
  

Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Wilno, Wtorek 8 września 1925 r. Cena 15 groszy. 
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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 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, — ol. 

| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. Redaktor przyjmuje od 2-3 pop 

  

      

DOM HANDLOWY 

F MIESZKOWSKI 
Mickiewicza, 23, tel. 299. 

POLECA NĄ SEZOŃ MANUFAKTURĘ: 

Gotowe palta i ubrania. 

MEBLE. 
Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom warunki ulgowe. 

Magazyny otwarte cały dzień od 9 r. do 7-ej wiecz. 
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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 9—6w. 

  

Cena ogloszeń: 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 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

wiska z przyjętemi zobowiązaniami i 

metodami postępowania, przyjętemi 

przez demokrację zachodnio - euro- 

pejską. 

Ciekawym epilogiem, nad którym 

przeszła Rada do porządku dzienne” 

go, było końcowe tradycyjne oświad- 

czenie przedstawiciela rządu litew- 

skiego, od czego nie powstrzymał 

się, mimo całej niedorzeczności tego 

oświadczenia nawet Galwanowski — 

to,—że dopóki spór o Wilno nie bę- 
dzie rozstrzygnięty, skargi polskie 

będą stale napływały do Rady, gdyż 

Polacy rozmyślnie chcą teml skarga- 

mi odwrócić uwagę opinji od Wilna. 

to byłoby zastosowanie do Polaków 

na Litwie cywilizowanych metod гга- 

dzenia, zgodnych z przyjętemi zobo- 

| wiązaniami międzynarodowemi, z de- 

klaracją z 12 maja 1922 roku i nawet 

własną konstytucją. 

Zresztą, zgłoszenie akcesu do 

wszystkich punktów skargi polskiej 

w dniu 28 lipca r.b. przez reprezen= 

tanta międzynarodowej organizacji 

Żydów przy Lidze Narodów p. Zewi 
FAbersona, odbiera zupełnie ten poli 

tyczny charakter, który chce petycjom 

polskim nadać, sam w to nie wie- 

rząc, p. Galwanowski i stwierdza naj- 

dobitniej, że system rządów republi- 

  

MEBLE 
, Szafy, stoły, garnitury saloncwe, otomany, materace i t. d, 

POL ECA 

D.-H. WACŁAW MOŁODECKI 
Wilno, Wileńska 8. 

Nadszedł wagon krzeseł wiedeńskich. Własne warsztaty: tapi- 
cerski i stolarski, pod osobistem fachowem kierownictwem. 

ceny najniższe. 
  

jarawa mniejszość polskiej W Genewie. 
Na skutek skargi z dn. 1 czerw- 

ca 1924 roku, wniesionej przed fo- 

rum Ligi Narodów przez Komitet (- 

chodźców polskich z Litwy, Rada Li- 

gi Narodów, na żądanie przedstawi- 

cieli Aaglji, Czechosłowacji i Hisz- 

panji, na trzech z kolei posiedzeniach 

swoich w marcu, czerwcu i wrześniu 

rozpatrywała sprawę położenia mniej* 

szości polskiej na Litwie. 
Z początku rząd litewski postawił 

się madzwyczaj butnie, starając się 

zbagatelizować sprawę i przedstawić 

ja jedynie jako intrygę rządu war- 
szawskiego. Skarga jednak sformuło- 

wana była tak rzeczowo, operowała 

argumentami i faktami tak nieodpar- 

temi, że tak zw. Komitet 3-ch (Cham- 

berlain, Benesz I Quinones de Leon), 

kwalifikujący wpływające do Ligi Na- 

rodów podanie, uznał sprawę za na- 

głą i ważną i wprowadził na stół o: 

brad genewskich. 

Rząd litewski w memorjale z 6-go 
marca b. roku lub ustnych oświad- 

mało obeznanego ze sprawami litew- 

skiemi gremjum  tłomaczenia rzą- 

du litewskiego budziły wątpliwości, 

Wiara jednak w ich rzetelność o- 

słabła ostatecznie po interpelacji 

wszystkich klubów mniejszości naro* 

dowych w Ssjmie Kowieńskim. Inter- 

pelanci zarzucali w 11-stu punktach 

przedstawicielowi Litwy w Lidze Na- 

rodów, p. Zauniusowi, złożenie wobec 

areopagu międzynarodowego kłamli- 

wych oświadczeń i zapytyweli, co za- 

mierza uczynić p. minister spraw za- 

granicznych Litwy, w celu obrony 

honoru oraz prestige'u Litewskiej Re- 

publiki na forum międzynarodowem 

przed poniżeniem przez oświadczenia, 

nie odpowiadające rzeczywistości. 

Po tej kompromitacji pan Zaunius 

już- nie mógł na Sesję wrześniową 

pojechać do Genewy. Rząd litewski 

na tę Sesję wysłał swego najtęższe- 

go polityka, jakim jest bezsprzecznie 

p. Galwanowski, który, wychowany w 

atmosferze kultury zachodnio-euro-   czeniach, składanych na posiedze- 

niach Rady, starał się faktom poda-; 

nym zaprzeczyć lub nadać taką. 

pejskiej, dotychczas bezskutecznie sta- 

rał się te pierwiastki w rządach swo- 

jej ojczyzny szczepić. Bardzo być mo- 
interpretację przyjętym przez się zo- że, że pod wpływem Gelganowskie- 

bowiązaniom międzynarodowym w go rząd litewski, dla ratowania swej 

stosunku do mniejszości, która by powagi, a także i dlatego, żeby się 

usprawiedliwiała lub tłomaczyła jego | wywinąć od najbardziej dlań groź- 

postępowanie. Czynił to jednak tak nych konsekwencji, skargi w dziedzi- 

niezręcznie, że już czerwcowa sesja nie konieczności odszkodowania za 

była dlań ciężką kompromitacją. Me- į konfiskatę, wbrew konstytucji i zobo- 

tody azjatyckie nie znalazły uznania w  wiązaniom, międzynarodowym mienia 
oczach przedstawicieli kultury zachod- polskiego, na sumę znacznie prze-   

3) Że prowadzenie 3 ch ksiąg han 
dlowych w języku litewskim będzie 

wymagane tylko w dużych domach 

handlowych i przemysłowych — od 

„czego będą zwolnione drobne przed- 

! siębiorstwa. 
4) Że długi hipoteczne, ciążące 

na ziemiach, będą rozkładane pro- 

porcjonalnie i na części wywlaszcza- 

ne — a nie tylko na pozostawiane 

resztówki, jak to miało miejsce do- 

tychczas. 

Te bardzo skromne zobowiązania 

są jednak pewną ulgą w życiu kul 

turalnem elementu polskiego. Roz- 

szerzą one możliwości otwierania 

szkół polskich, jakkolwiek nie łudźmy 
się, że rząd litewski znajdzie zawsze 

środki do ich szykanowania. Wracają 

prawa obywatelstwa wygnanym napi- 
som polskim. W dziedzinie biurowo- 

ści handlowej idą one na rękę właś- 

ciwie jedynie drobnemu handlowi 
żydowskiemu. Naprawiają tę krzyczą: 

cą  niesprawiedliwość, przenoszącą 

dług, ciążący na całości majątku, tyl- 

ko na pozostałą od wywłaszczenia 

resztówkę, co równało się konfiska- 

cie całego majątku. * 

Jednakže to tylko drobny kom- 
pleks spraw, poruszonych w skardze. 

Już przyjęte przez Radę Ligi do 

wiadomości oświadczenie, že niedo- 

puszczenie do komisji sejmowych 

przedstawicieli mniejszości ma być 
rozumiane jako zastosowanie pew: 

nych norm jedynie do mniejszości 

parlamentarnych — jest wypaczeniem 

rzeczywistošci—jak i inne oświadcze- 

nie, że rożdział wywłaszczonej ziemi 

pomiędzy sąsiadów odbywa się nie- 
zależnie od narodowości — albowiem 

fakty przeczą temu. Stwierdzenie zaś, 

że lasy skonfiskowane są przezna- 

czone na cel użyteczności publicznej, 

gdy rząd masowo je rąbie i wywozi 

— zakrawa na ironję i jawne drwiny 

z Rady Ligi Narodów. 

To też z ulgą trzeba przyjąć fakt, 

że Rada Ligi Narodów nie uznała za 

możliwe na tych ułamkowych zobo* 

wiązaniach i oświadczeniach rządu 

niej. Z oburzeniem skonstatowano w : kraczającą 100 miljonów dolarėw — į litewskiego poprzestač i p. Chamber- 

dyskusji, w której zabierali głos przed- ' zdecydował się pójść na pewne ustęp- 

stawiciele Anglji, Francji, Szwecji, nie- stwa w dziedzinie językowej i szkol- 
dopuszczalność pociągania do odpo- nej. 

wiedzialności za zwracanie się z proś- | To też, o ile można sądzić z de" 
bą o opiekę do Ligi Narodów, nie- pesz, rząd litewski poczynił wobec 

dopuszczalność wprowadzenia do u- Rady Ligi Narodów zobowiązania: 

  
stawy rolnej ustaw karnych, stosowa: | 
nych bez sądu, jak naprzyklad kon- 

fiskaty mienia za rzekome działanie 

na szkodę państwa na podstawie je- 

dynie orzeczenia organów admini- 
stracyjnych, wbrew często opinii or- 

' ganów sądowych. W całym szeregu 
inkryminowanych spraw zażądano od 

rządu litewskiego dodatkowych wy* 

jaśnień, albowierm nawet wobec tak 

1) Że macierzysty język uczniów, 

mających wstąpić do szkół mniejszo- 

ściowych, ma być określany przez 

rodziców, a nie, jak dotychczas, 

przez fałszowane przez rząd spisy 

ludnościowe. 
2) Że zostanie dopuszczony język 

mniejszości na szyldach na podsta: 

wie nowej ustawy z dnia 23-go lipca 
1925 r. 

lain zapowiedział odroczenie decyzji 

jeszcze do następnej sesji, by módz 

| rozpatrzeć nowe petycje i całokształt 

spraw poddać jeszcze dalszym bada 
niom. 

Takie zakończenie sprawy należy 

uznać bezsprzecznie za nową porażkę 

rządu litewskiego, pomimo kultuazyj- 
nej formy, w jaką została ubrana. 

Zadaniem Ligi jest spory łagodzić i 

doprowadzać do zgodnego ich załat- 

wiania. Każda sesja dotychczasowa 

była presją, zmuszającą do pewnych 
ustępstw i stawianiem rządu  litew= 

skiego pod pręgierz opinji światowej, 

dopóki nie uzgodni on swego stano- 

Zdawałoby się, że przynależność 

Wilna do Polski powinna najmniej 

dawać właśnie Polakom powodów do 
skarg 

ki litewskiej stosuje utisk jednakowy 
do wszystkich mniejszości narodo- 
wych, państwo to zamieszkujących. 

i że jedynem lekarstwem na $ Mars.   

  

Narady polsko-litewskie, 
KOPENHAGA. 6.I1X, (Pat). Na wczorajszem posiedzeniu konferencji 

polsko-litewskiej uzgodniono sprawy komunikacji pocztowej, telegraficznej 
i telefonicznej. Prace komisji do spraw spławu po Niemnie dosięgają koń- 
ca. Komisja opieki konsularnej odbyła dwa posiedzenia. 

