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Zdawałoby się, że czas, płynąc, a 

nawet lecąc z pędem współczesności, 

zmieniać powinien psychikę ludzką 

odpowiednio do zmian, które olbrzy- 

mi całokształt świata państw i społe- 

czeństw, prowadzą drogą ewolucji lub 

nagłych wstrząsów — ku nieznanym 

celom finalnym. Zmiany te, przyczy- 

ny zmian, leżą w dążeniach ludzkich 

do zastąpienia niedoskonałości współ- 

czesnej doskonałością przyszłą. A 

przynajmniej dążenie do tej niezisz- 

czalnej pewnie, idealnej ery zadowo- 

lenia wszystkich, to właśnie jest ce- 

chą prądów, nurtujących społeczeń- 

stwa i popychających je ku со- 

raz innym nad sobą eksperymentów. 

Nawet wojna, te zbiorowe mordo 

wanie się, podejmowane najczęściej 

z przyczyn dynastycznych egoizmów 

lub interesów czysto materjalnych, o- 

tulaną bywa wstydliwie w szaty ide- 

owości, by wmawiać tłumom, że się 

powinny dać zabijać dla leprzej przy- 

szłości. Widzieliśmy i słyszeli to w 

czasie wielkiej wojny: „Europę uwol- 

nić trzeba od jarzma pruskiego mili- 
taryzmu”. Uwolnilill Za to teraz ma- 
my wszechuropejski militaryzm i Eu- 

ropa jęczy pod ciężarem wydatków 

na cele wojny, a Polska w pierwszym 
rzędzie. 

Ale ostatecznie, jak jest, tak jest, 

z całej tej krwawej kąpieli Polska i 

Polacy najmniej stracili, a wygrali, nie 

można powiedzieć najwięcej, ale 

wprost: wszystko, bo Wolną Ojczyznę. 

Zdawało by się, że mając za sobą 

125 lat rozmyślań nad swemi wada- 

mi, przyczyną klęsk i upadku potęż- 

nej Rzeczypospolitej, mając księgi 

swoich i obcych polityków i myśli- 

cieli, którzy nie żałowali nauk naten 

temat, cokolwiek rozgarnięcia, miało 

się prawo żądać, jeśli nie od całego 

narodu o 70/o analfabetów, to przy- 
najmniej odtych, co się za elitę Polski 

uważają: ee, Ona to, pamię- 
tająca chyba najjepiej tradycyjne swe 
procedery konfederačkie, žrenicę wol- 
ności liberum veto, zajazdy | prote- 

sty, sejmiki i rozdzieranie szat nad 
Konstytucją 3 go Maja, rzucanie się 
do oczu „Majestatowi”, gdy mu w 
<zem nie dogodził, ona powinna by 

najlepiej pamiętać tę grę, co to: 
gdzie byli? co robili? I co z tego wy- 
nikło? Bo w tę grę przegrali Polskę, 
Litwę i „wsiu Ukrainu”, 

Powstała Rzeczpospolita Polska na 

demokratycznych zasadach oparta, 

łatająca za strzępów swój purpurowy 
płaszcz republikański, pośrodku wilcze- 
go wycia niemieckiej i rosyjskiej re- 

wolucji. Chwila była najosobliwsza. 
Nie ośmielił się wtedy nikt z dzisiaj. 
szych, bezpiecznych pod osłoną praw 
demokratycznych, monarchistów, pis- 

nąć otronie i koronie, „Z motłochem 

fiirtować, kokietować trzeba, gęby 
zatkać obietnicami... pożar naokoło, 

niechże u nas 0 žagwi nie pomyśląl* 

Więc by nie pomyśleli, by odwrócić 
uwagą i zresztą przez wrodzone nie- 
dołęstwo, egoizm, obojętność dla 
tworzącego się państwa, w które nie- 

bardzo wierzyli, zajęci osobistemi, 
matetjalnemi interesami, po dawne- 
mu zostawili innych, niech za nich 

tobią. Niech żywioły demokratyczne 

tworzą te jakieś Państwo Polskie; je- 
li już tam w nie wierzą, a my bę: 

  
  
  

i wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą. 

  

Konfederacje redivivae! 

Prenumeratę 

Niemiecka 22, telef. 605, 

dziemy się oglądać na Wrangla i Ju- 

dynicza, na Anglików na Murmanie, 

na łaskę Francuzów i szmuglować zbo- 

że do Niemiec za drogie pieniądze, 

wykręcać się od płacenia kontygen- 

tu nędzarce Ojczyźnie. Ewolucja zda- 

rzeń jednak, poszła po linji dla sfer 

konserwatywno ziemiańskich nieocze- 

kiwanej. Polska nie upadła, nie zna- 

lazła się pod opieką dynastji Roma- 

nowo. — Gottorp—Holsztejn z powro* 
tem, tylko trudna rada, musiała ist- 
nieć i iść samal 

Trzeba było, kto chciał, czy nie 

chciał pracować i brać udział w tej 

państwowości, do której ideowo by- 

ło przygotowanych nie wielu, a prak- 

tycznie nikt. 

l cóż ujrzeliśmy? Ludzi, którzy 
przyszedłszy do tego warsztatu za 
późno, po opuszczeriu momentu od- 

powiedniege, kiedy powinni byli, we 

własnym nawet klasowym interesie 

stanąć do apelu, teraz sztucznemi 

środkami usiłujących wejść na stano- 
wiska których w porę zająć nie chcie- 
li, Mie umieli nic stworzyć, a chcą 
burzyć. Nie umieli budować, a prote- 
stują przeciw dokonanemu dziełu, O- 
sobiste interesy identyfikują, jak przed 
wiekami, z interesem całej Ojczyzny 
i wołają: „Nasza klęska, to klęska 

Rzeczpospolitej, bo my jesteśmy [ej 
siłą, pracą, bogactwem, polskością i 
duszą”. Jeden dowód więcej, jak, za: 

sklepieni w sferze własnej, nie u- 

mieją patrzeć na życie w koło. Nie. 
Życie narodowe czy tu, czy w cen- 
tralnej Polsce, to już nie tylko oni 
ale wiele czynników, młodszych, ze 
świeżemi apetytami, więc silniejszych 
i odważniejszych. 

Tyle © niedawnej przeszłości. A 
teraz trochę o metodach obrony, me- 
todach zainicjowanych przez sfery 

prawicowe i szerzonysh jak trująca 

zaraza na cały naród. W dalszym 
|ciągu sfery te lekceważą państwo- 
„wość polską. Istnieją dla nich w dal- 
,szym ciągu tylko metody dawne, 

wyprobowane w Rosji, osobistych 

    stosunków, protekcji u ministra i ро- 

moc obcych potęg. Wszsk mamy 

„Sejm, władzę w Polsce prawodawczą, 
najwyżej suwerenną władze, z woli. 

narodu takie, a nie inne żywłoły w | 
swem łonie posiadającą. | cóż się 

dzieje? Niema obelgi, której się na 
ten Sejm nie miota, niema drwiny i slę zbiedz na terytorjium niemieckie. 

* kpiny, której się nie rzuca na pałacyk 
przy Wiejskiej, „zachamili Sejm”, za 
żydowskie pieniądze zebrany (ten . 
ostatni frazesik drukowało „Słowo” z | 
podpisem p. Studnickiego), to są. 
kwiatki, ozdabiające wyraz woli na- 
rodu. Jeśli ktoś, gdzieś, coś napisze 
na ministra, czy wysoko położoną 
osobę, podniesie się sto ramion i 
piór ku obronie, ale najwyższą wła- 
dzę prawodawczą w kraju, obrażać 
wolno bezkarnie. Co więcej, w nara- 
dach i podawaniu memorjałów, do- 
brą starą tradycją, ci, co wycierali 
antiszambry  Stołyptnów i Durno« 
wych, a nawet Hurków i Orżewskich, 
udają się teraz nie do posłów, by 
wyrobić wśród nich stronników i 
rzeczników swych interesów, ale pnóń- 
skim giestem pomijając „zachamiony 
Sejm”, zwracają się z memorjałami 
do ministrów, wdają się z nimi w 
rozmowy, zacieśniają stosunki towa- 

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

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

  

rzyskie, gwoli zyskania sobie poplecz- 

ników. Złudne to, prócz tego,że nie 

lojalne systemy. Przetrzyjcie oczy pa- 

nowiel To nie monarchja, nie Rosja, 

to Polska, ze swym, złym czy dob 

rym, ale suwerennym Sejmem, a wy 

błądzicie po dawnemu po ciasnych 

manowcach w takim śwista kole, ja- 

kie tępemi nakreślacie oczyma. 

W państwach, posiadających oby- 

wateli o vświadomionych uczuciach 

prawnopaństwowych, może być opo" 

zycja, może być walka, ale nie bywa 

tego lekceważenia i ignorowania рга- 

wa jak u nas. Poczucie obywatelskie 

nie wyrobiło się dotąd. Pokolenie, 

urodzone w niewoli, nie umie, nie 

może wejść do Ziemi Obiecanej wol 

nej Republiki. Poprostu psychika na* 

rodowa tak jest przeżarta systemami 

niewolnictwa, że myśleć u nas umie- 

ja tylko kategorjami heloty lub bun- 

townika - konspiratora. Formelnego 

obywatela, dążącego i wymagającego 

ładu i praworządności, znaleźć trudno 

w Polsce. Prasa, wiece, partje, doma- 

gają się raz po raz „silnych rządów”, 

„dyktatury”, „silnej pięści”, ciągle 

czegoś z zewnątrz, narzucającego sła- 
bej woli i słabemu poczuciu obywa- 

telskości mus, tyranję posłuszeństwa 

i karności, które przecież należy ро- 

siadać w sobie, a nie czekać, aż je 

ktoś kijem wbije w nieposłuszne 

karki. 

Ztąd albo tępa bierność, apatja i 

biadolenie nad czasami „najgorszemi 

jakie być mogą”, albo protesty gołe- 
słowne, podkopywanie moralńe auto: 

Cena ogioszeń: 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

rytetu władzy prawodawczej w pań- 

stwie, śmieszne, ale mącące opinię 

szopki monarchistyczne. 

Wspomnienia Targowicy, do któ” 

rej tylu przodków dzisiejszej konfe- 

deracji ziemiańskiej akces podpisało 

(o czem się nie mówi przy wylicza- 

niu zasług w powstaniach i w utrzy- 

maniu ziemi), wspomnienia Barskie 

(ówczesnej endecji), zwyczaj robienia 
sobie pańskich projektów i postano- 

wień bez oglądania się na prawodaw- 

stwo, konstytucję i Sejm, wszystko 

to odżywa w prawnukach warchol- 

skich przodków z mniejszym tempe 

ramentem, ale równie szkodliwe. 

Widmo Sicińskiego nie straszy 

was, panowie, ebraliście go sobie 

raz na zawsze za patrona i liberum 

veto jest zawsze duszy waszej wyra- 
| zem. 

Wszak uchwały Zjazdu Ziemian 
godzą otwarcie w ustrój państwowy 

Rzeczypospolitej, wszak cała akcja 
| monarchistyczna jest jeszcze jednym 

| dowodem więcej, że sfera szlachecko- 

| ziemiańska nie uznaje żadnej formy 
|obecnych rządów 1 dąży do ich oba- 
lenia... Poco? Czyżby się łudziła, że 

rządy potrafi ująć w swe ręce? 

