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7 Ta rada a R SEO gii 

Należytość pocztowa opłacona” ryczałtem. 

Rok II. Nr. 199 (351) Wilno, Piątek 4 września 1925 r. 

    

Cena 15 groszy. 
  

WRJE R WILENSK 
yehodzi eodziennie próez dni poświątecznyeh. 
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NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

  

  

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 1 ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

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

| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. l 

    

| TEKLA Z 

PIETRASZKIEWICZOWA 
po długich I ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami 

zmarła 2 września 1925 r. w wieku lat 63. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Żeligowskiego 1—19) do kościoła 

po-Dominikańskiego odbędzie się w piątek 4-go września o godz. 6-ej wieczorem. 

'_ Nabożeństwo żałobne w tymże kościele w sobotę 5-go września o godzinie 

10 rano, poczem pogrzeb w grobach rodzinnych na cmentarzu Rossa. 

Pogrążeni w głębokim żalu 

Córki, Siostra, Zięciowie i Wnuki. 

  

   
   

    

F. M 
Mickiewicza, 23, tel. 299. 

MEBLE. 

(URIERNA. ROLESŁKWA. SZTRALA 
Mickiewicza róg Tatarskiej. 

Z rozpoczęciem sezonu jesiennego codziennie od godz. 

5 i pół koncerty Kwintetu pod dyrekcją p. Aleksandra 
Morawskiego. 

             

Najbliższe prace igi. Jlaro0ów. 
Dnia 2-go września rozpoczęła się kład, który winien świecić 

35ta sesja Rady Ligi Narodów, zaś Gdyby nie doszło w tej sprawie do 
7 września ctwarte będzie V|-te posie: i porozumienia t. J. do decyzji, zaak- 

innym. 

dzenie plenarne. , ceptowanej przez obie strony, byłoby 

Co mają do zrobienia tym razem to ze szkodą dla znaczenia Ligi. 

organy międzynarodowego parlamen- da | _ Dalej zatrzyma się Rada Ligi nad 
tu, który powoli i z wielkiemi trud- (sytuacją ekonomiczną Austrji i Wę: 

nościami ale pracuje nieustannie dla gier, wysłuchując w tych kwestjach 

lepszej przyszłości świata? | ! 16 h k ° Rada O kici: osi | raportów swoic omisarzów. 

zacyjnemi i formalnemi ma do mi) Więcej czasu zajmą zawsze pod: 
łatwienia przedewszystkiem kwestję niecające sprawy mniejszości, a więc: 

wykreślenia granicy pomiędzy Turcją | Polaków na Litwie, Greków w Kon- 

a Irakiem, to jest tak zwaną sprawę „stantynopolu, Turków w Tracji za- 

Mossulu. W tej sprawie przedstawi „chodniej, Węgrów w Banacie i Tran- 

Radzie swoje wnioski specjalna ko- ; Sylwanji. W tym sensie, jak widzimy 

misja. Proponuje ona podział sfery | TZ jeden tylko jest zainteresowana 

Mossulu pomiędzy lrak i Turcję. bezpośrednio Polska i to w formie 

Ciężar 'kwestji polega na tem, że; czynnej, a nie biernej, jak to dotych- 

Irak jest właściwie tworem Anglji i) CZAS nieomal stale bywało. 

że jest to spór nie poiniędzy drob- Ze spraw, Polski bezpośrednio 

nem. państewkiem a Turcją, lecz za- ' dotyczących, będzie miała Rada przed 

targ o wielkie pola naftowe pomię- sobą sprawę granic portu gdańskie: 

dzy Wielką Brytanją a Turcją. go i granic składu amunicji polskiej. 

Decyzja w tej sprawie będzie mia- | Są to juź zresztą tylko formalności, 

a niesłychanie doniosłe znaczenie, i przesądzone przez raporty 

bo będzie uznaniem autorytetu Ligi | znawców. Sprawy  polsko-gdańskie 

w konkretnym wypadku przez mo-|nie zabiorą więc tym razem Radzie 
<arstwo W, Brytanji. Będzie to przy-!zbyt wiele czasu zgodnie z życze- 

  

„ DOM HANDLOWY 

IESZKOWSK 
POLECA NĄ SEZON MANUFAKTURĘ: 

Gotowe palta i ubrania. 

Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom warunki ulgowe. 

Magazyny otwarte cały dzień od 9 r. do 7-ej wiecz. 

-wolnictwem”i współpraca umysłowa: 

rzeczo: |   

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 9—6 м, 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

   

   

  

   

  

   
niem, 

sesji. | 

Są na porządku dziennym i inne 
sprawy z dziedziny prac kulturalnych 

Ligi, jako to walka z opium, z nie- 

wyrażonem na poprzedniej 

Zgromadzenie plenarne, które 

zbierze się dn. 7 września, ma na 

porządku dziennym tak kapitalną 

kwestję, jak zmiana artykułu 16 pa- 
ktu Ligi. 

Artykuł ten stanowi jeden z fun- 

amentów paktu. stala on, że w 

razie zatargu pomiędzy dwoma pań 

stwami, z których jedno nie jest 

członkiem Ligi, Rada wzywa to pań: 

stwo do poddania się warunkom człon- 

ków Ligi, a w wypadku odmowy 

stosuje sankcje przez pakt przewi-   dziane. Ta sama procedura ma być 
stosowana, jeżeli do Ligi dochodzi 

zatarg pomiędzy państwami, z któ- 

rych żadne nie jest członkiem Ligi. 

Do tego artykułu zgłoszono na 

V sesji plenarnej szereg, poprawek, 

które powstały w związku ze slyn- 

nym protokółem o bezpieczeństwie, 

rozbrojeniu i arbitażu. V-ta sesja ple- 

narna, która nie załatwiła kapitalnej 

sprawy |, protokulu, nie zdecydowała © 

też i sprawy: poprawek do $ 16, od- 

syłając je do Rady. Wątpliwem jest, 

aby teraz doszło do decyzji. Sprawa 

protokułu, przeobrażona w. kwestję 

paktu trzech, czy czterech sięga w 

głąb całokształtu stosunków "między: 

narodowych i wobec tego Liga, dzia- 

łająca zawsze nad wyraz oględnie 

i ostrożnie, zapewne odroczy w.jakiś 
sposób kwestję zmian w $ 16 paktu. 

Dalej>ma plenum Ligi przed so- 

bą wdzięczną pracę kulturalno-propa- 

gandystyczną, mianowicie wnioski o 

szerzeniu wśród młodzieży . wszyst- 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

| 5-0 lamowy, na-4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą: 

  

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Układ polsko-litewski. 
KOPENHAGA. 3X. (Pat). Wczoraj po południu komisja przewozu 2а- 

kończyła swe prace. Delegacja polska przedłożyła projekt, dotyczący wa- 
tunków przewozu i spławu na Niemnie i jego dopływach. Dyskusji nie za- 
kończono, aby dać możność rzeczoznawcom litewskim zbadania przedsta- 

wionego projektu. 
Dzisiaj odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji koraunikacyjnej. 

Projekt Polski dotyczy komunikacji pocztowej, telegraficznej, telefonicznej 
i kolejowej. Przedstawiciele litewscy poczynili zastrzeżenia: co do tego 
ostatniego punktu. Sprawa nie jest załatwiona. 

KOPENHAGA. 3.IX. (Pat). Wczoraj wieczorem delegacja polska-w sa- 
lonach hotelu „Phenix* wydała obiad na cześć delegacji litewskiej. Wszyst- 

kie dzienniki duńskie w=słowach przyjaznych omawiają zebranie się: konfe- 
rencji polsko litewskiej, życząc dobrych wyników pracy i podkreślając do- 
niosłość porozumienia polsko-litewskiego dla przyszłości parstw bał- 
tyckich. 

Stanowisko litew. partji chrześc.-demokr. 
w Sprawie rokowań. 

KOWNO. 3.IX. (Pat) „Rytas” ogłasza wywiad z wiceprzewodniczącym 
centralnego komitetu  partji chrzešcijaisko-demokratycznej prof. Meckau- 
skasem, w którym ten ostatni oświadczył, że komitet centralny stoi na sta- 

nowisku, że polsko litewskie rokowania w Kopenhadze powinny. obejmo- 
= 7 sprawy techniczne, nie wychodzące poza ramy konwencji kłaj- 
pedzkiej. 

Komitet partji chrześcijańsko-demokratycznej — oświadczył dalej Me- 
ckauskas, — jest przeciwny utworzeniu konsulatu polskiego w Kłajpedzie, 
lub dopuszczeniu polskiego agenctwa konsularnego na terytorjum. kłaj- 
pedzkie, dopóki sprawa Wilna nie zostanie załatwiona. ` 

W sprawie tej komitet centralny nie zmienil swego dotychczasowego 

stanowiska i nadal uważa zwrot Wilna za rzecz zasadniczą. Dlatego też 

jest zdania, że nie można wchodzić w stosunki z Polską, dopóki Wilno 

mie będzie oddane Litwie. 

  

Reforma rolna w Senacie. 

WARSZAWA. 3.IX. (Pat.) Senacka podkomisja dla spraw reformy 
rolnej zakończyła w dniu dzisiejszym głosowanie nad poprawkami: zgloszo- 

neml w toku dyskusji. Przegłosowano wszystkie poprawki de artykułów od 
27 do 92, przyczem poprawki merytoryczne upadły. Natomiast przyjęto 

jedynie. kilka poprawek. natury stylistycznej i redakcyjnej. W ten sposób 

podkomisja zakończyła swe prace nad projektem ustawy o reformie rol- 

  

||nej. Rezultat tych prac wejdzie z kolei pod obrady trzech połączonych 'ko- 

misyj senackich, skarbowo-budżetowej i gospodarstwa społacziego w 
dniu 7 b. m. 

i 

iii i i R ZZA EM EYZY 

  

Wojna celna polsko-niemiecka. 

