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Rok II. Nr. 212 (364) 

KURJER WILENSKI 
Wilno, Sobota 19 września 1925 r. Cena 15 groszy. 
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(imprezy — 

Od chwili wyzwolenia Wilna, oglą- 

damy wciąż zjawisko, nie nowe co 

prawda i bardzo typowo polskie, ale 

którego skutki mogą wydać bardzo 

gorzkie owoce. Włeściwie już wciąż 

zjadamy te gorycze. 

Z chwilą gdy postawiono zasadę 

przyłączenia integralnego  Wileńsz- 

czyzny do Polski, postanowiono też 

finansować tę ideę w myśl zasady: 

„czapką, papką i solą, ludzie ludzi 

niewolą”. Płynęły więc pieniądze z 

Warszawy w roku 1919/20, słusznie, 
gdyż miasto było pozbawione popro- 

stu chleba powszedniego. Ale ileż 
| się przytem namarnowano grosza na 
| zaspokojenie nie potrzeb codziennych, 

| ale próżności! Pamiętamy różne fe- 
| stiwale Koła Polek, bankiety przy 

|. każdej sposobności, stałe bale woj- 

skowe bardzo kosztowne, podczas 

| gdy żołnierz nie miał butów i bieliz- 

Į 

  
ny, a uboższa ludność Wilna mąki 
na chleb. 

Po najeździe w 1920 roku, w e- 
poce Litwy Środkowej, plebiscytu i 

| sejmu tumaniono ludzi tutejszych w 

sposób oburzający. Nie było rozko- 

szy | pożytku, którego by nie obie- 

|  eywano za głosowanie za włączeniem, 

nie było imprezy, na którą by nie 

sypano pieniędzy! 
Kto w Boga wierzył i nie wierzył, 

rwał do Warszawy z projekcikiem pis- 

ma, wydawnictwa, związku, na miejs- 

cu powstawały jakieś ligi, komitety, 

i na wszystko to zawsze jakoś znaj- 

dowano pieniądze, które zadowoliw= 

| szy czyjeś, najczęściej nie wileńskich 

| nawet ludzi, ambicje i potrzeby, ulat- 

|  niały się, a wraz z niemi i piękne pro- 
jekty. Bez liku ich byłol Ogarnięci ja- 

| kąš zarazą posiedzeń, biegali ludzie 

|. ad lokalu do lokalu, tworząc stowa- 

rzyszenia o górnobrzmiących hasłach, 
mające w programie obowiązkowo 

wszystkia dziedziny życia społeczne- 
go, a więc już w założeniu pewnik, 

że żadne nie będzie spełnione. Za- 

miast podzielić się małemi grupami 

i specjalizować się w pomocy dla jed- 

nej grupy ludności, lub w określonej 

pracy społecznej, każde kółko ogar- 

niało wszystko, co oczy objąć mogą 
i nie wiele robiło wobec tej chaotycz- 

nej zachłanności projektów. 

armji: stare, zasłużone P.O.W,, ruchli- 

we Koło Polek zamożny Biały, Czer- 

wony Krzyż i piąte, Przyjaciół żołnie- 
rza, które najmniejszego nie pozo- 

stawiło po sobie śladu. 

  

| Marnowanie grosza. 
efemerydy). 

nych kosztem rządowych, a nawet 

składkowych pieniędzy, demoralizuje 

zarówno otoczenie, jak i szersze war 
stwy. Ludzie ubożsi umieją liczyć. 

Widzą marnowanie grosza i tracą;wia- 

rę w inteligencję warstw, które by 

chciały być przodującemi. Zamiast 

postawić sobie od początku prawą 

zasad, że jesteśmy  zniszczonem, 

choć dużem państwem, do swobody 

finansowej i dobrobytu mogącem 

dójść tylko pracą, oszczędnością i ży- 

ciem jak najskromniejszem, zaczę- 

liśmy od zbytków. Od góry do dołu 

prywatnie i publicznie szafowano gro 

szem tak, jakbyśmy byli państwem 

od dawna skonsolidowanem, o stałej, 

mocnej walucie, bezpiecznem i bo- 

gatem. Łatwiej i silniejsze robi wra- 

żenie, gdy z biedaka wyrasta bogacz, 

niż gdy magnat rzucający pańskim 

giestem pieniądze, musi zmienić tryb 

życia na oszczędniejszy, a potem 

przybiera postać bankruta. 

Nie tylko brak eksportu i nie- 

pewne konjuktury co do paktu bez- 

pieczeństwa na wschodzie, są przy- 
czyną zastoju, braku pracy, emigracji 

i spadku złotego. Winien jest nasz 

zbytek, próżność, pawilony, nagrody 

międzynarodowe, które nam nie 

przyniosą żadnej korzystnej koncesji 

handlowej, a kosztują krocie. Winne 

są na każdym kroku głupie i nie 

mające praktycznego celu wydatki, 

finansowanie imprez, nie mających 

poparcia w społeczeństwie, a jeno 

powstałych przez protekcję i pry- 

watne zachcianki. W Wilnie te syste- 

my są; podwójcie groźne, zrażają bo- 

wiem ludność o orjentacji chwiejnej 

jeszcze, nie polskiej de facto, i ma- 

jącej tuż obok granice republik 

napokaz chłopskich, baz zastrzeżeń. 

I w takiem sąsiedztwie, agrarjusze 

tworzą nową konfederację targowic- 

ką, dla obrony latifundjów przeciw 

Konstytucji 3 maja. Niel przepraszam... 

ale bo tak dziwnie podobne są te 

momenty.. przeciw ustawie rolnej. 

Tak się przypominają czytane w pa- 

miętnikach lamenty dobrych patrjo- 

tów i ludzi wcale rozumnych nawet, 

którzy uważali ustawę 3 maja za 

zgubę Ojczyzny, Kościuszkę za groź- 

nego jakobina, a później wywlasz- 

podnieść nie zdoła. 

Niczego nie zapomnieli i rzecz 

dziwna, nie nauczyli stę mimo to 

patrzeć w Oczy rzeczywistości. Te   
Te stowarzyszenia, zamiast skoor- 

dynować i scentralizować swą dzia- 

łalność, rozdrabniały się i rozpraszały, 

rywalizowały w zbieraniu składek, do- 

stawały po trochu pleniędzy, kupo* 

wały mało zapasów i rezultat byłten, 

okopy św. Trójcy, których teraz bro- 

, nią wrzekomo z miłości ku Ojczyźnie, 

trzeba było umieć obronić w 1919—20 

roku. Nie dopuścić do uchwalenia 

| reformy agrarnej było by może czy- 

nem rozumnym, zaprzeczać dziś, 

protestować, agitowač i wiecować, 

' 

t 
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u nas, z nieznajomości nastroju mas. j tak się go nie słucha. Wszystko ne- 

Kto się u nas fatyguje poznawać du- | rzucone, przysłane, strach powie- 

szę ludu? Kto umie się wsłuchiwać | dzieć—po dawnemul 

w nowe poszepty i pojęcia tych są Np. sprawa szkolnictwa. Zdawało 
siadów z pod strzech? by się, że społeczeństwo wileńskie 

By narzucić coś, trzeba mieć si | dość wyraźnie wypowiedziało swcje 
lę, a tej nie mają organizatorzy mo- zdanie co do p. Kuratora,i jego „mę- 
nerchizmu, ani obrońcy latifundjów. żów zaufania”. Była jakaś niby dy- 

Nie znają, zresztą, swych prze- misje, a teraz co? Chaos, zamiesze- 
ciwników, gdyż ich lekceważyli. Tak nie, od 3-ch blisko tygodni dzieci się 
jak lekceważy się naogół w Warsza- wałęsają. A Kuratorjum nie wyśpie- 
wie wszystko, co płynie jako głos z szyło z niczem. | będzie podawnemu. 
Wilna. W żadnym wypadku nie py: , — А sprawa Tyg. Wileńskiego? A 
tają nas o zdanie, w żadnej sprawie, teatralna? Gdzieś, ktoś daleko i wy- 
tego, i tak ospałego społeczeństwa soko decyduje, a my pokorne mró 
nie pociąga się do wypowiedzenia, weczki słuchamy, nie mając odwagi 
czego chce lub nie chce. A jeśli się inicjatywy. 
wypowie czasami, wyjątkowo, to i #-› у 

Pion konferencji polsko-litewskiej. 

WARSZAWA. 18.IX. (Pat). Zapytany o wynik konferencji kopenhaskiej 
przewodniczący delegacji polskiej min. Wasilewski odpowiedział naszemu 
przedstawicielowi, że na porządku dziennym były następujące sprawy: 
spław na Niemnie, komunikacja, dostęp obywateli polskich na terytorjum 
litewskie, oraz sprawa opieki konsularnej. W sprawach spławu, komuni- 
kacji pocztowo-telegraficznej i telefonicznej oraz dostępu obywateli pol- 
skich na terytorjum litewskie i litewskich na terytorjum polskie, osiągnięto 
zassdnicze uzgodnienie stanowisk obu delegacyj. 

Ponieważ porządek dzienny nie został wyczerpany, przeto dalszy ciąg 
konferencji, na którym będą rozpatrywane sprawy komunikacji kolejowej 
i opieki konsularnej został wyznaczony na 10 pzździernika w Lugano. 
W tym sensie został też podpisany protokuł z drugiego posiedzenia ple- 
narnego konferencji, które odbyło się 15 września. 

Konferencja kopenhaska wywołała wielkia zainteresowanie we wszyst- 
kich państwach nadbałtyckich, czego dowodem są liczne artykuły, jej po- 
święcone w prasie duńskiej, szwedzkiej, łotewskiej i t. d. Prasa sowiecka 
i prasa niemiecka również poświęciły uwagę tej konferencji, rozumiejąc 
wielkie jej zaaczenie dla całokształtu stosunków ekonomicznych całego do- 
rzecza Niemna i sąsiadującego z niemi państwa. 

W Kopenhadze przedstawicielstwa angielskie, francuskie i włoskie by- 
ły utrzymywane w stałym kontakcie z pracami konferencji. O ich przebie- 
gu był oczywiście informowany rząd duński. Minister spraw zagranicznych 
Danji hr. Moltke; u którego obydwaj delegaci polscy byli z wizytą poże- 
gnalną w towarzystwie posła polskiego p. Rozwadowskiego, dał wyraz swe- 
mu zainteresowaniu dla przebiegu konferencji uznając jej wielką doniosłość. 

    

Rokowania handlowe polsko-niemieckie. 
We czwartek delegacje polska i niemiecka rozpoczęły pertraktacje 

miecki przedstawiciel Lewald usiłował przekonać delegację polską, że na- 
leży zawrzeć definitywny traktat handlowy, podczas gdy strona polska 
podnosiła przedewszystkiera konieczność zawarcia prowizorjum. Ostatecznie 
uchwalono zbadanie i przestudjowanie dokładnie materjałów przedłożonych 
przez obie strony.   

że żołnierze, przybywiający z frontu frondować i cofać obietnicę, wydzie- 

po bieliznę czy leki, biegał od jed- rać niejako z wyciągniętych chłop- 

nej instytucji do drugiej, znajdował „skich rąk tę ziemię, po którą sięgnęli, 

pustki i wracał rozwścieczony z po- jest igraniem z ogniem. Jeśli kto nie 
wodu blagi, jaką oglądał, widząc mi- umie się w porę bronić, ginie lub 

łe i eleganckie paniusie bardzo zaa- „idzie w niewolę. Tak było ze szlach- 

ferowane nad kalendarzykami lub tą polską przed 120 laty, tąk jest i 

pierniczkami dia „obrońców ojczyzny”. dziś, Kto tego nie widzi, jest chyba 
Ten system robienia wszystkiego dobrowolnym ślepcem. Prowadzi wal- 

kóleczkami, umieszczania nie dwóch, | kę beznadziejną, kosztowną, szkodli* 

ale 10-ciu grzybów w barszczu, zas- - i groźną. 

pakajania małych ambicyjek prywat- Ale wynika ona, jak wiele rzeczy 

  

Wczoraj kontynuowano pertraktacje na podstawie dostarczonego przez 
obie delegacje materjału. 

