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Dr. JÓZEF 

odprawione zostanie w sobotę dn. 3.X.25 r. o godz. 10 rano poczem pogrzeb na cmen- 
tarz Bernardyński na które to s nutne obrzędy zapraszają ogół polskiej młodzieży aka- 
demiekiej. U. S. B. 

Niemiecka 22, telef. 605, 
kraju | zagranicą. | 
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KAZIMIERZ ZIEMACKI 
Prof. zwyczajny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, b. Rektor tegoż Uni- 

wersytetu w okresie jego orzanizacji po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony SS. 
Sakramentami zasnął w Panu dn. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wielkiej 24 do kościoła Św. Jana 
odbędzie się w piątek dn. 2.X.25 r. o godz. 5 pp. Nabożeństwo żałobne przy zwłokach 

(0 września 1925 r. 

(—) Wiłeński Komitet Akademicki 

(—) Zarząd Bratniej Pomocy Polskiej 

Młodzieży Akademickiej U.S.B. 

Zadania chwili. 
Goduym pochwały jast fskt, iż pra- 

sa polska poświęca ostatnio wiela 

miejsca dotychczas przez nią z8p0Z- 

nawanym zagadnieniom gaspodar- 

czym. Wszelkie tego rodzaju publi- 
kacie dziennikarskia noszą jednak wy- 

reżne piętno krytyki i negacji. 

Czas skończyć г bezplodną ne- 
gacją i przejść do wskazań pozytyw 

nych. 

Niestety, demagogja i obłuda sta- 
ły się udziałem .zarówno społeczeń- 

stwa, jak I sfer rządzących. Dotych- 

czas ani rząd, ani Sejm nie czyniły 

wysiłku, by dotrzeć do jądra przesile- 

nia | zdobyć się na należytą ocenę   
sytuacji. A ocena ta bardzo -pomyśl-. 

ną nie jest. i 

Otwarcie i bez ogródek powiodzieć , 
należy, iż położenie Polski w chwili 

obecnej jest nad wyraz ciężkie. Stol-, 

my w obliczu katastrofy gospodar- 

czej, która nam bezwarunkowo grozi, 
jeśli nie uświadomimy sobie istotne- | 

go stanu rzeczy. ; 
Przedewszystkiem stwierdzić nale- 

ży, iż największą naszą bolączkę go- 

spodarczą,-brak kapitalėw obrotowych 

i inwestycyjnych — da się usunąć 

wyłącznie przy pomocy pożyczki za- 

granicznej. Inaczej twierdzą tylko de- 

magogowie, nadużywający patrjotycz- 

nych interesów dla własnej popular- 

ności. 
Korzystanie z pożyczek zagranicz- 

nych jest zresztą zjawiskiem normal- 

nem w życiu państw europejskich. - 

Toć Rzesza Niemiecka zdołała wyjść 
z opresji inflacyjnej tylko dzięki po- 

życzce zagranicznej. Rzecz inna, że 

my dotychczas, mimo usilnych zabie- 
gów ministra Skrzyńskiego, pożyczki 

zagranicznej dostać nie możemy,a to ze 
względu na istniejący w Kraju stan 

niepewności, przypadkowości i chao- 
su. To też najważniejszem zadaniem 

chwili bieżącej jest stworzenie wa- 

runków, umożliwiających przypływ do 

kraju kapitałów zagranicznych. 

Należy przyznać, że pożyczka za-, 

graniczna nakłada bardzo poważne ы 
ciężkie obowiązki na społeczeństwo. | 
Niema jednak na to rady. Pożyczka | 

zagraniczna jedynie jest w mocy de- 

cydować o losach naszej gospodarki 

państwowej. 
Następną bolączką są zawartę 

przez Polskę traktaty handlowe, któ- 

|ważnie wynikiem braku normalnych | 

re służyć mogą, jako klasyczny wy* 

raz panującego u nas bezhołowie. To 

też słusznie pisza jedno z pism war- 

szawskich: Szukamy sojuszów z na|- , 
bardziej oddalonemi narodemi: tur- 

kami, Japończykami, chińczykami etc., 

nstomiast nie mamy zrozumienia, że 

podstawą dla zdrowej polityki zagra” | 

nicznej jest porozumienie się z naj- 

bliższymi sąsiadami. Bo istotnie: 

z kim nia zawarliśmy traktatów? 

Nanet z  lslandją, Persją.  Nie- 

mamy natomiast traktatów handlo: ! 

wych ani z Rosją, ani z Niemcami, 

ani z Litwą. 
Jast publiczną tajemnicą, że u-. 

jemny nasz bilans handlowy jest prze: , 

stosunków handlowych z naszymi 

bezpośrednimi sąsiadami. Że traktat 
handlowy z Francją nie przynosi nam 

zgoła żadnych korzyści, o tem zby» 

tecznie się rozwodkić. 
Walka z zachłannością niemiecką 

i rosyjską nie może być przeszkodą 

do zawarcia traktatów handlowych z 

sąsiadującemi z nami państwami, 

które stać się mogą wyłącznymi pra: 

wie odbiorcami naszego eksportu. 

Radykalne więc reformy, zarówno 

w polityce zagranicznej, jak i we 

wnętrznej, sprowadzające się do usta- 

lenia normalnych stosunków z naszy- 

mi bezpośrednimi sąsiadami, jak i za- 

panowania u nas praworządności sta- 

ją się nakazem chwili. 

Z drugiej |ednak strony należy 

stwierdzić, że dotąd traktujemy pań- 

stwo jako pojęcie abstrakcyjne, a nie 

jako organizację obywateli, mających 
pewne wspólne celę i zadania w žy- 

ciu międzynarodewem. 

Liczba świadomych swych praw i 
obowiązków obywateli jest u nas zni- 

komo mała. Nie zdradzamy zupełnie 

zrozumienia tej elementarnej prawdy, | 

że nie może być dobrze obywatelom, 

gdy źle się dzieje w państwie i na- 

odwrót. Nauka o obywatelstwie win- 

na wejść do programu wszystkich 

szkół, poczynając od powszechnych. 
Co się tyczy budżetu, to obowią* 

zywać winna zasuda: wedle stawu 
grobla. Zasada ta z konieczności za- 
stosowana też być musi do dwóch 

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

  

, kredycie, 

  pozycji budżetowych, które uchodziły, 
dotychczas, jako niemożliwe do ob-j ; 

cięcia. Są to: wojskowość i oświata. —nistracji tutejszej, cały szereg nau- handlowego z Niemcami, 

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

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. być przez administrację zmieniane dowolnie. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

NAKŁADEM LUDWIKA CHOMIŃSKIEGO 

в 

wyszła z druku 

Luowik A ABRAMO wiczA | 

CZTERY WIEKI OROKARSTWA w WILNIE (5-14) 
Do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach. 

ODCZYT P. STEFANA KADERA 
„Dmiśny społeczne wskutek zmiany wartości pieniędzy 1 loci ich obiegu”. 

Odbędzie się w piątek dnia 2X r. b. o godzinie 

Cena 9 zł., na papierze kredowym 13 zł. 

8 wiecz. w lokalu Stowarz. Techników (Wileńska 33). 

  

      
      
    

  

czycielsk wiejskich pobiera już od 
"dłuższego czasu pensje, nie mając 

możacści wykładania z powodu bra- 

ku lokali szkolnych. I tak na każdym 
kroku zaznacza się dysproporcja mię- 

dzy naszemi możnościami, a ambi- | Salus Reipublicae suprema lex 
cjami. esto, nie byłaby pustym tylko dźwię- 

Czas najwyższy skończyć z urzę- kiem. 

dowym optymizmem i blagą komu- | Sejm nie może być usunięty po 

nikatów ministerstwa skarbu, dowcip- za nawias życia państwowego, jak to 

nie nazwaną przez krakowski „Prze-, się działo dotychczas. Wszelkim peł- 

gląd Kupiecki” „wiatrologją”. nomocnictwom, jako zamaskowanej 
Kraj domaga się całego szeregu formie dyktątury, godzącej w podsta- 

śmiałych i konsekwentnych reform. | wy ustroju demokratycznego, poło” 

Jednocześnie skończyć się musi | żony być musi kres. 

niedocenianie czynnika psychologicz- Bądźmy konsekwentni. Jeśli skłon- 
' nego. ni jesteśmy uznać bankructwo parla- 

Zasczna redukcja budżetu i apa* , mentaryzmu, to Idźmy za radą p. Ca- 
ratu administracyjnego, tudzież inne jta ze „Slowa“ i zaprowadžmy w Pol- 

reformy zastosowane do wymogani į sce monarchję. 

naszego życia gospodarczego wywo- Jedynie konsolidacja wszystkich 

„łać mogą niemal rewolucję w umy* sił żywotnych i państwowotwórczych 

słach, przyzwyczajonych do blegi i, kraju, oraz daleko posunięta ofiarność 

demagogii. To też powołanie do ży- ze strony społeczeństwa, przejętego du- 

cia rządu parlamentarnego, odpowie- | chem obywatelskim, wyprowadzić mo* 

dzialnego wobec społeczeństwe, sta* gą państwo nasze na szerokie tory 

je się koniecznością państwową. rozwoju gospodarczego. 

Sejm musi się wyrzec wszelkich 

osobisto-partyjnych ambicji i trawią: 
cej go demagogji. Powsteć musi w 

Sejmie trwała większość, zdolna do 

państwowotwórczej pracy, dla której 

zasada rzymska: 

Winno też nastąpić uproszczenie 

systamu administracyjnego, jaxo też 
znaczne redukcje aparatu urzędni- 

czego na wzór Austrji, gdzie ostatnio 
usunięto 10 tysięcy pracowników pań- 

stwowych. ; 

Rzeczą crganisg ji gospodarczych 

będzie zająć się zagadnieniami zwią- 

zanemi z ulepszeoiem tachniki, po 

większeniem I potanieniem produkcji, 

co jast możliwem tylko przy tanim 

powiększeniem eksportu, 

tudzież organizacją pracy, mającej na 

celu zwiększenie jej wydajności, i 

Nie należy przypuszczać, iż je” 

steśmy zupełnie odosobnieni. Cala 

niemal Europa, gospodarczo ściśle 
zależna od Stanów Zjednoczonych, 

przeżywa b. ciężkie chwile. W  nie- 
małym taż kłopocie znajduje się po- 

tężna Anglja, której bilans płatniczy 

i handlowy jest również ujemny, Mu- 

si ona ponadto utrzymywać stałą ar- 

mję, składającą się z 1'/e miljona 

bezrobotnych. Nawet waluta angiel- 
ska nie jest wolna od mniejszych lub 

większych odchyleń na giełdach świa- 

towych. | 

Jedynie dwa państwa w Europie , 

mają czynny bilans handlowy, miano- 

M.G—n. 

