kurs pie- 
niądza zależny jest od stosunku 
emisji do pokrycia  kruszcowego 
„przedewszystkiem, a następnie od 

lejno próbowały szczęścia i nie sły- 
chać było, by ktoś bez długów i ka- 
tastrof finansowych zakończył swe 
sezony. Wojna, zwłaszcza okupacja 
niemiecka i bolszewicka doprowadzi 
ła teatr do minimum. Grywano jed- 
nak, i zbiedzona publiczność wileń- 
ska utrzymywała swych artystów-ama- 
torów, swą ciasną Lutnię, nie dają: 
upaść temu objawowi życia i kultu- 
ry polskiej, 

Rok 1919 — 20 rozpoczął się aż 
trzema imprezami: teatr na Pchulan- 
ce, operetka w Lutni, teatr żołnierski 
w starym, po'Ratuszowym gmachu. 

Najazd bolszewicki przerwał to 
wszystko, a kilkotygodniowa okupac- 
ja czerwonej armji, odbywała się w 
takich warunkach, że nikt nie miał 
dość sił moraliiych, by urządzać im 
prezy rozrywkowe. 

Za to zaledwie zniknął ostatni 
krasnoarmiejec z ulic przerażonego, 
zaplakanego i obdartego do lachma.- 
nów Wilna, już zaczęto w poczciwaj, 
starej Lutni, grywać z „bożej łaski", 
co się dało, ku ucieczce „kłumpia- 
rzy”, chodzących wytrwale na te, 

dowiska. 
Po 1920r. sprawa teatralna po- 

płynęła szerokiera morzem, rozpię- 
temi żaglami: opera, operetka, teatr 
drarnatyczny, popularny. Nie dwa, ale 
cztery grzyby w barszczku. Powoli,   

tek silnej wymowy faktów gospodar: ; 

konjunktur gospodarczych kraju. 
Pierwsze zależne jest od banku, dru- 
gie od stosunków gospodarczych i 
polityki gospodarczej rządu. 

Już angielski rzeczoznawca P. 
Hilton Joung zwrócił uwagę naszemu 
premjerowi, iż budżet państwowy 
jest stanowczo za wielki i że rząd, 
przystępując ze zbyt małym zapasem 
wysokocennych walut, opiera sanację 
na bardzo kruchych podstawach. 

Sfery zaś nasze gospodarcze 
skarżyły się ciągle na to, iż stoso- 
wany w takich rozmiarach nacisk po- 
datkowy podkopuje nasz organizm 
gospodarczy i tem samem zagraża 
aktywności naszego bilansu handlo- 
wego. 

Pan Grabski pozostał jednak „głu- 
chym na wszelkie wołania Życia 
gospodarczego. 

Jak przedstawia sie Sytuacja 
obecna? Wprawdzie, jak depesze do- 
niosły, uzyskaliśmy w amerykańskim 
F:deral Reserve Bank pożyczki w 
wysokości 10 milionów dolarów jak 
również resztę pożyczki, udzielonej 
nam przez Dom Bankowy Dillona, 
a wynoszącej 15 miljonów dolarów, 
przeznaczone są one jednak na pod: 
trzymanie kursu złotego, a nie na 
poparcie handlu i przemysłu, co jest 

, niemniej doniosłem zadaniem chwili 
obecnej. 

Nowouzyskane fundusze pójdą 
zatem na interwencję giełdową Ban- 
ku Polskiego zarówno zagranicę, 
i w kraju. 

francu   Oto gdzie tkwi źródło pogłosek | 

mści się 

BERLIN. 
, stępuje: 

„Rząd Niemiecki ma zaszczyt po 
24 sierpnia r. b. Wyrażone na końcu noty zdanie, 
miany not nie nadaje się do dalsze 
z zawarciem paktu bezpieczeństwa, 
lipca r. b. także Ze swej strony dał 

jak | 

Tak w ogólnym zarysie przedsta 
wia się polityka gospodarcza, stosO“ 
wana przez p. Grabskiego, a która 
byśmy określili: Von Fall zu Fall. 

Zarządzenia rządowe, szczególnie 
odnoszące się do ograniczenia przy* 
wozu mają — rzecz jasna —- cha* 
rakter czasowy i nie dadzą się utrzy” 
mać na dłuższą metę. Nadmierne 
utrudnienie bowiem przywozu nie“ 
których artykułów, których nie pro* 
dukujemy w kraju, wywołać może 
niepożądaną zwyżkę cen i oddziały” 
wać ujemnie na bieg naszego życia 
gospodarczego. 

Czas nejwyższy jest, ażeby skoń- 
czyć z paljatywami, które, jak wi" 
dzielišmy, są Środkami bardzo za- 
wodnemi. 

I Obok sprawy uzyskania znacznej 
į pożyczki amerykańskiej, najdonioślej* 
; SZĄ dla nas rzeczą jest stworzenie 
„Programu gospodarczego, który po- 
zwoliłby wyprowadzić kraj nasz Z 
obecnego chaosu. M. G—n. ' 

| ВИЫ gospodarcze. 
, Dalszy spadek dolara w Wilnie. 

W dniu wczorajszym dolar uległ 
w Wilnie dalszej zniżce. Z 5.80 spadł 
do 5.50. Stało się to najwidoczniej 
na skutek nowego zarządzenia p. pre: 
zesa Banku Polskiego odnošnia zrėw- 
nania kursu oficjalnego z kursem 

i faktycznym. 

  

nn 

Odpowiedż niemiecka na notę rządu 
skiego. 

Odpowiedź niemiecka na notę francuską brzmi jak na- 

twierdzić odbiór noty francuskiej z da. 
że kontynuowanie wy- 

go wyjaśnienia kwestji, związanych „ 
rząd niemiecki, który w nocie z 20 go 
wyraz życzeniu jaknajrychlejszego przy- śpieszenia wymiany zdań — podziela w zupełności. 

