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| W tak ciężkich dla kraju chwilach 

| społeczeństwo z naprężeniem осле- 

kiwało eksposć p. premjera o sytua- 

cji gospodarczej państwa. Spodzie- 

| wać się należało, iż przemówienie, 

| wygłoszone na posiedzeniu komisji 

| skarbowe-budžetowej senatu, zawie- 

| rać będzie wytyczne polityki gospo- 

| darczej kraju, obliczone na dalszą 

| metę. Pośrednio eksposć p. premje- 

| ra winno było się przyczynić do wy- 
| tworzenia tak niezbędnej w naszych 

wsrunkach atmosfery spokoju i zau- 

fania do poczynań rządowych i tem 
samem wpłynąć w sensie dodatnim 
na notowania giełdowe. 

Tymczasem przemówienie p. Grab" 
skiego, wyrażzjąc się banalnie, pozo- 

stanie jedynie wielki katzenjammer. 

Przemówienie to świadczy, że p. pre- 

mjer w dalszym ciągu kontynuować 

będzie politykę, którą w jednym z 
naszych artykułów określiliśmy: von 

Fall zu Fall. 
Porównejmy to eksposć z prze- 

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

ji wszystkie biura reklamowe w kraju i zagrańicą. | 

  

  

  

  mówieniem p. Grabskiego, wygłoszo- 

nem kilka tygodni temu wobec przed- 

"stawicieli prasy i kół finansowych. | 
Posrzednio p. Premjer przyczynę | 

załamania się złotego upatrywał * ' 

zerwaniu stosunków handlowych z, 

* Niemcami; obecnie musiał przyznać, | 

że tkwi ona w ujemnym bilansie 
handlowym. sl 

Jak widač z eksposė p. Premjer | 

nie przywiązuje dziś już wielkiej wagi | 

do realizacji urodzajów, ani też do 

pożyczki zagranicznej; a do niedawna , 

jeszcze miały to być czynniki decy- | 
dujące w naszem życiu gospodar” : 

czem. i 
W ustach p. Grabskiego došė dzi- | 

wnie brzmi powiedzenie, że liczył na | 

kraju. >   jakieś nowe ery gospodarcze. Dotąd 
była era polityki liberalnej; obecnie 

Wstepujemy were polityki protekcyj- 

        

P. Grabski zwyk! zapoczątkowywač | šci złotego wraz z jej 

Prenumeratę į 
S-to Jańska 1, Skład pa- Czynna 
Prenumaratę 1 ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 

  

MEBLE 
Szafy, stoły, gernitury salonowe, otomany, materece i t. d, 

ECA 

D.-H. WACŁAW MOŁODECK 
Wilno, Wileńska 8. { 

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

LEKCJE ŚPIEWU SOLOWEGO 
Wandy iocaylowsklej 

rozpoczęły się dnia 1 go września b. r. Ilość miejsc ograniczona. 

Zapisy oraz informacje w dni: powszednie cd 10 do 11 I od 3 do 4ej. 
Znejcmość nut konieczna. 

Bernardyński zaułek 3 — 8. 

ло
 о
О
И
 

w = 

  

Nowootworzony sklep win, wódek i towarów 
kolonjalnych pod firmą 

LITA 
przy uł. Wileńskiej Nr. 44-a (w pobi. mostu Zielonego) 

POLECA: wina, wódki, likiery pierwszorzędrych firm krejowych. 

Wszelkie towary kolonjalno-gastronomiczne w wyb. gatunkach. 
Ceny najniższe. 

  

_Exposć prem. Grabskiego. 
nej. Jadna i druga, bezwzględnie sto 

sowsna, jest błędna i szkodliwa. 

Jakkolwiek opiekę nad rodzimym 

przemysłem uważamy za potrzebną, 

nie można jednak zapoznawać całego 

szeregu spraw, nakazujących ograni- 

czania protekcjonizmu. Tymczasem 

doktrynerstwo, tak charakterystyczne 

dla p. Grabskiego, występuje w jego 

ostatnim eksposć w całej pełni. Za- 

powiedziany przez p. Premjera bud- 

żet, zabójczy dla naszego życia gos- 

podarczego a wynoszący 2 miljardy 

ałotych, musi być, zdaniem p. Prem 

jera, utrzymywany, mimo iż handel i 

przemysł jest zrujnowany. Oczywiście, 

twarde Życie wyleczy p. Grzbskiego i 

z obecnych złudzeń, jak już wyleczy- 
10 * poprzednich. 

Mówiąc o złotym polskim p. Grab 

ski nie uwzględnił niezbędnej równo- 

wagi, zachodzącej między stałą i peł- 

ną wartością pleniądza z jednej stro 

ny, a obiegiem pieniężnym z dru 
giej. 

P. Premjer wreszcie w swam ekspo- 

sė nic nie powiedzisł o nawiązaniu 

stosunków handlowych z naszymi 

bezpośrednimi sąsiadami. Widocznie 

p: Grabski świadom jest tego, iż nie , 
zostały wykorzystane wszystkie środ- ' 

będące w rozporządzeniu rządu, ' ki, 

o czem świadczy również obecna 

faza rokowań polsko-litewskich. 

Naogół eksposć p, Grabskiego jest 
przyznaniem się 

ljatywach, ostatnio w postaci drakoń- 

skich zarządzeń, bynajmniej nie pro- | 
wadzących do. celu. 

Przemówienie p. Premjera nie po- 
zostało bez echa, 

Giełda na nie zareagowała pod- 
import zagraniczny, który miał stwo- | wyżką kursu dolara o 65 punktów, własnemi siłami, 
rzyć warunki tańszej produkcji w|t. j. z 5.70 do 6.35. W ten sposób | 

wraca dawna bolączka dwukursowo* 

ciężko od- 
czuwanemi w kraju konsekwencjami. 

A śladem tego niewątpliwie dążyć 

będzie drożyzna, 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

leńskiego”" mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6w. 

do bankructwa | 
polityki gospodarczej, opartej na pe- 

od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 20, na te 
wiersz mi 

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

Dziwna rzecz. Pragniemy za wszel- a właściwie bezpro- 

ką cenę uchodzić za państwo zacho- | gramowości. 

dnio-europejskie, podczas, gdy ambi- | Czy współwinowajcą obecnego 

cjom naszym nie towarzyszą czyny. ' chaosu nie jest Sejm, który patrzy 
Godzi się zapytać, czy w którem -na wszelkie poczynania rządu z po- 

"kolwiek państwie zachodnio*europej- | dziwu godną pobłażliwością ? 

|skiem byłyby do pomyślenia 21-0 | Tylko śmiałe reformy,  zasto- 
miesięczne rządy gabinetu, który po: | sowane do wymogów życia ekono: 
%oli a systematycznie doprowadza micznego, znaczny wysiłek całego 
kraj do ruiny? Zdobyć się powinni: ! społeczeństwa bez względu na różni- 
śmy na odwagę i stwierdzić, że przy. ce społeczne i narodowościowe, 
czyna przesilenia gospodarczego, któ: wreszcie rządy parlamentarne—mogą 
re w ostatnich czasach przybrało za- wyprowadzić państwo z obecnego 

straszające wprost rozmiary, leży nie chaosu. 

w osobach, lecz w naszym programie 

gospodarczym, 

  

M. G—n. 

Mizorójsza mowa premjera Grabskiego 
WARSZAWA. 15.IX. (Pat.). Na dzisiejszem posiedzeniu senackiej ko- 

misji skarbowo-budżetowej w odpowiedzi na zapytanie kilku senatorów za- 
brał głos ponownie p. Prezes Rady Ministrów i minister skarbu Władysław 
Grabski. Na wstępie premjer odczytał głosy prasy niemieckiej o jego ostat- 
niem przemówieniu w których prasa niemiecka twierdzi, jakoby rząd pol- 
ski przyznał, że wojna celna z Niemcami była głównym powodem spadku 
złotego. Premjer stwierdza na podstawie protokułu swego przemówienia, 
że to nie odpowiada prawdzie. Powstały obecnie pewne niepokoje nie uzasad- 
nione co do zdolności płatniczych Banków. fikcja pomocy Bankom w kierunku 
uzupełniania aktywów prowadzona jest przez same Banki, a również przy 
pomocy rządowej. Polega ona przedewszystkiem na staraniu się o kredyty 

  

  

stwa Krajowego do którego kierowane są wszystkie lokaty funduszów rzą: 
dowych i samorządowych. W wielu bankach jest już duża poprawa. Cały 
szereg pytań skierowany był odnośnie do najważniejszych tematów naszej 
polityki celnej i zagadnienia protekcjonizmu. Jest to zagadnienie wyjątko- 
wo trudne i skomplikowane i dla tego zależy na zwołaniu w jeknaszyb- 
szym czasie rady gospodarczej, choćby prowizorycznej. 

Protekcji celnej nie należy rozumieć jako podniesienia ceł na przed- 
mioty pierwszej potrzeby i na przedmioty, króre nie są i nie będą produ- 
kowane w kraju. Błędne więc są informacje o podwyżkach celnych na ka- 
wę, herbatę i śledzie. Dotychczasowa reglamentacja ma głównie na celu 
nie powiększenie importu towarów w wyniku zakazu importu towarów z 
Niemiec. Wobec przewidywanego zaprowadzenia modus vivendi z Niemca- 
mi dotychczasowy system reglementacyjny zostanie zastąpiony przez nowy 
system reglementacyjny, ograniczający import luksusowych i półluksuso- 
wych przedmiotów, względnie przez system protekcjonizmu celnego, na 
przedmioty które mogą być. produkowane w kraju. 

Powinniśmy korzystać z własnej mąki i wypiekać chleb tylko z kra- 
jowej mąki. Niezbędne są zarządzenia analogiczne do zarządzeń Francji w 
kierunku dosypywania mąki żytniej do mąki pszennejprzy wypieku chleba. Wy- 
wóz pszenicy a przywóz jednoczesny mąki pszennej jest niedopuszczalny. 
Zasadniczo więc błędne jest mniemanie, jakoby zagraniczna polityka han- 
dlowa rządu miała przyczynić się do wzrostu cen w kraju. 

Co się tyczy wysokeści budżetu to-wielka praca dokonywana jest 
obecnie przez ministerstwo skarbu w kierunku redukcji wydatków państwa 
poniżej sumy dwuch miljardów. W sprawie osiągnięcia aktywności bilansu 
handlowego, to wiemy, że wykazuje sumę 60 miljonów złotych za import 
produktów spożywczych. Gdyby w sierpniu cyfra ta była usunięta, to zaa- 
wizowane Bankowi Polskiemu 25 miljon. złotych z eksportu zboża w mie- 
siącu sierpniu przyczyniły by się do równowagi bilansu handlowego już w 
miesiącu sierpniu. 