BERLIN. 2.X. (Pat). Rząd niemiecki ustalił cło na pszenicę pochódze- 

nia-polskiego“ 10-mk: za centnar' metryczny. Stawka ta jest 

pobieraną od dnia wczorajszego, to jest'od daty wejścia w życie nowej 

taryfy zbożowej. 
a w оее анннч еенеенненееенненнннн 

Odroczenie spraw gdańskich. 
GENEWA. 3.X. (Pat.). Rozpatrywanie spraw: gdańskich przez Radę Li- 

gi Narodów odłożono do 15 września r. b. Jak wiadomo: Rada: Ligi obra- 

dować będzie w dalszym ciągu pomimo obrad pełnego: zgromadzenia Ligi 

Narodów; które rozpoczyna się 7 września. 

pz ZN — асса 

Przedstawiciele Polski. 

PARYŻ. 3.IX. (Pat.). Na powszechnym kongresie pokojowym, który tu 

się rozpoczął w dniu 2 b. m., Polskę reprezentują profesor dr. Handelsman 

oraz dr. Józef Pollak. Fimbasadę polską na otwarciu- kongresu reprezento- 

wał pierwszy sekretarz Poniński. ` 
  sama a 

Narady genewskie. 

GENEWA. 3.XI. (Pat.). Środowa nerady ministrów: Brianda, Chamber- 

laina i Venderveldego otoczone były jaknajwiększą tajemnicą. Narady te 

dotyczyły nietylko sprawy Mossulu, ale także układu bezpieczeństwa. 

Współpracownikom pism oświadczono, że o naradach tych nie będzie wy- 

dany żaden komunikat. Najważniejszem wydarzeniem dnia wczorajszego 

było pierwsze nawiązanie kontaktu Chamberlaina z Vanderveldem. 

  

  
kich krajów ideału pokóju światowe- 

go i o zapoznaniu młodzieży uczącej 

się z celami Ligi Narodów. 
Nadto plenum ma powziąć de- 

cyzję © repartycji wydatków według 

nowego klucza. Jest to sprawa dla 

Polski ' bardzo ważna, bo płacimy 

dość pokaźną sumę na utrzymanie 

Ligi. Nowy klucz przewiduje zmniej- 

szenie finansowego udziału Polski w 

tych wydatkach. 
Figuruje też na porżądku dzien- 

nym sam protokół o arbitrażu, bez- | 

pieczeństwie i rozbrojeniu. Dyskusja 
ta stanowić będzie clou obrad, ale 

z przyczyn wyżej już wyłuszczonych 

nie należy spodziewać się decyzji. 

Będzie to dalszy siąg pracy nad pa* 

cyfikacją świata. 

Pracy tej nie można zakończyć 
na: jednem lub dwóch zgromadze- 

niach. Kodeks pokoju wszechświato* 

wego tworzy. się i należy ufać, że 

jedriak ludzkość go mieć będzie. 

b, 

 



              

   

  
  

Wiadomości polityczne. 
Dyskusja, przepro- 

Po. deklaracji wadzona w ubiegłym 

      

k zac tygodniu w Volkstagu 

matu gdań- gdańskim nad dekla- 

skiego. racją programową no- 

wego senatu, wywołała w prasie tu- 

tejszej obszerne komentarze. Z wy- 

jatkiem organu nacjonalistycznego 

„Danziger Allg. Ztg.”, cała prasa nie- 
miecko-gdańska potępia ostro wystą 

pienie nacjonalistów przeciwko no 

wemu senatowi, wytykając im prze- 

dewszystkiem ich demagogiczne me- 

tody. 
„Danziger Rundschau“ (organ de- 

mokratyczny) podkrešla wystąpienie 

prezesa Koła Polskiego dr. Moczyń- 

skiego. „Mowa ta—pisze „Danz. R.” 

—świetaa zarówno pod względem 
treści, jak i formy, dowodzi, że i lu- 

dność polska popiera senat w jego 

dążeniu do uratowania W. Miasta”. 

Z ubolewaniem jednak stwierdza 

ten dziennik, że centrum, w przeci: 

wieństwie do innych stroonictw koa- 
licji senackiej, zbyt silnie ogląda się 
na nacjonalistów. 

Zwraca wszakże uwagę fakt, że 
organ socjalno:demokratyczny,w dzie- 
dzinie polityki zewnętrznej, staje w 
sprzeczności do oświadczenia wice- 
prezydenta senatu, socjalisty Gohla, 
solidaryzując się nieomal za stanowi- 
skiem organów nacjonalistycznych, 
czemu dziennik ten dał wyraz, ape- 
lując do Polski, aby dla okazania do- 
brej woli i w interesie porozumienia 

z Gdańskiem zrezygnowała z upraw- 
nień, przyznanych jej orzeczeniem 
komisji Ligi Nar. w sprawie poczty. 

Organ centrowy „Danz. Landes- 
zeitung”, odpiersjąc zarzut, jakoby 
nowy senat był lewicowy, stwierdza, 
że na 8'u senatorów, t. z. głównych, 
nieusuwalnych przez okres 4 letni, 
a kierujących najwaźniejszemi resor- 
tami, 4 ch senatorów oraz prezydent 
senatu, Sahm, przyznają się do par- 
tji nacjonalistycznej, dwaj—do libe- 
raloej, zaś jeden—do centrum, w tej 
więc grupie senatu socjaliści nie ma- 
ja wcale swego przedstawiciela, prze- 
wagę zaś mają nacjonaliści. Również 
w gronie senatorów parlamentarnych 
socjaliści nie mają większości, albo- 

'wiem na 14 senatorów parlamentar- 
nych, socjalistów jest tylko 6. Kiero- 
wnictwo sprawami polityki zewnętrz- 
nej spoczywa nadal w rękach prezy- 
denta senatu Sahma, który jak stwier- 
dza organ centrowy, należał i należy 
do partji nacjonelistycznej. FA zatem 
obawy nacjonalistów, jakoby nowy 
senat mógł podjąć jakieś kroki, szko- 
dliwe dia interesów niemieckiego 
Gdańska, są nieuzasadnione. Cen- 
/trum—kończy dziennik— tak samo 
jak inacjonaliści, bronić będzie praw 
niemieckiego Gdańska i nie zgodzi 
się na żadne ustępstwa w tym kie- 
runku. ! 

Minister spraw zagra- 
Podróż min. nicznych Skrzyński przy* 
Skrzyńskie" 

zt ża, skąd udał się na- 
, stępnie do Genewy. (Pat.). 

Oficjalnie zaprzeczają 
w sprawie pogłoskom o rzekomym 
Aa zamiarze ustąpienia am- 

Herricka. Dasadora Stanow Zjed- 
noczonych w Paryżu sir 

Herricka. Miarodajna osobistość о- 
świadczyła przedstawicielowi dzienni- 
ka „Journal“, że obecność ambasa- 
dora Herricka w Waszyngtonie wcza- 
sie rokowań, dotyczących uregulowa- 
nia długów francuskich, nietylko jest 
rzeczą pożyteczną, ale zupełnie pe- 
wną. (Pat.). 

Rendolpho, konsul 
EE o Stanów Zjedn. w Da- 

= maszku, oświadczył 
p" dziennikarzom francus- 

kim, że normalna sytuacja w Syrji 
jest niemal przywrócona oraz, że mia- 
po nigdy nie było poważnie zagro- 
one. 

a 

Ladanio nierozwiqaln 
Zdawałoby się niejednemu z czy* 

telników, zwłaszcza miłujących swoje 
miesto ojczyste — Wilno, że nic łat- 
wiejszego, jak odpowiedzieć nawet 
wyczerpująco, cem jest to miasto. 
Tymczasem rzecz się przedstawia 
zgoła inaczej t to właśnie jest zada- 
niem  nierozwiązalnem. Oczywiście, 
mu:imy się tu zastrzedz, że chodzi 
nam nie o krótkie i zgoła beztreści- 
we określenia niejako urzędowe, lecz 
o charakterystykę dającą tło i barwy, 

„po których można poznać sam obraz 
i ocenić jego wartość. 

Przedewszystkiem ustalmy, jakiem 
jest Wilno pod względem obszaru i 
zaludnienia i tu możemy się posił- 
kować wskazówkami  konkretnemi. 

był dziś rano do Pary-| 

К СЕ К МВ 5 

Sesja Rady Ligi Narodów. 

GENEWA. 2.X. (Pat). Dziś przed południem rozpoczęła się 35 a sesja 
Rady Ligi Narodów przemówieniem francuskiego Ministra Spraw Zagrani- 

cznych Brianda. W posiedzeniu wzięli udział: Austen Chamberlain (Anglje). 

Scialoya (Włochy), wicehrabia Ishi (Japonja), Ouinonos de Leon (Hiszean- 

ja), Hymans (Belgje), Nullo Franco (Brazylja), Unden (Szwecja), Benesz 

(Czechosłowacja), i Guani (Urugwaj). 
Załatwiono szereg spraw podrzędniejszego znaczenia. Rada Ligi wy- 

słuchała sprawozdania przedstawiciela Włoch, Scialoyi, o sprawie stworze- 

nia międzynarodowej organizacji celem niesienia pomocy w razie katastrof 

żywiołowych. Rada postanowiła zaproponować Zgromadzeniu, aby rozpa* 

trzyło wypracowane przez specjalną komisję wnioski, dotyczące stworzenia 

takiej organizacji, by móc rządom przedłożyć ostateczne wanioski. 

a 

Za manifestację antypolską. 

PARYŻ. 2.IX. (Pat). 5 komunistów, aresztowanych w czasie piątkowych 

n.anifestacji przed ambasadą polską, skazano na karę więzienia od 15 dni 

do 6 miesięcy z natychmiastowym wykonaniem wyroku. 

      

Udział Mussoliniego w konferencji mi- 
nistrów Spr. zagr. 

LONDYN. 2.1X. (Pat). Rzymski sprawozdawca „Timesa” dowiaduje się, 

iż Mussolini zamierza wziąć osobiście udział w konferencji ministrów spraw 

zagranicznych w sprawie paktu bezpieczeństwa.   

