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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia leńskiego* 20, na 4'ej stronie 10. 
poyinu & Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 30, Mieliewiace My at dakai Tais nis ać wiersz poty 30 

g Garbarskiej, tslef. 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, 5-0 łamowy, na 4-ej str. 
| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. I kdlatów minads cje ozn 

opłacona ryczałtem. 

8) Wilno, Sobota 12 września 1925 r. 

KURJER WILENSKI 
Wyehodzi eodziennie próez dni poświątecznyeh. 

Prenumeratę Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

Cenń ogioszeń: Za 

Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. | 

Z 5 555 55555: ZCZRZZZO 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  
  

Patrjotyzm 
Mądrość, zawarta w zdaniu p. Pre 

zydenta Wojciechowskiego (zdaniu 

przytoczonem w naszym artykule: 

„Umacniajmy granice” —Ne 203 „Kur. 

Wil.”), jeżeli ma się wbić mocno w 

umysły budowniczych Rzeczypospoli- 

tej, nie jednego, ale całego szeregu 

wymaga komentarzy. Wymaga ich 

dziś zwłaszcza, gdy — jak zaznaczy- 

liśmy—teorja na każdym kroku kłóci 

się z praktyką, opartą na pojęciach 

błędnych, wyhodowanych w niewoli. 

Dopóki Polska była tylko poję” 

ciem i obszarem etnograficznym — a 

do tego sprowadzić ją chcieli na- 
jeźdźcy, usilnie zacierający ślady daw» 

nej państwowości polskiej—nasz pa- 

trjotyzm musiał mieć zabarwienie 

wyłącznie i jaskrawo narodowe. Pola: 

kiem był ten, kto mowę polską uwa- 

żał za swój język ojczysty; ten, kto 

obyczajem swym i upodobaniami sta- 

nowił wytwór tradycji i kultury pol- 
энр O -——iasanią d. Ą 

czaju było podstawą o mov! oby 

wiołowego, którego nadbudowę sta- 

nowiło mniej lub więcej świadome i 

czynne uczucie nienawiści względem 

obcego najazdu. 

Dzlś—jakkolwiek ogół jeszcze nie 

zdaje sobie z tego sprawy — nazwa 

„Polak” ma znaczenie dwojakie. Nie- 

zależnie od narodowości polskiej, od- 

żyła państwowość polska. Dla nas 

może być podawnemu Polakiem ten 

tylko, kto mówi i czuje po polsku. 

Ale dla świata jest nim każdy, kto 

ma paszport pojski—każdy obywatel 

Rzeczypospolitej. Wobec tego win- 

niśmy się starać, aby — niezależnie 

od patrjotyzmu nacjonalnego — zro- 

dził się i rozpowszechnił jaknajszerzej 

patrjotyzm państwowy. Koniecznem 

jest, aby każdy obywatel polski, bez 
wzglądu na to po jakiemu mówi, 

czuł się z tego swojego obywatelstwa 

dumny i zadowolony. — * 

Dopiero wtedy, gdy to nastąpi, 

będziemy mogli być naprawdę pewni 

swoich granic. 

Jak to osiągnąć? 

Klasycznym krajem patrjotyzmu 

państwowego jest Szwajcarja, jako też 

Stany Zjednoczone Ameryki Północ” 

nej. Nie potrzeba jednak sięgać aż 

do tych wzorów niemal ideelnych. 
Przykład gorącego patrjotyzmu pań- 

stwowego dała nam w czasie wiel- 
kiej wojny Belgja, złożona z dwu 

zupełnie odrębnych obszarów etno- l 

graficznych. Niemniej żywe przywią- 

zanie do państwa ujawniły poszcze” 

gólae kolonje Wielkiej Brytanji, nie 
- koniecznie przez Anglików zaludnio- 

ne. Z państw rozbiorowych najbliższa 

była wyhodowania u siebie patrjo- 

tyzmu państwowego Austrja, najmniej 
drapieżna i najmniej tendencjom na 

cjonalistycznym powolna. Jażeli woj- 

nę przegrała, to najmniej w tem za- 

winił chyba jej liberalizm. Rozpadła 
się wprawdzie, ale dlatego przede- 

państwowy. 
ności nezbzt już różnoplemiennej 

(Niemcy, Węgrzy, Polacy, Czesi, Sło- 
wacy, Ukraińcy, Serbowie, Chorwaci, 
Rumunowie, Wiosi, Žydzi). 

Jakkolwiek liczymy w Polsce nie- 
mal jedną trzecią niepolskiej ludno- 

ści — jednak Rzeczpospolita prze- 

cież takim zlepkiem, jak dawna 

Austrja nie jest. Przedewszystkiem 

atoli na korzyść jej przemawia to, że 

posiada tylkotrzy zasadnicze obszary 

etnograficzne (polski, ukraiński I bia« 

łoruski), a następnie, że ma funda- 

menty nowoczesne. 

Na tych podstawach wyrobienie 

patrjotyzmu państwowego jest zada- 

niem daleko łatwiejszem, niż je mia- 

ła Fustrja. Pierwszy jednak wsrunek 
— to spopularyzowanie tego uczucia 

wśród samej ludności polskiej. Każdy 

mieszkaniec Rzeczypospolitej, bez 

względu na to, jakim językiem mó- 
wi, jaką wiarę wyznaje — winien stać 

się w jej oczech spółobywatelem i 

e гэ па проруль ербёюовдойаггет państwa, w Gia wozy. 
się dziać tak dobrze, jak rodowitym 

Polakom. Powszechne zadowolenie z 

rządów polskich winno stać się am 

bicją każdego patrjoty. Zadowolenie 

nie pozorne, nie udawane ze strachu 

przed policją, ale szczere, wewnę- 

trzne. # 

I tu właśnie tkwi sedno sprawy. 

Chodzi o wyrobienie ambicji państwo 

wej, wyrobienie śród ogółu pragnie: 

nia, żeby nasz rząd składał się z lu- 

dzi najmędrszych, żeby wykonawcy 

i stróże praw naszych byli sumienni, 

uczciwi i taktowni; żeby strzegli się 

samowoli i żeby o łapownictwie nie- 

tylko mówić, ale nikt nawet myśleć 
nie śmiał; żeby każdy ufał bezwzgled- I 

nej sprawiedliwości i bezstronności 

sądów; żeby tytuł poiskiego urzędni- 

ka był synonimem człowieka hono- 

ru; żeby wreszcie każdy, kto zagra: 

nicą okaże dokumenty obywatelstwa 

polskiego, uważany był za człowieka, 
ea tsk u siebie w domu, 

nk, mA cOesyżnie tę. zame. prawa, SP | Rada generalna uchwaliła następnie jednogłośnie wniosek, domagają: 
każdy mieszkaniec przodujących kra- 

jów Europy. 

Pamiętamy, jak traktowano daw- 

niej (a niemniej i dziś) zegranicą pod- 

danych rosyjskich. Patrzano na nich, 

jak na ludzi, chwilowo uwolnionych 

z więzienia. Był to stosunex ohydny, 

w najwyższym stopniu poniżający. 

niż jego mieszkańcom. 

Czyż nie powinniśmy się wstydzić, 

że dziś w Pradze czeskiej podobnie 

spoglądają na młodzież białoruską i 
ukraińską, która — mając obywatel- 

stwo polskie—po naukę wyjeżdża za 

granicę? Że się dopuszcza do tego, 
że nie stwarza się warunków takich, 

by młodzież owa mogła się u siebie 

w domu kształcić tak, jak tego pra- 

gnie — jest jednym z przejawów na- 

szego braku patrjotyzmu państwowe- 

go, braku ambicji, by tytuł obywatela   wszystkiein, że cała jej budowa opie- 

rała się na zbyt przestarzałych fun- 

damentach — dynastycznych. To też į 

Austrja dwudziestu czterech godzin , 
bronićby się nie mogła, gdyby jej 

względny liberalizm w polityce we- 

wnętrznej nie wyhodował zaczątków 

' patrjotyzmu państwowego śród lud- 

polskiego był w całym świecie tytu- 

łem zaszczytnym. 
M. E. 

L i sa asi a i a WD 

Akuszerka-masažystka 
a M. BRZEZINA. 

* о4 godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz, 

„Skarga białoruska na inspektora szkol- 
| nego. 

Odrzucona przez Ministra Ošwiaty. 

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego udzielił odpo- 
wiedzi w sprawie interpelacji posłów w Klubu Białoruskiego w sprawie sa- 
botowania ustawy językowej szkolnej przez inspektora szkolnego na po- 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało nieprawdziwość zarzutów, ja- 
koby inspektor szkolny nie chciał przyjąć deklaracji rodziców dwuch wsi 
w powiecie grodzieńskim z żądaniem szkoł wszechnej z ki - 
kładowym białoruskim. (Pat). a. am 
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W sprawie skarg mniejszości w Litwie. 
GENEWA. 11.IX, (Prt). We czwartek 10 b. m. Rada Ligi Narodów 

przekazała komisji trzech w skład której wchodzą: Chamberlain, Ulnden 
i Mello Franco, petycje i skargi mniejszości polskiej i żydowskiej w Litwie. 

  

Chamberlain, a wschodnie granice 
Niemiec. 

PARYŻ. 11.1X. (Pat). Omawiając przemówienie Chamberlaina „Gaulois” 
wyraża zadowolenie, że Chamberlain nie potępił możliwej łączności po- 
między przyszłemi układami dzielnicowemi. Dziennik wyraża nadzieję, iż 
rząd angielski ostatecznie zgodzi się na ustanowienie węzła solidarności 
BTSJGZY. SYStemem bezpieczeństwa, przewidzianego dla Francji Zachodniej 
granic wschodnich Rzeszy. Dzielińk" StwiEiUza” „ramutminńci- =raaszonu dla 
chosłowacja niczego ponadto nie pragną. 

нн == РЕаччч 

Konferencja w sprawie paktu bezpie- 

czeństwa rozpocznie się d. 29 b. m. 
, 

WIEDEŃ. 11.JX. (Pat). „Neue Freie Presse” donosi z Genewy: Zapro- 
szenie na konferencję ministrów spraw zagranicznych w sprawie paktu 

bezpieczeństwa wysłane zostało wczoraj po południu. Jest ono podpisane 

jedynie przez Brianda i nie wymienia ani miejsca, ani też daty konferencji. 

Jest jednakże pewnem, że konferencja rozpocznie się dnia 29 września 

r. b. w Lozannie. Odpowiedź, rządu włoskiego jeszcze nie nadeszła i nie 

oczekoją jej nadejścia przed poniedziałkiem. 

— — z     — aaa 
    

Mickiewicza 44, ń. 17. Przyjmuje. 

Stanowisko Herriota. 

