
  
  

  
   

Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok II. Nr. 219 (371) 

KURJER WILENSKI 

  

Wilno, Niedziela 27 września 1925 r. 

Wyebodzi eodziennie próez dni poświątecznyeh. 

Cena 15 groszy. 
  

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. ©. 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewieza 5. 

Prenumeratę 

Prenumeratę i ogłoszenia leńskiego 

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

* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 

Cena ogłoszeń: 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. 

przyjmują Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. być przez administrację zmieniane dowolnie. 
| wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. | Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 
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Е. MIESZKOWSKI 
Mickiewicza, 23, tel. 299. 

POLECA NA SEZON MANUFAKTURĘ: 
Gotowe palta i ubrania. 

[i DOM HANDLOWY 

MEBLE. 

Spółdzielniom, Kooperatywom oraz Stowarzyszeniom warunki ulgowe. 

Magazyny otwarte cały dzień od 9 r. do 7-ej wiecz. 

Ż LEKCJE SPIEWU SOLOWEGO 5 
4 Wandy Toczyłowskiej A 

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

a Zapisy oraz informacje Zkajewość zie kostke. do 11 I od 3 do 4ej: m 
najom n on. zna. 

w Bernardyński zaułek 3 — 8. = 
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Krawiec W. NAGRODZKI. 
Wileńska Nr. 23. 

Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzonych materjałów. | 

Poleca burki podróżne. Ceny niskie. | 

  

Czas— lekarstwem. | 
Wszyscy narzekamy na chaos, pa- 

nujący w naszych stosunkach, wszy* 

scy krytykujemy jego przejawy, szu- 

kamy środków zaradczych... 

Wszyscy. 

A skutek tego? — Do chaosu do- 

łącza się rejwach: setki, tysiące kaz- 

nodziejów, zalecają równocześnie 
środki, mające zaprowadzić ład i o- 

gólae zadowolenie z rządów i porząd- 

ków polskich. 

Jeden kaznodzieja widzi przyczy" 

ny złego w panującej rzekomo wszech- 

władnie reakcji; drugi w rzekomo 

rozpowszechniającym się bolszewiź" 

mie. Temu każdy rząd wydaje się 

za bardzo prawy, tamtemu zanadto 

lewy, a jeszcze innemu zawsze bez- 
barwny; bez względu na to, czy Mo- 
raczewski rządzi, czy Głąbiński. 

Krótko mówiąc, ktoby chciał wy- 

pośrodkować głos opinji publicznej, 

musiałby dojść do wniosku, że wła- 

šciwie sami nie wiemy, czego chcemy. 

1 tak jest istotnie. 

Nie wiemy, bo mało kto analizuje 

przyczyny nieustannego zamieszania 

I chwiejnošci wszelkich norm polityki 

wewnętrznej. 

Przedewszystkiem jednak grzeszy 

tu (zrozumiała zresztą) niecierpliwość 

przeciętnego obywatela, który teraz 
dopiero ocenia, jaką ma wartość sa- 

ma stabilizacja stosunków. Teraz do* 

Piero niejeden rozumie, że pod Mo: 

skalem, czy pod Prusakiem było źle, 

ale owo zło miało wyraźne i stałe o- 

blicze, co pozwalało odpowiednio się 
do niego nastawić. 

Państwo odradzające się dopiero, 

państwo, znajdujące się wciąż jeszcze 

w okresie formowania swych instytu- 

€ji, na stabilizację taką zdobyć się 
Nie može, Na to trzeba czasu. 

Ale — jak rzekłem — przeciętny 

Obywatel jest niecierpliwy, czekać nie 
| Shce, więc złorzeczy, 

Nie tu jednak kryje się główna 

przyczyna chaosu i powszechnych 

wystąpień przeciw niemu. ! 

Jesteśmy wychowańcami, którzy— 
choć przeważnie odnosili się do tych 

systemów wrogo — jednak mimowo- | 

[i zżyili się z niemi, i 

To też u nas np. — wb, zaborze ° 

rosyjskim — tylko bardzo rzadkie wy- > 

jątki zdolne są przejąć się zasadami 

republiki demokratycznej, jaką w za- 

łożeniu swem odrodzona Polska sta- 

nowi. ё 

Nasz urzędnik jest wciąż dalej 

„czynownikiem”. Jeżeli jest czlowie- 

kiem miejscowym, tutejszym, to po- 
prostu nie zna innych wzorów, nie 

wyobraża sobie wcale, by można by- 

ło urzędowe funkcje spełniać inaczej, 

niż je pełnił przedstawiciel władzy 
absolutnej — władzy panującej. 

| rzeczywiście przeciętnym typem 

urzędnika jest człowiek, który chce 

„panować”, a w obywatelach wciąż 

widzi dawnych „poddanych”. Ci ostat- 

ni również obywatelstwem swojem 

dotąg jeszcze nie zdążyli się przejąć; 

nietylko nie rażą ich samowładne 

manjery starosty, czy wojewody, ale 

przeciwnie, sami swem postepowa- 

niem wywołują je nawet u urzędni- 

ków importowanych z b. Galicji, gdzie ; 

— mimo wszelkie błędy i brzydoty— 

europeizacja stosunków była znacznie 
dalej posunięta, niż u nas. 

Itu właśnie mieści się źródło 

chaosu. Państwo demokratyczne, za- 

ludnione przez „poddsnych“, a rzą- 

dzone, przez agentów nieistniejącej 

władzy autokratycznej, musi być kra- 

jem niezliczonych nieporozumień, 

których nie da sią usunąć žadnemi 

przepisami, żadnemi wyjaśnieniami, 

dopóki czas nie przerodzi pojęć i nie 

wychowa obywatela, rozumiejącego 

swe prawo do wolności. 
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KABINA 

D r Med. Ginekolog 

A. KARNICKI 
przeniósł się Mickiewicza 28—8, 

telefon 662. 
Przyjęcia od 5 — 6 wiecz. 

  

Dr. D Oisejko 
Choroby uszu, gardia I nosa 

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

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

Fkuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

Ul. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. BE
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Rząd ma radzić nad projektem sana- 
cyjnym. 

Wyjazd w tej sprawie premjera do Spały. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

P. premjer Grabski wyjechał wczoraj do Spały celem przedstawienia 
p. Prezydentowi Rzeczypospolitej rządowych projektów sanacyjnych. 

Powrót p. premjera do Warszawy oczekiwany jest dziś wieczorem. 
W nadchodzący poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie 

Rady Ministrów, na którem omawiany będzie rządowy projekt sanacyjny, 
mający być przedstawłony następnie na czwartkowem posiedzeniu tymcza 
sowej radzie gospodarczej, 

-———— 

W sprawie rokowań handlowych 
z Niemcami. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Z początkiem przyszłego tygodnia odbędzie się w Warszawie pod 
przewodnictwem p. premjera Grabskiego kilka konferencyj, poświęconych 
rokowaniom handlowym z Niemcami. 

W konferencjach wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
i przewadniczący polskiej delegacji do rokowań handlowych z niemcami 
p. Prądzyński. 

P. Prądzyński wraca do Berlina okało pierwszego października celem 
kontynuowania rokowań. 
z W 05 2-4 

Posiedzenie Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów. 

Sprawa podwyżki cen cukru: . 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

W nadchodzący poniedziałek odbędzie się posiedzenie Komitetu Eko- 
ńomicznego Rady Ministrów. 

Przedmiotem obrad ma być wyłącznie sprawa podwyżki cen cukru. 
  

  

Czyczerin w Warszawie. 
Pobyt potrwa trzy dni. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś rano przyjeżdza do Warszawy p. Cziczerin, 
Na dworcu powita go minister Skrzyński w otoczeniu urzędników mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych. 
W godzinach południowych .minister Skrzyński wyda u siebie w do- 

mu na cześć gościa śniadanie, w którem weźmie udział kilka osób, w tem 
poseł Kętrzyński i Wojkow, poseł sowiecki w Warszawie. Po Apiadaniu 

przewidywana jest dłuższa rozmowa polityczna. 
W poniedziałek podejmie śniadaniem p. Cziczerina p. premjer Grab- 

ski. W godzinach popołudniowych przewidywane są dłuższe konferencje. 
Wieczorem odbędzie się u ministra Skrzyńskiego galowy obiad w któ 

rem wezmą udział p. premjer Grabski, członkowie Rządu, przedstawiciele 
Sejmu i Senatu i członkowie Korpusu Dyplomatycznego, przedstawiciele 
świata politycznego, kulturalnego i naukowego stolicy i poseł sowiecki 
Wojkow. 

Pobyt p. Cziczerina w Warszawie potrwa około 3 dni. 

Wykrycie afery szpiegowskiej. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

  

Dowiadujemy się, że centralne władze kolejowe wykryły wielką aferę 
szpiegowską na terytorjum poddyrekcji piałostockiej. 

Przeprowadzona rewizja wykazała, iż kilku urzędników i inżynierów 
prowadziło akcję wywiacćowczą i dostarczało dokumentów mobilizacyjnych 
kolejnictwa polskiego jednemu z ościennych mocarstw. 