Prasa niemiecka zamieszcza ponownie w swojej prasie wiadomości 

inspirowane, jakoby polskie życie gospodarcze było bardziej uzależnione od 
stosunków handlowych z Niemcami, aniżeli naodwrót. Fakt, iż Niemcy wy* 

'suwają postulat zawarcia definitywnego układu handlowego  polsko-nie- 

mieckiego wskazuje wyraźnie, komu bardziej zależy i po czyjej stronie za- 

chodzi większa potrzeba uregulowania handlowych i gospodarczych sto- 

sunków. 

  

MOSKWA. 18.1X. (Pat). Dnia 15 b, m. odbyło się pierwsze plenarne 

| posiedzenie konferencji kolejowej polsko sowieckiej. Ustalono program 

| konferencji, poczam wyznaczono cztery komisje: eksploatacyjno-handlową, 
|techniczną, .reklamacyjną, oraz regulującą kwestje graniczne. Komisje 
w dniu 16 b. m. rozpoczęły swe prace. 

  асНЕ 

|Przed wznowieniem obrad Sejmowych. 
WARSZAWA. 181X. (Pat). Konwent Senjorów Sejmu obradował dziś 

w południe pod przewodnictwem marsz. Rataj». Ustalono, że dnia 29 b. m. 
rozpoczną się prace komisji. 

Pierwsze . posiedzenie plenarne Sejmu odbędzie się 6 października, 

a to w związku z zapowiedzianą na ten dzień przez M-stwo Skarbu wnie- 

sienia do Sejmu preliminarza budżetowego na rok 1926. W związku z tem, 
wskazano na konieczność załatwienia przez podkomisję komisji budżeto 

wej sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli Państwa za rok ubiegły, z tem, 

aby sprawa ta mogła być załatwiona przed rozpoczęciem obrad komisji 

budżetowej nad preliminarzem na rok 1926. 
Na wniosek marszałka, Konwent Senjorów, biorąc pod uwagę ciężką 

finansową sytuację państwa, upoważnił go do preliminowania w budżecie 

Sejmu na rok 1926 djet poselskich o 6 proc. niższych od dotychczasowych. 

Nestępnie przyjęto do wiadomości zaproszenie przedstawicieli polskich 

lzby Ustawodawczych do zwiedzenia parlamentu rumuńskiego w paździer- 

niku b. r. oraz zapowiedź przyjazdu delegacji francuskiego parlamentu 
| w połowie października r. b. 
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DACHÓWKA 
JASZUŃSKA 

Najtrwalszy dach. 

Ceny konkurencyjne. 

POCZTA JASZUNY 
Ziemi Wileńskiej. 

Wiadomości polliyczne. 
W. imieniu M-stwa 

Przeprosiny. Spraw Zagranicznych 
| naczelnik Wydziału 
Prasowego M-stwa Spraw Zagranicz- 

inych p. Grabowski wyraził pos. ZSSR 
p. Wojkowi ubolewanie z powodu za- 
szłego ostatnio incydentu, wyjaśnia- 
jąc nieścisłość inforrnacji prasy lwow- 
skiej. (Pat.). 

  

  
„Matin” donosi, że 

Polska i 
cja otrzymają zapro- 
szenie do wzięcia u- 

działu w dyskusji o traktat arbitrażo- 
wy. Zaproszenie ma być wydane z 
chwilą dojścia obrąd;do ret naj- 
w ększej ich doniosłości, Od wyniku 
wspólnie przeprowadzonej dyskusji 
Francja uzależnia podobno ze swej 
strony możliwość podpisania paktu 
nadreńskiego. -—— 

Zaproszenie 
# орб#те' 

niem. 

Prasa francuska do- 
Podróż piero wczoraj podała 

Cziczerina. wiadomość o zamie- 
rzonej podróży min. 

Cziczerina po Europie. 
Lacoste w „Echo de Paris“ za- 

mieszcza alarmujący artykuł o zagad 
kowości celów. podzóży Cziczerina. 

о aj w południe 
pin z. a : policji wie- 
chu na й skiej otrzymała z 
stwo sed ministerjum — za- 
: 3 granicznych  informa- 
cje, iż poselstwo sowieckie w Wied- 

"niu otrzymało wiadomość o przygo” 
towanym zamachu na nowego posła 
Berezina, względnie na samo posel- 

| stwo. W związku z powyższemi in- 
į formacjami policja aresztowała dwóch 
obywatell rosyjskłch, przybyłych z 
Bułgarji za fałszywemi paszportami, 
zatrzymując się w jednym z miejsco” 
wych hoteli, Policja stwierdziła, że 
aresztowani zostali specjalnie wysła- 
ni do Wiednia przez pewną grupę 

, zagraniczną z poleceniem dokonania 
zamachu na posła sowieckiego. Jed: 

współdziałał w planowanym zamachu. 

Wśród gdańskich sfer 
nacjonalistycznych dą: 
żących do utrzymania 
pogotowia zbrojnego 

wolnego m. Gdańska na wypadek 
starcia zbrojnego z Polską, ostrą o- 
pozycję wywołały ostatnie postano* 
wienie senatu gdańskiego w sprawie 
zredukowania sił zbrojnych (w m, 
Gdańska. Postanowienia te redukują 
obecne siły wojskowe Gdańska do 
liczby kilku oficerów i kilkudzjesię- 
ciu żołnierzy, stanowiących skład po* 
policji bezpieczeństwa. Jednocześnie 
zredukowano również budżet straży 
obywatelskiej prawie o 50 procent. 
Ze źródeł dobrze poinformowanych 
korespondent „Kurjera Porannego" 

(dowiaduje się, iż siły zbrojne w. m. 
"Gdańska postawione na stopie wo* 
'jennej wynoszą od 10.000 do 12.000 
| ludzi. Siły powyższe można zmobili- 
zować w ciągu najdalej trzech dni. 
Wszelkie plany rmnobilizacyjne wraz z 
ich szczegółami opracowane są przez 
generalny sztab niemiecki, W pla+ 

Pogotowie 
zbrojne 
Gdańska. 

P
O
W
.
 FZ

UO
MI
E 

Ws
 

7 
W
I
E
N
 
D
P
F
 

A 
a 

do
ty

 
а
Е
Й
 

лЬ
 

ё 
Ło 

" 
m
a
k
i
 

ыы 
ЧЕ
Л 

L
A
 
A
 

i 
ад

а 
аб
а 

ЫЙ 
RE
 
K
A
B
E
 

ее
 

wa
j.
 

6 

c, 
Mały przykład: w 1919 istniały w czenie włościan za klęskę, z której ZEW 0 po — 

Wilnie: cztery instytucje pomocnicze | się nie tylko ziemiaństwo, ale kraj Konferencja polsko-sowiecka, b. = carskiej. Borodina, który ? 

 



@ KU 

nach tych Gdańsk ma poruczone mi- Według wszelkiego prawdopodo- 
litarne obsadzenie większej części | bieństwa, decyzja komisji rzeczozna- 
Pomorza wrazie ataku niernieckiego | wców w Sprawie skrzynek poczto- 
na Polskę. : 

Wedlug ostataich in- jęta. Wczoraj nadeszła do Genewa 
T formacyj międzysojusz- depesze, donosząca, że gdański sejm 

z o acg: niczej komisji kontrol- założył protest przeciw decyzji komie 
uzbrojona armja | sji rzeczoznawców w sprawie skrzy* 

nek pocztowych polskich. Depesza 
nie wywarła żadnego wrażenia ani 
na członków sekretarjatu, ani na 
członków Ligi Narodów, wiadomo 
bowiem, że protest ten został iaspi- 
rowany przez Berlin. 

Według _stwierdzo- 
nych informacyj przez 
wywiad francuski, 1.600 

nej 
niemiecka liczy obecnie 3 miljony 
żołnierzy. Główna część tej armji u: 
krywa się pod maską różnych orga: 
zacyj oraz związków cywilnych. Głów- 
ne uzbrojenie nowoczesnej armji nie- 

. mieckiej stanowią gszy trujące. Nie- 
mieckie fabryki gazów tru ących sto- 
sują specjalne sposoby ukrywania 1.600 oflce- 
ich przed kontrolną komisją między- rów niemiec- 
sojuszniczą pozorami. produkcji farb, kich walczy ов 6 1 

ko Oficerów  nlemieckich 
związków cukrowych i t. p. Niedaw- AKA las laika ой Зар 
no wydarzył się wybuch w fabryce 
farb anilinowych w Badenji, który 
był właśnie wybuchem produkowa- 
nych tam gazów trujących dla Rze 
szy Niemieckłej. 

nierzy niemieckich słu- 
ży obecnie w armji powstańczej Abd- 
el Krima. Większa część tych ofice- 
rów ma wykształcenie sztabowe | 
bierze czynny współudział w wypra- 

Gdańskie  kwestje, „w. i 8 
ywaniu operacyj wojennych ma 

z które miały być "2 rokańskich przeciw Francuzom. W 
znów odro- trywane a m ©° dalszym ciągu wywiad francuski 

czono. wem  popciudniowem stwjerdza, że niemieckie łodzie pod- 
posiedzeniu Ligi Na- 

rodów, odroczono do piątku. Odro- 
czenie spowodowane zostało nieosią- 
gnięciem porozumienia wśród człon- 
ków Ligi Narodów w sprawie poczty 
gdańskiej i w sprawie określenia li- 
nji portowej oraz dążenie wśród 
członków Ligi do jednomyślności w 
tej sprawie. 

wodne dowożą broń i amunicję dla 
wojsk powstańczych Abd-el-Krima, 

wywiadu, jest to zorganizowana i 
planowa akcja niemiecka, mająca na 
celu popieranie we wszelki możliwy 
sposób operacyj wojennych Kabylów 
przeciwko Francuzom i Hiszpanom. 

Upór Gdańska w Sprawie poczty. 
WARSZAWA. 18.IX. (Pat). We wczorajszej dyskusji w sejmie gdań- 

skim nad budżetem na rok bieżący podkreślić należy przemówienie posła 
nacjonalistycznego Filipsona, który oświadczył, że jeżeli Liga Narodów po- 
weźmie w sprawie poczty polskiej w Gdańsku decyzje w myśl sprawozda- 
nia rzeczoznawców, to nacjonaliści niemieccy w Gdańsku nigdy nie uznają 
jej za prawomocną. 
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Podejrzany budżet. 
PARYŻ. 18.IX. (Pat). „Eclair” zauważa, że budżet wojskowy Niemiec 

jest przesadnie wielki i w dysproporcjonalnym stosunku do szczupłości 
armji niemieckiej, co pozwala przypuszczać, że dziesiątki miljonów marek 

, przeznaczone są na cele armji potajemnej. Należy już również mieć na 
względzie pisze dalej dziennik, że olbrzymie sumy przeznaczone na Schu- 
po figurują w budżecie ministerstwa spraw wewnętrznych. 

| „Eclair” dochodzi do wniosku, że Niemcy dążą do zmiany swej gra- 
nicy wschodniej i planują pakt gwsrancyjny, który nie obejmowałby Polski. 
Jest rzeczą widoczną — kończy dziennik, że Niemcy przygotowują się po- 
tajemnie do odwetu. 

  

Przed kongresem unji międzyparilamen- 
tarnej. 

PARYŻ. 18.IX. (Pat). Delegaci polscy na kongres unji międzyparla: 
mentarnej w Waszyngtonie prof. Dembiński i pos. Kosyderski odbyli wczo- 
raj wieczorem konferencję inistrem Skrzyńskim w sprawach unji. Dziś 
delegaci polscy odbędą konferencję z delegacją francuską. 

  

— 

  

Rewolucja w Boliwji. 
BUENOS AIRES. 18.IX. (Pat). Jak donoszą pisma, w Boliwji wybuchła 

rawolucja. Ogłoszono tam stan oblężenia. 

  

Z państw bałtyckich. 
Łotwa. sprawa kredytów dla eksportu pro- 

duktów łotewskich do Rosji została 
Eksport do Rosji. załatwiona przychylnie. Odmówiono 

RYGA, 18.1X, (Pat). Prezes rady | natomiast kredytów na przewóz to- 
banku łotewskiego oświadczył, że | warów sprzedanych w Rosji. 