Dlaczego jednak, ot takie małe, 

nasuwa się pytanie: dlaczego za cza- 

sów istaienia państw zaborczych, tak 

ciche, tak skromne, a nadewszystko 

tak lojalns wobec wrogich władz by- 

ło ziemiaństwo? Czyżby aż tak dale- 
ce wierzyło w słuszność każdej wła- 

dzy, na czele której stoi „pomaza- 

niec*?. | / 7 | k Mr—ski. 
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Sprawa wschodnich sąsiadów Niemiec. 
LONDYN, 23.X. (Pat). Berliński korespondent „Timesa” donosi, że 

poseł czechosłowacki w Berlinie odwiedził onegdaj ministra spraw zagran. 
Rzeszy, Stresemanna i złożył mu memorjał, zawiadamiający o gotowości 
rządu czechosłowackiego przystąpienia do rokowań, mających na celu za” 
warcie traktatu arbitrażowego. Ze strony polskiej nie było żadnego wystą 
pienia. Korespondent podkreśla, że sprawa granic Polski jest zagad- 
nieniem znacznie szerszem, natomiast sprawa traktatu z Czechosło 
wacją może być szybko załatwiona, gdyżądia Czechosłowacji ważniejszą jest 

i kwestja ewentualnego połączenia Austrj 

  

Niemcami. 
> 

  

Uklad polsko-szwajcarski. 
BERN. 23 IX, (Pat). Rada Narodowa przyjęła projekt ukladu arbitražo- 

wego z Polską. 
  

  

|Zawziętość nacjonalistów niemieckich, 
PARYŻ, 23.X. (Pat). „Le Journal” donosi z Metzu, że trzech Niem” 

|ców przerwawszy granicę dokonało napadu na pochodzącego z Zagłębie 
Šaary nauczyciela Zella, który, skazany na 2 miesiące więzienia za franko 
filstwo, zbiegł do Lotaryngji. Zeil odniósł ciężkie rany. Napastnikom udało 

  

  

Zatarg angielsko-turecki. 
LONDYN. 22iX. (Pat). „Wastminster Gazette” donosi z Genewy, ja- 

koby Irak zwrócił się z prośbą o wysłanie dywizji wojsk angielskich w celu 
obrony granic kraju od strony Mossulu, 
Turków. 

przeciwko ewentualnemu atakowi 

        
  

Nastrój wojenny w Turcji. 

WiEDEŃ. 23,X. (Pat). „Neues Wiener Journal” donosi z Konstanty- 
nopola, że panuje tam silne wzburzenie z powodu nie załatwienia sprawy 
Mossuliu. Odnosi się wrażenie, jakoby Turcja znajdowała się przed powa 
źnemi demonstracjamni. Obawiają się tu wybuchu wojny. W każdej chwili 
oczekują ogłoszenia zamknięcia Dardaneli, 
    

Walka z komunizmem w Angiji. 
LONDYN. 23.1Х, (Pat). „Daily Mail” donosi, że podczas obrad między 

przedstawicielami M-stwa Spraw Wewnętrznych i kierownikami policji oma- 
wiano sprawę podjęcia wielkiej akcji, zwróconej 
Postanowiono wydalić około 50 osób obywateli 

przeciwko komunistom. 
rosyjskich i francuskich. 

Minister spraw wewnętrznych polacił władzom policyjnym sporządzenie 
listy cudzoziemców podejrzanych o akcję komunistyczną.   

Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Wiadomości polityczne. 
W dniu 21 b. m. przy- 

była do Warszawy de- 
legacja niemiecka 
rokowań w sprawach 

obustronnej ochrony interesów po- 
siedaczy papierów wartościowych w 
związku z polskiemi i niemieckiemi 
ustawami waloryzacyjnemi. Delegata- 
mi rządu niemieckiego tych rokowań 
są: p. Dyckerhoff, przedstawicie! ban- 
ków niemieckich z Berlina i p. Sch- 
mólder, radca w ministerstwie spra- 
wiedliwości Rzeszy. Tegoż dnia od- 
było się w Ministerstwie Skarbu pier- 
wsze spotkanie z delegatami polski- 
mi. Ze strony polskiej biorą udział 
w rokowaniach p.p. Antoni Goerne, 
naczelnik wydziału w Ministerstwie 
Skarbu, jako przewodniczący, p. Bro- 
nisław Hołczyński, radca ministerjal- 
ny Prezydjum Rady Ministrów, p. 
Tadeusz Szwejkowski, radca minister: 
jalny Gł. Urzędu Likwidacyjnego, dr. - 
Stanisław Kirkor, radca ministerjalny 
w Ministerstwie Skarbu i Bolesław 
Lejtgeber z ramienia Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. (Pat.). 

Na posiedzenu ber- 
Niemieckie  |ińskiej Rady Mini: 
namysły.  strów panowała jedno- 

myślność co do tego, że zaprosze- 
nie na konferencję ministrów spraw 
zagranicznych należy przyjąć, osta- 
teczna jednak decyzja zapadnie w 
czwartek. Ujawniły się natomiast róż- 
nice zdań co do składu delegacji nie- | 
mieckiej, pełnomocnictw dla niej, o* 
raz co do wytycznych polityki nie- 
mieckiej, 

poisko-nie- 
mieckie. 

Z inicjatywy i na zae 
Eos oo czechosłowac* 

„kiego klubu turystycz- 
Narod ókich, nego | polskiego towa- 

rzystwa tatrzańskiego ze* 
brali się w dniach 12 — 14 b. m. w 
Tatrach (Stary Smokowiec i Żakopa* 
ne) delegaci słowiańskich towarzystw 
turystycznych, a mianowicie: Bolgar= 
sko-Turisticzesko Drużestwo w Śofji 
(Bułgarja), Czechosłowackiego Klubu 
Turystycznego w Pradze (Czecho- 
słowacja), Slcveńsko Planinsko Dru- 
żestwo w  Bublanie (Jugosławja) i 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
(Polska) i jednomyśłnie postanowili 
powołać do życia Zjednoczenie Sło- 
wiańskich Towarzystw Turystycznych, 
którego zadaniem byłaby praca nad 
kulturalnem zbliżeniem narodów sło- 
wiańskich przez wzajemne popiera- 
nie się w dziedzinie turystyki, ochro- 
ny przyrody górskiej i zachowania 
zabytków etnograficznych, Zjedno- 
czenie utworzy radę, której siedzibą 
w roku 1926 będzie Czechosłowac a, 
w 1927 Polska, 1928 Jugosławia i 
1929 Bułgarja. (Pat.), 

Exzelsior” 
O wolnošė ;;" dróg p iż stanowisko 
wietrznych, Stwarza dla lotnictwa 

francuskiego poważne 
irudności, i stwierdza, że Rzesza za- 
brania aeroplanom souszniczym, a 
zwłaszcza francuskim, dokonywania 
preelotu nad Niemcami, podczas gdy 
aparaty niemieckie na linji Londyn- 
Amsterdam przelatują nad francus- 
kemi wodami terytorjalnemi i nad 
granicą belgijską, a aparaty na lioji 
Barlin — Moskwa latają nad tery: 
torjum Polski. Dziennik kończy o 
świadczeniem, że przy niemożności 
dojścia do porozumienia w tej spra- 
wie, należałoby porozumieć się z 
Belgją i Polską,a ewentualnie z Ju- 
gosławją i Rumunją, celem odpo- 
wledniego oddziałania na Niemcy. 

Waszyngtoński Depart, 
Udział lotni- stanu nie przygotowując 
a żadnych sankcji przeciw 
walkach z lotnikom amerykańskim 
riffenami. którzy się zgłosili jako 

ochotnicy do armji fran- 
cuskiej, walczącej w Marokku, zażą- 
da od konsula Stanów Zjednoczo- 
nych w Tangerze, aby zwrócił uwa- 
gę lotników amerykańskich na arty: 
kuły ustawy, zabraniające obywate” 

zauważa, 
Rzeszy  
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lom amerykańskim brać udział w „któremi Litwa konwencję kłajpedzką 
służbie wojskowej obcego państwa. | podpisywała. 
(Pat.) Premjer Petrulis zakomunikował 

Z Waszyngtonu dono: | przedstawicielom prasy, iż układy 
2“ szą, že francuska ko- | kopenhaskie nie będą nosily charak- 

JS misja do spraw konso- | teru politycznego. ; 
lidacji długów wojen- 

nych przystąpi do rewizji dotychcza- 
sowych długów. Rzeczoznawcy fran 
cuscy zgodni są z sekretarzem Skar* 
bu Mellenem w tem, że oprocento- 
wanie sumy długu w wysokości 5 od 
100 jest usprawiedliwione. Panuje 
tam ogólne mniemanie, źe w spra: 
wie procentów zaległych i przyszłych 
Francji przyznane będą dogodne wa- 
runki. (Pat.). 

Nie jest to jednak zgodne z 
prawdą: prezesem delegacji litewskiej 
jest bowem p. Sidzikauskas, par 
excelence dyplomata. Prezesem de- 
legacji polskiej jest nie kupiec, lecz 
p. Wasilewski, zręczny dyplomata, 
któremu w swoim czasie udało się 
odwrócić sympatje estońskie i ło 
tewskie cd Litwy, a skierować je ku 
Polsce. Ulczestniczący w delegacji li- 
tewskiej  „rzeczoznawcy* stanowią 

- jedynie pozór. 

. ża? Wybitnie polityczny charakter bę- 
z prasy litowskiej dą też nosiły skutki tych układów: 

,agenci polscy będą mieli prawo po- 
,dróżowania po całej Litwie, a w obu 

    

    

    

KAU R J/E R WST SERBEZNSS 

Z powyższego wynika, że wbrew 
zapewnieniom rządu litewskiego, u- 
kłady polsko-litewskie w Kopenha- 
dze noszą charakter połityczny. 

Wywody swe kończy p. Smietona 
następnjącem naiwnie pesymistycz- 
nem proroctwem: Ё 

„Oczywiście, gwałtownej zmiany | 
układy kopenhadzkie za sobą nie 
pociągną i Litwinom pozostanie sejm, 
prezydent, lecz nie będzie mogła u- 
czynić ani jedaego kroku w poli- 
tyce zagranicznej. „Wujaszkowie” z 
Ententy będą Litwę wodzili za nos 
dopóty, aż Polska nie opasze Litwy 
ramionami Wilno — Kłajpeda i Wil 
no — Libawa. Wówczas to nastąpi 
„finis Lithuaniae”, 

2 Kowna. 
Dymisja rządu Petrulisa.   p Šmelona 0 IE) polskt- krajach powstaną konsulaty z pomoc: 

* ;піі‹ат! — Polakami, korzystającymi 
liiewski(h z prawa eksterytorjalności. Do kon: 

p 
| sulatów tych będzie się zwracała lud- 
ność obu krajów w interesach nie 

„Lietuwis* w Ne 30 z d. 4iX r. b. ' mających nic wspólnego ze spławem 
zamieszcza artykułp. Smetony, który, drzewa. Z biegiem czasu „interesy” 
polemizując z oświadczeniami rządo: ludności zmuszą Litwę do stworze: 
wemi, stara się dowieść, że układy nia konsulatu litewskiego w Wileń- 
te noszą wybitnie piętno polityczne. szczyźnie, co będzie się równało wy: 
Podsjemy tu ważniejsze ustępy tego rzeczeniu się Wilna de facto, po 
artykułu: którem zresztą niezadługo nastąpi | 

„Przygotowania do układów z Pol. wyrzeczenie się de jure. 
ską odbywały się oddawna. „Lie-' „Uregulowanie kwestji spławu drze- 

*" tuwis* pisał już o tem na wiosnę, wa Niemnem nie ma nic wspólnego 
podkreślając fakt, że znany kupiec z istotą konfliktu polsko-litewskiego 
klajpadzki, Naftal, wciąż jeździ (w i nie może być uważane za równo- 
sprawie układów) przez Gdańsk do znaczne z nawiązaniem dyplomatycz- 
Warszawy, oraz, że pewien urzędnik nych stosunków polsko - litewskich. 
litewski miał w Berlinie jesienią r. „Cały kompleks stosunków polsko- 
ub. rozmowę z przedstawicielem pol- litewskich będzie mógł być uregulo: 
skim Łukaszewiczem. wany dopiero po rozwiąznniu pro- 

KOWNO. 23.X. (tel. wł.). Gabinet 
Petrulisa podał się do dymisji, która 
została przyjętą przez prezydenta 
Stulginskisa. Obecnie odbywają się 
narady bloku rządowego nad skł - 

KZI 

udziału w nowym gabinecie i nie 
zechcą tworzyć gabinetu koalicyjne- 
go z partjami, z którymi są w opo- 
zycji i zwalczają w kampanji przed- 
wyborczej, gdyż za pół roku .mają 
się odbyć wybory do nowego Śejmu. 

