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„Nowoczesne zmiany w użyciu 

środków walki wymagają, ażeby nie- 

tylko rząd i wojsko, lecz cały naród 

czuwał nad zabezpieczeniem swoich 

granic od najazdów nieprzyjacielskich.” 

To zdanie p. Prezydenta Wojcie- 

chowskiego, rozpoczynające odezwę 

na rzecz L.O.P.P., winno dobrze wra- 

zić się w pamięć wszystkich przed- 

stawicieli władzy tak ustawodawczej, 

jak i wykonawczej. Zawiera eno bo- 

wiem jądro całej nowoczesnej mą- 

drości państwowotwórczej. 
Tak jest: cały naród, czyli ogół o- 

bywateli państwa winien dbać o bez- 

pięczeństwo jego granic. W warun 

kach obecnych nigdy one pewnemi 

nie będą, o ile ich nienaruszalność 

nie stanie się żywotnym postulatem 

ludności. 

A o jaką ludność przedewszyst- 

kiem chodzić tu powinno? 

Oczywiście, o tę, która pogranicz- 

ne zamieszkuje prowincje, a tem sa- 

mem najbardziej może pomagać lub 

szkodzić akcji obronnej; o ludność, 

która nietylko pierwsza może być wy- 

stawiona na inwazję wroga, ale też 

zamieszkująca terytorjum, stanowiące 

przypuszczalny przedmiot pożądań są- 

siadów. 

Z tego wynika, że o niczyją lejal- 
ność, o niczyje przywiązanie do pań- 

stwa tak nie powinno się dbać, jak 

o lojalność i przywiązanie mieszkań- 

ców prowincji kresowych. 

Tak każe teorja. Tak każe mądrość, 

zawarta w zdaniu p. Prezydenta. 

Jakże daleko od tego, niestety od- 

biega praktyka dzisiejszal 

Oto, prasa polska, zwłaszcza nac: 

jonalistyczna, rozgłasza (zapewne, że- 

by wzmocnić nasze stanowisko mię* 

dzynarodowe) o antypaństwowych na- 

strojach Ukraińców i Białorusinów, 

stanowiących gros ludności wschode 

nich rubieży państwa. Ostatnio pis- 

ma te znalazły pożądaną dla siebie 

sensację: rozpisują się szeroko o wy- 

kryciu we Lwowie centrali bojówek 

ukraińskich. Dają przytem do zrozu* 

mienia, że w akcji dywersyjnej bie: 

rze udział tajay uniwersytet ukraiń- 

ski, oraz kler unicki z metropolitą 

lwowskim na czele. 
Jeżeli tak jest istotnie (a możli: 

wość wcale nie daje się wykluczyć), 

to zamiast rozmazywania I rozgłasza- 

nia tej bardzo nieprzyjemnej sprawy, 

należałoby z całem skupieniem i po- 

wagą szukać na nią lekarstwa. Musi- | 
my nakoniec zadać sobie byłakia:! 

Jaką drogą Rzeczpospolita zdobyć.mo- 

że bezwzględną lojalność niepoiskiej 
(narodowo) ludności kresowej?. 

Ludzie, wychowani na wydawnice- 

twach nacjonalistycznych, twierdzą, że 
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to wogóle ziścić się nie da. Wcale 

nie zdają sobie oni sobie sprawy, ile 

pesymizmu to ich mniemanie za- 

wiera. Gdyby zsdanie było rzeczywiś- 

cie niemożliwe — musielibyśmy ро-, 

godzić się z sezonowością naszych 

granic wschodnich. 

Trudno bowiem spodziewać się, 

że procesami i terrorem policyjnym 

zaskarbimy szczere do państwa przy- 

wiązanie. Tą drogą da się najwyżej 

osiągnąć lolalność pozorną i uległość 

do czasu. й 

Kolonizacja?... Bal Niemcy kolo- 
nizowali Poznańskie lat dziesiątki i co, 
wskórali? Polska tyle czasu nie ma, i 

by dowiedzieć się oststecznie, że ko- ' 

lonizacja przedewszystkiem rozradza 

nienawiść. 

My jednak twierdzimy, že pesy-, 
mizm nacjonalizmu polskiego jest“ 

nieuzasadniony. Nieprawda jest bo- 

wiem, jakoby śród ludności obcople- | 
miennej nie dało się obudzić żywych, 

szczerych sympatji dla Rzeczypospo- 

litej Polskiej. i 

Dlaczego niemiecką ludność Al-, 
zacji i Lotaryngji musiał wbrew jej 

woli, Prusak siłą od Francji odrywać? 

Ё 

Dlaczego žaden Mussolini nie prze- | 

ciągnie Włocha szwajcarskiego pod. 

sztandary królestwa? Dlaczego Fran- 

cuzi, stanowiący gros mieszkańców 

Kanady, chcą należeć do imperjum ; 
Brytyjskiego? 

Wszystkie te i inne przykłady do- 

wodzą, że wcale nie wykluczone są 

warunki. w których poczucie przyna- 

leżności państwowej może być inne, | 

niż poczucie przynależności narodo- 

wej. 

Jeżeli Białorusin, czy Ukrainiec 

będzie czuł, że lepiej mu i bezpiecz-, 
niej pod skrzydłami Orła Białego, niż | 
w sowieckich parodjach państw 5и-, 

werennych; jeżeli będzie mógł w Rze- ! 

  

(czypospolitej Polskiej rozwijać i pod | 
nosić własną kulturę narodową; jeże: | 

li szeroka, liberalna autonom]ja uczy- | 

ni go pełnoprawnym spółgospoda*- ; 

rzem państwa — żadna agitacja nie 

skłoni naszych wschodnich „maniej- : 

szošci“ do irredenty i do wycofywa- | 

nia się z Polski czyli z Europy na 

teren eksperymentów socjalnych pół: 

azjatyckiej satrapji. 

W tym kierunku iść musi umac-, 

nianie naszych granic. 

M. E. 

  

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

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

od godz. 1-—3 po pał. 

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 w. 

  

„net ministra spraw wojskowych stwierdze, że gen. Stachewicz, były szef 

(zastępcy p. Komarnicki i Potulicki, do drugiej komisji organizacji tachnicz- 
(nej Ligi — jako delegat min. Sokal, jako zastępcy pp. Kołodziejski i Tar- 

| — van Eisingen (Holandja),; w trzeciej —- Ninczycz — (Jugosławja), w 

komisje przystąpiły do pracy. 

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

    

Wyjątkowa okazja. 
Od dnia 2-go września r. b. wyprzedaż towarów kolo- 

njalno-spożywczych w hurtowni Spółki Akcyjnej „PAC* 
Biskupia 12. 

Ceny niżej hurtowych. 

Wyprzedaż trwać będzie dwa tygodnie. 

  

Echa listu Marszałka Piłsudskiego. 

Po liście dokumenty się znalazły. 

WARSZAWA. 8.IX. (Pat). Gabinet ministra spraw wojskowych komu- 
nikuje: W związku z listem Pana Marszałka P,łsudskiego z dnia 1 września 
r. b. ogłoszonym w Nik 246 „Kurjera Porannego”, w którym konkretyzuje 
swoje zarzuty w stosunku do aktów biura historycznego Sztabu General- 
nego, powołał p. minister spraw wojskowych dla ich zbadania komisję 
rzeczoznawców i zaprosił do jej składu wybitnych profesorów historji. Osta- 
teczny skład komisji będzie ogłoszony po otrzymaniu zgody od zaproszo- 
nych profesorów. 

WARSZAWA. 8.IX. (Pat). W związku z artykułem: „Dziwne losy do- 
kumentów wojskowych” ogłoszonym w Ne 248 „Kurjera Porannego” gabi- 

biura Historycznego, wystosował dnia 24 sierpnia r. b. służbowy meldunek 
do Szefa Sztabu Generalnego z wykazem kilsu aktów z wojny roku 1920, 
których jako szef Biura Historycznego w roku 1924 nie mógł znaleść. Po 
zbadaniu zerządzonem przez szefa Sztabu Generalnego, znaleziono jednak 
wszystkie wymienione dokumenty w zupełnym komplecie w archiwum 
Biura Historycznego, co stwierdził gen. Stachiewicz naocznie. 

  

  

Polacy w komisjach Ligi Narodów. 
GENEWA. 8.IX. (Pat.) Do sześciu komisyj, na które rozdzieliło się 

zgromadzenie Ligi Narodów, wejdą z ramienia delegacji polskiej następu- 
jący przedstawiciele: do komisji prawnej, jako delegat p. Bagiński, jako 

nowski, do trzeciej komisji rozbrojeniowej — delegat min. Skrzyński, za- 
stępcy pos. Dębski i Niedziałkowski oraz pp. Qiwiazdowski i Komarnicki. 
Do czwartej finansowej — delegat poseł w Bernie Modzelewski, zastępca— 
Paweł Morawski. ,Do piątej spław spełecznych i humanitarnych — delegat 
minister Sokal, zastępcy pos. Niedziałkowski,i p. Frnowski, do szóstej po- 
Prom e minister-rezydent Morawski, zastępcy pos. Kozicki 
i min. Knoll. 

Akcja ministra Skrzyńskiego w sprawie 
porozumienia Polsko-Angielskiego. 

WROCŁAW. 8.IX. (Pat.) Korespodent genewski „Breslauer Neuste 
Nachrichten” donosi, źe minister spraw zagrąnicznych Skrzyński niezwłocz- 
nie po przybyciu do Genewy rozpoczął w kołach delegacji angielskiej żywą 
działalność w cęlu pozyskania wybitnych polityków angielskich dla idei 
zaa między Polską a Anglją w sprawie wschodnio-europejskich 
granic. 

Polska — pisze dalej korespodent — uprawia w Genewie nadzwyczaj 
żywą propagandę mającą na celu pozyskanie Angiji dla wzajemnych inte- 
resów gospodarczych. W ten sposób Polska usiłuje usunąć niechęć Anglji 
przeciwko każdej gwarancji odnoszącej się do granic wschodnio-europej- 
skich. Tenże korespodent zaznacza, że wielką sensację wywołało w Gene- 
wie zjawienie się Paderewskiego, który jest nadzwyczaj czynny wśród kół 
angielskiej i francuskiej delegacji. 

    

Obrady Komisji Ligi Narodów. 
GENEWA, 8.IX. (Pat). Dzisiaj rano obradowały wszystkie komisje 

zgromadzenia Ligi Narodów, dokonywując wyboru przewodnczących. 
Zostali wybrani w pierwszej komisji — Scialxoia (Włochy), w drugiej 

czwartej — Costa (Portugalja), w piątej Mowinckel (Norwegja), w szóstej 
— Cuerrero (Salvador) i wreszcie w siódmej komisji inicjatywy lub wed- 
ług oficjalnej nazwy komisji porządku dziennego — Skrzyński (Polska). 

Również dzisiaj przed południem zgromadzenie Ligi Narodów wybrało 
sześciu wiceprzewodniczących zgromadzenia. 

Chamberlain 42 głosami, — Briand 43 głosami, Arfa el Dowleh 
(Persja) 41 głosów, Ishi (Japonja) 45 złosami, Duca (Rumunja) 39 głosami, 
Zumsta (Wenezeula) 45 głosami. 

