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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę | 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

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

j wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. I 

  

      

    

     
   

НОСНИЙ CIOMICZEWSK 
Prowizor Farmacji, właściciel apteki 

po krótkich cierpieniach w wieku lat 49 dnia 15 b. m. 

zmarł w Zaciszu. 
We czwartek 17 b. m. o godzinie 8-ej rano zwłoki zo- 

staną złożona w Kaplicy Kościoła Ś go Jakóba na Łukiszkach. 

W piątek o godzinie 9 i pół rano nabożeństwo żałobne 

w tymże kościele. 

Eksportacja zwłok nastąpi z Kościcła Ś.go Jakóba tegoż 

dnia o godzinie 4-ej po południu na cmentarz Rosa. 

O tych smutnych obrzędach—przyjąciół, kolegów i znajomych za- 

8 wiadamia 
Stroskana rodzina. 

Redakcja I Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
łeńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na wa stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na leej str. 
5-o łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł, być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

    

   

      

Setki prac inwestycyjnych leży tość przysporzoną — brakoweło zna” 

odłogiem. Ludność miejska dusi się ków, pozwalających owym robotni- Teatr Polski 

w zbyt szczupłej liczbie domów; szos kom otrzymać środki do życia? Dziś 

mamy rozpaczliwie mało, rzadko któ '_ Czujemy tu jakąś lukę, jakiś rów 

re miasto posiada kanalizację I wo- na drodze normalnego myślenia. A 
dociągł, niema kolei podjazdowych, | tej luki wypełnić nie daje, tego rowu 
niema tramwajów, regulacja rzek Śpi, przeskoczyć nie pozwala utarty szab- 

„Chrześniak wojenny* 
farsa Hennequln'a i Veber'a 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

nawet bystre wody, mogące dzielnie 

pomagać człowiekowi w pracy, zgoła 

nie są wyzyskiwane.. Czyż wobec 

tylu oczekujących nas zadań, nie 

brzmią paradokszlnie wieści o wzma- 

gającem się bezrobociu? 

Wiem, że ekonomiści i finansiści 

zawsze znajdą logiczne wyjaśnienia i 

uzasadnienia tego fenomenu. 

Mle właśnie dlatego, że ani eko- 

nomistą, ani finansistą nie jestem, 

mam tupet zawołać: odrzućcie na 

chwilę wasze mądre doktryny i po- 

myślcie prosto, po chłopskul 

Jeżeli X robotników zbuduje dom, 

to tą swoją pracą stworzą oni pe- 

wien nowy kapitał, powiększą bo- 

gactwo kraju. Więc jak to może być 

lon rozumowania. 

Logika człowieka, myślącego po- 
prostu, a nie finansowo-ekonomicz: 

nami formułami, nigdy nie zrozumie, 

dlaczego Wileńszczyzna spala swoje 

rzedniejące lasy, gdy na Śląsku gro- 

madzą się góry węgla; dlaczego ku- 

piec polski może otrzymać towar za- 

graniczny na kredyt, a krajowego nie 

może; dlaczego mieszkań nie mamy, 

dróg nie mamy, kanalizacji nie ma- 

my i wielu, wielu innych nie mamy 

rzeczy, ale za to mamy setki tysięcy 

bezrobotnych, a równocześnie mamy 

kłopot z towarami krajowemi, które 

owi bezrobotni mogliby kupować, 
gdyby ich zaprządz do pracy. 
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Wliefiska 10. 

Niniejszym zawiadamia, że została wznowiona sprzedaż 

na raty, oraz ceny zostały zniżone o 15 proc. 

> Przedstawicielstwo Warszawskiej Spółki Iłyśliwskiej. 

  

PRACOWNIA DAMSKICH KAPELUSZY 
Stanisławy Dmochowskiej 
w Wilnie ul. Dąbrowskiego 7 m. 11, 

Zawiadamia Sz. Klijentki, iż po powrocie z Warszawy przyj: 

muje obstalunki i przeróbki kapeluszy według najświeższych modeli. 

  

Głos nieuczony. 
Jedno z pism tutejszych bardzo 

słusznie zwróciło uwagę na fakt, że 

podczas gdy władze nasze daremnie 

ną wsze strony szukają rynków dla 
polskiego węgla,  zbojkotowanego 

przez Niemcy — ziemie wschodnie 

powinny być przedewszystkiem (a do- 

tąd nie są) wdzięcznym tego produk- 

tu konsumentem. 

Dlaczego Wilno używa na opał 

wciąż jeszcze drzewa? 

Trudno, doprawdy, odpowiedzieć. 

Zdaje się, że głównym motywem jest 

przyzwyczajenie, konserwatyzm. Był 

czas, kiedy drzewo kalkulowało się 

dużo taniej. Ale okres ten mija. Drze- 

wo z roku na rok drożeje, gdy wę- 

gie, przeciwnie, coraz tańszy się sta- 

je. Dziś zwłaszcza, kiedy właściciele   

W gorączkowej gonitwie za ek- 

sportem zagranicznym wciąż się u 

nas zapomina, że rynek wewnętrzny 

ma bardzo wiele potrzeb niezaspoko- 

jonych lub też zaspakajanych żle i w 

sposób przestarzały. ; 

Niedawno pisma warszawskie za- 

komunikowały nam przyczynę. dlacze- 

go kupiectwo polskie sprowadza ta- 
kie masy produktów zagranicznych. 

Okazuje się, że ową przyczyną jest 

jest fakt, iż dostawcy obcy dają 3- 
miesięczny kredyt, podczas gdy hur- 

townicy miejscowi sprzedają tylko za 

gotówkę, bo sami mają dziś kredyt 
bardzo ograniczony. 

Czy robi się cokolwiek, żeby tę 

właśnie przyczynę zła usunąć? Czy 

szuka się sposobu, by i towary kra- 

kopalń wyrzekają na gromadzące się | jowe kupcy krajowi mogli otrzymy: 

zapasy, powinienby magistrat wileń- wać na kredyt? 

Wprawdzie w ostatniej swojej 

żeby na tę reaślną wartość — wer- 

  

Wanowienie konferencji polsko ilewsbiej 
KOPENHAGA. 16.X. (Pat). Agencja Ritzau donosi: Konferencja litew= 

sko-polska odbyła w dniu wczorajszym drugie posiedzenie płenarne, które- 
mu przewodniczył minister Sidikauskas, przewodniczący delegacji litewskiej. 
Konferencja przyjęła do wiadomości sprawozdanie trzech komisji: dla spła: 
wu, komunikacji i ochrony konsularnej. Stwierdzono, że osiągnięte zostało 
zasadnicze porozumienie między obiema delegacjami w sprawie splawu na 
Niemnie, komunikacji pocztowej, telegraficznej i talefonicznej, jak również 
co do sprawy przejazdu i przebywania obywateli polskich. i litewskich na 

terytorjum odnośnych państw. Istnieją jednakże jeszcze różnice zdań mię: 
dzy delegacjami polską i litewską co do kwestji dotyczących komunikacji 
kolejowej i ochrony konsularnej. Wobec tego, że sprawy, będące na po- 
rządku dziennym” konferencji, nie zostały wyczerpane, obie delegacje po- 
stanowiły zawiesić prace konferencji na trzy tygodnie. Następne posie- 
dzenie odbędzie się 10 października. Miejscem rokowań będzie Lugano. 

——— 
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Rokowania polsko-niemieckie. 

BERLIN. 16.1X. (Pat). „Taglische Rundschau” omawia dziś szczegóło* 
wo kwestję mających się rozpocząć rokowań handlowych polsko-niemieckich. 

Główną przeszkodę w dążeniu do porozumienia widzi organ partji 
ludowej w polityce handlowej rządu polskiego, zdążającej do ograniczenia 
importu zagranicznego. Należy się spodziewać, pisze „Tdgliche Rundschau”, 
że delegacł polscy zaproponują ustalenie wzajemnego systemu kontygen" 

tów, jednakże propozycja taka byłaby dla Niemiec niemożliwa do przyję- 
cia. O ile bowiem system ten byłby dogodny dla Polski, eksportującej tyl- 

ko cztery grupy towarów, a mianowicie: węgiel, drzewo, zboże i bydło 

o tyle różnorodność eksportu niemieckiego nie pozwoliłaby w praktyce 
na obliczenie kontygentów. 
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Minister rolnictwa a zjazd ziemian. 

WARSZAWA. 16.IX, (Pat). W związku z wzmiankańńi, jakie się uka- 

zały w prasie codziennej, oświetlającemi w sposób nieścisły fakt nieobec- 

ności ministra rolnictwa i dóbr państwowych p. Janickiego na zjeździe 

ziemian w Warszawie, ministerstwo rolnictwa i dóbr państwowych, komu- 

nikuje, że pan minister rolnictwa i d. p. stale uczestniczy osobiście, lub 

przez zastępców we wszystkich zjazdach rolniczych, na które zresztą za- 
zwyczaj jest zapraszany. Na obecny zjazd ziemian p. minister zaproszenia 

nie otrzymał, co niewątpliwie spowodowane było zadaniami zjazdu, mają 

cemi charakter nietylko gospodarczo-rolniczy, ala i polityczny. 

— онснннаераноннуранааонаннененннни 

Autokefalja cerkwi prawosławnej. 
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"Akuszerka-masažystka 
M. BRZEZINA. 

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

Wiadomości poliytzne. 
„Lokal Anzeiger" do- 

Eos, nosi z Londynu, že о- 
Stregsemiana Piegają tam pogłoski, 
z Brlandem. Pochodzące z Berlina, 

jakoby minister Stres: 
seman miał zamiar spotkać się z 
końcem tego tygodnia z Briandem 
w Lozannie. „Sunday Times" zazna- 
cza,że gdyby Stresseman to uczynił, 
zrobiłby bardzo śmiały krok. Sprawo- 
zdawca dyplomatyczny „Daily Teleg- 
raph* tłumaczy pojawienie się tych 
pogłosek wizytą francuskiego mini- 
stra oświaty, de Monzie, w Berlinie. 
(Pat.). ‚ 
Nowe przepi. „Dziennik Urzędowy” 
sy dia cudzo- ogłaszą dekret, zawie- 
ziemców we rający przepisy, doty- 

Francji. czące pobytu- cudzo- 
ziemców we Francji, oraz wyliczający 
warunki uzyskania karty tożsamoś- 
ci, niezbędnej przy pobycie przekra- 
czającym okres dwumiesięczny.(Pat.) 

Prasa amerykańska 
Min. Calllaux 
wybiera się wita z zadowoleniem 
do Ameryki. zapowiedziany przyjazd 

francuskiego ministra 
finansów Caillaux do Ameryki i wy- 
raża przekonanie, że obecne roko- 
wania doprowadzą do konsolidacji 
długu francuskiego w Ameryce.(Pat.) 

Organ rządowy „Mes: 

  

Włochy a  sągero* wyraża prze- 
pakt bezple- konanie, iż Włochy czeństwa. 

> przyłączą się do paktu 
bezpieczeństwa, chociaż w pakcie są 
tylko względnie zainteresowane. Wło- 
chy nie zamierzają bynajmniej na 
przyszłej konferencji wysuwać się na 
pierwszy plan, ograniczając właściwie 
czynny swój udział do drugiej kon- 
ferencji, która ma się zająć sprawą 
bezpieczeństwa granicy włoskiej w 
okolicy Brennero, jak również bez- 
pieczeństwa granic Polski i Czecho- 
słowacji. Włechy przyznają Polsce i 
Czechosłowacji prawa do bezpieczne 
go istnienia i nie odmówią swego 
współudziału, aby te prawa zostały 
zatwierdzone przez odpowiednią for 

| mułę. Zdaniem Włoch jednak nie na- 
leży traktować jednakowo sprawy 
granic Brennero ze sprawami granic 

| Pelski i Czechosłowacji, oraz nie 
przyjmować innych zobowiązań, jak 

itylko takie, jakie zawarte będą w 
pakcie gwarancyjnym granicy reń* 

| skiej. (Pat.) 