Rząd Niemiecki z tego powodu 
mości ustną propozycję ambasadora 
prawnicy;niemiecki, 
najkrótszym azasie, 

ijomienia się z poglądem 
„prawniczej i technicznej problemów, 

Wobec tego rząd niemiecki, po 
jw noc 

belgijski, francuski i wielkobrytański, 
ażeby rzeczoznawcom niemieckim dać możność zazna- 

rządów państw sprzymierzonych co do strony 

z zadowoleniem przyjmuje do wiado- 
Francji w Berlinie, aby rzeczoznawcy 

zabrali się w jak- 

które mają być dyskutowane”. 
wyłuszczeniu swego punktu widzenia 

z dnia 20 lipca co do szeregu najważniejszych spraw, sądzi, że w chwili obecnej może zrezygnować z dalszego pisemnego wyjaśnienia swego 

  

punktu widzenia i wypowiedzenia się o treści noty francuskiej, 
i 

P a 

1 { 
Н 

O spłatę dług 

Zasadniczem żądaniem rządu 

Układ, jaki Francja zawarła z An 

PARYŻ, Delegacja Belgijska, k 
przeprowadzenia rokowań w sprawie 
wróciła dzisiaj do Cherbourge, 

dania się do Paryża na naradę z p.   gdyż narady te uznano za ściśle 

malał, aneksja już się odbyła, wabić 
(nie było celu. Przeciwnie, teraz na- 
leżało nowych obywateli byłego W. 
Ks. Litewskiego, byłej Litwy Środko 
wej, a obecnie „Kresowców” ziemi 
wileńskiej, nałamać do wykonania 

|nałożonych na całe państwo cięża- 
rów podatkowych. 

Skończyły się złote czasy ježdže- 
nia do Warszawy kto w Boga wie- 
rzy (i nie wierzy) i przywożenia z 
tamtąd co raz większych worków (w 
miarę spadku waluty) miljonów, na 
wszelkie imprezy, jakie tu komu do 
głowy przyszły, a na które, dla zjed- 
nania „Kresów"*, sypano w Warsza: 
wie bez rachuby, zaś rozmieszczano 
często bez sensu, marnując grosz 
nie lada, 

Z teatrem też się tak stało. Dyr. 
Rychłowski, jak i ludzie dobrze obe: 
znani z miejscowemi warunkami, 
stwierdzał, że zdolność płatnicza Wil- 
na i jego aspiracje artystyczne, nie 
przenoszą się ponad teatr dramatycz- 
ny i koncerty wokalne, a co najwy- 
żej operetkę. Narzuconą operą za- 
rźnięto teatr dramatyczny. biegły 
rok był ciągłą walką dyrekcji i arty- 
stów na granicy skandalicznego ban- 
krutctwa. Widok to był nie budujący 

satysfakcję wszelkim mniejszościom 
narodowym, szoglądającym z ironją, 
jak to Polacy dbają o swój. teatr i   subwencyjki malały, zapał hojności podtrzymują swych artystów, 

Przewodniczący Delegacji, 
Theunis, zapytany przez dzieanikarzy, oświadczył, 

kich wyjaśnień o swej konferencji z sekretarzem Stanu, 
poufne. 

r 

ranowskiego, Wł. Baranowskiego ko- względem Wilna. w Warszawie też 

zaiste, ale za to sprawiający rzetelną | 

ów wojennych. 
Zobowiązania Francji wobec Ameryki. 

PARYŻ. Jak z Waszyngtonu donoszą, Rząd Stanów 
kazał wygotować pięć różnych projektów, 
rokowań finaasowych z delegacją francuską. 

amerykańskiego jest, by Francja zapła- ciła całą dłużną Stanom Zjednoczonym kwotę, t. j. 3,350 miljonów dola- rów z odpowiedniem oprocentowaniem. 

Zjednoczonych 
które stanowić mają podstawę 

glją w sprawie spłaty długów nie może w niczem krępować rządu Stanów Zjednoczonych. 

Powrót delegacji Belgijskiej. 

tóra bawiła w Waszyngtonie, celem 
umorzenia długów wojennych, po- 

b. Minister 
że nie ma zamiaru u- 

Caillavx. P. Theunis odmówił wszel- 
p. Mellonem, 

Obecnie zabagniona sprawa te- 
atrów wileńskich, nie wybrnęła jesz 
cze z zamętu istnego grzęzawiska, w 
jakie ją wpchnęła, z jednej strony 
ingerencja władz warszawskich, na- 
rzucająca imprezę operową po nad 
możność finansową Wilaa, a nie а- 
jąca na to dostatecznej subwencji, z 

(drugiej zaś strony obojętność społe- 
czeństwa. 

| Niech nikt nie wini ustępującej 
, dyrekcji p. Rychłowskiego i p. Śmia- 
łowskiego. Ci co z blizka patrzyli na 
„ch trudy i kłopoty, na szukania spo- 
sobów zaradzenia trudnościom finan- 
sowym, nie obniżając zbytnio pozio- 
mu teatrów, oraz starania w kierun- 
ku zaznajomienia Wilna z najnow- 
szemi sztukami międzynarodowego 
rapertuaru, w interpretacji wszystkich 
sławnych polskich artystów, ci nie 
mogą nie złożyć im wyrazów uzna- 
nia. Przez pięć lat,"pod ich dyrek- 
cją, teatr wileński był dobrym, inte- 
resującym teatrem wyrabiającym w 
oczach zainteresowanej części pub» 
liczności, artystów młodych jeszcze i 
nie pewnych swych dróg, ale talenty 
świadome swej wartościi nie przeciętne 

Szalona praca i nie możność о- 
pracowywania ról, przy szybko na: 
stępujących premjerach, wpłynęła w 
wielu wypadkach na płytkość i po- 
biežnošė gry, u niektórych, mniej 
zdolnych artystów, lecz dała wszyst 
kim wprawę, możność przerobienia 
wielkiej ilości ról i repertuaru, Roz"   
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Z Kowna. 
Nowa fala represji antypol- 

skich. 

Z Kowna donoszą о nowej fali 
Tepresji przeciwko szkclolctwu pol- 
sklemu i mieszczaństwu polskiemu 
W Litwie. 

Ministerstwo Oświaty nakazało 
Zamknąć zupełnie 4:0 klasose pry- 
Watne progimnazjum polskie w Tel- | 
Szach, jak również V tą i Vl-tą klasę i 
W prywatnem progimnazjum polskiem 
W Wiłkomierzu. 