Po głosowaniu posiedzenie zamknięto. W godzinach popołudniowych 

  

Wiadomości polityczne. 
Е „ Pierwszy delegat.Kc- | przyjęty przez zebranych żywemi o- 
as nady sen. Dzandurand, , klaskami, Sen. Dandurand w przemė- 

wodalczącym zostai wybrany prze- | wieniu swojem złożył w imieniu Ka: 

    
szóstego  wodniczącym szóstego | nady i innych kolonji podziękowanie 
Sia LN.  zgromadżenia Ligi Na-|za okazanym mu zaszczyt i wyreził| 7 

rodów 41 głosami na ; przekonanie, że rezultatem prac Ligi 
47 głosujących. Wybór ten został | Narodów będzie dzieło sprawiedliwo- | ° 

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

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

ści i pokoju. Wreszcie mówęa złożył 
hołd pomięci Vivianiego. (Pat) 

„Times* donosi z 
"ala Waszyngtonu, že po 
Coolldge'a, Uregulowaniu sprawy 

długów międzynarodo- 
wych Coolidge będzie się starał do- 
prowadzić do zwołania konferencji 
w sprawie rozbrojenia. 
Nie było za-  Poselstwo bułgarskie 
machu na w Warszawie jest upo- 

króla Bory- ważnione do katego- 
sa lil. rycznego zaprzeczenia 

podanej przez niektóre pisma war- 
szawskie wiadomości w sprawie rze- 
komego usiłowania otrucia któla Bo- 
rysa lil. (Pat.) 

Na odbytem tu wczo- 
raj zebraniu socjal-de- 
mokratów Otto Bauer, 

niach boisze- zdając sprawę z wyni* 
wilków. ków międzynarodowe- 

go kongresu socjalistycznego w Mar- 
sylji oświadczył, że ideologja bolsze* 
wicka opiera się obecnie na koncep- 
cji wielkiej wojny budzących się na- 
rodów Azji i Afryki przeciwko Anglji. 
Te koncepcje bolszewickie nie są je- 
dnak naszemi koncepcjami, zaznaczył 
dr. Bauer. Socjal-demokraci bowiem 
są zdania, że dziś zbrodnią jest no- 
sić się z myślą o nowej wojnie. Jest 
pewnem, že Anglja narazie będzie 
prowadziła wojnę przeciwko Rosji 
kosztem krwi innych narodów. Spo- 
sobności do tego nie braknie gdyż 
na granicach Rosji znajdują się pań- 
stwa, które pozostają z nią w najo- 
strzejszym  przeciwieństwie., Należy 
więc rozumieč, že najpowažniejsze 
niebezpieczeństwo dla pokoju świata 
jest na wschodzie, a jest niem zao- 
strzający się nieustanny antagonizm 
Anglji i Sowietów. Im bardziej odro- 
dzenie narodów azjatyckich będzie 
postępowało, tem antagonizm ten bę- 
dzie się zwiększał. Pokój światowy 
może być zapewniony tylko przez 
masy robotnicze. 

Przedstawiciele mo: 

czych dąże- 

__ Nota carstw wręczyli rządo- 
"zm de wi chińskiemu adpo' 

wiedź rządów na notę 
chińską z dn. 24 czerwca r. b. W no: 
cie rządu angielskiego oznajmiono, 
že Anglija gotowa jest wziąć pod u- 
wegę propozycje poczynienia pewnych 
zmian w istniejących traktatach, o 
ile władze chińskie wykażą gotowość 
zapewnienia dostatecznej opieki cu- 
dzoziemcom w zakresie bezpieczeń- 
stwa ich Życia, mienia i interesów. 
Rząd angielski wskazuje na koniecz: 
ność wykazania przez rząd chiński 
dostatecznej siły i autorytetu w spra- 
wie ochrony cudzoziemców. Co się 
tyczy specjalnych uprawnień cudzo- 
ziemcėw, to , mocarstwa gotowe są 
zgodzić się na zniesienie specjalnych 
przywilejów terytorjalnych chińska 
administracja zdolna będzie gwaran- 
tować cudzoziemcom bezpieczeństwo 
ich życia, prawo własności i prawo 
prowadzenia interesów. Rząd engiel- 
ski wyraża gotowość wzięcia pod u- 
wagę wszystkich przyszłych ewentual- 
nych propozycyj dotyczących rewizji 
porozumienia taryfowego, pod wa- 
runkiem, że będą one oparte na za* 
sadzie słuszności. Co się tyczy kwe- 
stji eksterytorjalności, to rząd angiel- 
ski oczekiwać będzie bliższych i bar- 
dziej szczegółowych informacyj, od 
których otrzymania uzależnia miano- 
wanie delegacji swojej na przyszłą 
konferencję przedstawicieli mocarstw 
z przedstawicielami Chin. 

  

  

występy 

A. Fertnera 
Dziś 

ja, 

„Najszczęśliwszy 1 Ludzi 
komedja Kiedrzyńskiego 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

| Teatr Polski 
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Ka 

Z SENATU. 
Reforma rolna w połączonych 

komisjach senackich. 

WARSZAWA, 8.X (Pat.) Połączo- 
ne komisje senackie w dalszym ciągu 
obradowały w dniu dzisiejszym nad 
projektem ustawy o wykonaniu re- 
formy rolnej. W dyskusji szczegóło- 
wej, załatwiono artykuły od 1—6, 
poczem przystąpiono do głosowania 
nad wnioskami podkomisji i wnio- 
skami mniejszości. Art. | przyjęty ze 
zmianą sen. Grūtzmachera (ZLN), 
postanawiającą, że przeprowadzenie 
nowego ustroju obejmie również 
scalanie gruntów, likwidację sarwitu- 
tów oraz meljorowanie nieużytków, 
będących we władaniu państwa. W 
art. 2 przyjąto dwa wnioski podko- 
misji, z których jeden zalicza do ka- 
tegorji gruntów, które mają być pod- 
dane parcelacji, grunta meljorowa- 
nych nieużytków, należących do pań 
stwa. Z wniosków mniejszości przy- 
jęto wniosek sen. Smólskiego, (CHD) 
wyłączający z pod działania ustawy 
majątki fundacyj, utworzonych przed 
rokiem 1795, oraz utworzonych w 
drodze ustawodawczej po 1 września 
1919 roku. W art. 3 przyjęto wniosek 
mniejszości sen. Steckiego (CHN), 
skreśląjący postanowienia, upoważ- 
nisjące ministra reform rolnych do 
przeprowadzenia przymusowego wy 
kupu całości tych majątków, których 
właściciele przeprowadzili parcelację 
bez ustawowo wymaganych zezwo: 
leń, lub niezgodnie z ich treścią. 
Do artykułu 4 przyjęto wszystkie 

  

wnioski podkomisji. Pozatem weszły 
pod głosowanie trzy wnioski sen. 
Steckiego (ChN) oraz wniosek sen. 

| Smólskiego (ChD) podwyższające ma- 
ximum posiedania ziemi. W szcze- 
gólności trzy wnioski sen. Steckiego 
podwyższają maximum władania w 

okręgach przemysłowych z 60 ha na 
180 ha, maximum władania na tere- 

|nie całego państwa z wyjątsiem kre- 
;sow ze 180 na 300 hs, a maximum 
„władania na Kresach z 300 na 500 
ha. Wniosek sen. Smolskiego pod-; 

,wyższa msximum władania na Kre-' 
jsach z 300 na 400 ha. W głosowaniu , 
| pierwszy wniosek sen. Steckiego przy- 
| jąto 22 przeciwko 17 głosom. Wnio- | 
jsek drugi przyjęto 21 przeciwko o | 

  

1 

głosom, wniosek trzeci zaś odrzuco* 
no. Przyjęto natomiast wniosek sen. | 
Smólskiego 24 przeciwko 15 głosom. 

dowo-Narodowego, Klubu Chrześćjań- 
sko-Narodowego, Chrześćjańskiej Da- | 
mokracji, Białorusinów i Ukraińców. 
Po załatwieniu jeszcze dwuch popra- 
wek sen. Błyskosz (Piast) oświadczył, 
że wobec wyniku głosowania nad 
wnioskami, dotyczącemi maximum 
władania, koniecznem jest przerwanie 
dalszych obrad, celem umożliwienia 
klubom naredzenia się oraz rządowi 
zajęcia stanowiska. Wniosek ten o 
przerwaniu obrad poparł sen. Woź-. 
nicki (Wyzwolenie). W głcsowaniu 
wniosek został przyjęty, wobec czego 
dalsze obrady przerwano do jutra , 
godz. 10 ta rano. |   

  

Przegląd prasy. | 
„Kurjer Polski“ uspakaja kresy. — Ziemianie tworzą konfe- 
rencję — sowiet. — Marszałek 

rzuty pod adresem 

„Kurjer Polski” wyraża zadowole' 
nie, że minister Raczkiewicz — jako 
znawca spraw kresowych — daje 
gwarancję ich uspokojenia. 

„Na kresach musimy dopiero zaczy- 
nać proces upaństwowiania terenu. 
Wszystko tam jest w fazie embrjonal- 
nej. Ludność dopiero dochodzi do 
uświadomiania sobie swej narodowości. 
Z clemnoty ludu, z jej dziewiczości 
kulturalnej, korzystają różnego typu 
domorośli politycy | narzucają jej się 
na przedstawicłeli | zbawców. Prawdzi- 
wym objektem dla państwa polskiego 

"jest właśnie ta ciemna masa,—a nie jej 
niepowołani opiekunowie. Masę tą na- 
leży upaństwowić, należy ją doprowa- 
dzić do poziomu choćby najprymityw- 
niej wychowanego obywatela”. 

Nam się jednak zdaje, że autor 
tych uwag trochę przecenia pierwot: ; 
ność tutejszych stosunków. 

„Białorusin, Poleszuk=czy inny „tu- 
tejszy“ człowiek musi przedewszyst: 
klem zrozumieć, że jest państwo. Musi | 
w jego świadomości fakt ten być pierw- 
szym, elementarnym". 

Przyznajemy, że niezupełnie sens 
tego zdania rozumiemy. Nawet bardzo 
przeciętny Białorusin i Poleszuk wie, 
co to jest państwo, zna jego insty- 
tucje — nie wie tylko, że powinien 

„się czuć spółgospodareem państwa 
jakiem jest Rze- demokratycznego, 

  

  

Dia (0 wześca 20 at tema 
(O cześć wam panowie!) 

Tak, to było przed 20 laty, tak 
niby strasznie dawno, a tak jednak 
w rzeczywistości niedawno..., — gdy 
10 września r. 1904 w grodzie Giedy- 
mina przed pomnikiem Katarzyny II, 
w czasie jego odsłonięcia garść pa- 
nów szlachty i kilku przedstawicieli 
duchowieństwa ośmieliło się ogłosić 
przedstawicielami polskiej ludności 
naszego kraju. Jedni gwoli złudnych 
nadziei zdobycia zapizaństwem ulg 
dla Polaków, (zwłaszcza ziemiaństwa) 
w postaci prawa nabywania majątków, 
wyborów szlacheckich etc., płynących 
z miodopłynnych ust największego 
prowokatora — kochanego księcia 
Światopełk: Mirskiego. Inni pod wpły- 
wem ohbydnej próżności, spodziewa- 
jąc się białych spodni*) i kluczy 
szambelańskich. 