Dalej premjer wyjaśnia że Bank Polski ażeby uchronić od wstrząsu 
kraj zarządził restrykcje kredytowe nieznaczne. Przyniosły one dotychczas 
zaledwie 15 miljonów złotych. Jeśli odbiły się głośnem echem po kraju 
to było to głównie wskutek wtórnego działania Banków prywatnych. Gdy: 

| by ewentualnie zaszła dalsza potrzeba restrykcji kredytowych, byłyby one 
stosowane z daleko idącą oględnością i indywidualizacją. Społeczeństwo 
| pragnęłoby brać kredyty lecz nie oddawać i wszelkie żądania zwrotu sum 
„na termin pożyczonych poczytuje za pewnego rodzaju niesprawiedliwość. 
1 Na zakończenie premjer mówi o projektach emisji bonów dla inten- 
'dentury i złotego hipotecznego. Co do projektu emisji bonów dla inten- 
dentury to trzebaby bonom nadać prawo do płacenia niemi podatków, 
a w konsekwencji byłeby wypłata pensji urzędniczych w tych bonach. Jas 
ną jest nierealność tego pomysłu. Projekt emisji złotego hipotecznego, jest 
niczem innem, jak żądaniem powrotu do pieniędzy papierowych bez po- 
krycia. Zbawiennem środkiem naprawy jest między innemi, stały dopływ 

, kredytów zagranicznych. W tym też kierunku idą usiłowania rządu. 
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Srawa rokowan polsko-litewskich. 
į KOWNO. 15.1X. (Pat.) W sali litewskiego towarzystwa przyjaciół Ligi 

j Narodów odbyło się zebranie poświęcone sprawie rokowań polsko-litew 
"skich. Na zebraniu tem starły się dwa poglądy. 
į Dyrektor Banku Ziemskiego poseł Karvialis, jeden z przywódców 
|chrześćjańskiej demokracji, omawiając szczegółowo genezę. rokowań ko 
'penhaskich, zaznaczył, iż Kłajpeda, której Litwa nie zdołała odbudować 

oczekuje pomyślnych rezultatów rokowań. 
Wywody swe pos. Karwialis poparł danerni statystycznemi, wykazując 

«między innemi, że-gdy w roku 1913 na obszarze Kłajpedy czynych było 
31 tartaków to obecnie tylko 3. 

' Potem zabrał głos prof. Valdemaras, który ostro zaatakował rząd 
i wypowiedział się przeciwko nawiązaniu stosunków z Polską. 

Przemówienie swe zakończył on słowaini; „Jeżeli chcemy Litwy z Wil- 
nem i Kłajpedą to musimy zmienić dotychczażową politykę oraz ludzi.” 

zagraniczne. Akcja rządowa jest prowadzona przy udziale Banku Gospodar- 

4 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
imetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

5-o łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Wiadomości polityczne. 
  

W dniu 14 bm. rad- 
ca poselstwa związko* 
wego w Warszawie p. 
Biesiedowski zakomu- 

nikował dyrektorowi departamentu 
politycznego M. S. Z. p. Baderowi, 
że w dniu 20 b. m. przybędzie na 
kilka dni do Warszawy udając się za- 
granicę na kurację komisarz ludow: 
spraw zagranicznych związku Socjali- 
stycznych Republik Rad p. Cziczerin. 

‚ Ма zapytanie czy 
Udział Włoch Włochy będą uczestni- 
w konferen- czyć w konferencji mi- 
« sm” nistrów w sprawie bez- 

pieczeństwa, Chamber- 
lain odpowiedział, że nic co do tego 
nie może dokładnie powiedzieć, jed- 
nakowož jest to znamiennie, że Wło- 
chy przyłączyły się wraz z innemi 
mocarstwami aljanckiemi do zapro- 
szenia Niemiec do współudziału w 
tej konferencji. Cpamberlain odm6- 
wił udzielenia dalszych wyjaśnień w 
kwestjach politycznych. (Pat.). 

„Times* donosi z 
- Pekinu, że sytuacja w 
Chinach o tyle się po 
lepszyła, iż złagodniał 

wrogi nastrój przeciwko cudzoziem- 
«om. (Pat.). 
Só Kilku posłów partji 

= wszechniemieckiej 
7 asg wniosło na posied: 

niu austrjackiej rady 
narodowej w dniu 2 lipca r. b. inter- 
pelację w sprawie udziału. delegacji 
austrjackiej w międzynarodowym 
kongresie rolniczym w Warszawie. 
lnterpelacja twierdziła, że na kongre- 
sie tym panowała tendencja antynie- 
miecka. Przewodniczący delegacji 
austrjackiej minister rolnictwa Bu 
chinger odpowiedział na tę interpe- 
lację, że delegacja austrjacka dozna- 
ła od rządu polskiego nadzwyczajnie 
serdecznego przyjęcia a zatem o ja- 
kiejś antyniemieckiej tendencji pod- 
czas kongresu nie może być mowy. 

Działalność powstań:* 

Cziczerin wy- 
biera się do 
Warszawy. 

Poprawa sy- 
tuacji w Chi 

nach. 

O bezpie- (czą Druzów i ich opór 
<zeństwo Pa- przeciwko  francuzom 

skłoniły rząd palestyń- 
ski do poczynienia zarządzeń w celu 
przeszkodzenia ewentualnym napa- 
dom druzów na terytorjum palestyń- 
skie. „Times” twierdzi, że OGddZIBłA- 
mi druzów dowodzą byli oficerowie 
armji Fajsala oraz byli oficerowie 
niemieccy. (Pat.). 

Dnia 14 b, m. prze- 
Postula mawiał w Genewie hr. 
węgierskie. Appony, delegat wę- 

gierski przemówienie 

jego było znacznie spokojniejsze i 
bardziej umiarkowane niż mowa wy- 
głoszona przez niego w roku ubie- 
głym. Nie wywołało ono też żadnych 
rezultatów. Hrabia Appony dowodził, 
że obecna procedura, stosowana 
przez Ligę Narodów w sprawie mniej- 
szości nie odpowiada: potrzebom ży- 
cia i że należy wnieść do riiej sze- 
reg poprawek. Mówca wyraził prze- 
konanie, że pożytecznem byłoby, aby 
stowarzyszenia przyjaciół Ligi Naro- 
dów młały możność bezpośredniego 
wnoszenia do Rady Ligi Narodów 
swoich petycyj i propozycyj. Z punk 
tu włdzenia prawnego dezyderat de- 
legacji węgierskiej nie wytrzymuje 
krytyki, ponieważ prywatnym stowe* 
rzyszeniom ideowym dawałby te sa- 
me prawa, jakie mają państwa su- 
werenne. Hrabia Appony, sugerował 
również aby sprawy położenia mniej- 
szości narodowych były przekazywa: 
ne trybunałowi haskiemu. (lwaga hr. 
Asponyego uważana jest jako niere- 

elna gdyž decyzja naležy wyłącznie 
do Rady Ligi, ktėra tylko w wyjat- 
kowych wypadkach = zasięgać 
"opinii prawników haskich. S нЫ Donosza, że. Włóchy 
Geęzpie a konfereūeji mini 
granic wło+ strów spraw zagranicz 

skich. nych dorfiagać się bę- 

dą od Anglji gwarancji swych granic   'od Austrji, (Pat.). 
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Z SENATU. 
od 1—15, od 16—30, od 37—44, 
od 45—92, z tem, że przemówienia 
nad pierwszemi dwiema grupami nie 
mogą trwać dłużej niż 30 minut, zaś 
nad pozostałemi dwiema nie dłużej 
niż 15 minut. Projekt ustawy o wy: 
konaniu reformy rolnej w ostatecz: 

Posiedzenie konwetu Senjo- 

rów. 

WARSZAWA, 15.IX (Pat). Pod 
przewodnictwem marszałka Trąmp 
czyńskiego odbyło się dziś posiedze- 
nie konwentu Senjorów Senatu. Te: 
matem obrad były sprawy związane | nym brzmieniu przyjęty przez połą 

z nadchodzącą rozprawą plenarną | zone komisje Senatu będzie jutro 

nad projektem ustawy o wykonaniu | przedmiotem obrad komitetu techni- 

reformy rolnej. Postanowiono, że | ki ustawodawczej i języka prawnicze" 

rozprawa rozpocznie się we czwar: ; go komisji prawniczej Senatu, powo- 

tek o godz. 4 popołudniu, głosowa-  łanego do wydawania opinji co do 

nie zaś w poniedziałek dnia 21 b.m. | poprawności techniki ustawodawczej 

Po przeprowadzeniu dyskusji ogólnej, i języka wszelkich ustaw w Senacie 

dyskusja szczegółowa ma się toczyć rozważanych. _W skład komitetu 

nie nad poszczególnemi zrtykułami ' wchodzą: sen. Biały, sen. Nowodwor- 
ustawy, ale nad grupami artykułów, | ski i sen. Posner. 

      
  

Dwie konferencje równoległe. 

Pakt reński i arbitraż polsko-niemiecki. 

PARYŻ, 15.IX (Pat.). Dzisiejszy „Matin* pisze: Briand. nie zamierza po- 
wracać nięzwłocznie do Genewy, gdyż jutro i pojutrze odbędzie konferen- 
cję z ministrem Skrzyńskim. 

Potwierdza się wiadomość, że w Szwajcarji zbiorą się jednocześnie 
dwie konferencje równoiegłe. Jedna celem zawarcia paktu reńskiego, druga 
zaś dla załatwienia sprawy konwencji arbitrażowej Niemiec z Polską i Cze- 
chosłowacją. : 

Nie mniej przedstawiciele francuscy uznają za konieczne, 
strowie Benesz i Skrzyński wzięli udział w obu zebraniach. 

"Co się tyczy przyszłej konferencji ministrów spraw zagranicznych, to 
Briand i Chamberlain prowadzić będą z Berlioem w ciągu bieżącego ty- 
godnia rozmowy dyplomatyczne celem uniknięcia przyszłych niespodzianek 
w chwili rozpoczęcia rokowań. 

„Matin” sądzi, iż Berlin nie będzie czynił trudności, tembardziej, iż 
Chamberlain będąc w całkowitej zgodzie z Briandem i Skrzyńskim przeko- 
nany jest o konieczności wspólnych rokowań. 

aby mini- 

  

  

Sprawa bezpieczeństwa na wschodzie 
i zachodzie. 

PARYŻ. 15.IX. (Pat). „Le Gaulois” przypomina punkt widzenia Lon 
dynu, Berlina, Pragi i Warszawy w stosunku do sprawy bezpieczeństwa na 
zachodzie i na wschedzie i dodaje, że sposób, w jaki kwestje te zostaną 

rozstrzygnięte wykaże, czy Anglja jest skłonna przystąpić do systemu ukła- 
dów regjonalnych, zapewniających pokój europejski. Przy tej sposobności 
okaże się również stopień szczerości zamiarów Rzeszy, gdyż być mioże su- 
gerowane przez Niemcy rokowania w sprawie paktu bezpieczeństwa miały 
jedynie na celu uzyskanie wolnej ręki nad. Wisłą. 

BERLIN, 15.1X (Pat.). Francuski 

mał go na śniadaniu. 

  

nie przez artylerję ciężka rozmaitych 

  

nie-psty trąbią entuzjastycznie hym 

polskiej, w niektórych organach pra 

sy odzywają się poważne głosy, o- 

strzegające przed zbytniem optymiz: 

mem. Według „Kurjera Porannego”, 
sytuacja jest poważna. 

„pakt bezpieczeństwa w ten sposób 

się preparuje, jakby mocarze tego Świata 

chcieli wskazać, gdzie jest punkt naj 

słabszy w Europie, gdzie można bez- 

karnie uderzyć. Jeżeli bowiem Inaczej 
będą zegwarantowane granice Francji 

1 Beląji, a Inaczej granice Polski I Cze- 

chosłowacji; jeżeli najpotężniejsze mo- 

carstwo Europy ogłasza swoją bezinte- 

resowność w stosunku do granic Pol- 

s i, które Niemcy chcą zrewidować*— 

to wiadomo, co to znaczy I czem to 

się skończy. 
Dwa pakty bezpieczeństwa w Europie 

o niejednakowych gwśrancjach i o nie- 

jednakowej sile egzekutywnej, to znaczy 

nie pokój, ale — wojna”. 