  

Posiedzenie inauguracyjneRady Gospo 
darczej. Exposė p. Premjera. 

wicie: Francja i Czechosłowacja. ММ , (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
mo to, w żednem z państw europej- . Wczoraj w godzinach południowych adbyło się Ministerstwie Sksrbu 
skich kryzys gospodarczy mie przy- posiedzenie Inzuguracyjne Rady Gospodarczej w pełnym składzie członków, 
brał tak zastraszających rozmiarów, wynoszącym blisko 110 osób. 

jak u nas. į Po zagajeniu obrad zabrał, głos p. Grabski, który w przeszło 2-godzin- 

'nem przemówieniu zobrazował obecną sytuację gospodarczą. 
Niema jednak powodu do lama- , Exposė p. premjera było właściwie powtórzeniam tego wszystkiego, 

nia rąk. Polska ma wszelkie warun- co powiedział on niedawno na posiedzeniu senackiej komisji skarbowo- 
ki po temu, ażeby stać się mocar- ' budżetowej. 
stwem. Przemawia za tem rozległość | Premier nie przedłożył żadnych projektów sanacyjnych, które jak to 

i bogactwa neturalne kraju, tudzież podajemy na innem miejscu, są dopiero przedstawione dla obrad w Min. 
Skarbu. 

wystarczająca liczba ludności. Musl- Między innemi premjer zaznaczył, w związku z projektowannemi po- 
my się tylko nauczyć mądrze gospo* życzkami zagranicznemi, że nie pójdzie na żadne koncesje polityczne, na* 

darować. Pozatem stanąć musimy na tomiast byłby skłonny zabezpieczyć te pożyczki na monopolach państwo- 

twardym gruncie rzeczywistości, po- "wych przez ewentualaą dziarżawę lub nawet zarząd tychże monopoli. 

zbawionym szkodliwych iluzji Po przemówieniu p. premjera postanowiono, na wniosek pos. Wierz- 
S 'bickiego, przerwać posiedzenie do dnia następnego, w którym to dniu ma 

Za wszelką cenę chcerny podążyć ' się odbyć dyskusja nad wygłoszonem wczoraj expose. 
za postępem świstowym i dorównać | Pozatem p. premjer udzielił w szeregu poważnych konferencyj od- 

zachodniej Europie, a nie zdajemy powiadając na zapytania poszczególnych uczestników narady. 

sobie sprawy ze swoistych warunków, \ № 

w których znejduje się odrodona Wznowienie rokowan polsko-niemieckich 
Polska. W ciągu kilku lat chcemy (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

nadążyć za innemi państwami euro- P 4 
polska delegacja do rokowań handlowych z Niemcami pod przewo 

pejskiemi, która miały do dyspozycji nietyem p. Prądzyńskiego przybyła wczoraj do Berlina celem kontynuo- 
okres 150 lat, ckres naszej niewoli. | wania rokowań. 

Przykład: powszechna wozy Jak się dowiadujemy, osiągnięcie porozumienia nie przedstawia obec- 

Wprowadzenie jej w życie jest nie- | nie pogan rank az: A p z bliskiem zawarciem. prowi- 

zorjum ba & 
wątpliwie rzeczą dofiosłą I godną, ) Kwestja osiedlenia się Niemców w Polsce, która dotychczas wywoły- 

pochwały. Ale, jak nam opowiadał | wają największe trudności, ma być, jak się informujemy, zdjęta z porządku 
jeden z wyższych urzędników admi- obrad i będzie dopiero wznowiona przy zawarciu definitywnego układu 
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* sprawie ukladu czechoslowacko-nie- | 

    

iadomości poliyczne. 
Z Waszyngtonu do* | 

Regulacja noszą: Podkomisje fran: ! 

RES" cusks i amerykańska - 

Rmerych, do spraw długów  zre-! 
dagowały tekst układu, 

który przedstawia w dniu dzisiejszym ' 

obu komisjom. ; 

Na zasadzie tego układu Francja 
będzia płaciła wciągu pierwszych 

pięciu lat raty roczne w wysokości 
40 miljonów dolarów, wciągu sied-. 

miu następnych lat raty po 60 mil-; 

jonów dclarów wreszcie wciągu o | 
statnich 50 Ist po 100 miljonów do-, 
larėw. 

Wobec tego, że powyższy system 
spłat został ustalony na podstawie 
obecnej zdolności płatniczej Francji, 

oba rządy będą z kolei wspólnie 
badały, czy spłaty te nie przekracza- 
ja wzmiankowanej zdolności płat- 
niczej. 

Inna klauzula przewiduje, że o: 
ileby spłaty długu miały zbytnio 
wpłynąć na zniżkę kursu franka, 
Fracja może opuścić spłaty w ciągu 
dwuch lat w pierwszym okresie i 
wciągu trzech lat w drugim okresie, 
płacąc jednak procenty odobu spłat. 

Komisja amerykańska jest zdania, 
że zaproponowana przez delegację 
francuską wysokość plerwszych rocz- 
nych rat jest zbyt niska. Caillaux 
zawiadomił Kellona, że odwiedzi go 
popołudniu, Słychać, jakoby amery- 
kanie mieli zaproponować raty rocz* 
ne w ciągu pięciu lat w wysokości 
40 miljonów dolarów, po tym zaś 
terminie miałyby się zebrać ponow- 
nie komisje, celem zbedania Ao 
acji. 

Niektórzy członkowie komisji są 
zdania, że rokowania nie zostaną zk- 
kończone w dniu dzisiejszym, i że 
w wyniku dzisiejszej konferencji me; 
gą nastąpić jeszcze pewne zmiany. 

Medjolański dziennik , 
Udział Mus- „Sarra” donosi, że je: 

per o eż s żeli Mussolini zdecydo: 
pak wałby się na wzięcie , 

udziału w konferencji, ; 
to ta musiałaby się odbyć w miejs- 
cowości włoskiej. ł 

Pismo uważa za wykluczone, aby 
Mussolini wziął udzieł w tej konfe- | 
rencji ze względu na to, że ua niej; 
poruszone będą węrawdzie ważne | 
kwestje pokojowe, lecz nie będzie się | 
ona zajmowała kwestjami któreby lu- | 
teresowały bezpośrednio Włochy. | 

„Prager Tageblatt" 
Układ arbl dowiaduja stę z Berli- 
trażowy Cze- n„ że poseł niemiecki | 

w Pradze Hoch, który | 
wezwany został do Bar- | 

lina odbył naradę ze Stresemanem i 
szeregiem wyższych urzędników Mi- 
nisterstwa Spraw zagranicznych w 

    

mieckiego, dotyczącego arbitrażu. 
Jak donosi tenże dziennik, ewen- 

tualny pakt niemiecko-czechoslowac- 
ki byłby analogiczny do traktatu ar- 
bitrażowego zawartego z Finlandją. 

Vei kūnų ор у 
Lawierający przeszła 7000 kalori 

POLECA: 

Wil. Syndykat Rolniczy 
S-ka Akc. w Wilnie. 

Zawalna Nr, 9, tel. 323. 

    

Wolna trybuna. 
Rozważania na czasie. 

Jakkolwiek nie we wszystkiem 
zgadzamy się z sz. autorem, za- 
mieszczamy jednak artykuł ten, 
jako poruszający sprawy Istotnie 
aktualne, a oświetlone tu śmiało 
1 oryginalnie. Red. 

Daleki jestem od odmawiania p. 
Grabskiemu dużej teoretycznej wie- 
s" energji i dobrej woli, które od- 

na usługi Ojczyzny, a których 
koroną jest (a raczej była) stabiliza- 
cja złotego. Nie udało mu się jednak 
dotąd pogodzić teorji.z praktyxą Ży- 
cia I obecny stan państwa jest nis- 
pokojący. 

„Irren ist menschlich”—powiedział , 
taki majster od rozumu jak Górha— 
a głos ludu, oparty o doświadczenie 
wieków wyraża się szorstko lecz tra- 
fnie w przysłowiu— „Die Theoreticker 
wissen alles—kónnen aber gar nichts”. 

Wniosek z tego jasny, że i mą- 
dremu działaczowi potrzebna oświe- 
cona kontrola dla zwrócenia jego 
uwagi na błędy i omyłki tak w pra 
wodawstwie jak i w administracji— 
i to we właściwej chwili—a nie, —jak 
zwykle u nas: po czasie grzmi okrzyk 
„Hejże na Soplicę”! 

Sejm i prasa mają obowiązek o- 
wej kontroli,   

“Ki ak Ri E: Rio EE NS 

ba oj ań Kami. 
PARYŻ. 1.X. (Pat). „Le Matin" stwierdza, że wizyta Cziczerina w War= 

szawie stanowi ważne zdarzenie polityczne. 
Dziennik przypomina, że zresztą od dłuższego |uż czasu niema do" | 

niesień o zajściach granicznych, prowokowanych pizez bolszewików, a prze- 

* mysł połski otrzymał poważne zamówienia w Rosji. 
Zmiana frontu sowieckiego zmniejszy, zdaniem dziennikz, wydatnie 

możliwości rewanżu niemieckiego, co stanowi bezsprzecznie fakt pokojowy, 
którego korzystne wpływy dadzą się odczuć w Locarno. 

Wywiad „„Neue frele Presse”. 

WIEDEŃ. 1.X, (Pat), „Neue freie Presse” zamieszcza rozmową swego |, 

warszawskiego korespondenta z Cziczerinem, który na zapytania, jakie bę- 
dą skutki jego wizyty w Warszawie, odpowiedzizł, że przedewszystkiem 
mają być poczynione pierwsza kroki w celu sfinalizowania traktatu handlo- 

wego. 
Następnie będą załatwione wszystkie pozostające, a wynikające z trak- 

tatu ryskiego kwestje. 
Dalszy rozwój stosunków wyniknia z tych rokowań. 
Skoro uda się doprowadzić do porozumienie, wówczas będą ustalo:e 

linje wytyczne polityki na przyszłość. Nakoniec Cziczeria wyraził nadzieję, 

że jego wizyta w Warszawie doprowadzi do zbliżenia między rządami So: 
wietów a Polską, 

iFiemcy się niepokoją. 

WIEDEŃ. 1.X. (Pat). „Neue freie Presse” zamieszcza w depeszy z Ber- 
lina następujące uwegi na temat wizyty Cziczerina w Berlinie. 

Koła polityczńe Niamiec zostały poinformowane, że rozmowy Czicze- 
rina z ministrem Skrzyńskim nie wyszły poza ramy dyskusji programowej 
co do stosunków polsko-rosyjskich I, že w Warszawie nie zawarto żadnych 
przygotowawczych umów, któreby cdpowiadały żądaniom Polski. 

Rząd niemiecki kładzie nacisk na to, że rokowania w sprawie paktu 
gwarancyjnego z mocarstwami zachodniemi nie zmienia w niczem stosun- 
ku Niemiec do Rosji i, że Niemcy stoją nadal na stanowisku traktatu za- 
wartego w Rapallo. 

r. Stresseman miał już sposobność zspewnić Cziczerina, że rząd nie- 
miecki bezwarunkowo nie wstąpi do Ligi Narodów, jeżeli przedtem nie 
będzie ustalona odpowiednia interpretecja artykułu 16 paktu Ligi. 