  

Wacława Walicka. 

Žmudžkie czarownice 
(D. <.). | 

| oto dziš niedziela. Wszyscy po- 
szli do kościoła, i Kazimierz Strzy- 
charz ze swoim małym Kaziukiem 
też poszedł. Trza się pomodlić, by 
Pan Bóg dał wreszcie pokój, coś się na 
to zanosi, ale kto wie: mówili — po- 
koju i w r. 1657 na jesień obiecywa- 
lisa potem całą zimę i lato wojowali 
ale może teraz już cicho będzie. 
Chciałby pójść do kościoła z Anną, 
objął ją rano serdecznie i prosił, ale 
tylko spojrzała swemi mądremi oczy: 
ma na niego i mówi: „Poczekaj, mo- 
że pójdziemy w drugą niedzielę, jak. 
mi się coś uda, — jak mię zwolni”... 
Nie pytał dalej, boi poco pytać. Lu 
bi Kazimierz swoją Annę, — dobra 

szek. Owies ładny w tym roku, wy- 
soki — cały łan błyszczy od rosy. 
Patrzy Kazimierz — i nie rozumie, 
co Anna robi — cała mokra jest od 
ros rannych, garnek też błyszczy mc- 
kry. Chciał zawołać na żonę, lecz coś 
sobie przypomniał i pociągnął syna 
prędko w inną stronę. A Anna cho- 
dzi miedzami wśród zielonego owsa 
i wciąż sennie strąca obfitą rosę ran- 
ną do garnka, — jakby wbrew woli 
własnej — z nakazu czyjegoś. | nie 
wróciła na noc. Widziano ją późnym 
wieczorem z Zosią Jurgojciówną, gdy 
szły w stronę bagna. 

Powiedzieli nawet o tem Kezimie- 
rzowi. zląkł się narazie, ale uspokoił 

nią Aanę o zioła, bo służy we dwo- 
rze, konszachty ma z panem, a jej- 
mość zazdrosna na śmierć zaćwiczyć 
każe, gdy wyjdą na jaw jej amory. 
Spotkał. nazajutrz Jurgojciównę, — 

wych zostanie bez zastrzeżeń przy: 

Jak wynika z doniesień francuskiego ' 

się, gdy dodano, że Zosia prosiła pa- ; 

LE S SEKE Ai 

Z SENATU. 
Dalszy ciąg dyskusji nad 

reformą rolną. 

WARSZAWA, 18.1X (Pat). Na dzi- 
siejszem rannem posiedzeniu Senat 
kontynuował dyskusję szczegółową 
nad reformą rolną. Dyskutowano nad 
grupą art. od 16 do 36, traktujących 
o przymusowym wykupie i oszaco- 
waniu. 

Sen. Thullie (Ch. D) przywiązuje 
wielką wagę do art. 27 w sprawie 
szacunku. Mówca protestuje prze- 
ciwko słowom sen. Czerkaskiego, 
(Ukrain.), który mówił, że jego stron= 
nictwo nie chce, zżeby Sejm i Senat 
polski przeprowadziły reformę rolną. 
Słowa te są jeszcze jednym powo- 
dem, aby wszystkie polskie stron 
nictwa jaknajprędzej uchwaliły tę 
ustawę, a władze polskie, aby ją wy- 
konały. 

Sen. Biały (Piast) oświadczn, że 
Piast od samego początku uważał tę i 
ustawę za dzieło kompromisu i od- 
stąsil od niektórych swoich wyma 
gań, aby przyszło ono do skutku. 
Czyni to z tego powodu, 
że to jest ostatni parlament polski, 
który w tak łagodnej formie uchwala 
1eformę rolną. Pozatem komisja przy” 
jęły niektóre zmiany. Stronnictwo 
Piasta wnosi o przywrócenie brzmie- 
nia Sejmowego. 

Sen. Bojanowski (ZLN) wyraża 
obawę, aby przeprowadzenie reformy 
rolnej nie doprowadziło ludności do 
podobnego stanu, jak odbudowa, 
którą państwo zobowiązało się wyko- 
nać, przyjmując w ten sposób inicja- 
tywę tych gospodarzy, których 
oszczędności na cel ten przeznaczo- 
ne stopniały. 

Sen. Zubowicz (Wyzw.) występuje 
przeciwko poprawce, po której przy- 
jęciu wykaz imienny na rok 1926 
nie będzie ogłoszony. Mówca ostrze- 

  

Z kraju i 
Z całej Polski. 

Szkoły powszechne na wsi. 

Ochwalone przez pierwszy Sejm 
ustawodawczy szkolnictwo powszech- 
ne, ma być wkrótce gruntownie 
przez Min. Oświaty zreformowane. 

Stwierdzono w dotychczasowym 
systemie liczne braki, przedewszyst: 
kiem niedostateczny rozwój ilościo- 
wy, a co za tem idzie małą stosun- 
kową ilość objętych oświatą powsze- 
chną dzieci. 

Potwierdza to statystyka sporzą- 
dzona świeżo za r. 1923—24 Prze- 
prowadzone spisy wykazały plastycz- 
nie, jak nierównomiernie korzystają 
poszczególne klasy ludności z dobro- 
dziejstwa oświaty. 

Dotyczy to szczególnie wsi. 
W r. 1923—24 dzieci rolników 

było w szkołach powszechnych za- 
ledwie 18.3 proc. Zajmują one tylko 
28.1 proc. miejsc, które winnyby im 
przypaść zgodnie ze spisem ludnoś- 
ci według zawodów. 

Obecnie jest dzieci rolników w 
szkołach powszechnych 39.486, co 
właśnie stanowi 18proc. ogółu. Gdy- 
by liczba dzieci odpowiadała ściśle 
proporcji zawodów w Polsce, winna- 
by wynosić przeszło 150.000. 

mu miskę, łyżkę, uśmiechnęła się. 
Po obiedzie krzątała się wesoło po 
izbie, nuciła sobie coś, statki zmywa: 
ła, a gdy nieśmiało do niej podszedł, 
objęła go za szyję, i gorące słodkie, 
jak wiśnie dojrzałe, wargi na ustach 
mu złożyła. | zaczęło się dla nich in- 
ne życie, — jak w miodnym, slod- 
kim ulu. Pracowicie żyli, jak pszczoły. 
Zapomniano jakoś o czarach Aony, 
bo Anna stała się, jak inne kobiety: 
wodziła za sobą liczną gromadkę 
dzieci, i zawsze któreś trzymało się 
jej fartucha. I nie była im ciężka pzń- 
szczyzna, bo Kazimierz, jako dobry 
rzemieślnik, ceniony był, na pole go 
nie brano, ani żony jego. Ale w mio- 
dzie szczęścia, które razem pili, zda- 
rzały się chwilami gorycze piołunowe: 
Anna, jak obiecała, chodziła z mężem 
i dziećmi do kościoła, sama nawet 
długie godziny przedwieczornę spę- 
dzała w kaplicy Najświętszej Panny, 

o Sakramentów 

iż uważa, ! 
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ga przed następstwami polityki od- 
wlekania wykonanie. reformy rolnej. 

Sen. Krzyżanowski (Klub Pracy) 
zauważa, że konstytucje europejskie 
dopuszczają odszkodowanie w wyso- 
kości mniejszej niż rzeczywista war- 
toś? wywłazczonego objektu. Mówca 
sprzeciwia się proponowanej przez 
komisję poprawce, dotyczącej tabeli 
odszkodowania, w części gotówką, a 
w części rentą I wypowiada się za 
sformułowaniem  sejmowem. Jed- 
nakże Klub mówcy nie będzie się 
sprzeciwiał dopuszczeniu drogi sądo- 
wej dla niezadowolonych z oszacowa* 
nia. 

Sen. Cieński (Ch.N.) uważa, ża 
najlepiej byłoby rzecz odłożyć na póź 
niej, ale w każdym razie musi wez- 
wać do |aknajwiększej ostrożności w 
tej pracy. 

Kierownik M-stwa Reform Rolnych 
p. Radwan wypowiedział się następ- 

Nr. 212 (364) 

Opinja. 
(Bajka). 

Baran rzadko własnemu ufa dowci- 
powi, 

więc — nim zdanie poweźmie — sądy 
4 innych łowi. 

Zgodnie z tem prawem przyrody, 
pytał Skop Osła, jakie są powody, 
že niepocblebną opinję 
pośród zwierząt mają świnie? 
— Widzisz, kochany Baranie — 
rzekł na to Osieł po krótkim na*, 

myśle — 
odpowiedzieć trudno ściśle, 
bo w tej materji, co bydlę, to zdanie. 
Pies, naprzykład, zarzuca Świni, że 

krzykliwa. 
Kaczkę znów niecblujstwo gniewa. 
Opasy wytykają zbytni ciężar tuszy. 
Lecz, sądzę, razi wszystkich jeszcze 

inna wada. 
Tu skromnie Osieł słucby do szyi 

przykłada 
i kończy tajemniczo: — Za wielkie ma 

uszy.   nie co do poszczególnych poprawek. 
Zmiana w art. 19 przenosząca pewne 
czynności M-stwa Reform Rolnych da 
Rady Ministrów utrudni i przewlecze 
sprawę. Mówca zwraca następnie u- 
wagę na to, że w ustawie nie jest 
wyjaśnione pojecie inwalidów pracy, 
które weszło do art. 25. Co się ty- į 
Czy art. 26 o wierzycielach hipotecz- ; 
nych to rząd uważa za potrzebne u- 
trzymanie ustępu pierwszego i trze- 
ciego w redakcji sejmowej. Przejęcie 
przez nabywców części kredytu dła- 
goterminowego zwolniłoby państwo 
od emitowania pewnej „ilości renty, 
przez co kurs jej byłby wyższy. 

Następnie sprawozdawca sen. Bie- 
lawski (Z L.N.) wyjaśniał jeszcze sta- 
nowisko komisji w sprawie odszko 
dowań. 

Nad tem ukończono dyskusję nad 
drugą częścią ustawy, obejmującą art. 
od 16 do 36.   
zagranicy. 

Tak więc w jednym tylko zawo:   
dzie rolniczym 110000 dzieci, nie 
korzysta z dobrodziejstwa oświaty. 

Praca kolei w 1szym kwar- 
tale r. b. 

| W pierwszym kwartala r. b. kole- 
(je państwowe aksploatowały 16810 
; klm. linj'. Przecietn'e dziennie koleje 
| rozoorządzały 2 752 parowozami, oraz 
93.669 wagonami (9.128 — taboru 
osobowego i 84541 — taboru towa- 
rowego). Przebieg pociągów wyniósł 
w tym czasia: osobowych — 12,6 
miljonów pociągo kilometrów, towa 
rowych — 8,3 miljonów pociągo-kilo» , 
metrów. Przebieg parowozów wyniósł , 
21,3 milfanów parowozo-kilomatrów | 
w pociągach, oraz 8,9 miljonów pa: ' 
rowozo-kilometrów bez pociągu. Prze* 
bieg wagonów osobowych wyniósł 
341,6 miljonów osio-kilometrów, to- 
warowych, ładownych 435,1 miljonów 
osio-kilometrów, próżnych zaś 264 
milionów osio-kilometrėw (38 pros. 
ogólnego przebiegu). Przeciętny skład 

Benedykt Hertz. 
r 

5 T 

Jowych — 9.891, od kolei obcych 
przyjmowano 1.653 wagonów. (Pat.), 

  

Powrót delegacji z Kopenhagi. 

Wczoraj rano powróciła do War- 
szawy z Kopenhagi delegacja polska, 

į ktėra prowadzila rokowania z delega- 
tami rządu litewskiego. (Pat.). 

Konkurs na „najpiękniejsze 
dziecko polskie", 

Warszawski tygodnik „llustracja”, 
ogłosił w ostatnich numerach orygi- 
nalny konkurs na „najpiękniejsze 
dziecko polskie”. 

Jury konkursowe z pośród na- 
desłanych fotografji wybierze po 4 
najpiękniejsze dzieci z każdego woj- 
jewództwa, poczem czytelnicy „Ilu- 
stracji* drogą plebiscytu zadecydują 
o przyznaniu palmy pierwszeństwa 
jednemu z tych dzieci. 