Temu wątpliwemu sukcesowi na 

terenie stosunków międzynarodowych 

towarzyszy Spadek waluty raszej, 

który powagę Polski zagranicą osła 
bia. File nietylką zagranicą. 

ny na cześć sukcesów dyplomacji j 

  „złoty się chwieje. Chłopi wiedzą, co 
to znaczy. Oni znów za to zapłacą. Ludzi 
ogarnia rozpacz. Chłopi są rozjuszeni na 
rząd, Obojętnieją w stosunku do psń- 
stwa. Zaczynają się pochwały pod adre- 
sem „dawnych dobrych czasów”. į 

Zdawałoby się, że w takiej chwili 
należałoby wytężyć wszystkie siły by 

  

  
  z. НОНЕ 

Układ o bezpieczeństwie w oświetleniu 
niemieckiem. 

GDAŃSK. 15IX. (Pat). Dzisiejszy „Danziger Ztg” zamieszcza obszerny 
telegram z Berins, cdźwierciadlający za-ztrywania berlńskich sfer miaro- 
dejrych w sorawie układu o bezpieczeństwie. 

Niezwykle irteresu'ące te wynurzenia podają, że system proponowa- 

ny przez Francję wzajemnego uxładu wschodniego, dovrowadziłby do tego, 
że Nemcy był;by faktycznie z='qzane obecnym stanem rzeczy, a wszelkie 
próby w kierunku zmiany granic na wschodzie spotkałyty sę nztychmiast 
z przeciwem ze strony koalicji mocarstw europejsk ch. Dotychczasowe żele 
podejmosane w tym względzie rzez Fr n ję »obec kategorycznego oporu 
A gli: spełzły na niczem, jednakże konsekwentne stanowisko A gli w tej 
sprawie dzięki nieustannym wysiłkom polskiego ministra spraw zagranicz- 
nych zaczyna jak się zdaje w ostatnich dniach ulegać zmianie. į 

Wywiad udzielony przez ministra Skrzyńskiego paryskiemu „Matin” ; 
jest w tej mierze bardzo znamienny, dowodzi bowiem, że mamy tu do 
czynienia z połączenien. układu zachodniego z wschodnim. Jednakże | 
Niemcy, które mają w tej sprawie decydujący głos stoją nadal na stano- 
wisku* że to połączenie układów jest dla nich niemożliwe do przyjęcia, 
i że więcej nigdy pod żadnym warunkiem nie mogą się zgodzić na uzną- 
nie obecnych swych granic i ich utrwalenie. 

  

Niewyraźne stanowisko Włoch. 
RZYM. 15.X, (Pat.). W stosunku do konferencji ministrów spraw za: 

granicznych oraz paktu bezpieczeństwa jest rzeczą dość trudną przewidzieć 
dokładnie zamiary Włoch, gdyż prasa połurzędowa zachowuje naogół re: 
zerwę okazywaną w pałacu Chiggi. Wykazywane przez sojuszników zado* 
wolenie z powodu przyłączenia się Włoch do skierowanego do Niemiec 
zaproszenia uważane jest tutaj jako dowód ważności, jaką sojusznicy przy- 
wiązują do interwencji Włoch. 

  

Wacława Wallcka.  kolenie, zaprzedawali swe dusze du: 
9 * chom nieczystym, przemieszkującym 

| na moczarach i trzęsawiskach wśród 
[| l Il Caio? wiecznie szumiących trzcin i jakichś 

drzew, powykrzywianych jakby w kon- 
Juljan Stankiewicz, pan na Zwir- wulsjach. Drzewa te, nietknięte ludzką 

dziach i Surmontach, należał do sta: | ręką, próchniały ze starości i obalały 
rej bojarskiej rodziny, znanej już w się do gnijącej wody, tam zarastały 

|w masach ludowych ożywić  patrjo- ; 
tyzm państwowy. A tymczasem cóż 
się robi? 

„kiedy ogólne niezadowolenie docho- ; 
dzi de punktu kulminacyjnego, rozpo- | 
czyna się dobijanie pseudo reformy rol 
nejw Senacie natle hałasu zjazdu ob- 
szarniczego. T:lko szaleńcy mogli wy- ; 
brać taką chwilę na ujawnienie ah 
względności swych klasowych egoiz- 
mów. Reforma rolna jest sprawą hone- | 
ru państwa polskiego. 

Państwo polskie w 1920 r. zaciągnęło 
wobec swych cbyweteli diug, dotąd nie 
spłacony I ten dług, przypieczętowany 
krwią cbrońców Ojczyzny musi spłacić 
Reforma rolna od lipca 1920 r. jest obo- 
wiązującą ustawą, która dotąd nie została 
wykonana Chłopi mają za sobą prawo”. 

Pesymistycznie również uspogo* 
biony jest genewski korespondent 
„Robotnika”, który uważa, że tego 

Grzeczności francusko-niemieckie. 

minister oświaty de Monzie złożył 

dziś przed południem wizytę pruskiernu ministrowi oświaty, który zatrzy- 

Polscy oficerowie we Francji. 

CHALON SUR MANE. 15.IX. (Pat). 
polskich, składająca się z 17 generałów i pułkowników z generałem 

gowskim na czele. Wycieczce towarzyszy francuski generał Tousson. 

W dniu 16 b. m. wycieczka obserwować będzie z Mailly ostrzeliwa- 

Przybyła tu wycieczka wow 
eli- 

objektów. Dnia 18 b. m. wycieczka 

zwiedzi pole bitwy pod Verdun, — poczem powróci do Paryża. 

  

Przegląd prasy. 
Echo obrad genewskich. — Światła I cienie. — Pod znakiem 

niepewności. 

Podczas gdy urzędowe „Paty” i roczne osrady Ligi Narodów są da- | 
jleko mniej owocne od poprzednich. ' 

„Przed rokiem prace Zgromadzenia 
gromadziły się, postępowały. Bywały nie- 
porozumienia, ścierały się poglądy i bra- 
kło tej wzruszającej „jednomyśtności* 
francusko angielskiej, o której mówią pp. ! 
Chamberlain I Briand, ale zato różniące 
się poglądy Mac Donalda i Herrlota sto 
pniowo w toku obrad zbliżały się, tworzy- 
ła się opinja wspólna, jawnie, pod kryty 
cznem oklem całego świata. Dziś mamy 
mdłe oświadczenia na Zgromadzeniu, 
plotki i pogłoski po kuluarach Ligi i po ; 
kawiarniach genewskich, I w rezultacie | 
sytuację mglistą I niewyraźną*. 

Niejssna sytuacja odbija się na 
stosunku do Rzeczypospolitej i do 
przyszłego jej bezpieczeństwa. 

„w jaki sposób Pakt reński przenie- 
słony będzie równie na Wisłę — nic ne- 
razie nie wiadomo. Wysłano już zapro- 
szenie do niemłeckiego Rządu na przy- 
szłą konferencję, ale nie postanowiono 
jeszcze nic pozytywnego w kierunku u- 
działu innych Państw zalnteresowanych, 
przedewszystkiem — Polski.” 

Pogodniej na te sprawy spogląda 
p. Kazimierz Smogorzewski z „Rzeczy- 
pospolitej”. Widzi on nawet pewne 
sukcesy nasze odniesione nad Niem- 
cami, którzy chcieli izolować nas i 
uzyskać w stosunku do Polski zu: 
pełna swobodę ruchów. W każdym 
razie mogło im się udać tyle, że Pol- 
ska poniosłaby odpowiedzialność za 
niedojście ds skutku paktu reńskiego. 

„To nam groziło. Ale do tego nie do- 
szło, bo Francja danego słowa dotrzy- 
muje, a p. Chamberlain z łatwościę się 
zorjentował, iż zwoływanie dwu uddziel- 
nych konferencji więcejby paktowi reń- 
skiemu zaszkodziło, niż pomogło. 

Więc odbędzie się jedna konferencja z 
udziałem Polski i Czechosłowacji. Odbę 
dzie się prawdopodobnie w październiku, 
już po zamknięciu Zgromadzenia L. N., 
na ziemi szwajcarskiej (w Lozannie, Lu- 
cernie lub w Lugano), P. Skrzyński z epi- 
zodu rozmów genewskich wychodzi o- 
bronną ręką Oczywiście ntebezpieczeń- 
stwo osaczenia, izolowania lub skierowa- 
nia na nas złego humoru europejskich 
„przyjąciół pokoju* — wcale nie minę- 
io. O tem p. Skrzyński nie zapomina. 
A jego czujność dotychczasowa jest 
gwarancją jego czujności p'zyszłej”. 

Tak to naprzemian Światła i cie- 
nie padają na umysły nasze z gene- 
wy. Kto zgadaie dziś, jaki będzie o- 
stateczny winik bezkrwawych walk, 
tam staczanych? 

  

  

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
wyszła z druku 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja 

LUDWIKA AB RAMOWICZA 

(ZIERY WIEKI DRUKARSTWA w WILNIE (5-14) 
Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 

Mieszkać tu — to nikt nie mieszkał, 
— on tylko i duszyczki niechrzczone. 

W okolicy Żwirdź i Pełdzinu było 
właśnie wielaie bagno takie, otoczo- 
ne wielkim borem, stanowiącym 
część oibrzymiej puszczy, leżącej na 
zachód od Dubissy, a na północ od | 
Niemna. Bagno to zwano od rzeczki, 

  

wieku XV ym. Nazywano go niekie: 
dy też Bilewiczem, a pieczętował się 
herbem Mogiła Pierwsza. Dumny był 
pan, lubił być pierwszym wszędzie i 
w kaszę napluć sobie nie dał. To 
też ciągle był z Kimą w niezgodzie, 
m że rąbać się nie lubił, więc wciąż 
się tylko sądził; prawo znał znakomi: 
cie i zawsze wygrywał: w trybunale 
litewskim i na roczkach, i w sądach 
grodzkich. Zresztą była ta znajomość 
prawa u Stankiewiczów w rodzie, i 
nawet ciężkie sprawy o czary sądzi- 
li u siebie na wsi. Stankiewicze Bi: 
lewicze występowali wtedy w roli sę- 
dziów, a potem woźni „zeznawali re- 
lację” do grodu o dokonanym sądzie. 

Żmudź ciemna, przesądna, gdzie 
jeszcze w wieku XVym, a nawet 
XVl-ym czaiło się stare pogaństwo, 
w każdej wsi miała własnych czarow- 
ników i czarownice. Praktykowali 
swoje rzemiosło z pokolenia w po- 

mchem wilgotnym i cuchnącemi wo- 
dorostami. Wśród tej przyrody, która 
żyła rozkładem, moc było pachaących, 
dziwnych ziół, całe sploty niebies' 
skookich niezabudek — tak bujnych, 
że jak oczy niebieskie patrzyły w dal 
słoneczną; rosły tem też całe łany 
storczyków odurzających-białe, liljo- 
we, a wczesną wiosną było to — 
wszystko podszyte bielą cudownych 
konwalij. Piekne były te równiny, po- 
kryte moczarami, dzikie jakieś, choć 
pełne słońca, w którem dojrzewaly 
trujące jagody i barwiły się przepy* 
sznie orgromne muchomory. Młode 

tu płynącej Bibirmy, a wiedźmy wsi 
okolicznych miały tu swego pana — 
Gabrjela. 