  
Z okazji zjazdu par- 

tji chrześćjańsko naro- 
EO dowej doszło w Baces- 
we w Rumu- ti do starcia z policją. 

nii. Jeden wieśniak został 
śmiertelnie raniony. 

Wszelkie tendencyjne wiadomości, 
| jakoby miały miejsce przy tej spo- 

& Ekscesy   ski zająć się tą sprawą i mieszkań: j 

ców zawczasu w tani zaopatrzyć opał. mowie p. Grabski mimochodem 

Węgiel, sprowadzany en masse, nie- | wspomniał o jakiemś złagodzeniu u- 

tylko zabezpieczyłby ludność od chło- | trudnień kredytowych; wcale jednak. 

du, ale mógłby być przez miasto nie słychać, by sfery zainteresowane 

sprzedawany z zyskiem — tem bar „ wzięły sprawę do serca: by wystąpi- 

dziej, że magistrat potrafiłby zapew- „ły jakieś organizacje — czy to ku- 

ne wyjednać sobie kredyt. | pieckie, czy spożywcze, czy municy: 

Jeżeli nawet projekt powyższy ma palne — celem uprzystępnienia kre- 

Jakieś wady; jeżeli jego realizacja wy: | dytu handlowi wewnętrznemu. 

maga przezwyciężenia pewnych trud- | Gdzie są np. izby obrachunkowe, 

ności, to w każdym razie służyć wi-, któregłośno zapowiadanojeszcze przed 

nien za przykład możliwości wyłama* „wojną? Ddlaczego nic się o nich nie 

nią się z bezwładu i szukania nowych "słyszy obecnie, gdy właśnie, tak 

WARSZAWA. 16.IX. (Pat). Dziś przybyła do Warszawy delegacja ; 

patrjarchy ekumenicznego w Konstaatynopolu, przywożąc t. zw. tomos to! a: E powa wek» а 

jest bullę uznającą autokefalję cerkwi prawosławnej w Polsce. W odpowiedzi na de: 

Na doniosły ten akt przybyli do Warszawy wszyscy dostojnicy cerkwi Obawy Tur- marche turecką doty- 

prawosławnej w Polsce z metropolitą Dyonizym i arcybiskupem wileńskim ' da Rao czącą użytkowania, ja- 

Teodozjuszem na czele. : wiązania 

Akt uroczysty wręczenia bulli nastąpi jutro podczas nabożeństwa | Grecji. |" a 

w cerkwi metropolitarnej. ! kobrytańską demilitaryzowanych wysp 
a Greckich, rząd grecki oświadczył, iż 

4 < ішкш nie jest šwistkiem papieru i 

Zajęcie Medyny. lis oe Ainiai wama ściś: 
le wszystkie jego przepisy. oreign 

LONDYN. 16.X. (Pat). Potwierdza się doniesienie z Kairu, że wahabi: ; Office" oświadczyło w tej "Sprawie, 
ci zawładnęli Medyną. Zajęcie miasta nastąpiło bez walki, przyczem nie. iź normalne operacje floty angielskiej 

doszło do żadnych wykroczeń przeciwko ludności, ani przeciwko świę- | nie mogą być w żadnym razie uwa: 

  

  
         

  

dróg w zwalczaniu obecnego kryzysu, ! przydatnemi byćby mogły? tym miejscom, żane za działania nieprzyjszne. (Pat,), 
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„ republiki i jest 

2 

Z Kowna. 
Wybory do Sejmu Kłajpedz- 

kiego. 

KOWNO, 14.X (tel. wł.) Gabinet 
ministrów ogłosił wybory do sejmiku 
kłajpedzkiego ma 19 października. 
Natychmiast po ogłoszeniu wyborów 
w okręgu kłajpedzkim rozpoczęła się 
kampanja przedwyborcze. 

Prawdopodobnie wszystkie przy- 
gotowania były poczynione zawczasu, 
gdyż na drugi dzień po ogłoszeniu 
13 b. m. w Kłajpedzie już ukazały 
się wezwania wyborców. 
partje połączyły się we „front zjedno- 
czenia” pod: hasłem obrony kłajpedz- 
kiej autonomji. Powstała nowa partja 
pod nazwą „kłajpedzka partja naro- 
wa”, która też weszła do bloku. 

W wezwaniu wydanem przez tę 
partję podkreślono, że partja uznaje 
Kłajpedę składową częścią Litewskiej 

najzupełniej lojalną 
względem Litwy, lecz domaga się po' 
szanowania 700 letniej kultury okrę- 
gu kłajpedzkiego, oraz przykrócenia 
wzajemnych walk litwinów z niemca 
mi. „Front zjednoczenia" otrzymał 
najwięcej mandstów podczas wyborów 
do ciał samorządowych, obecnie też 
te partje liczą na powodzenie, lecz 
walka będzie trudniejszą, gdyż litew 
ska partja narodowa, prawdopodobnie 
rozszerzy Swą agitację. Dotychczas 
litewskie partje mie przystąpiły do 
kampanji przedwyborczej. 

Zagraniczna pożyczką. 

KOWNO, 14.X (tel. wł.) Według 
oficjalnych doniesień, przedstawiciel 

Niemieckie 

KAU RS JB: R 

w Paryżu. 

! ziemiaństwa. — Nadziej   Stała się rzecz—łagodnie mówiąc 
—dziwna. 

| Jeden i ten sam człowiek za je- 
{ @еп i ten sam czyn został przez sąd 
| w Przemyślu uniewinniony, a w Łodzi 
|iw Warszawie skazany na 3- letnie 
| więzienie. Różnica pochodzi stąd, że 
|w Przemyślu zasiada sąd przysię- 
głych, a w Warszawie i Łodzi — sę- 
dziowie urzędnicy, wyrokujący na 
podstawie ustaw, wydanych przez 
carat. 

Z tego powodu „Robotnik” słusz- 
nie powiada: 

„Wątpimy, czy na takiej sprzeczności 
wyroków zyskuje poczucie prawne I wy- 
miar sprawiediiwości. To pewna, że nie- 
istnienie w b zaborze rosyjskim sądów 
przysięgłych jest skandalem kompro* 
mitującym Rzeczpospolitą! Takim sa 
mym zresztą skandalem jest to, że za* 
chowano, jak nietykalną świętość, prze- 
plisy trzech kodeksów państw zabor: , 
czych, dotyczące przestępstw politycz: . 
nych, że Ich dotychczas, po 6-u latach 
istnienia Republiki demokratycznej, nie 

® ГОВЕ& <5 

Cel podróży ministra francuskiego do 
Berlina. 

PARYŻ. 16.1X. (Pat). Jak donosi „Echo de Paris”, istotnym celem po-| gp; 

dróży ministra de Monzie do Berlina ma być przygotowanie terenu dla 

bezpośrednich rokowań między Briandem i Cziczerinem oraz Briandem 

i Stressemanem w sprawie paktu bezpieczeństwa. Ewentualne te rozmowy 

znajdowałyby się w ścisłym związku z pobytem ministra Skrzyńskiego nę 

  

Przegląd prasy. 
(Dwa wyroki w jednej sprawie. — O powagę sądownictwa pol-: 

' sklego. — Walka dwu odłamów pism prawicowych o sympatje , 

e „Dziennika Wileńskiego”. — Pierwsze ' 
skutki niełaski. : 

pisala wtedy obszernle o Intrygach prof“ 
Aszkenazego”. 

Dalej wyjaśnia „Słowo”, jak nie- 
słuszne są niepokoje „Gaz. Warsz.", 

K i 

Jak donosiliśmy, odbyły się w 
ach 5 i 6-go b. m. w rejonie 

Grodna większe ćwiczenia piechoty 
i kawalerji. 

wiczenia te miały na celu obro- 
węzła komunikacyjnego przez pie” 

chotę przed większą jednostką ka- 
walerji. 

ła 1 dyw. kawalerji dowodzona przez 
pułk. Ostrowskiego — stronę bronią- 
cą się (czerwoną) stanowiła 29 dyw. 
piech. — dowodzona przez pułk. s.g. 
Zamorskiego. 

Sytuacja w dniu 5-go września 
yła następująca: j 

Niebiescy uzyskali pewne sukce- 
sy na linji rz. Narwi prąc czerwo- 

|nych ku Grodnu i zagrażając temu 
miastu poważnie od zachodu, przez 
związanie sił czerwonych od połud- 

|aby ziemiaństwo polskie nie -wróci- nią i wschodu — a manewr od pół- 

! 

ło się w stronę krakowskiego„Czasu”. 
„Gazeta Warszawska” wie najlepiej, 

że obawa taka nie istnieje. Przedewszy- 
stkiem „Czas” | popierająca to pismo 
grupa Prawicy Narodowej krakowskiej 
nie ujawniła na zjeździe warszawskim 
najmniejszej aktywności. O roli stron- 
nictwa krakowskiego pisać należy z jak- 
największym objektywizmem, ale prze- 
cież należy przyznać i głośno p wie 
dzieć, że stronnictwo to świadomie i 
dobrowolnie likwiduje swoją roię wśród 
ziemiaństwa, rezygnuje z działalności 
politycznej na tym terenie”. 

Wiadomość to bardzo interesują 
ca. Fakt, że najbardziej europejski 
odłam konserwatyzmu polskiego nie 
może znaleźć kontaktu ideowego z 
ziemiaństwem naszem, rzuca na to 
ostatnie b.znamienne światło. To też 
„Dziennik Wil.” nie traci nadziei, że 
odzyska jeszcze sympatje miejsco- 

nocy z zadaniem opanowania miasta 
i odcięcia odwrotu. i 

Wobec tego zadaniem czerwo- 
nych było uniemożliwić nieprzyjacie- 
lowi dojście do Grodna i zniszczyć 
przeprawy przez Niemen. Stosownie 
do tej sytuacji czerwoni opanowali 
linię byłych fortów na lew. brzegu 
Niemna stwarzając tu potężną sieć 
ognia karabinów maszynowych pod 
któremi załamałoby się natarcie nie- 

* bieskich. 
To też akcja w d. 5.IX rozwijała 

się powoli i ostrożnie, gdyż niebiescy 

i 

liczyli się poważnie z oporem czer- | 
wonych. į 

W dniu tym zdolali niebiescy opa- 
nować tylko linję ubezpieczeń czer- ; 
wonych zepchnąć ich stamtąd, pod- 

i 

Uaneyrų pod m | 

  

{ 
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Wilk i Kukułka. 
(Z bajek Kryłowa). 

Brzegiem lasu, 
bez bałasu, 

z podwiniętym ogonem, z łbem spu- 
szczonym nisko 

mykało chyłkiem Wilczysko. 
Spostrzegła to Kukułka.— „Hejl—wo- 

ła—sąsiedzie, 
dokąd-że to Jowisz wiedzie? 

— Żegnaj — zawył ponuro.— Opuszczam 
fe strony. 

Sądziłem, że w nich znajdę spokój 
upragniony .. 

Niestety, uległem złudzie' 
Te same tu, co wszędzie, psy, ci sa- 

mi ludzie... 
Wypowiedzą ci wojnę, choćbyś był 

aniołem. 
Niema co. Emigruję, Ot, co przedsię: 

wziąłem. 
— Azali sądzisz asindziej, 
że lepiej będzie gdzieindziej? 