„iIzwiestja'* uspakajają Niemców. 

MOSKWA. 1.X. (Pat). (Rosyjska agencja talegraficzna). Pisma wyrażają 
zadowolenie z powodu przyjaznego przyjęcia Cziczerina w Warszawie. 

„Izwiestja” wskazują na to, że polepszenie się stosunków między Pol- : 
ską a Rosją Sowiecką będzie uważane przez wszystkich prawdziwych grzy- 
Jaciół pokoju za środek do zażegnania niebezpiaczeństwa wojny. 

Niebezpiaczeństwo paktu gwarancyjnego, jak stwierdzają „Izwiestja“ 
leży w tem, że Anglja próbuje użyć państwa ościerne dla zwalczania unii 
sowieckiej, jak również Niemcy celem przemarszu wojsk sklerowanych 
przeciwko Rosji Sowieckiej w wypadku wojny między Polską a Rosją. 

Niemcy muszą okazać zrozumienie dla usiłowań dyplomacji sowieckiej, 
dążących w kierunku przywrócenia stosunków pokojowych z Polską. | 

Dyplomacja ta wyklucza sytuację, w której Niemcy miałyby spełniać 
rolę szańca angielskiego podczas polsko-rosyjskiego starcia. : 

Te wszystko dowodzi, że przyjęcia Cziczerina w Warszawie nie należy 
umeżać za demonstrację antyniemiecką, zaś za drogę prowadzącą do sta- 
bilizacji pokoju. 
    

Konferencja w Ministerstwie: Skarbu. 
„(Telefone od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczorsj wieczorem oubyłą się w Ministerstwie Skarbu konfetanca 
pod przewodnictwem p. premjera Grabskiego z udziałem min. przemysłu 
i hendlu Klarnera, podsekretarza stanu w min. przemysłu I handlu Doleżala, 
wicemin. skarbu Karśnickiego, dyr. departamentu min. skarbu Kubsli i ge” 
neralnego sekretarza komitetu exonomicznego R. M., Widomskiego. 

Konferencja zajmowała się uzgodnieniem 2 projektów usław sanacyj- 
nych, zaprojektowanych przez p. pramjera Grabskiego, a mianowicie: 1) 
ustawy © poszczególnych środksch złagodzenia przesilenia finansowego 
i uzdiowlenia obrotu pieniężnego i 2) o posieraniu rozwoju produkcji kra- 
jowej i środkach poprawy bilansu handlowego. 

Wyniki tej konferencji będą przedłożone jutro Radzie Gospoderczej. 
a w —————————————————————————————— 

Zuchwały napad bandytów na magistrat 
łódzki. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Łodzi donoszą, iż nocy wczorajszej 
bandytów do lokalu tamtejszego magistiatu. 

* Bandyci skrępowali stróża nocnego, poczem rozbili kasę cgniotrwałą. 
Rabunek trwał niemal do godz. 6-ej rano. 

Bandyci po zabraniu większej sumy pieniężnej zbiegli w niewiadomym 
kierunku. 

Zarządzony pościg policyjny nia dał do tej chwili żadnych rezultatów. 

wtargnęło 4-<ch zamaskowanych 

Z SEJMU. 
Sprawa dodatku do podatku 

majątkowego. 

| - Sejmowa komisja skarbowa, na 
j wczorajszem posiedzeniu, pod prze- 
wodnictwem pos. Byrki rozpatrywała 

! wniosek, zgłoszony na wczorajszem pū= 
; siedzeniu przez posła Osieckiego 
' (Piast) a dotyczący ściągania dodat- 
įku do podatku majątkowego. 
| Dodatek ten, według wyjaśnień 
pos. Osieckiego, wynosi dla pierwszej 
grupy płatników (rolnictwo) 367 proc. 
podatkowego wymiaru, w _ grupie 
drugiej (przemysł i handel) 37 proc., 

jzaś w grupie trzeciej (drobny haadel, 
; rzemiosła, nieruchomości miejskie i 
|inne kategorje) 120 proc. 

Przed przystąpieniem do dyskusji 
jwyjaśnień w imieniu M-stwa Skarbu 
* udzielali wiceminister Markowski oraz 
dyrektor departamentu Czschowicz, 
przyczem podniesiono, że ściąganie 
tych podatków jest oparte na ścisłym 
brzmieniu ustawy © podatku ma 
jątkowym. 

Według tej ustawy, dochód z po- 
datku majątkowego zostal skontyn- 
gentowany w sumie jednego miljarda, 
z czego na rolnictwo przypada 500 
miljonów złotych, na przemysł I hau- 
del 375, zaś na wszystkie inne kate- 
gorje 125 miljonów zł. 

Wrazie jeżeli przy wymiarze po- 
datku, okaża się, że podatek, który 
został w ustawie przewidziany, byłby 
zbyt mały, ustawa przewiduje stop: 
niowe podwyższanie podatku. 

Podwyższenie to osiągnęło tax 
znaczny stopień w grupie rolnictwa, 

1367 proc. ze względu na to, że na 
| ogólną przestrzeń około 30 miljonów 
ha, 11 miljonów ha wogóle zwolnio- 
|uo od podatku, ześ na 7 miljonów 
ha ogółem przypada tylko suma 42 
miljony. 

Tak więc na pozostale 11 miljo- 
nów ha egółem przypadałoby do za* 

* płacenia 458 miljonów. 
Jednakże rząd obacnie ograniczył 

się do ściągnięcia tylko 60 proc. 
przypadających należności. 

Poseł Osiecki (Piast) zgłosił rezo- 
lucję, wzywającą rząd do wstrzyma- 
nia poboru nadwyżej do czssu zno- 
walizowania ustawy o podatku ma 
jątkowym, z tem, aby obecnie były 
ściągacc przypadające raty podatku 
majątkowego według oszacowania 
ustalonego i ustalonych -zasadniczo 
stawek. W rezultacie rezolucja pos. 
Osieckiego została uchw: lona. 

Wobec tego jednakże, ża sprawa 
ta nie została przekazeaa Komisji 
przez pienum Sejmu będzie ona je- 
szcze przedmiotem specjelnego wnio- 
sku poselskiego z inicjatywy komisji. 

  

Stosunki służbowe nauczycieli. 
Opłaty za egzaminy uniwer- 

syteckie. 

Sejmowa komisja oświatowa na 
wczorajszem posiedzeniu pod prze- 
wodnictwem pos. Sołtyka przystąpiła 
do do trzeciego czytania projekta 
ustawy o stosunkach służbowych 
nauczycieli. ! 

Przedewszystkiem złożyła sprawc- 
zdanie plenum komisji specjalna 
podkomisja, wyłoniona do ustalenia 
tekstu art. 27 projektu ustawy, w 
szczególności części drugiej tego 
artykułu, zakwestjonowanej przez ko- 
misję. 

Część ta, według propozycji rządu 
brzmiała: 

„W szczególności nie wolno na- 
uczycielowi podejmować wystąpień 
publicznych, podniecających niena- 
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Mądry i Głupi. 
(Bajka) 

Siedział mędrzec nad księgą. W pra- 
bytach myślami 

błądził zdala od ziemi, wśród gwiazd, 
= ben po niebie. 

Siedzi, czyta i duma, Spogląda cza- 
sami 

w przestrzeń mętną, odległą; śmieje 
się do siebie... 

To znów oczy przymyka, bada własne 
myśli, 

potem dziwne w powietrzu znaki pal- 
cem króśli; 

wstaje, chodzi i słowa jakieś szepce 
głucho, 

a czuprynę zwicbrzoną targa dłonią 
suchą. 

Głupi widząc, że mędrzec dziwacznie 
się miota, 

litośnie kiwnął głową, rzekł krótko: 
„idjota” 

i odszedł. 
Senedykt Hertz. 

    

  

  

wiści wyznanłowo - narodowościowe, 
społeczne i partyjno- polityczne”, 

W wyniku tych obrad podkomi- 
sja większością głosów uchwaliła na: 
stępującą redzkcję: 

„W szczególności wialen nauczy- 
ciel całam swojem postępowaniem 
w życiu publiczzem jednać sobie 
szacunek I zaufanie rodzin młodzieży 
szkolnej bez różnicy społecznego 
stanowiska narodowości, wyznania i 
poglądów politycznynb, oraz dążyć 
do utrzymywania z iodzicami mło- 
dzieży szkolnej stałej łączności i nia- 
spornego stosunku”. 

W głosowaniu propozycja podkc- 
misji upadła. 

Przyjęto netomiast dawne brzmie- 
nie tej części tytułu z wykreśleniem 
jedynie na wniosek pos. Wygodzkie- 
go (Koło Żyd.) słów: „społeczno- 
polityczne. 

Wniosek ten uchwalonc 11 а- 
sami przeciwko 10. 

W. dalszym ciągu posiedzenia, re- 
zultat tego głosowania został jednak 
zakwestjonowany, gdyż okazało się, 
że w liczbie 11 głosów były 2 głosy 
pos. Kozlckiego Ssrgjusza i Chruc- 
kiego, obydwuch z Klubu Ukraińskie- 
go, podczas gdy według listy człon- 
ków komisji, Klubowi Ukrsińskiemu 
przysługuja tylko jeden głos. 

Powyższą okoliczność skonsteto- 
'wał przewodniczący wobec czego o* 
dłożcno sprawę do czasu stwierdze- 
nia liczby przedstawicieli Klubu U- 
kialńskiego w komisji oświatowej. 

W dalszym ciągu posiedzenia p. 
minister oświaty odpowiadał na za- 
pytania, w szczególności na zapyta- 
nia pos. Piotrowskiago (PPS) w spra- 
wie podwyższenia opłat na wydzia- 
łach prawnych i lekarskich - uniwer- 
sytetów i oświadczył, że wydał okól- 
nik, nekszujący rozłożenia tych о- 
płat na raty. (Pat) 
  

  

Z Kowna. 
P. Sidzikauskas ma ustąpić 

W kołach politycznych kursują 
pogłoski, że dotychczasowy poseł 
ltewski w Berlinie p. Sidzikauskas 
wkrótce zostanie odwołany. Stano» | 
wisko jego obejmie były minister 
Puryckis. (A.T.E.) 

    

„Czytajcie Kurjer Wileń.*. 

  

Ale podobnie, jak sędzia nie wy- 
da słusznego wyroku, jeżeli nie po: | gą być do pewnego stopnia zmniej- i ludzi? 

sżone przez logikę interpretacji ducha | trafi być bszpartyjnym — a Sejm ij 
prasa rzedko nie są narzędziami pźr-/ 
tyjnemi, o b. grubych szwach—więc 
ip. Gr. nie liczy się dostatecznie z. 
tymi czynnikami i zrmuszony jest po-. 