Prezes delegacji litewskiej Sidzikauskas wraz z dyrektorem Iczasem 
wyjechali do Kowna w celu naradzenia się ze swym rządem w sprawie 
dalszego biegu rokowań. 

Powrót delegatów zamierzony jest we środą. Komisja redakcyjna od- 
będzie w poniedziałek pierwsze posiedzenie. 

      
  
  

Na cześć armji polskiej. 
REIMS, 6.1X. (Pat). Odbyło się tu pod przewodnictwem generała 

Gouraud śniadanie, wydane dla 17 generałów polskich, którzy przybyli, 
ażeby wziąć udział w manewrach. 

Generał Gouraud wygłosił krótkie przemówienie, w którem sławił 
armję polską, Generał wyraził krótko przekonanie, że generałowie, należą- 
cy do tej armji a znajdujący się obecnie we Francji, nie zapomną niechy= 
bnie widoku pól bitew, przez które jechali, wszystkich zniszczeń, którę nie 
zostały jeszcze naprawione, mimo olbrzymiego wysiłku finansowego, jaki 
musiała podjąć Francja wobec złej woli Niemiec, nie zapomną wreszcie 
olbrzymich cmentarzy, przypominających krew, przelaną w czasie lat peł- 
nych chwały, która zapewniła zwycięstwo sojuszników i niezawisłość Polski. 

|" -—————————————————————   

Nacjonalizm niemiecki w Gdańsku nie 
daje za wygrane. 

GDAŃSK. 6.X, (Pat). Nawiązując do odbywającego się tu „Tygodnia 
Reńskiego”, „Danziger Volksstimme” z dnia 5.1X pisze w artykule, zatytu- 
łowanym „Niesumienna heca”, co następuje: Ktokolwiek wierzył dotych- 
czas w bezpartyjność „Tygodnia reńskiego”, obchodzonego w Gdańsku, 
nabrał obecnie innego przekonania. Wczorajsze uroczystości były przeglą* 
dem nacjonalistycznych elementów Wolnego Miasta, oczekujących z upra* 
gnieniem wojny odwetowej. Punktem kulminacyjnym wczorajszego obcho= 
du była mowa, wygłoszona przez osławionego w Gdańsku radcę dr. Kauf- 
manna. Dr. Kaufmann wykładał na swój sposób jednostronnie historję 
Niemiec, dowodząc winy Francji wobec narodu niemieckiego. Francja, 
zdaniem dr. Kaufmanna, spowodowała wojnę światową, którą Niemcy wsku- 
tek rewolucji przegrali. Następnie dr. Kaufmann podkreślił, że o losie na* 
rodu niemieckiego decydowały i decydują dwie wielkie rzeki niemieckie: 
na zachodzie Ren, a na wschodzie Wisła. W końcu porównywał dr. Kauf- 
mann Polskę z Francją i nawoływał do wojny z obu temi państwami, 
Dziennik wyraża oburzenie z tego powodu, że dr. Kaufmann pozwala so- 
bie z taką bezczelnością na jednostronny wykład historji. Mowa dr. Kauf- 
mana — pisze „Danziger Volksstimme” — jest nowym dowodem, że czło- 
wiek ten nie powinien zajmować w Gdańsku odpowiedzialnego stanowiska, 
na którem obecnie się znajduje. 

Przeważającą większość uczestników wczorajszego obchodu —= kończy 
„Danziger Volksstimme” — stanowili jak zwykle studenci gdańscy orez 
zoajdujące się pod ich komendą organizacje militarne i nacjonalistyczne. 

  

Protest Gdańska w Sprawie skrzynek 
pocztowych. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Jak podaje nasz korespondent, memorjał senatu gdańskiego, Skiefo: 
wany przeciwko Opinji rzeczoznawców w Sprawie skrzynek pocztowych zo- 
stał przedstawiony sekretarjatowi Ligi Narodów i dany do opracowania po* 
szczególnym członkom. 

Argumenty, któremi operuje senat gdański, głoszą, że w traktacie 
wersalskim określenie „port gdański” nie dawało całkowitego pojęcia portu 
gdańskiego. Ponieważ istnieje Rada Portu, należy więc określenie teryto- 
rjum portu oprzeć na rozciągłości i kompetencjach, jakie przysługują Radzie:   —jak daleko sięga władza Rady Portu, tek daleko są granice portowe, 
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Poseł Miedziński o Naczelnych 
władzach wojskowych. 

Warszawski miesięcznik „Droga” 
drukuje w ostatnim numerze mowę 
p. Miedzińskiego wygłoszoną na zjez- 
dzie legjonistów. Podajemy niżej naj: 
ważniejsze tej mowy ustępy: 

„Sejm obowiązany jest do trakto- 
wania każdej ustawy niezależnie od 
tego, jaka osoba w danej chwili 
wchodzi w grę. Inaczej sprawa się 
przedstawia, o ile chodzi o prace u- 
przednie, kiedy projekt ustawy opra- 
cowywany jest przez Rząd. Do Sej- 
mu należy zbadanie i zmienienie te- 
go, co uważa za właściwe, —ale rząd, 

który ma do swego rozporządzenia 
całe zastępy fachowców, szczególnie 

wobec Sejmu tak fachowo nieprzy- 
gotowanego jak nasz, obowiązany 
jest każdy projekt ustawy przygoto- 
wać w sposób możliwie jaknajlepszy 
| jaknajściślejszy. | tu muszę stwier- 
dzić fakt niebywały. Rząd Polski, roz- 
porządzając w czasie opracowywania 
Ustawy o Naczelnych władzach woj- 
skowych autorytetem tak wielkim, 
tak niekwestjonowanym, jak autory- 
tet Naczelnego Wodza, który prze- 
prowadził wojną o istnienie państwa 
i o jego granice, który ukończył tę 
wojnę zwycięsko, człowieka świato- 
wej miary i wodza, który przez to 
samo nietylko w uczuciach nas tu 
zebranych ale objektywnie, wobec 
całego świata zdał egzamin ze swej 
wartości, — z opinji tego wodza nie 
skorzystał. Nietylko, jakby to z rozu- 
mu i rozsądku wynikało, nie dano 
mu kierowniczej roli przy opracowy- 
waniu projektu ustawy, ale przeciw- 
nie, dopiero po ukończeniu projektu 
wysłano mu go za pośrednictwem 
kilku osób, i to poto tylko, aby po- 
tem użalać się, że Marszałek powie- 
dział przy tej sposobności takie czy 
inne mocne słowa: 

„Pan Bóg nie tworzy tworów do- 
skonałych, mie tworzy nigdy ludzi, 
którzy mają moc, moc łamania, tak 
nieocenioną w ciężkich chwilach, a 
którzyby jednocześnie mieli maniery 
subjektów ze składu z mydłem pach- 
nącym. Któż ma prawo mocno mó- 
wić, jeżeli nie Wódz, jeżeli nie Ko- 
mendant. | jeżeli słucha się jego zda- 
nia w sprawach naczelnego wodza, 
to nie można wymagać, ażeby on 
odpowiedź swą obwijał w papierek 
marmeladkowy. Te zarzuty to są 
rzeczy, które brzmią śmiesznie... 

W żadnem państwie ustawa tak 
ważna nie zostałaby puszczona na 
flukta nastrojów parlamentu, lecz 
zawsze pilnie byłaby strzeżona przez 
rząd, ażeby uniknąć oddania jej na 
łup takich czy innych kompromisów. 
U nas nie tylko, że to nie zostało 
zrobione, ale przeciwnie, rząd oświad- 
czył, że go losy ustawy w komisji 
nic nie obchodzą. Pan przemjer nie 
interesował się zupełnie, jakie kom 
petencje otrzyma Rząd, a jakie Pre- 
zydent Rzeczypospolitej; — sprawy 
te nie miały bezpośredniego wpływu 
na kurs złotego w Zurychu. 

Ale przecież istnieje u nas Mini- 
ster spraw wojskowych, który nie- 
jest tak, jak we Francji lub Włoszech, 
cywilem, ale jest żołnierzem. Od nie- 
go miało się chyba prawo wymagać, 
ażeby w stosunkach parlamentarno- 
demokratycznych ujął się za władzą 
wykonawczą, która w wojsku szcze- 
gólnie musi być silna — i szedł w 
obronie władz wojskowych, w obro* 
nie skoncentrowania ich sił, i prze- 
ciwstawiał się zbyt wybujałemu de- 
mokratyzmowi parlamentarnemu.Lecz 
ten Minister postąpił zupełnie ina* 
czej. 4 

Minister wojny doskonale udawał 
Ministra cywilnego, — i widząc go 
lub słuchając, nigdy przez myśl nie 
przeszło, że to jest żołnierz. Był to 
polityk, który na każdym kroku in- 
trygował ze stronnistwami sejmowemi, 
starając słę naczelnego wodza poz- 
bawić kompetencyj na swój sposób i 
na swoją korzyść. | jeżeli kiedykol- 
wiek ja i moi przyjaciele przekona- 
liśmy się, że lepiej jest, by minister 
spraw wojskowych był  „cywil”, to 
stało się to wtedy, gdy patrzyliśmy 
na owo poniżenie godności żołnier- 
skiej. 

Daleki jest nasz obecny Minister 
Spraw Wojskowych od charakteru 
żołnierza prawego, 
ko: tak, tak — i nie, nie. Nasz Mi: 
nister Spraw Wojskowych jest czło- 
wiekiem jadwasbnym. | nie wyrzucam 
mu zmiany politycznych przekonań. 
Wolno zmieniać przekonania, gdy 
się puszcza na politykę, ale niech 
nie robi tego tak, że nie widać žad- 
nej zmiany, bo nie ma nic do zmie: 
nienia. P. Minister Sikorski jest pły- 
wakiem politycznym, nie mającym 
prawdziwych swoich przekonań i nie 
mającym nawet przekonań facho- 
wychl“, 

    

Czytajcie „Kurjer Wileń.*. 

który mėwi tyl- 

KAR J: BR Ww 

jWiadomości polityczne. 
Pakt fran- „Le Matin* stwierdza, 

„ že francusko-niemiecki 
(0- pakt reński, gwaranto= 

aa iu la wany przez Anglję, nie 
E * — ба się pogodzić z uro- 

czystemi zobowiązaniami, wiąžącemi 

Francję z Polską i Czechoslowacją, 

gdyż nie przewiduje wypadku na- 

paści przeciwko tym dwum krajom, 

Niemcy zaś nie zdają się bynajmniej 

skłonne uznać prawo interwencji w 

razie tego rodzaju napaści. Wobec 

tego niema żadnych szanś co do 

możności dojścia do zadawalających 

wyników na pierwszej konferencji, w 

której nie będą zasiadali przedstawi- 
ciele Polski i Czechosłowacji. 

Francja — kończy dziennik — 

uznaje, iż można zrealizować pożą- | 

dane zbliżenie francusko-niemieckie 

jedynie drogą systemu bezpieczeń- ; 

stwa, obejmującego wszystkich są-| 

siadów Niemiec, zgodnego z zawar: ; 

temi przez Francję traktatami, oraz , 

mieszczącego się w ramach Ligi į 

rodėw. Briand nie zrzecze się nieza- i 
wodnie  niezwalczonego warunku, 
aby nowy pakt harmonizował z po- 
przedniemi zobowiązaniami. 

