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zginął tragicznie w dniu 10 wrzešnia r. b., przeżywszy lat 27. 
Pogrzeb odbędzie się 13 września na cmentarztę w Trokach. 

D-ctwo 22 baonu K. O. P. w Trokach. 
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leśnych na eksport. 

Fachowošč! 

000000600600666 

  

© 

posiada: bocznicę, place, składy, piwnice 

rzy ul. Słowackiego No 27 róg Kijowskiej, telef. Nr. 244. 

Załatwianie wszelkich czynności z eksportem związanych. 
Na placu stały specjalistą do nadzoru ładownych materjałów 

Taniość! 
Wysyłka do Rosji. 

Szybkość ! 
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Ofenzywa niemiecka. 
(Od własnego korespondenta). 

Zamieszczamy niniejszy artykuł naszego korespondenta, 
który w szczegółach dotyka spraw już załatwionych. W cało- 
kształcie 
newskiej. 

Genewa 8 września. 

Niemcy oficjalnie pogodziły się 

z myślą, iż Polska wejdzie do Ra- 

dy Ligi Narodów. Oczywiście, iż 

zgoda ta nie jest ani dobrowolną, 

ani szczerą. Godzą się—bo muszą, 

wytężają jednak wszystkie siły, aby 

Polsce zaszkodzić. Można więc 

śmiało powiedzieć, że obecna ba- 

talja na terenie genewskim prowa- 

dzona o to, czy Polska ma otrzy= 

mać mandat trzyletni z prawem 

wybieralności, czyteż bez niej, jest 
właściwie ciągle i tylko odpowie- 

dzią na ofenzywę niemiecką. Niem- 

cy nabrali jednak  nolens-volens 
trochę rozumu i nie działają ot- 

warcie, lecz chyłkiem, posługując 

się przedewszystkiem  niektóremi 

państwami  neutralnemi. Takimi 

„przyjaciółmi* Niemiec są w pier- 

wszym rzędzie delegaci szwedscy i 

hołenderscy, oraz delegat norwe- 

ski p. Nansen, cierpiący na polo- 

nofobję. Należy przyznać, że propa- 

ganda niemiecka jest mistrzowska. 

Stanowi ona wprost niedoścignio- 

ny dla nas wzór. Podziwiać rów- 

nież trzeba w tym względzie dy- 

scyplinę prasy niemieckiej, działa- 

jącej zgodnie na komendę z góry. 
Otóż jednym z przejawów tej o- 

fenzywy niemieckiej . jest zakuliso- 
wa gra ubiegłych dwóch dni. jak 

wiadomo, Rada Ligi na swem o- 

statniem posiedzeniu zaleciła peł- 

nemu zgromadzeniu przyjęcie u- 

chwały, rozwiązującej kwestję wstą- 

pienia Niemiec do Ligi, ich miej- 

sca w Radzie Ligi oraz powiększe- 

nia miejsc niestałych w Radzie o 
trzy. W swem zaleceniu Rada wy- 
raža opinję, iż kwestje te winny 

być traktowane i załatwione przez 

Zgromadzenie łącznie i jednocze- 
śnie. Było to dużym sukcesem 
Polski. już nazajutrz — po chwilo- 

wem osłupieniu—niemcy rozpoczę- 

li nagonkę przeciwko uchwale Ra- 

dy. Chodziło im o rozerwanie tej 

łączności. Puszczono w ruch wszy- 

stkie wypróbowane z dawna spo- 

soby. A więc—w prasie amerykań- 

skiej Hursta (znany  germanofil. 
Przyp. Red.) jak również w jednym 
z dzienników genewskich ukazuje 

jest jednak ciekawą charakterystyką WA: 
ed. 

się równocześnie inspiracja o mili- 

tarnych tendencjach Polski. Prze- 
drukowuje to z miną niewiniątka 
duża część prasy niemieckiej, opa- 
trując własne kłamstwo soczystymi 
komentarzami. To znów agenci 
niemieccy w Genewie agitują przy 
pomocy niektórych szwedów i ho- 
lendrów wśród delegatów mniej- 
szych państw. — „Jakto? — mówią 
oni—wielkie mocarstwa dzieržące 
prym w Radzie Ligi—chcą nas na 
pasku prowadzić? Przecież pełne 
Zgromadzenie jest tutaj jedynie su- 
werenne. Uchwała Rady — aczkol- 
wiek jest jedynie zaleceniem—jest 

właściwie rozkazem. Godzi ona w 

suwerenność Zgromadzenia!” 

Ponieważ w łonie Ligi istnieją 
tendencje w kierunku wyemancy- 
powania się z pod wpływu wiel- 
kich mocarstw — powyższa agi- 
tacja trafia na podatny grunt. 