Skutki błędów prawodawczych mo- 

prawa | dzielną sdmiuistrację. Tym: 
czasem u nas tak się zawsze dzieje, 
że błędy są wyolbrzymiane—niby la*; 
wina śniegowe. 

legać na sobie, choć przecieź i po-;  P.Grabski popełnił ten zasadniczy 
między plewami trafla się ziarnko j błąd, że nie brał w rachubę milieu, 
zboże. My jednak z niego nie korzy- |w którem miał działać— zapomniał, 
starny. Zresztą Scjm już od dłuższe- ; że psychologia nasza cierpi na brak 
go czasu w ciężkich chwilach elinii- ;pewnych warunków, potrzebnych do 
nuje się sam, umywa ręce jak Piłat : pomyślnego doprowadzenia trudnych 
Poatski i zwala cely ciężar rządów I, spraw do końca, ale zą to miał nasz 

„wszystkiem, a więc i-w ocenie spraw biono tego i dzisiaj procedura ta 
| symaga poruszenia całego przewlek- 

Czy nie tu szukać powodu, ża po- i łego aparatu prawodawczego i admi- 
|tcafimy spaczyć, spospolitowač i oś- ' nistr. — trzeba przeprowadzić uchwa- 
| mieszyć najszczytniejsze i najświętsze  łę Sejmu — Senatu — sankcję Pre- 
idee—bo i do czego doprowadzono  zydenta i odnośne Rozp. Min. Skar- 
u nas ideę filantropii w postaci prze-| bu — to też kiedy wobec groźnego 
różnych kwest, sprzedaży znaczków, kryzysu gospodzrczego, strasznego 
biletów, loterji, kwiatów i t. p., ani: bszrobocła i specjalnej nędzy w Wil- 
ulica, ani kościół, zni cukiernia, ant | nie — Sejm w dn' 236.25 r. uchwa- 
ogród, dom nawet cudzy iub włosny | lił przenieść Wilao z I do II kateg.— 
nie uchroni cię od natręctwa osób, to ulga ta nic nie wpłynie na ulże- 
często wzbudzających mało zeufania nie doli przemysłu i handłu w Wil- 
i po blisko 7 latach takiej piły—każ- nie, bo może wejść w życie... dopie- 

odporwiedzisiności (jak mniema) na 
p. Grabskiego. 

Charakterystyczny jest ostatni wy- 
wiad z p. Witosam w „Kur. Polsk.”. 
P. Witos stwierdza, że nigdy położe- 

,nie państwa nie było cięższe, niż o- 
becnis (czujemy, wiemy i to wszyscyl), 
a na zapytanie jakie widzi środki za- 
radcze, p. Witos odrzekł, że są one 
w rękach rządu, poczem dodał, że 
spokój w kraju jest jeszczel— ale to 
tylko objaw martwoty, zniszczenia 
energji i poddania się losowi. 
rozpaczliwa pytanie: „Więc cóż po- 
cząć?” —chowa się p.Witos przezornie 
za rząd i odpowiedz: —„Rząd otrzy* 
mał od nas wolaą rękę”. 

Wygodnie i przewidująco—ale dla 
państwa byłoby lepiej, gdyby Sejm 
uznał, że czas mu wraczć do domo- 
wych pieleszy i pozwolić innym lu- 
dziom działać. 

Na | 

| naród—a pewnie i rea jeszcze—zale- 
(ty, które polityk może zużytkoweć. 
į Nie tu pora 1 miejsce rozwodzić się 
(szeroko nad właściwościami naszego 
i charakteru narodowego — ograniczę 

rskterystycznych ża znanego dwuty- 
fgodnika „Revue des Deux Mondes” 
= źródła nam przyjazaego)—tam w 
artykule — France et Pologne dacs 

| FEurope de Demsin—wyliczają nasze 
jwady narodowe, które Polskę dew- 
niej zgubiły, a które jakoby nie stra: 
ciły na sile w odrodzonej Polsce— a 
więc—iekkomyślaość i powierzchow- 
ność— niezdolność do metodycznego 
wysiłku—brak jedności— wygórowana 
ambicja, próżność i drażlliwość—duch 
władczego panowania. 

Czy w tej litanji nie znajdziemy 
wytłumaczenia tego braku równowa- 
gl, trzeźwego sądu i przesady we   
  

się do powtórzenia kilku cech cha». 

dy jak ognia unika kwestarak... 

że idea grobu 
jest tak szczytną, że nie da się spo- 
spolitować— potrafiliśmy i to, — nie 
Басхо! słów Nspoisona —„Du _subli- 

, Jsk ciężko skonstruowana jest 
nasza machina państwowa, wykazuje 
uchwała Sejmu z dn. 23.6.25, — Ge- 
naza jest następująca: jak wisdomo 
w grudniu 1921 r. wprowadził Ssjm 
ustawę o pod. przemysłowym — wy* 
liczono tam wszystkie miasta i miej- 
scowości i zaliczono je do jednej z 
4-ch klas, na które całe Państwo zo” 
stało podzielone, Wobec tak dro- 
biazgowej uchwały zdawało by się 

" koniecznem udzielić jednocześnie mi- 
' nistrowi skarbu dyskrecjonalnej wła- 
j dzy przenoszenia miejscowości do 
„klasy niższej lub wyższej — nie zro: 

  

na- | 
wet najponętniejszych= zdawałoby się, | tylko 2 terminy t. j. 

piezaanego żołnierza i 

ma zu ridicule— il n'ya qu'un раз”, ' 

  

ro 1.1.1926 r. Ustawa zna bowiem 
1 stycznia i 1 

lipca dla obliczania patentów — a 
zresztę czyż możliwe było od 23,5 
do 1.7 przeprowadzić wszystkie po- 
wyżej wyliczona formalności, aby 
uchwała Sejmu stała się prawem? 

"Powiedzieć  głodnemu — dosta- 
niesz wsparcie, ale poczekaj 7 mie- 
sięcy — gorzka to impotencja —tem-|- 
bardziej, że w 1921 r. zaliczenie Wil- 
na do I klssy było już wielką krzywdą 
dla miasta wyssanego I zniszczonego 
kompletuie przez wojnę światową i 
bolszewicką — okrutną 3 i pół letnia 
okupację niemiecką — dwukrotna 
bolszewicką — litewską i nakonieć 
położonego w kraju odciętym o 
morza i przyrodzonych dróg handlo* 
wych tak koleją jak i wodą. Taki 
Toruń, który nie powąchał prochu 
podczas całej wojny, o arterji jak 
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Życie gospodarcze. 
Obecna sytuacja gospodar- 

cza Wileńszczyzny. 

Antieta „Kurjera Wileńskiego”. 

VIII. 

Rozmowa z p. vice-prezesem Sto 
warzyszenia Kupców i Przemy- 

słowców Chrześcijan m. Wilna 

Tadeuszem Miśkłewiezem. 

— Kryzys w Wileńszczyźnie — 

mówi p. Miśkiewicz — datuja się od 
nasz stracił rynki 

zbytu dla swego drzewa. Drzewo jest 

podstawą bogactwa Wileńszczyzny; 

mamy, zresztą i inna surowce, nada- 

jące się do wywozu, naprz. len. 

Jeszcze rok temu eksport drzewa 

z naszego kraju był: dość znaczny. 

Ale niewłaściwa polityka celna i nie- 

odpowiednie taryfy przewozowe po" 

zbawiły nas dopływu walut cbcych, 

które umożliwiały gospodarczą od- 

budowę zrujnowsnych Kresów. Przed 

niespełna rokiem kraj nasz zajmował 

w Rzeczypospolitej trzecie miejsce 

pod względem skupu walut obcych. 

Dwa lata temu ustał nielegalny han- 

del z Rosją. Wszystko to rszem wzię- 

te złożyło się na obecne kłopoty go- 

szodarcze Wileńszczyzny. Zaostrzyły 

jeszcze kryzys restrykcje kredytowe, 

stosowane przez Oddziały Wileńskie 

Banku Polskiego I Banku Gospodar- 
stwa Krejowego. 

Dotkliwie deje się odczuwać brak 

w Wileńszczyźnie (jek zresztą w ca- 

łej Polsce) taniego kredytu. Kredyt 

prywatny, wynoszący od 4 do 5 pro 

cent, powoduje podrożenie wytwór: 
czości krajowej. 

Wobec tego, że w Wileńszczyź- 

nie obowiązuje dotąd dawne prawo 

rosyjskie 1 że nie mamy tu sądów 

handlowych, liczba bankructw nie da 

silę ściśle określić, Cały jednak sze: 

reg przedsiębiorstw handlowych i 

przemysłowych, być może nawet 50 

proc., jest dziś w stanie, tak zwsnej 

niewypłacalności. Dowodem tego — 
zwiększenie sią w ostataich tygod: 

niach iłości protestowanych weksii, 
— Czy nie zechciałby nam pan 

prezes powiedzieć, jak oficjatne sfery 
gospodarcze traktują Wileńszczyznę, 

— | owszem, z człym naciskiem wi- 

nienem podkreślić, że potrzeby go: 

spodarcze Wileńszczyzny nie miały w 
obecnym gabinecie, rawet w osobie 

p. ministra przemysłu i handlu, swe- 

go rzecznika, a rzeczą jest zrozumia: 

łą ża p. minister przemysłu i hand- 

lu, winien był poprzeć gospodarcze 
podniesienia się naszego kreju. Re- 
zultaty błędnej polityki, uprawianej 

przez gabinet p. Grsbskiego, są dziś 
już dla wszystkich widoczne, O szkod- 
liwości importu zbędnych artykułów 
sfery miarodajne zaczęły mówic do- 
piero teraz, podczas gdy przedstawie 
ciele handlu t przemysłu już rok te- 
mu na konferencji, zwołanej przez 

p. ministra handlu i przemysłu Kie- 
dronia, w kategorycznej formie wy- 
powiedziały się za znacznem ograni- 
czaniem importu. Ostrzeżenia  ku- 
piectwa i sfer przemysłowych pozo- 
stały jednak, bez echa. 

Co się zaś tyczy «ksportu, to w 
roku ubiegłym, wskutek interwencji 
p. ministra przemysłu i handlu, wy- 
wieziono od nas cały zbiór siemienia 
Inianego do Łotwy; spowodowało to 
zatrzymanie wszystkich olejarni w 
kraju, a tem samem pozbawienie 

pracy setek ludzi i narsżanie na рс- 
ważne straty, przedsiębiorców. Do- 
dajmy, że po miesiącu to samo sie. 

. Se вна ооы 

Wisła, zaliczono do Il kl. — prawda 
że Wilno ma 2 razy tyle mieszkań- 
ców, — ale nędzarzy. 

Ustawa o pod. przem. z 1921 r. 
została zaowelizowaną już 14.5.23 r. 
lecz i tam nic nie uproszczono. 