Przewidują, że gabinet pozostanie 
ten sam z niewielkiemi tylko zmia- 
nami i nowym premjerem. 

Z wielkiem zainteresowaniem o- 
czekują komunikatu rządowego, któ- 
ry wyjaśni motywy ustąpienia rządu 
Petrulisa. 

Przesilenie gabinetowe. 

KOWNO. 23.IX. (Pat.) Według о- 
statnich wiadomości nowy gabinet 
będzie miał przypuszczalnie następu- 
jący skład: prezes ministrów dotych 
czasowy prezydent sejmu Bystras, mi- 
nister wojny Giraukalis, minister f. 
nansów Karvolis, minister spraw wew 
nętrznych Dziuletis. Na stanowisko 
ministra spraw zagranicznych upa- 
trzony jest prcfesor uniwersytetu, czło 
nek partji chrześćjańsko-demokretycz- 
nej Rejnys, Wrazie nie przyjęcia prze? 
niego proponowanej mu teki, objąłby   dem nowego rządu. Partje opozy- 

cyjne (narodowcy i t. d.) nie we:mą 

ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEĄ 

Dokoła 

Ją tymczasowo prezes rady ministrów 
Bystras, 

    

Marokka. 
Rekrutacja kawalerzystów. 

PARYŻ. 22.1X. (Pat). Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw we- 
wnętrznych, przeprowadzono na terytorjum Algieru rekrutację 1200 kawa- 
lerzystów w celu wysłania na pole walk w Marokko. W odpowiedzi na za: 
rządzenie o rekrutacji, miejscowe szczepy dobrowolnie zaofiarowały kontyn- 
gens kawalerzystów, więcej niż dwakroć tak wielki, jak było żądane, wobec 
czego nadliczbowi achotnicy zostali odrzuceni, ażeby ściśle pozostawać Wprawdzie „Elta” oficjalnie temu 

wszystkiemu zaprzeczała, zaś w sej- 
mie również nie było o układach 
wzmianki, jednakże przygotowania 
odbywały się w pełnem tempie. Od 
czasu do czasu jedynie donosiły u- 
rzędówki litewskie, že Anglja nie 
udzieli Kłajpedzie kredytów, o ile rząd 
litewski nie dojdzie z rządem ро!- 
skim do porozumienia w Sprawie 
tranzytu Niemnem. Donoszono tak 
że, iż leśny przemysł kłajpedzki ule- 
gnie ruinie, skoro Polska nie dostar: 
czy lasów. 

Z powyższego wynika, iż urzędów: | 
ki litewskie wprowadzały społeczeń- 
stwo w błąd, twierdząc iż układów z 
Polską nie Będzie. Natomiast dzien- | Trzymając się konwencji kłajpedzkiej, { 
niki polskie pisały prawdę. 

Dalej autor rozpisuje się o poby- 
cie w Kownie Nowaczyńskiego, któ 
ry wbrew rozporządzaniom, wzbra- 
niającym Polakom wstępu na Litwę, 
wstęp ten uzyskał i również wbrew 
twierdzeniom organów urzędowych, 
przebył w Kownie nie kilka godzin, 
a kilka dni, poruszał się swobodnie 
i stykał się z osobami urzędowemi. 

Sfery rządzące nie respektują na 
wet pozorów i wprost ignorują opo 
zycję, biorąc na swoje barki odpo- 
wiedzielnošė za ryzykowne kroki w 
polityce zagranicznej. Konwencja kłaj- 
pedzka, stanewiąca obacnie oś ukła- 
dów polsko-litewskich, podpisana zo 
stała przez Litwę oraz przez człon- 
ków Rady Ambasadorów. A więc 
wprowadzanie tej konwencji w życie 
jest sprawą obu kontrahentów, nie 
zaś Litwy z Polską. lnnemi słowy 
układy o tranzyt leśny Niemnem, 
wincy być prowadzone jedynie przez 

z Litsę, oraz te państwa Ententy, 

   

WACŁAWA WALICKA. 

Lmiżkie (zarownite 
(Dokończenie). 

Usłyszawszy o tym fartuchu, sę: 
dziowie kazali Zośkę odwiązać i Ка- 
zali się zaprowadzić na to miejsce, 
gdzie był zakopany. Choć to był bia: 
ły dzień, z wielkim strachem za 
Zośką, która podtrzymywana z obu 
stron ledwo się wlokła, podąžali. 
J:kież było rozczarowanie, gdy Zośka 
tylko miejsce pokazała, a fartucha 
nie znalazła] To rozczarowanie, za- 
Pewne, wpłynęło na to, że zaraz po- | 
nownie wzięto ją na tortury: zaczęto 
Jej miażdżyć stawy. Konająca już 
prawie z bólu, zaczęła znowu opo- 
wiadać, jak w malignie: „Ukradłam 
poduszeczkę i czapeczkę synaczka 
małego jegomości i dałam na czary 
Strycharzowej, żeby to dziecię schło 
i na Oczy zapadło do dwunastu lat 
i potem umarło”. Krzyk zgrozy wy- 
darł się z ust pana Stankiewicza. Już 
nie chciał słuchać dalszych zeznań. 
Słuchali jednak inni. Zośka powołała 
Jeronimową Łeszowę, poddankę te- 
goż jegomości Stankiewicza, ze 
Zwirdź, że na temż bagnie z niemi 
bywała, w polu rosę zbierała w gar- 
nuszek i żyto pańskie łamała, żeby 
nie rosło; miała ta Łaszowa otruć 
też swego męża. Zsznała i to, że 
Strycharzowa, piorąc chusty samych 

blemu wileńskiego”. 
Tak pojmuje znaczenie układów 

polsko litewskich w Kopenhadze prem- 
jer Petrulis, lecz odmiennie je inter- 

/pratuje Polska, a wraz z nią i Kon- 
ferencja Ambasadorów. 

| Pe układach kopenhaskich roz- 
poczną się w najlepszym razie han: 
dlowe stosunki z Polską. Wkrótce 
potam Polska niezawodnie domagać 

„się będzie uregulowania kwestji dłu- 
|gów bankowych, opcji, kolei, sądow- 
"nictwa i t« d. Pierwsze lody zostały 
jjuź przełamane: Niemnem popłynie 
| drzewo polskie, a wraz z niem, być 
może, manufaktura łódzka, spirytus 
"1 innego rodzaju kontrabanda. 

| wypadnie przystawać na wciąż no- 
we układy z Polską, zanim „cały 
kompleks stosunków _ polsko litew- 
skich”, pomijając nawet kwestję wi: 
leńską, zostanie uregulowany. 

Mówi się w litewskich sferach 
rządewych, że wprowadzenie w życie 
konwencji kłejpedzkiej będzie dla 
Litwy korzystne ze względów mater: 
jalnych. Litwa ctrzymywałaby bo- 
wiem z Polski cukier, węgiel kamiea- 
ny it. d., a wzamian za to, mogła: 
by eksportować do Polski bydło i 
produkty rolne. Dlaczego jednak cu- 
kier, nafta czy manufaktura pclska 
ma być lesszą od odnośnych pro- 
duktów niemieckich czy amerykań- 
skich? Chyba dlatego, że drożej bę: 
dzie kosztowała? 

Premjar Petrulis staje faktycznie 
w obronie interesów kilku szekulan- 
tów, owych — zgodnie z określeniem 
Nowaczyńskiego — „Stinnesów litew- 
skich”, którym istotnie zależy na 
tranzycie polskim po Niemnie.   

w granicach przewidzianego kontyngensu. 

| RPO a OO ODA     
— 
  

BOYROUTH. 22.X. (Pat). Dnia 
kowali miejscowość Mossifrey, położoną na południe od Sueldy, 
zdobyć znajdujące się tam konie i muły. Zacięta walka 
na ulicach miasteczka. Nieprzyjaciel 

francuskiej zabity jest 1 oficer, 

przeniósł swą kwaterę do Damaszku.   
i 

| PARYŻ. 23.1X, (Pat). „Chica 
|ską Druzów pod Mestrey, sułtan 

zyzn w wieku od 16 do 60 lat. 
LONDYN. 23]X. (Pat). „Times” 
zamknęły Djabel-Druse z 
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skie 

niebawem podjęty będzie decydujący 

Sprawa mniejszości. 

W ciągu wtorkowego posiedzenia 
Zgromadzenia Ligi Narodów, przy- 
stąpiono do wniosku litewskiego w 
sprawie ochrony mniejszości. Jak wia 
domo, wniosek ten na jednem z p0- 
siedzeń Komisji Vl został przez Gel- 
wanauskasa wycofany. Sprawozdaw- 
ca van Lyndon (Holandja) przedsta: 
wił rezolucję, według której Zgroma- 
dzenie zkceptuje całkowicie tę część 
sprawozdania o działalności Rady i 
Sekretarjatu Generalnego Ligi Naro- 

  
  

trawkę rzucała, ziele rwała pod bydło 
‚ Рапбя swoich, aby krowy mleka nie 
| dawały i żeby zdychały. Potem ścichła, 
| myślano, że skonała, jednak po chwi- 
ji podniosła umęczoną twarz, zalaną 
łzami, by odwołać ostatnie zeznanie. 