Oprócz licznych cennych nagród, 
które przypadną w udziale wszystkim 
młodocianym laureatom, rodzice naj- 
piękniejszego dziecka polskiego na 
rok 1925—26 otrzymują puhar wę- 
drowny, który co rok będzie prze- 
chodził w ręce nowego laureata, 
gdyż „Ilustracja“ zamierza urządzać 
co rok podobne konkursy. 

W konkursie mogą wziąć udział 
wszyscy, nawet przygodni czytelnicy 
tyg. „Ilustracja“. 

‚ Termin nadsyłania fotografji upły- 
wa dla województw Pomorskiego, 
Lubelskiego i Wileńskiego dn. 30-go 
września, a dla wojewódzw Kieleckie- 
go, Wołyńskiego I Stanisławowskiego 
dnia 15 ge października. 

Fotografję nadsyłać należy pod 
adresem „Tyg. Ilusiracja, Mazowiec- 
ka 4 w Warszawie“, Bližsze szczeg6- 
ły w każdym numerze „Ilustracji*, 

Z zagranicy. 
Urodzaje we Włoszech. 

Urodzaje włoskie są w tym roku 
naogół dobre, zboża udały się zna- 

pociągu osobowego stanowił 26,4 komicie, zbiór oliwek jest słabszy. 
osi, towarowego zaś 85,4 osi. Ciężar, Urodzaj pszenicy obliczany jest na 
ładunków w jednym wagonie towa-, 62 miljony centnarów metrycznych, ży- 
rowym wynosił przeciętnie 14,6 ton. | ta—1.700,000, jęczmieaia—2.650,000, 
Dziennie przeciętnie ładowano wa: | owsa—6.680,000, fasoli — 4.800,000, 
gonów towarowych na stacjach kra- wina na 42 miljony hektolitrów, ku-   

wnie zmieniła się Zośka, — jeszcze 
niedawno podziwiał ją, gdy szła tam, 
za płotem, ścieżyną koło jego Inu 
kwitnącego, sama do kwiatów Inu 
podobna; szara jest dzisiaj jakoś, o- 
brząkła, — pewno znowu ciężarna i 
znowu gdzieś zniknie na kilka mie- 

,sięcy. Powiadają, że zabija swe dzie- 
ci tam — na Bibirwach. 

| teraz drażni go szept niewyraż- 

serwują się nawzajem zawzięcie przez 
długą chwilę, wreszcie dziecko wy- 

,ciąga piąstkę do dumy kociego rodu, 
|do sterczącego zadzierzyście ogonka, 
| — już ma go, ciągnie z. całej siły do 
siebie, a kociak piszczy rozpaczliwie. 
Stara kotka próbuje wsiąć kociaka w 
pysk I odnieść do gniazda, ale dziec- 
ko zacisnęło w pięstce «cieniutki o- 
gonek, — piszczy kociak, miauczy ; 
kotka żałośnie, piszczy dziecko. Anna | 
rztuje niemowlę kocie od zaduszenia 
a własne zaczyna karmić, Słońce lip- 
cowe mocno przygrzewa, pospały się 
dzieci, sennemi głosami pogadują 
sta;si. Cała wieś święci drzemką nie- 
dzielne popołudnie. Cicho jest i sen: 
nie. | raptem budzą się wszyscy od 
gwaltownego tupctu bosych nóg po 
ubitej wiejskiej drodze. Czego tak 
biegnie? To Zośka Jurgojciówna bie- 
gnie — prosto do chaty Strycharza. 
Czego chce.pan od Kazimierza w nie- 
dzielę — nie będzie mu przecie w 

  

z niej kobieta, tylko taka biedna: boi 
się jakby dotknąć dziecka, a gdy on | 
ją pieści, udaje senną i przymyka 
swoje mądre szafirowe oczy, a długie, 
czarne rzęsy kładą taki cień dziwoy 
na blade policzki, jak u umarłych. 
Szarpnął ją kiedyś zrozpaczy za dłu- 
gie ciemne warkocze i mówi: „Zmi- 
łuj się, Anne, nie umieraj”! — a ona 
nato: „Nie rusz mnie, to nie umrę... 
Poczekaj trochę, poczekaj cierpliwie”l 
Więc czekał. | dziś poszedł sam z 
Kaziukiem do kościoła. Idą, — aż 
Kaziuk woła: „Patrz, bačka, matka po 
polu chodzi i coś do garnka zbiera”. I 
istotnie: szła Anna miedzą i, jakby sen- 
na, ręką strącała coś z owsa w garnu-   

piosła całe więzie niezabudek i ogro- 
moe bukiety konwalij. Uspokoił się 
zupełnie, bo słyszał, że we Žwirdziu 
czekają gości na chrzciny, — jejmość 
jedynaka się doczekała; będą ołtarz 
w kap.icy maić, ksiądz Rudomański 
przyjedzie. Spojrzał nawet na Zośkę 
i przypomniął, co mówiono o niej. 
Ładna — bo ładna: warkocze, jak 
łan, złote, a oczy — jek niezabudki, 
ale oddałby dziesięć takich za swoją 
Annę... Śpieszył do chaty, do chłop- 
ca. Ulcieszył się bardzo, bo w domu 
zastał Annę. Oczom nie wierzy, — 
Anna syna na kolanach kaszą kar- 
mi i sama je — i wygląda zupełnie, 
jak inne wiejskie kobiety, Podsunęła   

leżąc krzyżem, ale 
św. nie przystępowała, a gdy mąż ją 
o to prosił, płakała gorzko. 

* 

święto robił cegieł, ani dachówkę pruł 
tego nowego skrzydła, gdzie jejmość 
ma mieszkać, — w starym domu 

| ciągle słabuje, schnie też z nią ra- 
Niedziela. Popołudnie, Na przyž- | zem I jej jedynak. Kazimierz jest zły, 

bę chaty Strycharza wyległa czła ro- | gniewnie też pyta Zośkę czego chcą 
dzina. Starszy chłopak statecznie po- | tam — we dworze — od niego. Ale 
jada z rodzicami wiśnie z ogromne: | Żośka nie chce z nim mówić: nic 
go kosza, młodszych dwoje wydziera | pan od niego nie chce, zato ona, 
sobie gałąz, okrytą owocem (złamała | Zośka, chce pogadać z Anną, — ot, 
ją wczoraj wichura), najmłodsze pół | takie babskie różne sprawy. Nie lubi 
nagie ogromnemi zdziwionemi oczy: | Kazimierz towarzystwa Jurgojciówny 
ma niemowlęcia śledzi ruchy kociaka, | dla żony, — czegoś się nawet boi, 
który w słońcu lśni włosem swego | bo Anna tak dziwnie blednie i tak 
najeżonego futerka, — dziecko i ko-| się w oczach mieni, gdy Jurgojciów- 
ciak, podobne do siebie bardzo, ob! na do niej się zbliża. Jakże teź dzi- 

ny dziewczyny, która na stronie o 
coś bardzo natarczywie prosi; dziwi 
go Anna, że chce tej Zośki — lata- 
wicy słuchać. O, dobrze: poszła już 
sobie! Długą chwilę Anna nie wraca 
i patrzy nieruchomo na odchodzącą. 
„Chodźże tu, Hanka*! woła niecier- 
pliwie Strycharz. — „O, hadka ta Zoś- 
kal wygonię ją kiedy i tak, przyłożę, 
że nie pokaże się więcej". — „Nie- 
czyń tego Kaziuk, — żałować bę: 
dziesz”| — mówi flnna i blada, taka 
blzda, jak... po śmierci drugiego syn- 
ka. „Czego chciała od ciebie*? — 
„Tych ziół od ślepoty, bo jedynak 
dworski ślepnie, — padło mu coś 
na oczy, — a jejmość zaczyna Zośkę 
podejrzewać o czary i wygnała ją ze 
dworu“. — | ku zdziwieniu Kazimie- 
гга — Anna gorzko zaplaksla. Zdzi- 
wił się i przestraszył temi łzami i jął 
pocieszać żonę, że oto jutro skończy 
kryć to nowe skrzydło domu we 
dworze, przeniosą się tam Stankiewi- 
cze z synem, a wtedy ozdrowieje 
jejmość i jej jedynak. „Może, może”... 
powtarza cichym głcszem Anna, od 
daje mu śpiące dziecko i idzie roz- 
palać ogień na wieczerzę, 

(GC. & п) ; 
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kurydzy-—22,5 mil. centn. metr., ry- 
Żu—5.100,000. Wobec stabej kon- 
junktury  cukrownictwa, buraków 
cukrowych zasadzono w r. b. znacz- 
nie mniej. Zbiory konopi przewyższą 
znacznie zbiory zeszłoroczne. (ATE) 

Bezrobocie w Europie. 

Według danych rządowych w 
końcu czerwca było bezpobotnych: | 
w Anglji — 1.250.009, Niemczech — i 
395,000, Polsce—173,000, Włoszech— | 
157,000, Austrji — 119,000, Belgji— 

  

Przegląd prasy. 
„Słowo” się stara. — Zjazd zawodowo-stanowy.— Niewłaściwa 

tolerancja. — 

„Słowo” wileńskie, czując się w 
obowiązku dawać odpowiednią stra 
wę duchową ziemiaństwu całemu, a 
więc i tej jego części, która dotąd 
pasła ducha swego na łąkach prasy 
endeckiej—zamówiło sobie u p. Wła- 
dysława Studnickiego artykuł, które- 
goby się p. J. Obst nie powstydził. 

P. t. „Ku panowaniu obcego ka- 
pitału”, znajdujemy dowodzenie, iż 
P.P.S. dlatego tylko popiera reformę 
rolną, że w stronnictwie tem gospo- 
darują dotąd pp. Perl i Posner. 

„Wpływy żydowsko- masońskie repre- 
zentują pp. Perl i Posner. Pierwszy był 
pasorzytniczym robakiem polskiego _so- 
cjalizmu w okresie konspiracyjnym. 
Wskutek wstrętu psychicznego, jaki 
wzbudzała jego tałmudyczna umysło 
wošė, porzucaly;obėz PPS. najbardziej 
aryjskie umysły”. 
„Posnera cechuje snobizm I šwiato- 

pogląd masoński. 
Tym dwum Indywlduom przypi suję 

głównie stanowisko PPS. w sprawie 
agrarnej. 
Masonerja | żydowstwo jest promoto- 

rem reformy agrarnej typu rosyjskiego.” 

A może i Manifest Połaniecki pi- 
sał Kościuszko pod dyktandem Ży: 
dów i masonów? Toć w pierwszym 
roku wojny, w czasie flirtów endec- . 
ko-moskiewskich wspominano już, że i 
wszystkie powstania polskie wybu- | 
chały z podszeptów żydowskich. i 

Gdy takie rzeczy pisze p. J. Obst, 
to mu jakoś z tem do twarzy, ale p. 
Wład. Studnicki?.. Wprawdzie ma on 
opinję nieobliczalnego, ale nieraz 
dawał dowody wykształcenia i rozu- 
mu, który mu zjazd ziemiański wi: 
docznie trochę nadwyrężył. 

O zjeździe tym szeroko rozpisuje 
sią „Kurjer Polski" (dziennik w ko- 
łach endeckich za żydowski uważe- 
ny) i dość przychylnie cdaosi się do 
wyniku obszarniczych narad. 

„W rezolucjach, uchwalonych przez 
zjazd w sprawie reformy rolnej, dużo 
jest niechybnie uwag słusznych 1 jeśli 
zjazd stwierdza np., źe ostatnie lata były 
korzystniejsze dla reformy, lecz zostały 
zmarnowane,—jeśli domaga się należy- 
tego uwzględnienia praw osób trzecich, 
a zwłaszcza wierzycieli hipotecznych, to 
jaknajbardziej można się z nim zgodzić; 
—wrażenie ogółu uchwalonych rezolu- 
cyj osłabione jednak zostało przez zbyt 
wielką przesadę | zbyt silnie zaznacza- 
Jący się duch negacji, o który tak łatwo 
na zjazdach ziemiańskich i przed któ 
rym tak słusznie przestrzegał w swem 

R: inauguracyjnem p.prezes 
udakowski”. 