Opinja ogólna napiętnowała nie- 
godny czyn nowoczesnych Targowi- 
czan, którzy sobie i innym mydlili 
oczy, że upodleniem zbawiają Oj- 
czyznę, że tego wyższa polityka, 
wyższa racja stanu wymaga**) Nikt ich 
nie wybierał, nikt nie upoważniał. 
Samozwańcy wybrali sami siebie, 
aby ostatecznie stwierdzić przed šwia- 
tem, że Polacy uznają za słuszne 
słowa wyryte na pomniku Katerzy- 
ny Il: „ośforżennyja wozwraticbh*. 

Skomponowano udatną piosenkę 

*) białe spodnie nosili kamerjunkry 
сезагзсу. 

**) jeden z nich p. M, wys'ąpił z umo- 
tywowaną nader zręczną przyznać należy 
obroną ich stanowiska w broszurce która 
„est pewną rzadkością. 

    

Piłsudski precyzuje swe za- 

sztabu generalnego. 

R J EB-R W: | EN S 

Co mówi Briand 

K I 

o pakcie bezpie- 

czenstwa. 

BERLIN, 8 IX, (Pat). Briand udzielił wywiadu korespondentowi agencji . 
„Social-demokratische Pressedienst" na temat paktu bezpieczeństwa. 

W wywiadzie tym francuski minister spraw zagranicznych oświadczył, 

że zapowiedziana konferencja ministrów spraw zagranicznych odbędzie się 

z końcem września lub najpóźniej z początkiem października. 

W dalszym ciągu wywiadu Briand oświadczył, że porozumienie go 

spodarcze francusko-niemieckie jest zupełnie możliwe, a częściowo zostało | 

już nawet urzeczywistnione. 

Nr. 203 (355) 

| Kot i kucharz. 
į (Z bajek Kryłowa.) 
1 

! Już bulgotały garnki, skwierczały 
patelnie, 

wtem kucharzowi pić się zachciało 
piekielnie, 

więc skoczył na kieliszek. 
Toć nie ucieknie robota; 
a przeciw szkodnictwu myszek 
na warcie zostawił kota. 

! W szynku žabawil krėciutko — 
Porozumienie polityczne jest trudniejsze, jednakże możliwe do o: wraca, patrzy, kot w kącie, przy nim 

siągnięcia. 

a 5 ———————————————————————————————————————— j 

Hołd, złożony przez Niemców niezna- 

nemu żołnierzowi Francji. 

PARYŻ. 7.IX. (Pat). „Matin” donosi, że wczoraj po południu delegacja 

niemiecka złożyła niepostrzeżenie wieniec na grobie nieznanego żołnierza. — Tegom się nie spodziewał. Gdzie 

Wieniec zdobiły kolory czarno-czerwono-złoty. Jedna ze wstęg miała 

Wnioski te przeszły głosami Zw. Lu- | napis w języku francuskim: „Nieznanemu żołnierzowi — żołnierze pokoju”. 

Na drugiej wstędze widniał napis w języku niemieckim: „Niemiecka Liga 
dla Praw Człowieka”. Na rozkaz prezydenta policji usunięto obie wstęgi 

aby uniknąć manifestacji. 

BERLIN. 7.IX. (Pat). Biuro Welffa donosi z Paryża, że wczoraj po po* 

łudniu udała się delegacja byłych uczestników walk ne froncie do kompe- 

tentnego komisarza policji, protestując przeciwko złożeniu wieńca nie- 

mieckiego na grobie nieznanego żołnierza. Komisarz zapewnił delegację, 

że złożenie wieńca nastąpiło bez wiedzy policji. 
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mania rozmaltych świadczeń w ośrod- 
kach przemysłowych | miastach .celem 
szerzenia świadomości o fatalnych a 
doraźnych skutkach ź'e ułożonej refor- 
my rolnej". 

Jest to tedy szatański plan wstrzy- 
mania dowozu żywności do miast, aby 
ludności pokazać, jak szkodliwa jest— 
reforma rolna... 
Mamy tedy piękną zapowiedź. jak 

będzie wyglądała owa dyktatura zie- 
miańska... 

Jak wiadomo, Msrszałek Piłsudski 
w swojem przemówieniu na zjeździe 
legjonistów wspomniał, między inne- 
mi, o tem, że w archiwum Sztabu 

, Generalnego brąk pewnych doku- 
„mentów, dotyczących kampanji 1920 

czypospolita Polska. Wciąż jeszcze 
pierwszem uczuciem w stosunku do 
państwa jest — wyrobiony pod ca- 

„ratem — strach i nieufność. 
| Tego właśnie oduczyć go trzebn. 

Nie jest to zadanie łatwe tu, 
I gdzie żywioł polski tak często utoż- 
samiany bywa z ziemiaństwem, pod- 
czas gdy element  „tutejszy* w 
chłopstwie się rozpływa. 

Dwa te żywicły stają dziś ze 
szczególną mocą przeciw sobie. W 
przeddzień zjazdu obszarników „Ro- 
botnik* wydobywa na Światło rezo- 
lucję przeciw reformie, „wyłonioną na 
zebraniu kółka sąsiędzkiego” w Ry- | 
pinie. 

Z tego dokumentu „Robotnik“ ; 
|wnioskuje, że „sowiet rypiński" dyk- 
| tuje senstorom i posłom prawicowym, 
į że „mają posługiwać się wszelkiemi 

dostępnemi śrcdkami celem zwalczania 
obecnego projektu reformy rolnej oraz 
utrudniania jej wykonania w praktyce". 
Utrudniać wykonanie ustawy w prak- 
tyce“—možna tylko przy pomocy środ- 
ków nielegalnych, a więc przekupywa- 
nia urzędników, okazywania oporu 
przeciwko zarządzeniom | t. d. I t. d. 
Zresztą Sowiet rypiński sam wskazuje 
Jeden z takich sposobów, szczególnie 
drastyczny. Poleca on „organizować 
manifestacje drogą... czasowego wstrzy- 

  

jna cześć tych panów zaczynającą się 
od słów: 

„Marsz, 
zgrajo, 

pod pomnikiem Katarzyny... dur= 
niom klucze dająl i t. d.” 

Wszystko to przeszło... wszystko 
to minęło, jak sen złowrogi. Ile ta- 
kich snów, znanych i nieznanych 
szerszemu ogółowi kryje się jeszcze, 
kiedyś ujawnią pamiętniki, A la Mo- 
rawjewowski lub inne. 

Wszystko przeszło... A jednak po- 
zostały pewne rzeczy — których nie 
można wyrąbać nawet toporem — 
to słowa pisane. W naszem posiada- 
niu znalazły się przypadkowo odpisy 
autentycznych listów i telegramėw 
Polaków, którzy uczestniczyli w uro 
czystości odsłonięcia pomnika Kata- 
rzyny Il; jesteśmy pewni że zaintere 
sują one nie tylko czytelników na- 
szych, lecz cały polski ogół, a może 
nawet i niejednego z autorów owych 

, pism i telegramów ***), którzy gotowi 
wystąpić z apologją swego haniebne- 
go czynu. 

Oto garść bardziej jaskrawych: 
Telegramy: 

Będę z przyjemnością w uro- 
czystym dniu. 

Hrabia Aleksander Plater. 

Uradowany, przyjmuję uprzejme 
zaproszenie uczestniczenia„w uroczy- 
stości odsłonięcia pomnika. 

Hrabia Mielżyński. 

Serdecznie dziękuję za nadzwy- 
czaj pochlebne dla mnie zaproszenie, 
z którego bezwzględnie skorzystam. 

Kozakowski. 

marsz, Giecewicz, M... 

  
1 

***) Znajdą się pseudo-patryoiki i de- 
wotki tutejsze, które będą wmawiać, że to 
rząd rosyjski sfałszował podpisy lub żydzi 

« | masoni.   

   

roku, a natomiast są dokumenty 
sfałszowane. Szef Sztabu Generalne- 
go, gen. Stanisław Haller, w odpo- 
wiedzi na to ogłosił za pośrednictwem 
Pata komunikat, że w razie sformu 
łowania konkretaych zarzutów, osob- 
na komisja zarzuty te zbada. 

Otóż Marszałek Piłsudski w liście, 
datowanym z Druskienik 1-go wrze ; 
śnia, a wystosowanym do „Kurjera 

zarzuty swoje Ściśle | Porannego", 
określa i precyzuje. 
całości tę część listu: 

„Po pierwsze: przy studjach doku- 
mentów dla swojej książki pod tytułem: 
„Rok 1920” natrafiłem na dokument 
podpisany przez p. Stanisława Halera, 
który odrazu uznałem za fałszywy. 

Przytaczamy w 

Mianowicie — po porażce poniesionej | 
przez Szeptyckiego nad Aulą i Bere- 
zyną, powstała kwestja obrony Wilna, 
co animowało w owe czasy wszystkich 
Analizę sytuacji wojennej | błędów 
Szeptyckiego podałem w swojej książce. 
Łęcz przy studjach dokumentów zna- 
lazłem. że ówczesny mój szef sztabu 
Stanisław Haller wysłał rozkaz do Szep- 
tyckiego, w którym, powołując się na 
rozmowę z Naczelnym Wodzem, za- 
tem ze mną, negliżuje obronę Wilna, 
dając przytem do poznania, że Wilno 
może być oddane. Nie wiem, czy ten 
rozkaz był pisany z datą istotną, czy 

bry ZBY był potem dla zwalenia 
win i błędów Szeptyckiego 1 Borusz- 

Bardzo dziękuję, przyjadę. 
Kiewlicz. 

Listy: 
Otrzymawszy 7 b. miesiąca, na- 

der dla mnie pochlebne zaproszenie 
przesłane w imieniu Jaśnie Ošwie- 
conego Prezesa Najwyżej Zatwierdzo- 
nego Komitetu Budowy Pomnika 
Cesarzowej Katarzyny Il w Wilnie za 
pośrednictwem  Święciańskiego Po- 
wiatowego Marszałka Szlachty Ne 622 
mam honor zawiadomić, że uważam 
za swój najświętszy obowiązek być 
obecnym na uroczystości odsłonię- 
cia tego pomnika. 

Antoni s. Ignacego 
Czechowicz. 

m. Surwiliszki, 
p. Święciański, 

9.1X.1904 r. 

Otrzymawszy dopiero 5 b. m. za- 
wiadomienie o uroczystości, mam 
honor zawiadomić, że na tę uroczy- 
stość bezwzględnie przyjsdę. Mój syn 
Konstanty znajduje się zagranicą na 
południowym brzegu Włoch *), wątpię 
czy zdąży, chociaż posłałem mu te- 
legram. 

Henryk s. Aleksandra 
Skirmunt. 

6.IX 1904 r. 
Mam honor zawiadomić, że otzy- 

małem od mojego synu Konstantego 
telegram z Włoch, że na odsłonięcie 
pomnika Cesarzowej Katarzyny Il zdą 
ży przyjechać. 

9.1X 1904 r. 
Trzeba przyznać, że większość 

tych panów odpowiadała lakonicznie, 
sucho: będę, przyjadę; dość znaczna 
liczba osób odmawiała się chorobą, 

Henryk Skirmunt. 

*) Koło Brindisi we własnych winnicach. 

czaka na mnie, I nie chcę tego badać. 
W każdym razie dokument ten jest 
fałszywy historycznie, gdyż rozmowy 
takiej ze mną Szef mego Sztabu nie 
prowadził | żadnego prawa honorowe- 
go nie miał powoływać się na mnie w 
tej sprawie. Dodam, że natomiast nie- 
ma w archiwum depeszy mojej wysła- 
nej wprost do Boruszczaka, dowodzą- 
cego w Wilnie, aby bez względu na 
stan jego sił bronił murów Wilna. Na 
depeszę tę powoływałem się na posie- 
dzeniu ówczesnej Rady Obrony Pań- 
stwa I bardzo clekawbym był, jak wy- 
gląda protokuł posiedzenia tej insty- 
tucji. 