Minister rolnictwa p. Krupowiczus 
skonfiskował (rzekomo na cele re- 
Ormy rolnej) wielki gmach, położony 

W śródmieściu Poniewieża, a ofiaro- 
Wany niedawno przez spadkobierców 

P. Montwiłła dla gimnazjum pol 
sklego w tem mieście; gimnazjum 
łaś polskie w Poniewieżu walczy z 
Nieprzepartemi trudnościami lokalo- 
Wemi, 

W ostatnich czasach władze litew: 
skie, dążąc do osłabienia polskiego 
żywiołu w miastach — skonfiskowały 
Pod pozorem reformy rolnej cały 
Szereg placów i domów, należących 
do Polaków w miastach i miastecz- 

kach Litwy. Jaskrawe te nadużycia 
Ustawy rolaej miały miejsce, między 
Innemi, w Szawlach, Cytowianach i 
Rakiszkach. 

Średnie szkolnictwo polskie w 
Litwie, budowane z taką usilaošcią 
przez znękaną mniejszość polską, o- 
trzymało nowy cios, najdotkliwszy z 
dotychczasowych. (Wilbi). 

Przeciwko pertraktacjom z 
Polską. 

KOWNO. 28.VIII. (tel. wł.). 25 b. 
m. odbyło się posiedzenie sejmowej 
komisji do spr. zagr., na którem min. 

arneckis referował o sytuacji poli- 
tycznej w związku z mającemi się 
Tozpocząć pertraktacjami polsko li 
tewskiemi. Przedstawiciele opozycyj- 
Nych partji sejmowych zarzucali mi: 
nistrowi, że rząd już postawił ich 
Wobec faktu dokonanego, gdyż wy- 
słano przychylną odpowiedź na pro- 
Pozycję Polski 1 wyznaczono  dele- 
gację. Przedstawiciele litewskich na- 
lodowców  d-r. Stangatis i Tolusz- 
Szis, wogóle krytycznie się zapatrują 
lą projektowane pertraktacje z Pol: 
ką. Zdaniem. endeków litewskich 
szelkie pertraktacje z Polską, oraz | 

Wynikające z tego podpisanie umo- 
wy, może w rezultacie. osłabić po- 
Zycję Litwy w konflikcie polsko-litew- 
skim i ujemnie wpłynąć na sprawę 
Wyzwolenia Wilna. 

Większością głosów uchylono re- 
žolucję narodowcėw krytykującą per- 
traktacje z Polską. 

1 państw hatyckich. 
'Estonja. 

Estońskie manewry. 

TALLIN. 27.VIII. (tel. wł.) Po po- 
Wrocie z Polski szefa sztabu general- 
ego, gen. Tyrwanda — ostatecznie 
znaczono termin manewrów armji 

Sstońskiej. Manewry będą trwały od 
16 do 20 września i mają się odby- 
Wać między Wołmem i Dorpatem. 
Tą Są pierwsze wielkie manewry armii 
Sstońskiej, w których wezmą udział 
Wszystkie rodzaje broni, Na manewry 

ają być zaproszeni przedstawiciele 
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Wielkie manewry niemieckie w Prusach 
Wschodnich. 
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Odpowiedź niemiecka na manewry polskie na Pomorzu. — Ma- Dziś—Róży Limańskiej P. newry, koncentracją Pi Ra granicy poiskiej.— 30 Jutro—Rajmunda MW. Paulina. Teatr Letni Organizacje wojskowe wystąpią w pe nym rynsztunku. — Co Wschód słońca— Gem. 4d PRĘTY, oznaczają manewry niemieckie? NA anna BAĆ: 2 AE 
GRUDZIĄDZ. 28.VIII. (tel. wl.). Jak się wasz korespondent z wiaro- , rogodnego źródła dowiaduje, w dniach od 4—9 września b. r. odbędą się w Prusach Wschodnich wielkie manewry wojskowe, poniekąd jako odpo- | wiedź na ostatnie manewry polskie na Pomorzu. Manewry, w których — Odczyt b. ministra Bartla. | udział wezmą dwie dywizje niemieckie z garnizonów: Malbork, Kwidzyn, W niedzielę dn. 30 b. m. o g. 12/2 Niem. Sława, Olsztyn, Ostróda, Elbląg i Królewiec, — odbędą się wzdłuż PO Pol. w sali kina „Heljos“ odbę- granicy polskiej. 

S się zgromadzenie publiczne, na Grupa czerwonych nacierać będzie w kierunku Malborgs, grupa prze- którem będzie przemawiał prezes ciwna w kierunku Gardeji—Miasta. zo. am Pracy“, b. mini- Cały szereg cywilnych organizacji o charakterze wojskowym PEzeaiai " £ Do * dr. Kazimierz Bartel zaproszenie na manewry. Organizacje te wezmą udział w manewrach PCI ae Sx tony gospo" w pełnym rynsztunku i uzbrojeniu. = aa Prac Pw Wi ; Domyślać się należy, że manewry te będą równocześnie demonstra- Wczoraj,29.VIII,w paso # dbyło © cją militarną Niemiec wobac Polski, 
| na zaproszenie posłów „Klubu Pracy” Z j zebranie dyskusyjne pod przewodnic- 
twem inż. Latwisa, na którem poseł 
prof. Bartel wygłosił przemówienie o 
sytuacji gospodarczej i politycznej 
Państwa. 

W dyskusji zabierali głos pp. Inż. 
| Latwis, dr. Brokowski, Wład. Studni: | 
cki, Zawadzki, Wacław Studnicki, 
poseł Chomiński, sen. Krzyżanowski 
i inni. 

Po zamknięciu zebrania zostało 
utworzone „Wileńskie Koło Klubu 
P * гасу URZĘDOWA. 

— Przygotowania do nówego 
podziału administracyjnego Wi- leńszczyzny. W związku z mają” 
cym się odbyć w dniu 1 stycznia 
1926 r. podziałem administracyjnym 
Wileńszczyzny, w tych dniach wy- 
jeżdża do Warszawy dla omówienia 
pewnych spraw, dotyczących tego 
podziału, Inspektor administracyjny 
p. Gintowt-Dziewaltowski, () 

ZEBRANIA I ODCZYTY. „5ITOUCHE" 

adoretka Hervego 
    

  

Wiecz. o godz. 8 m. 15 punktuslnie 

Wściekły lotnik 
operetka wodewil Tauros4. 

z udziałem C, Celińskiej i T. Wołow 
sklego. 

—— 

działek odbędzie się próba nowych 
maszyn. 