— Oczywiście, sąsiadko. Na pew- 
niaka walę 

wprost do lasów Arkadji. Tam szczę” 
ście mnie czeka. 

Kraj cudny, gdzie o walkach nie my- 
śli się wcale, 

gdzie i ze świecą złego nie spotkasz 
: czlowieka, 

gdzie żaden pies nie gryzie, ba! na- 
wet nie szczeka... 

Braterstwo tam powszechne, rzeki 
mlekiem płyną. 

I jakże mi nie tęsknić za oną 
krainą 

tu, gdzie panują takie stosunki 
łajdackie, 

że wciąż się trza pilnować, by nie 
wpaść w zasadzkę. 

— Wszystko dobrze. Lecz spytam, bo 
suwając swe patrole pod linję sa- | 
mych fortów. Jedynie na prawem 
skrzydle uzyskali w rejonia Folusza 
(Waljusza) większe sukcesy — prze- 

waść jakoś milczy, 
zali tu kły ostawisz i obyczaj wilczy?.. 
— Zostawić?.. Dobre sobie. Aśćka . 

żarty stroi. 

amerykańskiej firmy budowlanej„Fan- 
dejsson* p. Girszowicz odbył kilka 
konferencyj z litewskim premjerem 

ujednostajniono | nie przystosowano do wych „żubrów” iże potrafi obrzydzić 

PRE pea: | Im zarówno p. Cata, jak i jego „Śło- 
Istotnie, najwyższy czas uczynić | wo”, Opisawszy znane sobie sposoby 

oraz min. 

          

" aresztowano w Rydze kilku 

skarbu p. Petrulisem. w 
sprawie pożyczki, jaką ma udzielić 
ta firma Litwie na cele budownictwa. 
Pertraktacje odbywają się pomyślnie. 
W tym celu przybył do Kowna drugi 
przedstawiciel tej firmy p. Fejfer. 

- [ аММ ally. 
Min. Pusty nie odwolano. 

TALLIN, 14.IX (tel. wl.). Min. spr. 
zagr. Pusta wyjechał z Genewy do 
Rygi i 16 b. m. wróci do Tailina. 
Wiadomości o odwołaniu przez rząd 
min. Pusty z Genewy, są be:pod- 
stawne. Min. Pusta wyjechsł z Gene- 
wy, gdyż załatwił wszystkie powie- 
rzone mu sprawy. 

    

  

Angielska pożyczka. 

TALLIN, 14.IX (tel. wł.). Zapadła. 
ostateczna decyzja w sprawie zreali- 
zowania estońskiej pożyczki w Anglji, 
na zskup materjałów kolejowych. 

Pożyczkę 130 tys. f. str. na ter- 
min 8 letni gwarantuje rząd angielski. 

Łotwa. 

Aresztowanie narodowców. 

RYGA, 16.1X (tel. wł.). 15 b. m. 
naro: 

dowców, którym zarzucają działalność 
„faszystowską”, między innemi roz- 
rzucanie proklamacji, podburzejących 
ludność, Śledztwo w toku i sprawa 
będzie skierowana do sądu. 

Wojciech Bogusławski— 
Jujjisz Osierwa. 

(Stoczterdziestolecie sceny wileńskiej 
1785—1925. 

Zamykejąc dzieje stuczterdziesto 
ietniego istnienia sceny wileńskiej (w 
pracy mojej — „Historja teatru i mu- 
zyki na rubieżach wschodnich Rptej.*) 
—spostrzegłem dziwne, losów sztuki 
teatralnej w Wilnie zrządzenie. Bogu 
sławski i Osterwa zamykają wielki o- 
kres pracy teatru wileńskiego, |ako 
forpoczty kultury polskiej. Nazwiska 
te — to jakby dwie inkrustowane о- 
kłsdki jednej wielkiej księgi, konden- 
sującej artystyczno narodowy wysiłsk 
szeregu genteracyj aktorów, 
czy i pisarzy dram8tycznych. | dlste: 
go nie mogłem powtrzymać się od 
próby przeprowadzenia kilku parele- 

  

- №, zestawień, charakteryzujących Wil- 
no czasów Bogusławskiego — orge- 
nizatora i reformatora, i Wilno obec- 
ne w przededniu pracy nowoczesne- 
go reformatora p. Juljusza Osterwy. 
Historja uwieczniła postać i typ Bo- 
gosławskiego. Uwieczni i typ oscby 
1 pracy Osterwy. To nieuniknione! 
Atel Wiinc, Wilacl Czy Ty uwiecz- 
nisz swój stosuaek do teatru naro: 

dowego — dziś, kiedy teatr znów 

słucha: : 

w tej dziedzinie porządek, jeżeli pra- kaptowania bęzkrytycznych tłumów 
gniemy obudzić istotny szacunek dla | najpospolitszą demagogią, „Dziennik” 
sądownictwa polskiego. Dziś widzimy |wyraża uprzejme ździwienie, że 
zastraszający upadek jego powagi i 
zanik autorytetu moralnego. 

Q autorytet taki stanęła dziś do 
walki prasa narodowo-demokratyczna, 
zagrożona utratą prenumeratorów i 
wyborców ze sfer ziemiańskich. 

Na tem tle toczą się harce pole: 
miczne między „Gazetą Warszawską” 
a „Słowem” wileńskiem. To ostatnie, 

„tego właśnie sposobu chwyta się osta- 
tniemi dniami pewnego gatunku prasa 
by skaptować dla swych celów ziemiań- 
stwo. Jedne pisma robią to subtelnie, 
inne całkiem naiwnie, zapominając wi- 
docznie, Iž śród ziemian jest jednak 
spory zastęp ludzi wykształconych I 
orjentujących się coś niecoś w spra- 
wach politycznych”. 

„Dziennik” uważa, że owi „wy- | Się na ogromne straty, jakie przy- — 
mocno jest urażone atakami „Gaze- | Kształceni i orjentujący się” powinni 

„ty" na ks. Sapiehę i p. Meysztowicza. nale 
Zwłaszcza napaść na tego ostat- 

niego daje „Słowu” sposobność do! 

żeć do jego trzódki. 
No, nol 
Dobre mniemanie o sobie |Jest 

wytknięcia Demokr. Narodowej, jak | Połową szczęścia. 
zmiennemi bywają jej symsatje. 

„O p. Meysztowiczu „Gazeta” pisze: 

Tymczasem wszakże z Krakowa 
„Kurjer Poranny” otrzymał telegram 

„nazwisko referenta sekcji politycznej , następującej treści: 
związane jest jaknajścisiej z federalisty- 
cznemi próbami na Litwie, —z polityką, | 
któraby mogła zachwiać jedneścią pań- i 
stwa polskiego”. — Jakie to dziwnel Prze į 
cieź właśnie „Gszeta Warsz.” brała w | 
obronę p. Meysztowicza w r. 1922, gdy | 
ówczesny szef Litwy Środkowej wszedł 
w kolizję z gabinetem p. Ponikowskiego. 

    

  

„Z dniem wczorajszym przestał tu 
wychodzić miejscowy dziennik N. Decki 
„Goniec Krakowski”. Przyczyną zawie- 
szenia jest niewypłacalność finansowa 
wydawnictwa”. 

Jestto pierwszy skutek popadnię: 
cia w nieł+skę u ziemian prasy nar. 

Przecież właśnie „Gazeta Warszawska” demokratycznej. 

  

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 
wyszła z druku 

w ograniczonej liczbie egzemplarzy monografja 

LUDWIKA ABRAMOWICZA 

CEA! WIEK DROKASWA w WILNIE (5-05 
Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 

  

ry zachodniej, na placówce, bardziej 
„niż za dni Bogusławskiego zarażonej 
„szczepionką kultury mongoło fińskiej, 

‹ Во sądząc z pomruków różnych ko: 
;teryj, przynajmniej w Wilnie, — pra- 
ca paria Osterwy będzie napotykała 
większe, niż działalność Boguslaw- 

; skiego, trudności. Wilno roku 1785a 
„1925, to są już dwa inne światy. 
Zbliżone są cechy indywidualne obu 

' dyrektorów: stanowczość, zapał, wia- 
ra w sztukę, poczucie odpowiedzial- 
ności, kultura duchowa, rozumienie 

"społecznej roli teatru w Wilnie. 
Atoli jakże inne cechy dzisłalno- 

„Śl; inne warunki, inna publiczność, 
/ polityczno społeczne. inny aktor, inne 
nawet pogiądy ogółu na zadania 
| sceny. 

* * 
* 

Ё 
+ 

  

zon „Fircykiem w zalotach”. Jesienią 
Bog. już wystawia operę „Frascatan- 
kę*. Teatr jego zyskuje powodzenie, 
trwające przez lat pięć, aż do chwili, 
gdy cała trupa wileńska przenosł się 
do Warszawy, tworząc podwaliny no- 
wego okresu teatru stołecznego. 

Jakąž byla publiczność Bogusław: 
skiego zapełniająca widownię? 

Oprócz stałej wileńskiej, napływo- 
wa, ziemiańska. Ta najwięcej podtrzy- 
mywała scenę wileńską podczas 
częstych zjazdów sejmikowych, try- 
bunalskich, jarmarkowych i odpusto- 
wych. Latem zwykle wyjeżdżał Ba- 
gusławski do Dubna i Grodna. By- 
walcy teatru wileńskiego, zjeżdżający 
się z całej Litwy, mieli już wyrobio- 

|ne gusty i upodobania, znając scenę 
| Nieświeską, 

Wilno w r. 1785 należało do Rptej 
polskiej. Wpływy rosyjskie promienio- | 
wały tylso w płaszczyznie czysto po- 
litycznej. Jako państwo „mrakobie- 
sia” i ciemnoty, Rosja wpływów cy: . 
wilizacyjnych na Wilno nie wywiera- | 
łe. Poziom kulturalny Wilna nie był: nie chodzić na teatrum”, 
zbyt wysoki. Praca Komisji Edukacyj- 

Słucką, Grodzieńską i 
Słonimską. Slonim w lat. 1766—1775 
miał świetną operę, gdzie panował 
Metastario. Niewątpliwie każdy sej- 
mikowicz zajrzał i do teatru warszaw- 
skiego. Był to zresztą okres (piszą 
Ochocki i Kraszewski) w którym 
uważano, że „nieprzyzwoltością jest 

Pomiędzy Bogusławskim,a publicz- 
nej zaledwo zaczęła wydawać owoce. | nością wileńską zadzierzgnął się naj- 

Gdy Bogusławski przybył do Wil: ściślejszy węzeł, Bogusławski był 
na — nie było nawet gmachu teat. wprost noszony na rękach. O publicz 
rainego. Dzięki 
Bogusławski urządza scenkę prowizo- 
ryczną w pałacu 

bstom poleczjącym, ności 

oskierczyńskim i i 

wileńskiej Bog. wspomina w 
swych Dziejach testru z rozrzewnie- 
niem. Pisze, że chciał tu pozostać 

musi odegrać rolę krzewiciela kultu- Śmiało rozpoczyna karnawałowy se- | nazawsze, gdyż nie podlegał rachun- 

x 

łamując opór czerwonych, Tam prze- 
prawiło się przez Łososiankę kilka 
szwadronów. 

Wobec zapadającej nocy ćwicze- 
nia zostały przerwane z tem, że w 
dniu 6-go o godz. 9-tej akcja z po 
wrotem będzie podjętą. 