Po drugie: nie znalazłem, pomimo 
stałych molch poszukiwań w archiwum 
wojny depeszy mojej własnej, przesła- 
nej z Sledlec do Warszawy dnie 20 
sierpnia. Depesza utrzymana była w 
tonie bardzo ostrym i skierowana była 
przeciw rozkazowi wydanemu przez 
Józela Hallera, dowódcę tak zwanego, 
a nazwanego nie przezemnie „frontu 
północnego”, który nakazał wbrew roz- 
kazowi memu z 18-go sierpnia kon- 
centrację 1-ej armji ku zachodowi, za- 
miast nakazanego kierunku północno- 
wschodniego. Piszę o tej depeszy na 
str. 193 mojej książki pod tytułem „Rok 
1920*. O książce tej wspomina p. Sta- 
nisław Haller, ale wątpię, by przedtem, 
nim dotknął mego honoru żołnierskie- 
go, zajął się wyszukaniem tej właśnie 
depeszy. Dodam, że depesz ta powin- 
naby się znajdować w archimum woj- 
ny w 2 ch egzemplarzach. Jeden z nich 
przez to. źe odbiorcą jej był ówczesny 
szef mego sztabu Rozwadowski, drugi 
zaś egzemp.erz był oddany przezemnie 
lojalnie do archiwum wojny razem z 
Innemi papierami, gdym wyszedł z Bel- 
wederu. Wobec tego, że dopomagał mi 
w pracy nad książką „Rok 1920” obec- 
ny generał Juljan Stachiewicz, ten zaś 
był w owym czasie szefem biura histo- 
rycznego, przetrząsnął on wszystkie 
możliwe i dostępne dla niego zbiory 
dokumentów, lecz ani śladu tej depe= 
szy nie znalazł. Prawdopodobnie więc 
niewygodna dla kogoś z piszących 
oficjalną historją wojny depesza Na- 
czelnego wodza znalazła odpowiednie 
dla niej miejsce w jakimś prywatnym 
piecu lub upiększa prywatny zbiór do- 
kumentów, stwierdzając wartość oficjal- 
nych prawd o archiwum wojny*. 

  

nadzwyczajnemi wypadkami etc. Tem 
;, mocniej napiętnować wypada nikcze- 
|mne płaszczenie się takiego np. p. 
„Skirmunta, który przyleciał aż z Brin- 
„disi, aby świecić swą wygoloną twa- 
! па na wielkiej uroczystości rosyj- 
skiego władztwa. Z słonecznej ltalji 
nie wahał się ani chwili pędzić na 
skrzydłach „ekspressu" aby zadoku- 
mentować swą nadlojalność i służal- 
czość względam Rosji. A zdawałoby 
się, miał przecież tak dobrą wymów= 
kę: oddalenie, choroba. 

Inni byli obecni w kraju i potra- 
fili się wyprosić. On nie. I osiągnął 
sukces: dostał klucz szambelański. 

„Dziś z ramienia Endecji piastuje w 
Polsce wysoką godność posła w Lon: 

„dynie. W tej samej Polsce, w której 
niema miejsca dla—Piłsudskiego, 

Takl lubimy wygolone dystyngo- 
wane miernoty; nie znosimy nato- 
miast jednostek wybitnych, wyrasta- 
jących duchem ponad przeciętność 
trzody. 

A teraz podamy mniej więcej ku 
wiecznej pamięci spis uczestników: _ 

Gub. Wileńska. 

Giecewicz Hipolit (tersz prezes 
związku ziemian), Bortkiewicz Ed- 
mund, Kotwicz Jan, Kończa Paweł 
(b. dyr. banku ziemskiego), Milewski 
Hipolit (czł. Ros. Rady Państwa), hr. 
Milewski Ignacy, hr. Ledochowski 
Ignacy, hr. Czapski Adam, Staniewicz 
Cezary dr., hr. Przeździecki 
(brat szefa Protokułu Dyplometycz- 
nego), Wańkowicz Leon, Chomiński 
Zygaunt. hr. Broel Plater Adam, mar- 
szałek gubernjalny, hr. (nie auten- 
tyczny) Łopaciński Sergjusz, Czecho- 
wicz Antoni,   

Józef. 

: kurze udko. 
— A to ładnie, to ładnie! — roz- 

poczyna kuchasz.— 
Ja cię proszę pilnować, a ty sam 

tu bucbasz? 
Wiesz, jak się to nazywa? To zwy- 

ł czajna zdrada. 
(A Mruczek dalej udko pod stołem 

zajada) 

twój bonor koci? 
A takem ciebie cbwalił| Mówiłem 

sąsiadom, 
że mój kotek poczciwy, że nigdy nie 

psoci, 
że przed szczurami dzielną w nim 

obronę ma dom... 
im powiem? Ześ mi 

ukradł mięso? 
Je ze smakiem, aż 

się uszy trzęsą) 
Tu kucharza ogarnął kaznodziejki 

zapał. 
Srogie wyrzuty, morały 
prawił kotu kwadrans cały. 

A gdy się kaznodzieja nareszcie 
wysapał, 

Mruczek, słuchając perory cichutko, 
wykończył udko. 

* 

A teraz co 

(Mruczek nic.. 

* * 

Kucbarzowi bym temu wypisal na 
ścianie: 

morały nie pomogą, gdzie trza spra- 
wić lanie. 

Benedykt Hertz. 

  

aaa Mayan „i“ 
W niedzielę dn. 6.IX.25 rozpoczął 

się 2-gi sezon poranków muzycznych. 
Musimy z radością powitać inicjaty- 
wę, podjętą już w r. zeszłym przez 

|artystów operowych. Z powodzenia 
koncertów roku zeszłego można 
wnioskować o pełnem powodzeniu 
koncertów w sezonie obecnym. \Му- 
starczy tylko dobry dobór programo- 
wy i... utrzymanie niskich cen. Niech- 
że jednak Sz. organizatorzy myślą 
więcej o produkcjach swojskich auto- 
rów — których Wilno nie znal 

Udział w omawianym koncercie 
przyjmowali. Panie: Skowrońska i Tar: 
gowska oraz skrzypek Kontor. Pani 
Skowrońska zaznajomiła nas z rzad- 
ko Śpiewaną arją z „Samsona i Da- 
lili*, Głos artystki rozwija się, pięknie- 
je, a to dzięki prześwietnej emisji. 
Kultura i muzykalnošė podnoszą 
techniczne walory głosu artystki. 
Pani Targowska, która powróciła do 
właściwego jej sinplai, mezzosoprano, 
śpiewała jak zwykle zajmująco. Skrzy- 
pek p. Kontor znany wilnianom — 
czarował swym pięknym tonem, po- 
mimo posiadanych nie arcy-dobrych 
skrzypiec. Miał oczywiście, powodze- 
nie i bisował. A. Miller. 
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Gub. Kowieńska. 

Dulewicz Stanisław, Kognowicki 
Stanisław (p. dyr. Banku Handlowego 
w Wilnie i Tow. Dobroczynności), 
Komorowski Szymon, Mackiewicz 
Zygmunt, Kończa Franciszek, Kiewlicz 
Władysław, Kozakowski, Rutkowski 
Oskar, Rutkowski Kazimierz, Mejszto- 
wicz Aleksander (b. suweren_ Litwy 
Środkowej), Mejsztowicz Szymon, Ko- 
zskowski Józef, Szwojnicki Kazimierz, 
Herubowicz Stanisław, hr. Mielżyński 
Feliks, hr. Broel-Piater Aleksander, 
Romer lzydor. 

Gub. Grodzieńska. 

Glindzicz Józef, Orda Józef, hr. 
Pusłowski Władysław, ks. Czetwer- 
tyński Stanisław, hr. Jundziłł Kazi- 

; mierz, Siehen $., ks” Drucki Lubecki 
j Władysław. 

Gub. Mińska. 

Wojniłłowicz Edward, Wańkowicz S. 
Z gub. witebskiej i mohylewskiej 

'nie było przedstawicieli, dzięki silne” 
mu przeciwdziałaniu kilku szanowa* 
nych ziemian. 

Oryginalny szczegół: oto marsza” 
łek Plater, okrzyczany jako b. lojal- 
ny — gwałtownie odradzał wszystkim 
wzięcia udziału w uroczystości; mó- 
wił, że sam by nigdy nie był, gdyby 
nie oficjalne stanowisko, Znany zaś 
i okrzyczany narodowo: społeczny dzia- 
łacz wileński, p. M., namawiał innych 
żeby koniecznie wzięli udzisł, zapew* 
niając, że i sam będzie, a potem za- 
chorował w ostatniej chwili, ratując 
OE innych, którzy mu za- 

ufali.    



  

    

Nr. 203 (355) 

W sprawie bibljotek 
szkolnych. 

Okólnik Inspektora szkolnego 
m. Wilna. 

Do Zarządów Szkół Powszech 
nych miasta Wilna. 

Przekazując bibljoteki szkołom 

powsz. ziemi Wileńskiej Minist. W. 

P. R. i O. P. dodało nauczycielstwu 
jeszcze jeden środek więcej do nor- 

malnego rozwijasia i do pogłębienia 

pracy szkolnej nad młodzieżą tak 

pod względem rozwoju intelektual- 
nego, jak i moralnego. 

Dobra książka nietylko rozszerzy 

horyzont myślowy ucznia, wzbogzci 

jego doświadczenie, rozwinie i wzmo- 

cni jego władze umysłowo, ale pod: 

niesie i pokrzepi ducha i wykształci 

duszę i serce, a niejednokrotnie po 

budzi i zachęci do szlachetnego czy- 
nu. 

Dobra książka i staranne pokie- 

rowanie  czytelnictwem młodzieży 
może być cennym środkiem oddzia- 

ływania i wychowania obywatelskie- 

go. 
Cel ostatni powyższy ma zasad- 

nicze znaczenie dla Państwa Polskie- 
go wogóle i stanowi główne zadanie 

wychowania, a zwłaszcza w wojewódz: 
twach wschodnich rzeczą donioslej 

wagi jest wychowanie szeregu poko- 

leń w kulturze I ideologji polskiej 

tam właśnie, gdzie to poczucie w 

szerokich masach jest jeszcze słaba. 

Duża pomoc w tak zakreślonej 
pracy odda nauczycielstwu dobrze 

zorganizowana, odpowiednio i celo 

wo wyzyskana bibljoteka, która win: 

na być czemś nieodłącznem od szko- 

ły i jej wykładów i wykorzystywana, 
jak wszelkie inne pomoce naukowe. 