: PARYŻ. 10.IX. (Pat). a posiedzeniu rady generalnej departamentu 

Rodanu Herriot oświadczył, iż zgadza się najzupełniej z polityką rządową 

w sprawach marokańskich. Herrlot wychwalał Painlevego, gorąco oddane- 

go sprawie pokoju, sławił działalność rządu, czyniącego wszelkie wysiłki, 

aby pomyślnie zakończyć sprawy marokańskie, przypomniał, że przecież 

to Francja stała się w Marokku oflarą bezczelnego i nieusprawiedliwionego 

napadu, podobnie, jak to było w r. 1914ym, i zakończył stwierdzając, iż 
dla utrwalenia pokoju niezbędne jest poszanowanie traktatów. 

cy się, by nie został zaniedbany żaden wysiłek dlatego, aby akcja francu- 

„ska w Marokku mogła się zakończyć możliwie najprędzej. 
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| Niemiecki Ku-Klux-=klan. 
{ 
į BERLIN. 11.IX. (Pat). Opinja publiczna Berlina jest żywo poruszona 
| wykryciem onegdaj przez tajną policję organizacji, istniejącej pod nazwą 

| Bardziej jednak uwłeczający państwu, Ku-Klux Klan. 
We czwartek 10 b. m. prezydent policji berlińskiej Fliedenburg udzie- 

"Id prasie wyczerpujących informacyj o rezultatach przeprowadzonego do 

tychczas śledztwa. Ulwagę policji zwróciły ostatato dwa fakty, a mianowi- 
cie przynależność jednego z oskarżonych w meklenburskim procesie mor- 
derców politycznych organizacji Ku-Klux Klan w Berlinie. Drugą wskazów- 
kę policja berlińska znalazła podczas rewizji w mieszkaniu syna jednego 
z urzędników policyjnych, gdzie wykryto także adresy organizacji berliń: 
skiej. Założycielami tej ostatniej są trzej amerykanie, a mianowicie stu- 

dent uniwersytetu w Chicago, imieniem Grey i dwuch Niemców-amerykan, 
podających się za duchownych. 2 

Znaleziony statut organizacji wskazuje, że została ona złożona w lu- 
tym rb. w Berlinie, Iajwyższa instancja składa się z wymienionych wyżej 
trzech amerykanów. Znalezione listy wskazują na to, że w całym Berlinie 
liczba członków organizacji wynosiła około 400 osób, razem z prowincją 
przeszło tysiąc. Do organizacji przyjmowano niemców pochodzenia czysto- 

germańskiego. Żydzi nie byli przyjmowani. W rocie przysięgi członkowie 
zobowiązywali się do utrzymywania tejemnicy, posłuszeństwa wyższym in- 
stancjom związku i nieustannej walki przeciw żydom, francuzom, polakom 
a także rasom żółtej i czarnej. i 

WIEDEŃ, 11.IX (Pat.). „Olnited Press” donosi z Waszyngtonu: Główna 

kwatera organizacji Ku Klux-Klan podaje do wiadomości w związku z utwo- 

rzeniem organizacji Ku Klux Klan w Niemczech, że amerykańska organizacja 
Ku Klux Klan nie usiłowała nigdy rozszerzyć swej działalności poza granice 
Stanów Zjednóczonych i dlatego nierna żadnego związku z organizacją nie-   miecką, wykrytą w ostatnich dniach w Berlinie, 

wiat grodzieński. l 
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„Wiadomości polityczne. 
Komisarz Generalny 

Wyjazd R. „St „Rzeczypospolitej  Pol- 
2 p a skiej w Gdańsku p. 

Strassburger wyjechał 
d. 10 b. m. przed poł. do Genewy ce- 

Ligi „Narodów, 
polsko-gdańskich. 

Pisma donoszą, że 
BAL mi RB litewski gabinet mi- 

-_ nistrów na nadzwyczaj- 
nem posiedzeniu miał oznaczyć ter- 
min wyborów do sejmiku kłajpedzkie- 
go na dzień 19 października r. b. 
„Msmeler Dampfboot*, komentując 
powyższą wiadomość, zwraca uwagę, 
że wybory de sejmiku kłajpedzkiego 
muszą być ogłoszone przynajmniej 
na 40 dni przedtem. 

Na czwartkowem po: 
Mowa Cham- siedzeniu Zgromadze- 

berlialna. nia Ligi Narodów Au- 
sten Chamberlaia wy;łosił doniosłą 
mowę, w której przedstawił stanowi- 
sko Wielkiej Brytanji w kwestji za- 
bezpieczenia pokoju europejskiego. 
Minister angielski zwrócił uwagę, że 
Angja tak ważną dla niej sprawę Mos- 
sulu oddała Lidze Marodów do roz- 
strygnięcia, a przez to złożyła dowód, 
że żywi do Ligi Marodów istotne za- 
przyczynić SIĘ UO UGiSzEgU Wskińnów 

nienia i rozwoju Ligi Marodów. Cho- 
dzi tylko o to, eby znaleźć najtraf- 
niejsze ku temu środki. Opracowany 
przez poprzednie zeszłoroczne Zgro- 

madzenie Ligi Narodów  protokuł, 
mający na celu pokojowe rozwiązy- 
wanie międzynarodowych konfliktów, 
nie znalezł uznania ze stony obecne- 

go rządu angielskiego, albowiem, je- 
go zdaniem, zmierzał on nie tyle ku 

temu, ażeby usunąć przyczyny wojen 
| przez to uniknąć samych wojen, ile 
raczej ku temu, ażeby w razie wybu* 
chu wojny poskromiony został nale: 

życie ten, kto pokój złamał. Dlatego 
to rząd angielski na miejsce takiego 
protokułu o światowym zakresie dzia: 
łania proponuje odrębne umowy po* 
między państwami, które pragną za* 
gwarantować pokój n obszarach 
szczególnie zagrożonych. Takie umo- 
wy częściowe powinnyby mieć cha- 
rakter czysto obronny, być przenik- 
nięte duchem paktu Ligi Nerodów 
oraz zawierane pod ochroną Ligi Na- 

rodów. 
Mowa Chamberlaina była wielo* 

krotnie przerywana gromkiemi okla* 
skami, 

dotyczących spraw 

Na wczorajszem po* 
siedzeniu zgromadzenia 
Ligi Narodów delegat 
Szwajcerji, radca związ- 

kowy Motta, oświadczył, iż Szwajczrja 

z wieloma państwami a mienowicie 

z Niemcami, Francją, Włochami, Bel- 

glą i Polską zawarła już traktaty ar- 

bitrażowe i że dla wszelkich dążeń 

do urzeczywistnienia idei obowiązko- 

wego arbitrażu okazuje wielką sym- 

patję. W imieniu rządu szajczarskie- 

go Motta złożył uroczyste oświadcze- 
nie, iż Szwajcarja gotowa jest odno- 

wić swoje przystąpienie do między* 

narodowego Trybunału Sprawiedliwo- 
ści w Hadze na okres 10-letni po- 

wygaśnięciu pierwszego pięcioletniego 
okresu. Motta wyraził dalej nadzieję, 

że i inne państwa pójdą za tym przy* 

kładem, zaś Szwajcarja zgodnie ze 
swemi tradycjami będzie. w miarę 

szczupłych swych sił starała się O u* 

stalenie światowego pokoju. Po prze” 

mówieniu Motty, zabrał głos polski 
minister spraw zagranicznych Skrzyń* 

ski, który mówił o dążeniach pokojo* 
wych Polski. Wspominając o protoku- 

le genewskim, min. Skrzyński stwier« 
dził, że pozostaje on i nadal wyrazem 

ducha, ožywiającego zgromadzenie 
Ligi. Breki paktu, mówił min. Skrzyń- 
ski muszą zostać uzupełnione, Gdyby 

Polska była powstała Już w roku 

Traktaty ar- 
bitrażowe 
Szwajcarji. 
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Dokoła Marokka. 
ulokował pierwszą połowę pożyczki 
w bilonach w Banku Gospodarstwa 
Krajowego i zasila w ten sposób ży” 

że nikt nie uważał tego za złe. Zda-|cie gospodarcze kredytem długo i 
uska wało się, że szybko opanuje naszą | krótkoterminowym, pod nazwą fun* 

Ofenzywa franc 2 kalkulację i wprowadzi się udoskona- | duszu gospodarczego. Pożyczkę za” 
; ё . 10.IX. (Pat).„„Matin” donosi z Taounat, iž kanonada francuska | lenia. A pod tym kątem widzenia | pałczaną rząd ma zamiar ulokowa 

pdb. mp Wok za przeprowadzić miały dzisiaj masowy atak | trzeba było kredytów i trzeba było | w Banku Rolnym tak, ażeby dotacje 
na całej rozciągłości frontu. sprowadzać. Mamy obecnie doświad- | Banku Rolnego nie były budżetowe. 

„Daily News“ podaje wiadomość, którą traktować należy ze wszyst- | czenie pod tym względem, doświad- | Do budżetu trzeba wprowadzić róż: 
koby front hiszpański w rejonie | czenie, którego nie znajdziemy w ża: | nicę procentów, pomiędzy oprocen* 

R O” к į dnych” teżycinych rozważaniach. | towaniem, pobieranem przez Bank, 
Dziś każdy jasno widzi, że nas niejtak jak Bank Rolny, który daje kre” 

sprawe. Łatwo potępiać ludzi, którzy 
je zawierali, ale wtedy, kiedy oni to 

1914 to powiększyłaby już wtedy 

robili, powianiśmy wszyscy przyznać, 
zastęp obrońców pokoju. 

Komitet finansowy 
See = Ligi Narodów ukończył 
ama Liga swoje prace nad spra- 

| Narodów. wą zniesienia kontroli 
: finansowej w Austrįi, 
nie powziął jednak ostatecznej uchwa- 
ły, którą odroczono do sesji grudnio* 
wej. Istnieje zamiar, ażeby ostateczne 
zniesienie kontroli finansowej w Au Г 

A PARYŻ. 11.IX. (Pat). „Petit Parisien” donosi z Fezu, że od wczoraj 

РЕ
 

AN Es — — unkach ni ; * ao dobi litycznych i znalezienia takiego Sta- | stować. Nie Pk a 2 ro, I sprawę, jak również i inne czynniki, Zdaje sie, że jeżej usł = Es nu gospodarczego, który byłby ko-| roku zaszłym, nietylko w epoce in- jednak nie zawsze znajdował ucho. nasz budżet ao : > Е as open |rzystny dla obu stron. Jakkolwiek flancji. To, co jest, są to przeważnie | W Sejmie w pewnym momencie żej dwuch miljardó w». 5 nie jest rzeczą ważną mieć korzystny u- kredyty krótkoterminowe, za które bardzo głośno mówiono, iż trzeba powie, że trzeba więcej niż 2 mil- 

200) pań. szajejecka. „miała. ośaiad: od pięciu godzin na froncie długości 16 ÓW szalał zez ogień 
1 rzygotowaniem do ofenzywy, która rozpocz 

Z RA nie się w dniu dzisiejszym na obu skrzydłach tego frontu. 
Na obu skrzydłach frontu rozpoczęty został atak 

wojsk francuskich. Atak rozwija się pomyślnie. 

iwa gre Rady Ministrów Arden 
wygłoszona d. 9 b. m. na posiedzeniu komisji skarbowo: 

budżetowej Senatu. 

m oprze 
zgodnie. <_ propozycją ganaralnego wierają dyskusję w głąb całej sytua- wasi aaa Dla pia 
EA DA NOZE PR ZMIE. cjigospodarczej naszego państwa. Po- |tyki są podstawowe te czynniki, któ: 

reby nam pozwoliły i przy słabym uro 
dzaju mieć bilans hendlowy zrówno- 

mówią o cyfrach 
środków obrotowych, to niewątpliwie 
słusznem jest zestawienie, które da 
łem | konferencji 
rego wynika, że my dziś mamy wię: 
cej środków obrotowych, niż rok te- 
mu, i więcej kredytów państwowych 
o niższem oprocentowaniu, niż w ro 
ku zeszłym. Szczególnie uderzającem 
jest to, że myśmy mieli rok temu 
kredytu w Banku Polskim, w P.K.O. 
w Banku Gosp. Krajowego i w Ban- 
ku Rolnym 234 miljony złotych na 
1 sierpnia 1924 r., a na 1 sierpnia 
1925 r.—515 miljonów złotych. Jest to 
więcej, niż dwukrotne powiększenie. 