Streściwszy ujawnione na zjeździe 
postulaty wielkiej własności ziem- 
skiej, „Kurjer” wyraża przekonanie,   

Lycie gospodarcze. | 
Obecna sytuacja gospodar- 

cza Wileńszczyzny. ) 
, 

Ankieta „Kurjera Wileńskiego”. 

Dn. 10 b. m. zamieściliśmy wy- 
wiad współpracownika naszego z p. 
ministrem spraw wewnętrznych Wł. 
Raczkiewiczem na temat: „Obacnej 
sytuacji gospodarczej Wileńszczyzny”. 
Prowadząc dalej naszą ankietę w tak 
aktualnej sprawie, podajemy z kolei 
opinje p. Delegata Rządu i Prezy- 
denta miasta. i 

ь | 
Rozmowa z p.Delegatem Rzą- 

du O. Malinowskim. 

Pan Delegat Rządu, nie bacząc 
na liczne zajęcia, zgodził się łaskawie 
przyjąć naszego współpracownika i 
udzielić mu informacji w sprawie, nas 
obchodzącej. 

Zapytujemy na wstępie p. Dele- 
gata, jak się zapatruje na obecne 
przesilenie, które tak ciężko dotknęło 
Wileńszczyznę. 

— Nie widzę potrzeby—odpowia- 
da p. Delegat—rozróżniania obecne- 
go przesilenia ekonomicznego, prze- 
żywanego przez naszą dzielnicę, od 
ogólnego kryzysu, jaki dotknął całą 
Polskę. 

Zwróciwszy tedy uwagę p. Dele- 
gata na różnice, zachodzące między 
Wileńszczyzną, a innemi dzielnicami 
Państwa, zapytujemy, czy nie uważał. 

y za stosowne podjąć kroki, celem 
Wydatniejszego poparcia tutejszego 

ndlu i przemysłu i uwzględnienia 

94,000, Holandji—51,000, Czechosło- 
wacji — 40,000, Węgrzech — 37,000, 
Danji — 28,000, Noreegji — 15000, 
Francji — 10,000, Szwecji—9,000 

Paryż portem iotniczym. 

W ciągu miesiąca siersnia rb. 
z portu kktniczego w  Bourgot pod 
murami Paryża, wyruszyło w pod- 
róż powietrzną 3.730 pasażerów. ‹ 
tej liczby 2.400 osób narodowości 
amerykańskiej, 700 narodowości an- 
glo saskiej, a tylko 120 obywateli 
francuskich. 

  

Prawo łaski. 

„że zjazd spełni nadzieje pokładane w 
nim przez jego inicjatorów. Sformuło- 
wał w sposób jasny wytyczne polityki 
ziemiańskiej na okres najbliższy, —sfor- 
mułował je w sposób jednostronny mo- 
že | niedość uwzględniający potrzeby 
innych warstw społeczeństwa, lecz do 
tego miał prawo, jako zjazd zawodowo- 
stanowy, który z natury rzeczy wysuwać 
musi postułaty maksymalne”. 

„Kurjer Poranny“ czyni szereg 
słusznych uwag na temat tolerancji, 
której nie należy tolerować. Rozpo 
wszechnia się bowiem coraz bardziej 
pobłażliwość dla pospolitego złodziej- 
stwa, jeśli ciąży ono na sumieniu fi- 
gur ustosunkowanych. 

„Osobnika, który zgodnie ze swym 
„sposobem myślenia” okrada skarb, 
traktuje się u nas z pobłażaniem, bar- 
dziej, niż chrześcijańskiem. Przedmio- 
tem takiego nadchrześcijańskiego po- 
blažan'a byli przez dłuższy czas Józef 
Głąbiński i inni wplątani razem z nim 
w aferę z dostawami wojskowemi: zbyt 
pobłażliwie traktuje się u nas lwowską 
aferę z czekami amerykańskiemi. 

Przecież ta panama lwowska poder- 
wała nasz kredyt w Ameryce, wyrządziła 
olbrzymią krzywdę państwu w chwili 
ciężkiego przesilenia gospodarczegol 
Gdyby coś podobnego zdarzyło się w 
Innem państwie, cały kraj byłby zaalar- 
mowany, rząd dla uspokojenia wzbu- 
rzonej opinji wydałby komunikat, który 
polnformowałby zupełnie ściśle społe 
czeństwo o rozmiarach tej panamy i o 
środkach zarządzonych celem wykrycia 
l surowego ukarania wszystkich spraw- 
ców tej olbrzymiej malwersacji. 

U nas opinja zadawalnia się wzmian- 
kami w dziennikach o aresztowaniu 
jednego z fałszerzy | zwolnieniu trzech 
dyrektorów banków lwowskich”. 

W rubryce „Curiosa”, którą od Į 
niedawna wprowadził „Robotnik” znaj- 
dujemy notatkę, zatytułowaną „Prawo 
łaski”. Przytaczamy ją w całości. 

„Czytelnik znajdzie w tym M-e „Ro- 
botnika” w dziale sądowym wiadomość 
o ułaskawieniu przez Prezydenta Rzpli- 
tej Hordliczki, Hordliczka z rodziny 
wielkich kapitalistów, za zabójstwo ma- 
cochy z powodu zatargu spadkowego— 
został skazany na 4 lata więzienia, ze 
zmniejszeniem kary o jedną trzecią na 
mocy amnestji. Prezydent Rzpłitej, pan 
Wojciechowski obniżył mu karę do 11/2 
roku twierdzy. Kara twierdzy, jak wiado- 
mo, nie pociąga za sobą pozbawienia 
praw... 
Niedawno Prezydent, p. Wojelechow- 

ski, ułaskawił Piotra Rokossowskiego, 
bogatego przemysłowca, skazenego za 
zabójstwo żony. 

Prezydent, p. Wojciechowski, ułaska- 
wił również jednego z łódzkiej dynastji 
Kohnów, współwłaściciela fabryki wi- 
dzewskiej, który uciekł podczas najazdu 
bolszewickiego do Gdańska, . chroniąc 
się od służby wojskowej...” 

położenia Wileńszczyzny przy ściąga- 
niu podatków. 

— We wszystkich wypzdkach—od- 
powiada p. Delegat—kiedy zachodzi 
potrzeba poczynienia odpowiednich 
kroków w sprawie położenia Wileń- 
szczyzny, wypływających z sytuacji 
gospodarczo-ekonomicznej kraju, czy 
to w dziedzinie kredytu, czy ulg po- 
datkowych, lub wreszcie specjalnych 
zarządzeń—zawsze czynię odpowied- 
nie starania u władz centralnych i 
przedstawiam istotną sytuację wraz z 
wnioskami, które nasuwa. Nie było 
bowiem wypadku, bym odmówił po- 
parcie, czy też wystąpienie swego do 
tych władz w sprawach, dotyczących 
najliczniejszych zastępów naszego 
społeczeństwa, zrzeszonych w orga- 
nizacjach i towarzystwach o charak: 
terze ekonomiczno - gospodarczym i 
handlowo: przemysłowym; również po- 
pieram zgłaszane przez nie dezyde- 
raty, gdy są rzeczowe i przekony- 
wające. 

— W chwili obecnej śledzę z pil- 
ną uwagą bieg naszego życia gospo- 
darczego i gotów jestem popierać 
dezyderaty sfer przemysłowych i han- 
dlowych, mających na celu poprawę 
stanu gospodarczego i ekonomiczne- 
go oraz interes państwa. 

Ostataio właśnie, podczas nie- 
urzędowego pobytu p. Ministra Spraw 
Wewnętrznych na terenie Wileńsz- 
czyzny, poparłem i przedstawiłem 
dezyderaty miejscowych sfer handlo= 
wych i przemysłowych, zmierzające 
do łagodzenia obecnego kryzysu. 

Nawiązując do obecnej sytuacji 
gospodarczej naszego kreju, pytamy 
P. Delegata, co należałoby, jego zda-   niem, czynić, aby ożywić tutejszy han- 

del i przemysł, 
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— Sprawa ta wychodzi poza za 
kres mojej kompetencji—rzekł Sza- 
nowny nasz rozmówce. 

— Powołane i miarodajne czyn- 
niki, odpowiedzialne za życie gospo 
darcze i ekonomiczne Państwa, radzą 
właśnie nad znalezieniem wyjścia z 
sytuacji gospodarczej, w jakiej zna 
leźliśmy się w chwili obecnej. 

Dziękujemy za łaskawie udzielone 
nam informacje, a na pożegnanie p. 
Delegat zapewnia nas, iż wiersy, że 
przy odpowiednio poczynionych orga- 
niczeniach i oszczędnościach, które 

są dziś nakazęm chwili, wyjdziemy 
szczęśliwie z obecnej stagnacji życia 
gospodarczego. 

ll. 

Pan Prezydent miasta, Witold 
Bańkowski o sytuacji gospo- 

darczej Wileńszczyzny. 

P. Prezydent Miasta, Witold Bań- 
kowski w odpowiedzi na naszą an- 
kietę nadesłał nam następujące u- 
wagi: 

„Pierwszym zwiastunem rozpoczy- 
nającego się kryzysu ekonomicznego 
w Wilnie, jak wszędzie zresztą, było 
dość szybko postępujące kurczenie 
się kredytu. Wślad zatem nastąpiło 
poważne zachwianie kilku instytucji 
bankowych, przemysłowych i handlo- 
wych. Sądzę, że większa ich część 
jest chwilowo tylko zachwianą i sta- 
nie na nogi wraz z uzdrowieniem 
stosunków kredytowych. W każdym 
wypadku niewątpliwie utrzymane być 
mogą wszystkie oparte na zdrowych 
podstawach i odpowiadające istotnym 
stosunkom i potrzebom  ekonomicz- 
nym kraju. Przeżytki z okresu infla- 
cyjnego zapewne zginą, przynajmniej 
jako instytucje i przedsiębiorstwa sa- 
modzielne i nie będzie to ze szkodą 
kraju. 

Sposoby sanacji znane już są po- 
wszechnie, i dla Wileńszczyzny środ- 
ków zaradczych specjalnych być nie 
może. Jednakże sfery, kierujące po- 
lityką gospodarczą w państwie, ро- 
winny, zdaniem mojem, zwrócić spe- 
cjalną uwagę na Wileńszczyznę. 

Stało się to już aksjomatem w 
rozumieniu całego niemal społeczeń- 
stwa polskiego, że Polska może nie- 
zawiśle egzystować tylko jako pań- 
stwo potężne i w dodatku potężne 
nie tylko pod względem militarnym, 
ale zarówno i ekonoraicznym. Bez 
kresów państwem potęźnem, mocar- 
stwem, Polska być nie może i dla 
tego mocne zespolenie społeczne i 
gospodarcze z całością Rzeczypospo- 
litej jest koniecznością państwową i 
narodową. Należy więc te kresy ota- 
czać specjalną pieczołowitością, szcze- 
gólnie ześ Wilno, ten niewątpliwy 
klucz do kresów północno-wschod- 
nich, a że dotyczy to wszystko  nie- 
tylko stosunków politycznych, lecz i 
ekonomicznych, więc zaniedbywanie 
ich gospodarcze byłoby wprost. nie 
zrozumiałe. 

Wynika z powyższego pewne 
wskazanie dla państwowej polityki 
ekonomicznej: należy mianowicie 
specjalnie zaopiekować się Instytuc- 
jami i przedsiębiorstwami w Wilnie i 
Wileńszczyźnie o charakterze niewąt- 
pliwie społecznie, narodowo i pań- 
stwowo pożytecznym i w miarę moż- 
liwości przyśpieszyć pomoc kredyto- 
wą dla nich. 

Co zaś dotyczy” ożywienia prze- 
mysłu tutejszego, to należy go po- 
stawić w warunki zastosowania pra- 
cy, kredytu i t. d. takie, aby nie był 
bity przez silniajszego konkurenta 
lub sąsiada—szczególniej z Zachodu, 
lub też postawić przemysł konkuren- 
cyjny w równe warunki z przemys- 
łem krajowym. Nie należy zapomi- 
nać, że rozwój życia nie da się na- 
giąć do żadnej doktryny i biykanie 
w mur niezłomnych konieczności ży- 
ciowych mści się tylko na społeczeń- 
stwie ich nie uznającem. 