  

Wykrycie gniazda bolszewickiego. 

‘ RYGA. 2.X. (Pat). Policja odkryła tu centralę komunistyczną, ktėra ' 

kierowała całą działalnością legalną i nielegalną komunistów w kreju. 

Aresztowano wszystkich 9 członków tej centrali, z których siedmiu było 

wydelegowanych przez międzynarodówkę moskiewską i zaopatrzonych 

w fałszywe paszporty. Równocześni: wykonano 21 znaczniejszych areszto- 

wań na prowincji. 

a — 

Wybuch w prochowni. 

BUKARESZT. 3.IX. (Pat). W laboratorjum doświadczalnem prochowni 

w Dugesti nastąpił wybuch. Jedna osoba zabita, cztery ranne. Jeden ma- 

gazyn został zniszczony. 

- Dookoła Marokka. 
Powodzenie Hiszpanów. 

-— 

    

  
szczyła ciężkie działa Riffenów i stację iskrową Abd el Krima. 

Żądanie niepodiegłości. 
ł PARYŻ. 3.IX. (Pat). Wojenny korespondent „Matin” w Marokku uzy- 

„skał wywiad u pierwszego sekretarza Abd-el-Krima" Tazzout, który oświac- 

„czyli 
į „Riffeni pragną całkowitej 
jedynie może mieć miejsce, gdy 

'podległość.” Tazzout dodał, że Riffeni nie są związani z żadnem absolutnie 

| mocarstwem obcem. 

Marsz. Petain — naczelny wódz w Ma- 
] rokku. 

: PARYŽ. 3.IX. (Pat). „Оесуге” donosi, że na dzisiejszem .porannem 

' posiedzeniu rada ministrów zamianuje marszałka Petaina głównodowodzą- 

|cym wojsk francuskich w Marokku, 
! Dziennik zauważa, że decyzja ta w niczem nie osłabi pozycji marszał- 
;ka Lyauteya, z któregó współpracy rząd zamierza w dalszym ciągu ko- 

' rzystać. 
) Marszałek Lyautey ponownie wyjedzie w połowie września do Ma- 

,rokka, celem rozstrzygnięcia bieżących zagadnień. Z Marokka gen. Lyautey 
powróci do Paryża i złoży raport o sytuacji rządowi. 

niepodległości. Mowa o pokoju wówczas 

  

  

i 

| . Z Rosji Sowieckiej. 

Francja i Hiszpanja uznają tę właśnie nie- 

К 

Przed wdótnę sgrawą 
usi 

Zbliża się termin, kiedy znów sto 
lica ziemi nowogródzkiej zapełni się 
po brzegi sądownictwem i prasą, 
oraz Świadkami, by ostatecznie już, 
miejmy nadzieję, wydać sąd o zbro- 
dni p. przodownika urzędu šled- 
czego. 

Z pierwszej serji tego procesu i 
wynurzeń dziennikarzy rosyjskich, 
których podobno uważano w Nowo- 
gródku za delegację sowiecką, widać 
ża Rosja stoi na stanowisku opie- 
kunki i moralnej obronicielki zamor: 
dowanych. Pragnęłaby nawet ingero- 
wać w tym względzie organom sądu 

cje Najjaśniejszej Aljantki w XVIII 
wieku i Repnin w Warszawie! No, 
ale nie mówiąc już o technice są- 
downictwa, i honor polski wysubtel- 
niał cokolwiek od owych czasów. To 
też z pewnością proces będzie się 
odbywał nie pod innym hasłem, jak 
najściślejszego stosowania litery pra- 
wa bez żadnej ubocznej „orjentacji”,   

==—— „sentymentów czy Ideowości. Tego |jgej niszczy, przeciw nie uznawanemu 
j wymaga honor Polski i powaga jej 
zsgrenicą, tak na wschód, jak i na 

| zachód. 
Nie wdając się w meritum sprawy, 

której oc-nianie z punktu prawnicze: 
go nie wchodzi w zakres codzienne- 
go pisma, pozwolimy sobie pokrótce 
rozpatrzeć zdarzenie to, tak znamien= 

, ne dla neszej powojennej epoki, gdzie 
psychoza mordu nie opuściła ludzi i 
zabija stę człowieka daleko łatwiej 
niż dawniej j 

1 

maczących czyn Muraszki, 
jest, oczywiście, agitacja gazeciarska 
pewnego odłamu przsy, demoralizu- 
jąca społeczeństwo polskie stale w 
chwilach jego duchowych konflik- 
tów, | będąca jakby echem warchol- 
stws, na elekcyjnym polu Woli. Mu- 
raszko z pewnością naczytał się nie 
raz i nie dwa o tem, że oto rząd i 
sem Prezydent Rzeczpospolitej gubią 
Ojczyznę, gdyż wypuszczają Wieczor- 

MADRYT. 3.IX. (Pat). Dzienniki donoszą, że artylerja hiszpańska zni- | kiewicza i Bagińskiego, którzy tam, | nek. | dla tego np. Rusin, strzelający 

u sowietów, zaszkodzą Polsce wię 
cej, niż sto tysięcy konnicy Budien- 
nego, Gafa, czy niemieckie gazy tru- 
jącel 

Cóż, można w to uwierzyć, 
się stokroć czyta. Hlstorja kropli wo- 
dy na skałę... Wszak ta sama prasa 
N. D. doprowadzała naszego żołnie- 
rza 1 cficerów w 1920 roku do sta- 

į nu depresji i nieufności względem 
| zwierzchnictwa, poszczególnych do- 
|wódzców i Naczelnego Wodza, szka- 
lując każdego wedle swego widzimi 
się, co było czynem stokroć gorszym 

„od akcji jakiego bądź komunisty, I 
| bardziej szkodliwym. Taż prasa pchnę' 
„ła zbrodniczą rękę Niewiadomskiego 
„do pctwornej i podłej zbrodni nad 

  

  

sowzć sprawą obrony kraju opinię 
mas pracujących. Manewry te, 
wnioski z nich wysnute, ich do- 

, świadczenie rówież winny w zna- 
cznym stopniu wzmocnić moc bo- 
jową armji robotniczo-włościańskiej. 
Przedewszystkiem więc w tem 
wzmocnieniu się — rękojmia po- 
koju, gwarancja naszego bezpie- 
czeństwa rękojmia dalszych powo- 
dzeń budownictwa socjalistyczne- 
go"... 
Kocioł garnkowi 

obydwa się zbroją. 

    

przygania i... 

| Efekt manewrów. | wprost, jest skutkiem nowych usi- | 
i ы łowsń utworzenia wojennej bloka: | 
1 Mińska „Zwiezda” o niedawnoj dy Związku Sowięckiego, planów 

zakończonych manewrach  naszej| organizacji nowej krwawej inter- , 
'armji pisze m. in.: wencji”... ;   

„Nie podlega wątpliwości. że| To też, nawiązując do zbližają- 

armja polska przedewszystkiem jących się manewrów armji czerwo- 

szykuje się przeciwko nam, a nej, gazeta bolszewicka dodaje: 

| wzmożone zainteresowanie się nią , „Te (bolszewickiej armji) ma- 

wszechświatowej burżuazji jest re- ; newry jeszcze bardziej winny zwią 

zultatem wzrostu uczuć wrogich w! zaćze sobą armję i lud pracujący, 

| stosunku do nas, mówiąc zaś! jeszcze bardziej powinny zaintere- 

  

mienia zdają się być zgoła obce so- Z chwilą odzyskania niepodległości, 

bie. Przy takim zarysie ogólnym oraz Rzeczęospolita ma niesłychanie trud- 

wobec znacznej falistości ulic i, znacz | ne zadanie rdzennej odbudowy pań 

! nych wyniesień w śródmieściu, wsze|l- stwa, oraz usunięcia rap i szkód za 

kie przedsięwzięcia ameljoracyjne, | danych mu przez najeźdzców pod- 

jak i wodociągi, kanalizacja, tram:| czas niewoli. A właśnie te rany i 

waje I t. p. są niezwykle trudne i szkody występują tu w Wilnie na 

kosztowne. Oto wyjaśnienie, dlacze- į jawę najjaskrawiej, bo tu chodziło 

go miasto nasze w tej dziedzinie o najeźdźcom, aby przekonać Europę, 

wiele zostało po za innemi. że to kraj „iskoni russkij*. Tysiące 
4 półpijanych azjatów przez lat sto z 

górą pracowało nad tem, ażeby z 
gruntu wydrzeć wszystko, co tchnęło 
pochodzeniem polskiem, i szczodrze 
rozizucić po kraju kulturę czukczów, 
samojedów i tunguzów. 

Nam pozostała jedynie pociecha, 
że wszystkie te usiłowania się nie 
powiodły, ale rany i szkody niemniej 
przeto zostały, Kiedy ich dopełnił 
jeszcze okres Wielkiej wojny, który 
w szeregu ewakuacji, okupacji i in- 

A dalej, miasto liczy aż 466—495 
ulic (liczby bierzemy ze źródeł pół- 

„urzędowych), co na pozór daje mu 
tprawo do miana wielkiego, lecz tyl- 
ko —- minusz, Łatwo to zrozumieć, 

(jeśli dodamy, że cała ta ilość ulic, 

'oprócz śródmieścia, nie jest dotąd 
Jani w połowie zabudowaną, niepo- 
(siada bruków, chodników, ošwietle- 
| mis, wody i dobrych ścieków. 

Mamy już przeto nieco rysów do 
"opisu, czem jest Wilnc: jest ono 

„A więc Wilno posiada oprócz śród- | miastem nieproporcjonalnie do swych 

mieścia jeszcze kilkanaście przed- potrzeb istotnych rozwałkowanem na 

mieść, rozrzuconych na dużym ciężkiem terenie i jako takie zacho 

obszarze i stanowiących nie jedną wuje się nader opornie wobec wszel- 

skupioną całość, lecz jakąś gwiazdę | kich piac regulacyjnych i usiłowań 

wieloramienną, której oddzielne pro=' kulturalnych, 

nych t. p. zarządzeń do reszty złu- 
„pił kraj cały i jego ludność przypra* 
wił o zupełną dezorjentację w spra- 
wach najważniejszych. 