Jednocześnie Magistrat otrzymał 
nowe auto, który obsługiwać będzie 
Pogotowie Ratunkowe. (I) 

—, Posiedzenie komisji rzeczo- 
znawczej. We środę dn. 2 wrze” 
śnia rb. w lokalu urzędu do _ walki 
z lichwą I spekulacją odbędzie się 
posiedzenie Komisji rzeczoznawczej 
w celu zniżenia «gen towarów ko- lonjalno-spożywczych. () 

— Wolanie па puszczy. Mie- 
szkańcy ul. Trębackiej wobec nie- 
uwzględnienia pierwszej prośby przez 
Magistrat o wybrukowanie ul. Trę- 
backiej, obecnie występują z me 
morjałem do wyższych władz, (b) 

Komisja Rozjemcza do 
spraw rolnych na powiat Wileń- 
sko Trocki. W 63 Obwodowym In- 
spektoracie Pracy w dniach 15 i 16 
września r. b. w godzinach rannych 
urzędować będzie Komisja Rozjem- 
cza do spraw rolnych na powiat Wi- 
leńsko-Trocki, która rozpatrzy ogó- 
łem 25 spraw, dotyczących spraw w 
rozrachunkach. (x). 

— 450 robotnikėw pozostanie 
bez chleba. Huta szklana „Niemen“, 
jedna z największych fabryk na tere- 
nie Okręgowego laspektoratu Pracy 
w Wilnie, wymówiła z dniem 21 go 

Q sierpnia r. b. pracę wszystkim swo- 
V Il im pracownikom, których zatrudnia- 

"|| la 450 osób. Powodem tego są trud- 
ności kredytowe, (x). 

—-—— A —-—— m m ——— 

Niemcy žądają zakazu wwozu zboža 
polskiego. 

BERLIN. — „Deutsche Tagezeitung* donosi z Wrocławia, że w kołach rolniczych na niemieckim Sląsku zapanowało wielkie zaniepokojenie z po- wodu silnego spadku cen płodów rolniczych. 
Główną przyczyną tego zjawiska ma być polska konkurencja albo- wiem — jak twierdzi dziennik — polskie zboże kupuje się, dzięki spad- kowi kursu złotego, po 5 marek, t. j. poniżej ceny z czasów przedwojen- nych. Dowóz zboża polskiego jest bardzo znaczny. Jedna z firm we Wrocławiu zamówiła w dniu 27 bm. 6 wagonów zboża z Polski. Dziennik twierdzi dalej, że według jego informacji rząd zezwolił na to, aby firmy niemieckie, mające wierzytelności w Polsce, mogły odbierać wpłaty w dostawach zboża. Stąd — jak twierdzi „Deutsche Tagezeitung" — powstają dla rolników niemieckich poważne szkody. Dziennik wyraza oburzenie, że rząd niemiecki w odpowiedzi na zam- knięcie granic Polski dla przywozu niemieckich towarów zezwala na nie- ograniczony dowóz polskiega zboża. Grozi to ruiną niemieckiemu rol- nictwu, albowiem nawet bez konkurencji, zbyt płodów rolnych jest na rynkach krajowych bardzo trudny. 

P——————.— 

Konferencja rzeczoznawców prawników. 
BERLIN. W sprawie konferencyj rzeczoznawców prawników, która od- będzie się w Londynie, donoszą z kół dyplomatycznych niemieckich, że na konferencji tej omawiane będą tylko niektóre sprawy natury formalnej i prawnej. Ulłożony zostanie Progiam dla przyszłej konferencji ministrów spraw zagranicznych, oraz główne i zasadnicze punkty, mające związek z paktem bezpieczeństwa. Te ostatnie będą omawiane w głównych zarysach. оннн оонноонлооннаонннооне, 

    

  

ZNANA ZE SWEJ DOBROCI 
PODWÓJNIE OCZYSZCZONA 

  

   

   

Z KOLEI. 
x | Czy Dyrekcję Kolejową 

i į obowiązują ustawy państwowe? 
Grupa pracownikėw, zatrudnionych 

| w charakterze ślusarzy w Warszta- 
| tach Kolejowych Wil, Dyr. Kolei Pań- 

‚ | stwowych, wobec nieotrzymania urlo- 
* | pów pomimo kilkuletniej pracy zwró: 

  

        

  

Strajk górników w Ameryce. 
LONDYN. Z Nowego Yorku nadeszła wiadomość, że rokowania pro- wadzone od dłuższego czasu między górnikami a właścicielami kopalń zo- stały zerwane. 
Rząd, do którego górnicy odwołali się, 

średnika. Wobec tego przewodniczący Związk 
poczęcia strajku z dniem 1 września. 
tygodni. : 

Według obliczeń 
łowy grudnia r. b. 

a
 

Zniesienie autonomii komunalnej 
Rzymu. 

RZYM. Na wniosek ministra Federzeniego włoska Rada Ministrów po* stanowiła na swem ostatniem posiedzeniu znieść autonomję komunalną stolicy Włoch i mianować gubernatora m. Rzymu, 
————————— 

Przyjaźń sowiecko-faszystowska. 
LONDYN. „Daily Herald”, omawiając sprawę wyjazdu Cziczerina do Włoch, stwierdza, że podczas wizyty Cziczerina we Włoszech prawdopo- dobnie zostanie podpisany pomiędzy Włochami a Rosją sowiecką traktat Przyjaźni. Pismo powyższe uważa, że dojście do skutku takiego traktatu 

nie chciał podjąć się roli po: 
u górników wydał hasło roz- 

Strajk niezawodnie potrwa kilka 

urzędowych zapasy węgla starczą do pierwszej po: 

,     bcych państw i dziennikarze. 

kwit takich talentów jak Jaroszew- 
skiej i Kurnakowicza, rozwój wartoś- 
ч žceaicznych Grabowskiej, Godlew 
jęlego i Kijowskiego, nie mówiąc 
a o wyprobowanej „starej” gwar- 
ju* Molskiej, Wałłejce, Jasińskiej, by- 
į dowodem, že lata spędzone w 
„dnych i nieraz przykrych wileń- 
qhlch warunkach, nie będą stracone 

A młodych adeptów sztuki a tem 
Malej dla publiczności, 

To też żegna ona swych ulubień- 
m swych dobrych, miłych znajc- 
posh, z żalem. Šklada im życzenia 
u Wodzenia i chciałaby prosić, by 
“mieli złych o Wilnie wspomnień... 

gnamy jednych... Witamy dru- 
Niezaanych nie widzianych, na- 
a nic nam n'e mówią, jeno sło- 
ny blask imienia Osterwy, opro- 

pla to tajemnicze grono Reduty, 
jętórem tyle opowieści, i bajek, i 
у tek krąžy w šwiecie literacko-ar- 
ttycznym. 
«Klasztor artystów, zespół arty- 

ono duchowy, ćwiczenia baletowo- 
Kalno-gimnastyczno teatralne". Nie 

kl nlkoholów, prowadzą wspólną 
"nie, bractwo dziwnego. ducho- 
stwa”, Oto co mówią... po mieś- 

|| tam w użyczonej uprzejmie 
Ь Kasyna oficerskiego, powtarzają 

tole ludzie, którzy w tych cza- 
na Paskarsko-walutowych, pokocha- 
ę, Prawdę sztukę i dla niej chcą 
Mao wszystko. 
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włosko: sowieckiego byłoby spowodowane przebiegiem dotychczasowych ro- kowań w sprawie paktu bezpieczeństwa. 