Jeżeli czytamy w pismach, że 
właściciel sprzedał dom w Warszawie 
w 1920 r. za 55 tys. rubli złotem — 
i kupił za to pożyczkę odr. w kwo* 
cie 108.000 mar. pol., za które przy 
konwersji 1,250 zł. w obligacjach — 
a zamienione gotówkę dały mu one 
w końcu aż... 400 złotych — jeżeli 
słyszymy, o drzewie ściętem w Wileń- 
szczyźałe na odbudowę wsi, i o roz- 
pisanym konkursie przez starostę na 
zwózkę drzewa, które już zaczyna 

gnić i jeżeli narez p. dyrektor odbu- 
dowy w Warszawie nie pozwala na 
zbiorowe organizowanie zwózki drze- 
wa, lecz żąda aby każdy chłop jechał 
do lasu oddzielnie i szm drzewo za- 
bierał — ponieważ pomoc rządowa 
ma być udzielana włościanom indy- 
widuslale — to dowodzi to, że nie 
ma pojęcia o fatalnych drogach tu- 
tejszych, o terenie i szkapinach 
chłopskich, słowem że nie znane mu 
są warunki, wśród których ma urzę- 
dować — drzewo gnije dalej, zima 
idzie, ludzie i inwentarz nie mają 
ciepłego dachu nad głową — ala 

biurokracja w przeciwieństwie do sta- 

rej gwardji Napoleona ani się nie 

poddaje ani nie umiera.   

mię Iniare w tychże samych workach 
wróciło z Łotwy da Wileńszczyzny I 
płaciliśmy za nie o 60 procent 
drożej. 

Jest to jedan z kwiatków polityki 
gospodarczej, stosowanej do Kresów. 
W ten sposób skazano nas na utra- 
tę nawet wewnętrznych rynków zby* 
tu; wszzstkie bowiem miasta Polski 
jek Łódź, Warszawa, Lwów. Częstc- 
chowa i inne, kupujące zazwyczaj o- 
lsj w Wilnie, zmuszone były sprowa- 
dzeć go z Ameryki via Gdańsk. 

— Jskie więc — pytamy — po- 
żądane byłyby pod tym względem 
zmiany. 

— Tak odrębna połać kraju — 
brzmi cdpowiedź p. Misklawicza — ; 
powinna tnieć bezwarunkowo swych 
przedstawicieli w neczelnych organi- 
zacjach państwowych, nadających kia 
runsk polityce celnej i wogóle gos- 
pod:rczym... 

Przedstawiciele Wileńsczyźny win 
ni również mieć miarodajny głos 
przy zawieraniu traktatów i umów 
handlowych, zwłaszcza z państwami 
granicznemi z naszym krajem, Jak 
Lotws, Estonja, Rosja i Litwa. Nawet 
w tak doniosłej sprawie dla naszego 
kraju jak rokowania polsko-litewskie 
nie wysłuchano głosu Wileńszczyzny, 
do składu delegacji nie zaproszono 
przedstawicieli z Kresów. 

Mojam zdaniem, Kresy winny 
mieć swego rzecznika u władz cent 
ralnych chociażby w tej formie, jak 
się to ma w stosunku do spraw 
mniejszości na Kręsach, co by się 
niewątpliwie przyczyniło do uwzględ- 
nienia specjalnych postulatów hand- 
lu, przemysłu i finansów Wileńszczyz: 
ny. 

— Czy zatem nie byłaby pożąda” 
na wspólna akcja u władz miarodaj- 
nych ze strony przedstawicieli hand- 
lu i przemysłu tutejszego? 

— Należy stwierdzić, iż nawet 
najberdziaj  kategoryczne żądania, 
zgłaszane w imieniu handlu i prze: 
mysła Wileńszczyzny, pozostaną bez 
echs, jeśli nie będą poparte zbiora- 
wym wysiłkiem wszystkich sefństo- 
rów i posłów ziemi naszej. 

— 7 pewną satyfekcję - mogę 
stwierdzić, że niema obecnie posła 2 
Wileńszczyzny, któryby nie zdawał 
sobie sprzwy ze specyficznych po- 
trzeb gcspodsrczych neszego kraju, 
ściśle związanych z całym splotem 
spraw politycznych na Kresach. Wie- 
le bardzo wiele, oczekujemy od zbli» 
żejącej się sesji Szjmu i Senatu, 

— Jskie są, poza czynnikami ze- 
wnętrznemi, niedomagania handlu 
przemysłu Wileńsrczyzny? 

— Jednem z niedomagsń handlu 
i przemysłu naszego krzju — odpie- 
ra p. Miskiewicz — jest brak włas- 
nych kapitałów obrotowych, zniszczo: 
nych przez wojnę I częściowo spo- 
wodowanych polityką podztkową,szum- 
nie zwaną sanacją skarbu. 

— В jsk p. prezes zapatruje się 
na układy polsko'litawskie? 

— Życzyć by neleżało, ażeby 
układy te nwieńczone zostzły po- 
myślnym skutkiem. Przy pertrakta- 
cjach z Litwą wysunąć należy momen- 
ty, mająca wpływ na życie gospodar- 
cze kraju i nie upierać się przy żą: 
daniach, mających dia nas znaczenie 
podrzędne. 

Kwestja splawu na Niemaie po- 
winna być uważana, jako pierwszy 
etap nawiązania stosunków z krajem, 
który w naturalny sposób ciąży do 
tak poważnego ośrodka przemysło- 
wego na Wschodzie Europy, jakim 
jest Polska. 

— A Rosja? 
— Przyszłe stosunki handlowe z 

z. EYE. 

P. Grabski musi zwrócić o wiele 
więcej uwagi na aparat administra- 
cyjny i postarać się o to, aby spole- 
czeństwo w urzędnikach widziało na: 
turalnych doradców i przyjaciół — a 
nie wrogów lub bezduszne automa- 
ty—wtenczes będzie tania 1 obfita 
produkcja i troską jedyną będzię wy- 
szukać jej rynki zbytu, a złoty sam 
się będzie trzymał, bez sztucznego 
reconfortationum. 

Dobrze by p. Grabski zrobił, gdy: 
by znalazł czas | osobiście zbadał 
kilka zakładów rzemieślniczych, prze- 
mysłowych, handlowych, hurtowych i 
detalicznych — jak produkują — skąd 
ipo ile biorą materjał surowy — 
gdzia i jak sprzedają — jakim kapi- 
tałem rozporządzają | nakoniec sto- 
sunkom taryfowym, cłowym i podet- 
kowym? Dopiero przy tak bezpo- 
średnim zetknięciu się z żywemi 
potrzebami produkcji poczułby puls 
swego społeczeństwa i potrafił sku- 
tecznie zastosować teoretyczną swą 
wiedzę. Same 'reglamentacja nas nie 
zbawią! — zresztą warto przypomnieć 
że i tania produkcja wymaga dokład- 
nej kalkulacji (choćby na sezon) — 
a ta jest niemożliwą, wobec zbyt 
płyncej polityki gospodarczej — na- 
reszcie klasyczna rozmowa burmistrza 
francuskiego z Colbertem nie stra» 
ciła dotąd na siłe — nawet w dzi-; 
siejszych zmiennych warunkach życia. się w Wilnie dn. 1 stycznia 1926 r. 

Adam Ciszewski. 

| 

K UR JE R 

Rosją, jako najbardziej skomplikowa- ; 
ne, powinny byč wyniklem gruntow- 
nego zapoznania się ze specyficznym 
ustrojem Rosji Sowieckiej. в 

Pošpiech w forsowaniu odnośnych 
umów handlowych może wyjść li 
tylko ze szkodę dla sfer zaintereso: 

wanych. 
Żywić należy nadzieję, że pierw: 

szy eksperyment w postaci zorgani- 
zowanego niedawno towarzystwa 

„Soxpol“, o ile wyda pożądane re 
zultaty, będzie znacznem posunię: 
ciem naprzód tej tak doniosłej dla 
ebu państw sprawy. 
р 

wiILERNSKI 

Wreszcie stawiamy ostatnie pyta- 
nie: 

— Kiedy, zdaniem p. prezess, 
może nastąpić u nas poprawa sto- 

sunków gospodarczych? 

— (Umożliwienie szerokiego eks- 
portu drzewnego przez otwarcie spła* 

„wu na Niemnie, oraz zawarcie trakta* 

tów handlowych z Łotwą i Estonją 

jedynie mogą usunąć źródła obecnie 

przeżywanego kryzysu na Kresach. 

Częściowo zaś kryzys straciłby na 

ostrości z chwilą przywrócenia kre- 

dytów, z których Wileńszczyzna ko- 
rzystała przed restrykcją. G. 

—— — 

Spisek przeciwko królowi angielskiemu. 
BERLIN, LX, (Pat.). Donoszą z Londynu, że angielska policja wpadła 

na trop spisku, uknutego przeciwko królowi angielskiemu. Poczynione zo 

stały daleko idące środki ostrożności, Wszystkie forty angielskie są bacz- 

nie strzeżone. Słycheć, że dwuch członków centrali komunistycznej w Ber- 

  

linie, którzy przebywają w Londynie, bierze udział w spisku. 

  

Posłowie finlandzki i 

  

szwajcarski i chargć 
d'affaires francuski u min. Spraw. zagr. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Min. spr. zagranicznych Skrzyńsk t przyjął w dniu wczorajszym poszła 

finlandzkiego p. Ehrstróme, posła szwajcarskiego p. Segesfera i chargė 

d'affaires p. de Vaux. 
z жнносоноакнеанеонененнеощнненн оннн ннн 

Sprawa księży w czeskim parlamencie. 

PRAGA, 1.X (Pat.). „Lidove Noviny” donoszą, że Watykan powzlął w 
sprawie księży czechosłowackich, zamierzających kandydować do parla- 
mentu, decyzję, mocą której liczba tych księży winna być ściśle określona. 

W zasadzie swoboda kandydowenia do parlamentu wiana być dla du- 
chowieństwa zagwarantowana. 

Postanowienie to dotyczy zarówno partji ludowych czeskiej i słowac- 
kiej, jako też niemieckiej part(i chrześcijańsko-socjalnej. 
Z 9 2-5 

Z „Reduty. | 
Pińsk 6 października — wtorek 

„W małym domku”, 7 października 
| — środa „Fircyk w zalotach”. 

Realizując w dalszym ciągu ideę j 
pracy kulturalnej na ziemiach wschod- 
nich Rzplitej, zespół „Reduty” wyru-: 
szył wczoraj na drugą wyprawą ar- | 
tystyczną z następującymi utworaini. ° 

Stefana Żeromskiego „Uciekła mi | 
przepióreczka*, ! 