W związku z tem odkryciem aresztowano kilku urzędników kolejo” 
wych, którzy, jak się dowiadujemy, są rosjanami, 

  

Układ łotewsko-amerykański. 
RYGA. 25.IX. (Pat). W Waszyngtonie podpisany żostał układ regulują: 

  

Wiadomości poliiyczne. 
Bukareszteński „Uni: 

Prada versul”ogłasza w prze- 
konwencja druku nader zajmują 
węgiersko- cy artykuł organu wę- 
sowiecka. gierskich legitymistów 

„Magjar Ujsag”, napisany z powodu 
oświadczeń Czernowa na kongresie 
Il Międzynarodówki o tajnym węgier- 
sko-sowieck m układzie, zwróconym 
przeciw Rumunji. Organ budapesz* 
teński jest zdania, że jeśliby takiego 
układu nie było, to należełoby go 
wymyślić. Pretensje Rosji do Besara- 
bji są własnością rosyjskich nacjona- 
listów nie zaś bolszewików. Pretensje 
Rosji do Besarabji są zgoła nieuza- 
sadnione zarówno jak i pretensje do 
Bukowiny. Na wypadek wystąpienia 
Rosji przeciw Rumunji, Węgry mus 
siałyby niezwłocznie zająć przejścia 
Karpackie. Rewizji traktstów pokojo- 
wych nie sposób oczekiwać ani ze 
strony mocarstw, aniteż od sprawie- 
dliwości Ligi Nar., to też oświadcza 
węgierski dziennik—trzeba czekać, aż 
ktokolwiek inny trąci nogą ote znie- 
nawidzone układy. Ulczynić to może 
jedynie Rosja, zdążająca ze swojemi 
pretensjami do Besarabjł... W tym 
kierunku— porozumienie z Rosją od- 
powiadałoby jak najzupełniej nastro- 
jom Węgrów w kraju i poza jego gra* 
nicam'. Ciekawą jest rzecz4—zauwa- 
ża Universul—że rząd węgierski do- 
tychczas nie zareagował na oświad- 
czenie Czernowa. (CEPS). 

W węgierskich ko 
sytuacja łach politycznych śle- 

węgier. dzono-z wielkiem za- 
interesowaniem debaty w Lidze Nar., 
przyczem wielkie nadzieje pokładano 
na wystąpienie hr. Apponyego. Od- 
rzucenie węgierskich wniosków do- 
dało tutejszym kołom nacjonalistycz- 
nym bodźca do nowych ataków prze- 
ciw Lidze Nar. i inwektyw przeciw 
Małej Entencie. Pozatem opozycja 
wystąpiła z licznemi rekryminacjami 
przeciw rządowi Bethlena. Stronnic- 
twa socjalistyczne ataki swe zwróciły 
głównie przeciw systemowi podatko- 
wemu, który sprawia, że produkty 
pierwszej potrzeby podrożały o 50 
proc. Wyszło na jaw, że niezamożne 
warstwy ludności węgierskiej płacą 
5 razy tyle podatków, ile płaci wę* 
gierska wielka własność, przemysłow- 
cy i bogaty stan kupiecki razem, a 
więc pół miljarda w stosunku do 
100.000.000 koron. Niezadowolenia, 
wywołanego tą rewelacją, nie potra- 
fiły uspokoić wywody Bethlena, sta- 
rającego się udowodnić, że obecny 
system podatkowy Węgier jest zwią- 
zany zakcją sanacyjną i że ze wzglę: 
dów gospodarczych ziemia wyższemi 
podatkami obciążona być nie może. 
Wobec tego zmiana dotychczasowej 
polityki podatkowej w najbliższym 
czasie nastąpić nie może. 

„aponja Do Bukaresztu przy- 
west ja wek był nowy poseł |apoń 

ski, viscount Kiutomo, 
W rozmowie z przedstawicielem dzien* 
nika „Dimineata” oświadczył on o 
stosunku rządu japońskiego do spra* 
wy ratyfikacji protokółu besarabskie* 
go co następuje: 

Sprawa ta jest natury bardzo de* 
likatnej i jeśli Japonja dotychczas nie 
ratyfikowała protokółu besarabskiego, 
to przedewszystkiem dlatego, że I 
Włochy dotychczas protokółu nie ra- 
tyfikowały. Japonja nie może podjąć 
w tej sprawie stanowczej decyzją 
dopóki nie zrobią tego państwa euro* 
pejskie. Decydującym dla rządu ja* 
„ońskiego jest stanowisko opinii pu- 
blicznej, domagającej się, aby Japo* 
oja nie mieszała się do spraw euro" 
pejskich, które się jej bezpośrednio 
nie tyczą, W kwestji zaś besarabskiej 
Japonja bezpośrednio zainteresowaną 

| nie jes: i nie pozostaje jej nic inne* 

go, jak zająć pozycję wyczekującą:   cy sprawę długów łotewskich w St. Zjednoczonych. Długi wynoszą około 
5 miljonów dolarów, S , |           

"
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Z Ligi Narodėw. Gabinet litewski utworzony. Zakaz. 
Interwencja Lig! w sprawie 

Mossulu. 

Dn. 24 b. m. na posiedzeniu spec- 
jalnem Rady Ligi przychylono się do 
wniosku angielskiego o wysłanie do | 
Mossulu komisji Ligi, która zbadać 
ma prawdziwość zarzutów, czynionych 
władzom tureckim w związku z rze« 
komą deportacją chrześcijan z tery- 
torjum spornego na północ i połud- 
nie od linji brukselskiej. Dzlegat an- 
gielski i sekretarz stanu do spraw 
kolonji Amery zwrócił się do prze- 
stawiciela Turcji o złożenie formal- 
nego zapewnienia, że delegaci Ligi 
zostaną przyjęci na terytorjum spor- 
nem, ckupowanem przez turków. De- | 
legat turecki nie dał na to pytanie 
zdecydowanej odpowiedzi i na tem 
posiedzenie zamknięto. Przewodniczą 
cy posiedzenia p. Loucheur wyrsził 
nadzieję, że odpowiedź turecka wpły- 
nie później. 

Dalszy ciąg obrad. 
GENEWA, 26.!X. (Pat). W dalszym 

ciągu rannego posiedzenia zgroma- 
dzenia Ligi Nar. przyjęto szereg spra- 
wozdań: 

1) co do zaległości w opłatach, 
jskie państwa będące członkami Ligi 
winny uiścić z tytułu swej przynależ- 
ności do Ligi. 

2) sprawozdanie komisji dla spraw 
opjum. 

3) w sprawie kredytów na rzecz 
uchodźców ormiańskich.   Kredyty te wynosić mają około 
900 tysięcy funt. sterl. 

Referenci Brouckere (Beigiz), dr. 
Nansen (Norwegja) i Mac Kinnen 
(Rustraljs) gorąco popierali powyższy 
projekt. 

Pod koniec posiedzenia przyjęto 
jeszcze sprawozdanie dotyczące šrod- 
ków pomocy dla uchodźców rosyjsk. 

Na ten cel przewidziane zostały 
kredyty w wysok. 303 tys. frank. zł.   w 

Większa część uchodźców ma być 
przesiedlona do Ameryki Połudn. 

Zamknięcie szóstego zgromadzenia 
› Ligi Narodów. 

GENEWA. 26.X. (Pat.) Szóste zgromadzenie Ligi Narodów zamknięte zostanie dziś wieczorem przemówienia Przewodniczącego sen. Dandurande. Najważniejszą sprawą znajdującą 
szego posiedzenia jest wybór sześciu 

Dzisiejsze ranne posiedzenie 
finlandzkiego Enckla e podziale wyd 

się na porządku dziennym dzisiej- 
niestałych członków Rady Ligi. 

rozpoczęło się od sprawozdania delegata 
atków Ligi Narodów na poszczególne państwa, wchodzące do Ligi według pewnej skali uwzelędniającej ich moż* ność finansową. 

Galwanauskas (Litwa), Zumeta 
(Urugwaj) skarżyli się na zbyt wielkie 

(Venezeula), Faruandes y Medina 
ciężary nałożone na ich pzństws, do- magając się ustalenia sprawiedliwszego podziału. 

Potych przemówieniach przyjęto sprawozdanie Enckla Ligi Narodów na 1926 rok zamyka SPiSek na przedstawicieli obcych państw 
mujących się od głosowania. Budżet 
się sumą około 23 miljonów franków 

Skład Rady Ligi Narodów ten sam. 
GENEWA, 26.X, 

przednim składzie. 
——————————— 

(Pat.), Rada Ligi Narodów została wybrana w po: 

przy kilku strzy- 

złotych. 
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Z państw bałtyckich. 
Łotwa. Į 

Demonstracja urzędników 
państwowych. 

RYGA, 25.IX (tel. wł.) W dniu 26. 
b. m. przewidywana jest demonstra- | 
cja urzędników państwowych, w któ- | 
rej wezmą udział wszystkie organiza- | 
cje urzędnicze. ! 

Demonstranci w pechodzie uda-' 
dzą się do premjera Celmińsza, któ- 
remu wręczą swe žądsnie, 

Anzlogiczne żądania będą wręczo- 
ne prezydentowi państwa i prezeso: | 
wi sejmu. 

  

Litwa. 

Otwarcie sejmu. 

KOWNO, 25.iX (tel. wł.). W dniu 
dzisiejszym sejm litewski rozpocznie 
swe prace. 

Na porządku dziennym wybory 
prezydjum; następcą dotychczasowego 

„Mawości wileńskie 
Ludwik Abramowicz. Cztery 
wieki drukarstwa w Wilnie. 
1525 —1925. Wilno 1928, Nakła» 
dem i drukiem Lidwika Cho- | 

` mińskiego. 

Ruch wydawniczy wileński z na- 
tury rzeczy obfitym być nie może, 
twórczość rodzima wygasła; jeśli kra” 
ina nasza daje jeszcza autorów po 
dawnemu literaturze polskiej na 
usługi i chwałę, to natchnienie czer- 
pią oni nie z naszej gleby, a nawet 
jeśli to czynią, zamieszkują i drukują 
w centralnych częściach państwa. 

"Tak jest z liłakowiczówną i Szpyr» 
kówną, z Około-Kułakiem, i innemi. 
Ilu w Wilnie mamy autorów, dowie- 
my się chyba z antologji, którą przy: 

;łoruskim Apostołem, później Kniżnicą. 

prezesa Bystrasa, powołanego na sta” 
nowisko premjerz, wysunięto kandy“ 
daturę b. premjera Petrulisa. 

Nowy rząd, chociaż może zostanie 
zatwierdzony przed otwarciem sejmu, 
nie zdąży opracować swej deklaracji. 

Dalej na porządku dziennym stoi 
pierwsze czytanie budżetu ns rok 
1926, który jest zbilansowany w egól- 
nej sumie 2645 mil. litów, t. i. o 5 
mil. większy, niż zeszłoroczny. 

Estonja. 

Kandydatury na stanowisko 
min. spr. zagr. i handlu. 