  

  

łu i słonecznej pogody, walczącego różne dalekie strony, nieść w zapa z wszystkiemi trudnościami, których dłe kąty różnych powiatów swój mu nie szczędzą, ani w Wiinie, ani zapał i repertuar, z którym dopiero w Warszawie, nia dotrzymując zobo: wymiarkuje, czy jest dla publicznoś- wiązań odnośnie do kredytów, oraz ci na prowincji odpowiedni. okazując skandaliczny brak dobrej | Takich fournče, ma być przed zi. woli i ufności, wobec trudnej sytu: mowym sezonem dwie czy trzy, a acji, zaczynającego na naszym grun: jpotem już całość zespołu ukaże Wil. | cie zespołu. Jak obecnie, sprawa te- jnu co umiel Praca nad nowemi sztu- atrów przedstawia się jak następuje: kami iść będzie nieprzerwanie, po- ; gmach na Pohulance ulega bardzo | nieważ kilka przygotowanych sztuk , gruntownej czwartej już, czy piątej | może iść bez dłuższych prób. przeróbce, (od swego urodzenia), Cóż jednak dziać się będzie wi; wszystko wewnątrz jest w stanie cha- Lutoi, oto Pytanie, które nie mniej osu. Trzeba było zmieniać rozmiary | interesuje Wilnian, ile że stara, brud- | sceny, idiotycznie zbudowanej, różne na, dziwnie lubiana buda, pozostaje i techniczne urządzenia poprawiać, za- jeszcze na rok w rękach p. Rychłow- mieniać drewniane belki na żelazne, | skiego, mocą kontraktu. Była mowa znosić i wznosić ściany, ulepszać o operetce, wspominano o Kaweckiej, | garderoby etp. Pan Gali, dyrektor | ostatnio słuchy dochodzą, że pozo: | tych robór, ma o czem myśleć, p. stali z dawnego zespołu w liczbie 112 Kossowski takže, zaš p.dyrektor Jul- artyści, dobrawszy sobie brakujących jusz Osterwa, robi wrażenia dziecka sił w Warszawie, grać będą na włas- Muz w Soplicowie oddanego na mam: | ne ryzyko... do czasu otwarcia teatru ki, niezbyt troskliwe zaiste, gdyż na Pohulance? A może jeszcze dłu- zmęczenie i zmizernięcie zawsze jed | żej? Wodewile? Farsy? A tam teatr nak pogodnego artysty, świadczą | poważny? To by było najmniej szczę- PE Arija, Jak ciężkie spotykają go | śliwem wyjściem z sytuacji, Żydow- opoty. ska operetka, a żadnego śpiewnego Na 15 września mają nadzieję o- teatru polskiego w Wilniel Tylko dwa, tworzyć sezon Wyzwoleniem Wyśpiań- | przeszkadzające sobie, dramatycznel skiego, nie granym w Wilnie, w któ- Thali i Melpomeno, wraz z lotną rem Osterwa rozwija całą potęgę swe- j Terpsychorą, miejcie nas i was w go natchnionego talentu i kunszt re- swej opiece, niech Apollo zleje na żyserski. Nim zaś to. nastąpi, zespół, |tę sprawę łaskę swego spojrzenia, a by nie tracić czasu i zapoznać się z 

    ją wodza pełnego wiary, zapa. 

  

         Merkury odkiyje potoki złota, załat- warunkami na prowincji, jedzie w | wiający wszeikie trudności! Bywalec. 

LA 4 

į Tak bywa, gdy. . 

  

   

    

    
   
    
   

  

ZAKŁADY SPIRYTUSÓWE | 
w WIELKICH SOLECZNIKACH 

KAROLA WAGN ERA 
zaRZĄO ы 

WIELKIE SOLECZNIKI | 
2 WILEŃSKIEJ | pocztą na miejscu ) 
Swład w WILNIE. Bonitrateraha 8 Tet595   

1! ŻĄDAĆ WSZĘDZIE 1! 
Wystrzegać się naśladownictw I 

MIEJSKA. z 

— Nowy tabor straży ognio- 
wej. Nadeszły do Wilna automo- 
bile dla straży ogniowej. W ponie- 

    

Przysłowia zreformowane, 
Lekko-atleta podobał się pani, 
gdy miał na sobie kostjam bardzo tani, ! 
A potem były jakieś złoty i zaloty 

Nie sakuia "zdobi. ćzłaka, "a> kuse 
a trykoty. 

Aplikant Wacio ulatniał się z domu, | 
gdy naczelnik odwiedzał żonkę po” 

kryjomu. 
Za to grzeczny Wacio awansu dostąpi 

mądry głupiemu nie skąpi 

* 

Całą wiosnę z piękną Kasią 
na majówki cbodził Stasio. 
Teraz się nieboraczek przed jej papą 

trzęsie. 

Miłe złego począłki, a potćm żeń się. 

+ 

Radca miał żoneczkę gładką, 
ale w domu bywał rzadko. ы 
Odwiedzał ich pewien „bronet”, 
co jej ofiarował sonet 
Aż raz mąż wrócił z sesji bardzo 

roztargniony. 

Gość w dom — pilnuj żony. : 
* 

Pewien agitator przed wyborami 
zamawial piwo, kielbasę, salami, 
a obliczenie na tem się oparlo, 
że. 

b: głowa, to gardło 

Benedykt Hertz. 