Franciszka Zabłockiego: „Fircyk w : 
zalotach”. у 

Tadeusza Rittnerai „W małym; 
damku”. } 

Zespół w ciągu 14 dni odwiedzi; 
13 miast. i 

Reduta pokonywa największe trud- ; 
mości, zarówno lokomocji, jsk i wa- 
runków lokalnych i dociera do tych | 
wszystkich miast, gdzie tylko jest 
możliwe choćby w najtrudniejszych 
warunkach urządzenie widowiska. ; 
Piarwszy objazd ze sztuką Żeromskie: | 
go „Uciekła mi przepióreczka” ob: 
jął następujące miasts: Bialystok, I 
Brześć, Pińsk, Łuniniec, Baranowicze, 
Wołkowysk, Lida, Małodeczno, Мо- 
we-Swiecisny, Stara-Swigcisny, Głę- 
bokie, Wilsjke, 

Druga wyprawa obejmie: 
Grodno 1 psździernika— czwartek 

„Uciekła mi przepióreczka”; 2 paź- 
dziernika— piątek „W małym domku”; 
3 prździernika—sobota po południu, 
„Fircyk w zalotach”; 3 pzździernika i 
— sobota wieczorem „(ciekła mi“ 
przepiėreczka“, 
Suwałki 2 psździernika — piątek 

„Uciekła mi przepióreczka”. 
Białystok 3 października — so- 

bota „W rsałym domku”; 4 paździer- 
nika — niedziela po południu „Ucia- 
kła mi przepióreczka”; 4 psździerni- 
ka — niedziela wieczorem „Fircyk w 
zalotach”. 

Brześć n.-B. 4 psździernika — 
niedziela wieczorem „W małym dom- 
ku”; 5 prździernika — poniedziełek 
„Fircyk w zalotach”. 

Kobryń 5 ppździarnika — ponie- 
działek „W małym domku”; 6 paź: 
dżiernika—wtorek „Uciekła mi prze: 
pióreczka”, 

  

Łuniniec 7 października — śro- 
da „W małym domku”; 8 paździer- 
nika—czwartek „Fircyk w zalotach”. 

Nieśwież 9 października — pią- 
tek „W małym domku”; 10 paździer- 
nika — sobota po południu „Fircyk 
w zalotach”; 10 października — so- 
bota wieczorem „Uciekła mi przepió: 
reczka”. 

Slonim 10 psždziernika — sobo- 
ta „W malym domku"; 11 paždzier- 
nika — niedziela po poludniu „Fir- 
cyk w zalotach”; 11 października — 
niedziela wieczorem „(ciekła mi 
przepióreczka”. 

Wołkowysk 11 października — 
niedziela „W małym domku”; 12-go 
października — poniedziałek „Fircyk 
w zalotach”. 

Lida 12 października — ponie- 
działek „W małym domku*; 13 paź: 
dziernika — wtorek „Fircyk w zalo- 
tach”. 

Nowogródek 13 października — 
wtorek „W małym demku*; 14 go 
października — środa „Uciekla mi 

j przepióreczka”. 
Ogłoszenie dat dalszego ciągu 

przedstawień: w Wołożynie, Mołode- 
cznie, Wilejce, Głębokiem, Święcia- 
nach — nastąpi później. 

Przedstawień ogółem opbędzie się 
30. Przyjęcie, jakiego doznała Redu- 
ta w pierwszej wyprawie, umacnia w 
Reducie przekonanie, że praca jej 
jest potrzebna i spotyka się z nale- 
żytym zrozumieniem w Społeczeń- 
stwie, 

Trzecia wyprawa Reduty powiezie 
z sobą najpotężniejsze współczesne 
dzieło sceniczne: Stanisława Wy: 
spiańskiego „Wesele”, które przed- 
stawione będzie w następujących 
miastach, posiadających odpowiednie | P 
dla tego utworu warunki sceniczne: 
Lida — Grodno — Bialystok — Wol- 
kowysk — Baranowicze — Pińsk — 
Brześć n.-B. Szczegóły w następnych 
zapowiedziach wszelkich informacyj 
udziela Zarząd Reduty: Wilno— Reduta 
na Pohulance. 

  

KRONIKA. 
  

; Dziś — Anlolėw stróżów, Teofila 

Piątek $ Jutro—Kandyda M, Ewalda M. 

2 Wschód słońca — g. 5 m. 39 
Paždzier4 Zachód „ —g.5m 11 

URZĘDOWA. 

— Nowy Kurator Okr. Szkol. 
Wil. Z dniem 1-go października br. 
objął urzędowanie mowomianowany 
Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego dr. Antoni Ryniewicz. (Pat) 

— Dokoła spisu ludności m. 
Wilna. Komiserz Rządu na m. Wil: 
no p. Kazimierz Wimbor, mianowal 
referenta do walki z lichwą i spe- 
kulscją p. Wacława Lemiszewskie- 
go — referentem spisowym ludności 
m. Wilna. 

Spis ten, jak wiadomo, odbędzie   
W związku z powyższem obecnie w 

magistracie m. Wilna przeprowadza- 
ja się przedwstępne prace. (I). 

— Badanie gospodarki miej- 
skiej przez władze skarbowe. 
Władze skarbowe projektują w naj- 
bliższych dnlach dokładne badanie 
stanu gospodarki magistratu m. Wil- 
na, a to zgodnie z ustawą o stałym 
dozorze władz skarbowych nad go- 

3 

o jaknajpilniejsze przyśpieszenie ure- 
ulowania ruchu samochodowego w 
ilnie. (z). 
— Podanie firm autobusowych 

o zwolnienie od 5 proc. podatku 
magistrackiego. Właściciele firm 
autobusowych wnieśli do Magistratu 
m. Wilna podanie o zwolnienie ich 
od 5 proc. podatku magistrackiego. 
Prośbę swą motywują deficytem, jako 
dowód  przedkłedając  Magistratowi 
swoje księgi handlowe. O ile rze- 
czywiście przedsiębiorstwa autobu- 
sowe pracują z deficytem, Magistrat 
powinien im przyjść 2 poinocą, 
zwłaszcze, gdy nie umiał uruchomić 
własnej komunikacji autobusowej. (z) 

— Dozór nad handlem mieka. 
Dnia 9 i IO b. m. w lokalu Delėga- 
tury Rządu pod przewodnictwem na- 
czelnika wydziału rolnego I. wetery- 
narji odbędzie się konferencja dla 
rozpatrywania projektu zarządzenia 
w przedmiocie nadzoru nad handlem 
mleka i produktami milecznemi w 
Wilnie. 

W wymienionej konferencji weź- 
mie również udział przedstawiciel ma- 
gistratu m. Wilna. ((). 

— Zniżka cen na mięso wo: 
łowe. Wobec zanotowanej dalszej 
zniżki cen na mięso wołowe—w naj- 
bliższych dalach zostanie znowu wy- 
łoniona komisja, która zajmie się u- 
regulowaniem tych cen ch. 

— Choroby zakaźne w m.Wil- 
nie. Od dnia 20 do dnia 26 b. m. 
włącznie sekcja zdrowia przy magi- 
stracie m. Wiłaa notowała 38 przy- 
padków chorób zakaźnych, z czego 
jedna osoba zmarła, m mianowicie: 
1) na tyfus brzuszny chorowało 8 o- 
sób; 2) na płonicę 8 osób; 3) na 
błonicę 3 osoby, z czego jedna oso= 
ba zmarła; 4) na ospówkę 2 osoby; 
5) na odrę 5 osób; 6) na krztusiec 
2 osoby; 7) na różę 1 osobs; 8) na 
tężec 1 osoba; 9) na czerwonkę 2 
osoby I 10) na jsglicę 1 osoba (1). 

— Cyrku nie będzie. Komisarz 
Rządu na m. Wilno odmówił p, Mie- 
czysławowi Staniewskiemu, (znanemu 
Bim-Bom) uruchomienia w Wilnie 
cyrku na sezon zimowy. (l) 

Z UNIWERSYTETU 

— Wezwanie - akademików do 
wzięcia udziału w pogrzebie śp. 
prof. Ziemackiego. Wileński Komi- 
tet Akademicki i Bratnia Pomoc Pol. 
Mł. Akadem. U. $. B. wzywa ogół pol: 
skiej młodzieży akademickiej O. 5, 
B. do jaknajliczniejszego wzięcia u- 
działu w smutnych uroczystościach 
pogrzebu jednego z najzesłużeńszych 
profesorów Wszechnicy Batorowej — 
ś. p. Prof. Józefa Kazimierza Ziernac- 
kiego. Ч 

Imię czcigodnego organizatora na 
szego Uniwersytetu, Jego cnoty i za- 
sługi dobrze są zaane każdamu aka- 
demikowi i każdy więc głęboko od- 

czuwa tę ogromną stratę jaką po- 

niósł nietylko wydział lekarski, na 
który w ostataim roku spadły tak o- 
kropne ciosy, lecz i cały ogół studju- 
jących na U. $. B., osierocony pizez 
nauczyciela i obywatela. 

Smutne obrzędy odbędą się w dn. 
2.X.25 o godz. 5 pp. przy eksportacji 

zwłok z domu żałoby przy ul. Wiel- 
kiej 24 do kościoła św. Jana crez w 
dn. 3.X.25 r. o godz. 10 rano w któ- 
rym to czasie odbędzie się nabożeń- 
stwo żełobne przy zwłokach, oraz po: 
grzeb na cmentarz Bernaidyński*, 

— Rozpoczęcie egzaminów 
prawniczych. Wczoraj, 1.X rozpoczęły 
się na wydziale Prawa i Nauk Spo: 
łecznycz U. S. B. egzamina roczne 

o trzecim roku studjów z prawa 
karnego 1 filozofji prawa. Dzisiaj zaś 
rozpoczynają stę egzamina dyplomo- 
we, to jest po czwartym roku stud- 
jów. Naogół do egzaminów nie przy- 
stąpili wszyscy słuchacze, którzy do 
nich zostali dopuszczeni z powodu 
niemożności uiszczenia wysokiej o 
płaty egzaminacyjnej, która dochodzi 
do 50-ciu złotych. 

W tej samej sytuacji znajdują się 
studenci z innych wydziałów, mający 
składac egzamina. (z) ;   

ZE SZKOLNICTWA. 

|  — Egzaminy dla eksternistów 
'w zakresie 7-u klas szkoły po: 
'wszechnej. „Podania o dopuszcze” 
nie eksternistów do egzaminu w za- 

j kresie pełnej siedmioklasowej szkoły 
| powszechnej przyjmuje Inspektorat 

I 
i 

spodarką władz komunalnych. Ze | Szkolny m. Wilos, zaułek św. Michal- 
swej strony możemy tylko być z te- | ski Ne 5 do soboty dnia 10 paździer- 
go zadowoleni. (z) 

— Związek Właścicieli drob- 
nych nieruchomości m. Wilna i 
okolic zwrócił się do magistratu m. 
Wilna z żądaniem dopuszczenia do 
Urzędu Rozjemczego do spraw mie- 
szkaniowych przedstawicieli ich związ- 
ku w takiej liczbie, w jakiej jest re- 
prezentowany związek większej nie- 
ruchomości. (I) 

— Sprawa uregulowania ruchu 
automobilowego. Delegatura Rządu 
zwróciła się do magistratu m, Wilna 

nika 1925 r. 