Ma być objęta stałą i czujną troską 

oraz opieką ze strony całego perso- 

nelu nauczycielskiego które winno 

współdziałać w jej rozwoju i uzupeł- 

nieniu w miarę rozwoju zaintereso- 
wania się wśród młodych czytelni- 

ków i w miarę budzenia się ich spo- 

łecznych i indywidualnych zaintere- 

sowań. To też ważną rzeczą jest by 
każdy nauczyciel obok znajomości 
psychiki swego ucznia, znał dobrze 
każdą książkę, którą da do ręki (swe 
mu uczniowi i umiał umiejętnie kie- 
rować wychowaniem duchowem mło- 
dego pokolenia, powierzonego jego 
pieczy, zdając sobie wciąż sprawę, 
jakie nieraz silne wrażenie wywiera 

książka na młodą wyobraźnię i budzą: 
cą się duszę ucznię. Należy więc 
troszczyć się o dostarczanie czytel- 
nikom książek tylko dobrych, a usu- 
wać bezwzględnie złe. Nauczyciel 
szkoły powsz. winien zawsze pamię: 
tać, że lata spędzone w szkole przez 
młodzież, rekrutującą się z szerokich 

sfer naszego społeczeństwa, będą 
może dla wielu z nich jedynemi la- 
tami, spędzonemi w środowisku kul- 
turalnym, a w latach późniejszych 
książka być może będzie mu jedy- 
nym przewodnikiem duchowym i 
wyłącznym źródłem emocji kultural- 
nyćh. Szkoła, która nie dość zdaje 
sobie sprawę z charakteru misji spo: 
łecznej, do jakiej jest powołana i 
która zaniedba pod tym względem 
obowiązek, pozwala na rozwijanie 
się wśród pewnej csęści społeczeń- 
stwa dorosłago, będącego na niskim 
stopniu kulturalnym, powtórnego a- 
nalfabetyzmu, który odbija się fatal- 
nie na naszem życiu  społecznem, 
politycznem i państwowem. 

Reasumując powyższe, nie można 
sobie wyobrazić dobrze i normalnie 
funkcjonującej szkoły bez dobrze za- 
opatrzonej i umiejętnie prowadzonej ; 
bibljoteki. 

To też przy wizytacji szkół w zbli- 
żającym się roku szkolnym, Inspek- 
torat czujną uwagę zwróci na stan 1 
stopień wpływów wychowawczych czy- į 
telnictwa w szkolach powszechnych 
miasta Wilna. 

Powołując się na instrukcje, po-, 
dane przez Minist. W.R. i O.P. (M 11; 
Dz, Urz. z dn. 1.VII. 1925 rok.) wzy- 
wam nauczycielstwo szkół  powsz. i 
m. Wilna do wypełnienia zaszczytnej 
roli, wynikającej z obowiązków wy: 
żej wskazanych i podkreślam, że od-, 
powiedzialność za księgozbiór, jego, 
konserwację i wykorzystanie spzda | 
na kierownika szkoły, który może 
powierzyć odpowiedniej osobie funk- 
cje bibljotekarza. Bibljotekarz pracę 
przyjętą powinien prowadzić nie tyl- 
ko ze znajomością rzeczy (przystoso- 
wując się do wydanych w tej mierze 
instrukcyj), ale z prawdziwem zami- 
łowaniem do tej poważnej akcji wy- 

chowawczej. Bibljotekarz ponadto 
powinien znać bibljografję literatury 

dziecięcej, znać swą _ bibljoteczkę, 
znać dzieci i umiejętnie dostosowy” 
wać się do ich poziomu, indywidual- 
ności, o ile jest już obudzona i bu- 
dzić, o ile jest jeszcze w uśpieniu. 
Bibljotekarz nie może odgrywać roli 
mechanicznego pośrednika między 
odbiorcą książki, a bibijoteką, ale 
winien być czujnym i wrażliwym 
kierownikiem, kontrolującym każdy | 

  
  

odruch duszy młodego czytelnika. 
Notowane spostrzeżenia, które są 

całą skarbnicą w ręku wychowawcy 
blbljotekarza, mogą być następnie 
omawiane na konferencjach nauczy” 
cielskich i radach pedagogicznych, a 
pewne ogólniejszej natury, podane 
Inspektorowi w sprawozdaniach, po- 
służą do wyciągania dalszych wnio- 
sków i dalszemu udoskonaleniu tech- 
niki samej pracy. 

Bibljoteki przekazane szkołom 
przez Ministerstwo muszą rok rocz- 

nie rozwjać i uzupełniać—co powin- 
no stać się szlachetną ambicją kie- 
rownika, bibljotekarza, całego zespo- 
łu grona nauczycielskiego, wreszcie 
dzieci i całej szkoły. Inicjatywa czyn- 
nie poparta wtym kierunku przyspo- | 
rzy niezbędne na ten cel fundusze. - 
Przy powiększeniu księgozbioru na- 
leży zastanowić się poważnie nad 
każdą nowo zakupioną lub przyjętą ' 
książką. Pomocą i wskaźnikiem Słu: , 
żyć tu może Bibljografja Pedagogicz- 
na, gdzie Komisja oceny książki dla 
młodzieży przy Min. W. R. i O.P. 
podaje swe wykazy (W numerze wska- 
zanym Dz. Urz. podany jest wykaz 
książek poleconych do dnia 1 maja 

1925 г.). 
Podtrzymując wydane w tej mie- 

rze poprzednie zarządzenia, polecam 
zarządom szkół zorganizowanie grona 
nauczycielskiego do pracy wycho- 
wawczej w myśl powyższych wskazań 
z wyjaśnieniem, że powyższe obo- 
wiązki bibljotekarza w stosunku do 
cnłej szkoły spadają i obowiązują w 
równej mierze każdego wychowawcę 
w stosunku do swojej klasy. Współ- 
udział całego zespołu jest konieczny, 
a praca winna być skoordynowana 
celowo i rozłożona w równej mierze 
na wszystkie jednostki personelu na- 
uczycielskiego. 

Polecam Zarządowi Szkoły na po- 
czętku roku szkolnego odbyć w tym 
celu konferenctę i w myśl powyż- 
szych zasad i instrukcji, zawartej w 
wymienionym Dzienniku z dnia 1.Vil 
r. b, omówić z gronem naucz. spo: 
soby technicznego pokierowania pra- 
cą na rok szkolny bieżący. 

(—) Eug. Woynowski 
w/z lnspektor Szkolny 

m. Wilna. 

  

Weielenie do szeregów rorznika 
1904. 

Sztab Generalay wydał rozkaz wy- 
konawczy o wcieleniu rekrutów rocz- 
nika 1904 do formacyj ewidencyj- 
nych. Wedle tego rozkazu wcielenie 
rekrutów rocznika 1904, nie posiada- 
jących przyznanego prawa do służby 
półtorarocznej, w myśl art. 45 usta- 
wy o powszechnym obowiązku służ: 
by wojskowej, zostanie w roku 1925— 
1926 przeprowądzone dwukrotnie, a 
mianowicie w okresach od 1 go do 
7-go października 1925 r, i od 15-go 
do 22 go marca 1926 r. 

W obu tych terminach otrzymują 
rekruta formacje następujących broni 
i służb: a) piechoty (prócz czołgów i 
baonu manewrowego Rembertów), 
b) służby zdrowia, c) służby inten- 
dentury, d) oddział służby lotnictwa, 
e) oddziały służby artylerii. 

Jednorazowo w pierwszym termi- 
nie (od 1-go do 7-go października 
1925), otrzymają rekruta formacje na- 
stępujących rodzajów broni: a) baon 
manewrowy Rembertów, b) czołgów, 
<) kawalerji, d) artylerji, e) saperów, 
f) lotnictwa i balonów, g) saperów 
kolejowych, h) łączności, i) samocho: 
dów, j) taborów, k) marynarki wo- 
jennej. 

Da rezerwy przeniesieni będą: 
1) urodzeni w roku 1897 i starsi 

niezależnie od poprzedniego ich sto- 
sunku do służby wojskowej. 

2) z pośród urodzonych w latach 
1898 — 1902 ci, którzy przesłużyli w 
wojsku przynajmniej 12 miesięcy. 

Pozatem nie będą przeznaczani 
do wcielenia poborowi starszych rocz- 
ników, którzy w związku z demobili- 
zacją lab zebraniami zostali już defi- 
nitywnie przeniesieni do rezerwy nie* 
zależne od tego, czy istotnie wypeł: 
nili w całości obowiązek służby w 
wojsku stałem. 

Odnosi się to również do poboro* 
wych z oficerskim cenzusem nauko- 
wym, jak i do poborowych, niepo- 
siadających tego cenzusu. 

Rekruci rocznika 1904 (ochotnicy 
roczników młodszych oraz odroczeni 
z lat poprzednich) mają być powoła- 
ni przez P.K. U. indywidulnie wprost 
do formacji ewidencyjnej z pominie- 
niem P. K. U. 

  

  

D-r Witold Kiežun 
powrócił I wznowił przyjęcia. 

Choroby węwnętrzne — 
specjalnie płucne. 

Naświetlania sztucznem słońcem górskiem. 
Od 4 do 7. 

Garbarska Nr. 5 m. 3. 

KD ROJSECE W I 

hucen.as, Artylerja lądowa, morska 
Riffenów. 

  

ul. Wielka 42.   NAJLEPSZE 
czekoladki w 102 odmianach 

marcepany 
karmelki 

Wielki wybór bombonjerek 
Dużo nowości 

Towary otrzymuje się 3 razy tygodniowo 
z Warszawy 

Z prasy litewskiej i 
białoruskiej. 

Litwini i Białorusini dopominają 
się o gmach teatralny dla siebie. 

Wychodzące w Wilnie czasopismo 

Z całej Polski. 

Przysięga biskupów. 

Wczoraj o g. 10.30 odbyło się w 
katedrze uroczyste nabożeństwo се- 
lebrowane przez księdza kardynała 
Kakowskiego, na którem obecni byli: 
p. Prezydent Rzeczypospolitej ze świ- 
tą, nuncjusz apostolski mag. Lauri, 
prezes rady min. Wład. Grabski, mi- 
nister wyznań rel. i ośw. p. Stanisł. 

"PGrabski. W stalach zasiedli: ks. arcyb. 
Szeptycki, Teodorowicz, biskupi: Sa- 
piehe, Nowak, Wałęga, Zdzitowiecki, 
Chomyszyn, Nowowiejski, Łoziński, 
Koczyłowski, Ryx, Łosiński, Fulman, 
Przeždziecki, Tymieniecki i Gali. Ka- 
zanie wygłosił ks. pralat Nowakow- 
ski. Po nabożeństwie księża-biskupi 
udali się do Belwederu, gdzie w apar- 
tamentach na pierwszem piętrze w 

obecności p.Prezydenta Rrzeczyposp. 
ks. kardynał Kakowski odczytał rotę 
przysięgi na wierność Rzeczypospol. 
Polskiej. Następnie księża - biskupi 
podpisali akt przysięgi. O g. 1 pop. 
p. Prezydent Rzeczypospolitej podjął 
księży-biskupów śniadaniem. (Pat) 

Wstrzymanie restauracji Wa- 
welu. 

Z powodu wstrzymania wypłaty 
kredytu na restaurację Wawelu, prze- 
rwano roboty i zwolniono 150-ciu 
robotników. Wznowienie robót, na- 
wet w razie przyznania kredytu, bę* 
dzie bardzo utrudnione. Nadmienić 
należy, iż zamiast przyznanych przez 
Sejm 500.000 zł. na odnowienie 
wnętrza południowo - wschodniego 
skrzydła, wyasygnowano tylko 235.000 
złotych. 

Wykrycie organizacji szpiegow- 
suiej na rzecz Miemiec. 

Jak donosi „Goniec Śląski*, w 
ostatnich dniach władze polskie wpa- 
dły na trop rezgałęzionej na wielką 
skalę organizacji szpiegowskiej na 
rzecz Niemiec. Centrala organizacji 
znajduje się na G. Siąsku, a kiero- 
wana jest z Berlina. Aresztowano 
kilku osobników, którzy stali na 
czele organizacji. W ręce władz pol- 
skich wpadł obfity materjał obciąża* 
jacy. Akcja szpiegowska obejmowała 
znaczne tereny. 