Konieczności życiowe uregulują 
niewątpliwie i nasze stosunki z Lit 
wą i rozpoczęte układy będą pierw- 
szym krokiem po drodze do ich ure: 
gulowania. 

Wierzę, że też konieczności do- 
prowadzą w przyszłości naród litew= 
ski do przekonania, że tak jak kie- 
dyś i dziś w interesie egzystencji i 
rozwoju jego wskazane i możliwe są 
jedno tylko: kooperacja i współdzia- 
łanie z narodem polskim. Również z 
Rosją muszą być nawiązane stosunki 
handlowe". 

k M. G—n. 

    

D r Med. Ginekolog 

A. KARNICKI 
przeniósł się Mickiewicza 28—8, 

telefon 662. 

Przyjęcia od 5 — 6 wiecz. 

    

Akuszerka-masažystka 

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

IZLBE*N"S K I 

Nad gen. anszaj ika W Wo- 
jewódziwie Nowogródzkiem. 
Generał Januszajtis, wojewoda no- 

wogródzki, jako administrator wojsko: 
wy, nie zawsze liczy się w swych za- 
rządzeniach z istniejącymi  przepisa 
mi i rozporządzeniami, przez co wro 
si pewien chaos w sprawy admini 
stracyjne i wywołuje tem ssmem nie- 
zadowolenie ludności, 

Do takich zarządzeń generała Ja- 
nuszajtisa naieży ostatnie polecenie 
przeprowadzenia rewizji Wojewódz- 
kiego Związku Kółek Rolniczych zie- 
mi Nowogródzkiej i Kasy Spółdziel 
czej. W rezultacie instytucje te zo- 
stały opieczętowne i poddane szcze- 
gółowej rewizji z powstrzymaniem 
pracy ich na przeciąg prawie 3-ch 
tygodni. Już od dłuższego czasu da- 
ło się zauważyć, że generał Januszaj- 
tis zwalcza Wojewódzki Związek Kó 
łek Rolniczych — jedyną poważną 
polską instytucję kulturalno-rolniczą 
na terenie województwa Nowogródz- 
kiego. Związek ten łączy z górą 120 
kółek z kilku tysięcami świadomych 
członków i jednoczy we wspólaej pra- 
cy nad podniesieniem rolnictwa przed- 
stawicieli różnych narodowości, prze- 
ważnie drobnych rolników. 

Nieprzychylne traktowanie Związ- 
ku przez generała Januszajtisa miało 
wyraz w nieprzyznawaniu należnych 
związkowi zapomóg, udzielanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa do dyspozycji 
wojewody, a często nawet i tych za- 
pomóg, które miały wyłączne prze- 
znaczenie dla związku; dalej, w nie- 
popieraniu prac związku i braku 
współpracy ze strony starostów, jako 
przewodniczących sejmików, w utru- 
dnianiu legalizacji i zwoływania ze- 
brań kółek rolniczych ze strony władz 
administracyjnych i t. p. 

Największą nienawiścią do związ- 
ku zapałał p. Januszajtis od czasu 
walnego zjazdu delegatów kółek rol- 
niczych w Lidzie, na którym została 
wybrana Rada Związku, nie w myśl 
wskazówek generała wojewody, lecz 
wybory zostały dokonane zupełnie 
samodzielnie, z pominięciem tych je- 
dnostek, za których wyborem agito- 
wał cały czas referent prasowy urzę- 
du wojewódzkiego p. Zacharjasz, mąż 
zaufania i prawa ręka pana Januszaj- 
tisa. 

Prezesem Związku został również 
nie kandydat generała Januszajtisa, 
lecz miejscowy działacz społeczny p. 
O. Jaleński, Nalęży tutaj nadmienić, 
że na stąnowisku kierownika związ- 
ku też nie zostały poczynione zmia- 
ny, w myśl życzeń p. Januszajtisz, 
Na stanowisko wysuwał on nieja- 
kiego p. Janikowskiego, swego ko- 
legę, dość nfezdarnego pracownika, 
którego już przedtem Zarząd Związ- 
ku zmuszony był na życzenie woje- 
wody zaangażować na stanowisko 
inspektora rolnego. 

Wszystko to, jak również i coraz |. 
większe znaczenie Związku, duży 
wpływ jego na szeroki ogół ludnoś- 
ci, praca szczerze demokratyczna, о- 
raz uruchomienie przez Związki znacz: 
nej ilości placówek ekonomicznych 
i kulturalnych, jak kasy spółdzielcze, 
spółdzielnie mleczarskie, koło mło" 

dzieży wiejskiej, bibljoteki, domy lu- 
dowe i inne — wywołały niechęć p. 
Januszajtisa, reakcjonisty, pozostają- 
cego pod wpływem Związku ziemian. 

Zarządzonej rewizji Związku do- 
konała specjalna komisja, pod prze 
wodnictwem p. B. Hruszwickiego, Na- 
czelnika Wydziału Administracyjnego 
i w składzie p. W. Schreyera, radcy 
prawnego, p. W. Skotnickiego, kon 
trolera majątków państw, i p. M, Ali- 
jewicza, kancelisty. Komisja ta opie- 
czętowała lokal Związku Kółek Rolni 
czych i Kasy Spółdzielczej, usunęła 
urzędników i nie pozwoliła zabrać 
nawet prywatnej korespondencji; nie 
pozwoliła również odbierać nadcho- 
dzącej korespondencji, lecz czyniła to 
sama i rozpieczętowywała korespond. 
Związku. Jednocześnie  zlustrowała 
prywatne teczki pracowników i unie- 
możliwiła pracę tych instytucji na 
przeciąg prawie 3:ch tygodni, przez 
co naraziła je na straty natury ma 
terjalnej i moralnej. 

Podczas rewizji nie tyle zwrócono 
uwagę na rzeczową stronę prowa- 
dzenia spraw, ile szukano rozmaitych 
sposobności, by wódz w jakikolwiek 
sposób zdyskredytować Związek i 
Kasę. - 

Rewizję Związku Kółek generał 
Januszajtis motywował rozporządze- 
niem Komis. Generaln. Ziem Wschod. 
nich z r. 1919, ale rewizja Kasy Spół- 
dzielczej była zupałnie bezprawną, 
gdyż w myśl art. 61 (stawy o Spół- 
dzielniach, rewizję mogą przeprowa* 
dzać Związki Rewizyjne przez swych 
rewidentów, co też było dokonane 
w swoim czasie w kasie nowogródz- 
kiej. 

Komisja z ramienia wojewody nie 
tylko przejrzała sprawy i książki, 
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prowadziła bilans, co zupełnie nie 
wchodzi w zakres działania władzy 
administracyjnej. 

W dodatku, skutkiem powyższej 
rewizji i opieczętowania lokalu, kasa 
była nieczynną w przeciągu dłuższe- 
go czasu, co naraziło ją na straty 
pieniężne, 

Metody, któremi się posługiwał 
podczas administrowania gen. Janu- 
szajtis, nie tylko nie doprowadzają 
do uzdrowienia istniejących stosun- 
ków na Kresach, i do uspokojenia 
ludności, ale raczej wywołują nie- 
zadowolenie śród mieszkańców, bez 
różnicy narodowości. 

A chyba, w interesie władz рай- 
stwowych jest, by niezadowolenie 
ludności w niczem się nie przyjaw- 
niło, żeby nie było żadnych narze- 
kań na działania organów admini: 
stracyjnych. 

Generał Januszajtis, największy 
reprezentant władzy państwowej w 
Województwie, zupełnie się w tem 
chyba nie orjentuje, jak również i 
w miejscowych warunkach. Nie po- 
siada on pozatem niezbędnego tak- 
tu i rutyny administracyjnej, brak 
mu również znajomości prawa (jest 
z wykształcenia rolnik'em), To też 
zupełnie się nie nadaje do zajmo- 
wania tak odpowiedzialnego urzędu, 
jak stanowisko wojewody na Kre- 
sach. - 

Byłoby pożądanem, aby Rząd 
Centralny, jak również i sfery sej- 
mowe jaknajprędzej zwrėcily baczną 
uwagę na stosunki panujące w Wo- 
jawództwie Nowogródzkiem pod rzą- 
dami generała Januszajtisa | przed- 
sięwzięły odpowiednie kroki, celem 
uzdrowienia owych stosunków i u- 
spokojenia ludności. 

Należy zaznaczyć, że obecny Mi- 
nister Spraw Wewnętrznych, p. W. 
Raczkiewicz, przez swe taktowne za- 
chowanie się i objektywne trakto- 
wanie wszystkich sfer społeczeństwa, 
a również okazywaniem życzliwości 
instytucjom społecznym, zyskał po- 
wszechną sympatję i nie miał żad- 
nych zatargów podczas urzędowania 
w Województwie Nowogródzkiem. 

      

Z Kowna. 
Nowe banknoty litewskie. 

KOWNO, 16.X (tel. wł.) Litewskie 
min. skarbu zamówiło w jednej firmie 
angielskiej banknoty litewskie warto« 
ści 500 i 1000 litów. Pierwszą partję 
banknotów minist. otrzyma jeszcze w 
b. m. W tej sprawie wyjechali do 
Londynu dyr. banku emisyjnego p. 
Kupas i Galdikas. 

        

Wycieczka szwedzko- 
holenderska. 

Dziś o godz. 7 min. 35 przybyła 
do Wilna wycieczka szwedzko holen- 
derska w liczbie 18 osób. Na dwor- 
cu powitali przybyłych gości: w imie- 
niu Delegatury Rządu p.radca Raue, 
w imieniu komitetu przyjęcia prezes 
Syndykatu Dziennikarzy Polskich p. 
K. Bukowski, w imieniu władz miej- 
skich p. prezydent Łokucjewski. Z 
dworca uczestnicy wycieczki udali się 
przez Ostrobramę do hotelu — Сеог- 
ge'a, gdzie byli pode.mowani przez 
p. prezesa Bukowskiego śniadaniem. 
Następnie zwiedzali miasto. O godz. 
12 min. 30 podejmował gości szwedz: 
ko-holenderskich śniadaniem miejs- 
cowy komitet przyjęcia. 

Popołudniu odbyło się dalsze 
zwiedzanie osobliwości miasta. O 
godz. 6 min. 30 wydany został na 
cześć przebywających w naszem 
mieście gości szwedzko-holenderskich 
obiad, w którem wzięli udział przed- 
stawiciele władz rządowych i komu- 
nalnych, reprezentanci Uniwersytetu 
z p. rektorem Zdziechowskim na 
czele, oraz przedstawiciele miejsco - 
wych sfer przemysłowo handlowych. 

W_ imieniu komitetu powitał gości 
prezes Syndykatu Dziennikarzy Bu- 
kowski, w imieniu p. wojewody prze- 
mawiał p. radca Raue, w imieniu 
magistratu miasta Wilńa dr. Dem- 
bowski. W odpowiedzi wygłosił dłuż. 
sze przemówienie b. konsul szwedzki 
w Omsku p. Essen, dziękując za дс- 
rące przyjęcie, jakiego uczestnicy 
wycieczki doznali w Wilnie, poczem 
w imieniu wycieczki holenderskiej 
przemawiał p. Nassau-Noordewier, 
korespondent Nieuwe Retterdamsche 
Courant, wreszcze p. Bolander, dy: 
rektor szwedzkiego generalnego zwią- 
zku eksporterów. 

Po obiedzie odbyła się konfe* 
rencja z udziałem prasy oraz przed- 
stawicieli miejscowych sfer przemy: 
słowo-handlowych. Ó godz. 10 min. 
45 uczestnicy wycieczki odjechali po- 
ciągiem pośpiesznym do Warszawy, 
žegnani na dworcu przez przedsta-     lecz sprawdziła kasę pieniężną i wy. wicieli władz i społeczeństwa. (Pat), 
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 RESRZOREACIDAOOEA DPEOGSZĄKE | TATA Je KAIMAS 

Teatr Polski 

Dziś w sobotę 19 września 

ku uczczeniu 10-cio lecia Polskiej 
Policji Państwowej 

I. AKADEMJA 

il. „Chrześniak wojenny" 
* farsa Hennequin'a i Veber'a 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

W niedzielę 20 b.m. o g. 12 m.30 pp. 