   

  

    

Rada Ligi Narodów 
zza omawiała na sobotniem 

mumlidze posiedzeniu _ publicz- 
Narodów. nem sprawę petycji , 

węgierskich kolonistów | 

w przynależnym obecnie do Rumunji ; 

Siedmiogrodzkim Banacie. Rumuński 
poseł w Londynie Titulescu uzasadniał | 
stanowisko rządu rumuńskiego, 

oświadczając, że wywłaszczenia tych 

kolonistów dokonano na podstawie 

obowiązujących w całem królestwie 

ustaw, dotyczących reformy rolnej. 

Dokonane równomiernie w całem 

państwie wywłaszczenie miało za- 

szczytne narodowe cele na oku, a; 
pozatem wywłaszczeni otrzymali na: | 

leżne odszkodowanie. Mimo to rząd | 
rumuński gotów jest prócz wypłaco- 

nych 300tys. franków złotych wypła- 

cić jeszcze dalsze 700 tysięcy zł. 

franków. 
Z kolei delegat Brazylji Melle 

Franco złożył obszerny raport w tej 

sprawie, oświadczając, że Rada Ligi 

Narodów zgadza się na proponowane 
przez rząd rumuński rozwiązanie 

sprawy. 
Minister spraw zagranicznych Anglji ; 

Chamberlain oświadczył, że przemó: | 
wienie Titulescu było zbyteczne, gdyż | 

nie zawieralo žadnych nowych argu- | 

mentów, któreby nie były znane ze; 

sprawozdaniz; a pozatem odpowiedni | 

komitet Rady zgodził się |uż zresztą | 

na przyjęte obecnie przez Radę roz 

strzygnięcie. 

  
Planowana konfe- Konferencja # 

ministrów rencja ministrėw' 

państw państw sojuszniczych 
= Francji, Anglji, Włoch 

i Belgji oraz Niemiec 
w sprawie paktu bezpieczeństwa od- 

będzie się, jak dowiadują się dobrze 

poinformowane koła, prawdopodobnie 
w połowie października w jednym z 

miast górnych Włoch. dział Nie- 
miec w tej konferencji jest niewątpli* 

wy, wobec tego, że myśl bezpo- 

średniego omówienia sprawy po- 

między przedstawicielami zaintereso- 

wanych krajów była wysunięta przez; 

Niemcy i odpowiada Stresemannowi, 
ostatnia zaś nota francuska ponownie 
udział ten zapewnia. Włochy wyrazi- 

ły również wolę wzięcia udziału w 

tej konferencji przez wysłanie swego 

przedstawiciela na konferencję praw- 

ników w Londynie, jak również przez 

uczestnictwo w odbytej w piątek 

wieczorem w Genewie wymianie 

poglądów w sprawie paktu. 
Londyński przedsta“ 

wiciel Iraku, deputowa- 
ny do parlamentu Iraku 

oraz b. prezes ministrów, gen. Dja- 

afar el Askery pasza, udzielił wywia: 

du przedstawicielowi  szwajcarkiejs 
agencji telegraficznej. Generał zazna- 

czył w wywiadzie, że problem Mos 

sulu jest sprawą życia dla Iraku. 

Mossul jest czysto arabskiem miastem 
i nie ujawnia żadnego tureckiego 
elementu. Kurdowie cieszą się w ca- 

łym Iraku nieograniczoną wolnością 
i bezpieczeństwem; język ich używa” 
ny jest w szkołach i urzędowo do* 
puszczony w administracji. Interesów 
Kurdów bronią kurdyjscy urzędnicy 
oraz kurdyjscy deputowani w parla- 

mencie Iraku. W wilajecie Mossul- 
skim żyje 150,000 nie muzulmań 
skiej mniejszości, przeważnie chrzes: 
cjan, którzy stanowią czynny  ele- 
ment w dziedzinie handlu i prze- 
mysłu. Od czasu uzyskania niepod- 
ległości przez Irak w r. 1920 oraz 
ustanowienia konstytucyjnego rządu 
parlamentarnego rozpoczął się po- 
stęp i rozkwit Iraku. 

Angija uznała w zawartym z Ira- 
kiem układzie przymierza niezalež- 
ność Iraku. Irak domaga się pozo- 
stawienia obecnych granie obejmu- 
jacych wilajety: Mossulu, Bagdadu 

Į! Bassorahu. 
    

LE NS K. 

Bilans Banku Polskiego. 
(Telefonem od wlasnego korespondenta z Warszawy) 

Bez względu na brudności walutowe, bilans Banku Pólskiego na 
dzień 21 sierpnia przedstawia się dość korzystnie. 

Pokrycie kredytowe mimo znacznego odpływu wslut uległo, bardzo 
małej zniżce. Jeżeli zaś uwzględnimy zmniejszenie się obiegu banknotów, 
okaże się zwiększenie poktycia procentowego blletów bankowych w obiegu. 

Portfel wekslowy w związku z przeprowadzonemi w trzeciej dekadzie 
sierpnia restrykcjami kredytowemi zmniejszył się o 7.436.000 tys. zł. 

Inne pożyczki bilansowe nie wykazują znaczniejszych zmian. 

  

  

Wice-prezes Banku Polskiego wraca z 
Ameryki po pomyślnych układach o 

pożyczkę. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś powraca do Warszawy po dłuższej bytności w Nowym-Yorku i 
Londynie wice:prezes Banku Polskiego d r. Młynarski. 

Jak już zaznaczyliśmy, dr. Młynarski zawerł w imieniu Banku Pol: 
skiego kontrakt pożyczkowy z Federal Keserve Bank'iem oraz odbywał na- 
rady w Londynie z naczelnym dyrektoram tego banku, p. Strongiem i na- 
czelnym gubernatorem banku angielskiego p. Normanem. 

Narady te miały przebieg zadawalający. 

Projekt ministra Tyszki. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Minister Kolsi, inżynier Tyszke, wniósł do Rady Ministrów projekt 
ustawy o utworzeniu generalnej inspekcji kolejowej. 

Według projektu generalna inspekcja kolejowa ma być urzędem auto- 
nomicznym, podległym ministrowi kolei. 

(way go zgromadzeni kg rodów. 
Wielka mowa Painleve'go. 

GENEWA. 7.1X.. (Pat). W poniedziałek 7 b. m. przed południem fran- 
cuski prezes rady ministrów Painlevć dokonał otwarcia szóstego zgroma* 
dzenia Ligi Narodów, wygłaszając wielkie przemówienie. Wśród obecnych 
znajdowali się Chamberlain, Vandervslde, Briand oraz wiele nowych osób. 
Uczestniczyła w otwarciu zgromadzenia również p. Wilson, sympatycznie 
witana przez zebranych. 

Painlevć w wygłoszonej mowie, dał rzut oka na prace dokonane 
przez Ligę Narodów w czasie od ostatniej sesji zgromadzenia, zatrzymując 
się dłużej nad pracami, dokonanemi w dziedzinie gospodarczej, humani- 
tarnej i politycznej. Szczególnie wyczerpująco zajął się premier francuski 
odrzuconym protokułem genewskim,podkreślejąc,że Francja pozostała wier- 
na duchowi tego protokułu. Francja będzie w dalszym. ciągu wszystkie 
sporne sprawy oddawała obowiązkowemu rozjemstwu. 

GENEWA. 7.iX. (Pat.) Pierwsza część mowy Painlevego zmierza do 
uwypuklenia faktu stałego wzrastania autorytetu Ligi, przyczem premjer 
francuski wyszczególnił prace dokonane przez nią dla pokoju oraz dla 
rozwiązania szeregu konfliktów. (Clmiar oraz zimna krew, ujawnione przez 
Kri przekształciły ją ze słabej Ligi z roku 1920 w potężnę Ligę z roku 

Po przedstawieniu działalności Ligi w sprawach, politycznych, ekono- 
micznych, finansowych, sanitarnych, wojskowych orazinnych, Painleve z si- 
łą podkreślił, że pakt Ligi jest fundamentalna, nienaruszalną podstawą ca- 
łaj instytucji Ligi i pokoju światowego. 

Następnie Painleve dał obraz opieki roztaczanej przez Ligę nad emi- 
grantami i uchodźcami wielu narodowości oraz mówił o współdziałaniu 
Ligi w pracy nad ustaleniem równowagi ekonomicznej poszczególnych 
państw, jak Fustrji i Węgier i o regulowaniu konfliktów, tak draźliwych 
tak bardzo wymagając. subtelności, jak np. zatargi pomiędzy Gdańskiem a 
Polską, przyczem podkreślił, że nowa procedura zaakceptowena przez obie 
strony zawiera zobowiązanie się obu stron przed Radą Ligi do unikania 
w przyszłości wszystkiego co byłoby action directej(akcja bezpośrednia), lub 
resistanca passife, (wyczekiwanie bierne). 

"Wszystkie te kwestje jednak pomimo ich wagi oraz oddźwięku jaki 
mogą mieć w świecie, bledńą wobec problematu kapitalnego to jest pro 
blematu bezpieczeństwa. 

Dążenie do pokoju, opartego na sprawiedliwości, dążenie ku takiemu 
światu, w którym nie dominowałby gwałt, podyktowało pakt Ligi Narodów 
specjalnie zaś jego część podstawową, to jest artykuły 14, 15 i 16, Aby 
skutecznie stosować te artykuły i nadać im siłę wykonawczą, niezbędne 
były dodatkowe konwencje i w kierunku takich konwencji niezbędnych 
właśnie pracują z poświęceniem najwybitniejsze osobistości Ligi. 

Mówiąc o nieratyfikowaniu protokulu, premier francuski zaznaczył, 
iż nie należy temu się dziwić, ani też wpadać z tego powodu w pesymizm 
albowiem jest zrozumiałe, że dzieło tak nowe i śmiałe, może być urzeczy- 
wistnione tylko wtedy, gdy na pomoc temu pośpieszą: 1) działanie czasu, 
2) cierpliwa wola. Rezultatem obecnych rokowań ma być związanie nie- 
których narodów członków Ligi, obowiązkami analogicznemi do tych które 
przewidywał protokuł genewski. Rokowania te są ożywione tym samym 
duchem co protokuł, a różnią się tylko mniejszym zakresem zastosowania. 
Te sojusze okięgowe, częściowo są różnego rodzaju. Jedne są te, które 
mają na celu zapewnienie utrzymania granic istniejących, obejmują wy- 
łącznie państwa, mające w tej kwestji wspólne interesy, pozostawiają one 
nazewnątrz te państwa, z któremi konflikty mogłyby być prawdopodobne. 
Drugie sojusze jak np.: pakt nadreński obejmuj 4, przeciwnie, państwa, 
między któremi mogłyby powstać trudności. 