Sytuacja w tym dniu przedstawia- 
ła się korzystniej dla broniącego się. 
Niebiescy bowiem nie chcąc narażać | 

|niosłoby im frontowe natarcie—po- 
stanowili całą brygadą kawalerji sfor- 
sować Niemen w rejonie m. Bereža. | 

fny, wiążąć przeciwnika na reszcie | 
į frontu. Skutkiem jednak silnego ; 
przemęczenia koni (które odbyły w 
ciągu da. 5-go 70 klm.) opóźnili się 
tak, że czerwoni zdołali część swych | 
odwodów rzucić na prawy brzeg. 
Niemna—opznowując miejsce prze: ; 
prawy niebieskich przed ich przyby- 
<iem. 

Kolumna pontonowa niebieskich, 
która miała rzucić most przez Nie- 
men celem przeprawy kawalerji, zo- 
stała tak uszkodzoną ogniem czerwo+ 
nych że tnowy nie było o jej wyko- 
rzystaniu a w następstwie niemożli- 
wość zbudowania mostu. 

W prawdzie nie było to równo" 
znaczne z przegraną, gdyż pozosta- 
wało jeszcze przebycie rzeki wpław— 
czego jednak zaniechano, skutkiem 
silnego prądu I podwyższonego sta- 
nu wody. 

Na polecenia więc kierownictwa 
ćwiczeń uznano ćwiczenia te za ukoń- 
czone o godz. 13 tej. 

Most zbudowano jedynie dla ce- 
lów szkoleniowych w stosunkowo 
szybkim czasie -(jeśli-się zważy, że 
budowali go rezerwiści) bo w prze: 
ciągu 2 g. 30 m.     
kom niczyjsj chciwości — czuł zto- 
zumienie jego artystycznych dążności 
i serdeczną opiekę. Raz jeden tylko 
był B. skrzywdzony, i to przez bur- 
mistrza (|) m. Wilna, który nań wy” 
dał wyrok stronny pod wpływem 
Ryxa. Ale wilnianie natychmiast za- 
demonstrowali. „Naród litewski znał 
niesprawiedliwość wyrządzonej nam 
krzywdy, pisze B. i tem wspanialej 
naszą w służeniu mu gorliwość na- 
gradzał licznem uczęszczaniem*. 

Aktor końca w. XVIII tworzył ode 
mienny od późniejszego typ. Na sce" 
nę szedł z powołania, pochodził 
przeważnie ze sfery ziemiańskiej, nie 

— Tak?—No, to i w Arkadji pilnuj 
skóry swojej. 

Im łotr większy, tem głośniej zawsze 
gwałtu woła, 

że życie trudne, że świat cały zły 
i podłość widzi dokoła. 

Jednego tylko nie rozumie zgoła: 
że zła przyczyną—jego własne kły. 

Benedykt Hertz. 

Zakupy zagraniczne. 

MOSKWA, 18.IX (Tel. wł.). Jak 
donoszą oficjalne komunikaty, So- 
wiety zakupiły zagranicą 565 wago- 
nów towarów bławatnych. 

Towary te mają być sprzedawane 
po cenach wyrobów miejscowych. 

Dochód ze sprzedaży tych towa- 
rów rząd przeznaczył na zwiększenie 
kapitału „Gostorga" i Syadykatu 
tekstylnego. 

  

    

  

    

Korzyści ćwiczenia były osiągnię- 
te — gdyż kawalerja przekonała się, 
że piechota jest bardzo poważnym 
przeciwnikiem, wobec którego trzeba 
zachować dużo ostrożności I z któ- 
rym trzeba się liczyć. 

Piechota zaś miała sposobność 
zapoznać się z działaniem większej 
jednostki kawalerii. 

W każdym razie piechota pozo- 
stała przez cały czas panem sytuacji. 

Zapowiedziana defilada nie odby- 
ła się,] ponieważ zmęczenie koni na 
to nie pozwalało. (Nadniameński Kur- 
jer Polski.) 

  

Każyńskiego uroczyście chowa całe 
miasto. 

Jubileusze i gody małżeńskie 
artystów wileńskich były entuzjastycz- 
nie witane i materjalnie wspierane. 
Artystkę Górską publiczność wywołuje 
i wymaga od dyrekcji zaangażowania 
jej. Arystokracja wileńska wyprawia 
uczty Bogusławskiemu (1816), Ro- 
gowskiemu (1843), Skibiūskim. Zubo- 
żała przedpowstaniowa publiczność 
wileńska zbiera fundusz dla mło: 
dziutkiej Wandy Leszczyńskiej (siostry 
Bol. Leszcz,). Słowem Bogusławski z 
aktorami swymi, tchnął wprost du- 
cha swego w kulisy wileńskie, pozo-   szukał karjery, wysoko cenił swe 

stanowisko. Słusznie piss! Kulikowski 
w przedmowie do pamiętników Ski 
bińskiego, że „nie było wtenczas 
wślód aktorów ksbotynów, tak licz 
nych w późniejszych pokoleniach". 
Publiczność rozumiała i cenila po- 
ziom etyczny ówczesnej kampanji: 
Dasznerowej, Jasińskiej, Pieroczyń- 
skiej, Drozdowskiej, Henipińskiego, 
Mieszyńskiego. Fktor miał stały ży- 
ciowy kontskt z elitą towarzystwa. 
Wilno w stosunku do aktora było 
wyjątkowo postępowe za Bogusław- 
skiego i później. Poznań i Kraków 
chował aktora bez ceremonji, nieraz 
w kącie cmentarza. Wilno zawsze 
towarzyszyło radości i smutkom 
swych ulubieńców. Np. za trumną 
Skibińskiej szły ochronki i zakonnicy; 

  

  

stawił dla dwuch pokoleń widzów 
"wspomnienie świetlane. Taką potęgą 
jjest siła apostolska aktora, i podat” 
'ność społeczeństwa wpływom piękna 
płynącego z tronu Talii, Terpsychory 

ji Melpomeny. 
Jeszcze jeden czynnik ułatwiał 

| Bogusławskiemu jego pracę. 
Bogusławski nie miał rywali w 

trupach codzoziemskich. Warszawa, 
| przechodząc z rąk do rąk, musiała 
widzieć gościny trup niernieckich, 
włoskich, francuskich. Skutkiem ta* 

j kich zmian załamywała się linja re* 
j pertuarowa | jaskrawiej występowała 
|walka klasyków z romantykami. By* 
|ły momenty że publ. warsz. przeno“ 
|siła sztuki francuskie, nad polskie. 

‚ @. ), 
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° ° : ° | czy wiecej niž przed 6-u mies., szcze- įdaniach i obowiązkach opiekunki | Perymenty przedyskutować najpierw w „Ro- 
2 kraju 1 zagranicy 2 gólnie narażonych na zakażenie z po- | malutkich istot, oddanych im pod | zwoju" uzyskując choćby poparcle zrzeszo- 

: wodu ciągłego kontaktu z chorą ma- | opiekę. nych od S-tej Zyty? 

Z całej Polski. 
Patrjotyczny czyn pow. Rypiń. 

skiego. 

WARSZAWA 15.9. (Pat). Na ręce 
p. Prezesa Rady Ministrów nadszedł 
telegram treści następującej: „Przed: 
stawiciele ludności powiatu Rypiń- 
skiego, zebrani w dniu 13 wrześn'a 
br. na uroczystości wręczenia wła- 
dzom wojskowym dwóch samolotów, 
zakupionych przez tutejszy powiat, 
życzą Ci, Wielce Czcigodny Panie 
Prezesie Ministrów, wytrwałości w 
pracy nad wzmocnieniem Najjaśniej 
szej Rzeczypospolitej”. 

Zjazd Związku Izb przemysło- 
wo-handlowych Rzeczypospo- 

litej Polskiej we Lwowie. 

Z okazji Targów Wschodnich od“ 
był się we Lwowie dnia 12 i 13 bm. 
zjazd Związku Izb przemystowo-hand- 
lowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem zjazdu było omówienie i 
uzgodnienie poglądów w całym sze- 
regu spraw dotyczących aktualnych 
zagadnień gospodarczych Państwa. 

Na przewodniczącego obrad, wy 
brano d ra Kolischera, a na zastępcę 
dr. Ritla, sekretarza lzby brodzkiej. 

Ożywioną dyskusję  wywcłała 
sprawa projektu organizacji Instytutu 
eksportowego na podstawie referatu 
lzby grudziądzkiej i projektu przed 
stawionego przez dr. Battaglię. Po 
przeprowadzonej dyskusji uchwalono 
zasadnicze wytyczne, na podstawie 
których urzędująca Izba miałaby o* 
pracować projekt opinji Związku Izb. 

Sprawę obecnej sytuacji gospo: 
darczej, w szczególności reglementa- 
cji przywozowej, omówił inż. Brzeski, 
syndyk lzby katowickiej. W dyskusji 
dr. Kolischer, prezydent lzby Lwow- 
skiej, w obszernem przemówieniu 
ujął obecną sytuację gospodarczą i 
walutową Państwa, analizując do 
kładnie jej przyczyny i skutki, oraz 
ewentualne środki sanacji. 

W. przedmiocie rewizji koncesji 
monopolowych (referat Izby poznań: 
skiej) uchwalono odnieść się do 
Rządu z memorjałem, domagającym 
się czasowego wstrzymania wykona: 
nia ustawy o ograniczeniu sprzedaży 
i spożycia napojów alkoholowych aż 
do uchwalenia przez Sejm noweli do 
ustawy. 

Po załatwieniu jeszcze kilku mniej- 
szych spraw zakończono obrady z 
tem, że następny Zjazd ma się od: 
być w Krakowie” 16:go października 
b. r. 

Giełda drzewna w Bydgosz- 
czy. 

Z dnia 10 września 1925 r. Deski 
olchowe, suche, pół calowe, przec. dł. 
5 m. przec. szerokości 18/19 cm., 
dwulet. franco Bydgoszcz lub War- 
szawa 70 zł. Deals i battens ang. jo* 
dłowe i świerkowe 2 c.X3 c., 3 c.X 
41 pół c., 5 c.X7 c. 11 c. i 2 i pół 
c.X7 c. Dł. od 9 stóp ang. wzwyż, 
przec. 15/16 stóp 2 ostrym kantem, 
jakości eksportowej franko wagon 
Gdańsk — 219.50 za stand. Sosnowe 
słupy telegr. najlepszej jakości ek- 
sportowej franco gran. pol.-niem, 
Zbąszyn — 317 zł. Sosnowe drzewo 
kopalniane franco stacja załad. Biało- 

p -—-————————>———————————— 

Szczepienie ochronne 
przeciw gruźlicy. 

Szczepionka B. C. @. 

Na posiedzeniu FAkademji Lekar- 
skiej w Paryżu dnia 16 czerwca r.b. 
prof. Calmette, łącznie ze swymi 
współpracownikami, drami Guerin, 
Heill-Hallė, Megre, Boquet Vilbert, 
Turquin, przedstawił po raz drugi 
(pierwsze doniesienie było przed ro- 
kiem) wyniki kliniczne i doświadczal 
ne, otrzymane drogą szczepienia o- 
chronnego noworodków przeciw gru- 
źlicy. 

Prace prof. Calmete i dr. Guerin 
wykonane w roku 1906 i 1907 i pra- 
ce prof. Romera z r. 1908 wykazały 
niezbycie istnienie odporności prze- 
ciwgruźliczej, zależnej od obecności 
w organiźmie prątków gruźlicznych 
w stanie życia utajonego (vie laten- 
te). Niestety prątki te są zjadliwe i 
w pewnych warunkach mogą odzy- 
skać pełnię swych szkodliwych włas- ' 
ności, rozmnażać się i wywoływać 
ciężkie zmiany gruźlicze. 