Ten skok z 234 ma 515 to jest 
A dlaczego nikt 

czyć zgodę na ewentualne wznowie artyśkijł framtudkiej « Podący 

lat w razie gdyby budżet austrjacki 
się zachwiał; po 2) specjalny obser- 
wator finansowy w Austrjackim Ban- 
ku Narodowym pilnowałby interesów 
wierzycieli zagranicznych. 
*EStanowisko komitetu finansowego 

podyktowane zostało obawami Anglj, 
która sądzi, że nagłe zniesienie kont- 
roli finansowej mogłoby narazić na 
szwank interesy wierzycieli zagranicz- 
nych. W każdym razie z końcem 
1925 r. nastąpi złagodzenie kontroli, | 

FEZ. 11.IX. (Pat). 

    

                                  

      
   

      

   
   

     

                                                    

    

    

    
   

Pytania p. przewodniczącego ot:   RAW straram się scharakteryzować główne 
W tych dniach zbie- | momenty tej sytuacji I wskazać me- 

PRE rze się w Londynie j todę, jaką rząd zamierza stosować w 
Irlandzkiej. irlandzka komisja deli- dajszej polityce gospodarczej. 

mitacyjna. - Rezultaty Byliśmy wsyscy pod wrażeniem 
prac tej komisji ogłoszone zostaną | chwijowego zachwiania się złotego. 
w pzździerniku. Komisję tworzą: sę- Obowiązkiem naszym jest zdać sobie 
dzia Feetham, delegat rządu południo- sprawę z przyczyn, by z przebytych 
wo ' afrykańskiego, jako -przewodbi- trudności wyciągnąć właściwą naukę. 
czący, Mac-Nell z ramienia Wolnego | w pewnych kołach szerzy się prze- 
Państwa Irlandzkiego i Joseph Fisher, konanie, iż głównym powodem za- 
delegat rządu angielskiego, reprezen: | cnwiania się złotego był nasz kon- 

tujący Ulster. flikt z Niemcami. Nie ulega wątpli- 
W chwili obecnej upływa prawie | woścj, że oddziaływanie tego momen- 

rok od czasu powołania tej komisji, | +4 istnieje, ale byłoby wielką przesa- 

która przez ten czas odwiedziła | ja przypisywać temu czynnikowi de- 
wszystkie ważniejsze punkty przyszłej cydujące znaczenie. Nie zapominaj- 
granicy Ulsteru i Wolnego Państwa my, Iž ujemne następstwa tego kon- 

Irlandzkiego, zasięgając na miejscu | fijktu, jak wiadomo, nie przez nas 
opinji u stron obu. Komisja przed- wywołanego, uderzają obie strony, 

stawi obu rządom swój projekt, któ- | przyczem uderzenia w Polskę та 
ry będzie prawdopodobnie decydu- ją charakter przejściowy co do razul- 
jący dla wytknięcia linji granicznej. | tątów gospodarczych, podczas gdy w 

„Financial Times* po- | Niemczech odbijają się one w sposó> 
Niemcom — jaje informacje, według ciągły. 

paktu bez- których Niemcy mu- Momentem niezmiernie donios- 
pleczeństwa. szą zawrzeć pakt bez- |łym dla stabilizacji waluty jest stabi- 

pieczeństwa, nie do-| |izacja cen, kosztów prokukcji i ko: 
staną bowiem inaczej pieniędzy; gio- | sztów jutrzymania, lecz Polska w tym 
żą im trudności gospodarcze, bezro”| okresie wykazała więcej stałości i 
bacie, brak środków na zapomogi i| odporności od Niemiec, co jest ob- 

rozwój akcji wywrotowe|. jawem pocieszającym. 
Oczywiście, należy sobie powie- 

dzieć, że trzeba przystąpić do roko 
wań. z, NiemcąBierkraf hotywe w Po 

  

    

    

     

    

          

    

   
   

   

      

    

   

    

   

    

    

          

     

    
   

  

  
    

kład, to przecież, przyszłości dla na- 
szych zagadnień trzeba szukać w 
głębszych stosunkach wewnętrznych 
u nas samych. 

Jeżeli idzie o przeszłość, to nie 

KOWNO, 10.X, (tel. wł.) W Ko- 
"penhadze pozostali dwaj członkowie 
litewskiej delegacji. Miejscowe koła 
polityczne twierdzą, że jest to dowo* 
dem wznowienia pertraktacji. Sidzi- kauskes, przedstawiciel litewskiej de-| Zmieni swego zdania, iż w stosun'|siąc lipiec bardzo dużą rolę odgry- |! wcale nie rozpatrywano tego | dokł dać z budž ; kach, jaki i SrY- | wni ku. P to ni adać z budżetu do życia gospo- legacji, złożył szczegółowe sprawo- „, jakie mieliśmy aż do sierpnia, | wają środki spożywcze. Wynosi to н °г°: ‘:оі. "’‚%Ъ'.'“п ‘:6'1'9' ad darczego, to taka protekcja nie bę- zdanie o przebiegu pertraktacji i na-|] Tieurodzaj zeszłoroczny odegrał b. 

    

stępnie wyjechał do Berlina. złą rolę. Statystyka wskazuje jeszcze Twierdzą w tych samych kołach, | " lipcu silny przywóz mąki. Nieuro- iż rząd opracowuje nowe instrukcje dzaj więcej nam zaszkodził, niż zer- dla delegacji. ‚ wanie stosunków gospodarczych z 
Niemcami. 

— Nie wyprowadzajmy z tego wnio 
sku, ażeby urodzaj tegoroczny miał £ s być tym czynnikiem, który nam dl W wszystko poprawi. ; : и:..!&':і o to, co możemy ekspor- 
owač. e więc przedewszystkiem Estonja. o aa jak wysoko waza 

й 5 urodzaj będzie spieniężony. Mam W sprawie „Estl-banku”. wolny wywóz z Katowic i G. Sląska TALLIN, 10.X, (tel. wł.). 9 b. m.|do Niemiec (Niemcy nie mnogą na posiedzenie rządu estońskiego trwa-|to nic poradzić jeszcze przez dłuższy ło od rana do nocy. Po szczegóło- | czas, gdyż jest to zastrzeżone umo- wym referacie kontrolera państwo-| Wami). Całe miejscowe zboże z G. wego o rewizji przeprowadzonej w| Sląska idzie swobodnie na drugą „Esti-banku“, zdjęto z porządku | część G. Sląska, a tam są przecież dziennego sprawę mianowania człon | Ceny światowe trochę wyższe od na- ka rady „Esti banku”. R ma również wolny 
przywóż i tam także ceny nie Żydom odmówiono autonomii. wine od naszych. + 2 

TALLIN, 10.X, (tel. wł). Na adnem jest przypuszczanie, że RP osiowy r + da urodzaj jest wyłącznym czynnikiem gmin żydowskich, który się o. dbył w naszego dobrobytu. Jeżeli się u- maju r. b., zarząd rady żydowskiej kształtują dobre ceny tego urodzaju, 
gminy w Tallinie zwrócił się do min. | (9, PSdzie wielkiem szczęściem. Jest spr. wewnętrznych z prośbą O nada: jedna nadzieja, mianowicie, że w 
nie autonomii kulturalnej mniejszo- Ameryce jest nieurodzaj. Najeedajoje ści żydowskiej, oraz o zatwierdzenie | 373 "26624 jest to, ažeby urodzaj był prezesa komitetu. Na posiedzeniu Włęgiężony w przeróbce na mięso. rządowem dnia 8 b. m. postanowio- Właściwością urodzaju jest to, że no prośbę gm, żydowskiej uchylić, ten, komu się dobrze urodziło, uwa- Krążą wersje, jakoby - odmowa ża przedewszystkiem na to, ażeby rządu spowodowana była tem, że trochę lepiej zjeść, szczególniej jeże 
członkowie komitetu nie są obywa- li to jest po roku emocje, kiedy Isla: Sato ńśkinji, szerokie warstwy źle się odżywiały, 

Następnie są warstwy, dla których Znikł estoński urzędnik nie odgrywa roli odżywianie, inne kolejowy. warstwy będą się starały o czynienie 

TALLIN, 10.1X, (tel, wł). Dnia 8 
b. m. wieczorem znikł urzędnik ko» 
lejowy estoński Gorigus, na granicy 
sowiecko estońskiej, który 
przyjmował sowieckie pociągi. Przy 
puszczają, że Gorigus został areszto- 
wany przez bolszewików. 
w toku, 

tkwiła pobudka do zwiększenia im- to i nie 
Sledztwo | portu. | dlatego też trzeba Przyjąć | tem pol 

ważony. 

ma taki. 
że w tych war 

wszystko się 
tych kredytów jest kolosalna. Jedno- 
cześnie jest konsumpcja, która nie 
jest inwestycyjna. 

W bilansie handlowym na mie- 

re dają sj 
kas nie 

całego szeregu wydatków, z natury ! rzyć warunki 
niezupełnie korzytnie na bilans han- | w kraju. To, 
"z tie aiz Jest to konsump- handlowe, 
€ja przedmiotów zagranicznych. Ko- | święcaliśmy, też miało t zwykle |rzystny więc urodzaj nie jest nim, względzie. m ааа 

Ježeli 

ogromny postęp. 
tego nie odczuwa i każdy mówi, że 
jest mu dzisiaj ciężej niż rok temu? 
Tu trzeba sobie zdawać z tego Spra- 
wę, żeśmy wprowadzili w grę 280 
miljonów nowych pieniędzy, których 
przedtem nie było. A jednak odczu- 
wa się brak, bo nasze życie gospo: 
darcze pozbawione kredytu inwesty- 
cyjnego, kredytami krótkoterminowe- 
mi wszystko chce wytworzyć, Ruch 
inwestycyjny był b. silny. 

Każdy, kto mógł, otrzymać coś 
na kredyt, buduje i inwestuje. Gdy- 
by komnś powiedzieć, źe jezeli iuż 

„kredu<-tra miBł, to powię, 

robi. 

Obecnie 

  

prasowej 

około 200 miljonów, a przewyżka 60 
do 70 miljonów w porównaniu do 
poprzedniego roku. Przypada ona na 
luksusowe spożycie, zupełnie zbęd- 
ne. Wszystkie przedmioty luksusowe, 
owoce i nie owoce, konserwy i inne 
środki spożywcze zagraniczne 
wają tu olbrzymią rolę. 
jest majdroższe, 
miernej ilości. To spoż: 
dzi stąd, że jest sched 
inflancji i bierze swoje 
że nikt nie uważa za rzecz 
odkładać małe sumy. 
jest 15 miljonów złotych. Jest to b. 
mała ilość. W 40 innych kasach, któ 

prawozdanie, bo z innych 
można ich otrz: 

drugie 15 miljonów. 
miljonów złotych oszczędności. 
to nadzwyczaj nikła cyfra. Nikt nie 
uważa dla siebie za koniczność od 
kładanie drobnych oszczedności, a że 
srebrny złoty odgrywa rolę drobnej 
monety, to jest to, niestety, fakt po 
wszechnie zaobserwowany, Wszystko 
to są nawyknienia poprzednie prze 
kazane z okresu, poprzedzającego o- 
becny. Ten stan rzeczy, można po 
wiedzieć, jest najgłębszą przyczyną | 
ujemności bilansu handlowego. Ta 
nadmierna konsumpcją przedmiotów | szyło oszczędności w kasach, zagranicznego pochodzenia jest ob- 
jawem, nad którym obojętnie nie 
można przejść do porządku dzienne- 
go i objawem, który przez urodzaj 
mogłby wzrosnąć i dlatego zasługuje 
on na szczególną uwagę. 