Jedną z takich czarownic była 
Anna Strycharzowa. Oddawna już do 
kościoła nie chodziła — chcdziła jak 
była dziewuchą małą, a i potem, gdy 
się pokochali z Kazimierzem. Kazl- 
mierz wolny był, rzemiosło znał, z 
wolną mógł się ożenić, ale nie przyl- 
gnęła mu dusza do Anny i w niewo- 
lę się zaprzedał, bo pan Stankiewicz 
nie dał jej inaczej, jak po obietnicy, 
że i on poddannym jego będzie. 

| Mówili: oczarowała go, — nieinaczejl 
  

wiedźmy — czarownice lubiły tu prze- Aż tu dziwol — ślub wzięli w koście- 
bywać dla zbierania ziół, lecz nigdy |le i zaczęli żyć cicho a pracowicie. 
w tem słońcu się nie opalały, stare Dziwili się wszyscy, bo to Anna z ro- 

je najwyżej i zawsze któreś nie- 
chrzczone umrze, drugie niby żyje i 
czasem nawet jest, rośnie, ale tyl- 
ko do 16, 18 lat. Potem raptem jak- 
by mu kto życie zdmuchnął z twarzy 
— rumieńce słońce na bagnie wy- 
dziere, a oczy patrzą tak nie po ludz' 
ku mądrze — wiadomo, czarodzieje. 
Dobrze jeszcze, gdy tylko znachorem 
taki zostanie, ale niech będzie dzie- 
wucha, to już pewne, że odda się 
złemu duchowi tsm — na moczarach 
na Bibirwach. Tak było i z Anną: 
dziewuchą była naschwał da lat 16 stu, 
ale potem matka musiała cddać ją 
panu Swemu tam — na Bibirwach— 
może nie chciała, pewnie nawet nie 
chciała, bo powiadają, że ze zgryzo- 
ty umarła zaraz potem. Chowała się 
Anna w pustej chacie. Chatę tę każ- 
dy omijał, tylko Kazimierz Strycharz 
nie ominął, oczarowała go: został. 
Chata poweselała. Rumieńce wróciły 
Annie. | przyszedł dzień, gdy niósł 

Zając na łowach. 
(Z bajek Kryłowa). 

Starego niedźwiedzia odszukawszy ślad, 
połączonemi siły 

na wroga zwierzęta hurmem się rzuciły 
i olbrzym w walce padł. 

Radość i działy. 
Zajączek mały 

też skądciś wylazł, po łup śmiało 
sięga: 

łaps niedźwiedzia za ucbo i urwać się 
stara. 

— EJ tam! — ktoś krzyknie. — A ten 
niedołęga 

czego chce tutaj? Na łowach nikt go 
nie widział, 

teraz się zjawia po przydział? 
Wara! 

— Ależ przepraszam, panowie, — 
Zając odpowie: 

Gdy się niedźwiedź w gąszcz 
zaszył, 

kto go stamtąd wystraszył? 
Słowo bonoru, to zasługa moja, 
bo mu takiego napędziłem boja, 

że jak niepyszny prosto na 
was gnał. 

Zwierzęta w śmiech. Przecbwałka 
i Zająca 

aż nazbyt była rążąca, 
ale przyznano mu dział. 

* 

Cboć samocbwalstwo śmieszy. Samo- 
cbwalcom przecie 

niezgorzej bywa na świecie. 

Benedykt Hertz. 

L gaūstų bałtyckich. 
Estonja. 

: Моша ustawa o poborze do 
wojska. 

TALLIN. 14.IX. (tel. wł.). Rząd 
uchwalił projekt ustawy o odbywa- 
niu służby wojskowej w republice. 
Ustawa będzie wniesiona do rozpa- 
trzenie w konstytuancie. Wiek poboro- 
wy 20 lat. Termin odbywania służby 
wojskowej w piechocie — 18 mies, 
Według brzmienia tej ustawy, wzbro- 
niono wszystkim osobom w służbie 

, czynnej należeć do partji politycznych, 
towarzystw lub związków. 

MOMTE 
Nowa ustawa o służbie woj- 

skowej w S S.S.R. 

MOSKWA. 13.IX. (tel. wł.). Rada 
wojenna S$ S.S.R. opracowała nowy 
projekt ustawy o służbie wojskowej, 
który ma być wkrótce zatwierdzony 
przez prezydjum „CIK'a”. 

Wszyscy pracujący obywatele od 
19 do 40 lat włącznie podlegają 
słuzblie wojskowej. Obowiązkowa służ- 
ba wojskowa składa się z 1) przygo- 
towania  dopoborowego, 2) służby 

czynnej, 3) rezerwy. 
| Dla obywateli nie pracujących, 

t. j. burżuazji, ustawa przewiduje zu- 
pełnie inny sposób odbywenia służby 

(w wojsku, a mianowicio wykonywa- 
nie niższych funkcji służebnych po- 

; zalinjowych. 

Eksport zboża. 

| Moskiewski „chlebo produkt” za- 
kupił w miesiącu sierpniu w gubernji 
Połtawskiej 650 tysięcy pudów zboża. 

į W najbliższym czasie „chlebo: 
'produkt” wywiezie z tego do Łotwy 

i Finlandji 60 tys. pudów. 
| Do portu Bardiaūskiego przyby- 
„ły już angielskie i włoskie statki po 
"zboże; a również oczekiwane jest 

  

  

    

  

    
i 
' 
| 

M przybycie innych okrętów. 

zyką i sutym poczęstunkiem, ale nie 
odważyła się. | dobrze zrobiła, — 
dwa lata tylko było spokoju i wesela. 
Przyszła znowu wiosna — jakaś zim- 
na, mglista. Anna o świcie powiła 
chłopaks. Dziecko zdrowe było, silne, 
ale ledwo ojciec je wziął, by jaknaj- 
prędzej do chrztu zanieść — až rap-. 
tem zsiniało całe, i już był trupek. 
Widziano potem, jak duszyczka nie- 
chrzczona na czworaczkach pobiegła w 
stronę Bibirwy. Aana wyzdrowiała; 
ale była to już inna Anna: patrzala 
znowu na ludzi oczyma wszystko 
wiedzącemi, do kościoła nie chodziła, 
ze starszym chłopcem nie przestawa* 
ła, | chłopak biegał za ojcem, ona 
zaś często ginęła na całe tygodnie, i 
nie wiedzieć, gdzie było jej szukać. 
Kazimierz milczał, nie skarżył się ni* 
komu, bo kochał żonę i bał się, by 
Aany nie okrzyknięto za czarownicę: 
Milczał nawet wtedy, gdy w kilka dni 
po pogrzebie niechrzczonego dziecka   

Kazimierz małego synka do kościołe, | znalazł mogiłkę rozkopaną, trumien* 
— zaraz po urodzeniu prędko, pręd: kę pustą, Krzyżyk wywrócony. Pręd“   

  

zaś brzękły jakoś, a niezdrowa bla- 
dość twarzy każdą wiedźmę odrazu 
podawała w podejrzenie: ...,z nim się 
zna, w jego królestwie przebywa, 
igry nocne na moczarach odprawia”. 

w 

dziny czarowników była, nikt się z 
nimi krewnić nie chciał — i tylko 

,pod przymusem panów.Chata ich by- 
a smutna, ponura; dzieci się tam   nie chowały: urodzi się jedno, dwo- 

ko chrzcił swego synka, a po chrzcie 
św. razem z kumem do chaty wraca: 
li, i kum cały wieczór na skrzypkach 
przygrywał. Nawet kuma już, już 
chciała zajść do Anny, zwabiona mu- 

*ko mogiłkę zakopał darniną pokrył 
krzyżyk głębiej wetknął. Jakoś nikt 

; nie spostrzegł. 

(D. n. c) 

  

  



        

  

Nr. 209 (361) 

Z posiedzenia Komisji 
Technicznej. 

Na ostatniem posiedzeniu Komi- 
sji technicznej, która się odbyła dn. 
10 b. m. załatwiono kilka spraw. 

Na wstępie posiedzenia odłożono 
sprawę projektu bramy w ogrodzie 
po Bernardyńskim, z powodu nie- 
obecności projektodawców. Zgodnie 
z rozpatrzonym projektem robót in- 
żynieryjnych (miejskich) na rok 
przyszły Komisja techniczna projek- 
tuje przeprowadzenie już programo- 
wo ustalonych następnycych robót. 

1) Częściowe przebrukowanie, o- 
raz ułożenie z jednej strony chodni 
ków betonowych na ulicach Legjo- 
nowej i Konarskiego; 

2) Urządzenie skweru przy zbie: 
gu ulic Konarskiego i Legjonowej, na 
placu składów wojskowych; 

3) Dla lepszego połączenia Za- 
kretu z miastem komisja projektuje 
wybrukować ulicę Zakretową, oraz 
ułożenie tam chodników betonowych. 

Następnie komisja projektuje wy- 
brukoweć i ułożyć chodniki na na- 
stępnych ulicach: na ul. Archaniel- 
skiej, Rydza Śmigłego, oraz na Zwie- 
rzyńcu: na ul. Inflaackiej, Gedymi 
nowskiej, Dzielnej i Zana, oraz prze- 
łożenia bruku na Sołtaniszkach, oraz 
połączenia ul. Makowej z Kijowską 
gdzie mają być ułożone chodniki 
betonowe, poprawienie bruku na ul. 
Kościuszki jak też  zabrukowanie 
zauł. Polowego, część traktu Mala 
ckiego, uporządkowanie ul. Kalwa- 
ryjskiej, oraz rozszenie jej około mo- 
stu Zielonego. 

Następnie komisja projektuje na 
prawić trakt Wiłkomierski, szosę wił 
komierską, ul. ll gą Raduńską, orsz 
ul. Rosa do cmentarza. 

Ogółem komisja projektuje w ro 
ku 1926 ułożyć 30 tysięcy metrów 
kwadratowych chodników betonowych 
i 100 metrów kwadratowego bruku 
maziowego. 

Następnie komisja projektuje w 
związku z obecnie przeprowadzonem 
umocowaniem brzegów Wilji od 
mostu Zielonego do szpitala św. 
Jakóba, urządzić bulwar na brzegu 
rzeki Wilji od mostu Zielonego koło 
szpitala św. Jakóba i dalej do mostu 
Zwierzynieckiego. 

Brzeg wymienionego bulwaru bę 
dzie żelazno betonowy. 

Następnie komisja biorąc pod u- 
wagę niedołężne prowadzenie 
robót przy uregulowaniu ul. Góra 
Boufałowa przez przedsiębiorcę Stab- 
rowskiego postanowiła zerwać z nim 
umowę, a dalsze prowadzenie wy- 
mienionych robót najprawdopodobniej 
komisja powierzy inż. p. Zagórskiemu. 

Następnie komisja przyjęła pro 
jekt sekcji technicznej na budowę 
budki dla transformatoru przy ul. 
Jakóba Jasińskiego. 