Dnia 18 go czerwca męczono Ła- 
| Szową, która potwierdziła zeznania 
|Zośki i powołała jeszcze ze dwa- 
jdzieścia osób. Sędziowie orzekli, że 
udało się nakryć całe gniazdo cza- 
rownic, które co noc, zapewne, bie- 

jgają na bagno Bibirwskie i dlatego 
, wszystkie mają taki chorobliwy 
wygląd. 

| Dnia 20-go czerwca Łaszową de- 
kretowano na spalenie. W ostatniej 
chwili odwołała wszystkie swe ze- 
znanie, ale nie mogła jednak uwol- 
nić Zośki Jurgojciówny, Juściowej, 
i córki jej Ewy, Strycharzawej I Ste- 
fanowej Kraukszlowej, — była święcie 
przekonana, że te są napewno cza- 
rownicami. Tegoż dnia wzięto na 
tortury Annę Kazimierzowę Strycha 
rzową. Wywiecli ją z domu, choć 
sześcioro dzieci czepiało się jej rąk 
i ubrania, a Kazimierza musiano 
związać, bo jak warjat 
gryzł, kąsał, bił, — stracił wprost 
przytomność. Strycharzowa szła spo- 
kojnie, prosiła tylko, by wolno jej   było ze wszystkimi się pożegnać. | 
Gdy nachyliła się nad mężem, który | 
związany leżał na środku izby, rzekła 
głośnym szeptem: „Mówiłam ci, że 

rzucał się, ' 

koił się, rozwiązalijgo więc, i na roz 
kaz żocy zejął się zaraz dziećmi, 
które się wciąż czepiały rąk matki z 
krzykiem. Wyszła wreszcie. Na są- 
dzie przyznała się do wszystkiego, 
choć jej nie męczono, i z przekona- 
niem, że tak powinna zrobić, wymie- 
niła wszystkie, z któremi do spółki 
czarodziejskie sztuki czyniła. Po na- 
myśle, oskarżenia na niektóre osoby 
odwołała. Wtedy wzięto ją na tortury. 
Jęcząc mówiła: „Awirowa, wdowa, 
jejmość panią podstolinę oczarowa 
ła, i byłaby ta umarła, gdyby się nie 
była udała do księdza Rudomańskie- 
go; lody z obłoków puściła i inne 
czyniła czary”. Powołała też Bojorko- 
wą, poddankę pana Stankiewicza, a 
gdy przestano na chwilę ją męczyć, 
miała jeszcze siły opowiedzieć, jak 
owa Bojarkowa kazała zbić sobie 
trumnę, włożyła w jeden jej koniec 
węzeł z lodem, a w drugi — cielęcą 
głowę i ucha cielące i rzuciła potem 
szmaty mięsa po polach, żeby zie- 
mia poczerniała i zboża poschły, a 
lody rzucała, żeby zimna i wiatry 
bywały. „Najgonitsza to czarownięa 
między nami”, rzekła wreszcie z prze: 
konaniem. 

Skończyły się sądy, woźni zeznali 
relację do grodu o dokonanem pro- 
cesie. „Confessata popalonych cza- 
rownic Roku 1672-go miesiąca lunia 
dnia 27 go” nie mówi, ile tych pod- 
danek spalono, ale — jeśli dekreto- 

  

na placu boju 500 zabitych. tyluż rannych i wiele sztandaró 
a ckoło 50 żołnierzy odniosło rany. Tegoż 

dnia wojska francuskie odparły atak Druzów na Susidę. Generał Sarrail 

wydał zarz. 

trzech stron, z czwarte 
wstrzymywani są przez oddziały angielskie z Tranjordanji. 

  

Waiki Francuzów z Druzami. 

20 b. m. Druzowie gwałtownie zaata- 
usiłując 

toczyła się nawet 
poniósł straszną klęskę, pozostawiając 

w. Po stronie 

Po klęsce Druzów. 
Tribune" donosi, że w związku z klę. 

ądzenie o mobilizacji wszystkich 

donosi z Bejrutu, że wojska francu 
| zaś powstańcy 

Przewidują, że 
atak przeciwko powstańcom. 

    

Z Ligi Narodów. 
dów, która dotyczy procedury w spra” 
wach mniejszościowych. Rezolucja za* 
leca następnie przekazanie Radzie 
Ligi Narodów całego materjału dy- 
skusyjnego, zebranego w kwestji 
mniejszości przez VI Komisję. 

Przed przyjęciem Niemiec. 

WIEDEŃ, 23.IX (Pat.) „Frbelter 
Ztg.” donosi z Brukseli: Genewski 
korespondent dziennika „Peuple“ 
podaje, že toczą się w Ścisłej taje- 

j mnicy rokowania w sprawie przystą- 
,płenia Niemiec do Ligi Narodów, 
| Korespondent twierdzi dalej, że Niem- 

j Sy mają otrzymać mandat Ligi Na- 
jrodów nad jedną ze swoich dawnych 
kolonji. Istnieje także zamiar przeka- 
zania Niemcom mandatu nad wys- 
pami azjatycko-australijskiemi. Wiel- 
ka Brytanja zaproponuje prawdopo- 
dobnie oddanie Niemcom mandatu 
nad Togo i Kamerunem. 

O traktaty arbitrażowe. 

GENEWA, 23.IX. (Pat.) Pracę po- 
szczególnych komisyj zgromadzenia 
Ligi Narodów posuwają się tak szyb- 

„ko, že istnieje nadzieja, iż większość 
| najważniejszych spraw będzie zała” 

szwedzkim dotyczącym arbitrażu. Za- 
proponował on pozostawić otwartą 
kwestję czy właściwem byłoby umie- 
szczeniem w nowej powszechnej 
konwencji postanowień o obowiązko- 
wym trybunale arbitražowym, že jak 
ujęte one zostaly w protokule o po- 
kojowem zalatwianiu zatargów mię- 
dzynarodowych. Sprawozdawca przy- 

pakcie Ligi Narodów i zwrócił uwagę 
członkow Ligi na korzyści, jakie dia 
ich bezpieczeństwa wypłynąć mogą 
z zzwierania specjalnych traktatów 
arbitrażowych. 

Sprawa delegacji węgierskiej. 

twiona jeszcze w dniu dzisiejszym. | 
Na posiedzeniu komisji prawniczej 
delegat belgijski Rollin złożył spra- 
wozdanie o wniosku hiszpańskim i | 

pomniał gwarancje przewidziane w, 

Nr. 216 (368) 

Nieśmiertelny. 
Punktualnie o dziewiątej rano, 

Ledwo z łóżka pan Kacper po” | 
wstanie, 

Zmawia pacierz, popluska się wodą 
I w szlafroku dwoni na śniadanie. 

Wnet Rondlińska kawunię szykuje; 
Róg serwety radca w kołnierz 

wetka... 
— Jak się spało? Cóż, pogoda ładna? 

Sen dziś miałem... A jest tam ga- 
zetka? 

Potem czyta, komu co zginęło, 
Nekrologję też przegląda ściśle. 
Coby, panie radco, na obiadek? 
— Hm, Rondlińsiu, właśnie myślę; 

я myślę... 
Punktualnie o godzinie pierwszej 

Nasz pan Kacper powraca z prze- 
cbadzki 

1 przyšpiesza kroku, niespokojny. 
Jak wypadło pieczyste, jak placki?... 

Po obiadku drzenika. A po drzemce 
Mała czarna w narożnej cukierni 

I pdrtyjka szachów z radcą Protem, 
Co tu czeka dzień w dzień jaknaj- 

wierniej. 
Punktualnie o dziewiątej wieczór 

Kolacyjkę pan Kacper spożywa. 
kromniuteńko: sznycelek niewielki 

Z garniturkiem i bombeczka piwa. 
Punktualnie, gdy dziesiąta bije, 

Już pierzyną nakryty po uszy. 
Tylko jeszcze wzdycha o zbawienie 

Dla swej duszy, nieśmiertelnej 
duszy. 

Benedykt Hertz. 
NN 

k'órzy krytykowali zachowanie się 
delegacji węgierskiej przy Lidze Na- 
rodów, prezydent Rady Ministrów hr. 
Bothlen ogłasza list otwarty, w któ- 
rym protestuje przeciwko zarzutowi, 
iż delegacja węgierska nie broniła 
w Genewie interesów Węgier i mniej- 
szości wegierskich z należytą siłą. 
Bethlen również jest zdania, iż po- 
stanowienie, dotyczące kolonistów 
transylwańskich sprzeciwia się du- 
chowi traktatu. Węgry nie odgrywz- 
ja w tej sprawie żadnej roli i w 
związku z tem, muszą się starać o 
uzyskanie zmiany procedury na wy: 
padek powtarzających się skarg 
mniejszości. 

    

W sprawie sanacji finansowej 
Węgier. 

Liga Narodów jednogłośnie przy- 
jęła rezolucję, wyrażającą zadowole- 
nie z powodu szybkich postępów fi- 
nansowej odbudowy tego kraju, oraz 
wyraziła nadzieję, że Węgry zawrą 
ze swymi sąsiadami nowe traktaty 
handlowe, przyczem, i że w drodze 
obniżenia stawek celnych stosunki 
gospodarcze niewątpliwie bardziej się 
zacieśnią. 

W sprawie sanacji finansowej 
Austrji. 

Sprawozdanie złożył delegat Nor- 
wegji Michelet. Zgromadzenie uchwa- 
liło wyrazić Austrji gratulacje z po- 
wodu przewidzianego już w najbliż- 
szym czasie zniesienia kontroli fi- 
nansowej, oraz wyraziło nadzieję, że 
przekazane komitetowi gospodsrcze- 
mu Ligi Narodów zbadanie sprawo- 
zdania rzeczoznawców prof. Lista I 
redaktora Laytona o gospodarczem 
położeniu Austrji, wyda wkrótce po: 
zytywne rezultaty, 

Przewodniczący delegacji, hr. Mon- 
storf, podziękował Lidze Narodów, a ' 
zwłaszcza jej generalnemu komisa- 
rzowi dr. Zimmermanowi za nieza- 
pomnianą pomoc, która udzielana 
e Austrji w ciągu ostatnich trzech 

at. 

Rząd angielski przesłał Lidze Na- 
rodów nową notę, dotyczącą sprawy 
Mossulu. W nocie tej rząd angielski 
oświadcza, iż wydalanie chrześćjan z 
terytorjum Mossulu stanowi pogwał- 
cenie traktatu Lozańskiego. 

Wobec tego, że Anglja i Turcja 
oskarżają się wzajemnie o pogwałce- 
nie status quo, rząd angielski prosi 
o oC na miejsce komisji šled- 
czej. 

  
Przeciw rozpajaniu tubylców 

w kolonjach. 
Przedstawiciel Norwegii, dr. Nan- 

sen wypowiedział się energicznie za 
ochroną tubylców przed nadužywa- 
niem napojėw alkoholowych, podno- 
sząc przytem, że Liga Nar. przyjęła 
na siebie wielkie zadanie zapewnie" 

|nia opieki i pomocy ludom, zamie- 
| szkałych na obszarach, podlegających 
| mandatom. 

* KODAS BASE 

„ika m Gariina L. 
będę musiała odcierpieć za swoje ij wano na spalenie Łaszowę, to na- 
wtedy z Bogiem się pojednam: miej | pewno nie darowano Zofji Jurgoj- 
radość, że przed śmiercią spowiadać | ciównie i Annie Kazimierzowej Stry* 
się będę*, Kazimierz, istotnie, uspo* ' charzowej, 

ichmościów, przedarła rękaw koszuli 
wznawia p: chorych z dniem jejmości, żeby schłe, a potem umar- | 

ła. Dalej powołała Zośka Krystynę i 
Szymonową Jurgową ze Źwirdź, że |   BUDAPESZT, 22.X. (Pat.) Odpo- b. m Į wiadając na list dwóch deputowa* , Fimbulatorjum kliniki czynne od godz. 

nych demokratyczno - narodowych, 10 do 12, oprócz dni świątecznych, 
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1 paksiw bałtyckich. 
Łotwa. 

Na wtorkowem posiedzeniu Rady 
Ekonomicznej w Rydze omawiano 
Sprawy, związane z podróżą do Rosji 
łotewskiej delegacji ekonomicznej. 
Uznano za rzecz niezbędną, by de- 
legacja ta miała charakter Ściśle 
handlowy. Na temże posiedzeniu 
ujawniła się różnica zapztrywań na 
sprawę kredytów dla popierania han- 
dlu z Rosją. 