Od lat już kilku do miasta na-   szego zjeżdżają liczne wycieczki i to 

i Choroba Cziczerina. 

' BERLIN, 3.IX. (Pat). „Lokal anzei- 
„ger” donosi z Moskwy, że Cziczerin 
miał poważnie zachorować. Pewne 
koła polityczne uważają wiadomość 
tę za oznakę rychłego ustąpienia 
Cziczerina, 

  

„nie tylko z innych dzielnic Polski, 
lecz i z zagranicy. Młodzież nasza 
również licznie nawiedza i poznaje 
ziemie obszernej ojczyzny i stąd 
spływa niewątpliwa korzyść dla stron 
obu. Mamy nawet u siebie w mieście 
całą kastę niejako przysięgłych  ci- 
cerone'ów wileńskich, którzy pod wo 
dzą kilku najgorliwszych szybkobie 
gaczy i lotniernyślących oddają się 
na usługi wszelkich przyjezdnych wy- 
cieczek i to całkiem bezinteresownie. 

Wszystko to jest bardzo pięknie, 
lecz ciekawą jest rzeczą, jakie wra- 
żenia wywożą od nas wycieczki i w 
jakim kierunku rozwija się śród ob 
cych ten prawdziwy obraz Wilna, o 
który nam chodzi. I tu znowu zaczy- 
nają się fatalne minusy. 

Wszystkie wycieczki chadzają po 
jednych i tych samych utartych szla- 
kach, rzekomo ułatwiających pozna- 
nie tego, co ma Wilno najciekawsze 
go. Znam dziwaks, który brał udział 

‚ # nieskończonej liczbie wycieczek 
„Po kraju i zagranicą i stale rządził 
się własną metodą. 
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polskiego. Przypominają się gwaran- | 
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niewinnym i zacnym człowiekiem 
potrzebnym Polsce i chlubę jej przy” 
noszącym. 

Dlaczegoż by i Muraszko, który 
zapewne orłem nie jest, nie miał u* 
ledz tej suggastji i zapragnął naśla” 
dować bohaterów endeckiej ideologii? 
Tembardziej, że mógł być pewien 
iż obrońców znajdzie bez liku. Na* 
wet w klubie szlacheckim wileńskim 
wśród osobników specjalnie na bez 
prawie i bandytyzm w Polsce narze* 
kających, co jest zupełnie logiką o 
wego murzyna, który mówił misjona” 
rzowi, że dobrze jest, jeśli ja zjem 
żonę sąsiada, a źle — jeśli on moją 
poźre. 

Bo trzeba spójrzeć na rzeczy bez” 
stronnie; nie w tem jest, według nas, 
wina Muraszki, że popełnił zbrodnię, Į 
zgadzamy się, ideowo, nie dla zysku 

jale w tem, że ją spełnił wbrew wy” 
rokom własoego państwa, którego 
system, istnienie i rząd uznawał, po- 
nieważ (co go właśnie jeszcze m3 
dziej obciąża), służył temu państwu 
jako urzędnik, a więc je poniekąd 
reprezentował.   

| To już jest jedan z powodów, tłu- 

Drugim | prawo samoobrony i nikt mu go za- 

jeśli | 

Może być prawnym, ale nie jest 
| moralnym winowajcą ani przestępcą 
|ten, kto walczy, spiskuje, zabija na- 
wet, w imię idei, przeciwników tej 

|przez siebie porządkowi rzeczy, poli- 
tycznie czy społecznie reaguje, na- 

| wet środkami, karanemi przez prawo 
danego państwa. Obowiązek Państwa 

jl społeczeństwa jest tropić, zwalczać 
i bronić się od tych, couznany przez 
większość porządek chcą naruszyć, 
czy zmienić, co podkopują istnienie 
danej struktury politycznej, czy spo- 
łecznej, wytwarzają zamęt i ferment, 

| przeszkadzający normalnemu rozwo- 
|jowi kraju i narodu. 

To jest Państwa i społeczeństwa 

pizeczyć nie może, 
! Ale jednostka, ktėra czy to w imię 

' kosmopolitycznych haseł ogólnoludz- 
kiego dobra, czy w  poszczególnej | 
miłości do własnej Ojczyzny, choćby | 

'najfałszywiej, choćby utopijnie, zwal- 
cza jakiś system, chcąc mu przeciw- 
stawić lepszy (w swojem pojęciu), | 
tacy ludzie pod jakiemi bądź barwa- | 
mi by walczyli, zasługują na szacu- | 

  
|za austrjackich rządów do A. Potoc- 
|kiego, namiestnika Galicji, Polak, 
strzelający do Wielopolskiego, czy 
W. Ks. Konstantego, komunista wy- 
stępujący w jawnej opozycji przeciw 

| burzuazyjnym rządom, którym wypo" 
| wiedział walkę na śmierć i życie, są 
ludźmi mniej winnymi moralnie, niż 
Muraszko, urzędnik Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej, mordujący bezbron- 
nych, uwolnionych przez najwyższy 
sąd państwa zbrodniarzy, wiezionych 
na odpowiedzialneść rządu polskiego 
dla zamiany, więc już w charakterze 
zakładników. 

Nie może Państwo Polskie dać 
się zagranicą kompromitować jedne- 
mu Muraszcel 

е 7 Mer—ski. 

Teatr Polski 

Dziś 

pierwszy występ znakomitego artysty 

A. Fertnera 
w komedji St. Kiedrzyńskiego 

„Najszczęśliwszy z Ludzi” | 
Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

W niedzielę o g 12 m. 30 po poł. 

Pierwszy poranek pieśni i 
arji operowych. 

Ceny miejsc najniższe. 

NSA SZODWPAKE 

Akuszerka-masažystka | 

Ui. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

  

Po przyjeździe do nowego miasta 
stawał w hotelu i kładł się spać, aže- 
by „zamknąć stary rozdział a otwo* 
rzyć nowy”. Następnych dni najprzód 
oddawzł się studjowaniu miasta z 
planów, albumów, pocztówek i pism 
miejscowych, oraz przechadzał się 
codzień po ulicach miasta bez żadne- 
go planu. Wreszcie zwiedzał sporo 
cukierni, restauracji, teatrów i odby- 
wał jedną generalną przejaidką po | - 
całem mieście, dając dyspozycję | 
woźnicy na każdym rogu ulicy. | 

| eóż państwo powiecie? ten dzi“ 
wsk najlepsze posiadał wiadomości 0 
każdem mieście nowo poznanem: 
zle za to nie miał ani w głowie, ar! 
w sercu, ani w tobołkach podróżnych: 
ani jednego biletu wizytowego, af 
jednego listu, ani jednej fotografji © 
jednem słowem świadomie nie 0)" 
ciążał się balastem małopoznanyćh 
ludzi oraz całego mnóstwa ich wska” 
,zówek, ich poglądów, ich złych lub 
dobrych wierzeń. 

(d. c. n.)    
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Przegląd prasy. 
Obrady genewskie. — Liga Narodów to krok ku stworzeniu 
Stanów Zjednoczonych Europy. — Trzeba jednak patrzeć na 

ręce Niemcom. — Mała wartość Ligi w oczach endecji. 

Tematem, absorbującym dziś wszy- 
stkie dzienniki polskie, są rozpoczę 
te w Genewie obrady. 

P. t. „Europejski pokój genewski” 
występuje „Kurjer Polski” z obszer- 
nym komentarzem do niesłusznie 
wydrwionego „manifestu” Ryszarda 
hr. Coudenhove Kalergi. 

„Europejczycy!* — woła ten rze- 
komy utopista — rostrzygająca go- 
dzina wybiła. 

Obecna polityka europejska prowa- 
dzi do nowej wojny, która ostatecznie 
przypieczętuje upadek Europy, jej kul- 
tury 1 gospodarstwa. Zdetronizują ją 
inne kontynenty. Nie można już przy- 
wrócić hegemonji Europy nad światem. 
Ale można stworzyć z Europy nową 
wielką potęgę światową, grupując jej 
państwa w zjednoczone społeczeństwo 
państw, które uratuje niepodległość, 
wolność | dobrobyt Europejczyków... A 
więc do boju o Paneuropę”. 

Jeżeli jest to szaleństwo — po- 
wiada p. Szef z „Kurjera Polsk.” — 
musimy przyznać, że jest w tem sza- 
leństwie metoda. 

Dziś stają naprzeciw siebie nie pań- 
stwa już I nie narody, czy nawet ich 
sojusze, lecz rasy całe I całe konty- 
nenty. Polityka międzynarodowa stała 
się kosmiczną. W słowniku rerum po- 
liticarum zyskały soble słowa z pre- 
fiksem „pan*—pełne prawo obywatel- 
stwa. Poza ruchami wyznaniowemi pa: 
nislamskim | panbudyjskim, obok ru- 
chów rasowych panarabskich, pantu- 
rańskich, panindyjskich i panmurzyń 
skich staje jako fakt na porządku dzien- 
nym tuż koło stuletniej polityki pan- 
amerykańskiej (Monroe) pozbawiona 
historji polityka panafrykańska (Gar- 
vey) | panazjatycka (Ghandi). W chwili, 
w której piszemy te słowa, leje się 
krew w  międzykontynentalnych woj- 
nach w Marokku, Syrji, I Arabji Wojna 

» bezkrwawa z Europą toczy się w Egipcie 
Irakku, Palestynie, Turcji, lndjach i 
Chinach. Ma się wrażenie, jakby pakt 
ten nie dotarł jeszcze do świadomości 
25 państw europejskich. Od jednolitych 
kolorowo płatów na mapie Świata od- 
bija się boleśnie dla oka pstrokacizna 
europejska. 