Szpiegowano organizację armji 
polskiej, jej uzbrojenie i wyszkolenie. 
Jednocześnie organizacja miała na 

ceiu dokonywanie zamachów na ob 
jekty wojskowe, jak np. prochownie 

i magazyny amunicji, oraz na nie- 

które osoby urzędowe z pośród urzę- 
dników bezpieczeństwa publicznego. 

Szczegóły trzymane są w tajem- 
nicy ze względu na toczące Się 

śledztwo. 

Zatrważająca zaraza. 

Według ostatniego urzędowego 

wykazu zasłabnięć na choroby za: 
kaźae, zgłoszono na terenie Polski 
w ciągu tygodnia nowe 122 przy: 
padki jaglicy (trachoma), z czego 67 
w Województwie Poznańskiem, 24 w 
Województwie Krakowskiem i 16 w 
Wileńszczyźnie. Największą liczbę 
przypadków wykazuje wciąż Wo» 
jewództwó Poznańskie — po raz 
pierwszy od dłuższego czasu zanoto 
wano znaczną liczbę zachorowań w 
Województwie Krakowskiem,   

Kięska Hiszpanów w Marokko. 

PARYŻ. 8.1X. (Pat). „Le Journal" donosi z Madrytu, że Hiszpanie 
mieli ponieść dość ciężkie straty przy próbie wylądowania koło brzegu Al- 

i 

  

"nia", „Teatr Wielki" lub Teatr w Ra 

į 

| 

litewskie „Vilniaus Aidas*, nawiązu- dłuższy czas urządzał przedstawienia 
jąc do tego, że teatr polski w Wil- teatr rosyjski, z czego wynika, że 
nie, pomimo olbrzymich rządowych : jedna i druga nadaję się do przed- 
subsudjow stałe pr;eżywa ostry kry- stawień teatralnych. 

  

Z kraju i zagranicy. 

    
| żonki. 
, przebywał stale w Plessis—Piquet, 

zaś drugą wicher uniósł na wschód.   

LEA K I 

powietrzna bombardują wybrzeża 

zys, występuje z propozycją, by je- 
den z gmachów teatralnych („Lut- 

tuszu) został przekazany Litwinom i 
Białorusinom. 

Propozycję tę gorąco popiera or- 
gan bisłoruski „Życio Biełarusa”, nie 
wierząc jednak w jej realizację. Cał- 
kiem słusznie. Wszak teatr w Ratu-   szu został zamknięty przez władze 
ze względu na bezpieczeństwo pu 
bliczne; teatr na Pohulance został 
zajęty przez teatr „Reduta”, który 
włożył już olbrzymie sumy w odre-' 
staurowanie sceny i widowni, teatr 
zaś „Lutnia* jest wydzieržawiony | 
przez F. Rychlowskiego i od niego i 
tylko zależy odstąpienie go dla wi- 
dowisk. 

Zarówno litewska jak białoruska 
gazeta snadź zapomniały, że pozo. 
stają jeszcze dwa gmachy, które mo- 
żna wykorzystać dla widowisk tea- 
tralnych: są to — sala miejska przy 
ul. Ostrobramskiej i sala Mrejngiela 
przy ul. Ludwisarskiej, gdzie przez 

  

Skutki burzy w Gdyni. 

D. 25 z.m. w Gdyni szalała burza 
południowo-wschodnia. Zniszczyła ona 
prawie doszczętnie trzy statki moto- 
rowe T-wa „Żeglugi Bałtyckiej” i jacht 
p. Biesslera. 

Dsa statki i jacht zostały rozbite 
o molo południowe. Największy sta- 
tek „Zagłoba” fale zerwały z kotwicy 
I wyrzuciły na wybrzeże. Pokazało 
się, że boki statku i dno są wybite. 

Pomocy przy ratunku nie było. 
T-wo Żeglugi Bałtyckiej straciło 
wszystkie statki, a więc i cały swój 
majątek. 

13-letni zbój. 

W powiecie chełmskim zderzył 
się przed kilku dniami wypadek któ- 
ry rzuca jaskrawe światło na rozwy* 
drzenie młodzieży wiejskiej. W nocy 
z dnia 29 na 30 ub. m. mieszkaniec 
wsi Czechów-Kat. gminy Pawłów, 
Stefan Górny powracał z zabawy do 
domu. W pobliżu domu został na- 
padnięty przez dwóch wiejskich chło- 
paków i uderzony w głowę tępem 
narzędziem. Gios był tak potężny, iż 
nastąpiło pęknięcie czaszki, a po pa- 
ru godzinach śmierć. Sprawcami za- 
bójstwa okazali się synowie miejsco- 
wego sołtysa 19-letni Stanisław Tka- 
czuk i 13-letni Klemeas Tkaczuk, 
którzy mając oddawna urazę do 
Górnego — w ten sposób wywarli 
swą zemstę. Nieletnich morderców 
aresztowano i osadzono za kratkami 
więziennęmmi. Dochodzenie prowadzi 
na miejscu komendant policji powia- 
tu chełmskiego. 

Z zagranicy. 
Zgon Vivlani'ego. 

Onegdaj o godz. 23 m. 30 zmarł 
Viviani. 

Wiadomość o śmierci Vivianiego, 

wywołała w kołach Ligi szczery żai, 

albowiem jako przedstawiciel Francji 

do Ligi Narodów pozyskał był sobie 

Viviani powszechną i niekłamaną 
sympatję. 

Były premjer Viviani zmarł po 
dłuższej chorobie, do której przyczy: 
niły się bezwątpienia ciężkie przejścia 

rodzinne, a mianowicie śmierć synów 
na polu walki oraz zgon jego mał- 

Zmarły od pewnego czasu 

Podróż ks. Waiji. 
SANT JAGO (Chili). 7.IX. (Pat). 

Przybył tu z Buenos Airęs książę 
Walji przyjmowany uroczyście przez 
Prezydenta Republiki. 

Podatek na kawalerów i bez- 
dzietnych męzczyzn. 

Rząd finlandzki wprowadzili w Ży: 
cie ustawę, powiększającą o 20 proc. 
podatek dochodowy od kawalerów i 
о 10 proc. od żonatych, ale bez- 
dzietnych. 

Katastrofa sterowca. 

Sterowiec „Shenan Doah”, zasko- 

czony przez burzę, został rozerwany 
na dwie części nad miastem Cald- 
well (stan Ohio). Jedna część spadła 
w odlagłości 6 mil od Cumberlandu, 

Z załogi złożonej z 35 ludzi wraz 

PEP SZW ZOE 

NA MARGINESIE. 

Z dziejów „Piegutka”.| 

Rok temu na linji plac Katedralny—Po- 

śpieszka uruchomiono stary wóz po spoczy* 
wających w pokoju tramwajach konnych; 

przystosowano doń motor | — puszczono 

w ruch. 

Na razie wehikuł nie chciał się pogo- 

dzić ze swą nową rolą. Wierzgał, parskał i 
stawał nie t4m, gdzie trzeba. Teren przed 
kościołem św. Piotra jest górzysty, więc nie- 
jednokrotnie wóz dawał za wygrane; za- 
miast śpieszyć naprzód, wolał staczać się 

po szynach z powrotem. Nie było innej ra- 

dy, tylko publiczność wysladala I, podpie- 
rając „piegutka” własnemi barkami, pchaia 

go pod górę. 

Pocieszano ją starem przysłowiem, że 

nie odrazu Kraków zbudowany. Sądziliśmy 

tedy, że z czasem sprawa lokomocji na linji 

Antokolskiej doczeka się wehikułów mniej 

krnąbrnych. 

W końcu czerwca r.b. ujrzeliśmy drugi 

wehikuł, przerobiony ze starego tramwaju. 

Świeżo pomalowany, zdopatrzony w motor 
mniej zakatarzony, zabrał się do pracy o 
wiele sprawniej. 

Lecz radość wilnian była krótka i przed- 
WCZESNA. 

Dziś mieszkańcy Antokola niemal wy 
łącznie obsługiwani są przez autoruchy | 
autopole. Mało kto decyduje się odbywać 

podróż „tramwajem”. Bo wyobraźcie sobie 
państwo człowieka, któremu pilno, a tu ra- 

ptem dwa wehikuły spotkają się w drodze. 
Cóż wtedy? Oto jeden z nich musi odbyć 
drogę powrotną aż do dwutorowej zwrotni- 

cy, bo tam tylko może kolegę wyminąć. 
Mimo wszystko szczęśliwy człowiek z 

p. inż. Plegutkowskiego. Może wraz z Ho- 

racym powiedzieć o sobie: „Non omnis 

moriar”.. Zasłużonym mężom stawiają po- 
mniki, ich imieniem nazywają ulice miast, 

a zdrobniałym imieniem p. P. ochrzczono 
jego własny twór... 

Czyżby jednak nasz magistrat nie uz- 
nał, że dość już tej sławy inżyniera miej- 

sklego i że wartoby coś zrobić na serjo? 

Obecne bowiem przedsięwzięcie, choć było 
na razie korzystne, trąci dużą dozą grote- 
skowości. 

Magistrat—to przecież nie kabaret. Nie 
wesołych, ale solidnych żądamy odeń czy- 

nów. Gdy się publiczność śmieje z Fertne- 

ra—doskonsie, ale gdy śmieje się z magi- 

stratu—to gorzej, dużo gorzej. 

  

    

rannych. Pozostałą część załogi oraz 
42 pasażerów, którzy odbywali podróż 
sterowcem, odnaleziono podobno w 
okolicy miasta. 

O zajmowaniu miejsc w wa- 
gonie: 

Między pasażerami powstają czę- 
sto sprzeczki o to, czy miejsce w 
przedziale, na którem położono książ- 
kę, gazetę, kapelusz etc. jest zajęte 
czy nie. 

Austrjackie ministerjum komuni: 
kacji wydało w tej sprawie wyjašnie- 
nie, opiewające, iż miejsce w prze' 

dziale może być uważane za zajęte 
wtedy, gdy leży na niem pakunek 
ręczny, palto, kapelusz, okrycie. Nie 
może rościć pretensji do zajęcia 

miejsca pasażer, który położył na 
ławce gazetę, książkę lub teź umie- 
ścił w siatce nad miejscem, które 
chce zająć, bagaż ręczny, 

63 piętra. 

„Przed 20 laty stanął w New Yorku 
najwyższy drapacz nieba, t. zw. 
Woolworth Building o 55 piętrach. 

Olbrzym ten liczył 241 metrów wy* 
sokości. 

Najwyższy budynek nowojorski 
zastanie teraz zdystansowany przez 
nowy drapacz nieba wysokości 283 
metrów (prawie wieża Eiffel) o 63 

piętrach. 

Na podstawie tarasowatej o 44 

piętrach stanie wieża 19-piętrowa. 

Górne piętra służyć będą do celów 

mieszkalnych, dolne zajmą biura. 

W pięciu takich olbrzymachimoż* 

naby ulokować około 100,000_ludzi 

i zaspokoić głód mieszkaniowy War- 

szawy, Łodzi i t. d. 

—. 
a O 

życie gospodarcze. 
Zniżka ceł na towary z Francji. 