    

сНа się do Inspektora Pracy o in- 
terwencję (b) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. MZOE 
— Budowa Domu Robotnicze- 
w Wilnie. Szczęśliwy pomysł 

wzniesienia Domu Robotniczego w 
||Wilnie przybiera szybko charakter 
rzeczywistości. Niektóre związki za» 
wodowe, pomimo szalonej stagnacji 
w przemyśle, chętnie złożyły całko- 
wicie swój zarobek dzienny na po- 
wyższy cel. Dalsze składki napływają 
z prowincji, jak też i od pojedyń- 
czych osób — sympatyków. (b) 

— Wolne posady i prace na 
wyjazd. Państwowy Urząd Pośred- 
nictwa Pracy może dać od 1. IX. rb. 
pracę dla 40 murarzy w Grodnie. O 
warunkach dowiedzieć się można w 
biurze P. U. P. P. przy ulicy Zawal- 
nej 2. 

20 kobiet, któreby chciały wyje- 
chać na wieś do kopania kartofli, 
mogą znaleść zatrudnienie za opłatą 
od wykopanego korca, 

Poszukiwany jest również samo- 
dzielny kierownik dużego młynu. 
Warunki według umowy. (I) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. SPRAWY SAMORZĄDOWE. 
Posiedzęnie wydziału i 

zjazd Sejmiku pow. Wileńsko 
Trockiego. W dnia 6 września, w 

—   domu wlasnym Sejmiku w godzinzach 
rannych odbędzie się posiedzenie 
Wydziału Powiatowego pow. Wileń: 
sko-Trockiego, na którem będzie 
przygotowany memorjał ze spraw 
bieżących na Zjazd Sejmiku. 

Dnia 7 września odbędzie się 
Zjazd Sejmiku z następującym po* 
rządkiem dziennym: 1) Sprawozdanie 
półroczne. 2) Zmiana statutu pos 
datku drogowego, 3) Wybory człon- 
ka wydziału na miejsce ustępują: 

GENIE? tale IT, PO ADAZRIOPYKSZOE TASTE CZZIKYA WOTCZEORIOWK S 

Teatr Polski 

Dziś po raz ostatni 

„Codziennie o 5-ej* 
farsa Hennequina i Vebera. 

Początek o godz. $ m. 15 w, 

  

Jutro w poniedziałek ° 

o godz. 8 m. 30 w. 

Wieczór Baletowy 

Wiki Kwiatkowskiej 

z zespołem uczenic. 

| i 22 

й MSZ 
   

POPPE о    
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cego, 4) Sprawa zaciągnięcia pożyczki 

hypotecznej w wysokości około 

30.000 zł. oraz sprawy bieżące. (x) 

— Wyjazd. Znany ze swej dzia- 

łalności na polu rozwoju _instytucyj 

komunalnych p. J. |. Parczewski 

członek Wydziału Powiatowego Pow. sumę 125 zł. 

Wileńsko-Trockiego opuszcza do-|  — p.28 bm. u Bindy Gołyszowej (Mi- 

tychczasowe stanowisko i udaje się ckiewicza 4), 

do Grodna, gdzie powołany został czy wart. 200 złot. Kradzieży dopuściła się 

na stanowisko członka Sądu Okrę=, służąca, którą przytrzymano. 
owego. (x) { — Usiłowanie kradzieży. D. 28 bm. 

9 go. ‚ Longin dei Nola 30) usilowal 

dokonać kradzieży w mieszkaniu Aleksan- 

WYPADKI i KRADZIEŻE. dra Wysockiego (z. Sw.- Michalski 4). Pierz- 

kniętego mieszkania Owsieja Barana, (Sz0- 

pena 4), skradziono ubrania, bleliznę I sre- 

bro stołowe na 5000 zł 
— Dn. 28 bm. u Lejby Girszowskiego, 

właściciela skiepu przy ul.Wiłeńskiej 8, skra- 

dziono z okna wystawowego przez wyjętą 

; chowski został przytrzymany I dotkliwie po- . mątycznego. 
| bity przez 
| pogotowie opatrzyło go 1 odwiozlo do szpl- 

tala św. Jakóba. 

w Wilnie. 

— Zamachy samobójcze. D. 28 bm. 

Stanisława Wierzbicka (Kalwaryjska 75) usl- | 

łowała pozbawić się życia przez wypicie 

esencji octowej. Pogotowie odwiozło ją w | 

stanie ciężkim do szpit. św. Jakóba. Рггу- ' 

czyna—nieporozumienie rodzinne. 

— Dn. 28 bm. Paweł Pniewski, lat 18, 

(Słowackiego 10), zabrał z domu rewolwer 

syst. Nagan | pozostawiwszy w mieszkania eM 

R: raja oo Aa pe mi | Bohdanowicz zmarł. Dochodzenie w toku. 

— Zaginięcie. Synowie Włódysława 

Na prowincji. 

mieszkaniec tejże wsi, przez nieznanego 

Saulewicza (Konduktorska 20), Stanisław, lat mina wybuchł pożar w cegielni M. Arcima 

16, Edward, lat 12, wyszli z domu 

i dotychczas nie powrócili. [UJ 
25 b. m. w zaśc. Lejszyszki, 

Straty — 500 zł. 

       Wielka 38 
(róg Sawicz) OBU ЛА G CHAIT 

Zawiadamia, że przy sklepie został otwarty 

oddział gotowych ubrań uczniowskich 

szkół 
wszystkich państwowych i prywatnych gimnazjów oraz Е 

i po 
powszechnych wszystko Z najlepszych materjałów 

kierownictwem specjalisty. 

Przyjmuje się obstalunki. 

  

RL LL LLTI 

okład Broni i Przyborów Myśliwskich 
F. ZIENKIEWICZA 

Wilno, Św-to Jańska Ne 9. 
Jako dostawcza Wileńskiego Towarzystwa Łowieckiego, mam z4- 

szczyt powiadomić P. P. Myśliwych 0 nadejściu większego transportu 

broni | przyborów myśliwskich, bezpośrednio z zagranicy. Dla P. P. 

Członków Klubów Łowieckich udzielam rabatu do 10% | dogodne wa' 

runki przy nabywaniu broni, za okazaniem legitymacji członkowskiej. 

Z poważaniem F. Zienkiewicz. 

  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej. Rzplitej "Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

  
Zarządy domami 
w Berlinie obejmuje sumienny zamożny 

obywatel niemiecki z uajlepszemi rekomen- 

dacjami. Sprzedaż majątków, załatwianie hi- 

potek, zlecenia giełdowe i pożyczki pod za- 

staw papierów wartościowych i na hipoteki. 