W końcu kwestja urządzenia za- 
kładu do palenia śmieci: została od: 

łożoną do czasu powzięcia informacji 
jak ta sprawa została załatwioną w 
innych miastach. 

Na tem posiądzenie zostało za- 
kończone (i). 

    

    
‚ » — Егда! ' ‚ 

jest istotnie towarem 

najlepszej jakości. 
* 

L Bialorusį Sowieckiej. 
Wykłady w zakładach mauko- 

wych. 
W wyższych zakładach naukowych 

Białorusi Sowieckiej wykłady rozpo- 
czną się dn. 1 października, w tech- 
gikum zaś od dn. 15 b. m. (l). 

Komisje pomocy dzieciom. 
Prezydjum C. K. М. — В. 5. S. R. 

zatwierdził ustawę o komisjach po- 
mocy dzieciom przy C. K. W., oraz 
przy okręgowych i rejonowych ko- 
mitetach wykonawczych. (I). 

  

    

Ś. p. Wacław Ghomiczewski. 
W dniu 15 b. m. o godz. 2-ej w 

nocy w Zaciszu, koło Rudziszek zmarł 
na anewryzm serca w: wieku 46 lat 
znany i wielce szanowany š. p. Waclaw 
Chomiczewski, właściciel apteki na 
Pohulance. Zmarły, odznaczając się 
niezkazitelnym charakterem i niespo- 
tykaną bezinteresownością, należał do 
nielicznych jednostek, które zawsze 
špieszą z pomocą, gdzie zachodzi 
potrzeba. Pomoc swą okazywał zaw- 
sze w formie bardzo subtelnej i przy- 
jaznej. 

Od najmł>dszych lat był wierny 
idei niepodległośctowej. Jego miesz- 
kania bądź w Grodnie, w Wilnie, lub 
Oszmianie, za czasów walki z cara- 
tem były stela otwarte dla bojow* 
ników niepodległosci. 

Odezwy, „Teka”, „Polak“, „Robot 
nik* przez szuflady materjalni aptecz- 
nej ś. p. Chomiczewskiego, szły w 
szereki Świat. Mieszkanie „obywatela 
Wacka" (nie należał do żadnej partji) 
było przystanią, gdzie każdy ścigany 
polityk był przyjmowany serdecznie.To 
zacoe serce przestało bićl Ogólny 
żal wszystkich, którzy kiedykolwiek z 
nim się zetknęli, towarzyszyć będzie 
mu do grobu. 

Przyjaciel ludzkości i najszczyt- 
niejszych ideałów niech śpi w 
spokojul 

Ciało zmarłego zostanie przywie- 
zione do Wilna. 

    

  

Rozpoczął się rok szkolny... 
Szkoły powszechne powinny być już 

uruchomione. 

Powinny, ale czy są? 

* Zewsząd słyszymy skargi. Połowa wrze- 

śnia minęła, a dzieci tułają się od uczelni 

do uczelni, tuła się również I błąka nauczy 

cielstwo. Nikt nie wie, gdzie jego miejsce, 
nikt nie wie, kiedy ma pracę rozpocząć... 

Podobno jest ktoś, co powinien o tem 
pomyśleć. Szkoły powszechne mają prze- 

cież naczelnika. Ale co on robi? 
Widzimy tylko bezhołowie. 

Opowiadano nam, że jakiś malec otrzy- 

mał wskazówkę, że ma się udać do szkoły 

X. Pobył tam dzień. Przychodzi nazajutrz. 

Okazuje się, że szkoła X została przezna- 

czona dia dziewcząt; chłopcu kazano więc 

iść do szkoły Y. Pobył dzień w owej szkole 
Y.. Przychodzi następnego dnia. Odsyłają 

go. Szkoła Y ma być wyłącznie dla „anor- 
malnych”. Malec ma tedy pójść do szkoły 
Z. Czy zostanie juź w niej—niewiadomo, 

bo dotąd zwierzchność nie może się zdecy- 

dować, kto ma w niej uczyć. 

A nauczycieli pan naczelnik — jak sły- 

chać — nasprowadzał z rozmaitych stron i 

nie wie, co z nimi robić. Niektórym płaci 

odszkodowania i odsyła, skąd przybyli. 

Oczywiście, płaci nie z własnej kiesze- 

ni, ale z pieniędzy, które wnosimy w formie 

podatków. 

Czy nie byłby czas doprowadzić do 
przytomności te niesłychane „porządki”? 

  

    

Sprawa teatralna. 
„Dobrze niebardzo*, jak mawiał 

Sabała w Zakopanem, będzie teatr 
dramatyczny na Pohulance, a śpiew- 
ny w Luta, zamiast jakby sensi 
rozmiary gmachów nakazywały na 
odwrót. 

W ogromnej widowni, na scenie 
tak dużej, jak bodaj żadna w Polsce, 
ginąć będą drobniejsze i mniejsze 
rzeczy np. salonewe, Fredro, komedje 
potrzebujące dla harmonji swoich 
przedstawień ciaśniejszego kontaktu i 
zbliżenia do publiczności. 

W Lutni natomiast, tłoczyć się i 
dusić będzie kazda operetka, o ope- 
rze nie ma co i mówić. Orkiestra 
rozbijać będzie bębenki w uszach 
słuchaczy, a ciasnota sceny nie da 
rozwinąć się żadnym efektom więk- 
szych rozmiarów. A garderoby w 
Lutni? Wszak tylko cyganie w bu- 
dach jaimarcznych dający przedsta” 
wienia, mają takie „wygódki*, jak 
nasi nieszczęśni męczennicy sztukil 
Ciasnota, nisko zbudowane koło ma- 
łej scenki i tak straszliwie szpetnej, 
i brudnej widowni, nie są to zaiste 
oprawy i dodatki ułatwiające zadanie 
śpiewnego teatru. 

Stokroč lepiej i praktyczniej by 
było gdyby Reduta osiadła w odpo- 
wiednio odswieżonej i przerobionej 
Lutni, której brud i szpetota jest 
urągowiskiem i wstydem dia miasta, 
a opera i operetka po dawnemu re- 
zydowały na Pohulance, nie wyma- 
gając może tak wielkich przeróbek 
jak te, które obecnie są tam doko- 

nywane. 
Przytem, ponieważ stwierdzonem 

zostało że publiczność chodzi chętniej 
na operetkę, niż na teatr drama- 
tyczny, i chętniej do blizkiej Lutni, 
оёё па Łysą i Szklanną górę Pohu- 
lanki, należało by już podzielić szan- 
se powodzenia, i nie kłaść wszyst: 
kich atutów po stronie przedsiębior- 
ców imprezy operowej Lutni, która 
będzie też miała i swój organ, w po- 
staci szpalt Słowa, zapełnianych przez 
p. Cz. Jankowskiego. 

ES R JĘĘECR WF E 

+ Nie ulega wątpliwości że wysokie 
znawstwo muzyczne p. Redaktora, 
jego wszechstronna znajomość sztuki 
i kunsztu życia, pozwolą mu zapano-. 
wać nad trudnościami i zawładnąć 
Iwią część wileńskiej publiczności dla 
siebie; znając jego popularność i tu- 
tejszość, nie popełnia on w całej tej 
imprezie ryzyka. Inna rzecz jak na 
tem wyjdzie Reduta, ten ptak rajski, 
bo nie umie siąść na przyziemnej 
gałęzi materjalnych interesów. 

A no, zobaczymy! Aby pesymiści 
się mylili, a optymiści mieli słuszność, 
ale sezon teatralny w Wilnie rozpocz- 
nie się pod nie miłemi auspicjami 
antagonizmów, nieodpowiedniego roz- 
mieszczenia, i niechęci najrozmait- 
szych, których tak łatwo było w porę 
unikcąćl 

Teatroman. 

| Z 

Lycie QOspoddrcze. 
Bilans Banku Polskiego. 

Bez względu na trudności walu- 
towe bilans Banku Polskiego na dzień 
31 sierpnia przedstawia się dość Ко- 
rzystnie: pokrycie kruszczowe mimo 
znacznego odpływu walut uległo bar- 
dzo małej zniżce, wynoszącej około 
400 tys. zł.; jeżeli zaś uwzględnimy 
zmniejszenia się obiegu banknotów 
(o 5.624 tys, zł.), okaże się zwiększe- 
nie pokrycia procentowego biletów 
bankowych w obiegu, których w dn. 
31 sierpnia było 439.531 tys. zł., (jest 
to najniższa w r. b. cyfra obiegu bi: 
letów bankowych). 

Portfel wekslowy — w związku z 
przeprowadzonemi w 3:ej dekadzie 
sierpnia restrykcjami kredytowemi — 
umniejszył się o 7,436 tys. zł. 

Wobec przeprowadzanych restrykcji 
kredytowych podjęto z rachunków 
żyrowych 26 mil. zł, tak, że zobo 
wiązania z tego tytułu wynoszą na 
ultimo sierpnia 45,100 tys. zł. 

Z bilansu na dzień 31 sierpnia 
widzimy, że Bank Polski zdołał wy- 
puścić wszystkie monety srebrne i 
bilon, który swego czasu kupił na 
własność Skarbu Państwa. 

Inne pozycje bilansowe nie wyka- 
zują znaczniejszych zmian. 

czy m 
List do Redakcji. 

Do Redakcji „Kurjera Wileńskiego". 

Sz. P. Redaktorzel 
Wobec nieustsjących ataków ze 

strony „Kurjera” na osobe moje mu: 
szę zażądać od Sz. Redakcji zadość- 
uczynienia, a mianowicie: W artyku- 
ie z dnia 8.1X.25. „Samobójstwo czy 
mordestwo?” autor artykułu niepod- 
pisanego, stawi mi bardzo ostre za- 
rzuty tem więcej iż powtarzane są 
one niejednokrotnie. Żądam wykaza- 
nia mi nazwiska osób, którzy podali 
fałszywe informacje. — Chcę ich po: 
ciągnąć do odpowiedzialności sądo- 
wej. W razie o ile by tajemnica re 
dakcyjna do tego dopuścić nie była 
w stanie, to niniejszem oświadczam, 
iż Redakcję „Kurjera Wileńskiego” 
pociągam do odpowiedzialności są- 
dowej. — W stosunku zaś istotnego 
p.Redaktora w osobie p.B. Hertza po- 
zostawiam w obec stałego uchylania 
się widzenła się ze mną wolną 
rękę. 

Pozost. z Sz. i Pow. z jakiem u: 
praszam o podanie powyższej wiado- 
mości w swym poczytnym Dzienniku. 

Witold Kucewicz. 
Przypisek Redakcji: 
Uważamy za konieczne zazna- 

czyć, że     
Dzielnie stawał w polu i wroga bił śmiało, 
aż skapitulował przed Zosieńką małą. 
Kiedy ją w teatrze ujrzą jego oczy, 
mało, że z fotelem na scenę nie skoczy. 

  

Samobójstwo 

RES K 

Udział przemysłu w. targach 
3 wschodnich. 

! Przemysł polski reprezentowany 
jest na tegorocznych targach wschod- 
nich stosunkowo dość wystawnie. 