Do podnnia należy dołączyć: 
1) metrykę urodzenis, 2) posiada- 

ne świadectwa szkolne, 3) 2-7 
własnoręcznie nepisany, 4) jedną fo- 

tografję z własnoręcznym podpisem. 
Taksę egzaminacyjną należy uiścić 
w przeddzień egzamisu na ręce Kie- 

rownika tej szkoły, w której egzamin 
będzie się odbywał. O termin | 

miejsce przeprowadzenia egzaminów 

będą kandydaci powiadomieni piś- 
miennej*. 
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— Wizytačja szkół powszech- 
Nych. W związku z. planowanymi 
zmianami w programie nauczania w 

szkołach powszechnych, jeszczą w tym 

tygodniu rozpocznie się wizytacja 

poszczególnych szkół. Materjał z wi- 

zytacji będzie służył do dyskusji nad 

konkretnymi zmianami w pregramie 
nauczania. (z) 

— Egzamina dla niewykwalifiko- 
wanych nauczycieli szkół pow- 
szechnych. Władze szkolne Okręgu 
Wileńskiego przedłużyły termin skła- 

dania podań do Komisji egzamina- 

cyjnej o dopuszczenie do egzaminów 
nauczycieli, którzy są faktycznymi 

"nauczycielami, lecz nie mają wystar= 

czających kwalifikacji. Termin składa» 
nia podań został przedłużony do dn. 
20.X. 1925 r. (z) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Przedłużenie terminu skła: 
dania zeznań o dochodzie. Ponie- 
waż Komisje Szacunkowe wymierzają 

podatek dochodowy tym, którzy w 
przepisanym terminie nie wnieśli 
zeznań o dochodzie—według własne- 
go widzimisię I ponieważ częsta za- 
chodzą w tym kierunku pewne nie- 
dokładności i zażalenia obywateli, 
Ministerstwo Skarbu wydało rozpo* 
rządzenie, zezwzlzjące składać ze- 
znania o dochodzie poza naznaczo- 
nym terminem. W interesie więc 
spóźnionych jast, jaknajprędzej to 
uskutecznić i to zanim do nich się 
nie zgłosząKomisjeSzacunkowe, gdyż 
wówczas będzie za późno. (z) 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Zapomogi Fund. Bezrobocia. 
W ostatnim tygodalu korzystało z 
zapomóg udzielanych przez Fundusz 
Bezrobocia 200 osób. W tem 120 
mężczyzn ! 80 kobiet. (I) - 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
— Obiady dla bezrobotnych z 

wódką. Podczas dyskusji w Ko- 
misji Finansowej nad zwiększeniem 
liczby bezpłetnych obiadów dla baz- 
robotnych, zostało podniesione przez 

 maocznych świadków, że rozdawni- 
ctwo tych obisdów jest tek zorgani- 

pragnąc dać społeczeństwu Polskiemu 

zowane, iż w jego oczach bezrobotni 
piją przyniesioną ze sobą wódkę i 

rozdający  oblady są bezsilni. 
Czyby nie należało. jakoś temu za- 
radzić. (z). 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZ. 

— Posady dla oficerów rezer 
wy. Zarząd Zwiąrku Oficerów Re- 

rnia p.p. cficerów rezerwy, zsrejestro- 
wanych w Związku, iż są do nie- 
zwłocznego objącia dwie posady na- 
uczycieli gimnastyki. Sekretarjat Za- 
rządu czynny od godz. 16 do 20 co: 
dziennie (ul. Mickiewicza 13). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— O metodach walki z gru- 
jźlicą. W piątek, dnia 2 październi- 
ika o godz. 7 m. 30 wiecz. w lokalu 
Domu ludowego P. M.S. Nowa Ale- 
ja 2, p. dr. Zagórska wygłosi odczyt 
z przezroczami o najnowszych me- 
todach walki z gruźlicą. Wstęp bez 
płatny. 

Z POGRANICZA. 

— Przeciwpolska agitacja Ii- 
tewska. Na całym prawie pogra- 
niczu Polskim na Litwie od kilku 
tygodni prowadzą czynniki szowini-   
styczne litewskie silną agitację prze- ' 

leiw Polsce, przez urządzanie wieców 
| na których wyrażają oburzenia z pe- 
wodu nawiązania rokowań  Polsko- 
Litewskich. (1) 

{ RÓŻNE: 

—W we insynuacyj „Dzien 
nika Wileńskiego”. W swoim czesie 
była podana w „Dzienniku Wil.” wia- 
оТРО z zarzutem rzeciwko kon- 
serwatorowi państwowemu, że dopu:- 

ścił do wywiezienia x Wilna do Ka- 
| wna cennej bibljoteki biskupa Matu- 
lewicza. Tymczasem, jak się okazuje, 
bibljoteka ta jest w Wilnie i znejdus 
je się pod kierownictwem ks. Каре» 
lana Krauskisa. We wtorek właśnie 
została wydelegowana komisja, skła- 
dająca się z przedstawiciela bibljote- 
ki uniwersyteckiej, zrchiwum państw. 
1 Wydziału kultury i sztuki Dalegatu- 
ry rządu, która dla zorjentowania się 

K UR JE R 

zerwy Okręgu Wileńskiego powiada- | 

wILEŃ 

„otrzymała naprzód dokładny spis 
| wszystkich 64.pzk, z których, jak się 

grają w karty i że wobec tych faktów | później okazało, 50—zawiera książki, | 
jreszta zaś ubrenis, narzędzia i t. d. 
, Komisja po. dokładnem 
|przyszła do wniosku, że niema po- 
fwodu nie pozwslać na wywiezienie 
jtej bibljoteki do Litwy, gdyż-książki, 
jakie zawiere, są współczesne i niema 
;żadnych rzadkich druków lub jakichś 
| zabytków kulturalnych, (z) 

Religijny bandytyzm.  Za- 
|rząd cmentarza żydowskiego Swego 
czasu zarządał od wileńs*i<go kup 

|ca p. P. zs miejsce na grób jego 
+: matki, 500 dolarów, z których 
| kupiec musiał 400 dolarów wpłacić 
(odrazu, na resztę zaś wystawił we- 
(ksel, Wobec zaprotestowania weksla, 
zarząd cmentarza skierowsł weksel 
fdo sądu, w celu ściągnięcis od kup- 
ca należności. Kupiec P., tem  ziry 
„towany skierował tę sprawę do pro 

| kuratora, osksrżając zarząd cmentar- | 
'ny.o lichwę i spskulację grobami 
w/g atr. 590 K.K. Obecnie prowadzi 

„sia w tej sprawie dochodzenie, (z) 

  

zbadaniu į 

Ss KI 

na Mleczko,—-Antokolska 47, ktėrzy w dniu 
| 29.1X rb. dokonali kradzieży różnej garde- 
| roby na szkodę Okręg. Szpitala Wojsk. nr. 

3. Wartość skradzionych przedmiotów na- 
; razie nie ustalona. 
i — Strzelanina. ' nocy z 30.1X na 

1.X rb. około godz. 3 przy ul. Kopznica 
tmiały miejsce strzaly rewolwerowe, ilości 
, których, oraz sprawcy tychże narazie nie 
| ustalono. 

— Skradł plecak żołnierzowi. W 
dn. 30.1X o qg.'10 aresztowano Keroła Scie- 
puro zam. w Saternikach gm. Rukojńskiej 

Wileńsko-Trockiego. Wymieniony w 
dn. 18 bm o g. 7 m. 30 skradł na stscji 
Wilno plecak z produktami spożywczemi 
na szkodę Aloksendra Kwietuka szereg. 19 
p.a.p. stacjonowanego w * « Wilejce. 

— Kradzieże. W dn. 30.1X o g. 4 m. 
30 dokonano kradzieży narzędzi stolarskich 
wart 50 zł. na szkodę: Władysława Boiewi- 
cza, zam. przy ul. Lwowskiej 16. Podejrze- 
nia brak. Dochodzenie w toku. 

-- W da. 30.1X o g. 28 m. 40 dokona- 
„no kradzieży roweru firmy „Dukszt* nr. 861 
iwórt. 100 zł. na szkodę Jana Zarskłego, 
izūm. Ostrobramska 9. Podejrzenia brak. 
4 Dochodzenia w toku. į 

Na prowincji. 
— Skutki braku dozoru. W dniu. 

231X o g. 1 m. 58 pociąg osob. nr. 852, 
; około st. N. Wilejska «ciężko konia, 

pow, 

ranił 

Ne 223 (375) 

„— Niesłuszne posądzenie nie: 
znanych złodziel. Przeprowadzone do“ 
chodzenie ustaliło, iż klacz 
Wincentego, zam. we wst Zsl'sze gm. Rze” 
szańskiej, nie została skradzioną; lecz uto” 
nęłś w rzece niedaleko od łąki na której 
się pastą. 

Rozmaitości. 
Egzotyczna władczyni. 

Przybyła do Łondsnu vładczyni naj- 
większego co do obszaru | znaczenia pań 
stewka iadyjskiego, Bhopal 

Begum cf Bhopal jest trzecią z rzędu 
wielkorządczynią tego państwa. Objęła tron 
w 1901. Begum przyjął oficjalnie, zastępca 
sekretarza stenu do spraw Indji. Z wlelko- 
rządczynią Begum przybył jedyny jej sym, 
którego prawa do tronu mają być roz- 
strzygnięte w Londynte na zasadzie prie 
mogenitury lub, jak każe prawo zwyczejo* 
we muzułmańskie, na podstąyie decyzji 
władcy, a w tym wypadku wielkorządczyni 
Begum. 
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Giełda warszawska 

| Wołyńca Szymona, zam. w Wilejce przy ca 4 "e 
— Rgencja Kresowa. Powstała | vl. Chołopowskiej 21. Koń ten był pozosta: © d4.1—X 25 r. Gisłda piestężna 

w Wilnie Agencja Kresowe, która ma ; Bog ra pastwisku około toru kolejowego "= “„ !Рг;еодіі kupno 
i į bez dozoru. ; Belgja ы 27,03 26,91 

2 PORADZE RA žį | — Pożar stodcły X baonu K.O.P | Dolary 5,95 6:97 5,93 
Wilna i pogranicze, że specjalnym į W dn. 27.1X o g. 5 m. 20 wskutek niewy | Helendja 241,22/2 241,83 240,62 
uwzględnieniem informacji charakte | jsśnionej narszie przyczyny spaliła s'ę przy | Londyn 29,06 29,13 28,99 
tu ekonomicznego. Na jej czele jst. — stodola R, do ZE 1 EZ York = 6,00 5,96 

5 1 Kopels, zam. w ilejce, a dzierżawione | Paryż „40 28,47 28,33 
stoją pp. Kleczkowski i Lang. (z) przez X Baon K O. p.w je cw A Požėr | Praga 177714 17,82 17,78 

powstał wewnątrz stodoły. stodole spło- | Wiedeń 84,60 84,81 84,39 
WYPADKI i KRADZIEŻE. nęło 5 krów wait. 240 zł. Dochodzenie w | Włochy 24,35 2441 24,29 

W Wiini toku. | Szwajcarja 115,80 116,09 115,51 
nie, — Dalecl podpaliły. W dn. 24IX o | Stockholm 161,20 161,60 160,80 

— Nieszczęśliwy wypadek w rzeź  g. 16 wskutek oleostrośnego obchodzenia , Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
ni miejskiej. W dn. 30IX og. 11 w;s'ę z cgnlem przez dzieci spaliły się 2 sto- : Funty ang. 25,25 25,32 26,19 
rzeźni miejskiej wskutek zerwania się win= | doły z iegorocznemi zblorami, Dziskiewl .; Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
dy potłuczonych zostało 2 robotników: Lej- 
ba Szaszkin, zam. Węgierska 8 | Girsza 
Piaślowski, ul. Sofjańska 0. Wezwane po 
gotowie ratunkowe udzieliło poszwankowa- 
nym pierwszej pomocy na miejscu, a Pieś- 
lowskiego w stanie ciężkim odwiozło do 
szpit. żydcwskiego. 