Katastrofa na manewrach 
estońskich. 

TALLIN. 23.1X. (tel. wł.). Na ma 
newrach estońskich wydarzyła się 
katastrofa: jeden pociąg pancerny 
wpadł na drugi. Wskutek tego wy* 

nych. Obydwa pociągi wykonywały 
swe zadanie bojowe i szły ze zga- 
szonem światłem. 

Z Gdańska. 
Rokowania Polsko-Gdańskie. 

Doia 23 b. m. zaczęły się w War- 
szawie w gmachu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych rokowania polsko: 
gdańskie, dotyczące uregulowania 
całokształtu spraw konsularnych. Ro- 
kowania potrwają prawdopodobnie 
do końca tygodnia. Ze strony pol- 
skiej w rokowaniach biorą udział 
p.p. Wacław Babiński, dyrektor De- 
partamentu konsularnego M. S$. Z. 
(przewodniczący), naczelnik wydziału 
dr. Karol Poznański, radca Jan Kay- 
lor, Stanisław Łukaszewicz i Zygmunt 
Liczbiński, oraz radca Komisarjatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 
w Gdańsku p. Kormonicz, zaś ze 
strony gdańskiej sen. Frank oraz 
radca von Dorzowski. 

Nacjonaliści niemieccy przeciw 
Lidze Narodów. 

GDAŃSK] 23.IX. (Pat). Z okazji 
dzisiejszego zgromadzenia, mającego 
na celu demonstrację przeciwko o- 
rzeczeniu Rady Ligi Narodów w spra- 
wie poczty polskiej w Gdańsku, nie- 
mieckie dzienniki stwierdzeją, że de- 
monstracja kieruje się przeciwko 
auterytetowi Ligi Narodów. 

GDAŃSK, 23.IX. (Pat), Dziś po- 
południu odbyło się na rynku Dłu- 
gim publiczne zgromadzenie, celem 
zaprotestowania przeciwko ostatniej 
decyzji Rady Ligi Narodów w spra- 
wie polskiej służby pocztowej w 
Gdańsku. Wygłoszono eztery prze- 
mówienia pełne napaści pod adresem 
Ligi Narodów | Polski, poczem u- 
chwalono rezolucję, podkreślejącą, 
że wyrok Rady Ligi Narodów poder- 
wał wśród ludności gdańskiej zaufa- 
nie do Ligi, że orzeczenie komisji 
rzeczoznawzów nie było wcale umo 
tywowane, wreszcie, że Rada Ligi 
zlekceważyła poważne žastrzeženia 
Gdańska. W końsu rezolucja do 
maga się, by po przewidzianym w 
decyzji genewskiej  trzymiesięcz- 
nym terminie, sprawa poczty została 
ponownie uregulowana na zasadach 
prawa i sprawiedliwości. Po uchwa- 
leniu rezolucji, odśpiewano „Dautsch- 
ląd, Deutschland iiber alles” poczem 
tłumy podniecone przemówieniami, 
oraz kllkudniową agitacją tutejszej 
prasy niemieckiej wśród okrzyków: 
„Precz z Polską, z Ligą Narodów” 
przypuszczały szturm do porozwie- 
szanych w różnych punktach miasta 
polskich skrzynek pocztowych. Na- 
paści te trwały do późnego wieczora, 
zostały jednak udaramnione przez 
energicznie występującą policję. 
W czasie jednej takiej napaści na 
skrzynkę pocztową przy ulicy Długiej, 
tłum napadł na dwuch polskich 
dziennikarzy, których jednakże po- 
licja zdołała wydrzeć z rąk rozwy- 
drzonego tłumu i sprowadzić w bez: 
pieczniejsze miejsce. 

Lycił gospodarcze. 
Obecna sytuacja gospodar- 

cza Wileńszczyzny. 

Ankieta „Kurjera Wileńskiego”. 

V. 

Głos przedstawiciela Bankn Pol- 
skiego w sprawie sytuacji gospo- 

darczej Wileńszczyzny. 

Od osoby, bardzo blisko stojącej 
Oddziału Wileńskiego Banku Pol- 
skiego, otrzymujemy następujące in- 
formacje: 

„Rząd ma przezwyciężyć besę 
złotego i, co za tem idzie przesilenie 
gospodarcze. Co się tyczy poprawy 
kursu złotego, akcja szła w dwuch 
kierunkach. Bank Polski był zmuszo- 
ny ograniczyć w wysokim stopniu 

    

  
  

    

      

I przemysłowi, nie uszczuplać pokry: 
cia banknotów będących w obiegu. 
Ponadto poczynił skuteczne zabiegi 
zagranicą, zby na przyszłość szkodli- 
we wahania kursu sparzliżować. 

Rząd czyni mniej więcej od maja 
starania, ażeby przez ograniczanie 
importu artykułów zbędnych, a po- 
pieranie eksportu wpłynąć dodatnio 
na poprawę bilansu handlowego, 

Zabiegi Banku Polskiego odnio- 
sły niewztsliwie skutek i walutę pol: 
ską można znów uważać za mocno 
postawioną. Zabiegi Rządu okazują 
również skuteczność, Wydatny ich 
rezultat przejawić się jednak może w 
terminie odleglejszym. Statystyka wy- 
kazuje stałe pclepszenie w tej dzie- 
dzinie. 

-- Ponieważ zapas walut zagra- 
niczny.h w Banku Polskim, mimo 
najoszczędniejszej gospodarki, uległ 
zmniejszeniu, obniżając tem samem 

,pokrycie banknotów, będących w o: 
padku zabityeh 5 żołnierzy i 10 ran- | biegu, musiał obieg banknotów pro 

porcjonalnie się zacieśniać, mimo iż 
wzmagający się ruch handlowy i 
przemysłowy wymagał by raczej jego 
stałego wzrostu. 

To zmniejszenie jest jednak 
względne, jak wyjaśnić może porów: 
nanie następujące: 

W 1-ej dekadzie istnienia Banku 
Polskiego czyli 10 go maja 1924 r. 
t.j. 10 dni po powstaniu Banku 
Polskiego obieg banknotów wynosił 
111 miljonów. Cyfra ta stale wzrasta 
i osiąga nprz. już w dniu 10:;ym lip- 
ca 1924 r. sumę 351 miljonów. Dnia 
24 go października ub. r. wynosi 503 
miljony, z końcem marca b. r. 563 
miljony. Jeszcze w dniu 31-m maja 
b. r. obieg banknotów wynosi 557 
miljonów, od tej jednak chwili roz- 
poczyna się skutkiem zmniejszenia 
się pokrycia obniżenie cyfry obiegu 
banknotów, które z końcem lipca 
wynosi 461 miljonów. Jest to natu- 
ralaym wynikiem stopniowego obni- 
żania się dopływu walut obcych do 
instytucji emisyjnych, a co dotyczy 
Wileńszczyzny, to Oddział Wileński 
Banku Polskiego w miesiącach ko 
rzystnych t. |. jesienią roku zeszłego 
| wczesną wiosną roku bieżącego 
skupywał waluty obce w bardzo 
znacznej ilości, tak że skup dolarów 
wynosił niejednokrotnie miesięcznie 
około 300 tysięcy. Podaż walut za 
granicznych, skutkiem wszechstron- 
nego ich zapotrzebowania spadała w 
ostatnim czasie .do połowy powyż- 
szej sumy i niżej. 

Logicznym wynikiem zmniejsze- 
nia obiegu banknotów była koniecz- 
ność restrykcji kredytowych, które 
naogół są przez społeczeństwo wy- 
olbrzymiane gdyż w rzeczywistości 
nie przekraczają kilku procentów o- 
gólnej sumy kredytów. 

Do utrudnienia kredytów przy- 
czynia się w ostatnich czasach w 
bardzo znacznej mierze gorączkowe 
wycofywanie wkładów z banków i 
instytucji finansowych, pochłaniające 
kapitały, które mogłyby być użyte 
na cele ściśle związane z naszem 
życiem gospodarczem. Dotkliwy brak 
płynnej gotówki powoduje w handlu 
i przemyśle trudności w pokrywaniu 
zobowiązań, wpływając bardzo nieko- 
rzystnie na prawidłowy przebieg o- 
brotów wekslowych. 

Tu wtrącamy pytanie: 
— R jak przedstawia się sytuacja 

w Wileńszczyźnie? 
— Pod tym względem odpowiada 

nasz interlokator nie jest w Wileń- 
szczyźnie gorzej, aniżeli gdzieindziej, 
może właśnie dlatego, że ziemia ta 
pod względem handlu i przemysłu 
nie wykazuje tego stopnia rozwoju 
jaki się dostrzega w innych dzielni- 
cach Polski. Winienem wyjaśnić, iż 
zupełnie blędnem byłoby twierdze- 
nie, jakie się ciągle tu słyszy, że 
stosowane przez Bank Polski re- 
strykcje kredytowe dotknęły Wileń 
szczyznę w wyższym stopniu, niż 
inne strony Polski. 

W ostatnich dniach zaznaczyć się 
dają pewne ulgi kredytowe. W Wi 
leńszczyźnie na ogół bankructw nie- 
ma, są tylko przejściowe niewypla- 
calności. W przeważającej liczbie wy- 
padków okazuje się, że pokrycie pa- 
sywów istnieje. Nie jest ono jednak 
w stanie dostatecznie płynnym. 

— Jakie są środki zaradcze? 
— Przedewszystkiem jaknajdalej 

posunięta oszczędność społeczeńst 
wa i zadawalanie się wyrobami włas- 
nej produkcji. co przyczyni się do 
ograniczania importu z zagranicy. 

Musimy się zdobyć na cierpli- 
wość i chęć przetrwania ciężkiej sy- 
tuacji bądź co bądź przejściowej, 
gdyż Państwo tej miary, co Polska, 
ekonomicznie zrujnowanem być nie 
może. 

Obowiązkiem prasy jest uspoko- 
jenie społeczeństwa, ażeby przez 
brak zaufania i podnoszenia wkła- 
dów nie utrudniało pracy bankom. 

Mamy stanowczo zbyt wielką 
ilość placówek handlowych z czasów 
inflacji, ufundowanych na zbyt 
słabych podstawach. Placówki ta bę: 
dą musiały upaść, albo znaleźć jakiś 

dostarczanie walut obcych handlowjspo sób łączenia się, M. G-n. 

. 

KUR J Ek WE 

Z kraju i 
Z calej Polski. 

W sprawie konserwacji cudow 
nego obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej. 
Doświadczenia, jakie w ostatnich 

<zasach poczyriono z cennemi sta: 
remi obrazami, nakazują przeprowa- 
dzić rewizję ich stanu zachowania, 
by je zabezpieczyć przed niszcze- 
niem. Przejęty troską o przekazanie 
jaknejdalszej potomności Cudownego 
obrazu Matki Boskiej Częstochow-= 
skiej, O. Przeor Paulinow przedstawił 
na Zjeździe Księży Biskupów, który 
się odbył w końcu maja b. r. w War: 
szawie, konieczność zbadania tego 
cennego obrazu przez fachową komisję 

Zjazd Księży Biskupów zaprosił 
komisję w następującym składzie: J. 
E. ks. biskup Stanisław Zdzitowiecki, 
ks. bisku> Antoni Laubita, ks. bi- 
skup Antoni Nowowiejski, dr. Stani- 
sław Tomkowicz, prof. Jerzy hr. My- 
cielski, prof. Wiesław Zarzycki, prof. 
Jan Butkowski, konserwator dr. Ta» 
deusz Szydłowski, dyrektor Zbiorów 
Państwowych dr. Stanisław Turczyń- 
ski, oraz, jako przedstawiciel T-wa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w 
Warszawie, p. Mik. Piotrowski; z za- 
konu OO. Paulinów wzięli udział w 
komisji: o. przeor Piotr Markiewicz, i 
o. Pius Przezdziecki. 