Obok tego widzimy ogromny za- 
stój naszego eksportu. 
przez długi czas pozwalali na spro- 
wadzanie rzeczy niezbędnych z za- 
granicy, miało właśnie na celu stwo 

dla tańszej produkcji | jak i długoterminowy kredyt, W tym 
żeśmy zawierali traktaty 

w których tak dużo po- 

Konsumpncja 

Wszystko, co 
przychodzi w nad. 

ycie pocho: 
ą po epoce 
źródło w tern, 

W P. K. O. 

ymać , jest 
Razem więc 30 

żeśmy | kursu złotego, 

Na | organizują 

było stać na liberalizm. Musimy pro 
wadzić wyrsźną politykę protekcyjną 
naszej produkcji. To wyrażenie „pro- 
tekcyjną” —może nieskładnie brzmieć. 
Dużo ładniejszy jest termin „libera- 

dyty na wyjątkowo dogodnych wa: 
runkach, a tym procentem któryby 
Bank Rolny musiał płacić. W dal- 
szym ciągu rząd zamierza zasilać te 
dwa banki ciągłym dopływem po-   lizm”. Ale tu nie o wyraz idzie. Idzie 

oto, że drogą protekcjonizmu musi- 
my osiągnąć dwa cele. Musimy 

bo inaczej się nie ostoi. a jednocze: 
śnie drogą reglamentacji i systemu 
celnego musimy hamować zbytnie 
dążenia nasze do nadmiernej kon- 
sumcji. 

Proszę panów, to moje powiedze- 
nie nie jest nowem dlatego, że to 
samo powiedziałem już w styczniu 
b. r. w Sejmie. Następnie w maju, 
czerwcu i lipcu b. r. wprowadziliśmy 
cały szereg podwyźek celnych, znie- 
śliśmy ulgi celne. Trzeba wejść od 
wsżnie na tę drogę, na to jestem 
zdecydowany, inaczej nie opanujemy 
bilansu handlowego. Musi być pod- 
kład dla waluty, stworzenie podstaw 
dla naszego Banku Polskiego, dla 
złotego w Banku Polskim, czyli dla 
dyskonta w Banku Polskim. To jest 
rzeczą najważniejszą, ażeby nasz bi- 
lans handlowy istotnie był opanowa- 
ny. Środki działania rządu muszą 
być uznane za pierwszy krok, ale 
właściwie należy w Polsce zaprowa- 
dzić nową jakby erę polityki gospo 
darczej, opartej na ustawowem roz 
strzygnięciu spraw, związanych z pro: 
tekcjonizmem. Musimy się postarać 
i dążyć do tego, ażeby to co jest 
zrobione, trwało przez pewien okres 
czasu. z 

Wobec tego rząd jest zdecydo- 
wany wystąpić z odpowiednim  pro- 
jektem ustawy do Sejmu. Dopiero 
wtedy da to gwarancję dla produkcji 
krajowej. Powinno się zastrzec, jakie 
ustępstwa nie mogą być zrobione od 
taryfy celnej, oraz postanowić, że nie 
możemy zmieniać taryfy celnej wcze- 
śniej, niż za tyle a tyie lat, ю 

Muszę _ nyzvnegu; tóDy na dobre 
ūle wyszło, bo nim się to wszystko 
stało, to rząd sobie zdawał z tego 

powołać Radę Gospodarczą. 
Rząd przygotował projekt, wnio- 

sek do Sejmu o Radzie Gospodar- 
czej. Ale nim ten projekt był wnie- 
siony do Sejmu, nastrój już minął i 

Musi mieć w nim wyraz kontakt ze 
Światem gospodarczym. Do tego 
właśnie ma być powołana Rada Go- 
spodarcza. Podług mnie należy taką 
Radę Gospodarczą pociągnąć do 
współpracy. Osobiście szczególny na- 
cisk kładę na to, ażeby się zdobyć 
na uznanie, że protekcjonizm nasz 
nie ma być wynikiem konfliktu na- 
szego teraz z Niemcami. Gdy zrobi- 
my układ z Niemcami, to znów 
wrócimy do liberalizmu. Liberalne 
układy z całym światem wpłyną na 
to, że będziemy mieli ujemny bilans 
handlowy. Wszyscy zdajemy Sobie 
sprawę z tego, że mamy kredyty 
droższe od innych. To jest najważ- 
niejsze. 

I pytamy wciąż, dokąd to będzie 
trwało? Jakie są na to sposoby, aże- 
by ten kredyt potanieć. 

Wskazałem dwa sposoby potanie- 
nia kredytu i ułatwienia źródeł kre- 
dytowanych: Bank Polski, który jest 
związany z naszym bilansem handlo- 
wym i nasz wewnętrzny proces 
oszczędności kredytowych, które mu- 
szą znaleźć dalszą możność nagro- 
madzenia się. 

Zachwianie się złotego zmniej- ; 

gdyż | ludzie zaczęli patrzeć na dolar, który 
jest chowany do kieszeni, a nie do | 
Kasy Oszczędnościowej. Jakie są | 
sposoby potanienia kredytu? Oczy- 
wiście, jak zawsze, mówi się o po: ! 
życzkach zagranicznych. Kredyty, któ- ! 
re uzyskaliśmy dla podtrzymania Н 

nie mogą tu wcho- | 
dzič w grę, bo to są kredyty o cha: | 
rakterze interwencyjnym. Chodzi na- | 
tomiast zarówno o krėtketerminowy, 3 

  
zakresie rząd daje bardzo dużo, da- | 
jąc gwarancję dla większych operacji, 
związanych np. z dziedziną cukrowe 

ide kł ictwa, też &* gdy jednocześnie w eksporcie będzie było zwiększenie akaportų, Robiliświy tine zóodanżoć LAD 
agnaliaų sów. 

ega błąd, popełniany od sze- czynnik urodzaju z dużą dozą ostroż- |regu lat. | trzeba sobie z tego zdać 

mi innemi dziedzinami, które się 
г i przedstawia plan na 

większą skalę. Trudniejszą jest spra 
wa kredytu długoterminowego. Rząd 
  

przyjść z pomocą naszej produkcji, | 

życzek zagranicznych, które nieko“ 
niecznie będą brane pod firmą tego 
banku. Pożyczki dotychczasowe nie 
były brane pod firmą banku, lecz 
rządu. Rząd oddaje je potem ban* 
kom i to jest rzecz konieczna, ale 
tak się rzeczy składają, że gdy 
rząd potrzebuje pieniędzy, to nikt 
mu nie może pożyczyć. Rząd musi 
sam pożyczać przy pomocy tych 
dwuch banków. 

Nie można jednak pożyczać środ: 
ków podatkowych.  Przeznaczamy 
więc wszystkie kredyty zagraniczne 
na ten cel, a druga połowa pożyczki 
amerykańskiej jest również w toku. 
Narazie nie może ona być zrealizo* 
wana ze względu na spadek kursu 
długoterminowych papierów w Ame- 
ryce. Są jednak powody do sądze- 
nie, że jest to rzecz, która zostanie 
zrealizowana. 

Jzdynie realnym budżetem bę: 
dzie budżet zamknięty w sumie po- 
niżej 2 miljardów. Pozatem często 
się słyszy, a czasami nawet czyta, 
dlaczego nie zrobić półtora miljardo- 
wego budżetu? Niech ci, którzy 
chcą tego małego budżetu, wyrzekną 
się swoich wymagań. Inaczej nie 
może być mowy o budżecie półtora 
miljardowym. 1 

Musimy zamkoąć nasze wydatki 
w pewnych granicach nieprzekraczal- 
nych i musimy z drugiej strony zdać 
sobie sprawę z tego, że budujemy 
dla Polski system naszego prawo* 
dawstwa wyraźnie protekcyjnego, 
przyczem niech czasem kto nie 
przypuszcza, że pod tym wyrazem 
radziłbym, że należy dawać duże 
subwencje życiu gospodarczemu. 
Wprawdzie Anglja to zrobiła i daja 

SNR, =ŁE'bylaby to dla nas niebez- 
pieczna droga. Niewiadomo zresztą, 
jakie Anglia poczyni na taj drodze 
doświadczenia. 

jardy. Budżet musi być oparty tylko 
na pewnych minimalnych wymaga- 
niach od społeczeństwa, a jednocze- 
śnie na minimalnych funkcjach tego 
rządu, bo jeżeli będziemy musieli 

dzie miała celu. 
Wiemy dobrze, że obok stosun: 

ków handlowych prawidłowych, są 
stosunki, polegające na sžmuglu na 
wyjazdach ludzi zagranicę. Ta polity- 
ka dopiero wówczas będzie skutecz- 
ną, gdy społeczeństwo stanie po jej 
stronie. Z wielka uwaga odnoszę się 
do tego, jak prasa reaguje na kry- 
zys, który przeżywamy | widzę z za- 
dowoleniem, że się bardzo dobrze 
orjentuje, iż oddziaływa na ogół, na 
społeczeństwo tylko w dobrym  kie- 
runku, że wszyscy zdają soble spra- 
wę, iż utrzymanie bilansu handlowe- 
go jest rzeczą podstawową. 

Nie mogę na zakończenie nie za: 
znaczyć jednej rzeczy, Jak panowie 
widzą, wciąż mówiłem O zagadnie- 
niach kredytowych, gospodarczych 
haadlowych i t. p. Mniej mówiłem o 
złotym polskim. Mógłby kto роту- 
šleč, že lekcewažę politykę złotego. 
Muszę zakończyć słowami o złotym 
polskim. 

W jednym z organów prasy wy» 
czytałem zdanie, które biorę za mo. 
tyw do mego ostatniego powiedze- 
nia. Było tam, mianowicie, powie- 
dziane: „Złoty nie może być dla nas 
głównym celem”. Jestem przekona: 
ny, że to było wyjątkuwe zdanie w 
tem jednem tylko pismie. Proszę pa- 
nów, jest to powiedzenie, którego, 
jestem przekonany, organ ten już 
nie powtórzy. Ale bardzobym chciał, 
ażeby w społeczeństwie tego rodza: 
ju słowa nie istniały, bo to jest he- 
rezja, najstraszniejsza herezja! 

Na to, ażeby mieć kredyty, mu- 
si być złoty. To jest jasne i proste. 
Bez ustalonego złotego ani kredytu 
zagranicznego nie będzie, ani krajo- 
wego nie stworzymy. Więc dlatego 
też musimy prowadzić politykę twar- 
dego kursu złotego. Jeżeli odrazu 
jeszcze. nie doprawadzamy kursu 
złotego al pari, to dlatego, że to na- 
razie nie jest rzeczą najważniejszą. 
Narazie ważniejsza jest stabilizacja 
złotego, a jeszcze ważniejszem ора- 
nowanie bilansu handlowego. Z chwilą 
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zen. Smólski (Ch. D.) i sen, Karnicka 

     

  

nie się, wartości naszego miernika. 
Powinienem jeszcze powiedzieć, 

kiedy skończą się te cierpienie ludz: 
kie, wywołane brakiem gotówki. 

„ Jak mogę stwierdzić cyframi, je- 
żeli dzisiaj mamy 515 miljonów zło: 
tych państwowych i Banku Polskie- 
go kredytu zamiast 234 i nikt nie 
uważa ża mamy więcej, lecz każdy 
uważa, że ma mniej kredytu, więc 
czego to dowodzi? Nasze potrzeby 
kredytowe są tak duże, że wszystko, 
co otrzymamy, ginie, i nikt nie po: 
wie, że ma dosyć. 

Jeżeli, z powodu dzisiejszych 
trudności będziemy szukali czegoś 
nadzwyczajnego, wielkiej pożyczki 
zagranicznej naprzykład, to będzie- 
my wchodzili w zakres fantazji. Je- 
żeli będziemy mówili o pożyczce za- 
granicznej — to owszem to było i 
będzie, ale czegoś nadzwyczajnego 
nie będzie. 