Z udziałem: pp. Hendrlchówny, Sko 
wrońskiej i Ludwiga. 

Ceny miejsc najniższe. 

W niedzielę 20 b. m. o g. 8 m. 15 w. 

Koncert-recital 
znakomitego pianisty 

Zbigniewa Drzewickiego 

W programie: Boethoven, Chopin, 
Czajkowski, Prokofjew, Szymanowski, 

Manuel de Falla i inn. 

    

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Ze zdumieniem przeczytałem w 
poczytnem pismie Pańskiem, notatkę 
wyszydzającą rozporządzenie Wydzia- 
łu Szkół Powszechnych Kuratorjum 
Wileńskiego, zalecającą tworzenie w 
szkołach powszechnych na terenie 
Wilna oddziałów dla dzieci niedo- 
rozwiniętych, anormalnych, bardzo 
zdolnych i wreszcie amoralnych. Ze 
zdziwieniem powtarzam, nie ze wzglę- 
du na samo rozporządzenie, które 
jako dawny lekarz higjenista szkolny 
i pedagog, uważam za zupełnie ce- 
lowe, ale dlatego, że ukazała się ona 
właśnie w „Kurjerze Wileńskim”, 
pismie postępowem, demokratycznem 
| radykalnem. 

Szkoła: powszechna w krajach, 
gdzie istnieje przymus szkolny (Pol- 
skę do tych krajów mam prawo za; 
liczać) zbiera w swych murach całą 
dziatwę w wieku szkolnym bez wzglę* | 
du na jej własności fizyczne i du- 
chowe. Dzieci te pod względem u-; 
mysłowym, moralaym i fizycznym 
bardzo się różnią nieraz pomiędzy 
sobą. Obok dzieci o średnim po- 
ziomie rozwoju spotyka się tam 
jednostki wybitnie zdolne i naodwrót , 
jednostki upośledzone umysłowo i 
moralnie, dzieci niedorozwinięte, cof-, | 
nięte w stosunku do normy nieraz 
o kilka lat. Naturalnie, nauczyciel, 
mający do czynienia z takiem  zbio- ; 
rowiskiem, musi zwracać uwagę tylko ; 
na średni poziom, zaniedbując za- 
równo jednostek wybitnie zdolnych 
jak i upośledzonych. Ta sama szkoła 
mieści w sobie dzieci o słuchu przy- 
tępionym, dzieci  krėtkowzroczne, 
dzieci jąkające się, które również z 
powodu braków swych mało stosun- 
kowo korzystają. Dlatego też już od 
lat 40-u powstała na Zachodzie, w 
Niemczech, Ameryce, Francji, pod 
wpływem prac Bineta, Claparćd'a 
Kraepelina i innych myśl tworzenia 
przy większych zbiorowiskach szkół 
powszechnych, oddziałów dla dzieci 
ujawniających niedorozwój umysłowy, 
zapóźnionych w rozwoju, cddziały 
specjalne, gdzie pod kierunkiem wy- 
kwalifikowanych nauczycieli dzieci 
te uczą się, pracują, i wyrastają na 
pożytecznych członków  społeczeń- 
stwa, podczas gdy w zwykłej szkole |- 
zostałyby w nauce i w istocie zwykle 
pozostają poszkodowanemi. 

KUGR JE R 

KRONIKA. | jcego autora wzmianki oddziału dla 
dziesi amoralnych. Szkoła powsżech- 
na ma pośród swych wychowańców 
dużo jednostek upośledzonych mo- 

'ralnie, które, wychowywane w zwyk- 
„łych warunkach, demoralizują otocze- 
„nie, a w końcu same za zlodziej- 
„stwo, pijaństwo i inne czyny nie mo- 
pea zostają wykluczone ze szkoły, 
lub dostają się do zakładów popraw- 
czych. Otóż wydzielanie takich dzie- 

jel w samymĄ początku jest w Inte- 
| resie tych samych dzieci, oraz dobra 
szkoły powszechnej, całkowicie wska- 
zane, a nawet konieczne. Spółczesna 
pedagogika wykazała, że również w 
celu otrzymania jak największej wy- 
dajności szkoły powszechnej należy 
wydzielać dzieci najzdolniejsze, dać 
im możność dla dobra kraju i ludz- 

„kości i dalszego rozwoju. 
| - Tak samo przekonano się o wiel- 
kiej korzyści oddziałów dla dzieci 
jąkających się, krótkowzrocznych, z 
osłabionym słuchem. Po szczegóły 
odsyłam do zbiorowego dzieła: Hig- 
jena szkolna, do rozdziałów opraco- 
wanych przez Nawroczyńskiego, Ster- 
linga niżej podpisanego i innych. 

Wyszydzanie więc rozporządzenia, 
które idzie w myśl postulatów higje- 
ny szkolnej i pedagogiki, uznanych i 
w życie wprowadzonych oddawna już 
na Zachodzie, a u nas z wielką ko- 
rzyścią zapoczątkowanych w Warsza” 
wie, w Łodzi, jest to rzucanie ka- 
mieni pod nogi w pracy postępowej, 
pożytecznej i celowej, jest to właśnie 
działanie w myśl haseł Rozwoju iwy- 
znawczyń św. Zyty. 

Mam nadzieję, że w myśl haseł 
swoich „Kurjer Wileński” nie odmó 
wi wydrukowania tych kilku słów 
wyjsśnień. 

Zastrzegam się, że z Kuratorjum 
Wileńskiem i jego Wydziałem Szkół 
Powszechnych nie mam żadnej sty- 
czności i że tylko poczucie prawdy i 
sprawiedliwości kazały mi w tej spra- 
wie wziąć pióro do ręki. 

Dr Jan Szmurło, 
Profesor zwycz. Ulniw. St. Bat. 

„Kurjerowi Wileńskiemu” bynaj- 
mniej nie chodziło o wyszydzenie 
grupowania dzieci według uzdolnień 

jl wyznaczania dla nich specjalnych 
uczelni. Jeżeli wzmianki nasze takie 
sprawiły wrażenie — być może z na* 

  

szej własnej winy — to bardzo żału” | 
Jemy. 

Szło jednak o co innego. 
O to, mianowicie, że jeżeli zapo- 

czątkowuje się jakieś reformy, to na- 
leży uważać, by wraz z niemi nie 
wprowadzać dezorganizacji. Kierow- 
nietwo wileńskich szkół powszechnych 
powinno było inowacje swe obmyśleć 
i przygotować zawczasu, przed po- 
czątkiem roku szkolnego, powiado- 
mić o nich publikacjami 
wyznaczyć lokale, nańczycieli etc. 
Na to miało dość czasu w trakcie 
ferji. 

Fle tego wszystkiego nie uczy- 
niono. Dopiero kiedy należy готро- 
cząć lekcje, wydaje się coraz inne 
rozporząd:enia, gna się dzieciarnię 
od szkoły do szkoły, podobnie też 
z miejsca na miejsce pędzi się nau- 
czycieli i ostatecznie stwarza się 
chaos, którego nikt jakoś opanować 
nie umie. 

Reforma reformą—a porządek po- 
rządkiem. 

Obacne kierownictwo najwidocz- 
niej pogodzić tych rzeczy nie umie 

rodziców, | 

w I 

  

| Dziśs—Suchy dzień. Januarego 

|| Sobota į Jutro—Eustachego. 

19 Wschód słońca— g. 5 m. 17 

Wrześniał zachód „” —. 5 т 4 
—— 

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 

— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz, 

orozumieniem z jednym z członków Zarz, 

wa) w środy, piątki 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. 
Biblioteka i Czytelnia im. Tomasa 

Zana—W. Pohulanka 14, otwarta w dnie po- 

wszednie od 10 do 8 w. W poniedziałki od 

1-8. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 

Augustowskiego— Mickiewicza 10. 

Ajzensztadta 1 Sapożnikowa— Zawalna 41 

Jurkowskiego — Wileńska 8. 

Rodowicza — Ostrobramska 4. 

Stale dyżurują: 

Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzęcze 20. 

Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 

Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldow

a 

MIEJSKA. 

— Z posiedzenia komitetu roz- 

odbyło się posiedzenie komitetu roz- 

budowy m. Wilna, na którem roz- 

kę na budowę, oraz remont domów 

mieszkalnych. Postanowiono przy” 

znać pożyczkę 3 petentom na ogól- 

ną sumę 67 tys. zł., resztę podań 

odroczono. (I) 

— Tydzień przeciwgružliczy, 

którego program nie był w zupełno- 

ści wykorzystany z powodu niepo 

dochodu 2378,12. Z kwesty ulicznej 

uzyskano 2078,63 resztę otrzymano 

z koncertu, list ofiar, oraz sprzedaży 

cukierków i kwiatów, ofiarowanych 

grodnicze. Zarząd Wileńskiego T-wa 

Przeciwgruźliczego składa serdeczne 

za nie podziękowanie właścicielom, 

jak również wszystkim osobom, które 

'swą ofiarną pracę zechciały poprzeć 

„akcję zwalczania gruźlicy. 

Z ogólnej sumy uzyskanej zkwe- 

  
która wzięta żywy udział Kolejowa, 

powodzenie  kweście i zapewniła 
„dzięki ofiarności i inicjatywie znanej 

„działaczki społecznej 
‚ |. Staszewskiej. 

! — Bibijoteka Publiczna i Uni- 

|wersytecka w Wilnie otwarta jest 
ipo ferjach od dnia 15.IX. br. w zwy- 

|kłych godzinach urzędowych tj. czy” 
jtelnie od godz. 10—6. Wypożyczal 
| od godz. 12—4. 

\ WOJSKOWA. 
i. — Wyjaśnienie. Komenda Obo- 

zu Warownego Wilno nadsyła nam, 
w związku zamieszczoną notatkę w 

| dn. 16. IX. 25. o noszeniu płaszczów 

„gumowych przez podoficerów zawo- 

| dowych, z wyjaśnieniem,iż rozkaz Mini- 

„stra Spraw Wojskowych w tej spra- 

wie, dotyczy tylko podoficerów żan 

i ztego względu zasługuje na publi« , darmerji wojskowej, a nie wszystkich 

  
ł 

budowy m. Wilna. Dn. 16 bm. | 

! 

gody, dał 2691,22 w tem czystego . 

przez polskie cukiernie i zakłady o*. 

| 

1 

„sty ulicznej, 993 99 nadesłała Dyrekcja | Mismiki gm. Mlorskiej pow. Dzisnieńskiego 

i 

| 
l 

LBEHN=S"K"I 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Poświęcenie lokalu Kura- 
torjum. Dziś w sobotę o godz. 2 
po poł. odbędzie się poświęcenie 
lokalu Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego (ul. Wolana 10). Przy- 
jęcia interesantów będą się odbywa- 
ły od godz.'12 do 1 po poł. (I) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Z posiedzenia komisji roz- 
jemczej. W dniu 15 bm. odbyło 
się posiedzenie komisji rozjemczej 
w celu rozpatrzenia zatargów, między 
włeścicielami domów, a dozorcami 
domowymi. Komisja rozpatrzyła 16 
spraw z czego, 11 spraw na korzyść ; 
dozorców, cztery zaś na korzyść wła | 
ścicieli domów. (I) RÓŻNE. 

— Jednodniowy powszechny 

spis ludności. Dnia 31 grudnia br. j 
odbędzie się powszechny, jednodnio- | 

wy spis ludności ziemi Wileńskiej, | 
oraz na Sląsku, Termin dla Sląska | 

jest dobry, ale w ziemi Wileńskiej 

mróz nie będzie dobrym sprzymie- 

rzeńcem komisarzy spisowych, zwła- 

    
|szcza, że każdemu z nich nielada 

obszar wypadnie objechać lub obejść. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Wykopalisko kości. Dn. 17 bm. 
robotnicy zajęci kopaniem rowu przy z. 