Komisja w wymienionym składzie 
zebreła aię dnia 1l-go września b. 
r. na Jasnej Górze i po zbadaniu 
obrazu nabrała przekonania, że stan 
Cudownego Obrazu nie budzi obaw, 
jednakowoż wskazane jest oczysz: 
czenie i zabezpieczenie go na przy- 
szłość, zwłaszcza, że przeszło dwieś- 
cia lat obraz nie był restaurowany. ' 
Przeprowadzenie tych prac powierzo- 
no prof. Janowi Rutkowskiemu z 
Warszawy, kierownikowi pracowni 
konserwatorskiej przy dyrekcji zbio: 
rów Państwowych. Nad tokiem prac, 
które rozpoczęte będą w połowie li- 
stopada b. r., a potrwają około 2-ch 
miesięcy, czuwać będzie wymienlo- 
na komisja. 

Poszukiwany chłopiec. 
Wydział Zdrowia Publicznego Ko 

misarjatu Rządu komunikuje: Dnia 
16 b. m. w sklepie p. Bogumiła 6. 
zefa przy ul. Moniuszki Ne 6 w War- 
szawie, pies ugryzł w rękę chłopczy- 
ka lat około 10 nieznanego nazwis- 
ka, w czapce szkoły im. Nawrockie- 
go, który przyszedł do sklepu wraz 
z matką po zakupy. Ponieważ na- 
stępnie okazało się, że pies ten był 
podejrzany o wściekliznę, wskutek 
czego został zabity i łeb jego ode- 
słany do badania do Państwowego 
Zakładu Pasteurowskiego, Wydział 
Zdrowia Publicznego  Komisarjatu 
Rządu wzywa wszystkich, ktoby wie- 
dział jak się nazywa i gdzie zamie- 
szkuje poszkodowany o powiadomie 
nie o powyższem Komisarjatu Rzą- 
du, względnie o ostrzeżenie jego ro: 
dziców, o konieczności poddania 
chłopca natychmiastowemu leczeniu 
w Zakładzie Pasteurowskim. Chłop- 
czyk ten dotychczas nie zgłosił się 
do Pogotowia Ratunkowego, o udzie- 
lenie mu pomocy lekarskiej, i obec- 
nie, inną drogą. nazwiska jego usta- 
lić nie można. 

Z zagranicy. 
Młodzież katolicka u Ojca Św. 

Papież przyjął, złożoną z 4000 o- 
sób, pielgrzymkę międzynarodowej 

  

Wycieczki artystyczne 
„Reduty“. 

Sprawozdanie z objazdu północnych 
miast Ziemi Wileńskiej. 

Drugim etapem pierwszej wypra- 
wy artystycznej „Reduty“ po ziemiach 
wschodnich był objazd następujących 
miast: 14 b. m. — Nowo-Święciany, 
15 b. m. Staro-SŚwięciany, 17 b. m. 
Głębokie, 19 b. m. Wilejka. 

W tej podróży „Reduta* doznała 
równie serdecznego przyjęcia, jak w 
swej podróży poprzedniej. Głuche 
miejscowości, leżące zdala od wpły- 
wów kulturalnych Wilna — pozba- 
wione są prawie zupełaie akcji arty- 
stycznej. Wysiłki miejscowych orga- 
nizacji społecznych i działaczów tam- 
tejszych borykają się z niezwykle 
trudnemi warunkami. Inicjatywę „Re- 
duty“ przyjęto z radością. Ustalono 
porozumienie w sprawie objazdów 
miejscowości pogranicznych. 

W powiatach, których dotychczas 
nie odwiedzały jeszcze żadne trupy 
artystyczne, w których niema żad- 
nych organizacji artystycznych, nie- 
odzowne są wypady „Reduty*, W 
swojej akcji „Reduta" będzie się 
mogła oprzeć na organach admini: 
stracji miejscowej i miejscowych od- 
działach ochrony pogranicza. Z do- 
wództwem brygady K. O.P. ustalono   zupełne porozumienie, 

EETMOSSEK 1 

zagranicy. 
f młodzieży katolickiej. W pielgrzymce 

tej reprszentowana była młodzież 25 
narodów. Ojciec Święty wygłosił prze- 
mówienie w języku francuskim, wy- 
rażając swój zachwyt na widok tak 
licznie zgromadzonej młodzieży ka- 
tolickiej i zaznaczył, że związek mło: 
dzieży katolickiej calsco świata mo: 
że być uważany za pra ; między* 
narodówkę katolicką, je: —= measztą 
możliwą, gdyż kościół rzymski jest 
powszechny. Papież zaznaczył dalej, 
że całkowicie popiera prace kongre- 
su. Zdaje się nieraz na pozór — po- 
wiedział Ojciec Święty, że ducho- 
wieństwo bierze udział w polityce; 
w rzeczywistości jest wręcz prze- 
ciwnie: zajmuje się ono wtedy jedy- 
nie religją. albowiem broniąc wolno- 
ści kościoła, świętości ogniska do- 
mowego i szkoły oraz obowiązku 
przestrzegania świąt nie uprawia się 
Polityki, lecz pracuje dla religji. Prze 
mówienie zakończył Papież udziele 
niem błogosławieństwa. 

Kara za lot nad Niemcami. 

PARYŻ, 21.IX (Pat). Dzienniki do- 
noszą, iż władze niemieckie nałożyły 
na_ lotnika francuskiego, Costes'a 

,125,000 franków kary pod pozorem, 
że na znalezionych przy nim mapach, 

,wytknięta była droga, wskazująca o 
| zamiarze przelotu nad Niemcami. 

|  Wrzenie śród pocztowców 
francuskich. 

  
r W związku z wtorkową manifesta- 
| cją pracowników poczty, minister han- 
jdlu oświadczył, iż na wypadek pono: 
,wmaego porzucenia pracy, usunie 
| wszystkich podżegaczy. Minister do- 
dał, iż postanowienia komisji, rozpa: 
trującej sprawę rewizji płac, nie są 
ostateczne. 

4 
į Podróż księcia Walji. 

|. Książe Walji w drodze do Buenos 
„Aires przybył d. 20 b. m. do Men- 
(doza w Frgentynie. Tym sposobem 
książe przebył już trudną drogę pe- 
ciągiem kolei górskiej przez Andy, 

Echa pożaru w Tokio. 

W związku z pożarem gmachu 
parlamentu, aresztowano trzech stu- 
dentów, podejrzanych o podłożenie 
ognie. 

Skarb w ziemi włoskiej. 

WIEDEŃ, 21.IX. (Pat). „Neues Wie- 
ner Journal" donosi z Rzymu, że w 
okolicy Pallanzo nad Lago Maggioro 
odkryto w kwarcu złoża złota. 

Badsnie miast przedpotopo. 
wych. 

PARYZ. 21.X. (Pat.) Dzienniki do- 
noszą z Neapolu, że przybyła tam 
misja podmorska Hartmanna, która 

jzamierza na głębokości do 5000 me- 
„trėw prowadzić badania ruin miast 
! starożytnych, pochłoniętych przez mo 
"rze. 

| Straszna powódź. 

  
| Z Szantungu donoszą O powo- 
dzisch spowodowanych zerwaniem 

|tam na rzece Hoangho. 960 wiosek 
-,1 miastaczek znajduje się pod wodą. 

Pas na długości 120 klm. i szero- 
kości 13 kilometrów jest zatopiony. 
Urodzaje zniszczone całkowicie, Dzie 
siątki tysięcy ludzi znajdują się bez 
środków żywneści. 

! 

  

-—— ZZA, 

  

‚ „Jako nowy moment pracy „Redu- 
jty" w przyszłości — w porze letniej 
j Przeważnie, wysunięto konieczność 
„organizowania pracy artystycznej na 
wsi. Ze strony miejscowych władz 
samorządowych wyrażono gotowość 
chętnego poparcia prac „Reduty* w 
tym zakresie. 

Sztukę Stefana Żeromskiego 
„Uciekła mi przepióre. 5 .. , К6га 
grano w wyżej wymien. :ych та 
stach, przyjmowano bardzo serdecz- 
nie i ze zrozumieniem, które znacz- 
nie przewyższało oczekiwania. 

      

Samowola starosty. 
(Korespon. włas. z pow. brąsławskiego.) 

Mieszkańcy gminy widzkiej zwró- 
cili się ze skargą do p. Delegata 
Rządu w następującej sprawie. 

Dn. 20 sierpnia rb. odbyły się 
w gminie wldzkiej wybory na stano 
wisko wójta — w obecności inspek- 
tora powiatu, p. Jankowskiego. Dwu 
krotne tajne głosowanie dało zwy- 
cięstwo kandydaturze p. Stefana Piet- 

| kiewicza. 
P. Pietkiewicz, obywatel m. Widze, 

cieszy się powszechnym tutaj sza- 
cunkiem i popularny jest nawet śród 
okoliczaych ziemian. 

Mimo to, p. Starosta Januszkie- 
wicz wyboru nie zatwierdził — nie   

podając żadnych motywów tej swo- 
jej decyzji — i zarządził powtórne 
wybory. Odbyły się one d. 26go 
sierpnia (ze starostwa nikt na nie 
nie przybył) i w wyniku powcłały na 
stanowisko wójta p. Kazimierza 
Kondrata. Jest to również człowiek 
nieposzlakowany i popularny. 

Ale i tym razem p. starosta wy: 
stąpił z protestem i — nie pytając 
Rady gminnej — dawnego jej pisa- 
rza, do którego nikt nie ma zaufa- 
nia zamianował wójtem. 

Ta samowola starosty, lekcewa- 
żąca prawa obywalelskie mieszkań- 
ców gminy — prawa, konstytucją 
zawarowane — głęboko oburzyła 
ludność. 

W wystosowanej do p. Delegata 
skardze podnoszą oni, że staroste, =- 
mający być stróżem prawa, sam pra- 
wo to łamie, a tem samem daje 
tylko motywy do agitacji antypań- 
stwowej. Zwracają oni również uwa- 
96 па to,że na taką samowolę nie: 
pozwalali sobie nawet carscy urzęd: 
cy. Ngdy też dotąd wójtem gmi- 
ny nie mógł być człowiek, którego 
ogół mieszkańców pie obdarza za- 
ufaniem. 

Spodziewamy się, że p. Delegat 
Rządu uwzględni tę zupełnie słuszną 
skargę i pouczy p. sterostę Janusz- 
kiewicza, gdzie jest kres jego władzy, 
a gdzie się zaczyna jej karygodne 
nadużywanie. - @0. 

pa 
— 

Dziwny sposób ściągania podatków. 
Właściciel folwarku Pietówka (w 

pow. Duniłowickim), p. P. Płygawka 
pisze nam co następuje: 

„Przyjechał do mnie sekwestrator 
pow. Duniłowicze, p. Jan Giryn, któ: 
ry miał zbierać zaległości podatkowe, 
i oświadczył, że pokwitowań żadnych 
nie uznaje, a bierze od tego, od 
kogo mu się podcba. Następnie o- 
pieczętował wirówkę bez żadnych 
piśmiennych dowodów i przy šwiad- 
kach oznajmił, że obecnie podatki 
bierze się nie od tego, kto dłużny, 
ale od tego, kogo stać na płacenie, 
choćby nic nie był winien”. 