W tym roku sprawa bezpieczeństwa przedstawia się odmiennie, niż w ze 
szłym. A mianowicie można zastosowzć metodę syntetyczną, to znaczy 
można podjąć badania protokułu, starając się uzupełnić go, aby odpowie- 
dzieć na zarzuty, które wywołał. Można też zastosować metodę analityczną, 
to znaczy starać się zaaplikować zasady inspirowane przez protokół w du: 
chu umów: specjalnych. Oporność i obawy, jakie wywołał protokuł zmniej- 

    

  
  
  

szą się zapewne z chwilą, gdy nie będzie on miał obejmować całego globu ! 
ziemskiego. 

Swoją drogą, zobowiązania dotyczylyby tylko paristw, pragnących ure- 
gulować pomiędzy sobą w sposób decydujący zagadnienie bezpieczeństwa. 

Dalej mówca zaznaczył, że dopóki kwestja bezpieczeństwa nie jest 
uregulowana, nie może być też uregulowana sprawa rozbrojenia. Kiedy 
Rada Ligi będzie uważała, iż są już dostatecznie ustalone warunki bezpie- 
czeństwa, może zwołać konferencję w sprawie redukcji zbrojeń. 

Na zakończenie mówca przypomniał, że Rada Ligi na list Niemiec 
odpowiedziała szczerem życzeniem, aby widzieć Niemcy w gronie człon: 
ków Ligi, współdziałające w pracach nad pokojem i wyraziła przekonanie, 
że życzenie Rady jast żyzzeniem również zgromadzenia plenaraego Ligi. 

Mówca przypomniał również, że Stany Zjednoczone nie należą ofi: 
cjalnie do Ligi, ale w szeregu konferencji brały już udział oficjalnie i 
współpracują często z Ligą. 

Złe siły, pracujące nad zwiększeniem niebezpieczeństwa, obecnej 
niepewnej sytuacji, nie zwyciężą; zabiegi twórców paktu Ligi nie będą 
próżne, a niebezpieczeństwo zostanie odrzucone przez skrępowanie ewen- 
tualnego napastnika sankcjami legalnemi. Przedewszystkie usunąć należy 
atmosferę nieufności, albowiem w przeciwnym razie można doprowadzić 
do nowej zapobiegawczej wojny, która musiałaby przynieść ze sobą zupeł- 
ną zagładę dla naszej cywilizacji, (Burzliwe oklaski). 

Nr. 202 (354) 

L paisių baliycki 
Estonja. 

Delegacja estońska do Ligi Na- 
rodów. 

TALLIN. 2.1X. (tel. wł.) Na konfe- 
rencję Ligi Narodów wyjechał prezes 
parlamentu estońskiego Rej, gen. La- 
jeloner i poseł Anderkop. 

Sowiecka organizacja szpie- 
gowska. 

TALLIN, 5.X, (tel. wł.). Prasa e- 
stońska podaje szczegóły o niedaw: 
no wykrytej organizacji  szpiegow: 
skiej w Tallinie, na czele której byl 
urzędnik konsulatu sowieckiego Ju- 
rowski. Bolszawicy, niestety, wszę- 
dzie potrzfią wynaleźć sobie ajen- 
tów. Ajenci bolszewiccy otrzymują 
zwykle ced rządu sowieckiego stalą 
gażę miesięczną, oprócz tego za ka- 
żdą dostarczoną wiadomość wyna- 
grodzenie jednorazowe, naturalnie 
im ważniejsze informacje tem gratyfi- 
kacja większa. Obecnie aresztowany 
szpieg sowiecki Hkerberg za zjedna- 
nie organizacji sowieckiej urzędnika 
zarządu straży pogranicznej  Klejsa 
(również aresztowanego) otrzymał 
20.000 mk. Klejsowi powierzono wcią: 
gnąć do pracy szpiegowskiej urzęd- 
nika min. spr. wewn. Grebunszczy- 
kowa za co Klejs otrzymał również 
20.000 mk. W związku z wykrytą ore 
ganizacją szpiegowską aresztowano 
6 osób. Jak się wyjaśniło organiza- 
cja interesowała się specjalnie tajne- 
mi wiadomościami o armji estońskiej 
i korpusem samoobrony. 
  

  

200 Iecle Akademji Nauk. 

Rosyjska agencja. telegraficzna do- 
nosi z Leningradu, że wczoraj wie- 
czorem w Akademji Nauk odbyło się 
oficjalne przyjęcie z okazji jubileuszu 
200-lecla istnienia akademji. Na uro- 
czystość przybyli liczni goście z za- 
granicy, przedstawiciele obcych mo- 
carstw, reprezentanci władz sowiec- 
kich oraz delegaci instytucji gospo" 
darczych i społecznych. Wśród nade- 
słanych adresów znajduje się adres 
od włoskiej Academia dei Lincei, od 
Królewskiego Towarzystwa Nauk w 
Londynie, od Instytutu Naukowego 
w Kalkucie oraz przedstawiciela dy: 
plomatycznego Mongolji i Tybetu. 
Do zebranych dłuższe przemówienie 
wygłosił prezes Fkademji Karpiński. 

  

„Izwestja" o petraktacjach 
polsko-litewskich. 

MOSKWA, 5.IX, (tel. wł.). O to- 
czących się obecnie w Kopenhadze 
petraktacjach polsko'litewskich „Iz- 
wiestja” piszą, że o ile będzie  za- 
warty między Polską a Litwą układ 
w sprawie tranzytu przez Niemen, to 
układ ten nie będzie trwały, gdyż 
Rosja Sowiecka nigdy nie uzna ukła- 
dów zawieranych bez jej udziału. 

Oburzenie przeciwko Angiji. 

MOSKWA, 5.IX, (tel. wł.). Prasa 
Sowiecka oburza się z powodu pro* 
jektu rządu angielskiego organizowa- 
nia specjalnych oddziałów policji do 
walki z elementami antypaństwowe: 
mi. 

Żydowska emigracja do Pale: 
styny. 

MOSKWA. 5.X, (tel. wł.). Z Mo- 
skwy donoszą, że w lipcu r. b. wye- 
migrowało z Rosji Sowieckiej do Pa- 
lestyny 900 osób. 
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Nr. 202 (354) 

Sędzia. 
(Bajka). 

Buldog Nero, zawadjaka, co awan- 
tur wiecznie szuka, 

przechodząc raz ulicą, spostrzegł 
wyżła, Kruka. 

Zawrócił więc czemprędzej, podbiega, 
przystaje, 

potem — jak nakazują przyjęte zwy- 
czaje, 

obwącbhał go iczeka, z miejsca odejść 
nie chce; 

a strach wyżła po piętach coraz 
mocniej łechże. 

Wreszcie, drżąc biedaczysko coś tam 
mruknął zcicba. 

Na to buldog: „Co, warczysz?.. war- 
czysz?.. tam do licha! 

nie takie ja jużw życiu poskramiałem 
trudnie. 

To rzekłszy, jak nie skoczy, jak 
wyżła nie utnie... 

Powalił go na ziemię, rwie, szarpie, 
aż jucba 

czerwoną strugą płynie z rozdartego 
ucba. 

Skłębiły się. 
Wtem sędzia-człek nadchodzi 

z boku. 
Długi barap ma w ręku, a gniew 

straszny w oku. 
Spojrzał na kły  buldoga... 

— Będzie wam nauka — 
rzekł, do góry bat uniósł i tnie nim, 

tnie — Kruka. 
— A pódziesz! — Pies zaskamlał, 

szarpnął się i w nogi. 
— Dam ja ci tu w przyszłości zacze- 

piać buldogi!.. 

Benedykt Hertz. 

    

Z kraju i zagranicy. 
Szkoły polskie dia mniejszo- 

ści narodowych. 

Sprawozdanie „Głównego Urzędu 
Statystycznego” z roku szkolnego 
1923/24, wykazuje, że w Polsce ist- 
nieje 81 szkół średnich, o języku 
wykładowym  niepolskim i 18 szkół 
średnich o podwójnym języku wy- 
kładowym: polskim i niepolskim, Ra- 
zem jest u nas 99 szkół, w których 
stosowany jest całkowicie albo czę- 
ściowo, język niepolski wykładowy. 
Do tych 99 szkół uczęszcza 29,671 
uczniów i uczenic, z czego 22.280 
przypada na szkoły o języku wykła 
dowym wyłącznie niepolskim, a 7.391 
na szkoły średnie o języku wykłado- 
wym mieszanym. 

Najpoważniejszą pozycję stanowi 
tu szkolnictwo mniejszości — nie- 
mieckiej. Jest w Polsce 34 szkół o 
języku wykładowym niemieckim i 9 
o językach wykładowych niemieckim 
i polskim. 

Szkoły te rozsiane są nietyiko w 
b. niemieckim zaborze: w wojewódz- 
twie łódzkiem jest ich 6, w Małopol- 
sce 2, dalsze działają w poznańskiem 
(10), na Pomorzu (6) i na Śląsku (19) 

Do szkół tych uczęszcza 12.735 
uczniów i uczenic. 
Co do szkolnictwa ruskiego (zapew- 

ne ukraińskiego? Przyp. Red.) ma- 
my 21 szkół z 8.809 uczniami, Mło- 
dzież rosyjska kształci sią w 15 szko- 
łach o języku wykładowym rosyj- 
skim (10) bądź też rosyjskim i pol- 
skim (5). Wreszcie jest w Poisce 6 
szkół z językiew żydowskim — żar- 
gonem, 7 — z hebrajskim i 3 z ję- 
zykami polskim i żydowskim jako 
wykładowemi. Razem liczą one 3.487 
uczniów. 

Nakoniec wymienić jeszcze nale- 
ży jednę szkołę o języku wykłado- 
wym litewskim z 538 uczniami, 

Jak z powyższego wynika liczba 
szkół mniejszości narodowych jest 
bardzo jeszcze skromną. Wyjątek 
stanowią Niemcy. Ciękawa rzecz, iż 
w sprawozdaniu powyższem niema 
mowy o szkołach białoruskich. Może 
wliczono je do szkolnictwa, ruskiego?* 

Z w. m. Gdańska: 

Ślad potajemnych zbrojeń. 

U pewnego mechanika, zamiesz- 
kałego na przedmieściu gdańskiem, 
Wisłoujście, znałeziono przed kilku 
dniami karabin wojskowy, karabin 
myśliwski i rewolwer. Sąd skazał go 
na 20 guld. grzywny za posiadanie 
broni bez pozwolenia, 
broń pozostawił mu nadal, zadowala- 
Jac się zapewnieniem mechanika, że 
postara się o pozwolenie na jej po- 
siadanie. Obwiniony tłomaczył się 
przed sądem, iż jako członek Straży 
Obywatelskiej był zdania, iż specjal- 
nego pozwolenia na broń nie potrze» 
buje. 

Organ socjalno * demokratyczny 
„Danziger Volksstime” zapytuje, na 
<o mechanikowi temu była potrzebna 

samą lowala. | 

Z zagranicy. 
Skauci u Ojca świętego. 