W sprawie tak zwanej pomocni: 
czej waluty muszę zauważyć, iż fak- 
tycznie mamy już dwie waluty: ban- 
knoty Banku Polskiego i bilon, więc 
właściwie byłaby mowa o jeszcze 
jednej. Za jedną wolno kupować do- 
lary, a drugą płacić podatki. Ale do- 
larów już kupić nie można. Coby to 
było, gdybyśmy te dwie waluty mno- 
żyli, a jeszcze nadto stworzyli trze- 
cią? Tej drogi nie woino nam obrać. 
To nie nastąpiło, bo jest pewna pro: 
porcja w naszem życiu gospodar: 
czem. Nasz rynek okązał się dosta- 
tecznie pojemny | dziś jest bardzo 
szczęśliwem, że Bank Polski cały 
swój zapas bilonu 5 procentewego 
oddał życiu gospodarczemu, a życie 
gospodarcze go pochłonęło. Nad tem 
wszystkiem trzeba czuwać, a całe 
nasze trudności gospodarcze to są 
trudności zupełnie naturalne i zrozu- 
miałe w państwie, które wyszło z in- 

by, skoro mamy niezastosowane do 
naszego rynku wewnętrznego takie 
centra przemysłowo jak Łódź, które 
powstały w zupełnie innych warun- 
kach i nie zawsze mogą zaspokoić 
te potrzeby. Przeszłość dała nam te 
twory. G. Śląsk też nie dostosował 
się jeszcze do naszego organizmu 
gospodarczego. Jest b. ważną rzeczą 

| dostosowanie się tych dwóch cent- 
|rów, ale nie zrobi się to szybko. 
Trzeba szukać środków organicznych 

| normalnych, zwykłych. przyczem jas- 
ną jest rzeczą, że państwo w takiem 
położeniu na liberalizm handlu nie 
może się zdobywać. Niezbędny jest 
protekcjonizm na długi okres czasu. 
Jednocześnie będzie to pewnego ro- 
dzaju prohibicją nadmiernej kon. 
sumcji, która jest wynikiem pewnych 
usposobień społeczeństwa do nieod- 
kładania pieniędzy, ale konsumowa- 
nia całego zarobku. Ta polityka nie: 
prędko da się przeprowadzić, ale z 
całą pewnością pozwoli wyjść z tego 

| położenia również o własnych siłach. 
į Oczywiście, że nie będziemy re: 
zygnowali i będziemy otrzymywali 

| pomoc zagraniczną. W pierwszym 
„roku ožrzymališmy 54 miljony zło: 
tych, w roku 1925, który się jeszcze 

j ple skończył, w trzech czwartych ro 
| ku, będzemy mieli przeszło 150 mi- 
ljonów kredytów długoterminowych, 

| pie mówiąc o krótkoterminowych, w 
których się już dużo zrobiło: Mam 
wrażenie, że przyszły rok zamknie- 
my z jeszcze większym plusem, ale 

„to wszystko będzie drobnostką, bę- 
dzie to tylko towarzyszącą akcją; 
podstawę zaś akcji musimy znaleść 
u siebie, w świadomości tego, czego 
„nam brak i czego nam potrzeba i w 
postawieniu wyraźnego planu na 
Szereg lat tego, czego się mamy 
trzymać. 

į 

      

Sprawa inspekcji kolejowej i 
ubezpieczenia pracowników u: 

mysłowych. 

WARSZAWA, 11.IX. (Pat) Ма 
dzisiejszem posiedzeniu Senatu przy- 
stąpiono przedewszystkiem do zala- 
twienia projektu ustawy o głównej 
inspekcji kolejowej. Sprawę refero- 
wał sen. Siedlecki (PPS). W dyskusji 
sen. Kaniowski (Piast) stwierdził, że 
ustawa pociągnie za sobą stworzenie 
nowych urzędów i urzędników, a 
więc obciąży budżet. Mówca wpraw- 
dzie nie stawia wniosku o odrzuce- 
nie ustawy, ale wyraża nadzieję, że 
uczyni to Sejm. Sen. Januszewski 
(Wyzw.) polemizował z wywodami 
sen. Kaniowskiego, uważając, że od- 
rzucenie ustawy wyrządziłoby szkodę 
administracji kolejowej. Po przemó- 
wieniu referenta ustawę przyjęto ze 
zmianami komisyjnemi. Następnie 
sen. Popowski (ZLN) referował no- 
welę sejmową zmieniającą niektóre 
przepisy ustawy o zabezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia. Nowela rozcią: 
ga ubezpieczenie również i na pra- 
cowników umysłowych. Zasadniczą 
zmianą, wprowadzoną przez komisję . 
Senatu jest rozciągnięcie ustawy ina 
prącowników umysłowych, jednak 
tylko tych, którzy ukończyli 21 rok 
życia, podczas gdy pracownicy fizycz- 
ni już po ukończeniu 18 lat są pod- 
dani dobrodziejstwu ustawy. 

Drugą zasadniczą kwestją było, 
czy Skarb Państwa musi ponosić cię- 
żary z tytułu ubezpieczenia pracow- 
ników umysłowych, tak, jak ponosi 
je dla robotników fizycznych w wy- 
sokości 50 proc. składek, płaconych 
przez -zakłady pracy. Komisja ten 
wniosek uchwaliła i zmieniła odpo- 
wiednio art. 8 dawnej ustawy, opie- 
rając się przytem na art, 102 Kon- 
stytucji, który powiada, że każdy 
obywatel ma prawo do opieki pań- 
stwa mad jego pracą wrazie jej 
braku. 

Wiceminister Karśnicki w imieniu 
Ministerstwa Skarbu sprzeciwia się 
obciążeniu Skarbu Państwa, którego 
się dokonywa bez wskazanie 
krycia tego wydatku. Ministerstwo i 
tak boryka się już z zagadnieniem 
zrównoważnienia budżetu na rok 
1926 i każdy nowy wydatek utrudnia 
niezmiernie to zadanie. Powoływanie 
się na art. 102 Konstytucji nie jest 
trafne, gdyż ubezpieczenie zawodo- 
we opiera się na dobrowolnej umo- 
wie, a nie na ustawie, jeżeli zaś na 
ustawie to ubezpieczenie jest już 
Społeczne. 

Ministerstwo Pracy wypracowało 
Już zasadniczo ustawę o ubezpiecze- 
niu społecznem i ta ustawa da od- 
bowiednie normy na przyszłość. 
Sprzeciwlają się stanowczo poprawce 

Z SENATU. 
a 

Wicemin. Jankowski podkreśla, że 
niema recji zmiany granicy wieku 
dla młodocianych, ustalonej w innych 
ustawach od 15 do 18 lat, Sen. Kór- 
ner (Koło Żyd.) wnosi, aby obowiąz- 
kowi ubezpieczenia podlegali wszy- 
scy pracownicy umysłowi niezależnie 
od wielkości przedsiębiorstwa. Po 
przemówieniu sprawozdawcy w gło- 
sowaniu przyjęto poprawkę komisji 
co do udziału przedstawicieli praco- 
wników umysłowych w zarządzie fun- 
duszem. Wszystkie inne poprawki 
odrzucono. Następnie senator Biały 
(Piast) referował nowelę do rozpo- 
rządzenia Rady Ministrów o wprowa- 
dzeniu ustawy wojskowego postępo 
wania karnego. lzba ustawę przyjęła 
w myśl wniosku komisji. Z kolei sen. 
Gloger (Ch. N.) zreferował ustawę o 
wstrzymaniu wykonania kar za prze- 
stępstwa leśne w okręgach sądów 
apelacyjnych: Warszawa, Lublin, Wil 
no, W głosowaniu ustawę zmienioną 
przez komisję przyjęto. Na tem za 
kończono posiedzenie. Następne pra- 

RM odbędzie się we środę 
b. m. 

Uchwały konwentu senjorów 
Senatu. 

WARSZAWA, 11.X (Pat). Pod 
przewodnictwem marszałka Senatu 
P. Trąmpczyńskiego, odbyło się dziś 
posiedzenie konwentu senjorów Se- 
natu w sprawie terminów następnych 
posiedzeń, poświęconych załatwieniu 
projektu ustawy o wykonaniu refor- 
my rolnej. Postanowiono, aby trzy 
połączone komisje, przygotowujące 
projekt na plenum, obradowały co 
dziennie, nie wyłączając najbliższej 
niedzieli. Plenarne zaś posiedzenia 
Senatu odbędą się we środę, czwar- 
tek i piątek przyszłego tygodnia, a 
o ile zajdzle potrzeba, to i w sobotę 
i w niedzielę. Na posiedzeniach tych 
miałaby się toczyć jedynie dyskusja, 
podczas gdy głosowanie być może 
potrwa od 3 — 4 dni i zaczęłoby się 
w poniedziałek 21 b. m. 

MREDZRDOYKAĆ | PEKKA ARIA LA „1 TPTWAK KOIEDROSZTNOCHW 

Teatr Polski —- — 
Ostainie występy 

A. Fertnera 
Dziś po raz drugi 

„KURNIK 
krotochwila Tristana Bernarda. 

Początek o godz. 8 m. 15 w, 

  

W niedzielę o g. 12 m. 30 po poł. 

Poranek polskiej piśni ludowej, 
Udział biorą: W. Hendrichówna, 
J. Korsak-Targowska i A. Ludwig. 

Ceny miejsc najniższe.   Wyzw.), 

  

     

                                          

     

     

                                      

     

    

  

    
    

    

    
   

nice tutejszej wykryto kradzież 10 
miligramów radu. 

Umizgi sow.-faszystowskie, 
LONDYN. 10.1X. (Pat.) Donoszą z 

Rygi, że w związku z projektowanym 
paktem gwarancyjnym, Sowiety ubie- 
gają się o współdziałanie . Włochów, 
jako o przeciwwagę Anglji i Francji, 
jak również w celu sparaliżowania 
wysłków Anglji stworzenia antiso- 
wieckiego frontu. 

Fiota sowiecka na wodach 
międzynarodowych. 

MOSKWA, 10.IX, (tel. włas.) Rząd 
grecki donosi, iż otrzymał zawiado- 
mienie z Moskwy o mającej się od- 

  
| być Padróży naokoło świata jednej z 
eskadr floty baltyckiej. Eskadra ta, 
między innemi, odwiedzi Rygę, Szcze- 
oz, Portsmut, Genuę i Konstantyno- 
pol. 

Według wiadomości greckiego mi- 
nisterjlum marynarki, flota czerwona 
w Konstantynopolu zatrzyma się do 
czasu zawarcia z Angorą umowy co 

  

Z kraju i 
Z całej Polski. 
Wizyta Jugosłowiańska. 

We środę dn. 9 b. m. odbyło się 
w Warszawie przyjęcie gości jugosło- 
wiańskich przybyłych na Targi Wschodį 
nie oraz celem nawiązania bezpoś- 
rednich stosunków z przemysłowca- 
mi polskimi. W salach resursy Oby- 
watelskiej zebrało się, oprócz gości, 
około 50 osób ze świata polityczne- 
go z ministrem Przemysłu i Handlu 
Klarnerem na czele, oraz ze świata 
gospodarczego z prezesem Stowarzy- 
szenia Kupców Polskich p. Kiltyno- 
wiczem. Wziął udział w przyjęciu rów- 
nież poseł Królestwa 5.H.S. p. Simicz. 
Gości powitał w imieniu komitetu 
przyjęcia prezes p. Kiltynowicz, pod- 
nosząc historyczne węzły, łączące 
Polskę i Jugosławję, a zwłaszcza ©- 
kres krwawych walk Słowian połud- 
niowych o niepodległość, w których 
to walkach brali udział ipolscy emi- 
granci. Na zakończeniu wzniół toast 
przyjażni polsko jogosłowiańskiej. 