  

    

  

Piszą do nas. 
Dziwne stosunki. 

Szanowny Panie Redaktorzel 
Uprzejmie prosimy o zamieszcze- 

nie poniższego! 
Miesiąc temu, cicho, pocichutku 

w tutejszej Dyrekcji Poczt została 
rozdzielona remuneracja. Zjawisko 
niby najzwyklejsze, gdyby nie to, 
komu i za co ją przyznano. Prezes 
pocztowej Dyrekcji p. Popowicz, kie- 
rując się względami jemu tylko wia: 
domemi, porozdzielał tak, żeby do- 
stali ludzie, co mają wyższe stano- 
wiska służbowe, a co zatem idzie — 
i uposażenie i których żony w do- 
datku w tymże urzędzie pracują. 

Ito nie byłoby dziwne, bo P. 
Popowicz znany jest z popierania 
swoich ludzi. Ale w tym samym 
czasie, z karygodnego wprost nie- 
dbalstwa czy niedołęstwa pocztowej 
administracji w osobie p. Popowicza, 
skarb państwa traci w przeciągu nie. 
spełaa 2 miesięcy około 30,000 ab 
a byłby stracił więcej, gdyby nie wy- 
siłek tych, którzy milczą i pracują. 

Przez długi czas, kierownik Kasy 
Głównej urzędu pocztowego Wilno I 
bezustannemi raportami alarmował 
administrację o przydzielenie mu do 
Kasy ze 4 urzędników, których bra- 
kowało do obsadzenia kasy, ażeby 
pieniądze, nadchodzące „& prowincji 
do Wilna, mogły być zaraz liczone i 
odsyłane w obieg. Ludzi tych mu 
nie dawano — a pieniądze składano 
do ciemnicy, aż naskładano około 
2 miljonów złotych, którym pozwo- 
lono wypoczywać przeszło dwa mie- 
siące (..aby nie kusiły ludzi?) 

tymże czasie złoty (może z 
tęsknoty za zamkniętymi braćmi) za* 
czyna się dziwnie jakoś kiwać, że aż 
dolarek pęcznieje z radości, Co się 
dzieje...?  Zmobilizowano parjasów 
pocztowych i tak ci, co mieli dyżur 
nocny od 8 wieczór do 8 rano (12 
godzin mało!) musieli zostać nieumy* 
ci, głodni, zmęczeni jeszcze 3 godzi- 
ny do 11-tej razem 15 godzin, aby 
przez te 3 godziny liczyć na gwałt, 
Wypuszczane w świat Boży, maryno- 
wane dotąd pieniądze. 

Pannom z teiefonu, po nocnym 
dyżurze, też kazano, jak i wszystkim 
innym zasiąść do rachowania w 
czasie, kiedy należał im się wypo* 
czynek. Po kątach to temu to owe-- 
mu szeptano: uważajcie, jest w Dy- 
rekcji u p. Popowicza sumka za su- 
mienną pracę, będzie remuneracjal” 

| nie skłamano, była, a jekże, 
była, tylko nie dia tych, co sumien* 
nie pracowali, a jeżeli kilka osób po 
kilka złotych dostało, to też nie ci, 
którym obiecywano i to dopiero te- 
raz w końcu września, kiedy już w 
sierpniu grubsze sumy zniknęły po-   cichutku... „K. Nienasz”     
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by być prawdziwą ozdobą tej dziel 
nicy miasts, gdyby nie był w takim 
okropnie opuszczonym stanie. Duże 
lustrzane szyby stopniowo są zastę- 
powane małemi szybkami, co robi 
bzrdzo złe wrażenie na przechod- 

. — Ubranie wožnicėw wojsko- 
wych. Zgodnie z rozkazem K.O. W. 
woźaice (szeregowi) powożący brycz* 
kami I karetami wojskowymi winni 
być w czasie pełnienia swych obo- 
wiązków odświętnie i schludnie u- 
brani. (z) 

— Jeszcze o litewskich 'lotni- 
kach. Dwej lotnicy litewscy w oso- 

Wilna: dr. Węsławski Olgierd I jego 
zast. Czernowski Witold, dr. Fedoro- 
wicz Zygmunt i jego zast. dr. Огт 
bowski Tadensz, 4-ch przedstawicieli 
nauszycielstwa pp: Fleury Wadlawo, 
Sumorokówna Janina, Jamęczowa 
Zofja i Chrušcielewski Franciszek, (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
| aron. bach oficera-obserwatora i podofice- 
i 

w Wilnie. į Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejkij— niech. (z). : ; 3 
3 Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- — Urząd do walki z lichwą i|'7 którzy przed kilku dniami „z bra RAE kuo Lanai kadais, 

  

ku benzyny” wylądowali. wraz z ać- 

20 bm. na szkedę Łowczycowej Anieli, zam: 
w. zaśc. Podkomaje pow. Wilejskiego, z 
niezamkniętego chjewś skradziono krowę 
wart. 100 zł. 

— Karygodne fig'e. W dn. 17 
bm. na 548 kim. w klerunku Dukszty Tur- 
mont został podłożony na tor kawałek że- 
laza. Przechodzący pociąg nr. 703 zadnych 
uszkedzeń nie doznał I zatrzymany nie był. 
Wstępne dochodzenie ustalło, że żelazo 
podłożyli chłopcy małoletni którzy zbiereli 
w lesie grzyby. 

        

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- spekulacją. W ciągu miesiąca wrze- k (Wodcciągowa 19), przechodząc dn. 23 b. ы э © 
pleczonym | ich rodzinom w Poliklinice $р urząd do walki z lichwą I spe- róplanem koło koszar Szeptyckiego, m. ulicą Beliny około domu nr. 5 został 0żMia tošci (Dominikańska 15).0dz. oprócz dni świąt. Kul d d dzia]- | Z0stali wczoraj odstawieni do D.O.K. napadniety przez nteznanych osobnikėw, l e Е о4 8—9. u acją pociągnął do. odpowiedzial- | i Orodno. (z) którzy pobill | zrabowali mu kapelusz i : Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy Spec- nošci za sprzedawania po wygorowa- > leskę ogólnej wart. 20 zł. Rekord szybkości I i — Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. nych cenach artykułów spożywczych ZE SZKOLNICTWA — Kradzieże. Dn. 22 bm. Katarzynie ybkości w papierni. Nocne dyżury aptek. i ianych towarów, ogółem 65 osób.(z) kak ies en si Soon PRE 3), skradziono 5 Niemieckie pismo techniczne „Drzewo : ы е а. “ szt. gęsi, wani. й l ł 

W tym tygodniu dyżurują: Posiedzenie komisji mięs — W sprawie zwalczania jagli- Din 26 bn dokohūno Kradzieży z eye PAR, o iaeja izy elce 

        

Rugustowska— Stefańska róg Kijowskiej 
Frumkina — Niemiecka 25. 
Rostkowskiego — Kalwaryjska 4 
Wysockiego — Wielka 3. 

Stale dyżurują: 

Paka — Antokolska 54, 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘ OWA. 

— Egzamin dla kandydatów 
na leśniczych. Dniu 26 b. m. w 
lokalu Dyrekcji Lssów Państwowych 
(W.-Pohulanka Ne 24), pod przewcd- 

nej. Wczoraj to jest dnia 23.Х 25 г. 
o godz. 6-tej wieczorem w urzędzle 
do walki z lichwą i spekulacją odby: 
ło się posiedzenie komisji mięsnej, 
mającej na celu zniżenie cen na ar- 
tykuły mięsne. (z). 

— Ceny na mięso. Urząd do 
walki z lichwą i spekulacją zwrócił 
się do cechów masarzy i rzeźników 
© przesłanie do referatu cen, dla 
przeprowadzenia odpowiedniej kalku- 
lzcji cen. (z). 

— Przeniesienie Schroniska 
przy ułicy Letniej. Jak się dowia- 
dujemy, w najbliższych dniech schro 

cy wśród młodzieży szkolnej 
Władze szkolne wydały rozporzącze 
nie, by dzieci szkolne, podejrzane o 
jaglicę, lub cierpiące na zakażenia 
wzrokowe (ziarniste nieżyty) skisro- 
wać do przychodni leczniczej dle 
dzieci (oddział oczny), mieszczący się 
przy ul.Wielkiej 3—2, II piętro, gdzie 
przyjmuje dr. Falkowski codziennie 
w godzinach od 2—4 pop.(l) 

— Stabilizacja stosunków szkol 
nych. Ministerstwo W.R. 1O.P. wy- 
dało rozporządzenie, zabraniające w 
ciągu roku szkolnego przechodzenia 
z niższego oddziału do wyższego. 

mieszkania garderoby na sumę 200 zł. na 
szkodę Jana Krzywickiego, (Swięciańska 
2). 

: — Dn. 22 bm. dokonano kradziežy ko- 
zy | mleka, ogėlnej wart. 100 zł. za pemo- 
cą wyłamania dachu w chlewie, na szkodę 
Jeki Broszlick'e', (Podwysokle). 

— Sawko Efrozynie, (Końska 26), w 
dn. 22 bm. syn Bolesław zabrał z domu 
garderobę na sumę 45 zł. | udał się w nie 
wiadomym kierunku. 

— Kapłańskiej Merze, (Zawalna *1), 
w dn. 23 bm. skradziono z mieszkania 
garderobę na sumę 350 zł. 

Na prowincji. 
— Pożar. W dniu 6 bm. spaliła się 

łaźnia rm szkodę Brusila Antoniego, zam. 

plerni w okolicach Harcu 
O godz. 7.35 rano trzy sosny zcstają 

zrąbane w lesie, odarte z kory i przewie- 
zione do fzbryki. ® 

O godz 939 plerwszy arkusz pśpieru 
wychodzi już z pod walca maszyny 

Q godz. 11 suto ciężarowe odwozi go- 
towe role papieru do drukarni, położonej o 
5 kilometrów od papierni. 