RZYM, 7.IX (Pat). 3.000 skautów, 
pochodzących z Anglji, Francji, Belgji, 
Hiszpanii, Polski, Irlandji, Szkocji, 
Austrji, Szwajcarji, Ameryki i Danji 
oraz 7.000 skautów ze wszystkich o: 
kolic Włoch uczestniczyło w nabo- 
żeństwie celebrowanem w Bazylice 
św. Piotra przez Papieża. Skauci u- 

brzymią manifestację. Ojciec święty 
wygłosił przemówienie,podkreślając,że ‚ 
rok święty, przyniósł mu wiele po- 
ciechy. N.echybnie jednak pociecha, | 
jaką mu sprawił widok dzisiejszy 

|jest jedną z największych. Papież da 
wyraz swemu wzruszeniu z powodu ' 
widoku tylu tysięcy młodzieży, oraz 
swej radości z powodu ich gorliwej 
wiary i oddania się Namiestnikowi , 
Chrystusowemu i kościołowi. Papież ; 
przypomniał, że Chrystus żywił spa- 
cjalne uczucia dla młodzieży i za- 
pewnił, że sam otacza młodzież jak- 
największą życzliwością. Na końcu 
papież zalecał skautom, aby zacho: 
wali zawsze czyste serca, poczem u- 
dzielił im swego błogosławieństwa. 
Skauci żegnali odchodzącego Ojca 
świętego gorącemi oklaskami, 

Kolejowa konferencja polsko- 
sowiecka. 

Dnia 15 września r. b. odbędzie 
się w Moskwie konferencja przedsta - 
wicieli kolei polskich i sowieckich, 
aby stosowanie do wymogów kon- 
wencji kolejowej polsko-sowieckiej 
opracować przepisy wykonawcze do 
konwencji i w ten sposób umożliwić 
otwarcie regularnej bezpośredniej ko- 
munikacji między Polską i Sowieta- 
mi. (A.T.E,) 

Kongres b. uczestników wojny 

Po stronie aljantów odbędzie się 
w dniach 10—15 września w Rzymie. 
Kongres organizuje Międzynarodowy 
Związek, którego siedziba znajduje 
się w Paryżu; do Związku należą 
organizacje b. kombatantów Francji, 
W. Brytanji, Włoch, Polski, Jugo- 
sławji, Czechosłowacji, Belgji, Ru- 
munji i Stanów Zjednoczonych. 
„LLiczy on kilka miljonów członków 

i rozwija żywą działalość zarówno w 
kierunku opieki nad uczestnikąmi 
wojny jak przeciwdziałania dalszym 
zatargom zbrojnym. 

Przed kilku tygodniami bawił w 
Polsce prezes Związku pułkownik T. 
W. Mileer. Delegacja polska na kon- 
gres już została sformowana „i skła- 
dać się ma z 10 osób, przedstawi- 
cieli polskich organizacji b. wojsko- 
wych, tak inwalidzkich jak i rezerwi- 
stów. 

    

  

życie gospoddrcze. 
Pierwszy Ogólno - Polski Zjazd 
Publicystów i Dziennikarzy E- 

konomistów. 

W dniu 5 b. mies. rozpoczął się ob- 
rady we Lwowie pierwszy ogólno-pol- 
ski zjazd publicystów i dziennikarzy 
ekonomistów. 

Q ignorancji, panującej w tej dzie- 
dzinie już nietylko wśród szerokich 
sfer społeczeństwa, lecz częstokroć i 
czynników oficjalnych, warto będzie 
pomówić przy innej okazji. Na tem 
miejscu podkreślić pragniemy donio* 
słość Zjazdu którego wynikiem bę- 
dzie powstanie organizacji, zrzesza- 
jącej wszystkich publicystów i dzien- 
nikarzy, pracujących na polu gospo" 
darczem. 

Staropolskie przysłowie: „Niema 
tego złego, co by na dobre nie wy- 
szło” i w danym wypadku znajduje 
potwierdzenie. 

Jedyną bodaj dodatnią stroną 
obecnego przesilenia, jest to, iż ot- 
wiera ono oczy zarówno rządowi, jak 
i społeczeństwu na tą tak ważną stro- 
nę życia państwowego, dotychczas 
w sposób karygodny zaniedbaną i 
niedocenioną. 

Z tej elementarnej zasady, iż po- 
lityka jest bezpośrednim wynikiem 
stosunków gospodarczych i zasady 

КО ВО R W ELSE 

Przejazdem na Targi Wschodnie Holen- 
drzy i Szwedzi w Warszawie. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj pociągami rannemi przybyły do Warszawy wycieczki dzien- 
nikarzy holenderskich oraz wycieczki 
kich. Przybył również szwedzki mlnister przebysłu i handlu p. Hennigs. 

Po 2-dniowym popycie w Warszawie goście holenderscy i szwedcy 
udadzą się do Lwowa na Targi Wschodnie. 

P. Premjer Grabski będzie podejmować dziś gości zagranicznych pod- 
rządzili na cześć Ojca świętego ol-; wieczorkiem, który wydany 2ostanie w salonach Prezydjum Rady Ministrów. 

  

Projektowany zjazd ministrów Polski, 
Finlandji, Łotwy i Estonii. 

RYGA. 7.1X. (Pat). „Jaunakas Żinas”„dowiaduje się, iż przedstawiciele 
Finlandji, Polski, Estonji i Łotwy postanowili 

powierzenie rządowi łotewskiemu zajęcia się zwołaniem na marzec 1926 г. ' 
konferencji ministrów spraw zagranicznych tych państw, 
rady genewskie uważane są za perjodyczną konferencję państw bałtyckich. 

Z Nowego Jorku donoszą, iż wskutek wylewu rzeki Rio Grande zato- 
pione zostało w Meksyku miasto El Paso; 
okolicy jest zupełnie zniszczonych. 

| | 

cia Targów Wschodnich, które są 
próbą sił naszej ekspansji gospodar- 
czej. 

Zjazd obradował owocnie. Spodzie- 
wać się też można, iż stanie się czynni- 
kiem o wielkiej doniosłości twórczej 
w całokształcie polityki gospodarczej 
naszego państwa. ‚ 

M. G-n. 

Zastępstwa firm zagranicznych 

na Targach Lwowskich. 

Warszawskie Stowarzyszenie Przed- 
stawicieli Handlowych otrzymało sze- 
rek zgłoszeń od firm zagranicznych, 
przeważnie francuskich, pragnących 
zaangażować zastępców, bądź na sta* 
łe, bądź ne czas trwania targów lwow* 
skich zarówno dla sprzedaży, jak i 
dla zakupu, : 

  

Samobėjstwo 
czy m 

W niedzielę wieczorem are- 
sztowany zostat właściciel maj. 
Ołona, p. Witold Kucewicz, 
którego wczoraj rano przewieziono 
do Wilna i osadzono na Łukiszkach. 

P. Witold Kucewicz pode|- 
rzany jest o zastrzelenie ofi- | 
cjalisty swego, 
Mikoszy. 

Jednocześnie aresztowano gajo- 
wego Kucewicza—Tomaszewicza. 

* 

W dotychczasowych rewelacjach 
„Kurjera Wileńskiego”  unikališmy 
(wbrew kłamliwej napaści „Dziennika 
Wileńskiego") wymienienia z nazwi: 
ska p. Kucewicza, jako pomawiane- 
go przez całą okolicę o spełnienie 
zabójstwa. 

Zachowywaliśmy tę ostrożność 
dlatego, że nie uważaliśmy samych 
gawęd za meterjał dostateczny do 
rzucania oskarżeń. Wystarczało nam 
stwierdzić tylko fakt, iż nikt w sa- 
mobójstwo Mikoszy nie wierzy. Po= 
zatem niektórzy z naszych informa" 
torów wyrazili przypuszczenie, że 
sam Kucewicz do Mikoszy nie strze- 
lił, ale uczynił to ktoś z jego zaufa- 
nych. 

Jeżeli wszakże — jak się teraz o- 
kazuje — władze śledcze zebrały 
materjał, rzucający podejrzenie wprost 
na p. Kucewicza i jeżeli istotnie on 
zabójstwo popełnił -— to zgóry na: 
leży zaznaczyć, że dowiedzenie mu 
winy nie będzje rzeczą łatwą. 

* 

P. W. Kucewicz jest człowiekiem 
niebwale sprytnym. Temu sprytowi 
zawdzięcza spory majątek i wybitne 
stanowisko nietylko w gminie, ale w 
całym: pewiecie. 

śp. Czesława 

  tak popularnej na Zachodzie, u nas 
zdaje sobie sprawę zaledwie garstka 
ludzi wtajemniczonych. Czas najwyż* 
szy byśmy zrozumieli, že bez niepo- | 
dległości gospodarczej, niema niepo- 
diegłości politycznej. 

Nowopowstającemu zrzeszeniu wy- , 
padnie odegrać odpowiedzialną rolę | 
przy organizacji naszego życia gos- 
podarczego. Po za pracą społeczno- 
wychowawczą zrzeszanie to, drogą 
samodzielnych badań, szczególnie do* 
tyczących tendecji zawodowych nasze- 
go życia gospodarczego, przyczynić 
się winno do ogólnoeuropejskiego 
dorobku naukowego na polu ekono- 
micznem.   “ — i ae do władz, aby raz! 

reszcie położyły kres potajemnym 
zbrojeniom, e 

Niejako symboliczny fakt fakt, iż 
Zjazd publicystów i dziennikarzy eko. 
nomistów zbiega się z dniem otwar. 

Potrafił on najrozmaitszemi spo- 
sobami wszystkich sąsiadów swoich 
uzależnić od siebie. 

Mężczyzna potężnej budowy, e- 
nergiczny, czynny, a nieprzebierający 
w środkach walki, budził naprzemian 
lęk i podziw. Jednego itego same 
go człowieka potrafił danuncjować, 
teroryzować i obsypywać łaskami. 
Wszyscy się go boją, a prawie każdy 
ma mu coś do zawdzięczenia. To też 
okaże się nie lada sztuką wycisnąć 
coś ze świadków. 

Nie od rzeczy będzie zaznaczyć 
tu, że nawet komendant kompanji 
policji granicznej, aspirant Majewski, 
który asystował tak przy śledztwie 
pierwiastkowem, jak i dalszem—za- 
wdzięcza podobno wpływom i pro- 
tekcji Kucewicza utrzymanie się 

  

Katastrofa w Meksyku. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

EBS KO 

dziennikarzy i przemysłowców szwedz- 

podczas narad w Genewie | 

gdyż obecne na*, 

7 tys. zabudowań w mieście i 

Węgiel polski w państwach 
bałtyckich. 

W ciągu sierpnia przybyło z Gdań- 
ska do Rygi kilkanaście statków z 
z węglem polskim dla państw bał- 
tyckich. Pisma ryskie stwierdzają, że 
węgiel polski kalkuluje się taniej niż 
angielski i potrafi zdobyć sobie ryn- 
ki bałtyckie. 

Rynek angieicki interesuje się 
Polską. 

Izba handlowa w Londynie propo- 
nuje pośrednictwo przy nawiązaniu 
stosunków eksportowych i importo- 
wych firm  poiskich z rynkiem an- 
gielskim. 

Odpowiednie dekleracje znajdu- 
ją się w stowarzyszeniach kupieckich, 
gdzie są również do przejrzenia li- 
sty eksporterów angielskich towarów 
kolonjalnych, oraz importerów kroch- 
malu i mąki kartoflanej.   