TALLIN, 25.IX (tel. wł.) Ze źródeł 
oficjalnych komunikują, że prezydent 
Jakson ma wysunąć nowych kandy- 
datów na stanowisko min. spr. zagr. 
i min. przemysłu i handlu, jeszcze 
Przed rozpoczęciem sesji parlamentu, 
aby takowy mógł natychmiast kan- 
dydatów zatwierdzić. 

cy, poczem przedstawia nam wszyst-. 
kie dane, jakie zebrać mu się dało 
o Franciszku  Skorynie, drukarzu 
pragskim i wileńskim w 1525 r. 
pierwszym, który stolicę Litwy obda- 
rzył drukowaną cyrylicą książka, bia- 

Poczem drukarnia ta przestała być 
czynną i nic o losach jej niewiemy, 
prócz przypuszczęń, że późniejsza o 
kilkanaście lat tłocznia braci Mamo- 
niczów, powstała na fundamentach 
tej pierwszej, dzieła połocczanina I doktora medycyny z wszechnicy pa- dewskiej: białorusina Škoryny. 

Po działalności Skoryny, następuje epoka zaniku miejscowej twórczości 

jsowym okresie wahań. 

w tej dziedzinie i nawet dwór Jagiel- | S   lonów, tak liczny i bogaty, drukarza 
nie posiada. Kraków zaspakajał wi- docznie wszystkie potrzeby książko- we Litwy. Dopiero w r. 1575 niejaki |   gotowuje p. red. Czesław Jankowski, 

gdyż są tak cisi i nie reklamujący | 
swych taleatów, że się o mich nie | słyszy na szerokim świecie. 

Książka, której tytuł podaliśmy | 
powyżej, zasługuje by się rozeszła | 
dalej niż obręb naszego partykularza, 
bowiem i treść i wytworna szata wy- | 
dawnicze, polecają ją uwadze ama-! 

Ciekawy to tematl Cztery wieki | 
drukowacego słowz, cztery wieki kul- 
tury, na tej rubieży świata zachod- 
niego i wschodniego, tak różnych 
psychicznie, że kraj, znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedztwie od jed- 
nego i drugiego, musiał przechodzić 

_ dziwne fluktuacje, których odbicie 
znajdujemy po dziś dzień na obliczu 
duchownym mieszkańców. 

Autor we wstępie, skromnie się 
tłumaczy z niedokładności swej pra- 

{ drukuje 

,lniebawem Sfatut litewski w polskim 

Mścisławiec (białorusin) wchodzi w 
układy z bogatemi mieszczanami wi- 
leńskiemi Mamoniczami i w ich do- 
mu wznawia dzieło Skoryny, druku-1 
jąc Psałtir i inne w staro cerkiew. 
nym języku, Statut litewski i dzieła 
pobożne. W 1591 roku ruska firma 

już gockiemi czcionkami 
polską książkę: Uniwersał poborowy 

przekładzie w roku 1619. Niebawem 
jednak koło 1622 r. drukarnia Ma- 
moniczów przechodzi, wedle pewnych 
danych do Bazyljanów. Jednocześnie 
z nią rozwinęła się polsko-łacińska 
drukarnia Mikołaja Krzysztefa Radzi- 
wiłła; być może iż była to przenie- 
siona z Brześcia ksiwińska drukarnia 
Radziwiłłowska, gdzie wytłoczono milę- 
dzy innemi słynną Bblję Radziwił- 
łowską i wiele dzieł kslwińskich, zaś 
spadkobierca Mikołaja Czarnego, Ra- 
dziwił Sierotka, katolicyzmowi swą   

KROLEWIEC, 26.1X, (Gabinet litewski został utworzony w składzie na- 
stępującym: 

Bystras — premier, 
Daukantas — oświata, 
Krupawicius — 

Reynis — sprawy zagraniczne, Karwelis — skarb, 
Śliżys — komunikacja, Koroblis — Sprawiedliwość, 

rolnictwo, Eadzulajtis — sprawy wewnętrzne. 
Były premjer Petrulis został marszałkiem sejmu. 
Sidiskauskas pozostał na stanowisku posła w Berlinie. 

            

Kurs złotego w Czechach. 
PRAGA. (CEPS). Dn. 25 b. m. złoty polski stracił w obrotach oficjal- nych na kursie 24 punkty, obnižając się 

| W ten sposób kurs złctego osiągnął poziom najniższy w całym dotychcza- 
Przyczyną spadku był niski kurs zuryski i znaczna ! ы Z podaż złotego. W obrotach popołudniowych zaznaczyła się jednek znaczna Ale w służbie wesołej nikt 

z 558 па 534t. j. prawie o 5 proc. 

poprawa złotego, który dosięgnął kursu 550 do 555, Szybki powrót złotego 
do do pozicmu poprzedzającego spadek 
interwencji polskiego banku biletowego, 
powyższym poziomie niezmiennie, 

c 

  

przedpołudniowy przypisać należy 
który utrzymuje kurs złotego na 

  

5000 ton węgia polskiego na mieliźnie. 
GDAŃSK. 25 JX. (Pat). Parowiec 

no opuścił port gdański z ładunkiem 
czonego do Gienui, wskutek wielkiej 
półwyspu Helu. Nad uruchcmieniem 

    

włoski „Valsalico”, 
5000 ton węgla 

który wczoraj ra- 
polskiego, przezna 

mgły najechał na mielizoę w pobliżu 
parowca pracuje 9 hciowników. 
a 

Bankiet polski w 

  

Rzymie. 
RZYM. 25.X. (Pat). Wczoraj wieczorem komiserz królewski m. Rzy- mu, senator Cremonesi, wydał bankiet na cześć przybyłych tu przedstawi cieli m. st. Warszawy, prezesa Rady Miejskiej sen. Balińskiego i prezyden- ta miasta Jabłońskiego. Na bankiecie 

polski Zaleski, 
strony włoskiej zaś szereg wybitnych 

byli obecni ze strony polskiej poseł 
członkowie poselstwa i konsulatu polskiego z paniami, ze ' 

osobistości, w tej liczbie przedstawi- ciele ministerstwa spraw zagranicznych i zarządu miasta. 

  

a ннна 

  

Poselstw strzeże wojsko. 

(Telejonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Sofji donoszą, iż tamtejsza policja wykryła spisek, zmierzający do wykonania zamachów na 
stawji. 

Przedstawicieli Polski, Rumunji, Anglji i Jugo- 

Dla wykonania tych zamachów mieli przybyė do Bułgarji teroryści 'z innych krajów. 
Poselstwa wymienionych państw są strzeżone przez wojska bułgarskie. 

            
EEEE 

Dokoła Marokka. 

— — 1] 

Operacje w zatoce Alhucomes. 
MADRYT. 25 IX. (Pat). 

od bombardowania 
Operacje w zatoce 

pozycji nieprzyjacielskich przez askadrę floty i 50 hy- 

Alhucomas rozpoczeły się 

droplanów francusko-hiszpańskich. Pomimo zaciętego oporu nieprzyjaciela wszystkie pozycje zostały zdobyte. Niejednokrotnie dochodziło do walk na bagnety. Nieprzyjaciel, straciwszy wiel 
karabiny maszynowe, ręczne i duże 
kraju. 

ее 

u zabitych, rannych, jeńców, 
zapasy amunicji, 

armaty, 
cofnął się w głąb 

        

  

Churchill w Paryżu. 
PARYŻ. 25.IX. (Pat). Angielski kanclerz skarbu Churchill przybył dziś przed południem do Paryża, 

Włoch. Briand wydał na jego 
zes rady ministrów Painleve. 

firmę poświęcił. Nie przyjmowano 
tam utworów dyssydenckich, ale za 
to Jezuici gorliwie w niej dzieła swe 
drukowali; w roku 1580 Fkademja 
przejmuje tę oficynę dla siebie i tło i 
czy własna wydawnictwa. j 

Późniejsze czasy przynoszą nam ' 
nazwiska Daniela Łęczyckiego i Jana | 
Helbowicza, tych ostatnich spółka | 
trwała do 1600 roku, poczem syn 
Łęczyckiego, Jezuita, drukarnię ojca ; 
do akademickiej przypuszczalnie włą: 
czył. Wychodziły tam polskie i ła- 
cińskie dzieła, polityczne i nebożne. 
Jan i Józef Karcanowie współcześni, | 
małopolanie, drukują dzieła łacińskie | 
i polskie: Cycerona o powinnościach, 
zturm pocieszny Smoleńska, przez 

Bsliazara Ozimińskiego, religijne, pa- 
negeryki, kazania, Skarga, tem dzie- 
ła swoje uwieczniał. 

Idąc chronologicznym rzeczy po- 
rządkiem, wylicza autor przelitną 
drukarnię Wolana, Zborową Świadczą- 
ca się jedynem dziełem  Epistolae 
alliguot etc. Poczem Kasper Wil- 
kowski, Krzysztof Wollamczyk, Sta- 
nisław Sołdz, Melchior Pietkiewicz, Sa- 
lomon i Ulryk Sultzerowie, są to 
wszystko efemerydy, dające jedno, 
dwa dzieła i gasnące po paru latach 
istnienia, 

Od zboru wileńskiego, bierze dru- / 
karnię Jakób Markowicz, odznacza” | 
jący się tem, że Postyllę Reya dru- | 
kuje u siebie po ltewsku, orsz że | 
książki u niego tłoczone, wzorowe | 
są pod względem formy, estetyki i | 
dokładności druku, ' 

Notując mimochodem nazwisko | 
Piotra Kmity, przystępuje autor do 
omawiania działalności Drukarni Aka- 
demickiej, czyli uniwersyteckiej, trwa- 
jącej od 1587 do 1805 r. Kosze | 
Przez drugą połowę XVII i pierwszą 

powracając do kraju ze swej podróży do 
cześć śniadanie, w którem brał udział pre- 

XVill w. prawie bez konkurencji. 
Dzłałałność ta, to dzieła teologicznę, 
podręczniki szkolne i książki nabożne, 
panegeryki i makaroniczne utwory, 
w języku polskim, łacińskim i li- 
tewskim. 