O godz. 3.25 gazeta jest już w sprze- 
daży. 8 godzin wysiarcza, by przerobić so- 
snę na gazetę. (w) 
zn OZ — — 

  

Gielda warszawska 

z d.23—1X 25 r. Giełda pieniężna : > i p » wsl Kur mielowo, gm. przebrodzkiej, pow. 
o a " si A nisko dla dzieci, mieszczące się przy Również zakazuje dopuszczać do eg- b bay SE las Чра> Ма 

i E T su Letniej na Antokolu AŻ być zaminu wstępnego po wakacjach do czyny pożaru rerazie nie ustalone. Belgja 26,64 26,70 26,58 legata Ministerstwa Roln. i D. P. roz- przeniesione do Iokalu pofabryczne- | klas wyższych „uczniów, którzy zo — Na tle zemsty. W dniu 15 b. m. Dolary 5,95 5,97 5,93 pocznie się przewidziany w terminie go fabryki „Lechja* przy ul. Jakóba stali przed wakacjami 5 klasie niż. 14 tle zemsty, oraz nieporozumień przy po- AB MY e 24020 

ma leśniczych w lasach państwowych. zasskiego. lokal zeć schroniska zo | s.) Ša lm kus liesas AV (Nocy: Sera RÓJ | 26 na leśniczych w lasach państwowych. stanie oddany na zakład dla cbłąka —W sprawie broszury A. M. due oba) mielai WA: Bojawtzczyanić - Patył 2773 38 za 
Egzamin polegać będzie na ust- nych. W byłej fabryce „Lechja“ nie- Skałkowskiego. Władze szkolne za- gm. jodzkiej, pow. Dzisnieńskiego. Cyło- Praga 17,78, 17,82 17,74 nych i pisemnych odpowiedziach na ma wcale ogrodu. Pozatem mury fa: Bianiłoci sskolach posługiwania się wiez Michał po dokonaniu powyższego w 84624 8484 8441 pytania z przedmiotów, ktėre doty- bryczne nie są odpowiednim lokalem | РГОПНУ 9 zbiegł w nieriedomym kierunku. Sochy „24:46 „2452 24,40 
ów broszurą A. M, Skalkowskiego, p. t. — Usiłowasie zabójstwa. W dn Szwajcarja 115, 16,09 115,51 

ię lawy A wedan małych dzieci. Zrozumiałem by Kościuszko w świetle nowszych ba 29 bm. został ranny przez niewiadomego Stockholm 161,20 161,60 160,80 
z o "de SEE R bylo ж "…Усь miastach; jak = dań” A.M. Skałkowski powołując się sprawcę Jasowicz Franciszek, O wsi PARY ata. k RE > 

nywania pom słu = „A.M. | ' ‚ z : i ы 
‹зЁЬтнпе›]Р i zacho jcznaj, VAS Loda 1. Werstawić,.gdzie sią odczu na rzekeme „nowsze badania" usi Akiko, Dodis sns ae Franki fr. 24,43 24,49 24,37 Egzamin potrwa 4 dni, z których 

wa dotkliwy brak pomieszczeń, ale u 
nas w Wilnie jest tyle opuszczonych 

łuje dowieść, że Kościuszko nie był 
wcale takim bohaterem, jakim uczy 

Iż w dannym wypadku miało miejsce us!- 
łowanie zabójstwa. 

5 proc. poż. konwers. 43,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 70 : | — przeznaczony na egzamin pi- bud dek. W dr. Poż. kolej, ', 85—80—-85 ynków na Zwierzyńcu, Zarzeczu, nła go tradycja. Jednostronny i po — Nieszczęstiiwy wypadek. n. # semny, | — na egzamin ustny w le-,; A ы ы PS: 12 bm. w rzece Drujce około zaśc. Pogo Pożyczka zł. 384,211/2 

aty a g y że znalazłby się jakiś dom na schro wierzchowny jego subjsktywizm, sto lewszczyznó, am. drujskiel, wskutek niesz- Poż. dolar. _ 64,25—64,75 

      

na egzamin ustny w lo* 
kalu (w Dyrekcji). Ten ostatni jest 
egzaminem publicznym. 

Do egzaminu zgłosiło się 65 kan: ' 
dydatów z pośród personelu admi: 
nistracji lssów państwowych i osób | 
prywatnych, z których dopuszczono | 
do egzaminu 44 osoby. (z) 

  

— Zaniedbany dom. 
ulicy Trockiej. i Zawalnej, znajduje 

wy gmach z XVIII wieku, 

nisko. Fabrykę zaś, po adpowiednim 
przerobieniu możnaby oddać na szko: 
łę i wtedy i wilk byłby syty i koza 
cała. Sprawą tąwinien się zająć Wy- 
dział Opieki Społecznej. (z). 

„WOJSKOWA. 
— Zezwolenie szeregowym na 

MIEJSKA. należenie do sportowych klubów 
,cywilaych. Rozkazem Komendy O- 

Na rogu | bozu Warownego zezwolono szere- 
|gowym na należenie do sportowych 

się pałac po-Tyszkiewiczowski, stylo: | klubów cywilnych, o ile na to wy- 
który mógł: | mienione kluby się zgodzą. (z) 

jący w sprzeczności ze zdrowym są 
dem narodu całej współczesnej lud:- 
kości, czyni tę broszurę zupełnie nie 
nadającą się do użytku szkolnego. 

— Urząd dyscyplinarny dla na 
uczycieli. Kuratorjum XVI okr. wil. | 
zatwierdziło ukonstytuowanie się (-,   rzędu Dyscyplinarnego dla stałych | 
pauczycieli publicznych szkół powsz. | 
m.Wilna w następującym składzie: | 
przewodniczący sędzia pokoju m.Wil | 
na Urniaż Wincenty, zast. przew. sę- | 
dzia pokoju m. Wilna Braut Olgierd, | 
4 członków przedstawicieli Rady m. 

częsliwego wypadku utonął robotnik. Tru;a 
dotychczas nie znaieziono. : 

— Przejeskanie konia. dniu 17 
b. m. pociąg osobowy nr. 831 na 479 klm 
pomiędzy st. Wilejką a Krzywicze przeje- 
chal konia. 

— Kradzież koni. W nocy z 17 na 
18 bm. skradziono 2 konie na szkodę Zda» 
niewicza Marcina 1 Zdaniewicza Łukasza, 
mieszkańców wsl Branice, gm. pow. wilej- 
skiego. Wartość których poszkodowani obli- 
czają na ogólną sumę 550 zł. 

— W nocy z 18 na 19 bm. z pastwiska 
j skradziono klacz, wartości 200 zł. na szko | 
dę Hołubowicza Aieksandra, mieszk. wsi 
Czutina, gm. grodeckiej, pow. Wilejskiego. 

— Kradzież krowy.W nocy z 19 na 

4/o listy z. T.Kred. Z. przed, 18,40 13,90 
5% listy z. warsz. przedw. 13,25—14,40 
4:/a 0/0 warsz, przedwoj. 10,50— 10,40 
6*/0 obligacje rubl. 15 i 16 r.— 7,25—7,50 

lik ia TE TTE 4 WADEZAROZIAIDT 

Redaktor Józef Batorowicz. 

Ūr. B Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

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

  

  

  ——— ZZOZ   

OBWIESZCZENIE 
Prezesa Wileń. Izby Skarbowej. PROSIMY OBEJRZEĆ NASŻE 

p | W [ | [ h FASONY FUTER Na zasadzie rozporządzenia Ministra 1 W NAJPRZEDNIEJSZYCH Skarbu z dnia 10 września r. b. w sprawia 
SKŁAD FUTER 

RECO 0 SZT EDO OOO ОР Я 

DOBRY TOWAR i STROJNY 

GATUNKACH PRZYGOTOWA- 
NE NA SEZON BIEŻĄCY. 

  

dnie 

wykonania Ustswy z dnia 22 lipca r. b. o 
przyznaniu odszkodowania byłym pracowni- 
kom I robotnikom fabryk tytunicwych, któ- 
lym koncesje zostały cofnięte w trybie ad- 

| ministracyjno karnym, wzywa lzba Skarbowa 
wyżej wskazane osoby do zgłoszenia się do 
buchalterji Wydziału IV (W. Pohulanka Nr. 10, 
pokój 27), celem zasfągnięcia informacyj, w 

powszednie w godz. 2— 3 i pół p. p. 
do końca bieżącego września. 

WYKONANIE JEST DEWIZĄ 
kaz я Do zgłoszenia się mogą stawić si ° 

NASZEJ FIRMY. 
w AR S ZAWE — by, które pracowały - fabrykach: „Šukan“, 

„Uaja” i „Szyszman i Duruńcza” conajmniej | K R 0 L E WS KA 3. 6 miesięcy, licząc od dnia 15 kwietnia 1924 - 
wstecz, 

  

Piękność i powab 

   
    

Wilno, dn. 22 września 1925 r. 

(—) J. MALECKI njwytwomniejsze ma 
sezon bieżący W 
wielkim wyborze 
POLECA: 

   

    

   

  

Prezes 

Do wynajęcia 

Eliksir na Iski i fale, emalja na tworz, 
krople nadające zmęczonym oczom 

pełen życia djamentowy blask i inne 
ostatnie nieznane kosmetyczne no: 
weści. Ządajcie katalcgów, załączając 
znaczek pocztowy. Labor, skrzynka 

pocztowa 61. Bydgoszcz. 

J. WÓJCIK 
Warszawa — Nowogrodzka 28, Tel. 276-65. 

    

    

    W. Cyruliński 

Salka 5 pokoi z kuchnią 
przedpokojem do wynajęcia od gospo- 
darza po wykończeniu remontu. W 
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, Garberska Nr. 1. 

    

CAŁE MIASTO 
już wie, że obuwie najlepszego gatun- 

ku najtaniej dostać można 
w nowootworzonym europejskim magazynie 

Warszawa, Wierzbowa 9 
(Plac Teatr.) 

' Poszukuję 
spólnika do kupienia 

taksówki. Ponarska 37—1 

m Z TRA 

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

Wileńskim*,   
    

Firma „ORP” sąd. zapis., Król. Huta 
G. Śl., K:towicka 40, poszukuje przed- 
stawicieli nsrazie w Reeczpospol. Pol- 
skiej, Czechosłowacji i Rcsji we wszyst 
kich miastach i większych wsiech celem 
rozpowszechnienia sensacyjnego wy- 
nalazku. Egzystencja świetsal 

Wzory i cały materjeł do pracy wy 
syłamy natychmiast za przekazaniem 
pod naszym adresem 1250 zł. Niepo 
siadającym wymien. gotówki wysyłamy 
również za polec. znanych obyweteli. 

Taye MJ 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 2 ° 
cji w zakiesie kursu szsół | kaset i migawek 

uskutecznia tanto W. 

Żyliński, mechanik ' 

średnich. Specjalność: ję- 
zyk polski najnowszą 

fotograficzny. Porto- 

wa ul. 8 m. 1. 

skróconą metodą dia ob 
cokrajowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. | 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. ! meili bio ЕН ноде ьа   
    

PORADNIA 
Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 

cjalistów. 

Wilno, ul. Garbarska 3, 
2 gie piętro. 

TELEFON 658, 

Ordynacje lekarskie w 

zakresie chorób: wewnę- 

tra ych, pluc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

wowych, kobiecych i aku- 

szerji, cczu, uszu, nosa 

1 gardła, skórnych i we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 

  

Skradziono 
blok biletów Icteryjnych 
koła Związ. Inwalidów, 
Nr. 629 — 650, i 2 upo- 
ważnienia wydane przez 
trząd Komisarza Rządu 
1 Kolo Związku Inwali- 
dów, na imię Jena ' rze- 
wieckiego NoNe legity- 
macji 39 1 4. Bilety I ie- 
gitymacje unieważnia się 

  

Zgubiono 
paszporty jeden  poiski 

na imię Jan Daukszewicz   (analizy przyjmuje się 
od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze. 

2 gi amerykański na imię 
Marjanna Daukszewicz, 

Znalazcę prosi się zwró- 
cić za wynagrodz. 2-ga 
Raduńska 61 Jarmolo-   wicz. 

  

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

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

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

    

° 
Poszukuję 

| mieszkania w centrum 
, miasta 3 — 4 pokoje z 
| wygodami. Roczną dzier- 
| żawę opłacę z góry. Wia- 
| domość w Biurze Rekla- 
mowym Stefana Grabo- 
wiklego, Garbarska 1. 

Polska Orakarnia 
Nakładowa 

„LUX“ 
; WILNO, 

al. Żeligowskiego 1. 

  

  
  

    Wydawcą w imionin wzpólwłaścisiah dźze! Baiarzwiaz, 

      

- brak, „hme”, zeligowskiece I, 
*    
POJECIE Aliaska ES 

 