Eugen Koschmieder 
Berlin w. Helmstedterstr. 4. 

UT TTT S 

Zakład Leczn. dla 
wszelkich zboczeń 

i SZKOŁA dla GŁUCHONIEMYCH 

S. Žylkiewicza, Warszawa, Chłodna 22 

JAKAN £ usuwa radykalnie 

mowy 

Zapisy od 1 września. Prospekty bezpł. w kanc. od 4—5   

KARE RZ 

— Kradzieże. Dn 28 b. m. z zam-; 

szybę różnych towarów galanteryjnych na 
{ 

zcstaly skradzione różne rze- | 

awcę został śmiertelnie raniony wystrza- 

karabinowym. Po upływie 8-u godzin 

— pożary. Wskutek złego stanu ko- 

gm. i pow. Brasławsk. 

-- Wskutek uderzenia piorunu wybuchł 

pożar w folw. Gużany, gm. Hermanowickiej, 

' pow. Dziśnieńskiego. Spłonęła stodoła ze 

zbożem, sianem i narzędziami rolniczemi 

Henryki Klimczyckiej. Straty wynoszą z gó: 

rą 6 tys. zł. (I) 

        

Teatr i muzyka. 

— Ostatnie przedstawienie Te- 

atru Polskiego. Dziś w Teatrze Polskim 

grana będzie porśz ostatni najnowsza kro- 

tochwila Hennequln'a i Veber'a „Codzien- 

| nie o 5-tej". Będzie to jednocześnie ostat- 

| nie pożegnalne przedstawienie EE dra- | 

Jutro opuszczają Wilno pp. 1 

dozorcę domowego. Zawezwóne | Grabowska, Godlewski, Kijowski I Wollejko. | 

„| Niewątpliwie publiczność wileńska tłumnie | 

podąży na to przedstawienie. у 

— Teatr Letni. Dziś cdbędą s'ę dwa 

przedstawienia: o g. 4 pp. po cenach zniżo- 

— Zagadkowe morderstwo. D. 27 | nych ukaże się melodyjna operetka Her- 

bm. we wsi Szandury Dolne, gm. worniań- | ve' go „Nitouche” z p. Kosińską w roll tytu- 

' skiej, śpiący na sianie Jan Bohdanowicz, łowej. 
Przedstawienie wieczorowe (o g. 8.16) 

wypełni nadwyraz wesoła operetka Taurosa 

„Wściekły lotnik" z udziałem pp. Celińskiej, 

Kosińskiej, Millerowej, Wołowskiego, Ma- 

rjańskiego, Piwińsklego, Brusikiewicza. 

— Występy A. Fertnera. Znakomity 

artysta polski A. Fertner pczyskany został 

na szereg występów w Teatrze Polskim. Go- 

    

+21 NOKI. 

DOM HANDLOWO-PZEMYSŁOWY 

„SWIT* 

WIE BA SKI а 

kowskiej. Jutro, 

  

ścinę swą rozpoczyna w najbliższy czwar 

tek w świetnej komedji S. Kiedrzyńskiego 

„Najszczęśliwszy z ludzi”. Występy A. Fer- 

inera wzbudziły żywe zainteresowanie wśród 

publiczności wileńskiej. Bilety do nabycia 

j w kasie teatru 11—1 1 3-9 w. 

— Wieczór baletowy W. Kwlat- 
w poniedziałek 31 b. m. 

o g. 8.30 odbędzie się wieczór baletowy W. 

Kw atkowskiej z zespołem uczenie. Część 

programu poświęccna jest tańcom klasycz- 

nym — dostosowanym przeważnie do muzy- 

ki Chopina. Nadto reprezentowane będą 

tańce do muzyki Bloons, Szmidta, Kalinni- 

kowa, Bobińskiego, Rachmaninowa I inn. 

        

Ruch wydawniczy. 

— „Czuj Duch* nr. 7—8. Wyszedł 

* wakacyjny numer tego pisma. Znać na 

nim wyražny postęp pod każdym wzglę- 

dem. Na treść składa się dalszy ciąg 

„Włóczęgi ku szczęściu" Baden-Powella, 

„Gawędy z zastępowym” na temat nowych 

gier harcerskich, oraz oznaczania czasu 

podług gwiazd, . Podsłuchane, podpatrzone" 

w zwierzyńcu poznańskim, „Czytajcie a 

wyczytacie*, czyli o sprawnościach sama 

rytańskich, „O handlu” Starego Kupca, 

„Złoty Żuk* E. A Poego i dokończenie 
*Ścieżyny przez Bladą Twarz* Robertsa. 

Dalej bogato ilustrowane „Życie harcerskie”, 

uwagi o tegorocznych naszych zdobyczach 

  

  
Teodolit 

ZAJrANICZNY, 

   

  

Ne 195 (347) = 

na. polu wychowania fizycznego, obfity hu* 
mor i wiele rozrywek oraz konkursów £ 

bajecznemi nagrodami. W końcu wiersze 

| drobiazgi. Redakcyjnie całość jest bardzo 

interesująca | urozmaicona, zewnętrzna 

pcciąga oko bogactwem pięknyc klisz. Jak 
zapewniają zapowiedzi redakcji, z każdym 

następnym numerem ma następować dal 

sza poprawa, do cżego przyczyni się nie” 

mało uwzględnienie pctrzeb harcerstwa 
żeńskiego, dla którego w przyszłości „Czuj 

Duch ma zamiar wydawść osobne pismo: 

Wznowienie wydawnictwa 

„Gwiazdki”. Wobec zamknięcia szkół pod- 

czes ferji letnich, Centralny Zarząd Pol” 

skiej Macierzy Szkolnej zawiesił na lipiec 

i sierpleń „Gwiazdkę* tygodnik dla dzieci 
i młodzieży. Z otwarciem szkól | z powro” 

tem dztatwy ze wsi, w dniu 1-go wrześniś 

wyjdzie 1szy numer Gwiazdki, Donosząc o 

powyższem, polecamy to pożyteczne 1 miłe | 

pisemko wszystkim rodzicom, wychowaw“ 

com I nauczycielom. 2 

Dajmy dziecku naszemu na powitanie 

pisemko jego własne, które nietylko czytać 

będzie z pożytkiem, ale do którego I samo» 

jak do serdecznego przyjaciela będzie 

mogło pisywać, zwierzejąc się przed nim 

ze swych smutków 1 radości. Adres Re“ 

dakcji „Gwiazdki* ul. Benedyktyńska 2-3 

Wilno. Prenumeratę przyjmują wszystkie 
polskie księgarnie w Wilnie. 