Stąd powstał pomysł Prof. Cal- 
mette'a, że warunkiem otrzymania 
odporności  przeciwgružliczej 
przygotowanie specjalnej hodowli ży- 
wych prątków  gruźliczych o zmie- 
nionych dziedzicznie właściwościach. 
Prątki takie sztucznie winny być 
pozbawione zdolności. wywoływania 
zmian gruźliczych, zachowując zdol- 
ność uodpornienia 
świeżych, nie zakażonych. Profesor 
Calmette osiągnął powyższy cel po 

  

jest 

organizmów | 

wieża — 11 zł. Kloce olszowe śred- 
nica w czubid od 25 cm. wzwyż, dł. 
od 3 m. wzwyż franco wagon Kiwer- 
ce — 38.75. Szczapy sosnowe, użyt- 
kowe i opałowe, powierzchni łupania 
od 14 cm. wzwyż,długość 1 m fran- 
co wagon granica pol.-niem. Zbą- 
szyn — 10 zł. W poszukiwaniu: 1) 
Podkłady dęb-we i sosnowe; 2) Klo: 
ce dębowe od 30 sm. w czubie 
wzwyż na rynek krajowy i od 42 cm. 
na eksport; 3) Deski olszowe | klasy 
26, 33, 39 mm., dł. 4—6 m.; 4) So- 
snewe deski środkowa i czubkowe, 
30 mm.; 5) Słupy i maszty telegra- 
ficzne; 6) Kopalniaki; 7) Kloce osiko- 
we dla fabrykacji zapałek; 8) Okrąg: 
laki na eksport; 9) Bele sosnowe 
I kl. 65 mm.; 10) Jodłowa i świerko- 

„wa pspierėwka, 1 — 2 i pół m. dłu- 
gości, w czubie 8 — 24 cm.; 11) So- 
snowe tarte podkłady (Halbhoelzer) | 
długość 2.60 m., 124 X 250 mm., | 
górna powierzechnia conajmniej 8 | 
cali. 

Pocztowe znaczki lotnicze. 

Wprowadzozo zostały w obieg, 
pocztowe znaczki lotnicze wartości 1, 
2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 i 45 groszy. | 
Rysunek znaczków przedstowia samo- į 
lot w locie nad Warszawą z widokiem 
Zamku i kolumny Króla Zygmunta III. ' 

Zaaczki powyższe służą do uiszcza- 
nia dopłaty za przewóz przesyłek li- 
kstowych pocztą lotniczą, normalne 
jednak opłaty pocztowe takich prze- 
sylek oraz specjalne opłaty dodatko- 
we należy uiszczać zwykłemi znacz- 
kami pocztowemi. 

Opłaty za znaczki lotnicze są po- 
bierane jedynie w gotówce. 

Z zagranicy. 
w Brazylji zaburzenia. 

W Grande de Soul wybuchły nie- 
pokoje. Mnóstwo zbiegów przekro- 
Bl granicę urugwajską. Szczegó- 
łów dotychczas brak. 

Niesłychany wylew rzeki. 
3,000 ofiar. 

Według doniesień z  Tiensinu, 
rzeka Żółta w prowincji Szantung 
wystąpiła z brzegów. 3,000 osób uto- 

jmęło w falach, ponieważ rzeka prze 
rwała tamy. Pod wodą wielka ilość 
wsi w obrębie 50 mil od brzegów. 

  
Tragiczny wypadek podczas 

popisów lotniczych. 

W popisach lotniczych w Schle- 
izheim, pod Monachjum zaszedł tra- 
giczny wypadek. Lotnik Króhl, który 
miał jeszcze dopełnić tylko jednego 
warunku, a mianowicie wykonać lot 
w przewróconym samolocie, spadł i 
poniósł śmierć na miejscu. Przy. 
patrująca się temu żona jego ze- 
mdlała. ed 

Cholera w Japonji? 

Z Tokio donoszą, iż epidemia 
cholery rozszerza się w sposów prze- 
rażający. Władze zarządzeją szcze” 
pienia przymusowe, którym dziennie 
poddają się setki tysięcy osób. Naj- 

| paska szerzy się epidemja w To: 
kio, Jokohamie i w Kobe. 

13-tu latach pracy, hodując prątki 
bardzo zjadliwe pochodzenia zwie- 
rzęcego na podłożach alkaliez- 
nych z dodatkiem żołci. Drogą ko- 
lejnych przeszczepień w 230 pokole- 
niach otrzymał prątki niezdolne do 
tworzenia gruzełków, ale wydziela: 
jące toksyny (tuberkulina) i wywo 
łujące w organizmie wytwarzanie ciał 
ochronnych (przeciwciał). 

Prątki te nazwali autorowie B. 
C. G. (Biliė bile-żółc: Calmette Guerin). 
Bardzo liczne próby na zwierzętach 
wykazały zupełną ich nieszkodliwość, 
wobec czego w początkach 1922 r. 
autorowie rozpoczęli szczepienie nie- 
mowląt. Wyniki okazały się Jaknaj- 
lepsze. Żadne z dzieci szczepionych 
w pierwszych miesiącach 1922 r. t. z. 
przed trzema laty nie zmarło na 
gruźlicę. 

Zaszczepiono w tym czasie 178 
dzieci, z tych 94 badano po raz о- 
statni w maju 1925 r. i stwierdzono 
doskonały stan zdrowia i normalny 

j rozwój. 
W ciągu ostatniego roku od 1-go 

lipca 1924 r. do 1 czerwca 1925 r. 
zaszczepiono w całej Belgji i Francji 
2070 noworodków szczepionką B.C.G. 
dostarczoną przez Instytut Pasteur'a 
w Paryżu, W związku z zastosowaną 
„metodą szczepienia nie stwierdzono 
| żadnych zaburzeń. 

Metoda ta polega na tem, że по- 
worodkowi w pierwszych 10 ciu 

„dniach życie podaje się trzykrotnie 
co 48 godzin odpowiednią porcję 
szczepionki w łyżeczce mleka. 137 
dzieci szczepionych pomiędzy l-ym 
lipca, a 1-ym grudnia 1924 r, to zna- 

    

|teczność potwierdzają wyniki, osiąg- 

tką lub bliskim krewnym, nie dało 
ani jednego wypadku śmierci. 

Śmiertelność dzieci nieszczepio- 
nych i znajdujących się w tych sa- 
mych warunkach wynosi w Paryży 
32'Jo w pierwszym roku życia, a prze 
ciętnie 24/0 w całej Francji. 

Bardzo liczne i długotrwałe do: 
świadczenie na zwierzętach wykazały 
również, że szczepionka B, C, G. za: 
pewnia np. cielętem i małpom wy: 
bitną odporność na zakażenie gruźli- 
cze naturalnie lub sztucznie wywołane. 

Wydajć się więc, że mamy pra- 
wo uważać powyższą metodę ochro- 
hy dziecka od zakażenia gruźlicze” 
go jeko nieszkodliwą, a której sku- 

  

    

nięte przez prof. Calmette, i jego 
współpracowników. 

Pielęgniarstwo. 
(Higiena dziecka i dorosłego). 

Statystyki zdrowotności, przepro- 
wadzane w fabrykach, szkołach, żłob- 
kach, wyższych zakładach naukowych 
lub w środowiskach rzemieślniczych, 
wykazały wszędzie nizki stan higieny 
i zbyt wielką śmiertelność na choro 
by, których na zachodzie zapomniano, 
niemsl że istnieją. (Tyfus, ospa, dy- 
zenterja). . 

— Dużo się robi w dziedzinie 
zdrowia publicznego pod względem 
zskładania poradni, przychodni, oczy- 
wiście szpitalów, kas chorych i t. p. 
pomocy dla uboższej i mniej oświeco- 
nej publiczności. Ale te wszystkie 
zachody nie na wiele się przydadzą, 
Jeśli pacjentami szpitalów będą ofia- 
ry rodzimego niechlujstwa. Zło u ko- 
rzenia niszczyć trzeba i mniej ko- 
sztować będzie  społeczeńswo za- 
prowadzenie surowych przepisów 
sanitarnych, obowiązkową naukę 
higieny we wszystkich zakładach 
naukowych, a również utworzenia 
posad higienistów i higienistek przy. 
instytucjach zatrudniających większą 
ilość pracowników, Dobrą by też 
miały myśl instytucje, zajmujące się 
sprawami społecznemi, gdyby na 
wzór tak popularnych niedzielnych 
wieców politycznych, gdzie się cierp- 
liwa ludność nasłuchuje pustych fra: 
zesów, urządzały wiece bigieniczne! 

Poświęcone krótkim, a dosadnym 
opisem  najpospolitszych chorób i 
sposobami leczenia takowych, hy- 
gienie domowej niemowląt, dzieci i 
dorosłych, obrazowane pokazami na 
ekranie lub na żywych objektach, 
mogłyby się stać doskonałym  środ- 
kiem propagandy czystości i zdro- 
wotności. Bowiem pojęcia o tak ko- 
niecznej stronie życia rodzinnego 
stoją u nas dotąd na bardzo niskim 
poziomie. Jak słusznie się wyraziła 
siedemnastoletnia dziewczynka szkoły 
powszechnej „my już bądziemy mia- 
ły czyste mieszkania i nasze dzieci 
będą przychodziły zawsze uczesane 
i wymyte 'do szkoły, ale nam trudno, 
bo rodzice tego nie umieją i nie 
lubią”. 

Cóż pomoże biednemu dziecku 
w szkole wpajać zasady koniecznoś- 
ci oddychania świeżem powietrzem, 
tębienia insektów, kąpieli etc. jeśli 
rodzice uważają to za kaprysy i nie 
potrzebne nowości, na które szkoda 
czasu i atłasu? W domy więc, w ro 
dziny nieść trzeba higienę codzien- 
nego życia i starsze pokolenie uczyć, 
jak ma nam hodować zdrowych oby- 
wateli. 

Jeśli czytamy ze zdumieniem o 
fantastycznej wprost wydajności pra- 
cy ludzkiej w wielkich ośrodkach 
europejskich i amerykańskich, nie do 
osiągnięcia dla nas, to nie zapomi- 
najmy, że obok tej pracy, dla pod- 
trzymania sił i energji, mają tam 

pracownicy określone godziny odpo- 
czynku, np. ogrody i leżaki na da- 
chach domów handlowych w Berli- 
nie, lub baseny, kluby sportowe i 
ściśle określony czas na rozrywki i 
wytchnienie. 

Tylko bigiena, posunięta do da- 
lekich granic i umiarkowane sporty, 
mogą pozwolić na konkurowanie 
skuteczne w tej intensywnej walce o   byt, jaka dziś obowiązuje. By módz 
dziś żyć i zarabiać, trzeba być sil- 
nym, zdrowym i zdolnym do wytę- 
żonej pracy, A to da się osiągnąć 
jedynie za pomocą zastosowania w 
każdej dziedzinie możliwie szeroko 
ogarniających zabiegów zdrowotnych. 