Wśród dzieł tam wydanych facios 
Recum sarmaticorum, Historja zako 
nu, i uniwersytetu również po łacinie 
pozostaną jako wiekopomna pamiątka 
doniosłej roli, jaką w Życiu kultural- 
nem: Litwy odegrała tłocznia akade- 
micka. Dość wspomnieć taki słownik 
polsko-łacińsko-litewski ks. Szyrwida, 
którego wyszło 5 wydań do 1713 r. 
Pod względem techniki, połowa 
XViV w. pozostawia dużo do życze- 
nia, czcionki bywają mięszane, pa: pier bibulasty, ozdób niewiele, a pod 
koniec druk niewyraźny, 

Finslogiczną drukarnią zbiorowych 
sił, była tłocznia Bractwa św. Ducha (1589—1749), która w okresie nisto 
lerancji religijnej za Wazów, weszła 
parokrotnie w konflikt z władzą za 
rozpowszechnianie — „pasgnillusów”. 
Ruskie i polskie drukowano tam 
książki, świeckie i pobożne, Bazyl- 
jańska 1628—1839 r. tłoczy księgi 
cerkiewne į modlitewniki, oraz ka- 
zania i panegeryki łacińskie i polskie. 
Za rządów rosyjskich karana i napo- 
minara z powodu patrjotycznego w 
niej ducha. Wyłącznie dewocyjne są 
wydawnictwa  Frańciszkańskiej dru- 
karni, Wytworną szstą oznaczają się 
druki Pijarskiej, zwłaszcza Kodeksy 
Dogiela, czcionkami francuskiego 
kroju, na doskonałym papierze z 
winietami. Mamy jeszcze druki Mi- 
sjonarskie przygodne, do 1842 r. wy 
dawane, przeważnie dewocyjne. 

Wreszcie, od r. 1805, typografem 
Imperatorskiego Uniwersytetu wileń- 
skiego, zostaje Józef Zawadzki, firma 

W słynnej dotąd Pińszczyźnie przed 
* wieloma laty 

Mieszkał pan bardzo bogaty, 
Co miał psiarnię olbrzymią. 

Cbarty, wyżły, dogi, 
Najrozmaitszej barwy, wielkości siły— | 
Wesoło, ale zgodnie tutaj z sobą żyły, 
Nie doznając niewygód, głodu, ani 

trwogi... 
Bo i psiarnia to byłal.. Istny raj psiej 

braci: 
roboty nic 
prawie— 

Służyło się czasami ku pańskiej za- 
bawie, 

ducha nie 
traci. 

To też wzajemność ustępstw tak była 
uznana, 

Że pan cenił psią wolność, psy słu- 
cbaly pana; 
— starczala 
przestroga, 

Żarcia—cboć się udławić,   
Zbroił pies który 

Bez batoga. 
Była zgoda. Aż raptem, jak w pogodę 

grom, Padł zakaz: ogonami wata merdać 
psom. 

Według bowiem cyrkularza — 
Cbwostem wszelkie machbanie — 

pogardę wyraža. Jakiś czas psy słuchały pańskiego 
! rozkazu. Lecz wkrótce: czy duch psiarni zmie- ) nił się odrazu, 
Czy też ją podjudziła oponentów klika . Dość, że posłuch stopniowo słabnie i 

zanika; 
z nich zaś kłam- 
stwo, zdrada, 

I dawna zgoda przepada. 
Więc pan duma: „Oczywista, i Psom potrzebny moralista”. , Przybył, przemówił, nazwał różne | 

winy, Na złe, dobre, wzorowe rozdzielił psie 
czyny, 

I dowiódł, że moralność obecnie upada. 
Wtem szczeknie jeden z brysiów: 

— £Łatwa, panie, rada: Zamiast prawić morały, cnót bronić 
kijami, 

Pozwólcie nam legalnie merdać ogo- 
nami. 

Benedykt Hertz. 
—. 

A 

Białortej Sowieckiej 
Epidemje. 

Szkarlatyna. W ubieglym miesią- 
cu w Mińsku zarejestrowano 93 wy* 
padki zasłabnięcia na szkarlatynę, 
Miński wydział ochrony zdrowia przed- 
sięwziął szersg środków energicznych 
w celu likwidacji epidemji. Dla cho- 
rych na szkarlatynę przygotowują 
specjalny barak. Zwiększono również 
personel obsługujący chorych na 
szkarlatynę. 

Tyfus brzuszny. W rejonach sa- 
mochwałowiczańskim i puchowiczań- 
skim okregu Mińskiego wciąż wzma- 
ga się epidamja tyfusu brzusznego. 
Okręgowy wydział ochrony zdrowia 
delegował do tych okręgów lekarzy 
sanitarnych, Chorzy na tyfus brzu- 
szny zostaną izolowani. 

„ Stąd wynikają kary, 
1 

  

  
dotąd istniejąca, a której dzieje wy 
magają osobuej książki. Niestety, 
obecni właściciele nie postarali się 
o wydanie takowej, nawet w stulet- 
nią rocznicę swego domu wydawni- 
czego, słynnego przez lat tyle na 
całą Litwę, a który nie przerwał dzia- 
łania i w czasie największego ucisku. 

Licząc się z brakiem miejsca w 
codziennem piśmie, poprzestać mu- 
simy na wymienieniu opracowanych 
przez autora firm: Marcinowskiego i 
Gliicksberga, drobnych z pierwszej 
połowy XIX w. (Mznes i Zymem, Kir- 
kor i t. p.) Poczem omawia autor w 
krótkich słowach Rządu Gubernjal- 
nego od 1816—1915 druki hebrajskie 
i rosyjskie, epokę zmian i wstrząśnień 
1905—1925. Kończąc zajmującą sta- 

|tystykę, z której wyniks, że w 1907 
listniało w Wilnie 35 drukarń z 750 
;pracownikami, obecnie“ zaś mamy 
jich 30, z czego przewaga idzie na 
| żydowsko rosyjskie firmy. Obszerne 
dodatki, wyczerpująca bibliografja i 
skorowidz, oraz liczne winiety i ode 
bitki okładek książkowych, zdobią tę 

| piękną książkę, o której słusznie wy” 
dawca p. Lud. Chomiński pisze we 
wstępie że jej autor, łączy z dosko» 
nałą znajomością przedmiotu, gorące 
umiłowanie _ przeszłości i tradycji 
Litwy. 

Do wydawnictw, omawiających 
dziejs naszego kraju, przybyło dzieło 
niepowszednie w szacie niepospolitej 
tem życzliwiej powitać je winni 
wszyscy ci, którym przeszłość nasza 
obojętną nie jest. 

Ma pierwszej stronnicy, widnieje 
dedykacja dla drogich autorowi 
zmarłych: Tadeusza Wróblewskiego i 
Marjana Abramowicza, którzy wyda* 
nia książki nie doczekali, H. R, 

> . 
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musimy zapalać cztery lampy* 

Nr. 219 (371) 

Anowania Sowiefów. , 
PARYŻ. 25.IX. (Pat.) „Journal” do- 

nosi z Brukseli, że Radek po dwuty- 
godniowym pobycie w Antwerpji, u- | 
daje się do Holandji. Podczas swego | 
pobytu w Antwerpji, obradowel on Zz 
przywódcami angielskiej partji komu: | 
nistycznej nad projektem akcji rewo- 
lucyjnej, zwróconej przeciwko Anglji. 

WIEDEN. 25.1X. (Pat.) „Noue Fre- 
ie Presse” donosi z Bukaresztu, że 
policja odkryła w Galaczu organizac: | 

Besarabji. Znaleziono już przygotowa- 

spiskowcy zostali aresztowani. Moskwa 
przesłała organizacji tej na akcję re- 
wolucyjną 1000 dolarów. 

WIEDEŃ. 25.1X. (Pat.) „Neue Fre- 
ie Presse” donosi z Budapesztu, że 9 
aresztowano tam dotychczas 50 człon* 
ków organizacji komunistycznej, któ- , 
ra na cele wywrotowe otrzymała z 
z Moskwy 100.000 dolarów. Przewi- 
dziane są dalsze aresztowanie. 

Ž Chin. | 

HONG KONG, 25.IX (Pat). Dong: ! 
szą, że sekretarz stanu dla spraw ko*' 
lonji przychyli się do prośby bankie: | 
rów i kupców chińskich o udzielenie 
pomocy materjalnej dla złagodzenia 
kryzysu przeżywanego przez kraj. Na 
cele pomocy przeznaczono 3 miljony 
funtów szterlingów. 

  

    

  

  

  

z kraju i zagranicy. 
Z calej Polski. 

Podwyższenie przemiału żyta. 

Zgodnie z zapowiedzią p. prezy- 
denta ministrów Grabskiego w komi- 
sji senackiej, w najbliższym czasie 
rząd opracuje odpowiednie zmiany 
w projekcie ustawy o ograniczeniu 
przemiału żyta, który to projekt prze- 
słany był jeszcze w roku zeszłym 
przez min. spraw wewnętrznych do 
Sejmu, poczem zmiany te zakomuni- 
kowane będą sejmowi. 

Projekt powyższy ma na celu za- 
oszczędzenie znacznych ilości zboża 
w konsumcji wewnętrznej. 

Poznańska polszczyzna, 

Wychodzący w Poznaniu „Prze- 
gląd Poranny” przytacza szereg wy- 
jatków z aktów tamtejszego urzędu 
mieszkaniowego. Świadczą one, jak 
wielką krzywdę wyrządziło szkolnictwo 
niemieckie mowie ojczystej ludności 
Wielkopolski. 

Oto szereg przykładów. 
„Chciałbym przydziału gwałtow- 

nego mieszkania, ponieważ czuję 
wielki popęd do małżeństwa”. —„By 
podnieść się ze stopnia upadku, ist- 
nieje tylko jedna możliwość: jak naj: 
spieszniejsze dostarczenie mieszka- 
nia, nadającego się do poślubienia 
mojej narzeczonej”. 