  

2
 

orderstwo? 
na swem stanowisku, z którego miał 

być w początku rb. przeniesiony. 
(Nadmieniamy wszakże, iż p. Majewski 
cieszy się jaknajlepszą opinia). 

i * 

i Jak zrecznie umial Kucewicz ciąg- 
fnąć zyski osobiste ze swego wpły- 
|wowego stanowiska w gminie i po: 
wiecie — dowodzą następujące, opo* 
wiadane nam, fakty. Oto, np., zasiłki 
na odbudowę przechodziły stale przez 

| ręce Kucewicza. On sam je rozda" 
,wał. W niektórych razach załatwiał 
to w ten sposób, że oświzdczał chło- 
pu wprost, iż tyle a tyle drzewa ma 
wziąć z lasu w Ołonie po takiej a 
takiej cenie. Kiedyindziej urządzał 
się jeszcze praktyczniej: „rzyjdziesz 
do mnie jutro, skosisz kawałek łąki 
— wieczorem będę wypłacał" (zasi- 
łek państwowy). 

* 

W gminie rudziskiej znalazła się 
przeciw Kucewiczowi opozycja. Wy” 
kryła pewne nieprawidłowości. Śledz- 
two jednak, prowadzone przez Deie- 
gaturę Rządu, jak utknęło w kwiet- 
niu, tak dotąd ruszyć z miejsca nie 
może. 

* 

l jeszcze jeden fakt. Informują 
nas, że oskarżenie obecne nie jest 
pierwszym takim wypadkiem w  ży- 
ciu Kucewicza. W roku (zdaje się) 
1897 był on — jak słychać — oskar 
żony O zabicie parobka w folwarku 
swoim Junczany (dziś należącym do 
Litwy Kowieńskiej). Władze rosyjskie 
pozostawiły wtedy  Kucewicza na 
wolności za kaucją i — Sprawa z0- 
stała zatuszowana. 

* 

Jak się dowiadujemy, na wnio. 
sek p. Starosty, jako przewodniczą. 
cego sejmiku wileńsko-trockiego, P. 
Witold Kucewicz został zawieszony 
w godności, jako delegat sejmiku, 
członek wydziału i raday gminy ru- 
dziskiej — aż do zakończenia sprawy. 

OGAR am ais i a a A 

Teatr Polski 

występy 

A. Fertnera 
Dziś po raz 5-ty 

i“ 

„Najszczęśliwszy z Ludzi 
komedja Kiedrzyńskiego 

Początek o godz. 8 m. 15 w,   
  

ę 

KRONIKA. 
Dztś —Narodzenie N. M. P. 

  

  

Wtorek | Jutro—Gorgonjusza M, 

Wschód słońca— g. 4 m. 58 

Wrześniaj zachód —„ —g 6 m 08 

URZĘDOWA. 

— Komisja dyscyplinarna. Na 
zasadzie rozporządzenia ministerstwa 
sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 
rb. przy Sądzie apelacyjnym w Wil- 
nie została wyznaczona komisja dy* 
scyplinarna dla urzędników państwo* 
wych, z więziennictwa. Z dniem 1 
bm. komisja rozpoczęła swą działal- 
ność. (I) : 

— Dziennik urzędowy Dele- 
gata Rządu. W najbiiższych dniach 
ukaże się kolejny numer Dzięnnika 
urzędowego Delegatury Rządu, który 
będzie zawierał szereg zarządzeń. (I) 

MIEJSKA. 

— Zamknięcie towarzystw. Na 
wniosek Delegata Rządu Ministerst« 
wo Spraw Wewnętrznych postanowi: 
ło zamknąć w drodze administracyj* 
nej bez prawa dalszej apelacji wileń* 
skie towarzystwa „Szachy” i „Stowa- 
rzyszenie Pclsko Ormiańskie* za u- 
prawianie gier hazardowych. (!). 

— Przepisy dla kominarzy. Ma- 
gistrat m. Wilna wzywa wszystkich 
kominarzy, pragnących w myśl $ 13 

przepisów obowiązujących w sprawie 

przechowywania  materjałów latwo- 
palnych, oraz czyszczenia i konser- 
wacji kominów, prowadzić w obrębie 
m. Wilna roboty kominajskie, aby w 
terminie do dnia 10-go września 
1925 r. złożyli w kancelarji straży o- 
gniowej swe świadectwa zawodowe, 
względnie świadectwa odbytej prak- 
tyki, celem wydania im zezwolenia 
na prowadzenie robót kominarskich. 

— Rejestracja osiemnastolet- 
nich. W dniu 15-go września r. b. 
odbędzie się pierwsza rejestracja o< 
siemnastoletnich. W miastach reje- 
strować będą magistraty, a w gmi- 
nach urzędy gminne. Jak wiadomo 
zgodnie z ust. z dnia 23 go maja 
1923 r. to wymieniona rejestracja 
winna się odbywać co rok, dotych= 
czas jednak różne warunki nie po- 
zwalały na jej przeprowadzenie. Trze- 
ba zaznaczyć, że winni w uchylaniu 
się od rejestracji będą karani w su 
mie od 500 zł. lub sześciu tygodnia* 
mi aresztu. (I). 
E Choroby zakaźne w m. 
Wilnie. Od dnia 23 b. m. do dnia 
29 go b. m. włącznie Sekcja Zdrowia 
przy magistracie m. Wilna notowała 
69 wypadków chorób zakaźnych z 
czego l osoba zmarła a mianowicie: 
1) na tyfus brzuszny chorowało 20 
osób; 2) na tyfus plamisty 1 osoba; 
3) na płonicę 21 osoba; 4) na błoni- 
cę 4 osoby; 5) pa tęzec 2 osoby, z 
czego 1 osoba zmarła; 6) na odrę 6 

osób; 7) na krztusiec 11 osób; 8) na 

cholerę nostras 1 osoba; 9) na różę 
2 osoby i 10) na zausznicę 1 osoba. 

— Memorjały kupców žydow- 
skich w sprawie kryzysu ekono- 
micznego. W dniu 4-go b. m. de* 
legacja związku kupców i przemy: 
słowców żydowskich udała się do 
dyrektora Kasy Chorych p. Godwoda 
(w zastępstwie p. dra Sokołowskie* 
go), prezydenta miasta p. Bańkow= 
skiego, oraz dyrektora lzby Skarbo- 
wej p. Maleckiego, przedstawiając 
odpowiednio umotywowany memo- 
rjał w którym prosiła o pewne ulgi 
i względy przy ściąganiu podatków 
zaległych oraz przy wymianie no" 
wych. (I). 

— Rejestracja mężczyzn uro- 
dzonych w roku 1905, 6 i 7. Ma- 
gistrat m. Wilna niniejszem podaje 
do wiadomości, że do dnia 15 go 
października 1925 roku winni zgłosić 
się do cejestracji wojskowej w Refe- 
racie Wojskowym przy Magistracie 
m. Wilna (ui. Dominikańska Ne 2) w 
godzinach urzędowych (od 9 do 13) 
wszyscy dotychczas nie zarejestrowa- 
ni mężczyźni, urodzeni w latach 
1905, 1906 i 1907, z mętryką uro- 
dzenia i innemi dokumentami 050 

bistemii. Dla winnych niezastosowa- 
nia się do powyższego przewiduje 

się, w myśl art. 87 (stawy o 
powszechnym obowiązku służby woj: 

skowej, kara grzywny do 500 zł., lub 

|mreszt do 6tygodni, albo obie te ka* 
ty łącznie. (I) 

— Inspekcja policji w okrę- 
gu Wileńskim. W sobotę przyjechał 
z Warszawy do Wilna inspekcyjny 
koniendy Głównej P.P. na okręg Wi- 

leński inspektor Galle Władysław, w 
celu przeprowadzenie inspekcji w Po- 
licji wileńskiej. (I) 

— Przyjazd ministra Spraw 

Wewnętrznych do Wilna. Wczoraj 

rano przyjechał z Warszawy do Wil- 

na minister Spraw Wewnętrznych p. 
Władysław Raczkiewicz. (I) 

— Szpital dla umysłowo-cho- 
rych. Przy ulicy Letniej na Antokolu 
zostanie otwarty w tym roku szpital 
dla umysłowo-chorych. 

Obecnie w gmachu gdzie ma być       
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szpital przeprowadzony jest gruntow- 
ny remont. (1) 

— Z Okręgowego Urzędu Miar 
1 Wag. Okręgowy Urząd Miar i Wag 
wydał następujące zarządzenie; aby 
przy kupnie, oraz sprzedaży owoców 
i jagód były używane narzędzia mier- 
nicze rzetelne i posiadające nieprze- 
dawnione cechy legalizacyjne Urzędu 
Miar, a mianowicie: a) przy sprzeda- 
ży na miarę były używane garnce 
zawierające 4 litry, '/2 garnce, litry, 
i Ija litry brzegowe; b) przy sprzeda” 
ży „na wagę” wagi i odważniki kilo- 
gramowe i dekagramowe. 

Natomiast zabrania się przy sprze- 
daży owoców i jagód używania wszel- 
kich miar nielegalizowanych, a tem: 
bardziej dowolnych jak misek, kobia- 
łek garncy, rosyjskich i t. p. c) litrów 
i półlitrów wąskich wskaźoikowych, 
używanych do mierzenia mleka cho- 
ciažby posiadały one cechy legaliza- 
cyjne. Winni niestosowania się do 
powyższego będą pociągnięci do od- 
powiedzialności sądowej z art. 363 i 
138 K. K. 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Na rzecz szkoły im. 
mienistych. Komiszarz Rządu ze- 
zwolił Towarzystwu Przyjaciół Szkoły 
zawodowej im. Promienistych w Wil- 
nie (Trocka 14) na zbieranie ofiar na 

  

KURJER 

skarbowe, że wobec wyznaczenia 
nowych cen spirytusu, poleca się 
na zasadzie zarządzenia ministra z 
dn. 29 sierpnia rb. opodatkować do- 
datkowo zapasy spirytusu, gotowych 
wódek, półfabrykatów, soków itp. 
w dniu 1 września rb. w fabrykach 
wódek i hurtowniach; spirytus na 
wódki czyste 22 zł. gatunkowe |25 
zł. domoleczniczy 26 zł. hektolitr 
100 proc. (I). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Bilety zniżkowe na V. Tar 
gi Wschodnie.  Wystawcom i c- 
sobom zwiedzających V Targi Wscho- 
dnie we Lwowie (od 5 do 15 wrze- 
śnia 1925) przysługuje prawo korzy” 
stania z ulgi przejazdowej w wyso* 
kości 33%/0ej zniżki od cen normal- 
nych przy przejazdach w wagonach 
dowolnej klasy pociągów osobowych 
lub mieszanych. 