Wedle konwencji handlowej z 
Francją, cło dla towarów francuskich 

było o 30 proc. tańsze, Na podsta- 
wie tej umowy celnej, która miała 
zrewidować przepisy poprzednie zo* 
stało cło na towary francuskie zni- 
żone o dalszych 40 proc., tak, że 
zniżka cła wynosi obecnie 70 proc. 

  

  

  

Lui ———— 

Dr. Medycyny 

Jerzy Dobrzański 
Ginekolog 

powrócił i wznowił przyjęcia w „Poradni* | 

Pol. Zrzesz. Lek. Specjal. ul. Garbarska 3.   z oficerami, 10 osób zabitych, 15 Codziennie od 6-6 p. p. Tel. 6—68, 
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Dziś—Gorgonjusza M. 
Sroda Jutro—Mikolaja z Tolentynu. 

9 Wschód słońca— g. 4 m. 59 
Września] zachód „ —g6m 0 
  

Bibijoteki | muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
— (Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
orozumieniem z jednym z członków Zarz. 
-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobóta. 
Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- ; 

warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13. ® 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta od 22 czerwca do 1-go 
września w dnie powszednie (prócz ponie- 
działków rano) od 10 do 1 | od 4—7. 
poniedziałki od 4—7. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 | 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
pieczonym | ich redzinom w Poliklinice 
(Dominikańska 15)20dz. coprócz dni świąt. 
od 8 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przyckodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 
Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19, 
Chrościckiego— Ostrobramska 25, 
Ottowicza —Wielka 49. 
Apteka miejska nieczynna—remont. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Stekierzyńskiego—Zarzecze 20. 

I Świat, Targowa 9 | 
e! { Szantyra — jonowa 24 

Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa ł 

MIEJSKA. 

— Grecko-katolicki kościół po- 
większa się. Księża prawosławni 
Dzieczkowski i Serwiłło przeszli na 
wyznanie Grecko-Katolickie i przy- 
łączyli się do archimadryty Filipa 
Morozowa. (I) 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Zepowiedziane posiedzenie Redy-Mie- 
skiej na dzień 10 bm. zostało odło- 
żone do dnia 17 bm. (I) 

— Posiedzenie Urzędu Roz 
jemczego. W dniu 10 cm. odbę 
dzie się „osedzenie urzędu rozjem- 
czego do sęraw najmu 

Na porząóku dziennym 22 $рга- 
wy z czego 19 spraw 0 ustaleniu 
podsiaw.wegc komernego i 3 spra- 
wy o eksm sję. () 

SPRAWY SZKOLNE. 

  

— Zajęcia uboczne nauczycie- 
Mi. P. Miaister Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego wydał za- 
rządzenie, na mocy którego nauczy 

  

—9. 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy 5рес- , 

cielom publicznych szkół powszech- 
nych wolno oddawać się płatnemu 
zajęciu ubocznemu po uprzedniem 
uzyskaniu na to zgody władzy prze- 
łożonej. 

Wyjątek md zgody tej stanowią 
prace naukowe, literackie lub arty- 
styczne. 

O każdem zajęciu, przynoszącem 
nauczycielowi korzyści materjalne, z 
wyjątkiem prac, o których mowa wy- 
żej, powinien on zawiadomić inspek- 
tora szkolnego i zaniechać zaječ, 
które władza uzna za niedopuszczalne. 

Inspektor szkolny może odmówić 
zezwolenia swego na oddawanie się 

! nauczyciela płatnemu zajęciu ubocz- 
'nemu, o ile uzna, iż zajęcie to: 

a) nie odpowiada powadze stanu 
| naucżycielskiego, bądź 

b) mogłoby nauczycielowi prze- 
szkadzać w bezstronnem spełnianiu 
powinności nauczycielskich lub wy- 

,woływać uzasadnione przypuszczenia 
stronniczości albo interesowności, 
bądź też 

c) pochłaniać czas i energję nau- 
czyciela w stopniu, przynoszący u- 
szczerbek jego powinnościom służbo- 
wym. 

Od odmownego orzeczenia in- 
spektora szkolnego przysługuje na- 
uczycielowi odwołanie się do Kura- 
tora Okręgu szkolnego. 

| WOJSKOWA. 

— Pieśni żołnierskie. Oddziały 
garnizonu wileńskiego otrzymały 
ostatnio rozkaz by podczas przemar- 
szów w liczbie ponad 60 osób śpie- 
wały tylko polskie pieśni żołnierskie. 
Jednocześnie rozkaz ten zabrania 

„śpiewania pieśni o treści nieprzyzwo- 
„ltej lub dwóznacznej. 
|  Zabroniono także śpiewania od 
, capstrzyku do pobudki, oraz w chwili 
przechodzenia przed świątyniami. (I) 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Dla Związku Inwalidów. Ko- 
misarz—Rządu udzielił zezwolenia Za- 
rządowi Okręgowemu Koła Związku 
Inwalidów Wojennych Rzeczpospoli 
tej Polskiej w Wilnie na sprzedaż uli- 
czną i domową portretów Prezyden- 
ta Rzeczpospolitej Polski p. Stanisła- 
wa Wojciechowskiego, oraz pierwsze- 
go marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego. Zezwolenie niniejsze jest weż- 
ne od dria 1 listopada 1925 roku. 

Pozatem (rząd Delegrta — Rządu 
zezwolił Zerządowi Okręgowsmu Ko 
ła Związku Inwalidów Wosennych w 
w Wilrie na sprzedaż biletów lote 
ryjnych na terenie wileńskiego okrę- 
gu edministracyjnego w terminie do 
dnia 28 lutego 1926 r. (I) 

Z KOLEI 

‚  — Bilety zniżkowe na V. Tar 
gl Wschodnie.  Wystawcom 1 о- 
,sobom zwiedzających V Targi Wscho- 
jdnie we Lwowie (od 5 do 15 wrze- 
'śnia 1925) przysługuje prawo korzy” 
jstania z ulgi przejazdowej w wyso* 
kości 33% ej zniżki od cen normal- 

  

Drukarnia „RUCH” 
Sp. z ogr. odp. ` 

w Wilnie, Tatarska 5, tel. 65. 
(własna odlewnia czcionek). 

Przyjmuje wszystkie roboty drukarskie od najmniejszych 
do największych. 

Kosztorysy na każda 

  

Szanujący swój czas 
korzysta zawsze z usług 

żądanie bezpłatnie. 

PORADNIA 
Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe 

10 

dowolnej klasy pociągów osobowych 
lub mieszanych. 

Ulga powyższa przyznana wszyst- 
kim uczestnikom Targów Wschodnich 
reskryptem Min. Kol. Żel. z dnia 
9.VII 1925 r. L. Dz. N. Ill 00/3856/25, 
stosowana będzie na podstawie wy 

'stawionych przez Zarząd Targów 
Wschodnich imiennych legitymacji 
uczestnictwa w ten sposkb, że prze» 
jazd pierwotny na Targi do Lwowa 
odbywać się będzie za całą normel: 
ną opłatą, przejazd zaś powrotny z 
Targów ze Lwowa bądź to grupami, 
bądź to pojedynczo, za opłatą pcło- 
wy ceny klasy bezpośrednio niższej 
niż, ta, w której odbywać się będzie 
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 bi- 

|letu zniżkowego na pociąg osobowy, 
„cenę biletu dodatkowego na pociąg 
jposzpieszny według taryfy  normal- 
nej tej klasy, w której odbywa się 
podróż. м 

}пус\т przy przejazdach w wagonach 

| 

  
SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Nieprawdziwa wiadomość. ; 
Proszeni jesteśmy o zaznzczenie, że ; 
wiadomość, którą podał ostatnio | 
„Dziennik Wileński” o zlikwidowaniu | 
jednej z największych fabryk na te-| 
renie Wileńszczyzny, a mianowicie 
huty szklanej „Niemen* jest nie 
prawdziwą. 

SPRAWY LOTNICZE 

— Komunikat L.O.P.P. W so- 
botę dnia 5. IX. o godzinie 16 przy 
nader niekorzystnych —_ warunkach 
atmosferycznych przyleciał z Warsza” 
wy samolot Komitetu Wojewódzkie- 
go Wileńskiego Ligi O.P.P. za któ- 
rym uskutecznione będą loty pro 
pagandowe i pasażerskie.   RÓŻNE. 

|  — Maturzyści Polscy zagra- 
nicą. Ministerstwo Wyznań Religij 
nych i Oświecenia Publicznego w 
okólniku do wszystkich  Senztów 
szkół wyższych i Kuratorjów Okrę- 
gów Szkolnych zarzadziło, iż wszy- 
scy abiturjenci bądź studenci, uda- 
jący się na studja wyższe zagranice, 
powinni przedstawić Ministerstwu 
swoje Świadectwa dojrzałości, w celu 
opstrzenia ich kleuzulą: 

Vu au Ministėre de |'lnstruction 
Publique et reconnu valable. (Przej- 
rzane przez Ministerstwo Oświaty 
Publicznej i uznane za ważne). 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Napad rabunkowy. Na Fdama | 
Rynczkowskiego, zam. w folw. Michałowo, 
gm. rudom ńskiej, w d. 4.1X r b. powraceją- 
cego z Wilna do domu ze swym sąsiadem 
Wincentym Woł« dkiewiczem na trakcie Ru- 
domińskim zastąpiło im drogę 4 niezna:. 
nych osobników uzbrojonych w widły I no= | 
że. Napastnicy rozkazali podnieść ręce do ° 
góry, poczem zrabowali Wołodkiewiczowi | 
buty wart. 45 złot., zaś Rynczkowskiemu—5 
metrów materjału na ubranie 1 2 but. spi- | 
rytusu wart. 67 zł. Po dokonaniu rabunku 
napastnicy udali się w kierunku Grochowej. 

KOMUNIKAT 
Prezesa lzby Skarbowej. 

Ministerstwo Skarbu zarządzenie swe 
w sprawie zniżenia kar za zwłokę do 1 proc. 
od zaległych podatków i należytości skarbo 
wych przedłużyło do dnia 25 go września r. b. 

7 września 1925 r. 

Prezes Izby Skarbowej 

OGŁOSZENIE. 
Dnia 22-go września 1925 roku godzine 

ta odbędzie się w Rejon. Zakł. 
Wilno przatarg na sprzedaż artykułów zepsu- 
tych, zapałek i opakowania. 

  

Wołodkiewicz I Rynczkowski pośpieszyli za 
nimi I prosili o zwrot zrabowanych rzeczy. 
Wówczas rabusie dotkliwie pobili Ich. Poli- 
cja ustaliła nazwiska 2 napastników, są to: 
Edward Rudziński, (Grochowa 10) i Aleksan- 
der Rusiecki (Równe Pole 1), obu zatrzy 
mano 

— Usiłowanie samobójstwa D. 7 
b. m. Stefanja Kwesilewska, (Witoldowa 53) 
wypiła w zamiarze samobójczym większą 
dozę trucizny. Pogotowie udzieliło jej pier- 
wszej pomocy, poczem.odwiozło w stanie 
nie zagrażejącym życiu do szpit. św. Jakó- 
ba. Powodu—nle ustalono. 