— Podrzatki. W dn. 50.IX o g. 15 m. 
15 na klatce schodowej przy ul. Sierakow- 
skiego 21, znaleziono podrzutka płci mę* | 
sklej w wieku około 2 miesięcy, którego 
następnie skierowano do szpit. żydowskiego. 

— W dn. 80.IX o g. 14 przed domem 
nr. 18, przy ul. M'Pohulanka znalezione 
podrzutka płci żeńskiej w wieku okołu 2 
tygodni, którego następnie skierowano do | 

szpitala żydowskiego. Dochodzenie w toku. 
— Aresztowanie złodziel. W dn. 

30.1X zostali vjęci: Jan Kurte, zam. Anto- 
kolska 37/29, Edward Pletrasiewicz, Anto- 
kolska 55, Anna Szotarło, Astckolska 47, 
Stanisław Przybysz, szereg. ś p. uł. | Jani: 

|cza Łukasza | Kopcicka Grzegorza, ztm. 
jye wsi Uroczje, gm. Wiłejskiej. Straty wy* 
ś noszą 1,417 zł. 
į -- Kradzież koni. W nocy z dn, 28 

| na 29 bm. skradziono 3 konie. Rabuszce 
: Antoniemu, Rabuszki Józefa 
|masza, zam. wa wsi Wołodżki, gm Ra- 
| doszkowickiej. Wartość skradzionych koni 

1 Jer... To: 

{ 680 złet. 
— Ucleczka czy wypadek? W dn. 

,21 bm. Kac Dawid, mieszkaniec m. Kras- 
f nego, zameldowzł, iż córka jego Chana, ° 
umysłowo chora, w dniu 20 b. m. wyszła 
' z domu i dotychczas nie pewróciła. Poszu- 
k!iwania zarządzone. 

į — Zabity przez klerat. 
wńadzone dochodzenie ustaliło, iż Ryman- 

(klewicz Stenisław został zabity przez ma- 
szynę (klerat) w dniu 7 bm. w cegielni 
Szejniuka we wsi Ubrzany, wskutek własnej 
nieostrożności. Akta skierowano do pod- 

Przepro- 

: 5 proc. poż. konwers. 43,50 
8o/o pro€. Poż. konwers. 70 

| Paż. kolej. 85—80—85 
"Pożyczka zł. 391,161/2—394,68 
Poż. dolar. 65,75 —66,00 
4:/20/o listy z. T.Kred. Z. przed, 16,25 16,00 
50/6 listy z. warsz. przedw. 15,75—15,80 
4Va Ūo warsz. przedwoj. 13,00—18,25 
6*/0 obligacje rubl. 15 1 16 r.— 7,00 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

ir. B Olaejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

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

W lecznicy Litowskiej (Wileńska 28) 

    

    

  

prokuratora. od godz. 1—3 po poł 

= aim SUN T TRUST Cn - 

CALE MIASTO 
już wie, że obuwie najlepszego gatun- 

10 Ef petycznyeh TO) 

Kto chce sprzedać! 
Kto chce kupićt 
Kto pracę daje! 

   

  

   

   
   Naruszewicza | 

TANIĄ i DOBRĄ KSIĄŻKĘ 
Księgarnia Stowarzyszenia Nagczycielstwa Polskiego 

Wilno, Królewska + 

zakupiła dużą ilość pierwszorzędnych dzieł autorów 
polskich i obeych po zniżonej cenie i sprzedawać 

będzie je od I.X roku bieżącego w swoim 

„Antykwarjacie 
ed 20 groszy — 2 zip. 

W antykwarjacie owym znajdują się 
książki z niżej podanych działów: 

Literatura piękna 
Powieść — poezja — dramat. 

: Historja. 

Ksiąžki spoleczne 
Ekonomiczne. 
Polityczne. 
Literatūra. 

Ksiąžki dia dzieci i mtodziežy. 

(KAŻ) 
Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom 

poleca się 

- о Резернумай 81 Grabowskiego 
| Wiino, Garbarska 1: Tel. 82. 

: Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackia 
: 5 przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 

dla bibljotek — czytelni — Związków kup- 
ców —kooperatyw —Bratnich pomocy i t. d.   

  

wytworne na dogodne spłaty 

ńnfoni Młynarski 
Warsza —omugaka 2. Tel. 3434 R 

Bytawca w imienia wapół stańatęiaji dzaj Bażęraiei sa.     i a ооы R 

ku najtaniej dostać można 
w nowootworzonym europejskim magazynie 

W. Cyruliński Warszawa, Wierzbowa 9 
(Plac Teatr.) 

Amerykanka 
przystojna katoliczka bór- 
dzo inteligentna średnio 

  

Licytacja. 
Zastawów nie. sprzedsnych w: dn, 28 i 29 

Kto pracy poszukuje! 
Kto co zgubił! 
Kto się chce ożenić! 
Kto chce zamąż wyjść! 
Kto kapiłały lokuje 
Kto szuka mieszkania! 
Kto some e: 

niech poda ogłoszenie do gózet za 

pośrednictwem 

Biura Reklamowego 
St. Grabowskiego 

w Wilnię, Garbarska 1, 
telefon 82. 

   

  

    

  

    

   

  
  

września r. b. odbędzie się powtórnio 5 1 6 
października r. b. w lokalu Wil, T-wa Hendl. 
Zastaw, (Lombard) zsuł. śsto Michalski Nr. 1 
Qd godz. 10 rano. . Sprzedaż rozpocznie się 
od sumy należności przypadzjącej T-wu. 

Licytacji podlegzją niewykupione za- 
stawy poczynając cd Nr. 12530 do 14920 
zastawione w styczniu, lutym I marcu r. b. 
którym. termin łącznie z 1-no miesięczną 
ulgą upłynął w dniu 1 sierpnia r. b. 

1000 PALT 
Nieprzemakalnych 

Gabardinowych 
Jeziennych 

Damskich i męskich. 

MAGAZYN NOWOŚCI 

MACIEJOWSKI | BRTZT 
Marszaikowska 127. C
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Każda panl bez względu na stanowisko społeczne 
l zamożność mieć powinna w domu 

RACO feromenalny, šwialowej sławy wyna - 
5 Iszek holanderski, 

Czy jest bledną czy bogatą dbać powinnś 0 oszczę- 
dność, czystość i hygjenę 

usuwa wszelki brud I 
Tylko RACO plamy z ubrań, mete- 
rjałów, dywanów, kapeluszy, obić meblowych I t. d. 
Absołutcie nie szkodząc tkaninom, odrawia I od- 

świeża kolory. Działa zdumiewająco, 
Żądajcle wszędzie. Cena pudełsa (12 tabl.) Z): 1.20. 
Wył, Zast. na Woj. Warsz. A. Smolka, Marszat- 
kowska 149, Centrala Zastępstw D/H „Reflex*, 

Kraków, Starowiś:na 16. 

Jedyne źródło gdzie można nabyć 

tanio, gwarantowane 
obuw. wyrobów więziennych 

jest firma „„POÓL-BUT< 
Eonlfraterska 10, tel. 496. 

    

  
| 
| 

  
  

zemożna z braku znajo- 
mości w celu malrymo- 
njalnym drogą anonsu 
poszukuje kandydata na 
matżonka, Panowie Inte- 
lgentni na odpowiednich 
stanowiskach w wieku let 
od 35-ciu mogą składać 
oferty. Na anonimy nie 
odpowieda. Listy skiero- 
wywać pod „Fimerykan- 
ka“ Biuro Reklamowe 

Garbarska 1. 

  

Poszukuje 
posady służącej do wszy- 
stkich robót z dobrymi 
świadectwami dowiedzieć 
się Ad. Mickienicza 31 
m. 7 wieku 40 lat pod 

„40 lat". 

  

Miód naturalny 
kilo 3 zł. 

wędliny wiejskie | 
р. Wysockiej polecają 

węcewicz | Zuwle- 
dryński Ad. Mickiewi- 

сга 7. 

KUPIMY 
każdą ilość desek de 
bowych 'l bukowych, 
dobrze wysuszonych, 
płzscąc gotówką 2а 
daną sumę. Oferty 
składek: Zakłady Tka- 

zło Drzewnych. 
Szeptyckiego 12. 

ądliny wiejskie 
grzyby suszone poleca: 

DH7. „ŠWIT“ 
ul Wiieńska 23. 

  

  

Matczycielka 
gtudentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zakresie kursu szkół 
średnich. Specjalność: ję- 

zyk polski nejnowszą 
skróconą metódą dla ob 

cokrejowców — pojedyń- 
czo lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu 

szki M 8 m. 4. 

Do sprzedania 
maszyna do szycia 

w. dobrym stanie, 

(ul. Połocka) Trakt 

    Batorego 3. 

Bruk. Aux”, zalłzawskiągo 1- 

La aaa ras OT: tli da WJ 7 16 

Kosztuje tanio. Warto się prze- 
konać. Ba 

  

    

  

Celem zapoznania 
I przekonania o niezawodnym skutku „Crin'' 
febrykowanym pod nadzorem powśg naukowych, 
które to tabletki usuwają radykalnie wypadanie wło- 
sów I wzmacnieją ich porost, przyczyniają się zatem 
do osiągnięcia bujnych I pięknych włosów, przesy- 
łamy (ll tylko da 1 listopada r. b.) z powołaniem 
się na gazetę niniejszą franko, włącznie opakowania. 
jeden słolk tabletek .CRIN” wystarczających na ku- 
rację 6-clo tygodniową, za nadesłaniem zł 6. 

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

„ESKA* Fabryka Chemiczna, Poznań, ul Ra- 
tajczaka 2, tel. 3632 P.K.O Nr. 204—491. 

Prospekty na żądanie darmo I f.anko. 

лс Ча АН ОЕ SEROWA EOZES 

Rutynowana | nine mieszkan 
pokoje, stancje,pens jena- 
ty,  ogłaszajcie się z4-po- 
średnictwem Blura Re- 
klamowego St. Gra- 
bowskiego Wilno, Gar- 

barska 1, tel. 82. Układ 
ogłoszeń, Informacje bez- 

płatnie, bezinteresownie. 

Oferty zapewnione 

a 
Polska Orakarnia 

__ Nakładówa 

„LUX“ 
WILNO, 

ul. Żeligowskiego I. 
RSS Dek 

zał 
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