Wszystkie wysiłki uzgodnienia in- 
teresów państw europejskich skoń- 
czyć się muszą ostatecznie utworze- 
niem Stanów Zjednoczonych Europy. 

„Kurjer Poranny” tak daleko my- 
ślami nie wybiega. Zastanawia go 
sprawa bliższa, mianowicie: jaki jest 
główny obowiązek delegacji Polski 
na zjeździe Ligi Narodów. 

Doroczny wrześniowy zjazd delegacyj ; 
państw, złączonych w organizację Ligi, 
nigdy dotąd nie budził takiego zalnte- 
resowania, jak w tym roku. Ostatnie 
to zapewne assemblee Ligi, wolne 
Jeszcze od udziału w niem przedstawi- 
cielstwa Rzesży Niemieckiej. Wedlug 
wszelkiego prawdopodobieństwa, nim 
rok doblegnie końca, do parlamentu 
zrzeszonych państw świata przyjęci zo- 
staną z nadzwyczajnemi owacjami peł- 

  

nomocnicy rządu Feldmarszałka Hin- 
denburga. Pod wrażeniem oczekiwane- 
go akcesu Niemiec toczyć się już bę- 
dą dyskusje obecnego zgromadzenia. 
Nie pozostanie to bez wpływu zwłasz- 
cza na ten punkt obrad, który zapo- 
wlada rozpetrzenie problemu bezpie" 
czeństwa, arbitrażu I rozbrojenia. 

Naczelny publicysta „Kurjera Po- 
rannego" podejrzewa polityków nie- 
mieckich, że chcą mieć Ligę Naro- 
dów nie dla celów pokojowych, ale 
przeciwnie: dla tem skuteczniejszego | 
załatwienia rachunków odwetowych; 
te zaś muszą przedewszystkiem za- 
grażać bezpieczeństwu Polski. 

To też samą siłą rzeczy, na pierwszy 
plan jeżeli nie oficjalnych to zakuliso- 
wych rozmów I trosk genewskich wy- 
bija się sprawa przyszłego stosunku 
pomiędzy Niemcami a Polską. Minister 
Stresemann nie kryje swoich w tym 
kierunku nastrojów. W sobotę zjawił 
się na berlińskim zjeździe „Niemców 
z zagranicy” (der Auslandsdeutschen). 
Powitał z naciskiem „miljony* tych 
Niemców, którzy „wbrew swojej woli (I) 
uznać musieli suwerenność państwową 
obcych krajów”, zapewnił ich, że wejście 
Niemiec do Ligi ma na celu „przyjście 
z pomocą niemieckim mniejszościom 
w świecie” I t. d. 

Wobec tego zadanie dyplomatów 
naszych — zdaniem „Kur. Por."— jest 
bardzo proste. 

Rozmowa dwuznacznikami ustąpić 
musi miejsca wyraźnej niemieckiej od- 
powiedzi, czy istotnie wstępują do Ligi 
jako państwo, pragnące zgody | poko= 

jų czy też szukające powodów do 
łótni 1 wojny. Wyświetlenie tego pyta- 

nia — wyświetlenie nie tylko na nasz 
użytek — staje się najpoważniejszym 
na razie obowiązkiem polityki i dyplo 
macji naszej państwowej delegacji w 
Lidze Narodów. 

„Gazeta Warszawska” — jak wia* 
domo — nie wierzy w skuteczność 
prac Ligi Narodów. Jej zdaniem wal- 
ki narodów europejskich nigdy się 
nie skończą, a słuszność będzie miał 
zawsze ten, kto więcej armat wysta- 
wić potrafi. 

To też, podług organu p. Dmow- 
skiego, 

nie to jednak, co będzie mówione na 
posiedzeniach różnych organów Ligi 
przyciąga uwegę powszechną, lecz to, 
co przy okazji wielkiego zjazdu przed- 
stawicieli różnych państw będzie mó- 
wione w sposób prywatny, lubteż pół- 
oficjalny. 

W rezultacie „Gaz. Warszawska” 
zadowolona jest z tego, że niewielka 
część spraw polskich absorbować bę- 
dzie zasiadających w Genewie dyplo- 
matów. 

Będzie — ze spraw ważnych — tylko 
sprawa skrzynek pocztowych w Gdąń- 
sku, co do której już jest decyzja ko- 
misji specjalnej, załatwienie sprawy w 
Lidze jest już właściwie tylko formalno- 
ścią. Wreszcie przyjdą zapewne pod 
obrady sprawy polskie na Litwie. 

  

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Meteorologja na usługach 
rolnictwa. 

W zakresie empirycznych zdoby- 
czy rolnictwa badania, czynione nad 
zjawiskami atmosferycznemi, wyka: 
zują minimalną dozę wyników, ma- 
jących charakter praktyczny. Że jed- 
nak długie okresy żmudnych spo* 
strzeżeń | notowań meteorologicz- 
nych nie są ostatecznie pracą jałową, 
dowodzą choćby rezultaty, osiągnięte 
przez stacje Stanów Zjedn. Ameryki 
Półn., które dostarczają rolnikom 
bardzo nieraz cennych przepowiedni 

pogody. 
Dla rolnicwa polskiego — między 

innemi — zagadnieniem —piarwszo- 
rzędnej wagi jest sprawa ustalenia 
okresu przymrozków wiosennych i 
jesiennych, — decydujących nieraz o 
losach plonu sadów i pól. Dotych: 
czasowa wiedza nasza meteorologicz- 
na — w odniesieniu do naszych wa- 
runków — nie pozwala na tego ro- 
dzaju prognozy. 

Dopiero z chwilą obecną podjęte 
zostało w Wydziale Klimatologicz= 
nym Państwowego Instytutu Mete- 
orologicznego opracowywanie mater- 
jałów, pozwalających vstalać okresy 
niebezpiecznych dla rolnictwa pol- 
skiego przymrozków wiosennych i 
jesiennych. 

Za podstawę do tej pracy wzięto 
na początek spostrzeżenia krakowskie, 
obejmujące poważny okres czasu — 
od roku 1864-go do roku 1924 go. 

„Analogiczne opracowania  prze- 
prowadzone zostaną dla szeregu in- 
nych miejscowości. 

Wzrost drożyzny 

WARSZAWA. 3.IX. (Pat). Komisja 
do badania zmian kosztów utrzyma- 
nia ustaliła, że drożyzna w miesiącu 
sierpniu w porównaniu z miesiącem 
lipcem b. r. wzrosła o 1,04 proc.   

„Ślipingi” na Targi Wschodnie. 
LWÓW, 3.IX. (Pat). Tutejsza okrę- 

gowa dyrekcja kolejowa komunikaje: 
Z okazji Targów Wschodnich uru- 
chomione będą począwszy od 1 go 
września ze Lwowa, a od 2 września 
z Piotrowic do 20 września kurso- 
wanie wagonów sypialnych na linji 
Lwów-Piotrowice w pociągu pośpiesz- 
nym przychodzącym do Lwowa o 
godz. 8 min. 20 a odchodzącym ze 
Lwowa o godz. 18 min. 20. 

Z zagranicy. 
Sprawa przyłączenia Austrji 

do Niemiec. 
PARYŻ, 3.IX (Pat). „Eklair“ dono- 

si, że prezydent reichstagu Loebe 
nie przemawiał wczoraj na powszech- 
nym kongresie pokojowym wskutek 
decyzji organizatorów kongresu. 

Decyzja ta wyraźnie wzbraniała 
rozważać kwestje przyłączenia Austrji 
do Niemiec. 

Dziennik sądzi, że jest możliwem, 
iż delegacja niemiecka nie zadowc- 
lona z niedopuszczenia jej do wypo- 
wiedzenia się w tej sprawie, opuści 
Paryż. 

Przestępczość w Stanach Zje- 
dnoczonych. В 

Ministerjum sprawiedliwości oglo- 
siło drukiem statystykę przestępczo- 
ści w Stanach na rok 1924, Wynika 
z niej, że ogólna liczba osób, kara- 
nych sądownie, wynosi 1.500.000, co 
stanowi 13 i pół procent ogółu lud- 
ności Stanów. 

Jest to odsetka bardzo wysoka. 
Uderzający jest natomiast mały pro- 
cent kobiet śród przestępców: wy- 
nosi on niecałe 5 proc. t. j. około 
70.000. 

Powrót pary królewskiej. 
BUKARESZT, 3.1X (Pat.). Król i 

królowa powrócili wczoraj i zamie- 
szkali w rezydencji Sinaya, 

KOORJCE R WI 

Wobec tego, że dzień w dzień 
otrzymujemy listy z zapytaniami, czy 
śledztwo w sprawie tajemniczej śmier- 
ci Czesława Mikoszy jest dość ener- 
gicznie prowadzone, zwróciliśmy się 
do osoby w tym kierunku kompe- 
tentnej, z prośbą о wypowiedzenie 
swego zdania." 

A oto odpowiedź, którą otrzy- 
maliśmy. 

Szanowny Redaktorze!   
Uważam za zupełnie słuszne zdzi- 

wienie waszych korespondentów, że 

dotąd nie został aresztowany  czło- 

wiek, na którego cała okolica wska- 

zuje, jako na podejrzanego o zastrze- 

lenie Czesława Mikoszy. 

nię, winien być koniecznie izolowany 

aż do końca śledztwa. Inaczej, łatwo 

  

Dziś — Rozalji P., Róży P. 

  

Piątek Jutro—Wawrzyńca Justynjona. 
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„URZĘDOWA. 
— W sprawie Polaków zegra- 

nicznych poza granicami państwa. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
podaje do wiadomości, że sprawy 
poszukiwań zaginionych obywateli 
R. P. i ich krewnych za granicą, 
załatwiane są obecnie w drodze bez- 
pośredniej korespondencji między 
krajowemi władzami administracyj- 
nemi I instancji i konsulatami R. P. 
zagranicą. 