„Przemysł metalowy reprezentuje sze- 
jreg firm krajowych, wśród nich zaś 
na pierwsze miejsce wybija się gru 
pa górnośląske, jednakże takie firmy 

jjak Cegielski, Zieleniewski, Lilpop, 
,Lebenstejn, były na targu nieobec- 
jne. Przemysł włókienniczy repre- 
zantowsły firmy łódzkie, wśród któ: 
rych brak zakładów żyrardowskich. 
Przemysł chemiczny jest prawie nie- | 
obecny. Przemysł. spożywczy Jest | 
najsilniej reprezentowany tak w for- 
mie produktów fabrycznych, jak i, 
przetworów produktów rolniczych. —, 

Pokazy przemysłu artystycznego 
są bardzo skromne. Przemysł gumo- 
wy również jest słabo reprezentowa: 
ny. Natomiast pokazy przemysłu za- 
bawkaskiego | garbarskiego pod 
względem ilości i różnorodności oraz 
jakości, zwracają na siebie uwagę. 
Nasiennictwo wystąpiło dość silnie. 
Wystawa hodowlana obejmuje pokazy 
trzody chlewnej, owiec i kóz. Prze” 
mysł rolniczy w pierwszym rzędzie, 
przemysł cukrowniczy jest słabo re- 
prezentowany, gdyż z ważniejszych 
cukrowni tylko Chodorów wystąpił na 
obecnych targach. Przemasł spjrytu* 
sowy jest prawie nieobecny. Zagra- 
niczny przemysł również jest stosun- 
kowo słabo reprezentowany. — Ofi- 
cjalnie biorą udział Francja i Rumu- 
nja, ponadto zaś występują w gru- 

; pach Rosja sowiecka, Bułgarja, Jugo 
| sławja, Węgry, Danja, Szwecja i Ho- 
| landja. 

  

  

Teatr Polski 

Dziś po raz drugi 

„Chrześniak wojenny” 
farsa Hennequin'a i Veber'a 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

| PEOZIESZRAAWD 0   

FAkuszerka-masażystka 

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

orderstwo? 
1) sprawy sądowej p. Kucewicza 

oczekujemy ze spokojem; 
2) p. B. Hertz nie jest żadnym 

„faktycznym* redaktorem, ale tylko 
współredaktorem „Kurjera“; 

3) nikt w Redakcji nie uchyla się 
od widzenia p. Kucewicza, ale nikt 
też nie jest obowiązany oczekiwać 
go o każdej porze, kiedy mu sie 
przyjść zechce. Niech się zjawi w 
godzinach przyjęć, a zastanie, kogo 
Szuka. 

A 

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

Walka deszczu ze śniegiem 
w Zakopanem. 

Po onegdajszym deszczu spadł 
w zakopanem śnieg, który pokrył 
także niższe szczyty. Kopa Królowej 
i cała Hala Gąsienicowa pod šnie- 
giem. Na dole pada deszcz. 

| Uroczystości poznańskłe. 

į Prezydent Rzeczypospolitej doko- 
jnał dnia 13 b. m. otwarcia ogrodu 
,szkolno-botanicznego. Prezes rady 
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m. pośpiesznym pociągiem o godz 
23 m. 55 z powrotem do Warszawy. 
Również minister spraw wewnętrz- 
nych Raczkiewicz wyjechał z Pozna* 
nia. 

Odpowiedzialność za aferę 
Iwowską. 

Onegdaj prezes ministrėw Grab- 
ski odbył konferencję z prezesem 
Banku Gospodarstwa Krajowego, p. 
Steczkowskim, i ministrem sprawie- 
dliwości, Żychlińskim, w sprawie u- 
stalenia odpowiedzialności osób, wplą* 
tanych w znaną czekową aferę Iwow- 
ską. 

Uregulowanie ruchu samocho- 
dowego w Polsce. 

Przyjmując pod uwagę, że ruch 
samochodowy nie ma charakteru lo- 
kalnego, oraz i to, że kierowcy Sa- 
mochodowi nie mogą być wprowa- 
dzeni w błąd przez odmienne sygna- 
ły w różnych miejscowościach, mini: 
sterstwo spraw wewnętrznych w po- 
rozumieniu z ministerstwem robót 
publicznych ustaliło, iż sygnały te 
winny być jednolite na całym ob- 
szarze państwa. W tym celu wymie- 
nione ministerstwa zaaprobowały sy- 
gnały używane już obecnie z dobrym 
wynikiem przez policję państwową w 
m. st. Warszawie. 

Z zagranicy. 
Wypadek ks. Hohenlohe- 

Bartensteina. 

Książęta Karol i Albrecht Hohen- 
lohe-Bartenstein, obaj małoletni, z 
którymi z powodu ich lekkomyślności 
miał nieustanne przejścia ich opie- 
kun, książe von der Laven, i kilka- 
krotnie musiał już ogłaszać w dzien- 
njkach ostrzeżenie, aby im nie udzie- 
lano kredytu, padli obecnie ofiarą 
wypadku w czasie jazdy na moto- 
cyklu. Książe Albrecht doznał w cza- 
sie tego wypadku pęknięcia czaszki. 

Sensacyjne uprowadzenie ary- 
stokratki hiszpańskiej. 

W Palermo wzbudziła sensację 
wiadomość, że w jednym z tamtej- 
szych najstarszych i najwspanialszych 
pałacy, więzioną jest pewna arysto* 
kratka hiszpańska, należąca do sła- 
wnego hiszpańskiego 
del Castillo, rodu, który odegrał wy- 
bitną rolę w historji hiszpańskich 
zdobyczy kolonjalnych. Dama ta 
miała zostać wykradziona z domu 
swych krewnych wśród najbardziej 
dramatyzznych okoliczności. Ludzie, 
którzy arystokratkę hiszpańską upro- 
wadzili z domu, chcieli się podzielić 
bogatym spadkiem, który się jej na- 
leżał. Policja narazie trzyma w ta- 
jemnicy nazwiska osób zamieszanych 
w tę sprawę. 

Monarchizm niemiecki. 

KRÓLEWIEC. 15.X. (Pat). Były 
następca tronu niemieckiego, przy» 
był dnia 12 b.m. do Olsztyna, gdzie 
owacyjnie był witany okrzykami Hohh 
Hohenzollern i hymnem „Deutschland 
Deutschland iiber alles”. 

KRONIKA. 
Dziśs—Suchy dzień. Cyprjana. 
Jutro—Suchy dzień. Cuprjana 

Wschód słońca— g. 5 m. 11 
Zachód  „ —g.5 m 52 

    

  

    

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

MIEJSKA. 

— Posledzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek dn. 17 bm. o godz. 8 
wieczorem w lokalu magistratu m. 
Wilna odbędzie się posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej. 

Na porządku dziennym: 
1) Dodatkowy preliminarz budže- 

towy na rok 1925; 
2) Wniosek upoważnienia Magi- 

stratu do otrzymania pożyczki ulgo- 
wej od Polskiej Dyrekcji Ubezpie- 
czeń Wzajemnych na kupno samo- 
chodu z autopompą dla miejskiej 
słraży ogniowej; 

3) Referat w sprawie  wyasy- 
gnowania kredytu ma dokończenie 
prac tryangulacyjnych na obszarze 
m. Wilna (łącznie z wojskowym In: 
stytutem geograficznym); 

4) Wniosek w sprawie  zmo: 
dyfikowania & 13 przepisów o upo* 
sażeniu pracowników miejskich; 

5) Podanie b. pracownika miej- 
skiego Władysława Zublewicza © 
przyznanie emerytury; 

Wobec tego, że Ojcowie miasta 

nie uczęszczają na posiedzenia Rady, 
prezydent m. p. Bańkowski po raz 
czwarty wystosował do radnych o- 
dezwę, którą podajemy niżej: „zgod-   malnistrów Grabski odjechał d, 13 b. nie z art, 31 ust. miejskiej dla po* 
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wzięcia uchwały w sprawsch wymie- 

nionych w p.p. 112 porządku dzien= 

jest obecncść 2/3 
członków Rady, wobec czego p. p. 
Rzdni usilnie są proszeni o przyby- 
cie na posiedzenie". Ciekawą jest 
rzeczą, czy też tym razem odezwa ta 
poskutkuje? 

— Spis nieruchomości. Ma 
gistrat m. Wilna projektuje w naj: | 
bliższym czasie przeprowadzić spis, 
wszystkich nieruchomości znajdują: | 
cych się. w obrębie m. Wilne. (l) 

— Wycieczka szwedzko holen- 
derska. Pod przewodnictwem pre- 
zydenta miasta p. Witolda Bańkow- 
skiego odbyło się wczoraj we wtorek 
dnia 15 bm. w Wilnie miedzy go- 
dziną 6 a 8 wieczorem posiedzenie 
z udziałem przedstawicieli miejsco- 
wego społeczeństwa, na którem wy- 
łoniono komitet przyjęcia wycieczki 
szwedzko-holenderskiej, która zawita 

do Wilna w nadchodzący piątek dn. 
18 bm. o godz. 7 min. 33 rano po- 
ciągiem pospiesznym z Warszawy i 
tegoż dnia wieczorem podąży do 
Białowieży. 

Bliższe szczegóły podamy w 
jutrzejszym numerze naszego pisma. 

— Z posiedzenia komisji rze- 
czoznawczej. Dn. 14 bm. w lokalu 
Delegatury Rządu odbyło się posie: 
dzenie komisji rzeczoznawczej, na 
którym postanowiono zniżyć ceny 
na chleb. Po zniżce kilo chleba z 
50 proc. mąki pytlowej kosztowsć 
będzie 43 grosze; ze stelowej 39 
gr. i razowej 25 gr. (I) 

— Przed spisem ludności. Roz- 
poczęły się już prace przygotowaw- 

cze nad mającym się odbyć w Wil- 
nie spisem ludności. Przed spisem 
miasto będzie podzielone na poszcze- 
gólne okręgi spisowe. (I) 

— Agrest filantropem. Zarząd 
zakładów kapielowych A. Agresta 
(Mostówa 13) udzielił 30 proc. raba- 
tu dla urzędników państwowych, oraz 
dla niższych i wyższych funkcjocar- 
juszy policji państwowej, chcących 
korzystać u urządzeń kąpielowych. 

— W sprawe wyciągów z 
ksiąg meldunkowych. Niektóre ko- 
misarjaty żądają składania podań od 
osób ubiegających się o poświadcze- 
nie wyciągów z ksiąg meldunkowych. 
W. celu uproszczenia manipulacji 
kancelaryjnych Komendant Okręgo- 
му P. P. na m. Wilno nadkomisarz 
p. Raszczyński „polecił wydawać wy: 
ciągi na skutek ustnego  żądacia, 

przyczem opłata stemplowa ma być 
uiszczona przy odbiorze wyciągów. 

— Kary za lichwę i spekula- 
cję. W miesiącu sier»niu urząd do 
walki z lichwą i spekulacją sporzą- 
dzłł 143 protokuły za przekroczenie 
ustewy o walce z lichwą i spekula- 

cją. (I). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Z posiedzenia komisji, koła 
przyjaciół młodzieży szkolnej. W 
dniu 11 bm. w*lokslu megistratu m. 
Wilna odbyło się posiedzenie ko- 
misji koła przyjaciół miodaieży szkol- 
nej. Na którem postanowiono aby 
od dnia 15 października do dnia 1 
lstopsda włącznie w kinie kulturalno 
oświatowem w godzinach szkolnych 
prowrdzić wykłady bezpłstne z prze- 
zroczami z dziedziny: geografji, hi- 

storji, przyrody i hygjeny. () 

  

   Drukarnia 
Sp. z ogr 

(własna odlewn 

do najwię 
Kosztorysy na każde 

Pp. Mecenasom, Inžynierom, 
poleca 

Biuro Przepisywań 

Ceny bard:o 

NES TIT SOS I TENS WODODZATAOOORZE 

   

nach konkurencyjnych wykoń 

WITOLDA CLYŻA 
Wileńska 26 tel. 205. 