i i a iai 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Zgubiono 
portfel na dorożce lub 
przed dworcem kolejo- 
wym zawierający doku- 
ment esobisty wydany 
na imię Edmunda Lon- 

nowy syst. Garlacka 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

Biuro Praepisyval Št. brabowskiego 

ESET T TEST RES TTT KASTATENOIEENIKNTNE TNS 

  

AOR ЕЕЕ 
wydelikaca, oczyszcza | nia. Ull. Śniegowa 7 

odświeża szorstką po- Kulesza. 

marszczoną i zwiedlą ! — 

Herby Polskie į 
gotowe na kamieniu (onyks,krwawnik i tp.) od 40 zł | 

Na żądanie wraz ze złotym z próbą pier- 

ścionkiem (przysłać miarę w zgięciu palca) 

od 75 zł. wysyła za zaliczeniem 

Skiep jubilerski „Józef”, 
Warszawa, Ś-to Krzyska 19. 

Wszelkie zlecenia wykonywa się niezwłocznie. 

BEDE RRAR KERR CDZAWEOZZYGZU CE DER ATYOWWAZOPEPIETOWNKE 

Dnia 5-go września b: r. 

Polska Macierz Szkolna Z. 
otwiera bursę dla uczniów szkół średnich. 

Bliższe szczegóły w Biurze Macierzy— 
Benedyktyńska 2—3 od 1—3 popoł. 

sprzedam. ul Želi- giera, pozwolenie na broń 

s 1 : 27 bilety loteryjne, różne 

Wilno, ul. Wileńska 23, telef. 895. gowskiego m. £/. | papiery oraz 1200 zł. go- 

в 10—2, 4—5. tówką Uczciwy zna'azca 

Polecam у Tamże  przepiszywa- | proszony jest o zwrot z 

nie na maszynie. | Połowa tej_ sumy pod 

Artykuły spożywcze Wyroby kometeczne, wa = 

PEREZ OZZZOOEOARC prze 

pierwszej potrzeby I deli- pasty do butów, zaprawy do da kwa 
podłóg, świece i mydła do = 

katesy. praoia. Inżynier 
Do уПар 

2 pokoje i kuchnia ume- 
blowane od 1 września 
Kazimierzowska 11 m. 1. 

Krajowych i zagranicznych firm 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna 

Ceny umiarkowane — Ekspedycja Sumienna 

Wyroby tytuniowe 

Zamówione towary odsyłamy do domu i hoteli gratis. 

DUdOWNICZY 
dla uzyskania kredy 
tu budowlanego przez 

Komitet Rozbudowy 

miasta Wilna udzisla 
wszelkich inform., po* 

mocy i wykonuje pro- 

jekty, zdjęcia z natu- 

ry budynkow, opisy 

techniczne, kosztory- 

sy i t.p. ul. Żeligow- 

skiego Nr. 1 m. 27 
(4 te front. wejście od 
rogu ul. Wileńskiej) 

Qd g. 10—2 i 4—5 
Tamże przepiyswanie 

па maszynie i odbija- 

nie planów. 

ОНИ 
Ihnatowicza 

(puder płynny) 
cudownie szybko dzia” 

ła na wybielenie i wy- 

  

pokoje, stancje, pensjo- 
naty, ogłaszsjcie za po- 
średnictwem Biura Re- 
klamowego St. Gra- 
bowskiego Wilno, Gar- 
barska 1, tel. 82. Układ 
ogłoszeń, informacje bez- 

płatnie, bezinteresownie 

Oferty zapewnione 

poleca się 

ilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

————— 

TT 
dowód osobisty, kę, lub 
inne dokumenty. Szuka 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim 

Buchalli 

    

delikacenie twarzy }а- 
koteż usuwa wszelkie 
plamy i piegi bezpo” 

Reklama wrotnie. bilėnsista bankowiec 
| sadę samo“ 

dla handlu i przemysłu jest c 162 dzielną alższe inierm: 

= 
cje w Biurze Reklamo“ 

tem, czem dla ryby—woda o czyn ) © abaoswieci wem p. 
Garbarska 1. 

— 

i Czylelników 
prosimy przy zakupach 

Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 

gółową analizę, charak- 
teru, określenie zalet, 
wód, zdolności, przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 

po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję od 

  

Kurjer Wileński =
 

    

=
=
=
 

Wolne mieszkania 
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    czytają wszystkie stany naszego 

społeczeństwa, dlatsgo dla 

reklamy handlowej naj- 

lepiej się nadzje. 

сНр 

uwzględniać firmy ogłś” 

szające się w „Kurjer 

Wileńskim, 

EPA 

Przyjmuję 
uczni na mieszkanie 
z całkowitem utrzym%” 
niem. Poważną i tr 
skliwą opiekę zapew 

12—7. Protokuły, ode- 
zwy, podziękowania naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

2 nik, Piękna 25 34. 

Moda ij kova 
Dr. Ihnatowicza 

Odznaczona 15 medalani. 

L p 

  

= 

  

twarz, usuwa liszaje, | 

pryszcze, wągry I trą- 

dziki. Wygladza zmar- 
szczki, pory i dołki 

ospowe. 

Do wynajęcia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

lub bez. Zygmuntowska 18 m. 4. 

Dowiedzieć się w redakcji Kurjera Wileń- 
skiego od 9 do 3 po poł. 

r = | Rutynowana 

Niadomińi Lioratijo Haute 
Adres Administracji: udziela lekcji 1 korepety- 

Warszawa, Ś-to Krzyska 30, A odpich. Erecjaltość: ję 

Miynowaa 
maszynistka poszukują, 

posady. Klonowa 25 
wlukiewicz. 

УО 
do wszystkiego je 
jaca kuchnię po 

bna natychmiasi,, 

    

        
tel. 223-04. zyk polski najnowszą Zgłoszenia: Gra 

04 "ać skrócona metodą dia ob | wski, Biuro RE 
e cokrajowcow — pojedyń: | owe  Garbarsk% 

czo lub w kompletach. 
Wiadomość ui. Moniu 

szki Ne 8 m. 4.     POPIERAJCIE L.O.P.P. 
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Wydawen w imienin wzpółwłaścisieli dózeł Batorewiez, 

   
   

   

    

    

  

   

    

    