W związku z powyższem, petenci 
winni, według miejsca swego zamie- 
szkania, kierować podania, dotyczące 
poszukiwań zagranicą, do władz ad- 
ministracyjnych lej instancji. Wy- 
mienione urzędy udzielą informacji, 
dotyczących procedury w sprawie 
tych poszukiwań. 

Podania w sprawie poszukiwań, 
wniesione do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych do dn. 1 sierpnia rb., 
będą załateione dotychczasowym 
trybem. 

MIEJSKA. 

— Z miejskiej komisji rozbu: 
dowy. Na odbytym ostatnio pierw- 
szym posiedzeniu komisji rozbudowy 
m. Wilna rozpatrywano 4 podania 
o zapomogi na remont domów. 

Wszystkie prośby petentów zosta- 
ły załatwione pomyślnie. Na remont 
wyasygnowano sumę 1000 złotych. 

W myśl postanowienia komisji 
suma 800 tysięcy złotych (pierwotnie 
miljon czterysta,) przeznaczona na ten 
cel rozdzieloną będzie w ten spo- 
sób, że 50 procent użyta będzie na 
budowę, a 50 procent na remont do- 
mów. 

W pierwszym rzędzie rozpatrywa- 
ne będą podania o zapomogi na re- 
mont lub odbudowę, które mogą 
być wykonane jeszcze w tym roku. 

Termin składania podań upływa 
15-go września r. b. Do podań musi 
być załączone świadectwo hypoteczne 
lub odpowiednie zaświadczenie. Na- 
stępne posiedzenie komisji wyzna- 
czone jest na 9 b. m. (I). 

Ceny artykułów spożyw- 
czych. W dniu 2 b. m. rzeczoznaw- 
cza komisja na swem posiedzeniu 
ustaliła następujące nowe zniżone 
ceny na produkty kołonjalno-spożyw: 
cze. 

kawy od 7 — 11 zł., cukru w kost- 
kach | gat. — 1 zł. 60 gr., Il gat. — 
1 zł. 45 gr., kryształ — 1 zł. 25 gr., 
miód sztuczny — 1 zł. 40 gr., mar- 
molada (powidła) od 2 zł. do 3 zł., 
cykorja | gat. — 1 zł. 25 gr., Il gat. 
— 0 zł. 40 gr, ryż połówki — 62 
gr, burma Ne 2 — 70 gr., patna — 
1 zł. 15 gr., groch cały wictorja — 
60 gr., w połówkach — 80 gr., faso- 
la biała — 60 gr., kolorowa — 45 
gr. kasza manna amerykańska — 1 
zł. 20 gr., gryczana cała — 80 gr., 
perłowa drobna — 85 gr., perłowa 
średnia — 70 gr, pęcak — 55 gr. 
jęczmienna drobna — 65 gr., šred- 
nia — 55 gr., gryczana przecierana 
— 85 gr, jaglana — 80 gr., mąka 
pszenna amerykańska — 70 gr., kra- 
jowa | gat. — 65 gr., Il gat. — 60 
gr. kartoflana — 75 gr., gryczana I 
gat. — 60 gr., jęczmienna — 50 gr., 
makarony warszawskie — 1 zł. 60 
gr., włoskie — 1 zł. 95 gr., sól war- 
szawsku — 38 gr., biała — 33 gr., 
szara — 25 gr., masło deser kraj. | 
gat. — 6 zł, Il gat. — 5 zł. 50 gr., 

jwiejskie niesolone — 5 zł, solone 
stołowe — 5 zł. 30 gr., kuchenne — 

  
  

  

RZCZN=SRCI 

Samobójstwo 
czy morderstwo? 

mu bronić się przez zacieranie śladów, 

obserwowanie kroków policji śledczej 
i sędziego śledczego. 

Wsłucbując się w głosy opinji pu- 

blicznej, rozmawiając ze znajomymi, 

poznaje kroki i zamiary śledztwa. 

| Wreszcie z łatwością może oddziały” 

Człowiek, posądzony o taką zbrod- 

t 
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Kilo herbaty kosztuje — 18 zł., : 

wać w pożądany dla siebie sposób 

na świadków — zwłaszcza, jeżeli jest 

osobistością wpływową, a świadkowie 

ludźmi od niej zależnymi. 

To też znamy liczne wypadki, gdy 

daleko mniej poszlak niż obecnie, wy- 

starczało do izolowania ludzi podej- 

rzanycb. 

Dlaczego teraz tego nie uczyniono, 

zrozumieć nie mogę, 

Były Sędzia Śledczy. 

  

- KRONIKA. 
4 zł. 50 gr., tłuszcz roslinny („masło 
sztuczne”) od 3 zł. 15 gr. do 3 zł. 

' 45 gr., mleka (1 htr) — 40 gr., sło-- 
nina krajowa | gat. — 3 zł, II gat. 
— 2 zł. 80 gr., amerykańska | gat. 
— 3 ał. 35 gr., smalec amerykański 
— 3 zł. 60 gr., olej roślinny zagra- 
niczny — 2 zł. 30 gr., krajowy — 2: 
zł. 30 gr., jaja (1 sztuka) 12 gr., 
pieprz — 6 zł., śledzie (1 sztuka) od 
10 gr., do 25 gr., śledzie wędzone 
(1 sztuka) od 15 gr, do 30 gr, e 
sencfa octowa — 3 zł. 60 gr., zapał 
ki (10 pudełek) od 40 gr., do 50 gr., 
nafta (1 litr) od 40 gr, do 45 gr., 
proszek do bielizny — 40 дг., myd- 
ło miejscowe — 1 zł. 50 gr., 
wozowe — 1 zł. 60 gr., swiece para 
— 1 zł. 50 gr., pół stesr. — 221. 50 
gr., pasta do obuwia czarna — 20 
gr. kolorowa — 25 gr. i mydlik war- 
szawski (1 paczka) — 15 gr. (I). 

— Wypłata pensji urzędnikom 
magistrackim. Do tego czasu ma- 
gistrat m. Wilna wypłacał pensje u- 
rzędnikom miejskim zwykle w koń: 
cu każdego miesiąca (27 — 28). Jed- 
nakże w tyra miesiącu wypłacano u- 
rzędnikom 2 i 3 b. m., Trzeba zaz- 
naczyć, że kasy podatkowo-lokalowe 
przyszły w tym wypadku z pomocą, 
bo 1b. m. upłynął ostatni termin 
opłaty za podatek lokalowy. (!). 

— Z dzialalności pogotowia 
ratunkowego. W miesiącu sierpniu 
pogotowie ratunkowe udzieliło po: 
mocy dla 335 osób z czego wyjaz- 
dów na miasto miało w 35 wypad: 
kach i na miejscu w swej przychod- 
ni udzieliło pomocy dla 35 osób. (I). 

— Z działalności straży og- 
niowej. W miesiącu sierpniu straż 
ogniowa miejska była wzywaną na 
miasto w 14 wypadkach, z czego w 
2-ėh wypadkach straż przybyła na 
miejsce po ugaszeniu po- 
żaru. Oprócz tego od początku roku 
r. b. Straż ogniowa miała 41 ćwicze- 
nie próbne, z czego 11 wyjazdów na 
miasto. (I). 

— Przygody samochodu, Miej: 
ska straż ogniowa otrzymała przed 
kilkoma dniami auto firmy Berliet, 
na którem ma być postawiony zbior- 
= wody pojemności około 2000 lit- 
rów. 

umontowany i postawiony na aucie, 
Swego czasu magistrat obstalo- 

wał dwie maszyny z których jedna 
została w drodze zarekwirowana 
przez francuskie władze wojskowe i 
wysłana do Marokko. (I). 

— £ rzeźni miejskiej. W mie- 
siącu sierpniu na rzeźnię miejską do- 
starczano: krów 1768, cieląt 796, 

iowiec 515 i świń 788. (I). 

  

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

Wyjazd robotników do 
Francji. Rekrutacja robotników rol- 
nych do Francji wyznaczona jest na 
18 bm. Trzeba zaznaczyć, że kt- 
biety mogą się ubiegać o wyjazd 
tylko te które ukończyły 21 rok 
życia. (I) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Mensa Akademicka. Zarząd 
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie niniejszem po 
daje do wiadomości ogółu członków 
T.wa, iż pó gruntownem odremonto- 
waniu w dniu 3 września rb. została 
uruchomiona Mensa Akademicka 
(Bakszta 11) Obiady wydawane są 
od godz. 1-ej do 4 i pół popołudniu 
codziennie." 

SPRAWY INWALIDZKIE 

Bank Inwalidzki. Związek 
Inwalidów Wojennych Rzeczypospo- 

przy- 1 

\ 
Za kilka tygodni zblornik będzie 

litej Polskiej po ugruntowaniu podstaw 
organizacyjno społecznych, wszedł w 
drugą fazę, a mianowicie wzmocnie- 
nia swego stanowiska ekonomicz- 
nego. 

Dnia 2 czerwca rb. został uchwa- 
lony statut Banku Inwalidzkiego o 
kapitale zakładowym zł. 500.000 — 
kapitale dużym, mającym być po- 
krytym do końca br. i to wyłącznie 
przez inwalidów. 

Teraz głos należy do rzesz inwa- 
lidzkich, które muszą się wykazać 
czynami, pokrycia kapitału Banko- 
wego i to szybko, gdyż pokrycie 
jest związane z nową falą sukcesów 
na niwie inwalidzko-społecznej. Im 
prędzej inwalidzi zdobędą silny Bank 
— własny — z kapitałem zaklado- 
wym w całości przez nich pokrytym, 
term prędzej będą mogli wystąpić 

lpr ed Rządem i Sejmem, tem ener: 
giczniej i skuteczniej żądać i upo- 

, minać się będziemy o ich słuszne 
j postulaty i prawa. Dotąd nie wszyst- 
| kie akcje są wykupione przez inwa- 
„lidów. Dziś więc wykupienie akcji 
"Banku lnwalidzkiego powinno być 
| głównem dążeniem ogółu inwalidów. 

  
i 
' SPRAWY LOTNICZE, 
! 