      

  

    
w Wilnie, Tatarska 5, tel. 65. 

Przyjmuje wszystkie roboty drukarskie od najmniejszych 

   

Urządzenia instalacji 
2 oświetlenia elektrycznego. * 

Pier«szorządnym mzterjałem po ce 

* „BIURO AGROTECHNIK“ ŽŽ 

Kod RS BR RMI 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Pożyczkaszasiłek dla bez- 
robotnych pracowników umysło 
wych. Celem przeprowadzenia roz 
działu, przeznaczonych dla m. Wilna 
2.000 (dwa tysiące) zł., Państw. Urząd 
Pośrednictwa Pracy w Wilnie z dniem 
15. IX. rb. w2nowil przyjmowanie 
podań bezrobotnych pracowników 
umysłowych o zasiłek: pożyczkę. 

WOJSKOWA. 

— Oficerowie rezerwy powo- 
łani do służby czynnsj. Wobec 
zaszłych wypadków zbyt późnego 
zgłaszania się powoływanych do służ- 
by czynnej oficerów rezerwy — 
centralne władze wojskowe — jak 
się dowiadujemy—poleciły Powlato- 
wym Komendom Uzupełnień po- 
uczyć oficerów rezerwy o obowiązku 
zgłaszania się do cddziału w ozna- 
czonym terminie, jak również i o 
skutkach dyscyplinarnych, jakie po- 
ciągnie za sobą niespełaienie tego 
obowiązku. 

Należy zaznaczyć, że każdy oficer 
rezerwy po otrzymaniu zawiadomie: | 
nia o powołaniu go do służby czyn: 
nej — winien najdalej w terminie 
4-tygodoiowym od chwili zawiado 
mienia stawić się w oddziale. 

— Zezwolenie. Rozkazem we- 
wnętrznym D. O. K. III. zezwolono 
p. cficerom garnizonu Wileńskiego 
należeć do nowopowstałego klubu 
cywilnego pod nazwą „Wileńskie 
Towarzystwo hodowli koni i popie- 
rania sportu konnego”. (I) 

— Podoficerom wolno nosić 
płaszcze gumowe. Minister Spraw 
wojskowych gen. Sikorski zezwolił 
podoficerom zawodowym na nosze 
nie płaszczy gumowych, nawet pod- 
czas pełnienia przez nich funkcji 
służbowych, a to ze względu na 
specjalny charakter służby wajskowo- 
policyjnej. 

z POLICJI. 

— Zebranie organizacyjne. W 
związku z dziesięcioleciem organów ; 
służby bezpieczeństwa, które będzie ' 
obchodzone w*całej Polsce dnia 20 
września we środę dn. 16 września 
o godz. 6 t pół wiecz. w sali posie- 
dzeń Rady Miejskiej (Dominikańska 
2) pod przewodnictwem prezydenta 
miasta odbędzie się zebranie organi- ; 
zacyjne w celu omówienia programu 
i wyłonienia Komitetu Wykonaw- 
czego. (I) 

RÓŻNE. 

— Sprawa p. Antoniny Dawi- 
dowskiej. Zarząd Syndykatu Dziec 
nikarzy Polskich w Wilnie otrzymał 
od wice-konsulatu łotewskiego pismo 
następującej treści: 

„W jednym z dzienników wileń- 
skich była podana wiadomość o wy 
siedleniu z Łotwy, jakoby bez рс- 
ważnego powodu polskiej nauczy- 
cielki Antoniny Dawidowskiej. 

Obecnie wice-konsulat otrzymeł 
od kompstentnych władz zawiado- 
mienie, że Antonina Dawidowska nie 
jest obywatelką polską a sprawa 
wysiedlenia została przekazana do 
ponownego zbadania wice-minister- 
jum spraw wewnętrznych panu. Dze- 

„RUCH“ 
. odp. 

      
    
    
     

ia czcionek). 

kszych. 
żądenie bezpłstnie. 

Kupcom i Przemysłowcom 

się 

i. Grahowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

Podania, oferty, kosziosysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

przystępne. 
ne 

Poznaj siebie. 

Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteiesowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę, cherak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna: 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję, cd 
12—7. Protokuły, ode 
0 podziękowania naj- 

wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25 34, 
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biura ogłoszeń J. Kerlina, 

  

  

, 

nowi. Do niego tež! powinny byč 

klamacje, tyczące się danej sprawy. 
Wice-konsulat uprzejmie prosi 

Syndykat Dziennikarzy o « łaskawe 

katu w prasie wiieńskiej". 
— Ohydztwo.  Niechcąc robić 

reklamy wstępnemu pornograficzne- 
mu świstkowi, nie wymieniamy tytu- 
łu humorystycznego(?) tygodnika, 
którego l-szy i mamy nadzieję o: 
statni numer ukazał się w Wilnie. 
Rysunek na okładce, godny bolsze- 
wickich pism zbeszczeszcza dostojni- 
ka kościoła katolickiego, a „dowcipy” 
są tak brudne i śmierdzące, że cały 
świstek nadaje się tylko do miejsca 
dwoma okrągłemi literami oznaczo- 
nego. Mamy nadzieje, że odpowied- 
nie władze wejrzą w działalność sze 
rzycieli takiej pornogrefji I bezeceństw, 
które są zresztą wynikiem nauk za* 
waitych w „Dzienniku Wileńskim”. 
Śliczny rezultatl 

Z PROWINCII. 

— Dwa wilki—a ilu było my- 
śliwych? Podczas obławy na wil 

„ki, jaka odbyła się w rejonie gmi 
jny Łyntupskiej pow. Święciańskiego, 
(urządzanej staraniem sterostwa za 

jbito dwa wilki. (1) 
į — Wilki w pow. Brasławskim. 
W powiecie Brasławskim ukazały się 

(w ostatnich czasach większe stada 
|wilków, które cdważają Się napadać 
| nawet na osiedla, 
j Wilki przeważnie chodzą grupami. 

  
WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w. Wilnie. 
| 
1 — Dalsiejsze żony. Dn. 14 b. m. 
„ Orłowskiemu Czesławowi, (Nowoświecka 13) 
juciekła żona, która zabrała mu garnitur 
+ wart 120 zł i rozmaite rzeczy metki na 
„sumę 00 zł. t udała się w niewiadomym 
| kierunku. 
# — Kancingowi Aleksandrowi, (Il Ra- 
„duńska 46), dn. 131X skradziono z miesz- 
jkania za pomocą otwarcia okna bieliznę 
na sumę 100 zł. 

— Dn. 14 bm. Franciszkowi Żukowskie- 
mu, (Objazdowa 6), skradziono motor I 2 
rizy pspieru ogó!nej wart. 350 zł z dru 
karni „Ruch“ przy ul. Tetarsklėj 5. 

— Przejechanie. 14 bm. szofer kc- 
lumny samoch. Wład. Gdesz, prowadzący 
wojskowe auto M 1356, jadąc ul. Polocką 
naprzeciw domu 39, najechał na Czesławę 
« oronkównę lat 10, zam. Połocka 37—7, 
która odniosła potłuczenie głowy. Odwie- 
złono ją tymże autem do szpitala św. Ja- 
kóba. 

— Pożar. Dn. 14 b. m. przy Sądowej 
15, zapaliły się sadze w-<Kominie. Straż og- 
niowa ogień stłumiła 

Zaginięcie. Fnleli Aszczełowiczo- 
wej (Swierkowa 7) 13 bm. wyszedł z demu 
syn Ignacy, lat 18 I nie powrócił. 

— Praytrzymanie. 10 tm. przytrzy- 
| mano we wsi Wielko-Pole, gm. Landwarow 
skiej Michalinę Kozakiewicz, podejrzaną o 
dokonanie kradzieży garderoby na/1000 zł. 

u Janiny Naczeko, (Witoldowa 14) w lipcu 
r.b. Kozakiewicz przyznała się do kradzieży 
i oświadczyła o częściowej sprzedaży i czę- 
ściowem przechowaniu u znajomych na wsi. 
W szczęto poszukiwania. 

— Czyje rzeczy. 12 bm, podczas re- 
wizji u Szyrwy Bejli przy Sedowej 17 zna” 
leziono następujące rzeczy skradzione: 4 

palta, płaszcz, 2 pary spodni, kilkanaście 

par bielizny damsk, »ilka metrów _ płótna, 

6 skórek futrzan., srebrna torebka, 2 czapki 

karakułowe, 2 zegarki złote damskie, bren- 
soletka zioła, paplerośnica srebrna. Rzeczy 

te znajdują się do rozpoznania: w Ekspozyt. 
śledczej. P. P. 

— Kradzieże. Dn. 14 b. m Urbanc= 
wiczowi Janowi, (Majowa 40), podczas nie- 
obecności jego w domu skradziono 8 

pierścionki złote z brylantami, zegarek 

ł 
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Zakład Fotocynkograficzny 

„ARS“ 
dawniej Jaroszajtysa 

w Wilnie, ul. Tatarska 1 rog Micklewlcza. 

| Otwierając dział cynkograficzny przyj- 
muje do wykonania pod kierownic- 
twem wykwalifikowanych fachowców. 
Zamówienia na klisze do_ druku 
z rozmaitych oryginałów. Również 
wszelkie roboty z zakresu Fotografji 

Artystycznej. 

(eny umiarkowane, Wykonanie bez zarzutu. 

жжж ККК 

oszukują 20-40.000 dolarów 
całkowite lub częściowo pod pierwszą 
hipotekę na większe nieruchomości 

Oferty skieiować do w centrum miasta. 
Niemiecka 

telefon 605. a 

Do wynajecia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

lub bez. Zygmuntowska 18 m. 4. 
Dowiedzieć się w redzkcji Kurjera Wileń- 

skiego od 9 do 3 po poł. 

  

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

  

skierowywane wszelkie zażalenia | ге-, 

umieszczenie powyższego komuni: 

RI KI 

damski | kilka sztak garderoby | bielizny 
na sumę 1500 zł. 

— Dn. 14 bm. Grypowi Bronisławowi 
(Ponarska 66) skradziono narzędzia wart.30 
zł. z budki składu. mieszczącego slę przy 
moście Reduńskim ra szkodę W leńskiej 
Dyrekcji PKP. 

Na prowincji. 

— Bestja'skl czyn W dn. 11 b.m do 
szpit la w Trovach dostarczono dwie dziew- 
czynki: 7 letnią Misiewicz Annę i 8 ch let- 
nią Misiewicz Helenę pochodzące z maj. 
Zatrocze,—oble zniewolone I zaraźone cho- 
robą weneryczną. Sprawcy tego czynu na- 
razie nie ujawnione 

— Samobójstwo przodownika. 
Dn. 13 b.m. wystrzałem z karabinu pozbawił 
się życia instruktor szkoły polic. przod. Fin- 
drzej Smilgin. Przyczyna— warunki mate- 
rjelne. 