„Ja i moja żona jesteśmy rszem 
osiem osób i dlatego *potrzebujemy 
czteropokojowago mieszkania”. 

„Trzy tygodnie siedzę na ulicy i 
czekam, żeby się mieszkanie uwol- 
niło*, 

„Od pięciu miesięcy jestem żo- 
natym, a moja żona jest w poważ 
nym stanie. Zapytuje urząd mieszka- 
niowy: czy musi tak być"? 

„Mam córkę i dwóch synów, a 
wszyscy jesteśmy tak ograniczeni, że 
możemy ustawić tylko dwa łóżka. W 
jednym śpią chłopcy, w drugiem ja 
i moja szesnastoletnia córka, co już 
samo sprzeciwia się kryminalowi“. 

„Ten pokój jest nietylko szkodli- 
wy dla zdrowia, ale podkopuje także 
dobre obyczaje mojego ośmioletnie- 
go syna”. 

„W tem mieszkaniu nie mogę się 
pozbyć ani kataru, ani żony”... 

„Porządne legowisko jest całkiem 
wykluczone, bo jeden musi spać na 
ziemi, co dla stanowiska moralności 
i zdrowia jest głęboko niebezpieczne. 
W tych warunkach jest moje życie 
rodzinne głęboko żałujące”. 

„W tym domu klozet chyli się ku 
starości. Jak na nim siedzę, jestem 
związany z niebezpieczeństwem ży- 
cia“, 

„Mam reumatyzm i czteroletnie 
dziecko. Wszystko skutki wilgoci". 

„W południe kiedy słońce świeci 

Z zagranicy. 
Wielki strajk w Indjach. 

LLONDYN. 24,X. (Ppt). Reuter. 
Według wiadomości z Bombaju wsku* 
tek strajku robotników stanęły wszyst- 

Sprawa długów francuskich w Stanach ©: svośdzie, że ludzie narażeni są 
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Zjednoczonych. 
Nota delegacji amerykańskiej. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Waszyngtonu donoszą, iż wyniki pierwszego plenarnego posiedze: 
nia francusko-amerykańskiego w sprawie długów francuskich w Stanach 
Zjednoczonych były sensacją dnia. 

Wyniki te wyniosły druzgoczące zaprzeczenie optymistycznym nadzie* 
jom p. Caillat x. 

Posiedzenie trwało tylko 10 min. 
Sekretarz stanu Mellon odczytał notę delegacji amerykańskiej, w = 

..rej Ameryka nie zgadza się na to, aby zdolność płatnicza Francji mogła R ana e on Žo Panda 'być brsna pod uwzgę dla ewentuninej redukcji rat płatności. 
Nota odmawia również jakichko 

noty delegacji amerykańskiej. 

Iwiek ustępstw w sprawie procentów, | 
jscy | wreszcie kategorycznie odrzuca wszelką łączność między długami Francji. ; 

ha do 9000 salų odezwy. Wszyscy Delegacja francuska oświadczyła, iż musi mieć czas na rozważenie | 

Następnie przez całe popołudnie delegacja francuska badała notę 
amerykańską. 

Sytuacja uważana jest za bardzo krytyczną, 
Giełda nowejorska zaresgowała 

francuskich. 
Na zapytanie dziennikarzy, czy 

natychmiast znaczną zniżkę walorów 

projekt francuski jest ostatniem  sło- 
wem Francji, Calllaux odpowiada, że w dyplomacji niema nigdy ostatnich 
słów. 

  

LONDYN. 25.'X. (Pat). Dzisiaj w czasie lotów ćwiczebnych zderzyły 
się w pobliżu Royston dwa aeroplany wojskowe. Oba aparaty zostały strza- 
skane, Piloci ponieśli śmierć na miejscu. 

  

  

82 przędzalni tylko 5 jest czynnych. 
Strajkuje ogółam około 150.000 ro 
botników. 

Walka z bezrobociem w Angiji. 

LONDYN, 24.X (Pat), Ministerstwo 
pracy opracowało projekt urządzenia 
6 o miesięcznych kursów dla bezro- 
botnych niefachowców. Kursy obej- 
mować będą rękodzielnictwo i robo- 
ty rolne, Uczniowie pobierać będą 
zasiłki oraz otrzymywać śniadania i 
obiady. 

Aresztowanie przemytników 
angielskich. 

NOWY-JORK, 25.X (Pat). Amery- 
kańska łódź motorowa patrolująča 
„Alabama” zstrzymała lekką szkunę 
angielską „Hazel Herman” i skonfi- 
skowała wieziony przez szkunę zapas 
3900 skrzynek z napojami wyskoko- 

  

-———————   

wemi. Kapitana okrętu i załogę are- 
sztowano, 

Zabobon powodem strasznego 
ы morderstwa. 

Z Madrytu donoszą, że w miej- 
scowości Golada w prowincji Ponte- 
vedra, zamordowano chłopca wsku- 
tek strasznego  zabobonu. Krew 
dziecka miała przywrócić zdrowie su- 
chotnikowi. Zwłoki nieszczęsnego 
chłopca zakopano w stajni. Mordercę 
aresztowano. 

Miny pływające na morzu. 
W ostatnich dniach osoby, kąpią: 

ce się na plaży w Quend we Francji, 
spostrzegły minę wyrzuconą na brzeg 
morza. Mina ta rzucona została w 
morze w czasie wojny światowej. 
Takich min wysoce niebezpiecznych 
dla okrętów, znajduje się jeszcze po- 
dobno mnóstwo nie wyłowionych. 

  

  

„KRONIKA. 
  

Dzis—Kozmy | Damjana Mm, 
Niedziela, Jątro—Wacława Kr. M „Alfa. 

27 Wschód słońca— @ 5 m. 29 
Września Zachód „ —g5m 24 

MIEJSKA. 

— Z posiedzenia komisji te- 
chnicznej. W dniu 25:go b. m. w 
lokalu magistratu m. Wilna pod 
przewodnictwem p. dr. Dembowskie- 
go odbyło się posiedzenie miejskiej 
komisji technicznej. Rozpatrywana 
sprawę projektu bramy w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. Sprawa ta osta: 
tecznie niezostała załatwioną ponie- 
waż p. pr. Kłos, podjął się ne na- 
stępne posiedzenie komisji przepro* 
wadzić niektóre zmiany w planie 
przedstawionym przez projektodaw- 
ców. 

Następnie rozpatrywano sprawę 
budowy elektrowni miejskiej, Posta- 
nowiono podanie p. Konopki z War: 
szawy zaakceptować i sprawę prze- 
kazać komisji finansowej. (i). 

— Posiedzenie komisji tech- 
nicznej. Przyszłe posiedzenie kormi- 
sji technicznej odbędzie się w środę 
dnia 30 go b. m. (I). 

— & Okręgowego Urzędu 
Miar I Wag. Okręgowy Urząd Miar 
i Wag podaje do wiadomości kupu- 
jącym i sprzedzjącym owoce i jago- 
dy, co następuje: 

1. Przy kupnie i sprzedaży jagód 
i owoców winny być używane na- 
rzędzia miernicze rzetelne, legalne i 
posiadające nieprzedawnione cechy 
legalizacyjne (. M., a mianowicie: 

a) przy sprzedaży „na miarę" — 
garnce, zawierające 4 litry, i pół 
garnce, litry i pół litry brzegowe; 

b) przy sprzedaży „na wagę“ — 
wagi i odważniki kilogramowe i de: 
kagramowe. 

Zabrania się przy sprzedaży owo- 
ców i jagód: 

a) używania wszelkich miar nie- 
legalnych a tembacdziej dowolnych: 
misek, kobiałek, garncy rosyjskich i 

  

t B 
b) litrów i pół litrów wąskich 

wskaźnikowych, używanych do mie- 
rzenia mleka, chociażby posiadały 
one cechy legalizacyjne. 

Winni niestosowania się do ni- 
niejszego będą karani sądownie z 
art. 363, 138 K. K. (I). 

— Legalizacja narzędzi mierni- 
czych. Okręgowy Urząd Miar i Wag 
wydał następujące rozporządzenie w 
sprawie legalizacji narzędu mierni- 
czych:   kie przędzalnie indyjskie, Z pośród 1. z dniem 31-go grudnia 1925 r. 

wygasa prawomocność cech legalixa 
cyjnych, wystawionych na narzędziach 

| mierniczych, zalegalizowanych w 
| 1923 г., stosownych w obrocie pu- 
| blicznym w m. Wilnie i narzędzia te. 
aby nadal mogły być używane w o- 
proste publicznym muszą być przed 
1szym stycznia 1926 r. zgłoszone 
do Wileńskiego Urzędu Miar (ul. 
Trocka Ne 10) dla sprawdzenia i o- 
cachowania. 

2. Właściciele przemysłowych | 
bandlowych przedsiębiorstw, zazjdu- 
jacych się w m. Wilnie, winni wyko- 
nać wtórną legalizację narzędzi mier- 
niczych z cechą 1923 roku w nastę- 
pujących terminach: 

1) Przedsiębiorstwa znajdulące się 
w obrębie 2 i 6 Komisar. polic, — 
przed 15,X. b. r.; 2) 5 go kom. pol. 
przed 30.X. b. r.; 3) 4-go kom. pol. 
przed 15.X. b. г.; 4) 3-go kom. pol. 
przed 1.X1. b. r. 5) 1-go kom. pol. 
przed 15.X1. b. r. 

3. Narzędzia miernicze, które 
wskutek używania utraciły przepisa 
ną dokładność i wogóle nie odpowia- 
dają przepisom o warunkach legali- 
zowania, przed zgłoszeniem do lega- 
lizacji, powinny być oddane do na- 
prawy, wyregulowania i zrobienia 
przeróbek, które wykonać mogą kon- 
cesjonowane przez Główny Urząd 
Miar prywatne warsztaty reparacyjne 
narzędzi mierniczych. Adresów tych 
warsztatów, jak również informacji I 
wyjaśnień w związku z niniejszem 
obwieszczaniem, osobom zaintereso- 
wanym każdorazowo udzieli Wileń 
ski (rząd Miar. 