W odpowiedzi zabrał głos prze- 
wodniczący wycieczki jugosłowiań- 
skiej p. FArceo, prezes izby przemy- 
słowo-handlowej w Zagrzebiu. Zwró- 
cił on uwagę na konkretne zadania 
bezpośrednich stosunków ekonomicz- 
nych między obu krajami i wzmoże: 
nia eksportu Połski do Jugosławji. W 
dalszym ciągu przemówienia p. mi: 
nister Klarner wyszedłszy z momen: 
tu historycznego wyzwolenia Polski i 
zjednoczenia Królestwa S.H.S., pod: 
kreślił znaczenie taktatu Wersalskie: 
go, na którego poszanowaniu opie- 
rać się musi polityka obu zaprzyjaź- 
nionych narodów. 

Zbliżenie Polski z Jugosławją wy- 
pływa nietylko z dobrze zrozumianych 
interesów obu narodów, lecz musi 
być również wzmocnieniem dobra o- 
gólnego — pacyfikacji Europy. Żad- 
ne jednak zbliżenie nie daje tak sil- 
nej rękojmi trwałości, jak zbliżenie 
gospodarcze. Dlatego z uznaniem wi- 
ta p. minister poczynania jugosłowiań- 
skich ekonomistów, którzy przybyli 
do Polski, celem zbadania na tutej- 
szym gruncie, jak daleko sięga wspól- 
ność interesów gospodarczych obu 
krajów, i w jakim kierunku należy 
działać dla wzajemnej wymiany to- 
warów. Zatrzymawszy się na szeregu 
konkretnych produktów wymiennych, 
minister wzniósł toast za powodzenie 
kollaboracji obu pobratymczych na- 
rodów. 

Ze strony Towarzystwa Polsko-Ju- 
gosłowiańskiego przemawiał w języ. 
ku serbsko-chorwackim p. Mogilnic 
ki, rozwijając tradycję przyjaźni pol- 
sko-jugosłowiańskiej. Ma to odpowie- 
dział w serdecznych słowach p. Ilicz, 
jako przedstawiciel tych, co przele 
wali krew za wyzwolenie Jygosławji. 
Zakończył zaś bankiet przemówieniem 
po polsku i serbsku poseł Królestwa 
S.H.S. p. Simicz, który w gorących 
słowach dziękował Polakom za niez: 
wykłą gościnę, rodakom zaś swoim 
dał szereg cennych wskazówek, do- 
tyczących Polski, jej życia ekonomicz- 
nego, i kulturalnego, wskazując zwłasz- 
cza na ośrodki potężnej siły twór- 
czej, jak Łódź, którą nazwał słowiań- 
skim Manczesterem, oraz zagłębie 
węglowe i Górny Sląsk jako najbar- 
dziej bohaterską ostoję patrjotyzmu 
polskiego i uświadomienia narodo 
wego. ` 

Rosja w roku 1918 na morzu Czar 
nem i wobec tego, že flotę czarno 
morską zabrai Wrangl, na razie chcą 
uzyskać od Turcji zezwolenie na 
na wprowadzenie eskadry baltyckiej. 

O ile Turcja na te propozycje So: 
wietów się nie zgodzi, eskadra bal- 
tycka popłynie dalej w swą podróż 
na Daleki Wschód. 

Znowu cl sami. 

MOSKWA. 10.IX, (tel. włas.) Dnia 
7-go września do Moskwy przyjecha: 
ło kilku parlamentarzystów angiel- 
skiej partji robotniczej. Delegacja by- 
ła przyjmowana owacyjnie i członek 
„Cik'a” Emkidze, zaznaczył, iż dele- 
gacja, zaznajmiając się bliżej z ustro- 
jem Sowietów, ułatwi zbliżenie Angjji 
z Sowietami. 

W rozmowie z korespondentami 
pism,Yulched, przedstawiciel delegacji 
oświadczył, iż głównem zadaniem de-   legacji oświadczył, jest wpłynięcie na 
Anglję,aby udzieliła Sowietom pożycz do zwiększenia floty Sowietów na mo- ki oraz nawiązała z niemi stosunki rzu Czarnem. handlowe. 

—————————————— 

zagranicy. 
Wyjazd Prezydenta Rzeczypos. 

politej. 

Wezoraj dnia 11 b. m. o godzinie 
21-szej min. 40 wyjechal pan Prezy- 
dent Rzeczpospolitej do Gniezna i 
Poznania. Towarzyszą mu szef 
kancelarji cywilnej p. Lenc, gen. Za- 
ruski, major Mejer ozaz pp. ministro- 
wie: Klarner i Janicki. 

Powrót misji lotniczej. 

Dnia 9 września r. b. o godzinie 
5 po południu misja letnicza na 
czele z gen. Zagórskim wylądowała 
na lotnisku Mokotowskiem w War- 
szawie' kończąc w ten sposób raid 
powietrzny Bukareszt - Jassy - Lwów. 
Warszawa. 

Lot odbyty na zaproszenie ru- 
muńskiego następcy tronu odbył się 
w zupełnym porządku. Kilkudniowy 
pobyt w Rumunji nacechowany był 
niezwykle serdecznem przyjęciem 
naszych lotników przez rodzinę kró- 
lewską oraz kierownicze sfery lot- 
nicze. 

Przylot do Warszawy poprzedziło 
zwiedzenie Targów Wschodnich, w 
związku z uruchomieniem na Tar. 
gach działu lotniczego, reprezentują- 
cego eksponaty dźwigającego się 
rodzimego przemysłu lotniczego. 

Święto Wisły. 
Komitet „Święta Wisły” poczynił 

już przygotowania do godnego i ufo- 
czystego dnia, jakim ma być nie- 
dziela 13 września r. b. Wpłynęły 
zgłoszenia do regat żeglarskich, wio- 
ślarskich i motorowych . w liczbie o- 
koło 30 biegów, przy udziale z górą 
100 zawodników. W zawodach wojsk 
saperskich zgłosiły udział Kościusz- 
kowski Obóz Saperów, 1 pułk sape- 
rów z Modlina, 8 p. sap. z Torunia, 
2 p. sap. z Puław, pozatem zawody 
policji wodnej, wytyczni rzeki Wisły 
piaskarzy i przewoźników. 

Protektorat nad zawodami objął 
p. Minister Spraw Wojskowych Gen. 
Sikorski. Święto Wisły będzie wielką 
rewją i przeglądem wszystkiego, co 
kolwiek żyje na Wiśle. Tanie bilety, 
bo od 50 gr. umożliwią najszerszym 
warstwom stolicy zobaczenia tego 
wszystkiego. Teren odpowiednio przy: 
gotowany i zabezpieczony. Początek 
o godz. 11 w południe. Zawody u- 
rozmaicą gry i zabawy na wodzie, 
jak walka na kajakach, bieg po wo- 
dzie, wyścig w baljach, skoki i t. p 
Trzy orkiestry wojskowe uprzyjemnią 
zawody, 

Z zagranicy. 
Uroczystości naukowe. 

LONDYN. 10.IX. (Pat). Obchodzo- 
no tu wczoraj 60 rocznicę odkrycia 
przez Marconiego fal elektromagne- 
tycznych, na których oparta jest 
radiotelegrafja, W związku z tem 
urządzono wystawę radjotelegraficzną. 

Katastrofa lotnicza. 

BUDAPESZT. 10.1X. (Pat). Na lot- 
nisku Szombethely z niewytłumaczo- 
nej dotychczas przyczyny spadł z wy» 
sokości 800 m. samolot szkolny. Pi- 
lot 1 pasażer ponieśli śmierć na 
miejscu. 

W ciągu ostatnich dwóch dni zo- 
stały obrabowane w Berlinie 4 syna. 
gogi żydowskie. Sprawców tych kra.   Czytajcie „Kurjer Wiień.*, 

LG licznych zapytań—zawia- 

Nr. 206 (358) KSG+rR="JE RH W LLLL-Ė4AN $ K*f З 

„ Jednak opanowanie bilansu handlo- flacji i weszto na grunt žycia o usta- е^ ° s_e ° ° ° wego musi nastąpić zbliżenie się | onej podstawie pieniężnej, bez kapi- Rosji Sowieckiej. Wilk 1 Czlowiek. zlotego do normalnego kursu al pari, | talu, z zanikłym zmysłem oz 
(Bajka) aby nie mieścił w sobie przyczyny | ności i z ogromnemi potrzebami. : E zwiekszenia się drožyzny I nie wy- Nie można się dziwić, że mamy Kradzież radu. Dalej Z ha zj, z = Wilk głodny wypadł z lasu i jagnię woływał dalszych skutków zachwia: | ogromne i niezrównoważone potrze- PRESSBURG. 11.1X, (Pat.) W kli- | prawa posiadania floty, jaką m porywa. 

Lecz nie zdążył go odwlec, gdy już 
Człowiek bieży, 

i krzyczy: Ha, be- 
stjo krwi chciwa! 

ja cię nauczę kradzieży. 
Spostrzegł Basiur, że krucho; pu- 

fszcza zdobycz i w nogi. 
Ubiegł kawał, przystaje, patrzy, 

a-Człek barana 
wziął sobie na kolana 

i pieści, a naucza: Mój ty, baran- 
ku drogi, 

tylem razy nauczał... Widzisz, nie 
odchodź daleko, 

bo cię złe bestje do boru zawleką, 
no i broń Boże, zjeść mogą, 

psami szczuje 

jak było, pomnisz, z twą siostrą 
niebogą. 

Wilk zadzwonił kłańcami i odcho- 
dząc rzecze: 

— Kocbaj, kochaj, baranie, zacne 
plemię człecze. 

Ma dla ciebie owczarnię, wikt i 
słodką buzię. 

Ale kto z nas uczciwszy, dowiesz 
się w szlacbtuzie. 

Benedykt Hertz. 

——— į 

Skradzione zostaly wielkiej war- 
tošci księgi do nabožeristwa, šwiecz- 
niki, niesłychanie kosztowne szale i 
płaszcze, które w synagogach tych 
opony się już przeszło od 100 
at. 

Umowa Mussoliniego z Amund- 
senem. 

RZYM. 10.9. (Pat). Mussolini w 
charakterze ministra lotnictwa oraz 
Amundsen jako przedstawiciel „Norsk 
Lufsoilandsforeinings for Amundsen 
Ellsworths Expodition” podpisali kon- 
wencję, ustalającą warunki ustąpie- 
nia Amundsenowi przez Włochy ste- 
rowca NE 1, jak również przygoto- 
wania niezbędnego materjału, oraz 
udziału w ekspedycji personelu wło» 
skiego. Sterowiec odbędzie przelot z 
Szpitcbergu do Alaski, 

Rycerze krzyża ognistego. 