— Ujęcie rabusiów. W nocy z 11 na 
12 bm. został dokonany rabunek na osobię 
Anny Dozimow»icz, miesz. wsi Naruszowce, 
gm. Holszańsk, pow. oszmiańsk. Podczas 
rabunku wymienionś została pobita | ranna 
przez robusiów, z których 2-ch: komanowski 
Kazimierz i Józef zostali ujęci | poznani. 
Wartość rzeczy nie ustajona 

— Stach ma wielzis oczy. Na miej 
scu znałezienia przez Radziun Dominikę c- 
koło kaplicy Ponarskiej rzekomo trupa ludz- 
kiego, stwierdzono, iż był to zdechły koń, 
z którego zdjęto skórę I który zdaleka wy- 
dał się meldującej podobnym do leżącego 
człowieka. Zarządzono natychmiestowe za- 
kopanie konie, na właściciela zaś sporzą= 
dzono oónośny protokuł 

— Kradzież, czy zaglnięcie? W dn. 
11 b. m. na szkodę Polita Florjana zam. w 
Baranowo, zginę a z pastwiska krowa, której 
wait narazie nie podano. 

  

  

    

  

Teair i muzyka. 
— Teatr Polski daje dziś poraz drugi 

znskomitą farsę Henneguln'a 1 Veber'a p. t. 
„Chrześniak Wojenny”, która na wczorajszej 
premjerze została przyjęta frenetycznemi 
oklaskami rozbawionej publiczności. Jest to 
nieodwołalnie ostatnia sztuka, grana przez 
zespół Teatru Polskiego. 

Udział biorą pp Rychłowska, Frenkló: 
wna, Wyrwicz, Detkowski, Purzycki, Hajdu- 
ga'i inni. Reżyserował K. Wyrwicz. 

  
  

    

Rozmaitošci. 
Jak zrobić z nowej walizki starą? 

W eleganck'ch magazynach przyborów 
podróżnych przy ulicy de la Paix w Paryżu 
1 Piccadilly w Londyrie pracują Intensyw- 
nie nad nadaniem nowiutkim, błyszczącym 
wallzcm patyny sfatygowanych pudeł glo- 
betrotterskich. ?, 

Zręczny specjal'sta przy pomocy młet 
ka i dłutka „ozdabla“ walizy rysami, zdra- 
paniśmi, wklęśnięciami: mają to być ś ady 
długich podróży I wędrówek. inny specja- 
lista z pędzlem w ręku pracuje nad „umię- 
dzynarodowieniem* walizy. Przykleja tu i 
tam różnokolorowe etykiety hctelowe; na- 
stępnie kreśll kredą jakieś zawiłe hierogli- 
fy—znaki celne. 

Cała ia precedura odbywa się wyłącz: 
nie pro bono nuworyszów, którzy nie mieli 
jeszcze czasu poznać Europy a jednak 
pragną uchodzić za iudal bywałych | obe- 
znanych-ze światem. 

Operacja „chrztu” walizki podnosi oczy- 
wiście cenę tego sprzętu. (w) 

        

Ze sportu 
W d. 1!, 12, 13 bm. edbyły się zawody 

le ko atletyczne o mistrzostwo D. O. K. Ill. 

Da wymienionych zawodów (pk najlepsi 
sportowcy wojskowi DO.KIIl. W pierwszym 
diu zawodów cdbył się marsz 20-kilemetr. 
ze strzelariem ma 200 metr., w którym 1:e 
miejsce zajęła drużyna 42 p. p. osiągając 
wynik 2 godz. 4,5 min., 2 gie miejsce zajął 

5 p. p. ieg., oraz 3e—77 p. p (Lida). 
W pięcioboju wojskowym 1-e miejsce   

położo- 

  

zajął 6 p. p leg. otrzymując 195 punktów, 
2-e miejsce 86 p. p. | 3-—76 p. p. 

Estońskiej fabryki 

Tamże oddaje się 

Polskiej, 
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„ASTRON” 
z Tartu (Dorpat) Estonja, 

negrodzone grand-prix i 11- 
mi medalami wystawiane na targach 

we Lwowie 
reprezentację 

na wszystkie miasta Rzeczypospolitej 

Ne 209 (361) 

Г W pięcioboju oficerskim nowoczesnym 
1 е miejsce zajął por. Bronikowski z 1p.a. 
p. 1 2e miejsce por. Ostrowski, też z 1p.a. 
p. Drugi dzień zawodów był rozpoczęty bie - 
giem szturmowym, w którym 1 e miejsce 
zajęła drużyna 856 p. p. strzelców wii. osią- 
aając czas 2 min. 19 sek, 2:e m'ejsce za- 
jął 42 p. p, osiągając czas 2 m. 34,5 sek I 
3-e miejsce uzyskał 5 p. p. leg., osiągając 
czas 2 m. 48 sek. 

W zawodach pływackich na 100 metr. 
le miejsce zajął szeregow'ec Zajkowski z 
76 p. p, 2-e miejsce uzyskał sierżant Ko 
mornieki z 6 p. p. leg. I 3-e m. — podpor. 
Gosiewski z 4 p. uł. 

W zawodach lekko - atletycznych bieg 
100-metr. 1-6 m zajął s'erżant Wieczorek 
z 8 p. sap., uzyskując wynik 12 sek., 2-e 
miejsce zajął plut. Gawlicki z 6 p. p. leg. 
osiągając wynik 12,1 sek. I 3-e m. zajął sier- 
żant Kaniewski z 8I p. p. 

W rzucie kulą l-e miejsce zajął kapral 
Nawojczyk z 3 p. p. osiągając wynik 11 m. 
36 centym , 2-e m. zajął chorąży Głuchowski 

z 5 p.p. leg. i 3-e m.—sierż. Białkowski. 
W biegu na 200 metr. l-e m.— pluton. 

Gawlicki z 6 p.p. leg, 2-e m. podchor. Do: 
brokowski i 3-e—bomb. Janiak z 3 p. a. c. 

W biegu na 400 metr. 1-e m. zajął Do- 
brokowski 59 m. 68ek., 2-e m.—Grzędzielski 
i 3-«—Maksymowicz. 

W biegu na 800 m. 1-6 m.—Dobrokow- 
ski—2,14, 2+e—Wožniczko, 3 e m.—Kužnik 

  
z 76 GF P. 

biegu na 1500 m. l-e m.—Wożniczko 
4,42, 2-e — por. Szlichtinger z 5 p. p. leg I 
3:e—Clechanowski z 4 p. uł. 

W skoku w dal 1 e m. — Wieczorek— 
5 m. 69 cent., 2-e m.—Gawiicki I 3 e—Her- 
hold z 5 p. p. leg. 

W skoku wzwyż 1e m.— kapr. podch. 
Dobrokowski -1 m. 54 cent., 2-—sierż.Wie- 
czorek, 3-e—plut Salwa. 

W skoku o tyczce 1-e m.— sierż. Wie- 
czorek z 3 p. Bap. -8 m. 10 cent., 2-е— $. 
Abramowski I 3 e—plut. Budzyński. 

: W rzucie dyskiem 1-e m.—s.Wieczorek 
—33 m. 40 cent., 2 e — kap. Newyżyczyk | 
8-e—kapr. pod. Dobrokowski. 

W rzucie granatem 1-е т.— Карг Ро- 
wideł z 6 p.p.leg.—-76 m. 45 c., 2 e- kspr. 
podch. Dobrakowski i 3 e— szer. Pucz. 

Sztafeta 4 x 100 metr. 1 e m. zajęła 1-a 
Dyw. plechoty—49,6 sek, 2-e m.—3 p. sap. 
—51 sek, I 3 e m.—8 Dyw. Taborów. 

Szłafeta 4 x 400 metr. 1:e m.—1-a Dyw. 
piech. leg.—3 m. 56,2 sek., 2 m.—29 Dyw. 
p. leg—4 m. 51 sek. I 3 m.—8 p. sap. 

Wymienionym zawodom przyglądał się 
generał Pożerski, p. o. Del. Rządu p. Mal:- 
rowski oraz szereg osób wojsk., natomiast 
publiczność wileńska zawiodła, a szkoda, 
bo było na co popatrzeć. (I) 

  

  

  

Giełda warszawska 

z d.15—1X 25 r. Giełda pieniężna. 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,07/4 +5,14 25,01 
Dolary 5,95 5,97 5.93 
Holandja 237,20 237,78 236,62 
Londyn — 28,60 28,58 28,43 
Nowy York 5,89 5,88 5,84 
Paryż 27,721/2 27,80 27,65 

Praga 17,45 17.49 17,41 
Wiedeń 82,75 81,95 82,05 
włochy 22.60 22,65 22.55 
Szwajcarja 113.50 113,78 113,22 

| Stockholm 150,55 151,30 _ 150,60 
Kopenhaga 107,05 107,50 106,80 
Funty ang. 2325 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 "4,49 24,37 
5 proc. pož. konwers. 43,50 
80/0 proc. Pož. konwers 70 
Pož. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 371,87!/a 
Poż. dolar. 62,50 
41/0/0 listy z. T.Kred. Z. przed, 14,98 14,60 

1 5% listy z. warsz. przedw. 13,75—13,60 
* 44а % warsz. przedwoj. 11,25 11,0 
, 6%e obligacje rubl. 15 I 16 r.— 7,00 
i 
  

| Redaktor Józef Batorowicz. * 

| Er. D Olsejko 
i Choroby uszu, gardła I nosa 
| Jagiellońska Nr. 9..m. 3. 
i R Er bea T rdno. 5 

"lecznicy wsi (Wileńska 
! od: godz.1—3 po poł: 

  

Rutynowana 

Raucycielka 
studentka uniwersytetu 

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

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowcėw — pojedyn- 
c lub w kompletach. 

iadomość ul. Moniu 
szki Ne 8 m. 4. 

Sz. Gzytelników 

  

    

  

    

     

  

tu złote: 

  

  

| Na nowy rok szkolny polecam: 
Dzienniki klasowe uczniowskie, 

ZE; 
Atrament Leszczyńskiego. 

Mickiewicza 5 : WILNO :   

Wobec wojny celnej kupujcie i e 
pierajcie wyroby tylko Krajowe 
Uwadze Sz. Rodziców, Nauczycielstwa 

i Młodzieży Szkolnej! 

jony, Papiery I bloki rysunkowe, 
kle, Teczki, Tornistry, Ołówki Majewskiego, 

Ceny konkurencyjne! 

Dla szkół i ochron odpowiedni rabat 

W. BORKOWSKI 
Św. Jańska 1. 

prosimy przy zakupach 
uwzględniać firmy ogła= 
szające się w „Kurjerze 

Wileńskim*. 

  

Zgubiono 
książkę wojsk. zezwol. 
na broń i kartę łowiscką 
linne dokum. na imię 
Wiktora Żukowskiego?4 

Znalazcę proszę o od- 
niesiesie za wynagrod. 
ulica Uniwersytecka d. 

Nr. 1—12. 

Polska Orukarala 

Zeszyty, Brul- 
Farby, Cyr- 

  

  
  

Do. sprzedania 
maszyna do szycia 

w dobrym stanie, 
(ul. Połocka) Trakt 

Batorego 3.   Komplety 
Maturalne 

Zawalna 1. 

RESSEGENEGG | 1. lolowaklego 1. 

Hakladowa 

„L i X“ 
WILNO,   

Šiai & uz”, kalięseskiego |- m 

' 

    

 