Jsśli to się stosuje do dorosłych, 
cóż dopiero mówić o niemowlętach, | 
których tyle pada cfiarą nieudolności | 
lub nieuświadomienia matki, albo i. 
brakowi czasu tejże, przy wzmożonej ' 
dzisiaj chęci kobiet zarabiania па | 
siebie, a często i konieczności zarob- 
ków, dla zrównoważenia budżetu ro- 
dziny. Jakimże dobrodziejstwern by- 
łyby w tej dziedzinie pielęgniarki 
fachowe, mające zastąpić matkę lub 
przynajmniej pouczyć ją, czy też do 
morosłą nianię, rekrutującą się czę: 
sto ze starszego rodzeństwa, o za- 

W Warszawie istniały przy nie- 
których szkołach „Kluby małych ma 
teczek”, polegające na tem, że dzie 
wczynki iat 13 — 14 opiekowały się 
niemowlęciem (mogło to być ro- 
dzeństwo lub dziecko sąsiadki), i 
zdawało sprawę ze swych obserwacji 
hyg evistce szkolnej, która prowadziła 
z małemi matkami „kurs pielęgniar- 
stwa* dzieci. Podobno misła owa za- 
bawa w macierzyństwo duże powo- 
dzenie, bo wszak i tak starsze mu- 
szą młodsze pilnować, więc już lepiej 
czynić to umiejętnie i oszczędzić so- 
bie kłosotu, a niemowlęciu choroby. 

W Wilnie, dowiadujemy się, że 
Kursv handlowe przy ul. Mickiewicza 
22—5 organizują wykłady pielęgniar: | 
stwa dla niemowląt, w których wez: 
mą udział prof. Uniwersytetu i leka- 
rze specjaliści w chorobach dziecię: 
cych. Byłoby pożądane, by jak naj- 
większa ilość młodych matek i kan- 
dydatek na matki wzięła udział w 
takich kursach. 

Z. Por-ska. 
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Opiekun młodzieży. 
(Ze smutnych dni.) 

Po dobie powojeocnej wybitnie zaz- 
nacza się zanik woli, słabość charak- 
terów, oraz ogólna deprawacja. Tra- 
giczny wypadek w gimnazjum Lele- 
wela czerpał swe źródło w tej dusz- 
nej atmosferze powojennej, gdzie zwy- 
kliśmy spotykać gloryfikację zbrodni 
w osobach: Niewiadomskiego, Mu- 
raszki i t. p. Psychoza samosądów 
przybiera szerokie rozpowszechnienie, 
Zwalczać je można jedynie przez jed- 
nolitą ocenę podobnych zjawisk przez 
całe społeczeństwo. Jakże jaskrawo 
zarysowuje się na tem tle, zachowa- 
nie się jednego z członków Komite- 
tu Opieki Szkolnej gimnazjum im. 
Lelewela. Pan ten niezwłocznie po 
tragicznych wypadkach, pełen oburze- 
nia, miotał gromy publicznie na uli: 
cy Mickiewicza na dyr. Biegańskiego. 
Potem złożył wieniec, nie wiadomo 
czy w imieniu własnem, czy Opieki 
Szkolnej gimnazjum im. Lelewela 
„ofiarom systemu szkolnego” na gro- 
bie Ławrynowicza i Obrępalskiego. 
Wracając z cmentarza tegoż dnia zło- 
żył kondolencyjną wizytę dyr. Bie- 
gańskiemu w szpitalu na Antokolu. 
Ponieważ do dyr. Biegańskiego z po- 
wodu spóźnionej pory nie dopusz- 
czono go, więc zostawił naczelnemu 
lekarzowi kartkę na której napisał: do 
dyr. Biegańskiego: 

„Wobec spóźnionej pory nie mo- 
głem odwiedzić Pana, lecz z ust p. 
Pułk. z przyjemnością dowiedziałem 
się o poprawie jego zdrowia. Życzę 
rychłego powrotu do, zdrowia i cie- 
szę się, iż Bóg ocalił Pana. Życzliwy 
sdwoataa0M 25%:7 

Nie wiemy, co tu podziwiać: cy- 
nizm, czy bezczelność! Lecz na tem 
nie koniec. Grono nauczycielskie, o- 
burzone  takiem postępowaniem 
członka Komitetu Opieki Szkolnej, 
zwróciło się do Centrali Opiek Szkol- 
nych z zapytaniem; Czy był składany 
wieniec od Opieki Szkolaej na gro” 
bie Ławrynowicza? 

Otrzymano piłatową odpowiedź, 
że wieniec był złożony, ale nie od 
Centrali. Obecny na posiedzeniu ten 
sam członek Opieki do jednego z pa: 
nów odezwał, że „trzeba będzie tę 
sprawę zbadać” 

Istotnie, trzeba ją zbadać, gdyż 
trudno uwierzyć, aby tacy „dyploma- 
ci” stali na czele Opieki Szkolnej i 
grono nauczycielskie musiało z nimi 
współpracować nad wychowaniem 
młodzieżyl 

Otwórzcie drzwi naoścież tej spra- 
wie, i nie duście młodzieży w zgni- 
łej atmosferze. Sprawa ta od а- 
ja jest wiadomą Kuratorjum i Cen 
trali Opiek Szkolnych, które dotych- 
czas milczą. 

Może ta marna notatka nareszcie 
pobudzi do odpowiedzi i uspokot 
wzburzoną opinię. 

  

Ojciec. 
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Z inicjatywy kierownika szkół powsz. 

Wileńskiego Kuratorjum Szkolnego raz wraz 

wylatują nowe nakazy. Czy tu działa samo- 
dzielna myśl pana kierownika, czy zbioro- 
wa— nie wiemy, lecz takiego chaosu jaki 

obecnie panuje w szkołach powszechnych 
m.Wilna jeszcze nie było. W początku roku 

szkolnego odbywa się reorganizacja, dzieli 

się szkoły na oddzlały dla chłopców, dziew- 

cząt, potem przerośniętych, niedorośniętych, 

normalnych, anormainych, a dziś otrzymali- 

śmy z Kuratorjum wiadomość, że dzięki 
staraniom Kuratorjum Wileńskiego została 
zorganizowana w Wilnie szkoła dła mło- 
dzieży amoralnej! 

Czekamy jeszcze szkół dla młodzieży 
z podziałem na barwę włosów, wzrostu, po- 
wonienia, słuchu, posiadających chustki do 
nosa, długogłowych, krótkogłowych i t.d. 

Panie kierowniku czy nie lepiej te eks. 

/ 

  

Te nowalijki na naszym gruncie to kpi- 

ny z ludności, która nie może wiedzieć, do 

jakiej grupy raczy pan zaliczyć jej dzieci, 
a rok szkolny rozpoczęty! 

  

  

  

  

Z literatury naukowej 
i artystycznej. 

1) Michał Brensztein Teatr Szkol- 
ny w Krożach na Żmudzi Wilno 1925. 

2) Edward Wrocki Nekropol mu- 
zyczny. Powązki w Warszawie. 

Pamiętne z czasów zaboru ros. 
„Krože—kiedyš były ośrodkiem kul- 
tury polskiej. Już w r. 1617 hetman 

J. K. Chodkiewicz założył kolegium 
w Krożach, słynące z dzielnej orga- 
nizacji. W r. 1677 odgrywają się tu 
sztuki teatralne. Studenci klasy poe- 
tyki odgrywają dramat trzyaktowy. 
W dalszym ciągu przez wiek XVIII 
szkoła Kroska utrzymuje scenę. Z 
upadkiem Jezuitów, scena przestaje 
istnieć i powstaje dopiero pod egidą 
Karmelitów w r. 1802. Byli i przeci- 
wnicy teatru dla uczniów, lecz peda- 
gogiczny zmysł zwyciężał. 
Maruszewskiego znów kwitnie teatr 
Kroski. Tu rozwija swój talent przyszły 
dyr. teatru Wileńskiego Kazimierz 
Szlagier. 

Gdyby miłośnicy historji sztuki na 
Litwie, dali co rok po jednym przy- 
czynku, tak opracowanym, jak to 
uczynił p. Brensztein, mielibyśmy 
prędko materjał dla przyszłego histo- 
ryka sztuki w Polsce. Podziwiać na- 
leży benedyktyńską pracę autora i 
precyzję roboty umieszczonej na 30 
str. in 8-0. Jest to część większej 
pracy. Całość ma podobno objąć 
dzieje szkoły Kroskiej. Radzilibyśmy 
młodzieży humanistyki wzorować się 
na takich pracach. 

  

* * 
* 

Drugi Wilnianin—archeolog, mu- 
zykalny i historyk sztuki—p. Edward 
Wrocki, wydał odbitkę z „Wiado- 
mości Muzycznych*. P. t. „Nekropol 
Muzyczny”. Ktoby myślał, że można 
pióro umoczyć w kałamarzu poezji, 
pisząc o cmentarzu? A jednak tak 
jest w pracy p. Wrockiegol Z kilku 
kart wstępu powiała na nas melan- 
cholja—wspomnieńl Boć p. Wrocki 
wskrzesił przed nami pomniki tylu 
zapomnianych artystów, spoczywają- 
cych na Powązkach. 

Od Bogusławskiego — którego 
grób zaginął, do... nagrobków tu o- 
statnich. Autor dal plan orjentacyj- 
ny Powązek, sporządził odpisy gro- 
bowców i umieścił moc fotografji... 
łstna galerja wspomnień o wielkich 
mocarzach ducha — wielkie signum 
kultury naszej... | tak widzimy po» 
mniki Biedców, Karłowiczów, Kąt. 
skiego, Szczepkowskich, Minchajmera, 
śpiewaka Kaliny, Dobrzyńskiego, No- 
wakowskiego, Wieniawskiego, Mo- 
niuszki, Krugulskiego, Bądarzewskiej, 
Gesnera, itd. 

Jako motto pracy służą słowa 
Krasińskiego: „Wy, co chcecie prze- 
czuwać, wspominajciel Wy, co chce- 
cie stawiać terazniejszość i odkryć 
przyszłość z jej szczytów, nieście 
wprzód w głąb duszy wszystkie dni 
ubiegłej przeszłości, (Nied. poern.) 

Niekropolos Wrockiego powinien 
posiadać każdy, kto zwiedza Powązki. 

Ant. Miller. 

NA MARGINESIE. 

„Musztarda po obiedzie*. 
W dniu dzisiejszym podziwialiśmy wa« 

lec drogowy, który kursował po Domini- 
kańskiej naprzeciwko Magistratu i utłaczał 
bruk. Na przedzie widniał napis „Magiste 
rat m, Wilna*. Widocznie to reprezentacyj- 
na machina, gdyż przy przebrukowywaniu 

innych ulic nie widzieliśmy — lub może 

Magistrat ją sprowadził, by teraz ugniatała 

błcto, a w zimie śnieg. Przy takiej pracy 
jest nadzieja, że w styczniu ulice dojdą do 

wysokości piętra. Złośliwi mówią, że to jest 

pomoc kupiectwu i sklepikarzom, by ułat- 

wić Im bezbolesne zwinięcie swych Intere- 

sów. Ponieważ nikt nie zgarnia błota z 
nowoułożonych chodników, może by pan 

szef technicznej sekcji zakupił mniejszy 

walec do ugniatania błota na chodnikach? 

Porady lekarskie. 

Kasa Chorych (m. Wilna i N. Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
ieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15).0dz. coprócz dni świąt. 
cd 8—9. 

Poradnia Polsk ŹŻrzesz. Lekarzy Spec- 
— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 26, 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popol. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 
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bycie gospodarcze. 
Łączność Spółdzielni. 

, Skowronek polskiej poezji, poeta 
El, powiedział: „Nie z łez się rodzi 
szczęście”. W naszym miejscowym 
ruchu spóldzielczym stało się zgoła 
inaczej. Właśnie szczęście, szczęście 
powszechności spółdzielczej, poczyna 
się, czy też rodzi się z łez, bo z na- 
der bolesnego doświadczenia. Do- 
świadczenia opłaconego  bankruc- 
twem _materjalnym kilku sklepów 
spółdzielczych i zniechęceniem tych, 
komu najbardziej tea ruch jest po- 
trzebny. 