Ulga powyższa przyznana wszyst: 
kim uczestnikom Targów Wschodnich 
reskryptem Min. Kol. Żel. z dnia 

‘ 9.М1 1925 г. L. Dz. N. III 00/3856/25, 
!stosowana będzie na podstawie wy- 

, stawionych 
Pro: 

przez Zarząd Targów 
Wschodnich imiennych 
uczestnictwa w ten sposkb, że prze- 
jazd pierwotny na Targi do Lwowa 
odbywać się będzie za całą normal: 
ną opłatą, przejazd zaś powrotny z 

rzecz towarzystwa w przeciągu wrze- | Targów ze Lwowa bądź to grupami, 
Śnia r. b. na listy przenumerowane $bądź to pojedynczo, za opłatą pcło- 
oraz poświadczone przez urząd Ko: |wy ceny klasy bezpośrednio niższej 
misarza Rządu ofiary mogą być zbie- | niż, ta, w której odbywać się będzie 
rane w mieszkaniach oraz przedsię- 
'biorstwach. (I) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Sytuacja walutowa. Mini- 
sterjium skarbu komunikuje: 

„Mimo, iż bezpośrednio po pierw- 
szym każdego miesiąca daje się za 
uważyć zwykle większy popyt na 
weluty zagraniczne, obecnie obser- 
wujemy zjawisko raczej przeciwne: 
na rynku dewizowym podaż mater: 
jału dewizowego w formie czeków 
przewyższa popyt, tak, że od kilku 
dni można zauważyć powolną zniżkę 
kursu dolara. Wczoraj za czeki do- 
larowe płacono 5.60. 

Tendencja zniżkowa objęła rów- 
nież banknoty dolarowe, które są w 
zaofiarowaniu w większych partjach. 

Również giełdy zagraniczne wy* 
kazują mocną tendencję dla złotego. 
Onegdaj doiar w Berlinie w stosun- 
ku do złotego wykazywał kurs 5.54, 
wczoraj 551*. 

— Wycofanie 5-cio złotówek. 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
skarbu z dnia 19 sierpnia 1925 r. 
Bank Polski podaje ponownie do 
wiadomości, iż 5 cio złotowe bilety 
bankowe | emisji z datą 28 lutego 
1919 r., otaz Il emisji z datą 15 czew- 
ca 1924 r. tracą moc prawnego 
środka płatniczego z dniem 30-go 
września 1925, następnie zaś do dnia 
31 marca 1926 r. przyjmowana będą 
do wymiany przez Centralną Kasę 
Państwową, Kasy skarbowe oraz od- 
działy Banku Polskiego. 

Dopiero po dniu 31 marca 1926 
trecą one wszelką wartość pieniężną. 

Oddmienne informacje co do ter- 
minów wycofania z obiegu i wymia- 
ny wspomnianych biłetów bankowych, 
podane w niektórych pismach, są 
nieścisłe. 

— Podwyższenie cen spirytusu. 
Ministerstwo skarbu zawiadomiło izby 

      

  
Złe Trawienie 

podróż powrotna. Stanowić to zatem 
będzie 660/, zniżkę od ceny powrot: 
nych biletów jazdy. 

W razie użycia pociągu pospie- 
sznego uiścić się ma oprócz ceny bl- 
letu zniżkowego na pociąg osobowy, 
cenę biletu dodatkowego na pcciąg 
poszpieszny według taryfy normal- 
nej tej klasy, w której odbywa się 
podróż. 

RÓŻNE. 

— Sprostowanie. W związku z 
notatką naszą, zamieszczoną w z. m. 
o dokonanej kradzieży w Urzędzie 
Pocztowym Wilno 1 przez niejakiego 
Romanowskiego proszeni jesteśmy o 
zaznaczenie, iż kradzieży tej dopu- 
ścił się „Michał Romanowski”, wožny 
tegoż Ulrzędu, a nie, jak było podane, 
„Romanowski urzędnik” (imię wów* 
czas nie było wymienione). 

P. Paweł Romanowski, urzędnik, 
nic niema wspólnego z wyżej wymie- 
nionym osobnikiem, a nawet nie wią 
że go z nim żaden stopień pokre- 
wieństwa. 

    

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W Me 200 poczytnego pisma Pańskiego 
z d. 5 września b. r. umieszczono artykuł 
p. tt „Zadanie nierozwiązalne”, w którym 
autor, szkicując obraz Wilna, porusza ge- 
nezę nazw niektórych ulic naszego miasta, 
przyczem urągając żydowskim nazwom ulic 
Straszuna | Finna, zaznacza łączność ulicy 
Finna z nazwiskiem właściciela brudnej ła- 
źni nad Wilejką, do nazwy zaś ul. Straszu- 
na autor zupełnie niewłaściwie wyraził się, 
że „chyba pijany ojciec chrzestny dał naz- 
wę ul. Straszuna”. 

Otóż w nadaniu wymienionych nazw 
żydowskich tym ulicom w znacznym stop- 
niu sam się przyczyniłem. 

Gdy w r. 1920 noszono się z zamiarem 
zmieniania nazw ulic naszego miasta, niżej 
podpisany, w charakterze prezesa Wil. Tow. 
Miłośników Archeologji żydowskiej, udał się 

  

legitymacji ; 

wi LENS 

do ówczesnego prezydenta m. Wilna,fp. W- 
Abramowicza, z wnioskiem uczczenia mię- 
dzy innemi, wybitnych osobistości żydow- 
skich 1 w tej liczbie wymieniłem jako za- | 
sługujących na ten zaszczyt synów tej zie- 
mi—Straszuna | Finna. 

Pierwszy, t. j. Mateusz Straszur, wybl- 
tny uczony, był założycielem z własnych 
funduszów znanej powszechnie | jedynej 
w swoim rodzaju bezcennej bibi oteki, ofia- 
rowanej gminie żydowskiej i będącej chlu- 
bą kultury m. Wilna. 

Drugi, Samuel Finn, nic wspólnego nie 
miał z brudrą łażnią nad Wilejką,—według 
„dowcipu” eutora notatki, — lecz był słyn 
nym uczonym | literatem, wybitnym miej- 
scowym działaczem | szerzycielem kuitury 
wśród swolch współwyznawców, m. in. auto- 
rem głośnego utworu „Kirjo Neomono”, bę- 
dącego źródłem dziejów wileńskiej gminy 
żydowskiej i życiorysów nieśmiertelnych mę: 
żów wileńskich. 

Mimochodem zaznaczam nieścisłość w ; 
określeniu nazwy ul. Szopena, co do której > 
autor podsje, że nadano ją ku czci „boga: ; 
tego Żyda przemysłowca”. Szopen ów rze- 
czywiście był bogatym przemyslowcem, ale 
nie był Żydem. { 

Z góry dziękując Szan. P. Redaktorowi 
za umieszczenie powyższego sprostowania, 

; pozostaję z poważaniem 

Dr. med, A. Wirszubski. 

  
WYPADKI. i KRADZIEŻE. 

Ww Wilnie. 

— Uniknięcie katastrofy kolejo- 
wej. D. 5.1X pociąg osobowy M 818 idący 
m Lidy skierowany został zamiast na tor S 
na 7, gdzie stał manewrowy parowóz. Zaw- 
dzięczając uwadze maszynisty pociąg w o- 
statniej chwili zatrzymano. Zty sygnał wej 
ściowy spowodował sygnalista Kazimierz 
Mackiewicz. 

— Podrzutek. D. 5.IX Katarzyna Sle- 
towa, dozorczyni domu M 7 przy Nowo- 
gródzkiej, znalazła podrzutka płci męskiej, 
w wieku 6 tygodni na schodach tegoż domu 
Dziecko oddano do przyt.-Im. Dzieciątka 
Jezus. 

— Postrzelenia. D. 7:X znaleziono 
na ul. Sadowej Władysława Kolato, (Nowy- 
Swiat 18): w stanie podchmielonym broczą- 
cego krwią, który oświadczył, że na rogu 
ul. Ponarskiej został napadnięty przez Lu- 
towskiego, nieznanego z imienia t adresu, 
z zawodu szewca | postrzelony przez tegoż 
w głowę. Zawezwany lekarz pogotowiń skon- 
statował ranę postrzałową w czoło, wylot 
kuli z prawej strony głowy. Stan Kolato 
groźny. Po udzieleniu pomocy odwieziono 
go do szpitala żydowskiego. 

— Samobójstwo na tle miłosnem. 
D. 5.1X wystrzałem z rewolweru syst. Negan 
pozbawił się życia w hotelu Europejskim 
por. 86 p. p. Bogusław Komornicki. Powód 
—tło miłosne. Zwłoki zabrano do kostnicy 
szpit. wojsk. 

— Usiłowanie zamobójstwa. D. 6 
b. m. Anna Karolin (Cedrowa 2) udała się 
do lasu Zakret, gdzie wypiła większą dozę 
trucizny w celu samobójczym. Przechodzą- 
cy dwaj kolejarze odwieźli Annę K. w sta. 

  

nie ciężkim do szpit. św. Jakóba. 
— Kradzieże. О 5Х pizytrzymano 

Weronikę Markurak, (Nowoświecka 3), któ= 
ra sprzedawała bieliznę pochodzącą z kra 
Z? u Rogowskiego Jśna (Wiłkomierska 

100-a). 
= D. 25.VII1 škradziono z domu Ne 4 

przy ul. Niecałej książki szkolne na sumę 
60 zł. na szkodę Łazarza Kurznerś, (Piłsud 
skiego 6—3). Kradzieży dopuściła się Tera- 
fiejewa, (Tatarska 17—4), którą przytrzy- 
mano. 

— D. 6.1X Kazimierzowi Grużewskiemu 
(Antekolska 122) skradziono drzewo z lasu 
war!. 150 zł. Kradzieży dopuścił się Kazim. 
Makowski, zam. we wsi Polemjele, gm. Mic 
kuńskiej, pow. Wil. Trock. 

— D. 61X złodzieje dokonali kradzieży 
bielizny wart. 700 zł. ze strychu domu № 28 
rzy ul.Wiłkomierskiej na szkodę Marji Lit- 
owicz, zam. tamże. 

— D.6.X z niezamkniętego miesz' ania 
przy Kalwaryjskiej 125 skradziono ubranie 
wojskowe na 100 zł. na szkodę st. szereg 
Eugenjusza Grzebieniaka. 

Na prowincji. 
— Kradzież koni. W nocy z 3 na 

4 bm. we wsi Polesie gm. Łyntupskiej pow. 
Swięciańskiego na szkodę Leona Waszkie- 
wicza i Augustyna Michajłowa skradziono 
2 konie. 

— W nocy z 8 na4 bm. pomiędzy m4a- 
jątkiem Dekszmiany,a wslą Butniki skradzio-     

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

Kl 

no 2 konie i źrebaka na szkedę Hipolita i 
Stefana Sajduków, mieszk. wsi Butniki, gm. 
Radoszkowickiej,. pow. Wilejskiego. 

— Pożar. D. 30 ub. m. wskutek nie- 
wyjaśnlionej przyczyny spaliła się stodoła z 
tegorocznym zbożem na szkodę mieszkań 
ca wsi Zaspornia, gm. Wilejsk., Grzegorza 
Subocza. 

— Nieszczęśliwy wypadek. D. 30 
ub. m. w pociągu osob, Ne 58%, pomiędzy 
stacją Krzyw!icze, a Wilejką przy sygnale na 
459 klm. wypad! adjutant 5 baonu K. O. P. 
Hipolit Sierocki I doznał silnego uszkodze- 
nia ciała. Sierocklego przewieziono do szpi: 
tala w Wilejce. 