4. Za užywace w obrocie publi- 
cznym narzędzi nieposiadających 
prawomocnych cech legalizacyjnych 
winni będą karani sądownie z art, 
138 i 363 K.K., narzędzia zaś te bę: 
dą skonfiskowane na rzecz Skarbu 
Państwa. (I). 

— Choroby zakaźne w Wilnie. 
W ubiegłym tygodniu t. j, od dnia 
13 b. m. do dnia 19 b. m. Sekcja 
Zdrowa przy magistracie m. Wilna 
zanotowała 50 wypadków chorób za- 
kaźaych. Na tyfus brzuszny chorowało 
9 osób, (jedna osoba zmarła), 2) 'na 
czerwonkę 1 osoba, 3) na płonicę 7 

losób, 4) na błonicę 5 osób, 5) na 
„odrę 13 osób, 6) na ksztusiec 9 
osób, 7) na różę 3 osoby, 8) na ja- 
glicę 1 osoba, 9) na ospówkę 1 oso- 
ba i 10) na tężec 1 osoba. (I). 

Uwadze Magistratu. Mie 
szkańcy ul. Stromej skarżą się, że 
chodniki pełne są tam dziur, że z 
resztek drzewnianego trotuaru ster-   

  

E AS KSI 

„tam na wykręcanie nóg i niszczenie 
obuwie. Rynny nie sięgają ziemi, 
co powoduje w razie deszczu bez- 

i płatne prysznice i podmywanie mu- 
| rów kamienic. 
! Niechby šwietny Magistrat choč 
| trochę zainteresował się tą przecznicą 
| pryncypalnej ul. Ad. Mickiewicza, 
Toć i tu mieszksńcy płacą podatki i 

|mają prawo czegoś za nie żądać. (z) 
|  — Ze szpitali miejskich. Wed: 
| ług statystycznych danych stan szpi- 
jtali pierwszo-półrocze r. b. był na- 
j stępujący: 

8) W szpitelu dla zakaźnych po- 
zostało na 1.1 1925 r. 195 osób, cho- 
rych przybyło 1004 osoby, wypiszło 
się po chorobie 926 osób, zmarła 91 
osobe, pozostało na 1.VII 1925 r.; 
182 osoby, į 

b) w szpitalu św. Jakuba pozo- 

whkłady dla oficerów Rezerwy z za 
kresu nauk wojskowych, Zarząd 
przypomina o konieczności rejestro- 
wania się. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Ujednostajnienie przepisów 
pracowniczych. Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej powołuje do 
życia specjalną komisję, której zada- 
niem będzie opracowanie projektów 
jednolitych dla wszystkich dzielnic 
Rzeczypospolitej ustaw, normujących 
stosunki pracy, (lstawy te zastąpią 
obowiązujące dotychczas w tym za- 
kresie przepisy dzielnicowe b. państw 
zaborczych. Komisja rozpocznie swą 
działalność w najbliższym czasie. W 
skład jej wejdą pzzedstawiciele Mi: 
pisterstwa Pracy I Opieki Społeczjne 
i Ministerstwa Sprawiedliwości, jak   stalo na 1,1 1925 r. 315 osób, przy: 

było 2000 osób, wypisało się po cho: 
robie 1921 osoba, zmarło 118 osób, | 
pozostało na 1.VII 1925 r. 276 osób. | 

c) w szpitelu żydowskim pozosta: | 
lo na 11 1925 r. 190 osób, przybyło | 
1406 osób, wyplsało się po chorobie 
1388 osób, zmaiło 78 osób, pozosta- 
ło na 1.1 1925 r. 130 osób, 

d) w szpitalu dla dzieci pozosta- 
ło na 1.1 1925 r. 100 dzieci, przyby- 
ło 341 dz., wypisało się po chorobie 
303 dzieci, zmarło 26, pozostało na 
1.Vil 1925 r. 112 dzieci. (I). 

Z UNIWERSYTETU. 

— Nowy profesor U.S.B. Drie- 
kanat wydziału sztuk pięknych (SB. 
zaprosił znanego malarza Ludomira 
Slendzińskiego na stanowisko profe- 
sora wydziału sztuk pięknych (I1.S.B. 

— Podwyższenie opłat egza- 
minacyjnych na Uniwersytecie. 
RozporządzeniemM nisterstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z znia 17. IX. 1925 r. L. 8706 iV./25 
opłatyza za egzamina roczne od dnia 
1. X. 25 r. zostają podwyższone trzy- 
krotnie w stosunku do dotychczaso- 
wych opłat, tak iż obecnie opłata 
egzaminacyjna wynosić będzie 36 zł. 

Rozporządzdnie to jest ciosem 
dla całej rzeszy studentów, rekrutu- 
jących się przeważnie z biednych 
sfer społeczeństwa i z trudem zara- 
biających na skromne życie. (z) 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Echo jubileuszu szkolnego. 
Dyrekcje i Rady Pedagogiczne pań- 
stwowych gimnazjów im. kr. Zyg- 
manta Augusta, Elizy Orzeszkowej i 
Joachima Lelewela składają serdecz- 
ne podziękowanie wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia ob: 
chodu dziesięciolecia szkół, a w 
szczególności: J. E. ks. biskupowi 
K. Michaikiewiczowi za nabożeństwo 
w dniu obchodu, J.-E. biskupowi W. 
Bandurskiemu za wygłoszenie kaza- 
nie, p. delegatowi rządu O. Mali. 
nowskiemu, kuretorowi Okr. Szkol, 
Wileń. 2. Gąsiorowskiemn, Jego 
Magnificencji rektorowi U. S. B, M. 
Zdziechowskiemu, członkom Senatu 
U. 5. B., dowódcy | dywizji Legjo- 
nów p. pułkownikowi Popowiczowi 
za zaszczycenie swą obecnością ob- 
chodu, p. Stefanji Grabowskiej i p. 
Kalinoxskiemu za śpiew i muzykę 
podczas nabożeństwa, p. Moczulako 
wl za ofiarowanie kwiatów, policji 
m. Wilna za pomoc podczas defila 
dy szkół, oraz wszystkim przedsta- 
wicielom władz i społsczeństwa, któ- 
rzy w czemkolwiek przyczynili się 
do uświetnienia uroczystości. 

— Zastępca kuratora O. 8. W. 
Dotychczasewy kurator Okręgu Szkol. 
nego Wileńskiego, p. Zygmunt Gą- 
sioronski w dniu 25 bm. udzł się 
do Białegostoku, cełem objęcia sta- 
nowiską kuratora Okręgu Szkolnego 
Białostockiego. Do czasu przyjazdu 
nowomiarowanego kuratora Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego p. A. Rynie- 
wicza, obowiązki kuratora będzie peł 
nić zastępczo naczelnik wydziału St. 
Świderski. 

— Posiedzenie komisji wycho 
wania fizycznego. W poniedziałek 
dn. 21 bm. w kuratorjum Okręgu 
Szkolaego Wileńskiego, odbędzie się 
posiedzenie komisji wychowania fi- 
zycznego. (i) 

— Dyplom uznania. Państwo- 
wa Szkcła Przemysłowo-Haadlowa 
Żeńska im. E. Dmochowskiej otrzy: 
mała od Komitetu Wystawy „Wieś 
Polska“ w Liskowie—Dyplom uznania 
za roboty o motywach ludowych i 
hsfty.(z) 

WOJSKOWA. 

— Pobór do wojska. W dniach 
1—7 października odbędzis się wcie- 
lenie do wojska poborowych rocz- 
nika 1904. (i) 

— zarząd Związku Oficerów 
Rezerwy Okręgu Wileńskiego po- 
daje do wiadomości pp. oficerów 
rezerwy, iż sekretarjat Związku jest 
czynny codziennie od godz. 16 do 
20:ej w lokalu Domu Oficera, przy 
ul. A. Mickiewicza 13. Ponieważ w     

również wybitni znawcy ustawodaw- 
stwa pracy, zaproszeni przez Mini- 
sterstwo Pracy i Opieki Społechnej. 

SPRAWY EMIGRACYJNE 

— Koncesje na przewóz emi- 
grantów. Urząd Emigracyjny po- 
deje do wiadomości, że towarzystwo 
okrętowe Compagnie Generalne Tran 
satlantique (French Line) otrzymało 
od M'nisterstwa Przemysłu i Handlu 
koncesję na rok 1925 na sprzedaż 
biletów okrętowych emigrantom wy” 
jeżdżającym do Ameryki Północnej 
t Centralnej, wobec czego wznowio- 
no zostało w (rzędzie wizowanie 
paszportów emigrantom, posiadają: 
cym bilety okrętowe tego Towarzy- 
stwa, zakupione w kraju lub w 
Ameryce. ; 

Jednocześnie z tem traci moc 
odnośny ustęp komuikatu (lrzędu z 
dnia 3 września w sprawie działal- 
ności omawianego Towarzystwa.(z) 

‚ Z. POLICJI. 

— Stabilizacja st. posterun- 
kowych i posterunkowych P. P. 
Komenda Główna wystąpiła z wnio- 
skiem, dotyczącym sprawy stabili- 
zacji st. posterunkowych i posterun: 
kowych Policji Państwowej, którzy do- 
tychczas nie są objęci ogólną tabelą 
stanowisk. (z) 

  

Z POCZTY. 

— Nowe połączenie telegra- 
ficzne i telefoniczne. Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów zawiadamia, że 
z dniem 11 września br. zaprowa- 
dzono służbę telegraficzną i telefo- 
niczną w agencji pocztowej Cyryń 
powiatu Nowogródzkiego z dnia 17 
września rb. — w agencji pocztowej 
Chotynicze powiatu Łuninieckiego. 

RÓŻNE. 

— „Polska i jej zasoby*. Pod 
tym tytułem wyszedł w Stokholmie 
dnia 18 września rb. dodatek spe- 
cjalny „Svenska Tagbladet" pošwię- 
cony Polsce. 