— Usiłowznie uduszenia. Dn 6.1X ; 
chory umysłowo Witold Gapanowicz, (Ra- 
duńska 80) usiłował udusić chłopca Wład. 
Siewieniaka, zam. tamże 

-- Podrzutek. D. 7.1X Marja Kirszka, 
dozorcz. domu przy ul. Żydowskiej 8, zna- 
lazła podrzutka płci żeńskiej około 2 tygo- 
dni. Przy dziecku znaleziono kartkę z nast. 
treścią: „Dn. 7.1X ochrzczone, na imię ma 
Władzia”. Dziecko sk'erowano do przytułku 
im. Dzieciątka Jezus. 

w myśl rezolucji IV Międzynar. Konferencji 
Pracy, która uznając, że obniżenie warun- 
ków życia klasy robotniczej zagraża nietyl- 
ko krajom spadkiem waluty dotkniętym, ale 
stanowi źródło niebezpieczeństw dla innych 
krajów i dla przyszłych generacyj, zawez- 
wała Międzynar. Biuro Pracy do przeprowa: 
dzenia ankiety w sprewie powyższego za- 
gadnienia Międzynar. Biuro Pracy przepro- 
wadziło wyczerpującą ankietę w Polsce, w 
Niemczech oraz Austrji i przedstawiło re- 

; zultaty badań w wymienionej książce. 
Dział poświęcony Polsce składa się z na 

stępujących części: „Ogólne warunki eko- 
nomiczne”, „Warunki egzystencji robotni- 
ków oceniano na podstawie ich dochodów”, 
„Zarządzenia przeciw zmniejszaniu się war- 
tości płac realnych”. 

  

  

    

Ruch wydawniczy.   
— „Gwiazdka”. Wyszedł 24-ty numer 

poczytnego pisemka dla dzieci, uwzględnia- 
— Kradzieże. D. 7.1X Judelowi Ero- ' jacego zwłaszcza młodzież szkolną. Numer 

nieznani złodzieje lowi (Archanielska 31), 
pary spodni skradli z podwórza kołdrę 1 2 

ogólnej wart 50 zł. 
— D. 6X Rebece Pilnikowej (Lipówka 

27) skradli obrączkę złotą, wart. 60 zł. 
— D. 7.1X z niezamkniętej stajni 23 p. 

uł. skradziono mundur wart. 20 zł. na szko- 
dę szereg. Juljana Wągrowskiego. 

— D. 7.1X nieznani złodzieje skradli ze 
sklepu przy ul Końskiej 26 2 marynarki na 
szkodę Oksela Terszynowa, zam. tamże 

Na prowincji. 
— Napad rabunkowy. D. 22 ub. m. 

sołtys gromady Porudomińskiej tegoż dnia 
o g. 9 na drodze pomiędzy ws'ą Tatarka a 
Porudem. w lesie został napadnięty przez 
3 osobników, którzy zrąbowali mu mary- 
narkę, w której było 286 zł,, zebranych z po- 
wierzonej mu gminy tytułem podatku. 

— Samobójstwo więźnia. D. 41X 
w więzieniu Wilejskim powiesił się więzień 
Feliks... Dochodz. prowadzi sędzia Śled- 
czy w Wilejce. 

— Do czego prowadzi wódka, 
D. 4 bm. idąc pieszo z Trok do wsi Podje- | 
ziorki zmarł nagle Traszyn Grzegorz lat 50, 
mieszk. wsl Podjeziorki. Wymieniony otrzy- 
mał większą sumę pieniędzy na odbudowę 
1! wracał z Trok do domu w stanie nietrze= 
źwym. 

— A może kradzież ? W nocy z 1 
ra 2 bm. z pastwiska folw. gm. mikołajew- 
skiej zginęły 2 konie Nikity. Zachodzi po- 
dejrzenie, że konie zabłąkały się w lasach, 
gdyż były pozostawione bez żadnego do- 
zoru. 

— Pożar. D 28 ub. m. wskutek nie- 
wyjaśnionej przyczyny wybuchł pożar we 
wsi Kowaiewszczyzna, gm. czereskiej. Spalił 
się dom | zabudowania Teodora Mazura. 
Straty— 600 zł. (1) 

Į powakacyjny zawiera: wierszyk do szkoły— 
+ М. СЬ „Straszne przygody Antka na falach 
i Baltyku” —Bogusza, „Pierwszy dzień Adasia 

w szkole”, „Ładne towarzystwo” — Heleny 
, Romer z ilustracją S. Stanistawskiej. Cą ość 
; zajmująca I odpowiednia. 

l — „Świat kobiecy” M 17-y przynosi 
przeszło 100 modeli sukien, płaszczy I ko- 
stjumów, List z Paryża o modzie, Kobiety 
doby Napoleońskiej (Dwór Tuileryjski), d. c. 
powieści „Bez czego żyć nie można”, Noc 
ognia I wody, Zaciszny kącik (z ilustrac.), 
Ptak I Lalka (nowelka), Dzień 23.V 1925 r. 
w Rzymie, Wypada — nie wypada, Dobra 
Gospodyni (przepisy I porady w kwestjach 
domow. i gosp.). Do każdego numeru do= 
łączony arkusz krojów. 

    

    

„  Rozmaiłości. 
Oczy łodzi podwodnych. 

W marynarce francuskiej odbywają się 
próby nowego typu samolotów, które mają 
slużyć jako „oczy* potężnych łodzi pod- 
wodnych. Nowy aparat przewyższa wszyst- 
kie aparaty niemieckie szybkością swych 
ruchów, sprawnością z jaką się wznosi ku 
górze, a pozatem lekkością | budową po- 
zwalającą go składać do miniaturowych 
rozmiarów. Zarówno skrzydła jak I kadłub 
samolotu dają się w krótkim czasie zło- 
żyć zupełnie, a przeciągnięty przez otwór 
łodzi podwodnej aparat zajmuje jaknaj- 
mniej miejsca. W spuszczonym na wodę 
aparacie siada pilot, wznosi się ku górze i 
przy pomocy radjo podaje komendantowi 
łodzi podwodnej swoje obserwacje. 

  

  

Teatr i muzyka. 
— Występy Antoniego Fertnera 

w Teatrze Polskim. Dziś w dalszym 
ciągu ciesząca się niesłabnącym powodze- 
nie świetna sztuka Kiedrzyńskiego p. t. 
„Najszczęśliwszy z ludzi” z udziałem zna- 
komitego artysty. A: Fertnera. Nieustanne 
wyłuchy śmiechu i zrywające się co chwi- 
lę oklaski w czasie akcji, wymownie świad- 
czą, że doskonała ta sztuka przypedła do 
gustu publiczności wileńskiej, I że niewąt- 
pliwie, tak, jak zresztą w Innych miastach, 
wypełniać będzie ona I nadal po brzegi 
salę teatralną 

W przygotowaniu pod kierunkiem re- 
żyserskim i z udziałem znakomitego gościa 
A Fertnera dowcipna sztuka Tristana Ber- 
narda p. t „Kurnik”. Resztę obsady two- 
rzą pp. Peszyńska, (gość z Warszawy), 
Frenklówna, Jasińska, Rychłowska, Detkow- 
ski, Purzycki, Hajduga i inn. 

  

  

    

Kuiążki nadesłane do redakcji 
— „Warunki egzystencji robotni- 

ków w krajach o zdeprecjonowanej 
walucie”. Praca powyższa została podjęta 

usuwa 

JĄKANIE 

  

dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 
lub bez. Zygmuntowska 18 m. 4. 

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

  

Zakład Leczn. 
wszelkich zboczeń 

i SZKOŁA dla GŁUCHONIEMYCH 

Żywa. | S. Żyłkiewicza, Warszawa, Chłodna 22 
Zap sy od | września Pros„ekty bezpł. w kanc. od 4—5 

Biura Reklamowego 
w Wilnie 

ul. Garbarska 1, tel. 82. 

w którem ogłaszający się znajdzie praktycz- 
ną radę: jak ułożyć ogłoszenie, do którego 
pisma podać, w jakiem: miejscu umieścić itp. 

Za poradę się nie płaci. 

Kosztuje nie drożej niż w Redakcjach 
a zaoszczędza znaczne fatygl oddając w 

BIURZE REKLAM 
ogłoszenia do wszystkich pism 

polskich 
rosyjskich 

i żydowskich 
codziennych i tygodniowych. 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje 

„Ksicgę Handlowo Przemysło- 
wo-lnformacyjną WILNO 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty.   
cjalistów. 

Wilno, al. Garbarska 3, 
2 gie piętro. 

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 
trzeych, płuc, chirurgicz- 
nych, dziecięcych, ner- 
wowych, kėblecych i aku- 
szerji, oczu, uszu, nosa 
| gardła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pratownia bakterjologiczna 
(analizy przyjmuje się 

od godz. 9-77 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze. 
  

Bezdzietne małżeństwo 

Pile Mieszkania, 
skł. z 1-2 pokoi z kuchn.   dla W. P. 

Bliższych informacji zasięgnąć można | 
w godzinach urzędowych w Rej. Zakł. Żywn. 
Wilao (stacja towarowa). 

w. z. Rejonowy Kierownik Intendentury 

(—) Grabowski 
kapitan 

Rad praktycznych 1 
Kto chce sprzedać! 
Kto chce kupić! 
Kto pracę dajel 
Kto pracy poszukuje! 
Kto co zgubiłi 
Kto się chce ożenić! 
Kto chce zamąż wyjść! 
Kto kapitały lokujel 
Kto szuka mieszkania! Do sprzedania| | i: 

kompletnie urządzona gazownia, К 
składająca się z 8 pieców o 9 re- 
tortach i 7 pieców o 7 retortach, 
o wydajności 510* m. na godzinę. 
Zbiornik o pojemności 7000% m. 

  

  

pośrednictwem 

telefon 82. Bliższych szczegółów udziela Wydział 

Ruchu Spółki Akcyjnej J. K. Poznań- 

skiego Łódź, Ogrodowa 17.     Sierakowskiego 10, m. 4. 

  

odnajmuje mieszkania 

niech poda ogłoszenie do gazet za 

Biura Reklamowego 
St. Grabowskiego 

w Wilnie, Garbarska 1, 

Kosztuje tanio. Warto się prze- 
konać. 

  

Giełda warszawska 

z d.8—IX 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,071/2 25,14 25,01 
Dolary 5,70 5,72 5,68 
Holandja 27,30 27,31 27,28 
Londyn — 27,40 27,42 27,28 
Nowy York 5,64 5,66 5 62 

Paryż 26,65 26,67 26,49 
Praga 16,79 16,83 16,75 
Wiedeń 79,90 80,10 79,70 
Włochy 22 60 22,65 22,55 
Szwajcarja 109,25 109,50 109,00 
Stockholm 150,:5 151,30 150,60 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
8o/o proc. Poż. konwers. 70 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 344,65 - 336,171/2 
Poż. dolar. 60—59,50 
4%/e/o listy z.T. Kred. Z. przed, 16,25,— 16.20 
50/0 listy z. warsz. przedw. 14,50 
4!/a 0/0 warsz. przedwoj. 12 
6*/0 obligacje rubl. 15 i 16 r.—6 zł. 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

    

Do wynajęcia | Rurynowana 

Iadczyciela 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob. 
cokrejowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

ZGUBIKEŚ 
dowód osobisty, kę; ras kę, lub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim 

JL Lzyleników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniać firmy ogła- 
szające się w Kurjerze 

й Wileńskim, 

or Ievai 
bardzo tłusty, Kilo 

4.20 gr. polecają: 

Węcewicz i Zwiedryń- 
ski, Ad. Mickiewicza 7. 

radykalnie 
dle 

mowy 
  

10 
  

    
  

    ko WON "PZ       

Brak, Max”, zaligowikiego I. 

 