Literackim znalezli kości ludzkie, które za- 

pstrywańo kilka wniosków o pożycz | аи оВЕ — Požar. Dn. 18 bm. na przedm. 
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których 2-ch ujęto. Wstępne: dochodzenie 
ustaliło, Iż tak napastnicy jak I napadnięci 
byli w stanie nietrzeźwym. Doch. w toku. 

— Krwawe wesele. W dn. 14 bm. 
we wsi Górale, gm. Landwarowskiej pod- 
czas bójki na weselu, Bielan Stanisław po- 
ranił nożem Lachowicza Józefa, Lachowi- 
cza przywieziono do szpit. Sw. Jakóba w 
stanie budzącym obawy. Bielan. zbiegł. 
Pościg zarządzono. 

— Odnalezienie skradzionych koni 
Koń skradziony w dniu 8.VIII rb. na szko- 
dę Mamczyca Antoniego, zam. w zaśc. Ge- 
staniszki, gm. Łyntupskiej pow. Święciań- 
sklego został odnaleziony i zwrócony posz- 
kodowanemu. 

— Koń skradziony w nocy z 12 na 18 
bm. na szkodę Olszewskiego Bolesława 
zam. w maj. Zmołowo gm. Michałowskiej 
został odnaleziony i zwrócony poszkodo- 
wanemu. 

— Koń skradziony w dn. 2.1Х rb. RA 
szkodę Abrama Dawida zam. w Nowym- 
Pohoscte-zostat - odnaleztony + zwrócony 
poszkodewanemew'y :»; » х 

< —тРий rowadzojie „dochodzenie. poli- 
cyjae ustalito, že „Žyniaunė Jozef został za- 
mordowany. przez Szczęrbo Franciszka pod- 
czas sprzęczki (0 wymiealonym .mógderst- 
wie pisali$my w swejem czasie). Morderst- 
wo zostało dokonane nożem składanym, 
którym morderca zadał cios smiertelny w 
okolicy żołądka. Szczerbo Franciszek zo- 
stał ujęty I sklerowany do sędziego sled- 
czego. (I) 

  

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski daje "dziś ostanie 

przedstawienie w sezonie. Widowisko to, 
z okazji R 10 cio lecia Polskiej 
"Policji Państwowej będzie poprzedzone 
kndemją, na którą złożą się: przemówie- 

na B ierzyńskiego, śpiew J. Korsak-Tar- 
sgow$kiej, oraz deklamacja K. Wyrwicza. 
Jako część druga odegrana zostanie świet- 
na farsa Henneguin'a | Veber'a „Chrześ- 
niak wojenny”. 

— Poranek opery polskiej. Jutro 
w niedzielę o godz. 12 m. 30 pp. odbędzie 
się poranek muzyki operowej. Udział blorą 
W. Hedrichówna, M. Skowrońska I A. Lud- 

  

  

Równe-Pole wybuchł požar podczas które- | wig. % ь 

go spaliła się stodoła ze zbożem należąca e ks Żeleński, "Noskouski 
do Rynkiewicza Józefa. Przyczyna pożaru Różycki, Szymanowski Ceny miejsc naj. 
| wysokość strat narazie nie ustalone. ! niższe. 

Ofiar Z” BEŻ 17 Wy ocz iz wani kozak woria Fonie 
= . Я e „wa Drzewieckiego, Wieczór niedzieln, 

pry, Za ono wo tai:! ost Pola yo йя ой, 
dziono palto wart. 50 zł. Kradzież popeł- niania pOGRIAJOA "Na pete 
zo Michałowicz SRK zam. Wiłkomierska i utwory: Beetchoyena, Chopina, Czajkow- 

» К_Югёп B OC mana dożdekie. | skiego, Prokofjewa, Szymanowskiego, Ma- 
ša E P A i zka A i L Albeniza i innych. Początek 

э > | w. - 

KUC OP eat : Od poniedziałku Teatr Polski zostaje 
"Ra Skiotyckiego. о pol” , zamknięty na czas remontu. 

W nocy z 16 na 17 bm. dokonano — — 

kradzieży z mieszkania ubrania wart. 50 zł. 

na szkodę Denosera (Lipówka 19). Giełda warszawska 
nocy z 17 па 18 bm. skradziono | 

ze strychu d. nr. 3 przy ul. Bobrujskiej z d. 18—IX 25 r. Giełda pieniężna 

  

bieliznę wart 56 zł. na szkodę Anieli Giesz- sprzedaż kupno 

tykow, zam. tamże. Belgja 26,18 26, 26,12 

Dolary 5,95 5,97 5,83 
Na prowincji. Holandja 28920 21950 2:60 

— Pożary. W dn. 12 bm. we wsi i 5,03 38 SM 

Paryż 27,78 27,83 27,69 
spaliła się stodoła ze zbożem | sienem na ; L / 

szkodę braci Wiktera, Kazimierza I Leona a ń wa 8 ge 

Kołosowych. Straty wynoszą 2.000 zł. ł włoch 2260 2265 = 5 

— W dniu 14 b. m. we wsi Stawiszki Szwajcarja 2 e z: 

p. prezesowej gm. Rzeszańskiej pow. WJl-Tr. spaliła się: Stockholm _ 159,70 Sai Z 

stodoła z tegorocznym zbiorem, sieczkarnia Koi e 107,05 107,80 by 0 

I wóz na szkodę Plorki Kajetana. Straty parų e 25-25 25:33 z 
wynoszą 1800 zł. Podejrzana o podpalenie pranki a 2443 24:40 p 

. 3 Ran Wincentyna, mieszkanka tejże wsi, zo- 

stała zadresztowaną | skierowana do sę: E Sonos RAR > 
dziego sledczego. į B Polej > 80005 

— W dn, 14 bm. o g. 20 w zaśc, Mar- | poż kolej. В 
kunce gm. Podbrzeskiej pow. wil.-trockiego, * ge jów 63,50 
wskutek niewyjaśnionej narazie przyczyny ), г 

spalił się dom mieszkalny Szynkowskiego RAM z. T.Kred. sę gg wz > 
Józefa. Strat narazie niepodano. | 4a im wd % 0 10,50 

— Napad. W dn. 14 bm. Juckiewi- 
czówna: Eleonora lat 30,.sam. w folw.: Ho- : 0/9 obligacje rubl. 15 I 16 r-— 7,00—7,10 
łownia, gm. Bieniakońskiej pew Lidzkiego 
zameldowała, iż powracając z Wilna do 
domu na goscincu w lesie Misiuczanskim Redaktor Józef Batorowicz. 
została napsdnięta przez 4 nieznanych osob- 
ników, z których jeden schwycił ją za gard- 
ło | zrabował jej 40 zł. | Gr. B Olsejko 

„— Napad po pijanemu. W dniu 14 
bm. na PORCJA z targu z Landwa- | Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. rowa mieszk. gm. Trocklej Sobolewskiego ; 
Józefa, Charukiewicza Wincentego I Aad-> Przyjmuje od 9—10 rano. 
rusza Jana w pobliżu zaśc. Pasieki, usiło- | 

    

  

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

  

  To samo dotyczy tak oburzają |czną naganę. i podoficerów zawodowych. wało dokonać napadu kilku osobników, z 

Z 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

Biuro Przepisywań 51, Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

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

Ceny bardzo przystępne. 

WEB AG CZE DIWZ E IE I AO TTT TNS STS 

Potrzebna 
dla pierwszorzędnej pra- 
cowni naukowej dam- 
skich ubrań instruktorka 
kierowniczka na godziny 
wieczorowe. Zgłosić się 
w sobotę 19-go b, m. ul. 
3-go maja 11—6. Kleba- 
nów od godz. 4—5 p. poł. 

od godz.1—Bipo poł. 

ZGUBIKEŚ 
dowód OSOBISTY, xe: as kę, lub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 

dnictwem ogłoszenia w 
Kurjerze Wileńskim 

  

    

Zakład Leczniczy—Zdrojowisko 

„NALĘCZOW“ 
caly rok otwarty 

3 godziny od Warszawy. Na sezon jesłenny ceny 
zniżone. Kąpiele borowinowe czynne cały rok. Bliższe 
informacje tel. 210—11 į 170—42 od 5 — 8 wlecz. 

prócz niedziel i świąt. 

    

  

    

    
  

Salka 5 pokoi z kuchnią 
przedpokojem do wynajęcia od gospo- 
darza po wykończeniu remontu. 
okolicy  Kalwaryjskiej niedaleko od 
elektrowni. Roczne komorne 1400 zł. 
Tamże wyremontowany duży pokój; o 
3 oknach z małem przedpokojem bez 
wygód. Informacje bliższe w Biurze 

Reklamowem, Garbarska Nr. 1. 

  

  

Charakter. 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymśsz szcze- 
gółową analizę, charak- 
teru, określenie zale 
wad, zdolności, -przezna- 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokuły, ode' 
zwy, podziękowania naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25 34. 

Sz. Czytelników ` 
prosimy przy zakupach 

Warszawski Dom Zleceń 
Hoża 39 m. 18, Tel. 2465-70. 

Adres telegr.: „Wardom*. 

Wydział Joan jazmade w sprawie loko- 
wania kapitałów pod pierwszorzędne gwarancje. 

Wydział kupna I sprzedaży domów, majątków, 
wili, sklepów oraz organizacja spółek akcyjnych, 
spółek z ogr. odpow, I innych jak również wszelkie- 
go rodzaju spółdzielni. 

Wydział informacyjno - windykacyjno - prawny. 
Informacje co do spraw w instytucjach państwowych, 
komunalnych, przemysłowych, rolniczych, handle- 
wych I finansowych oraz «windykacja należności z 
weksli protestowanych I tytułów wykonawczych. 

Każda pani bez względu na stanowisko społeczne 
I zamożność mieć powinna w domu 

fenomenalny, światowej sławy wyna- RACO, lazek holenderski. 

Czy jest bledną czy bogatą dbać powinna 0 oszczę* 
dność, czystość I hygjenę 

usuwa wszelki brud | 
Tylko RACO plamy z ubrań, mate- 
rjałów, dywanów, kapeluszy, obić meblowych I t. d. 
Absolutnie nie szkodząc tkaninom, odnawia I od- 

świeża kolory. Działa zdumiewająco. 

Żądajcie wszędzie. Cena pudełka (12 tabl.) Zł. 1.20. 
Wył. Zast. na Woj. Warsz. A. Smolka, Marszał- 
kowska 149. Centrala Zastępstw D/H „Reflex, 

Kraków, Starowiślna 16. 

Urządzenia instalacji 
i oświetlenia elektrycznego. 
Pierwszorzędnym materjałem po ce- 

nach konkurencyjnych wykonywa 

„BIURO AGROTECHNIK“ 
WITOLDA CŁYŻA 

Wileńska 26 fel. 205. 

| # 

  

Rutynowana 

adrzyciel 
      

  

. : Н Piękność i powab 

  

studentka uniwersytetu a m Eliksir na l2 ! uwzględniać firmy ogła- 

e z zt | e ae | DO wynajęcia | peace msza аоа ае na prowincji do sprzedaży tarb drukarskich I litogra | 57 gnich. Specjalność: ję- pełen życia djamentowy blask i inne ы 
  

  

ticznych poszukuje Fabryka Farb. Refiekiuje się tylko 
na pierwszorzędną siłę fachową, która byłaby w sta- 
nie udzielać drukarzom odpowiednie rzeczowe wy- 
jaśnienia w tym kierunku. Oferty pod „Fachowiec'' 

ostatnie nieznane kosmetyczne no- zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń- 

dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 
lub bez. Zygmuntowska 18 m. 4. Komplety wości. Żądzjcie katalogów, załączejąc 

znaczek pocztowy. Labor, skrzynka           
  

lub k l Ь, 
Powszechnę Biuro Ogłoszeń Fredry 4. Wiadomość WRA Dowiedzieć się w redakcji Kurjera Wileń- pocztowa 61. Bydgoszcz. Maturalne 

VST Ri TIT ROA szki Ne 8 m. 4. skiego od 9 do 3 po pol. Zawalna 1 
. 

  w ai 
„ Wydnwen w Imieniu ws»ółwłaźcicieli dńzał Bniarawiaz. Mruk. kaz”, zaligowskieae 1  