Pierwsza strona zawiera podobl- 
zny Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Stanisława Wojciechowskiego, 
Premjera Grabskiego I ministra spraw 
zagranicznych Skrzyńskiego, tudzież 
panoramę Wilna z katedrą na pierw- 
szym planie, 

Dalej znajdujemy portret mini- 
stra wojny Sikorskiego oraz szereg 
ilustracji. 

Na treść tego dodatku złożyły 
się wywiady z premjerem Grabskim, 
ministrem Klarnerem oraz artykuły 
na temat sytuacji gospodarczej i fi- 
nansowej Polski. 

Całość numeru uzupełniają liczne 
ogłoszenia najpoważniejszych polskich 
instytucyj między innemi Banku 
Gospodarstwa Krajowego i Targów 
Wschodnich, (to ostatnie ogłoszenia 
zdobi sześć ilustracji). (Pat) 

— Angielskie soboty. Minister« 
stwo Spraw Wewnętrznych wydało 
rozporządzenie o zniesienie sobót 
angielskich tak iż w następną jużso: 
bctę urzędowanie trwać będzie do 
3,30 po poł. (+). ; 

— Podejrzani  kolporterzy. 
D: wiadomości Kuratorium doszło, 
że nieznane mu jednostki obchodzą 
domy prywatne i szkoły i kolportują 
w imieniu Kuratorjium pewne wy: 
dawnictwa. Kuratorium podaje do 
misdomoćci, iż nikogo do tego kol- 
portażu nie upoważniło i z akcią tą 
nie ma wogóle nic wspólaego. (z) 

NADESŁANE. 

— pierwszorzędna restauracja 
„Warszawianka*. Od niedawna w 
swoim Zakładzie rozpoczęła wyda- 
wanie obiadów klubowych. Każdy 
bywalec „Warszawianki” 
ność za nieduże pieniądze zjeść do- 
s'onały, obfity i smaczny obiad przy 
dzwiękach znakomitego kwintetu pod 
kierunkiem skrzypka solisty p. Parusa. 
W tymże zakładzie codziennie od 
godz. 10 wiecz, do 2:ej w nocy Dan: 
<а # jazz-bandem. 3 dni w tygod 
niu konkursy tańców z niespodzian+ 
kami. Zwolennicy taniej i miłej roz-   najbliższym czasie mają się rozpo- 

cząć przy T-wie Wiedzy Wojskowe „ wianki” ul, Wileńska 38, 
rywki zapamletajcie adres „Warsza- 

Т 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. 

W Wilnie. 
— Podrzutek. W dn. 25 bm. przy ul. 

Sierakowskiego znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 2 miesięcy. 

Dziecko skierowano do pizytuliska Im. 
Marji. 

— Czyje koła. W rezerwie Policji 
m. Wilna (ul. Żeligowskiego 4), są do ode- 
brania znalezione dwa koła (I) * 

— Kradzieże. Dn. 25 bm. Mojżeszo- 
wi Polewskiemu, (Subocz 29), skradziono z 
mieszkania przez wyjętą szybę z okna gar- 
Asia bieliznę I obuwie. Straty wynoszą 

zł 
— Dn 26 b, m. Rozalji Gil, (ul. Potok 

24), skradziono krowę wart. 150 zł. 
— Dn. 25 bm. na dworcu osobowym 

Wilno skradziono Józefowi Wzrczykowi, 

Е 

zam. W zaśc. Dubowicze pow. omiiowie | 
kiego, portfel z dokumentami. 

— Dn. 25 bm. o g. 22 nieznani spraw 
cy skradli Marji Wakiel, (ul. Ponarska 43), 
różną garderobę wart. 250 zł. 

— Dn. 25 bm. Cyli Dobe, (ul. Nowo- 
grodzka 28), skradziono 2 pudy cukiu, 40 
zł gotówką oraz Inne rzeczy wartości 
320 zł. i 

Na prowincji. 
— Napad. Mieszkanka zaśc. Budrysz 

ki, Borcikówna powracając w dn. 23 b. m 
z ojcem ze Swięcian, na drodze między 
Swięcianami a Mielegianami zostali zatrzy- 
mąni przez 3 osobników, z których dwaj 
byli uzbrojeni. 

Osobnicy ci zrabowali im 117 zł., ze- 
й garek damski, pleršclonek, rękawiczki | ža- 

к kiet damski, a następnie grożąc im by nie 
: mełdowali w policji — zbiegli. 

— Zlikwidowanie bandy. Przepro- 
wńadzone dochodzenie policyjne ustaliło, iż 
napadu na Ogórka Nochima, Szulkina Ju- 
dela i Szpajera Szmula w dn. 29.VII rb. na 
dredze w odległości 4 klm. od Krzywicz 
dokonali Myćko Jan i Myćko Piotr mieszk. 
zaśc. Mosiowiki, gm. Zosnianskiej, pow. 

  

Duniłowickiego, Kozak Wiktor, mieszk. wsi 
Wytreski, gm. Krzywickiej I Zienko Grze- 
gorz mieszk. wsi Połowiki, gm. Krzywickiej. 

Bandę powyższą zorganizcwal Jan Mi- 
s'un ktėry przez K.O P. został osadzony w 
więzieniu na Łukiszkach, zaš Myčko Piotr 

| zbiegł do Rosji. Myćko Jan, Kozak Wiktor 
i Zierko Grzegorz zostali ujęci I osadzeni 

| w więzieniu Wilejskim. 
! — Ładny synalek. Przeprowadzone 
| dochodzenie policyjne ustaliło, Iż kradzie= 
| ży na szkodę Masalskiego Plotra, (o której 
j pisaliśmy w swoim czasie) mieszk. wsi Ra- 
, kucie, gm. Krzywickiej, usiłował dokonać w 
; dniu 12 bm. jego syn Antoni, który zamie: 
| rzał opuścić dom rodziców 

| ane 

| Ruch wydawniczy. 
| — „Przemysł I Handel". Ukazał się 

nr. 87 czasopisma „Przemysł i Handel", 
"zawierający m. In. b. ciekawy 1 aktuelny 
artykuł p Wł G. p t. Polska prasa gospo- 
darcza, streszczający rezultaty Zjazdu dzien 
rikarzy i publicystów ekoncmistów oraz 
bogaty. dział kroniki z życia gospodarczego 
kraju i zagranicy. 

  

  

  
  

Rozmaiłości. 
Właściwa nazwa. 

Czasopismo „Capital*, wychodzące w 
Kalkucie, opowiada następujące zdarzenie. 

Nowomianowany sędzia urzęduje i za- 
głębia się w plikę papierów. Podnosi gło= 

„wę i ostro patrząc na stcjącego przed nim 
urzędnika, pyta go: 

„O co posądza się tego człowieka? 
Ten odpowiada: „O bigamję, panie sędzio, 
ponieważ ożenił się z trzema kobietami*. 

Sędzia wpada w zadumę, bo przypa 
dek jest niezwykły. 

Po długiej chwili zwraca się znów do 

  

    

R w l 

owego urzędnika I rzecze surowo: 
„Panie, poco Pan właściwie chodził do 

szkoły? 
Proszę zapamiętać ra przyszłość, że 

rężczyzna, który trzykrotnie się ożenił, po- 
pełnił nie bigamję, lecz trygonometrję. (m) 

: Mody. 
Martwy sezon. 

Zdaje się, że wreszcie «obietom moda 
Obecna tak przypadła do gustu, iż nie 
pragrą żadnych zmian Wprawdzie okres 
przedzimowy jest zwykle w dziedzinie mo= 
dy okiesem wyczekiwania, jednakże nowy 
sezon nie zapowiada żadnych rewelacyj- 

* nych niespodzianek. 
Daremnie fabrykanci materjałów I kup- 

cy utyskują na krótkość | wąskość sukie 
nek, na które tak mało wychodzi materjału. 
W porozumieniu z nimi krawcy francuscy 
próbowali wskrzesić modę  Directoire, ro- 
bili także starania, aby kobiety zgodziły się 
na noszenie długich trenów przy wieczo- 
rowych sukniach. Próby te spełzły na ni- 
czem. żaden z lansowanych modeli nie 
miał najmniejszego powodzenia | cbecna 

| moda zwyciężyła. 
Н Teadencja szerokich sukienek iakże ze 
| nika I na zimę wraceją znów obcisłe, wą- 
(skle futeralki, różniące się cd przeszło- 
$ rocznych tem tylko, że są jeszcze królsze 
fi ozdobione jedynie haftem, albo bardzo 
modnymi obecnie mereżkami, które w bo- 
gactwie deseni | wykonania nie ustępują 
koronkom. 

Na codzienne sukienki w dalszym cią- 
gu najmodniejsza jest miękka wełna. Kraty 
„szkockie* nie są już zupełnie noszone, 
Suknie są dwukolorowe t. j. mają prze- 
ważnie szeroki szlak na d le, odmiennego 
od całości kcloru. 

Rękawów suknie wieczorowe | wizyto 
we są w dalszym ciągu pozbawione, suknie 
zaś codzienne mają rękawek króciutki albo 
jeśli długi, to rozszerzający się mocno ku 
dołowi. 

Pyjamy, coraz więcej ustępują miejsca 
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szlafroczkom, przeważnie futrem ozdoblo- 
nych, mało różniących się od domowej 
sukni. 

Czarny kolor zupełnie już nie jest no- 
szony, przeważają barwy pastelowe | zma 
towane. których skala jest bardzo rozległa 

Pantofelki—o coraz bardziej okrągłych 
noskach na niskim obcasie do codziennego 
użytku I na bardzo wysokim do strojnych 
sukien (i) 

  

  

  

  

Ze sportu. 
Dziś w niedzielę o godz. 2.30 popoł. na 

bolsku „Makabi” (Wiwulskiego, róg Rydza* 
Smigłego) odbędą się zawody piłki nożnej 
z serji rozgrywek o złoty oszczep pomiędzy 

K.S.Pl—aP.K.S.I. 
Los szczęścia wydarzył, że się spotkają 

między sobą dwie najmłodsze drużyny, któ- 
re ani razu jeszcze publicznie nie występo- 
wały w tym roku. 