Z L. O. P.P.otrzymujemy z prośbą 
| o zamieszczenie: Celem zwiększ. fun- 
| duszy Ligi O.P.P. całkowicie przezna- 
czonych na rozbudowę Polskiej Floty 
Powietrznej, Zarząd Główny L.O.P.P 
zainicjował przykładem roku zeszłego, 
wydanie  marek-nalepek  L.O.P.P., 
któremi w okresie „Tygodnia Lotni- 
czego* mają być oklejane wszelkie 
rachunki, podania, oferty itp. 

Wszelkie instytucje rządowe, ko- 
munalne, społeczne, prywatne itd., 
które nalepki te otrzymały do kol- 
portażu, w pełnem zrozumieniu do: 
niosłych  patryotycznych celów Ligi 
O.P.P. od realizacji których może w 
niedalekiej przyszłości zależeć będzie 
nasz byt państwowy, poparły naszą 
inicjatywę w tym kierunku. 

Jedna tylko Dyrekcja Banku T-w 
Spółdzielczych, Oddział w Wilnie, 
reprezentująca jedną z najpoważniej- 
szych naszych instytucji finansowych 
nie tylko odmówiła pod pretekstem 
braku odnośnych sum w budżecie, 
złożenia ofiary na cele Ligi O.P.P. 
lecz nie przyjęła również przesłanych 
nalepek usuwając się w ten sposób 
od jakiegokolwiek poparcia zamierzeń 
Ligi O.P.P. 

Ośmielamy się na tym miejscu 
zwrócić uwagę Szanownej Dyrekcji 
w Banku, że nalepki wykupują kli- 
jenei danej instytucji, nie zaś sama 
instytucja, od dobrej woli której za- 
leży kupić dla siebie nalepki czy też 
nie.  Nierozsprzedane nalepki w 
„Tygodniu Lotniczym” zwrócone 
zostają w myśl odnośnej instrukcji 
do Komitetu Ligi, popieranie zaś 
działalności Ligi nie może być trak- 
towane na równi z dobroczynną o- 
fiarą, ale jest obowiązkiem każdego 
obywatela polaka. 

_SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Z żydowskiego komitetu 

dobroczynnośći. Na ostatniem po- 
siedzeniu Żydowskiego komitetu do- 
broczynnego ujawniono deficyt za 
miesiąc sierpień w sumie 1080 zło: 
tych. Ogółem wydano w sierpniu 
miesiącu przeszło 4000 złotych. 

Zauważyć się daje pewną niechęć 
członków przy opłacaniu miesięcz- 
nych składek. (i) 

RÓŻNE. 

Wspomnienie pośmiertne. 
Przedwczoraj zmaiła w naszem mie- 
ście powszechnie znana i szanowana 
jego obywatelka, $. p. Tekla z Par- 
czewskich Pietraszkiewiczowa. Życie 
ciche a czynne poświęciła obowiąz- 
kom nietylko rodzinnym, spełnianym 
wzorowo, ale też społecznym. Każdy 
czyn, dobro ogólne mający na wzglę- 
dzie, śmiało mógł liczyć na poparcie 
nietylko moralne, ale i materjalne 
szlachetnej tej niewiasty. 

To też żal szczery towarzyszy Jej 
do grobu ze strony wszystkich, któ« 
rym zacne serce Ś. p. Tekli Pietra- 
szkiewieowej spieszyło z pomocą. 

Cześć Jej pamięci. 

— Podziękowanie. Komenda 
Obozu Warownego Wilno czuje się 
w obowiązku tą drogą złożyć ser 
deczne podziękowanie Magistratowi 
m. Wilna za okazaną współpracę I 
zrozumienie warunków tej pracy nad 
żołnierzem Polskim. 

‚ Dzięki Szanownemu Panu Pre* 
zydentowi, garnizon Wileński otrzy- 
mał codziennie 50 miejsc bezpłat- 
nych do kina miejscowego, a z 
okazji wyświetlenia filmu „Manewry 
Polskie na Wołyniu* i „Walka Pie- 
choty z Samolotami* 2400 miejsc. 

| Czyn powyższy stwierdza zrozu* 
mienie u Ojców m. Wilna pracę nad 
żołnierzem i podniesieniem poziomu 
jego wyszkolenia, ze strony Garnizc* 
nu zaś, zaciśnie stosunki między 
wojskiem. | 
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WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwo. Dn. 2 b. m. w d. 

nr. 89 przy ul. W. Stefańskiej w mieszkaniu 

Kubickiej Marji wystrzałem z rewolweru w 

usta odebrał sobie życie Gudalis Klemens, 

lat 25, urzędn. kolejowy z N. Swięcian. 

— Podrzutek. Dn. 2 bm. znaleziono 

podrzutka plci męskiej przy wejściu do 

żłobka im. Marji. Dziecko pozostawicno na 

opiece żłobka 
— Kradzieże. U Szmerkowicza Szym 

chy, (Sadowa 15), w nocy z dn. 1 na 2.1X 

skradziono z mieszkania za pomocą wyję: 

cia szyby w oknie zegarek srebrny, garde- 

robę i obuwie na ogólną sumę 400 zł. 

— Dn. 2 b. m. dokonano kradzieży 8 

ławek wart. 80 zł. z ogrodu sportowego Im. 

Żeligowskiego. Dochodzenie w toku. 

— Dn. 2 b. m. dokonśno kradzieży 
garderoby | bielizny na sumę 100 zł. u 

Jadwigi Watron, (ul. Jak. Jasińskiego 7). 
Kradzież popełnił Władysław Misiewicz, 

którego zatrzymano. 

Na prowincji. 
— Kradzież krów. W nocy z 26 na 

27 ub m. w folwarku Wiktioryszki pow. 
Wil. Trocki gm. Rzeszańskiej, skradzione 
zostały 2 krowy Krajewskiego Donacjusza. 

A 

Teatr i muzyka. 
— Antoni Fertner w Teatrze Pol- 

skim. Od szeregu lat, nie można sobie 
wyobrazlė w stolicy prawdziwie wesołego 
widowiska bez udziału jej ulubieńca Anto 
niego Fertnera; on to jak nikt inny posia: 
da dar prawdziwego humoru, udzielającego 
się bezpośrednie audytorjum, to też dziś z 

2 

  

  

  

KUR JE R WE E М 

okazji plerwszego występu znakomitego 

gościa, czeka Wilno najweselszy wieczór, 
wieczór szczerego śmiechu, podany w 
prawdziwie artystycznej formie i bez prze- 
sady, na którym ujrzymy najnowszą ko- 
medję. mistrza pióra St. Kledrzyńskiego 
„Najszczęśliwszy z ludzi”, komedję, która 
zaledwie przed miesięcem zeszła z reper- 
tuaru teatrów miejskich w Warszawie. Jako 
drugi gość wystąpi. artystka teatru miejskie- 
go w Warszawie—He'ena Peszyńska. Prem- 
jera zapowiada się świetnie. 

— Poranek pieśni I arji opero- 

wych. W niedzielę nadchodzącą 6 b. m. o 
g. 12 m. 30 po poł. rozpocznie się cykl 
poranków operowych i muzycznych prze- 

znaczonych dla najszerszych warstw spo= 

łeczeństwa oraz młodzieży szkołnej. Ceny 
biletów najniższe. Zapewnieny został udział 
najwybitniejszych sił solowych. 

  

  

  

  

Rozmaiłości. 
Radjo woła o krew. 

Pewnego wieczoru usłyszało kilka mil- 

jonów Anglikėw, posiadających w domu 

radjo, wołanie o krew: w szpitalu na Queen- 

square w Londynie leżał w agonji 25-letni 

inwalida wojenny, który zapadł był na ma- 

larję w Mezopotamii. Lekarze orzekli, iż 

tylko transfuzja krwi może jeszcze urato 

wać biedaka. Ale od kogo zażądać tej 

oflary? Inwalida nie miał ant brata, ani 
przyjaciela, ani krewnego, któryby zechciał 

dać mu trochę życiodawczej krwi. 
I oto British Broadcasting Compėny 

rozesłała we wszystkie strony Anglji Iskro 

we wezwanie do okszania pomocy umie- 

rającemu. Na apel odpowiedziało natych- 

  

  

miast czterdziestu abonentów radjo. Tele- 
fonicznie zawiadomili szpital, 12 gotowi są 
natychmiast przyjechać na miejsce | pod- 
deć się operacji, ofiarować swą krew dlą 
uratowania życia nieznanemu człowiekowi. 
A z tych czterdziestu 27 mieszkało poza 
Londynem. 

— Najczarniejszy pesymista 1 mizant- 
rop musi nabrać otuchy wobec takich do- 
kumentów ofiarności ludzkiej. 

  

  

  

Mody. 
Największa różnorodność. 
Wiadomo wszystkim, że moda kobieca 

jest najbardziej zmienną gałęzią sztuki de- 
korścyjnej. Zmieniają się wciąż linje, for 
my, długość sukien, a co za tem Idzie—i 
modność figury, gdyż trudno np. przy krót- 
kich | wąskich sukniach zachować obfite 
kształty, które przy dawnych sukniach nie 

raziły. у 
Zresztą kobieta instynktownie dąży do 

ciągłych zmian w dziedzinie tualet, frzy- 
zur I t. p. I jest to właściwe jej kokieterii. 

Podczas gdy wytworne damy roztacza- 
ją przepych swych letnich tualet na mod- 
nych plażach, krawcy paryscy kombinują 
tualety, zupełnie różne od tych, które kró- 
lowały przed 24ma miesiącami na wyści- 
gach 1 dancingach paryskich. 

Suknie wieczorowe będą prawdopodob- 
nie z lamy o b. żywych kolorach. 