Dla odmiany zaś pan Nansen 

grzmi wielkim głosem przeciwko 

zapewnieniu powtórnej elekcji jakie- 
mukolwiek niestałemu członkowi 
Rady. Wysuwa się — bez jej wie- 
dzy — Kanadę jako kandydata ną 
niestałe miejsce do Rady, krzyczy 

się głośno o prawach Chin, Hisz- 

panji, południowej Afryki, a na- 

wet... Belgji, byle tylko zamącić 

kadź genewską. Lecz któż by zli- 

czył wszystkie podrywki niemiec- 

kie! Na szczęście dla nas Francja, 

Anglja i Włochy są osobiście za- 

angażowane w uchwale Rady Ligi. 

Idzie tutaj przecież o prestiż tych 

mocarstw. Powtóre — każde z nich 

wywiera z natury rzeczy silny 

wpływ na zbliżone do siebie drob- 

niejsze państwa, które przecież nie 

mogą nie liczyć. się z ich życze- 
niem. 

To też charakterystyczne było 

dzisiejsze posiedzenie  prezydjum 

Zgromadzenia, na którem utrzyma- 
no w całej pełni zasadę łącznego 

traktowania powyżej wymienionych 

kwestyj. Uchwała Prezydjum idziena- 

wet dalej. Mówi ona, że gdyby 

Zgromadzenie uchwaliło sprzeciw 

contra tej procedurze, to wszyst- 
kie sprawy, a więc i przyjęcie Nie- 

miec do Ligi, ich wejście do Rady 
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jakoteż zwiększenie ilości niesta- 

łych członków Rady — będą prze-- 

kazane z powrotem do Komisji. 

Czyli — gdyby p. Nansen — co ma 
zamiar jutro zrobić — stanął w o- 

bronie... suwerenności Ligi i gdyby 

nie było potrzebnych dwóch trze- 
"cich głosów Zgromadzenia dla 
przyjęcia zaleconej dziś jeszcze 

przez Prezydjum procedury — spra- 

wa przyjęcia Niemiec do Ligi mo- 

że się znów odwlec ad calendas 

graecas... 

Należy jednakże mieć nadzieję, 

że p. Nansen ograniczy stę do pla- 

tonicznego protestu i że głosować 

będzie w myśl zalecenia Rady Ligi. 

Tak mówią wtajemniczeni. Gdy- 

by Zgromadzenie przyjęło zalecenia 

Rady—byłoby to niewątpliwe zwy- 

cięstwo Polski. Mielibyśmy za sobą 

jeden z etapów szczęśliwie przeby- 

tych. Lecz i wówczas nie należało- 

by się oddawać zbytniej radości. 

Jeszcze dużo podwodnych raf ocze- 

kuje nas na drodze, wiodącej do 

Rady Ligi, i ew. osiągnięcia mak- 

simum, t. j. trzyletniego mandatu 

z prawem reelekcji. 

W zakończeniu—należy wyrazić 

żal, że większość prasy i szowi- 

niści niemieccy prowadzą tak za- 

ciekłą przeciw nam propagandę. 

Nikt przecież z rozsądnych po- 

laków nie może być przeciwny 

wstąpieniu Niemiec do Ligi i ich 
wejściu do Rady. Niemcy—będące 
wielkim narodem europejskim— nie 
mogą pozostać za drzwiami Ligi. 

Lecz Liga ma być instrumentem 

pokoju między narodami. Lecz 
własna - wielkość nie może zaśle- 
piać. Zwłaszcza, gdy się ma na su- 
mieniu przelaną krew miljonów 
ludzi. Jeśli niemcom zależy istotnie, 
tak jak nam — na utrzymaniu po- 
koju, jeśli znośne, sąsiedzkie sto- 
sunki pomiędzy nami a Niemcami 
nie są jedynie w ich ustach fraze- 
sem, to winna się zmienić komen= 
da z Berlina, : 

Idee Ludendorfów winny  ustą- 
pić geniuszowi Goethego i Szyllera. 

Może pobyt niemców w Lidze 
Narodów przyspieszy u nich ten 
proces przeobrażenia psychicznego. 

Wierzmy w to — mając bacznie 
oczy i uszy zwrócone na Berlin. 

Jan Walewski. 