Dziś poczynają mówić i wszyscy 
dążyć szczerze do skonsolidowanla 
się i łączenia się spółdzielni, aby 
wspólnie przejść tę wielką drogę, 
która prowadzi do powszechności 
spółdzielczej. Miłym tego przykładem 
było ogólne zebranie, odbyte przed 
paru dniami przez Spółdzielnie Chrz. 
Zw. Zaw., na które to zebranie zo- 
stałem zaproszony w charakterze 
gościa. 

Nie mogę pominąć milczeniem 
tak charakterystycznej dla naszych 
spółdzielni cechy. Przy wejściu do 
lokalu w którym miało odbyć się ze: 
branie, zostałem mile uderzony, do: 
tychczas nie spotykanem zjawiskiem: 
mianowicie, w sali znajdowała się po- 
ważna ilość osób. Niestety było to 
zebranie dozorców domowych, zaś 
zebranie spółdzielcze odbywało się w ; 
drugiej sali. Tam właśnie zastałem | 

6GUGER JER w | 

KRONIKA. 
  Dziś—Suchy dzień. Lamberta 
Czwartekł Jutro—Suchy dzień. Józefa 

17 
rześnia 

Wschód słońca— g. 5 m. 13 

Zachód „” — д. 5 т 47 
  

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

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
porozumieniem z jednym z członków Zarz. 
T wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2 
Bibljotka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 

Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 
warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.— Domi: 
nikańska 13. 

Bibiloteka I Czytelnia im. Tomasa 
Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 
wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki od 
1—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Nocne dyżury aptek. 
W tym tygodniu dyżurują: 

Fugustowskiego— Mickiewicza 10. 
Ajzensztadta | Sapožnikowa—Zawalna 41 
Jurkowskiego — Wileńska 8. 
Rodowicza —Ostrobramska 4. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa   tylko kilkanaście osób. Przeważnie 

były to osoby bądź dawniej, bądž 
obecnie należące do władz spółdziel- 
ni, było również i kilka osób z po- 
śród członków i paru gości. 

Ze sprawozdania wynikało, że 
spółdzielnia, wyrażając się trywjalnie, 
„robi bokami*. Z całokształtu wyno: 
siło się wrażenie, że głównym powo- 
dem upadku było nieodpowiednie 
kierownictwo. Albowiem z chwilą 
zmiany kierownictwa polepszyły się 
warunki Spółdzielni pod względem 
obrotu i zmniejszenia kosztów hand- 
lowych. Z doświadczenia takiego po- 
winna nie jedna spółdzielnia skorzy- 
stać, aby powziąć soble zasadę; wła 
ściwy człowiek na wlašciwem  miej- 
scu. Drugą bolączkę Spółdzielni Chrz. 
Zw. Zaw., a zdaje mi się, że spół- 
dzielni wogóle, jest przeciążenie skle 
pów spółdzielczych personelem. 

Fby uniknąć tego, w pierwszym 
rzędzie należy łaczyć się (na terenie 
W lnz) wszystkim spółdzielniom w 
jednę poważną s„ółdzielnie  wielo- 
skiepową, posiadającą jedno kiero- 
wnictwo. Ten, mojem zdaniem, kardy- 
nalny warunek ael:zego bytu naszych 
spolaziel i, został uchwelony na o 
gólnem zebianlu S»ołdzieloi Chrz. 
Zw». Zew: dowiery teraz, a przyczyni 
ło się do tego gorzkie doświadcze- 
nie, zdobyte omal że nie upadkiem 
Spółdzielni. 

Trzeba mieć nadzieję, że 
spółdzielnie pójdą tą drogą, gdyż 
dotąd Spółdzielnia Zw. Zaw. uważa" 
ną była za jednę z twierdz, stojących 
na drodze łączności. 

l z łez się może zrodzić szczę- 
ście. / 

R. Z—dzki. 

NY ARONA] 

D-r Witold Kieżun 
powrócił i wznowił przyjęcia. 

Choroby węwnętrzne — 
specjalnie płucne. 

Naświetlania sztucznem słońcem górskiem 
Od 4 do 7. 

Garbarska Nr. 5 m. 3. 

i inne 

  

Drukarnia 
  

Sp. z ogr. odp. 

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

Przyjmuje wszystkie roboty drukarskie od najmniejszych 
do największych. 

Kosztorysy na każde żądanie bezpłatnie. 

Do wynajęcia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

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

  

skiego od 9 do 3 po poł. 

Piękność i powab 

URZĘDOOWA 

— Inspekcja powiatów. W 
dniu 16 bm. p. o. Del. Rządu p. 
Malinowski, wraz z Komendantem 
Okręgowym policji państwowej p. 
Praszałowiczem wyjechał na inspekcję 
powiatów: wileńsko-trockiego, świę- 
ciańskiego i brasławskiego. (I) 

MIEJSKA. 

— Kasa się napełnia, Do kasy 
miejskiej magistratu m. Wilna wply- 
nęło już 367 tys. Il raty podatku 
lokzlowego. (I) 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Z Kuratorjum Okr. Szkol. 
Wil. „Wobec zamierzonego w So- 
bote, dnia 19 września br. o godz. 
2ej po połudriu poświęcenia lokelu 
Kuretorjum (ul. Wolna 10), przyjęcia 
interesantów bedą się odbywały od 
godz. 12ej do 1-e: po pcłudniu”. 

— Egzamin dla eksternów z 
6 ciu klas. Egzamin dia eksternów 
z 6-ciu klas w terminie jesiennym 
odbędzie się w G mnazjum im. Kr. 
Zygmunta Augusta w Wilnie pod 
przewodnictwem pref A. Zdrojew 
skiego. Początek egzem'nów dn. 28 

wiześnia br. 
Osoby pragnące zdawać wymie: 

niony egzamin, zechcą do dn. 25-go 
września składać należycie udoku 
mentowane podania bezpośrednio 
do kancelarji Gimnazjum. 

— Otwarcie Bibljoteki Peda- 
gogicznej. Centralna Bibljoteka Pe: 
dagogiczna Kuratorium Okręgu Szkol- 
nego w Wilnie (ul. Wolana 10, Ku- 
ratorjum) będzie otwarta (czytelnia i 
wypożyczalnia) od dn. 16 września 
br. codziennie od 10 do 12-ej i od 
5 do 8-ej; w niedzielę od 10 i pół 
do leej. 

— Szkoły leśne i egzaminy 
dla leśniczych. Wiele osób zwra- 
ca się do Dyrekcji z licznemi za: 
pytaniami w sprawie istniejących w 
Polsce szkół leśnych oraz warunków 
przyjęcia. 

„RUCH“ 

   

Rutynowana 

Hautzydielka 
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. 

Ponieważ nie wszystkie szkoły 
leśne znajdują się pod zarządem Min. 
R. i D.P., przeto potrzebnych In- 
formacyj Dyrekcja nie ma możności 
udzielać. 

Dla poinformowanie szerszego o- 
gółu Dyrekcja lasów podaje, że w 
ostatnich dniach opuściło pracę dru- 
karską wydawnictwo ped tytułem: 
„Wskazówki dla zamierzających po- 
święcić się zawodowi leśnemu i pań- 
stwowy egzemin dla leśniczych" w 
opracowaniu L. Chociłowskiego, któ- 
re zawiera wszystkie niezbędne in- 
formacje i jest do nabycia we wszyst- 
kich księgarniach w Wilnie (cena 
1 zł. 80 gr.). 

° SPRAWY PRASOWE. 

— „Szubrawiec* przed sądem. 
Jnk się dowiadujemy, kurja biskupia 
pociąga redaktora i wydawcę tego 
ohydnego świstka do odpowiedzial- 

|ności sądowej za obrazę byłego bi- 
skupa djecezji wileńskiej, J. E. ks. 
Matulewicza.   

  Eliksir na loki i fale, emalja na twarz, 
krople nadające zmęczonym oczom 
pełen życia djamentowy blask i inne 

Wiadomość ul. Moniu- 
szki Ne 8 m. 4. 

Sz. Gzytelników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniać firmy ogła- 
szające się w Kurjerze 

Wileńskim, 

  

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

pocztowa 61. Bydgoszcz.     
  

RÓŻNE: 
  

— Sprostowanie. We wczoraj- 
szym numerze naszego pisma w od-; 
cinku „Żmudzkie czarownice” wkred 
ły się następujące błędy, zmienia- 
jące sens: zamiast „z kimś” z „kśmą”, 
opuszczone „jak inne” — powinno 
być „nawet jest 
„wypija” — „wydziera”. 

Z PROWINCJI. 

— Ostrowiec. 
sze słynne jest z tego, że kto prze- 
zeń przejeżdża, to jeżeli nie utonie 
w błocie, 
wóż, — lub skaleczy konia. Poło- 
żone o parę kilometrów od stacji Gu: 
dohaje jest bardzo ożywione w dnie ; 
targowe, które odbywają się co ty- 
dzień. W dnie takie, wprost po ko- 
lana trzeba brnąć po błocie, lub 
skakać po kamuszkach. Droga przez 
Ostrowiec należy do bardzo ruchli- 
wych. Od lsta po obu stronach u- 
licy gromadzony jest piasek, kamie- 
nie. Przyczem podczas samych żniw 
musiała miejscowa ludność zwo 
zić materjały. 

Jeżdżą różni dygniterze, inżynie- 
rowie. Coś ogladaja, mierzą. Wresz- 
cie pozegradzano i prżystąpiono do 
brukowania.  Tersmz zamiast błota 
przez miasteczko płynie jakaś lawa 
błotnista. Kedy się skończy ta mą 
dra gospoderka? 

Cierpiętnik. 

— Opóźnione zasiewy. Pada- 
jące od 29 lipce des:Cze nie pozwo* 
hły w wielu miejscowościech naszego 
kraju o cięższej glebie przystąpić do 
zasiewów ozimin. W powiatach Świę- 
ciańskim, Brasławskim i Durilowic- 
kim dopiero w ostatnich dniach za- 
częto zasiewy żyta. Późno  zżęte 
owsy i jęczmienie, stojąc w kopach 
całkowicie się zazieleniły. | 

Zbiór drugiego pokosu traw na- 
leży liczyć za przepadły. Kartofle 
wczesne i mało oporne na wilgoć 
gniją. Wobec powyższego należy 
nie spieszyć zbytnio z wywozem żyta, 
— gdyż przy takiej konjukturze 
przednowek 1926 roku może być 
bardzo ciężki. 

Sprowadzonych pod zasiewy je- 
sienne nawozów sztucznych niemoż- 
na było użyć, wobec stałych deszczów. 

Już obecnie nzleżałoby zbadać 
zasobność rolną ziem wschodnich, 

Szanujący swój czas 
korzystą zawsze z usług 

Biura Reklamowego 
w Wiinie 

ul Garbarska 1, tel. 82. 

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

Za poradę się nie płaci. 

Kosztuje nie drożej niż w Redakcjzch 
a zaoszczędza znacznie fatygi oddając w 

BIURZE REKLAM 
- ogłoszenia do wszystkich pism 

polskich 
rosyjskich 

i żydowskich 
codziennych i tygodniowych. 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmo otrzymuje 

„Ksicgę Handlowo Przemysło 
wo Informacyjna WILNO 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

  

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

jak inne, zamiast 
! 

Miasteczko na-“ 

napewno połamie sobie ' 

IE NS KI 

by opracowač odnošny plan,—a tem 
powinny zainteresować się nasze 
województwa. 