Gładkie suknie są narazie Wytofstie, | 
na ich miejsce wraca moda z 1880 r. a 
więc suknie drapowane. Również i zapom- 
niana już robe — princesse wrócić ma do 
łask Paryżanki. 

Paski szersze | węższe są b. noszcne, | 
zdobiły już zresztą nasze tegoroczne letnie 
suknie. 

SK 1 / 

Z materjałów en vogue. aksamit I kasha | 
będą najwięcej noszone tego roku, gdyż | 
najlepiej nadają się na „tailleur'y* I suknie. ! 

Długie bluzy t. zw. „casaguins“, hafto- į 
wane złotem i srebrem najlepiej się nadają 
do tegorocznych kostjumów. 

Pozatem futro królować będzie I wtym 
sezonie. Nawet letnie tualety Paryżanek 
przybrane były futrem, cóż tedy powiedzieć 
o zimiel 

Wszelkie „szlachetne” I „nieszlachetne* 
futra zdobić będą kostjumy, płaszcze, a na- 
wet suknie tegoroczne. Futra te są układa- 
ne w pasy, paski, kraty, przeróżne fanta- 
zyjne wzory. | 

Nigdy jeszcze materjały nie były tak 
bogate, różnorodne, a co-za tem idzie I 
ceny tak wygórowane, jak w tym roku. 

Wielcy krawcy paryscy nie liczą się 
widocznie z ogólnym kryzysem finansowym. 

    

  
  

Z rynku. 
W dniu 1 b. m. na „Targowisku Po- 

narskim” odbył się targ na który dostar 
czono: koni 54 szt. w cenie od SB zł. do 
600 zł, bydła rogatego 125 szt. w cenie od 
80 zł. do 2/5 zł, owiec I kóz | kat. 77 szt 
w cenie od 12 zł. do 27 zł, 1l kat. 3 sztuki 
w cenie od 14 zł. do 40 zł. i cieląt 26 szt. 
w cenie od 25 zł. do 40 zł. (1) 

iw. © Dlsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje cd 9—10 rano. 
W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł. 

  
  

  

Ne 199 (351) 

Giełda warszawska 

z d.3—IX 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,60 25,53 25,41 
Dolėry 5,69 5,71 5,67 
Holandja 210,00 210,50  209,50 
Londyn — 27,35 27,30 27,37 
Nowy Yo:k 5,63 5,65 5,61 
Paryż 26,40 25,46 26,34 
Praga 16,69 16,73 16,65 
Wiedeń 79,42 79,60 79,24 
Włochy 20,80 
Szwajcarja 108,90 109,15 108,65 
Stockholm  150,:5 151,39 150,60 
Kopenhaga 107,05 107,50 106.80 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. pož. konwers. 43,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 
Pož. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 375,54—370,80 
Poż. dolar. 66—65 
41/2/0 listy z.T. Kred. Z. przed, 17,60. — 17.40 
50/0 listy z. warsz. przedw. 15,50—16 
4a 0 warsz. przedwoj. 12 
6*/0 obligacje rubl. 15 I 16 r.—6 zł. 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

FZAPUATEI 

D-r Witold Kieżun 
powrócił I wznowił przyjęcia. 

Choroby węwnętrzne — 
specjalnie płucne. 

Naświetlania sztucznem słońcem górskiem. 
Od 4 do 7. 

Garbarska Nr. 5 m. 3. 

  

  

() wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich | 
we Lwowie, ul. Ossolińskich L. 11. 

PODRĘCZNI 

Wł. Kucharski i J. Króliński: 

Nowości Wydawnicze: . 
Prof. Dr. T. Kowel:k.: 

„Elementarz* (metoda dźwiękowa) . 2 i 

„Elementarz*. (metoda wyrazows) . ‚ . 

Dr. A. Mikulski: 
„W naszej szkole” (czytanka dla kl. II szkół powsz.) . 

Patocki, Wańczura, Zaklika; 
„Rachunki dla kl. III i IV szkół powsz.” (ilustrowane) 

‚ 10 1.90 
220 Dr. 

„Turcja powojenna“ (ilustr. 39) . 

Badecki Karol: 

K I dia szkół powszechnych, średnich i akademickich, literatura pomocnicza do nauki szkoinej, 

oraz publikacje własne z zakresu historji, historji ilteratury, kultury i sztuki. 

„Literatura Mieszczańska XVII wieku”. (Wydanie wytworne, bo- 

2.40 gato ilustr.'z przedmową A. Briicknera) $ 

W. Wojciechowski Konstanty: 

ukończeniu. „Werter w Polsce”, (wydanie II, egz. numerowane) . 1 

Dr. Skwarczyńska Stefanja: 
„Ewolucja obrazów u Słowackiego”. (Bzdania liter., tom 1) * 

Dr. Chzrewiczowa Łucja: - 
„Handel średniowiecznego Lwowa” (Aktua!ne w okresie Targów 

St. Rusiawicz — E. Żyliński: 
(> „Hlgebra dia wyższych klas szkół średnich*. Część | —. 

Dr. K. Hartleb — Dr. M. Gawlik: ; 
z flustr.) 

      

T 
ej
 

„Kultura Polski”, (wypisy źródłowe dla szkół średn. 

Prof. Dr. W. Sierpiński: 
„Fuckcje przedstawialne analitycznie“. (Wykł Uniwers.) . 

Prof. Dr. E. Piasecki: 
„Dzieje Wychowania Fizycznego”, (z licznemi ilustr.) 

KSIĘGARNIE 
ZAKŁADU NARODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH 

we Lwowie, pl. Halicki Nr. 12-a, tel. 32—69 w Warszawie, ul. Nowy Świat Nr. 69, tel. 198—81 | 

pol-ca:4 w jak najobfitszym wyborze: książki szkolne oraz wszelkie wydawnictwa tak naukowe, jak 

i belletrystyczne w języ 

Szanujący swój czas 
korzysta zawsze z usług 

Biura Reklamowego 
w Wilnie 

ul. Garbarska 1, tel. 82. 

Wschodnich) 

Rabska Zuzanna: 
„Magja książki”. (Sonety, wydanię wytworne, 400 egz. numerowan.) 

Czerny Anna Ludwi ka: 
„Antologja nowej liryki francuskiej" 

Ządać katalogów. 

„Mio che w łatwy sposób zroić 
Wobec redukcji w urzędach nastręcza 

się doskonała sposobność zarobku w Biurze 
Reklamowem. 

Biuro poszukuje akwizytorów ogłosze- 
niowych za dobrą prowizję. Zarobek przy 

    Piękność i powab 
Eliksir na loki i fale, emalja na twarz, 
krople nadające zmęczonym. oczom 
pełen życia djamentowy blask i inne 
ostatnie nieznane kosmetyczne no 

   

  

wości. Ządajcie k 
znaczek pocztowy. Labor skrzynka 

atalogów, załączając 

  

   
    

  

| Wypożyczalnia 

Książnicy 

LUNA 
| ul Zawalna ! (dawniej 

Jagiellońska 9). Czynna 

  

* 

ku polskim i obcych, książki popularno-naukowe, bibljoteczki klasyków polskich i obcych. 

: pomoce szkolne, środki naukowe i t. d.   
Mone mieszkania 
pokoje, stancje, persjo- 
naty, ogłaszajcie za po- 

średnictwem Blura Re- 
klamowego St. Gra- 
bawskiego Wlino, Gar- 

w którem oglaszający się znajdzie praktycz- i Iki $ od 11—6 godz. Abona- | barska I, tel 82. Układ 
аса оНЕЫ le. do którego niewielkim nakładzie pracy możliwy od 10— pocztowa 61. Bydgoszcz. S 

pak ika Salt umieścić itp. | 20 zł. dziennie. Panowie : por es 8 ment 2 zł. A 

AL na tę pracę mogą po informacje zgłosić do $ 4 ю 

Za poradę się nie płaci. one. Rablanio więc. Sdabk tirabooeikieggie Dnia 5-go września b. r. Zgubiono Oferty zapewnione 

Kosztuje nie drożej niż w Redakcjach 

a zaoszczędza 'znaczne fatygi oddając w 

BIURZE REKLAM 

ogłoszenia do wszystkich pism 

polskich 
rosyjskich 

i żydowskich 

codziennych i tygodniowych. 

Garbarska 1. 
Codziennie w godz. od 10—11 rano. 

  

Do wynajęcia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

skiego od 9 do 3 po poł. 

Polska Macierz Szłolna Ż W. 
otwiera bursę dla uczniów szkół średnich. 

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

książkę wojskową na imię 
Antoniego Symonowicza 
rydana przez Wileński 
P. K. U. Unieważnia się, 
—- 

Rutynowana 

dauczycielka 

  

"DGUBIKKS 
j metry- 

dowód OsObiSt, we: rus 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre” 
dnictwem ogłcszenia w 

Kurjerze Wiieńskim 

  

: Warunki najdogodniejsze. lub bez. Zygmuntowska 18 m. 4. i g:o] Zgubiono studentka uniwersytetu 

w Danowo Dowiędzieć się w redakcji Kurjera Wileń || (WS | dowód toż: ści eh, i 
>, 

< © ow 'Ożsamo: a 

в „Maicgę „Handlowo Przemysła | ed Pata Ė pn 

  

  

wo Informacyjną WILNO“ 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

  

  

POPIERAJCIE L.O.P.P.   
Z 

Wydawca w imienin współwiaźcicieli Sózał Batarawiaz, 

  
  

bardzo tłusty. Kilo 
4.20_gr. polecają: 

Węcewicz i Zwiedryń: 
ski. Ad. Mickiewicza 7. 

  

wyd. przez D.K.A. Państ. 
unieważnia się, oraz go- 
tówkę 100 zł. Łaskawy 
znałazca zechce zwrócić 
pod "ez: Ponai 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń: 

Wiadomość _ul. Moniu 
szki Ne 8 m. 4.   czo lub w kompletach. 

maszyna do szycia 
"w dobrym stanie, 
(ul. Połocka), Trakt 

Batorego 3..   
  

 