— 

Komis 

Ul. Ad. Mic 
PRZYJMUJE 

ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism na dogodnych warunkach 
ZAŁATWIA 

sprawy lokaty i udzielania kapitału, kupna i sprzedaży nieruchomości 
PROWADZI DZIAŁ 

wynajmu mieszkań i wszelkich lokali. 

tak przy zgłoszeniu, 
ККК К КО УЫУ УУ КОУ 

(KAUCJONOWANE) 

UWAGA: Zgłaszający do lokaty kapitał lub reflektujący na naby- 
cie nieruchomości oraz poszukujący do najęcia miesz- 
kań — żadnych kosztów na rzecz Biura nie ponoszą, 

jak i po dokonaniu tranzakcji. _ 
ЗМА КАУ ЕЧ У Т У У АЧУЕ УУ ЛУ ЕЧ У ЕЧ ЛУ ТК К 

  

   

Projekt Cecila przyjety. 
_._ GENEWA (A.T.E.). Po zaciętej dyskusji podkomisja 
14-tu przyjęła główne wytyczne projektu lorda Cecila. 
W poniedziałek komisja zajmie się szczegółami elekcji 
w tym roku. 

'_ Reorganizacja Rady—sprawą poufną. 
GENEWA. (A. T. E). Sprawa reorganizacji Rady Ligi Narodów 

„była w sobotę przedmiotem narad nie pełnej pierwszej komisji, lecz pod- 
komisji która dyskutowała dwukrotnie—rano i 
dzeniu poufnem. 

Na porannem posiedzeniu zostały przyjęte trzy pierwsze artykuły 
projektu konferencji reorganizacyjnej: sprawa trzechletniego trwania man- 
datu, odnowienie coroczne jednej trzeciej członków niestałych i ponow- 
na obieralność w razie otrzymania dwóch trzecich głosów; punkt, doty- 
czący bezpośredniego omówienia mandatów zaraz po dokonanym obio- 
rze został przyjęty dopiero do długiej dyskusji. 

Obecnie przedmiotem narad są postanowienia przejściowe, przewi- 
dujące zapewnienie ponownej obieralności już w chwili pierwotnego: 
wyboru. 

ak Wybory w przyszłym tygodniu. 
GENEWA, (A. T. E.). W pracach podkomisji pierwszej komisji 

a pedzeaja plenarnego Ligi Narodów ze strony Niemiec bierze udział 
auss. 

Spodziewane jest zakończenie prac podkomisji w ciągu dnia 12-go' 
b. m. Pomimo zastrzeżeń grupy skandynawskiej projekt ma szanse 
przejścia. W poniedziałek pdkomisja złoży sprawozdanie na plenum ko- 
misji pierwszej tak, że we wtorek lub w środę będą mogły odbyć 
się wybory. 
z T III IA I III 

Hiszpanja definitywnie występuje. 
GENEWA (A.T.E.). Nota, zawiadamiająca Sekretarjat Ligi Na- 

rodów o definitywnem wycofaniu się Hiszpanji została wręczona 
przez konsula generalnego Hiszpanii w Genewie. 

Nota zgodnie z paktem Ligi Narod. zgłasza wystąpienie Hiszpanji 
w terminie dwuletnim. 

Rząd hiszpański dziękuje za wyrazy sympatji i grzeczności i wypo- 
wiada życzenia pod adresem Ligi Narodów. 

Bez wpływu na tok spraw. 
GENEWA. (A. T. E.). Wystąpienie Hiszpanji przyszło w chwili,. 

gdy reorganizacja Ligi Narodów została zasadniczo napół załatwiona na. 
pea nach podkomisji. Krok Hiszpanji nie wpłynął na dalsze losy 
projektu. : 

W kołach niemieckich jest jednak wyrażane zdanie, 
Hiszpanji stwarza nową sytuację, 
bodę działania. 

Wrażenie wystąpienia. 
GENEWA. (A. T. E.). W rozmowach kuluarowych wyłącznym te- 

matem jest obecnie nota Hiszpanii, zgłaszająca wystąpienie z Ligi Naro- 
dów oraz nowa sytuacja, wytworzona przez to wystąpienie. 

Naogół przeważa pogląd, że wystąpienie Hiszpanii jest krokiem 
niekorzystnym dla Polski. Przeciwnicy projektu lorda Cecila uważają, że 
stworzenie „rećligibite" wobec wycofania się Brazylji i Hiszpanii stałaby 
się omal, że nie wyłącznym przywilejem Polski. 

Na komisji 14-tu przewidywane są ciężkie walki podczas opraco- 
wywania procedury wyborczej. : 

GENEWA. (A. Т. E.). Prasa szwajcarska ostro atakuje Hisžpanję 
z powodu zgłoszenia definitywnego wystąpienia, nazywając rząd hisz-- 
pański niegodnym zaufania narodów, ponieważ jeszcze przed kilku dnia- 
mi kierownik rządu nadesłał do wybitnych przedstawiciele Ligi Narodów 
pismo wypełnione komplementami i grzecznościami, które bynajmniej 
nie zapowiadały tego kroku ze strony Hiszpanii. : 

(Dalszy ciąg depesz na stronie drugiej). 

po południu na posie- 

że wystąpienie 
dzięki której Niemcy odzyskają swo- 

owo-Handlowe 
kiewicza 21, tel. 152. 