Dzięki rewizji przeprowadzonej poś: 
ród członków dickingbundu policja 
berlińska natrafila na ślad tajnego 
związku, kierowanego przez koła nie- 
mieckis i amerykańskie. Tajny ten 
związek wzorował się na amerykań* 
skiem Ku-Klux-Klanie. Na czele związ 
ku stał pastor Strohschein. Głównym 
jego pomocnikiem był jego syn, zaś 
trzecim organizatorem był student, 
niejaki Gray, który był pośrednikiem 
pomiędzy związkiem niemieckim a 
amerykańskim, 

Do tej pory aresztowano 20 osób. 
Podczas rewizji znaleziono wiele ma: 
terjału obciążającego, między innemi 
fotografje, które pozwolą zbadać, kto 
do tej organizacji w Niemczech na- 
leżał, W związku z tem prezydent 
policji udał się natychmiast po aresz- 
towaniu plzywódców związku doam- 
basadora Stanów Zjednoczonych, ko- 
munikując mu o wszystkich odkry- 
ciach, jakie policja niemiecka zdołała 
poczynić w związku z temi areszto- 
waniami. 

wiązek nosi nazwę „Tycerzy krzy- 
ża ognistego", nazwę zaakceptowaną 
przez - amerykański Ku-Klux-Klau. 
Stwiardzono równie, ża pośród ma- 
terjałów, znalezionych podczas re 
wizji w lokalach tego związku, wisiał 
portret Henryka Forda. Nasuwa to 
przypuszczenie, iż Henryk Ferd zbli- 
żony jest do organizacji Ku Klux-Kla- 
nu, ponieważ wydał on niedawno 
broszurę, w której występuje ostro 
przeciwko żydom. : 

ÓW 5 

Zawiadomienie. 

damiamy Sz. Panów Lekarzy, że   
Choroby węwnętrzne — 

Naświetlania A słońcem górskiem.   dzieży dotychczas nie wykryto, 

w roztworze do wewnętrznego 
użytku (Radium w roztworze 
do picia) już jest do nabycia 
w aptekach. Roztwór Radu do 
kąpieli i w ampułkach do za- 
strzyków  podskórnych ukaże 
się w najbliższym czasie, 

Skład ówi Apteka H. 
Kięciinpia "no nina, 

I. B. Segal, Wiino. 
Laboratorjum „RAD“ w Kra- 

kowie. 

D-r Witold Kieżun 
powrócił I wznowił przyjęcia. 

specjalnie płucne. 

4 do 7. 
Garbarska Nr. 5 m. 3. 
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"ycie" gospodarce 
Kredyty angielskie. 

Bank Gospodarstwa  Krejowego 

otrzymał kredyt w Banku Anglel- 

skim. 

Konjunktury na rynku zbożo- 

Z dniem 1 września weszło w 

życie rozporządzenie ustanawiające ©- 

płaty celne na zboże importowane 

do Niemiec. Fakt ten nie pozostaje 

bez wpływu na konjunktury na pol- 

skim wewnętrznym rynku zbożowym, 

gdzie z tego powodu zaczyna ujaw- 

niač się tendencja zniżkowa. Obni- 

żenie cen na rynku światowym ró- 

wnież pozwala przypuszczać, iż ten- 

dencja ta utrzyma się. Dotychczas 

niepogoda powstrzymuje spadek ceń 

na giełdach w Polsce, gdyż zaofisro- 

wanie nie jest zbyt wysokie. Na 

giełdzie warszawskiej transakcje na 

żyto zawierano po 17 zł. za q franco 

  

  

KURJER 

! Zakupy w Austrji. 

W ciągu dni ostatnich zakończo* 

,ne zostały pertraktacje sfer rządo- 

wych 1 gospodarczych austrjackich, 
dotyczące stosunków handlowych 

polsko-austjackich,a zwłaszcza utrud- 

nień w imporcie towarów austrjac- 
kich do Polski, W rezultacie tych ro- 
kowań ustalono sposób realizacji za 

mówień polskich na import towarów 

austtjzekich z przeć 20 majs r. b. 

oraz określono kontyngent 5 miljo- 

nów koron złotych dla zakupów pol: 
skich na tergsch wiedeńskich. 

Zdobnictwo polskie na rynkach 
amerykańskich. 

Sfery gospodarcze” Stanów Zjed- 

noczonych zdradzają duże zaintere- 
sowanie w stosunku do polskiego 
przemysłu zdobniczago, a specjalnie 
interesują się kilimami i innemi wy-   tworami zdobnictwa ludowego. Uzy- 
skanie zbytu dla tych towarów. może 
być znacznie ułatwione przez ekspo- | 

nowanie ich na wszechświatowej wy- 

stawie w Filadelfji w roku 1926. Do: | 

tychczas wyroby te cieszą się w: 

  

stacja załadówcza i po 18 zł. za q Ameryce znacznym popytem, ilość ; 

franco Warszawa. ich jest jednak zbyt małe. 

KRONIKA. 
——; Dziė—Prota I Jacka M. MIEJSKA. 
"1 Jutro—Najśw. Imienia Marji. 

1 — Z posiedzenia Towarzystwa 
września] poni etc 0 m. 59. , Opieki hygjeniczno-lekarskiej nad 

ь В ;dziećmi szkół powszechnych m.   

  

Bibijoteki I muzea- 

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

Bibljoteka T- wa imienia Wróbiewskich 
— 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 sobóła. 
Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. | 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. W 
poniedziałki od 4—7. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wiłna 1 N.-Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 
płatnej pońnocy lekarskiej wszystkim ubez- 
leczonym | ich 

(Dominikańska 15).odz. coprócz dni świąt. 
od 8—9. 
Poradnia Polsk Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, II piętro, tel. 658, 
Poliklinika Litewska — Wiłeńska 28. 

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

gowskiego 1. 

URZĘOOWA. 

— Przyjazd delegata Min. Ro- 
bót Publicznych. W związku za: 
znajomieniem się ze stenem bezro- 
bocia w Wileńszczyźnie Ministerstwo 
Robót Publicznych ma zamiar w naj: 
bližszych dniach przysłać do Wilna 
specjalnego delegata, którego przy- 
jazd jest spodziewany z dnia, na 
dzień. (!) 

  

FUTR 

rodzinom w Poliklinice | 

Antoni Młynarski 
Warszawa, Nowogrodzka 29. Tel. 234-34. 

Wilna. Dn. 6 bm, o godz. 6 wiecz. 
w lokalu magistratu m. Wilna od- 

"bylo się posiedzenie Towarzystwa 

Opieki hygjeniczno-lekarskiej nad 

| dziećmi szkół powszechnych m. Wil- 

"na, na którem były omawisne na- 

'stępujące sprawy: 1) w sprawie p0- 

dzielenia na obszary rejonėw szkcl- 

nych; 2) sprawozdanie roczne z dzia: 

łalności Towarzystwa. W końcu pc- 

(siedzenia postanowiono zapraszać na 

' konferencje lekarzy z przychodni, 

„lekarzy szkolnych, lekarzy z przychod- 

ni gruźliczej, oraz prof. U. S. B. p. 

Jasińskiego. (!) { 

i — Choroby zakaźne w Wilnie. 
Od dnia 30.VIII. do dnia 5 bm. włącz- 

| nie Sekcja Zdrowia przy magistracie 

|m. Wilna notowała 42 wypsdki cho- 

j rób zakaźnych, z których 2 były 

! śmiertelne, a mianowicie: 1 na tyfus 

| brzuszny chorowało 7 osób; na tyfus 

/plamisty 1 osoba; 3) na płonicę 13 

josób, z czego jedna osoba zmarłs, 

4) na odrę 13 osób; 5) na różę $ 

fosoba; na blonicę 1 osoba, która 

zmarła; 7) na zimnicę 2 osoby; 8) 

na tężec 3 osoby; i 9 na meningitis. 

— Z łaźoi miejskiej. Od dnia 

30.VIII. do dnia 5 bm. włącznie w 

'łaźni miejskiej wykąpano oraz od 

iwszono 523 osoby; z tego z ochron 

163 dzieci i z przytułków dla starców 
1360 osób. Przeprowadzono dyzyn: 
fekcję w 11 mieszkaniach. (I) 

|  — Z pogotowia ratunkowego. 

„W miesiącu sierpniu Pogotowie ra- 

| tunkowe udzieliło pomocy 259 oso: 

„bom, z czego mężczyznom udzielo- 

no pomocy w 192 wypadkach, a ko: 

bietom w 87 wypadkach. Z tej liczby 

' йо szpitala św. Jakóba odwieziono 
25 osób, do żydowskiego 5 osób, 

do wojskowego 1 osobę, oraz do 

zakaźnego — osobę. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć,   że po udzieleniu pomocy przez po- 

wytworne na dogodne spłaty 

WI 

gotowie z wymienionej liczby cztery 

osoby zmarły. (I) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— W Sprawie podatku pań: 
)stwowego od nieruchomości. Po- 
nieważ nakazy płatnicze na dodatek 
komunalny do podatku państ» owego 

od nieruchomości za rok 1925 (na 
błękitnym papierze) zostały rozesłane, 
Magistrat miasta Wilna uprzedza 
tych płatników, którzy przypadkowo 

nakazów nie otrzymali, o koniecz: 

nošci/zwrėcenia się bez zwłoki do 

Magistratu (pokój 166) dla otrzyma- 
nia nakszów, w celu uniknięcia kary 

za opóźnienie wpłaty tego podatku, 

którego termin płatności upływa 14 

września 1925 r. (I) 

z POCZTY. 

— Nowy urząd pocztowy. W 
urzędzie pocztowym Kamieniec Li- 

|tewski, powiat Brześć nad Bugiem, i 
w agencjach pocztowych: Zasule, po: 
wiat Stolpce, i Mielegjany, „powlat 
więciany, zaprowadzono służbę te- 

łegraficzną i telefoniczną. ; 

2Е ZWIĄZKOW i STOWARZ. 

— Jubileusz tygodnika „Strze | 
lec”. Dziś w sobotę, dnia 12 wrze- 
Śnia wychodzi z pod prasy drukar- 
skiej Nr. 100-y wydawnictwa „Strze- 
jec”, organu centralnego Związku 
Strzeleckiego, który w 6-ym roku 
swego istnienia doczekał się prze- 

j kształcenia na tygodnik. 
Z okazji tej Zerząd Główny i Ko- 

menda Główna Związku Strzeleckiego 
oraz redakcja „Strzelca” na łamach 
tego numeru pragnęła zilustrować 
całość prac swoich nad przysposobie- 
niem wojskowem społeczeńsjwa na 
wypadek wojny, wykazać słabe i mo- 
cne strony tej pracy oraz przepro- 
wadrić analogję i różnicę między 
pracami związków i drużyn strzelec- 

|kich z przed wojny a pracami dzisiej- 
szego Związku Strzeleckiego. W tym 
celu redakcja zwróciła się z prośbą do 
Marszałka Piłsudskiego, jako Pierw- 
szego Komendantn Głównego Zwią- 
zków Strzeleckich przed wojną, gen. 
Norwida Neugebauera — Pierwsze 
go Komendanta Głównego Polskich 
Drużyn Strzeleckich z przed wojny, 
do ks. Biskusa Bandurskiego, oraz 
szeregu dzisiaj wybitnych generałów 
— twórców i organizatorów strzele- 
ckich z przed wojny, a między inny- 
mi do gen. Rydza Śmigłego, gen. 
Berbeckiego, gen. Minkiewicza, gen. 
Stachiewicza, gen. Dąbkowskiego, gen. 
Litwinowicza, gen. Tokarzewskiego, 
gen. Sławoj Składkowskiego, pułk. 
Olszyny Wilczyńskiego, pułk. Koca, 
pułk. Piątkowskiego i wielu innych, 
zaś z organizatorów dzisiejszego 
Związku Strzeleckiego do Prezesa 
honorowego Wacława Sieroszewskie- 
go, Prezesa Dr. K. Dłuskiego, Pierw- 
szego Komendanta Głównego kpt. 
Malskiego, dzisiejszego Komendanta 
Głównego mjr. Kierzkowskiego | 
in. o skreślenie swych uwag o pracy 
strzeleckiej. Podobizny wszystkich 
twórców ruchu strzeleckiego w tym 
też numerze umieszczono. 