— Zbrodnia matki. 0. 30 wb. m. 
mieszkanka Dołhinowa, Elżbieta Mierzyńska, 
lat 19, dopuściła się spędzenia płodu w 7 
miesiącu, poczem dziecko udusiła I zwłoki 
pochowała na cmentarzu 

— Samobójstwo z powodu nie- 
porozumienia małżeńskiego, Dn. 28 
ub. m. Fryda Joffe, lat 22, zam. w Gródku, 
otruła się karbolem. Przyczyna— nieporozu 
mienie z mężem. 

— Oskarżenie. D. 31 ub. m. nagle 
zmarła Stefanja Cierpicka, zam. w folw. Tar- 

! nopol, gm. Koscieniewickiej. Brat wymie- 
nionej zgłosił, że śmierć nastąpiła wskutek 
PEM jej przez męża, Cierpickiego Jó- 
zefa. 

— Niedoszłe samobójstwo. D. 31 
ub. m. usiłowała otruć się jodyną Wiera 
Biziuk, lat 20, zam, w Wilejce. Przyczyny— 
nie ustalono (I) 2 

  

  

    

Teatr i muzyka. 
— Występy Antoniego Fertnera 

w Teatrze Polskim. Dzis po raz piąty 
grana będzie znakomita sztuka Kiedrzyń- 
skiego p. t „Najszczęśliwszy z ludzi* z goś- 
cinnym występem świetnego artysty A. 
Fertnera. 

Wielkie powodzenie, towarzyszące wiel- 
klemu artyście we wszystkich miastach 
Polski. nie opuszcza go I w Wilnie. Do- 
tychczasowe przedstawienia, które odbyły 
się przy wyprzedanej widowni, wróżą i na- 
dal wielkle powodzenie. 

W przygotowaniu šwietna sžtuka Trl- 
stana Bernarda p. t. „Kurnik”, również z 
udziałem znakomitego A. Fertnera I H. Pe» 
szyńskiej. 

  

    

Ruch wydawniczy. 
„Płomyk''. Z początkiem roku szkol- 

nego ukazał się z druku nr. 1 tygodnika 
Ilustrowanego dla dzieci I młodzieży p. t. 
„Plomyk“ z dcdatkiem „Płomyczek” (Swię- 
tokrzyska 30). Pismo to wydawane jest w 
Warszświe przez Związek' Polskiego Na- 
uczycielstwa Szkół Powszechnych. Wycho- 
dzi rok X'y, zjednywując z każdym rokiem 
<oraz więcej prenumeratorów wśród na- 
szej dziatwy. Nakład pierwszego numeru 
wyncsi 42 tysiące. 

„Płomyk* przywdział obecnie odświęt- 
ną szatę w postaci dwukolorowej okładki, 
przedstawiającej parę łowickich dzieciaków, 
wędrujących do szkoły. Okładkę wykonał 
jeden z najlepszych naszych grafików, E. 
Bartłomiejczyk. Pierzwsy numer „Płomyka'* 
zawiera wielce uspołeczniające dziatwę 
wezwanie do przyczynienia się przy pomo- 
cy groszowych składek do budowy szkoły 
w Gdyni. Piękny wiersz M. Che'mońsklej 
l opis pedrėžy samo'otem z Pozrania do 
Warszawy pióra Al. Janowskiego budzą w 
czytelnikach przywiązanie do ziemi rodzin- 
nej. Opowiadanie o małym Chinczyku, 
który też Idzie do szkoły I o zbytnikach, 
którzy w balji puścili się w podróż do 
Ameryk!—wywolują kaskady śmiechu wśród 
czytających malców. 

Prócz tego nr. 1 zawiera początek zaj- 
mującej powieści E. Słońskiego p. t. „Ro- 
wer“ i aktualny dla maiców opis, jak zro* 
bić piórnik z ceraty. Ciekawa kronika, dział 
rozrywek | korespondencja z czytelnikami | 
dopełniają numeru. Ё 

Pismo jest ozdabione licznem!, dobrze 
wykonanemi ilustracjami. 

Każdy czytelni< w nr. L znajduje jako ! 
dodatek bezpłatny bardzo ładny kalendarz | 
ścienny na rok szkclny 1925.6. Prócz tege 
redakcja zapowiada dalsze dodatki w 
staci reprodukyj dzieł Matejki, Wyspiań- | 
skiego, Chełmońskiego | Innych Mistrzów | 
naszych | obcych. Dodatek dla najmłod- . 
szych „Płomyczek" zawiera ilustrowany ; 

  

      

„Sen Zosi" A. Makowieckiej, śmieszną hle 
storyjkę w obrazkach, ozdobiony 11 ilu: 
stracjam), łatwy a zabawny rebus. 

Na 202 (354) 

„Płomyk* staje się u nas najpoczytniej 
szem pismem dla dzieci I zapewne nie 
zabraknie go w bieżącym roku szkolnym 
w żadnej szkole I w żadnym domu pol- 
skim, temwięcej, że prenumerata roczna 
wynosi zaledwie 11 zł. 

    

  

  

Rozmaitości. 
Pensje modnych fryzjerów. 

„Zręcznl fryzjerzy damscy wyspecjali- 
zowani w podcinanlu krótkich frizur | on- 
dulacji znajdą łatwo zajęcie w zakładach 
fryzjerskich dzielnicy londyńskiej West.-— 
End. Płaca roczna wynosi 1000 funtów 
oraz udział w zyskach" Tak Informuje 
orgaę zawodowy londyńskich fryzjerów 
damskich. 

25.000 złotych rocznej pensji I udział w 
zyskach! Wcale ładna pensjal 

  

  

Ze sportu. 
Makkabi-Sparta 5:1 (2:1). 

W sobotę dn. 5 b. m. o godzinie 8 
po poł. odbyły się zawody pomiędzy Mak- 
kabią, a Spartą, w którym to spotkaniu 
Sparta jeszcze raz dowiodła, że jest jej 
daleko jeszcze do klasy „A“. 

Gra naogół nieciekawa, jak z jednej tak 
I z diuglej strony były ciągłe faule. Ze 
Sparty na wyróżnienie zasługuje p. Stan- 
kiewicz, oraz bramkarz, którym Sparta 
powinna zawdzięczać, że nie przegrała z 
wynikiem dwucyfiowym. (I) 

Ze sportu strzeleckiego. 

Kierownik strzelnicy Of. Klubu Łow 
O. K. III. sekcja Wilno podaje do wiado- 
mości, że dnia 20 września r. b. odbędzie 
na strzelnicy, plerwszy konkurs strzelania 
z karabinów małokalibrowych (22) na dy- 
stans 50 m., tarcze perścieniowe o sredni- 
cy 50 em. Warunki konkursu: 6 tarcz, z 
których bierze się pod uwagę 3 najlepsze. 

Biorącym udział w konkursie przysłu- 
guje zniżką cen podczas strzelania trenin- 
gowego. Udział w konkursie dostępny dla 
wszystkich. Zapisy przyjmuje 1 udziela in- 
formacji co do szczegółów kierownik 
strzelnicy na miejscu G. Bouffałowa boisko 
sport. 1 pp. Leg. codzlennie od godziny 
15 do 18. 

Jednocześnie zawiadamia się pp. myś- 
llwych i strzelców, że zostało uruchomione 
strzelanie do tarez ruchomych (zwierzęta 
naturalnej wielkości) | do talerzyków wy- 
rzucanych z maszyny, „Grelco* sprowa- 
dzonej przez firmę p. Zienklewicza. 

  

  

  

z d.7—IX 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,071/a | 25,14 25,01 
Dolary 5,68 5,70 5,66 
Holandja 27,30 2731 27,28 
Londyn — 27,30 27,30 27,20 
Nowy York 5,63 5,60 5,62 
Paryż 26,65 26,67 26,49 
Praga 16,75 16,79 16,71 
Włedeń 79,20 79,40 79,00 
Włochy 22,60 22,65 22,55 
Szwajcarja 109,00 10925 | 18,75 
Stockholm  150,55 151,30 150,60 
Kopenhaga 107,05 107,50 1C6,80 
suni ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
80/0 proc.;Poż. konwers. 70 
Poż. kolej. 85--80—85 
Pożyczka zł. 344,65 —336,171/2 
Poż. dolar. 60—59 50 

I 41/20/0 listy z.T. Kred, Z. przed, 16,25,— 16,20 
5% listy z. warsz. przedw. 14,50 
4/а 0/0 warsz. przedwoj. 12 
6% obligacje rubl. 15 | 16 r.—6 zł. 

  

Redąktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1—3.po poł. 

  
  

    

  

Do sprzedania 
kompletnie urządzona gazownia, 
składająca się z 8 pieców o 9 re- 
tortach i 7 pieców o 7 retortach, 

Biuro Przepisywań SI, Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podanis, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bard:o przystępne. 

L La I] 

or Litewski Dj Dj pach i rąk usuwa IN 

I rinos LL bardzo tłusty. Kilo 

natychmiast pasta 
dezynfekcyjna 

Specjalnie polecana paniom przeciw 4.20 gr. polecają: 
poceniu się pod pachami. Węcewicz i Zwiedryń- 

Fusgol" jest wypróbowany przez lekarzy i ski. Hd, Mickiewicza 7. 
w wprowadzony w wielu Kasach chor. 

Cena zł. 150. 

dowód OSOBISEJ, ra: аь kę, lub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim 

У. Cylekikiw 

zaparcie stolca 

na d weręża 

„duszę i ciało 
a н Aptekarza Rich. Brandta. 

Szwajcarskie Pigułki 
Od 50 lat w wabi z Z środek 

Działają łagodnie i skutecznie. 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

    

    

    
o wydajności 510* m. na godzinę. 
Zbiornik o pojemności 7000* m. 

Bliższych szczegółów udziela Wydział 
Ruchu Spółki Akcyjnej J. K. Poznań- 
skiego Łódź, Ogrodowa 17.     Rutynowana 

alczycelka 
itudentka uniwersytetu 

udziela lekcji 1 korepely- 
cji w zak esie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob- 
<okrajowców — pojedyńt- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

  Wolne miegzkania 
pokoje, stancje, pensjo- 
naty, cgłaszejcie za po- 
średnictwem Biura Re- 
klamowego St. Gra 
bowskiego Wlino, Gar- 
barska 1, tel 82. Układ 
ogł szeń, Informacje bez- 
płatnie, bezinteresownie 

Oferty zapewnicne 

Mi sedani 

  

RJ 

Zatwierdzone pržez 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- 

  
Prosimy żądźć wyraźnie „FUSSOLU', 
„REIM“, S ka Akc. w Krakowie. 

  

3 = m 

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. 

      

  

„ 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. | maszyna do szycia sę АНА 
Warunki najbardziej dogodne. ` uwzględniać firmy pala. | w dobrym stanie, az mieszkania, uwzględniać firmy ogła- 

szające się w Kurjerze 
Wileńskim*, 

skł. z 1-2 pokoi z kuchn. 
di ge lese 10, m. 4, 

(ul. Połocka) Trakt 
Batorego 3.         POPIERAJCIE L.O.P.P. 

  

  == mi 

Brak, „bux“, Zeligowskiego 1. 
Flydawse w imieniu współwiaścizieji Józeł Baterewiez, 

‚а kd     

 