Podczas zawodów przygrywać będzie 
orkiestra policyjna. 

Zawody powyższe poprzedzi spotkanie 
się © g. 11 przed poł. 

Pogoni Il — a Makabi II. (I) 

Replika „Sport. Ki. Święciany” 
Szanowny Panie Redaktorze | 

W 2% 213 „Kuriera WII.” z dn. 20 b. m. 
ukszał się mały „artykulik” pod tyt. „Jak 
to nazwać?” Artykuł ten wprawił w ždzi- 
wienie miejsco sy Klub Sportowy i wywołuje , 
obecnie replikę, którą racz Szan. Panie Re- 

,daktorze pomieścić ra łamach swego po- 
czytnego dziennika. 

Prawdą jest, że miejscowy Klub Sport. 
nawiązał korespondencję jeszcze w sierpniu 
rb. z Klubem Ieteiigencji Prac. w Wilnie na 
temat rozgrywki rzeczowej. Na korespon- 
dencję tą Święciański Klub Sport. otrzymał 
list pana W. Taterzyńskiego, który załącza- 
my z prośbą o przedruk w „Kur. Wil,” łą- 
cznie z niniejszą korespondencją. Na tej 
jednak korespondencji skończyło się wszyst- 

   
    

  

Ne 219 (371) 

ko I Klub Sport. „Święciany” nie dawał ża- 
dnych zgłoszeń o swej zgodzie na rozgryw- 
kę matchu w Święcienach z Klubem Intei. 
Prac. w Wilnie. Pytamy się przeto na tem 
miejscu, co za podstawy kierowały wywoła- 
niem artykuliku „Jak to nazwać*, bowiem 
nikt z Zarządu miejscowego Klubu Sport. 
nie zapraszał Klubu intelig. Prac. i z tego 
tytułu nie może ponosić żadnych konse* 
kwencji. 

Ubraszamy o pomieszczenie tego spro 
stowania z zastrzeżeniem, że w żadną po- 
lemikę przsową nie będziemy się wdawali 
z Klubem Intelig. Prac. w Wilnie, 

i Pozosteję z powsżaniem 2% „Zarząd 
Sport. Klubu Święciany* Rogowski. 

Ś więciany, 24 1X.25. 

  

  

  

{ Giełda warszawska 

z d.26—IX 25 r. Giełda pieniężna 

sprzedaż kupno 

Belgja 26,64 £6,70 26,58 
Dolary 5,95 3,97 5,93 
Holandja 241,26 241,86 240,66 
Londyn 29,07 29,14 29,00 
Nowy York 5,98 6,00 5.96 

Paryż 28,41 28,48 28,34 
Praga 17,78 17,82 17,74 
Wiedeń 84,55 84,76 84,34 
Włochy 24,45 24,51 24,39 
Szwajcarja 115,83 116,12 115,54 
Stockholm 161,20 161,60 160,80 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Frank! fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. pož. konwers, 43,50 
B0/0 proc. Pož. konwers. 70 

| Poż. kolej. | 85—80—85 
Pożyczka zł.  393,181/2 

« Poż. dolar. 65,75 
44/2/0 listy z. T.Kred. Z. przed, 15,50 15,35 
5% listy z. warsz. przedw. 16,00—15,20 
4a 0/0 warsz. przedwoj. 12,65—12,25 
6% obligacje rubl. 15 1 16 r.— 7,25—7,50 
PASIRINKIMAS TE EEST ORAS 

Redaktor Józef Batorowicz. 

  

      

  

Kino „LUX“ 
ul. Mickiewicza 11. 

  

W relach głównych: JADWIGA SMOSARSKA KAZIMIERZ JUSTIĄN i inne. 

  

ANONS II! Od poniedz. 28.IX 25 r. Nadzwyczajny polski obrazi Historja walki 2 ch płcil Dramat łez i krw | 
MOTTO: O miasto zbłocone, ziejące krwawą łuną. Miasto... co, no* 
cy rozniecasz stos ofiarny, stos z ciał i duchów razem splątanych O CZEM SIĘ NIE MÓWI 

Wybitnie sensacyjny, erotyczny dramat życiowy w 8 akt z prologiem wedlug genjalnego utworu Gabrjell Zapolskiej. 

Zupełnie nowy film! 
Ceny od 30 gr. 

Początek o godz. 4ej ro poł. 
  

__|IIKAINIT STEBNICKI 
| POD KARTOFLE 

o ile zostanie użyty w jesieni. 

: KAI N IT STERN IC KI jest najlepszym i najtańszym nawozem pomocniczym 

NA ŁĄKI I PASTWISKA 

0 ile użyty zostanie w jesieni. 

z powodu zawartości siarczanu potasu jest najlepszym 
i najtańszym nawozem pomocniczym 

  
  

  
  

NABYWAĆ MOŻNA: 

w Biurze Sprzedaży Sp. Akc. Eksploatacji 
Lwów, pl. Smolski Nr. 5. 

i we wszystkich firmach i składach rolniczych. 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
@ Wilno, Wileńska 28. ' 

w przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 10—11iod 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; koblece 11—12 
oczu 12—2; uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 10—]2; skórne I weneryczne 11—12 I od 2—3; nerwowe 11—12. 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 
6 a b i n et R оеп tg ena i el e k t ro- le czn i c z y Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 

ne wanny, elektryczny massż. Laboratorjum analityczne, 

Soli Potasowych         
  

Jęczmień 

BROWARNY 
Kupujemy w każdej ilości wprost od pro- 

ducentów, chcąc uniknąć zbytecznych 

  | Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

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

Podanie, of rty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie, 

Ceny bardzo przystępne. 

PIRTIES ITT NORIU ATR ITS SS ESET RET 

Celem zapoznania'Rvutynowana 

Jęczmień 
    

Salka 5 pokoi z kuchnią 
przedpokojem do wynajęcia od gospo- 
darza po wykończeniu 
okolicy 

remostu. W 
Kzlwaryjskiej niedaleko od 

elektrowni. Roczne komorne 1400 zł. 
Tamże wyremontowany duży pokój; o 
3 oknach z małem przedpokojem bez 
wygód. Informacje bliższe w Burze 

Reklamowem, Garbarska Nr. 1. 

Do wynajęcia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

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

skiego od 9 do 3 po poł. 

  

Piękność i powab 
Eliksir na loki i fale, emalja na twarz, 
krople nadające zmęczonym oczom 
pełen życia djamentowy blask i inne 
ostatnie nieznane kosmetyczne no- 
weści. Żądajcie katalogów, załączejąc 
znaczek pocztowy. Labor, skrzynka 

pocztowa 61. Bydgoszcz, 

  

AGENTA 
zdolnego, dobrze wprowadzonego w Warszawie | 
na prowincji do sprzedaży farb drukarskich i litogra 
fcznych poszukuje Fabryka Farb. Refiektuje się tylko 
na pierwszorzędną siłę fachową, ktćra byłaby w sta- 
nie udzielać drukarzom odpowiednie rzeczowe wy- Jašnienia w tym kierunku. Oferty pod „Fachowlec“ 

Powszechne Biuro Ogłoszeń Fredry 4. 

MIREILATS TR TIK STT SRS ENTERT 

Do sprzedania MYŻEŁ ao pUJEĘ 
rok i siedem miesię- | ble i płacę dobre ce- 
cy— ułożony do polo» | Dy. Wileńska Nr. 8 

  

wenia na ptactwo. m. 6. 
Wiadomość w Ка- 
wizrni „Podzamcze” 

Sprzedaje się 
gar itur miękkich mebli, 
szefa i tremo, razem 12 
Sztuk zu cenę 400 zł. 
Oglądać możne: ul. Kró: 
lewska I —2, W. Maciu- 

ul. Królewska Nr. 9. 

  

pośredników. Oferty i próbki. 

Grodno, Północna 6 „S4AWA%. 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

Biuro Reklamowe 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

  

  

  
  

I przekonania o niezawodnym skutku „„,Crin* 
febrykowanym pod nadzorem powag naukowych, 
które to tabletki usuwają radykalnie wypadanie wło- 
sów i wzmacniają ich porost, przyczyniają się zatem 
do osiągnięcia bujnych i pięknych włosów, przesy- 
łamy (Il tylko do 1 listopada r. b.) z powołaniem 
się na gazetę niniejszą franko, włącznie opakowania. 
jeden słoik tabletek .CRIN” wystarczających na ku- 
rację 6-cio tygodniową, za nadesłaniem zł 6. 

Po 1 szym listopadzie do nabycia tylko przez 
apteki, składy apteczne i perfumerje. 

„ESKA* Fabryka Chemiczna, Poznań, ul Ra- 
tajczaka 2, tel. 3532 P.K,O Nr. 204—491. 

Prospekty na žądenie darmo I f anko. 

000 
Krzewów najprzedniej- 
szych róż do sprzeda- 
nia w dowolnej ilości. 

Antokol 135, Sienkiewicz. 

    

Mantzycielka 
| studentka uniwersytetu 
udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

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

szki Ne 8 m. 4. 
aaa 

Wypożyczalnia 

Ksiąžn'cy 

Zawalna 1. 
od 11 — 6. Kaucja 3 zł. 

Abonament 2 zł. 

Stale uzupełniana Lektu-   ra szkolna. 

Mędiny wiejskie 
grzyby suszo;e poleca: 

DHP. „ŚWIT” 
ul. Wilenska 23. 

  

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

Do sprzedaną 
maszyna do szycia 

w dobrym stanie, 
(ul. Połocka) Trakt 

  

  Batorego 3.   
klewicz od 5 do 6 ppoł. 

ZGUBIK6Ś 
metry- 

dowód DKODISIY, we; tub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 

dnictwem ogłeszenia w 

Kurjerze Wiieńskim 

  

  

Polska Drukarnia 

łakładowa 

„LUX“ 
WILNO, 

nl. Żeligowskiego I. 
  Wydawn w imiacin współwień lziali sduał Baierowiaz,     

PO CZA RICA 

 