— Przekazanie szpitala. W 
,m. Szumsku władze przekazały szpi- 
tal sejmikowi pow. Wileńsko-troc- 
kiego. (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 

— Nieszczęśliwe wypadki. Dn. 15 
b. m. og. 11 m. 10 podczas ćwiczeń woj 
skowych 6 pp. Leg. na trakcie Niemen- 

fczyńskim w odległości 10 kim. od Wilna z 
| powodu nieostrożności e<splodował granat 
iręczny ranląc ciężko 3 żołnierzy. Przewie- 
:ziono Ich do szpit. wojskowego. Dochodz. 
prowśdzi się. 

— Dn. 14 bm. około g 17 podczńs 
ćwiczeń w Zakrecie post. Konnego Od- 
działu Bogdanowicz Antoni skutkiem nie- 

| prawidłowego skoku z konia upadł na 
przeszkodę | złamał soble obojczyk oraz 

* uległ ogólnemu potłuczeniu. Bogdanowicza 
przewieziono do szpit. św. Jakóba. 

| - — Pożar. Dn. 15 b. m. w domu nr. 
1 przy ul Jatkowej zapaliły się sadze w 
kominie. Przybyła straż ogniowa ogień 
stłumiła 

— Podrzutek. Dn. 15 b. m. znale- 
zlono podrzutka płcł żeńskiej przy ul. Te- 
atralnej 5 Dziecko skierowano do przytu: 
liska Dzieciątka Jezus. 

# — Amatorka brylancików. Dn. 15 
bm dokonano kradzieży złotego pierścion- 
ka z brylancikami wart. 50 zł. na szkodę 
Judela Gierszewskiego, (Słowackiego 4). 
Kradzieży dopuściła się Stanisława Wiś 
niewska, (Mostowa 9 m. 1). 

— Ujęcie на gorącym uczynku. 
Dn. 15 b. m. dokonano kradzieży bielizny 
wart 25 zł. z podwórza domu nr. 94 przy 
ul. Kalwaryjskiej na szkodę Bunes Eiji. 
Kradzieży dopuściła sę Rusiecka Pietro- | 

cym aczynku. i 
— Kradzieże. Dn. 15 bm. zostal za- 

trzymany na gorącym uczynku kradzieży 
uprzęży pod halą miejską Paweł Morozow, 

, (Oszmiańska 5). 
— Dn. 15 bm. skradziono Helenie Ko- 

ralkiewiczównie, (Swięciańska 4) z kieszeni 
piaszcza 50 zł. w momencie, gdy przecho- | 
dziła ul. Wielką. 

— Dn. 15 b. m. w nocy skradziono z 
okna wystawowego sklepu przy ul. W. Po- 
hularka 1 różnych rzeczy na sumę 80 zł. 
na szkodę Lejby Szołem, zam. tamże. 

Na prowincji. ! 

— Pożar od pioruna. W dn. 7 bm. ; 
w zaśc. Borówka, pow. Brasławskiege wsku- | 
tek uderzenia piorunu spaliły się stodoła, 
w niej wóz, sanie i 3 deski na szkodę 

: apinakšsgo Turnaby. Straty wynoszą ; 
1 470 zł. 
2 — Mały podpalacz. W dn. 5 b. m. į 
w zašc. Orki, gm. Drujskiej pow. Dzisn. 
spaliła się stodoła na szkodę Olechnowi- 

| cza Teofila Straty wynoszą 1375 zł. Wstęp- 
| ne doch. ustaliło, że pożar wybuchł wsku- 
! tek podpalenia przez Siemionowa Dymitra, 

łat 14, którego, zaaresztowano i przekazano 
| sędzłemu sledczemu Doch. w toku. 

— Napad. Monkiewicz Paweł, mieszk. 
wsi Niewoniańce. gm. Ejszyskiej, pow. Wil.- 
Tr. w dniu 13 bm. o g 12 idąc przez las z 
Olkienik został napadnięty w odległości 6 
klm. od Olxienik przez 2 osobników, któ* 
rzy go dotkliwie pobili | zrabowali mu 50 

|zł Poszkodowany twierdzi, iż sprawcami 
napad. są Renis Aleksander | Radis Józef, 
mieszk. wsi Kursze gm. Olkienickiel. Reni- 
sa zaaresztoweno, natomiast za Radisem 
zarządzono poszukiwania. Dalsze doch. w 
toku. 

— Miłe złego początki. W dniu 13 
b m. poster. Kowalski Wincenty ujawnił 

/we wsi Szekiszki, gm. Turgielskiej pow. 
+ WIl.-Tr zabójstwo noworodka, którego się 
; dopuściła Lewanowiczówna Stanisława w 
/dniu 81X r. b. Lewanowiczówna do winy 
jsię przyznała i została skierowąna do sę 
| dziego sledczego. 

— Kradzież. W dniu 18 bm. o g 2 
ze s»lepu Taborysklej Rebeki, zam. w No- 

+ wo Wilejce przy ul, Pułockiej 15, popełnio- 
no kradzież z włamaniem manufaktury na 
ogólną sumę 3000 zł. 

— Prawda zswsze wyjdzie na 
wierzch. W dn. 5 b. m. na szkodę Da 
niewicza Kśzimierza, zam. w folw. Krasne, 
dm. Krzywickiej, pow. Wilejskiego pel- 
niono kradziež z włamaniem 40 dolarów, 
25 rubli zł, 1 zegarka złotego. Sprawcę 
kradzieży Falewicza Jana zaaresztowano 
i przy nim odnaleziono zegarek | 25 rb. 
Dalsze doch. w tokn._ + 

— Karygodna samowola. W dn. 12 
bm. mieszk. wsl Staro-Bukowszczyzna, gm. 

nela, (Syberyjska 18), ktėrą ujęto na gorą- j 

  Mołodeczańskiej, w ilości osób około 30, 

    
przy ul. Sawicz sprzedaje się na 

warunkach. 

ZAKŁAD 

dentystyczny 
poszukuje lekarza denty- 
sty z prawem praktyki 
pracującego precyzyjnie 
w kauczuku izłocie jako 

technika I asystenta.   

Urządzenia instalacji 
oświetlenia elektrycznego. 
Pierwszorzędnym materjałem po ce- 

nach konkurencyjoych wykonywa 

„BIURO AGROTECHNIK“ | 
WITOLDA CŁYŻA 

26 tel. 205. 

DOM Nr. 5 

Wiadomość Bakszta 4 m. 11. 

  

| polska Orukarnia 
Nakładowa 

„LUX* 
WILNO, 

Ne 210 (362) 

przy udziale sołtysa tejże wsi Blewicza Ro- 
mana w odległości 150 mtr. od dworca 
kolej. Mołodeczno zaczęli .usuwać rurę ko- 
lejcwą, przechodzącą pod torem I przytym 
wybrali 11 szyn stanowiących zagrodzenie. 
Powyższe zostało dokonane w celu utwo- 
rzenia sobie drogi dla przepędzania bydła 
na drugą stronę toru. Straty spowodowane 
tem uszkodzeniem wynoszą 48 zł (I) 

  

  

Teatr i muzyka. 
— Poranki operowe. Komisarz 

Rządu na m. Wilno p. K, Wimbor 
udzielił zezwolenie p. Ż. Śmiałowskie- 
mu na urządzanie poranków opero- 
wych i muzycznych w dniach świą- 
tecznych oraz przedświątecznych w 
gmachu teatru polskiego „Lutnia”. 

Zezwolenie ważne jest do dnia 1 
października. (I) 

— Teatr Polski dziś gra w dalszym 
ciągu przezabawną farsę Hennequin'a i Ve- 
ber'a p. t. „Chrześniak wojenny*. Będzie 
to jedno z ostatnich przedstawień Teatru 
Polskiego. 

W wykonaniu udział biorą pp. Dunin- 
Rychłowska, Frenklówna, Purzycki, Detkow- 
ski, Hajduga i Inni. Całość reżyserował K. 
Wyrwicz, który jednocześnie wykona za- 
bawną rolę Marjolina— szofera I ordynansa. 

W niedzielę 20 września odbędzie się 
w Teatrze Polskim recital Zbigniewa Drze- 
wieckiego. W programie: Beethoven, Cho- 
pin, Szymanowski, Prokofjew, Dóodat de 
Severac, Manuel de Falla, Albeniz Począ- 
tek o g. 8 m. 15 w. 

Bilety są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego. 

  

    

    

Ze sportu. 
Wilne—Warszawa. 

Przed spotkaniem . się reprezentacji 
Wilna z reprezentacją Warszawy Wileński 
Okr. Zw. Piłki Nożnej urządza w dniu dzi- 
siejszym o godz. 4 po poł. na boisku 6 pp. 
Leg. zawody piłki nożnej pomiędzy 

Teamem A, a Teamem B. 

Celem ostatecznego ustalenia składu 
reprezentacji skład Team A przedstawia się 
następująco: Nowak, Grabowiecki, Kotlarski, 
Lepiarski, Makowski, Misiura, Grzędzielski, 
Nikołajew, Szaller, Birubach 1 Tewelowicz. 

Team B. Kaśliwer, Wilczyński, Mackie- 
wlcz, Sztejnbok, Kugel, Brymora, Grabowie- 
cki, Ksok il, Cukanow, Baniak I Szlichtinger. 

Rezerwa: Bil, Kęszycki i Bożański. 
Z listy tej widać, iż Wilno będzie miało 

okazję ujrzeć najlepszych graczy, którzy 
będą wydobywać resztki sił, aby trafić do 
reprezentacji Wilna, oraz walczyć przeciw- 
ko taklejže reprezentacji m. st. Warszawy. 
Spotkanie wymienionych reprezentacji od- 
będzie się w Wilnie d. 20 bm. (1) 

  

    

Giełda warszawska 

z d.15—IX 25 r. Giełda pieniężna. 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,071/2 25,14 25,01 
Dolary 5,73 5,97 5.93 
Holandja 236,80 287,40 26,20 
Londyn 28,55 28,57 28,43 
Nowy York 5,87 5,89 5,85 
Paryż 27.80 2787 27,73 
Praga 17.42Ма 17,47 17,38 
Wiedeń 8<,75 8195 82,55 
Włochy 22 60 22,65 22,55 
Szwajcarja  113,471/a 113,76 113,19 
Stockholm 158,10 158,58 _ 157,0 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
ze ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. poź. konwers. 43,50 
8o/o proc. Poż. konwers. 70 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł. 374,85 
Poż. dolar. 00 
4/2/o listy z. T.Kred. Z. przed, 14,56 15,10 
50/0 listy z. warsz. przedw. 13,75—13,60 
4!/1 0/0 warsz. przedwoj. 11,00 11,20 11,10 
6% obligacje rubl. 15 | 16 r.— 650—6,75 . 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Ur. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

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

    

dowód osoby, ke, as 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim 

- Pokój 

0 wynajęcia 
Dąbrowskiego 7—10 

None mieszkania 
pokoje, stancje, pensjo- 
naly, cglaszejcle za po- 
średnictwem Blura Re- 
klamowego St. Gra- 
bowskiego Wilno, Gar- 
barska 1, tel 82. Układ 
ogłoszeń, Informacje bez- 
płatnie, bezinteresownie. 

Oferty zapewnione 

Ignacy Sienkiewicz 
froteruje podłogi syste- 
mem angielskim I fran: 
cuskim, roboty wykonuje 
solidnie. Adres  Żeligo- 

wskiego 6—17. | 

  

  

dogodnych 

      

ul. Żeligowskiego 1. 

  

Wrdawea w Imienia wzpółwiaścielaii śózał Baiorowias, 
POZZO CIECZ OI. 

Bruk, Muz”, zaliaowskieee 1: 

  

  

  
 