Redakcja w nakładzie tego nus, 
meru odbiła 1.000 egremplarzy pa- 
miątkowych,  tłoczonych  ztotemi 
czcionkami, w zamówieniach kosztują: 
cych po 5 złotych za egzemplarz. Po- 
została rezerwa złoconych egzempla- 

  

Drukarnia „RUC 
Sp. z ogr. odp. 

w Wilnie, Tatarska 

LEE"Ń S K I 

rzy sprzedawana jest po 10 zł. za 

egzemplarz. 
Pojedyńczy egzemplarz numeru 

zwykłego mimo wielokrotnie zwię* 
kszonej objętości kosztuje tylko 1 

złoty. 

RÓŻNE. 

— Nabożeństwo żałobne za 
dnszę $. р. Czesława Mikoszy, 
z.azrłego śmiercią tragiczną w maj. 

Ołona, odbędzie się dziś, w sobotę 

o godz. 9 ranow kościele po-Bernar* 

dyńskim. Zbolała matka zeprasza 
na nis krewnych i znajomych. 

Pośpiech policyjny. We 

> 

  

  wczorajszym komunikacie policyjnym, 

rozesłanym prasie wileńskiej, znaj: | 

dujemy wiadomość o aresztowaniu | 

w d. 6 bm. Witolda Kucewicza i Mi- 

chała Tomaszewicza. 
Pięć dni namyślała się policja, '   

, czego Pawłowski oddawna myślał o pozby- 

| clu się swej żony. Pawłowski do zbrodni się 

| przyznał. Akta z aresztowanym skierowano 

    

czy fakt ten podać do publicznej 

| wiadomości. 
į Bardzo przepraszamy naszych in- 

formatorów policyjnych, żeśmy po- 

|zwolili sobie nie czekać na ich ko- 

munikat i o aresztowaniu Kucewicza 

daliśmy wiadomość już 8 bm. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

w Wilnie. | 

— Zaginięcie. Żona Stanisława Rajby | 
(Batorego 40) w dn. 8 b.m. wyszła z domu 
| dotychczas nie powróciła. 

— Kradzieże. W nocy z 9 na 10 bm. 

z mieszkania Mendela Pilnika (Lipówka 27) 

skradziono różne przedmioty ogólnej wart. 

250 21. 
— Dn. 10 b.m. skradziono z lasu Magi- 

stratu m.Wilna sosnę wart. 30 zł. Kradzież 

popełniła Darja Szemelów, (Bystrzycka 40). 

— D. 10 b. m. Janowi Iwanowskiemu 

(Krzywa 5) skradziono na dworcu złoty ze- 
garek wart. 400 zł. 

— D. 10 bm. skradziono na dworcu ko- 

lejowym Janowi Gąsiorowskiemu portmo- 
netkę ze 107 zł. 

— D. 10 b.m. skradziono z mieszkania 

Stan. Roczyńskiego | Heleny Jakubowskiej 

(Podgórna 6) biżuterję I pieniądze na sumę 
980 zł. 

— Dn. 10 b. m. skradziono 2 wag! war- 

tości 100 złot. ze straganu Tatjany Serebja- 

now, zam. przy ul. Trwała 7. 

Na prowincji. 

— Mąż mordercą. Przeprowadzone 
dochc dzenie policyjne ustaliło, iż 21.VII na 

Równem Polu została zamordowaną Alber= 
tyna Pawłowska (o którem to morderstwie 
pisaliśmy w s»olm czasie) przez męża swe- 

go Jana Pawłowskiego, szereg. 1 p. p. Leg 

Morderstwo dokonane na tie nieporozumień 

i stałych sprzeczek rodzinnych, wskutek 

dofi B ojskowego sędziego śledczego. 

— Zabójstwo. Dnia 9 b. m. w odle: 
głości 1 kim. od m. Targiel | pół klm. od! 
maj. Andrzejewo znaleziono trupa nieznanej 

kobiety. Zachodzi przypuszczenie, iż wymie- 

niona w d. 8 b. m., wracając z odpustu w   
Turgielach do domu, została zamordowana 

po dokonaniu na niej gwałtu. 
— Pożar. W nocy z 8 na 9 bm. o g: 

21 m. 45 w maj. Zamoszje gm. dokszyckiej, ; 
pow duniłowickiego spaliła się stodoła z | 
tegorocznym zbiorem. Straty wynoszą 33 { 

tysięcy złot. Zachodzi podejrzenie, Iš pożar | 
wybuchł wskutek podpalenia. 

— Parowóz przyczyną pożaru. | 
Przeprowadzone dochodzenie policyjne usta- ; 

liło, iż stejnia pracowni: a kolejowego Bujki, | 
zam. na 4/1 klm. spaliła się od skr PD 

chodzącego podmiejskiego pociągu 736. 
Akta skierowano do sądu pokoju. (I) 

  

  

  

  

Teatr i muzyka. 

Fertnera. Wczoraj poraz pierwszy w Tea- 
trze Polskim grana była z występem Anto- i 
niego Fertnera świetna krotochwila Tristana : 
Bernarda „Kurnik”. Widownia wprost za-/ 

iDo 
5, tel. 66. 

(własna odlewnia czcionek). 

— Ostatnie występy Antoniego į 

Ne 206 (358) 

śmiewała się, oklaskując znakomitego go- 
ścia, jak i cały zespół. 

„Kurnik* przez swą specjalną fakturę, 
nie jest widowiskiem na którem pożądanem 
byłoby widzieć młodzież. 

Za eni kilka A.Fertner kończy swą qo* 
ścinę w teatrze wileńskim. 

— Poranek pieśni ludowej. Przy- 
stępując do celowej i świadomej pracy roz- 
powszechniania zamiłowania do muzyki— 
za pomocą poranków muzycznych— ułożo 

ny został szeroki plan, którego wykonanie 
pozwoli przypuścić, że jednakowoż pewne 
zlarna rzuconę w glebę swój owoc wyda- 
dzą Zasadniczą linję — jaką przyjęto w or- 
ganizecji poranków—jest zaznajamianie pu- 
bliczności z twórczością poszczególnych na- 
rodów. Cały szereg pieruszych poranków 
poświęcony został twórczości polskiej. 
Zaczynamy od pieśni ludowej—by przecho- 
dzić później do form muzycznych coraz to 
wyższych. W porankach wezmą udział siły 
solowe, orkiestra symfoniczna, kwartet im. 
Moniuszki, oraz chór Tow. „Lutnia”. Pro- 
gram będzie zawsae dostosowany w ten 
sposób—by pewna grupa niedzielnych pro- 
dukcji stanowiła zamkniętą całość. 

W najbliższą niedzielę o g. 12 m. 30 po 
poł. w gmachu Teatru Polskiego wykonane 
zostaną pieśni ludowe. Udział biorą pp. 
W. Hendrichówna, J. Korsak - Targowska | 
A. Ludwig. Akompanjuje T. Szeligowskl. 
Ceny miejsc najniższe od 75 gr. 
    

    

Ze sportu. 
Dziś w sobotę o godzinie 4 po peł. na 

bolsku Mekkabi (Wiwulskiego róg Rydza- 
Śmigiego) odbędą się zawody piłki nożnej 
pomiędzy Wilją |, a Makkabią |. 

Wymienione zawody są oczekiwane w 
kołach sportowych z wielkiem  zalntereso- 
waniem. Ponieważ jak wiadomo w poprzed- 
niem spotkaniu Makkabi uległa Wii w 
stosunku 3:0 lecz teraz Wilja nie może 
wystąpić w swym pełnym składzie, ponie- 
waż będzie grać bsz Nikołajewa, któryma 
po ostatnim meczu ze Spartą nogę 
poważnie zagrożoną, oraz bez środkowego 
pomocnika Makowskiego, który wyjechał 
na kilka dni w sprawach wojs- owych, a 
Makkabi pilnie się szykowała do dzisiej- 
szych zawodów, chcąc zrehabllitować swą 
ostatnią porażkę. 

Jak widać z powyższego to slły się 
przedstawiają na ogół różne, a gra cieka- 
wą, więc też ciekawą jest rzeczą, kto tu 
zwycięży? 

Wymienione zawody poprzedzą o godz. 
2 po poł. spotkanie się dwu drużyn, a 
mianowicie: 

Wilji III i Makkabi III. (I) 

  

Gielda warszawska 

z d. 10—1X 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,07/2 25,14 25,01 
Dolary 5,93 5,92 5,88 
Holandja 232,50 233,08 231,91 
Londyn — ' 28,50 28,50 28,35 
Nowy York 5,88 587 5.83 
Paryž 27,60 27,66 27,54 
Praga 17,42. 17,46 17,38 
Wiedeń 82,75 82,95 82,55 
Włochy 22,60 22,65 22,55 
Szwajcarja 113,15 113,40 112,90 
Stockholm  150,55 151,39 150,60 
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 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 362,70 
Poż. dolar. 62 
41/20/09 listy z.T. Kred. Z. przed, 16— 15,80 15,90 
50/0 Hsty z. warsz. przedw. 15,50 —16 
4:/a 00 warsz. przedwoj. 18. 15. 13. 
6*/0 obligacje rubl. 15 | 16 r.— 7,80 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Br. B Olsejko 
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, 

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. 

  

Przyjmuje wszystkie roboty drukarskie od najmniejszych 
Е do największych. 

Kosztorysy na każds żądanie bszpłatnie. 

PORADNIA 
Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe 

Piękność i powab 
Eliksir na [ski i fale, emalja na twarz, 
krople nadające zmęczonym oczom 
pełen życia djamentowy blask i inne 

       

     
    

        

         

      
    

     

       

      

  

  
| аЕНЕ НЕ 

10 ! 10 

Kto'chce sprzedač! 

ostatnie nieznane kosmetyczne no: 
wości. Żądajcie katalogów, załączając 
znaczek pocztowy. Labor, skrzynka 

pocztowa 61. Bydgoszcz. 

CAŁE MIASTO 
już wie, że obuwie najlepszego gatun-       
      

   

  

   
   

ku najtaniej dostać można cjalistów. Kto chce kupićl 

w nowootworzonym europejskim magazynie Wilno il rbargka 3 kto any poszukuje! L U £ ji Y Rutynowana 

‚ ul. Я co zgul i 
sia = 2-gie iętro, Kto się chce ożenić! 

W.Cyruliński  "erseegzwestowo|| misoxee || BB sarase tzn ata ytielka 
   | Bracia Iłowieccy 

Sklepy: 

w Warszawie 

Królewska 27. 
Nowy-Świat 41. 
Nowy Świat 63 
róg Świętokrzyskiej. 

Kto odnajmuje mieszkania studentka uniwersytetu 
udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dia ob: 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 

Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 
trznych, płuc, chirurgicz- 
nych, dziecięcych, ner- 
wowych, kobiecych I aku- 
szerji, oczu, uszu, nosa 
1 gardła, skórnych i we- 
nerycznych oraz gabinet 

niech poda ogłoszenie do gazet za 
pośrednictwem 

„Biura Reklamowego 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

  

  

. . r . 

Biuro Przepisywań 81 Grabowskiego | "EEE: Kaas SAT 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. Pratowala bakterjolopiczna w Wilnie, Garbarska 1, | "A szki Ne 8 m. 

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie Pra os o ь zp" L ł l (W Bezdzietne małżeństwo 

przepisuje się szybko i dokładnie. Ed Kosztuje tanio. Warto się prze- poszu- pij i : i I 
Ceny bardzo przystępne. Zabiegi elektro kotiać. = RK ie mieszkania, 

światło-lecznicze. szające się w Kurjerze 
Wilefiskim“, 

Bruk, „Aux“, zeligowskiene 1: 

Sierakowskiego 10, m. 4. 
dła W. P.         

Sydawsa w imienin współwiaścigieli dózał Batorewias, 

  

a  