   

   

   
   

   
МО. Dr. W. JABŁOŃSKI 

powrócił. 
Wielka 24. m. 20. Choroby dzieci. 

Godz. 4—6, tel. 8-60. 
PSDPGON0GOWGOWGPNGO0R 

Nowootworzone Koncesjonowane 
Biuro Podai i Przepicywań 
„PROMIEN“ 

Mickiewicza 15—4. Tel. 206. 
Załatwia wszelkie sprawy: do 
urzędów i instytucyj państwo- 
wych, komunalnych i prywat- 

nych. 1467 
GONGOIOJGONGODLIO0GONWGZ 

Uwadze Pan! 
Krawiec damski M. Rachman 

ul. Niemiecka 12 

przyjmuje roboty na sezon bie- 
żący. Kostjumy, palta i futra 
według ostatnich modeli. Przy 
pracowni jest oddział skórniany. 

Ceny umiarkowane. 1363 

  

      

Obcy o nas. 
Dalsze plotki niemieckie. 
GENEWA, (A. T.E.). Propagan- 

da niemiecka, która w przeddzień 
przystąpienia Niemiec do Ligi Na- 
rodów rozpowszechniała pogłoski 
o rzekomych tajnych klauzulach 
traktatu polsko - rumuńskiego, po 
zaprzeczeniu Obu  delegacyj nie 
przestaje pracować w tym samym 
kierunku, starając się wynaleźć ar- 
gumenty przeciwko jednoczesnemu 
przyznaniu miejsc w Radzie Ligi х 
Narodów Rumunji i Polsce. 
  

  

  
  

Wskutek nieuwagi łamacza wkradł 
'się we wczorajszym numerze przykry 
ibłąd w artykule p. Ludwika Chominskie- 
'go p.t. „Szkolnictwo mniejszości*—znie- 
<kształcający poniekąd myśl przewodnią. 

Mianowicie w następującym ustępie 
zostały opuszczone słowa, wydrukowa- 

me kursywą. р 

Jaki cel jest w metodzie szykan i 
'ucisku? Jaki jest cel kaleczenia języka 
"dzieci w obcej dla nich mowie od naj- 
niższego szczebla nauczania? Czy robi 

«się to tylko poto, by od najmłodszych 
lat poznało, że tu ktoś obcy przyszedł 

"by nad niem zapanować, by poczuło swą 
-obcość i odrębność, by zbuntowało się 
iprzeciw przemocy iby zasiane w ten spo- 
«sób ziarno nieufności i, goryczy — wy- 

irodziło się kiedyś, gdy dorośnie, w buj- 
«ny chwast buntu? 2 

Czy to mamy na celu? 

wyrządzonej Szan. Autorowi. Red. 
ZE, r i 
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Rearganizacja Ministru Reform Rolnych. 
(Wywiad specjalny „Kurjera Wileńskiego" z p. Ministrem prof. 

Witoldem Staniewiczem). 

Przewrót majowy spowodował 
że całokształt naszego życia gospo- 
darczego uległ radykalnym przeo- 
brażeniom. 

Ujęcie życia gospodarczego Pol- 
ski w pewien system, wyznaczanie 
dziedzinie ekonomicznej właściwego 
miejsca pośród splotu zagadnień 
państwowych i dążność do gospo- 
darczego współdziałania z państwa- 
mi europejskiemi, stabilizacja zło- 
tego i co z tem związane jest nie- 
ustanne budzenie wiary we własne 
siły, oraz zrozumienia wśród spo- 
łeczeństwa dla zjawisk gospodar- 
czych, co w konsekwencji dopro- 
wadziło już do pewnego ożywienia 
naszego przemysłu i handlu i łącz- 
nie zę strajkiem angielskim przy- 
czyniło się do utrzymania naszego 
bilansu handlowego i płatniczego w 
stanie czynnym—oto krótkie rea- 
sume działalności rządu prof. Bart- 
la w dziedzinie gospodarczej. 

Również  Ministerjum Reform 
Rolnych ujawnia żywą i twórczą 
działalność w kierunku reorgani- 
zacji tego resortu, mającego do- 
niosłe znaczenie dla realizacji re- 
formy rolnej. 

Pomimo nawału zajęć, p. Mini- 
ster Reform Rolnych prof. Witold 
Staniewicz udzielił wywiadu przed- 
stawicielowi „Kurjera Wileńskiego”. 

W pierwszym rzędzie prosimy 
p. Ministra, ażeby zechciał łaska- 
wie poinformować czytelników 
„Kurjera Wileńskiego" jak przed- 
stawiają się przedsięwzięte przez 
niego prace reorganizacyjne Mini- 
sterjum. 

— Jeśli chodzi — brzmi odpo- 
wiedź—o najważniejszą rzecz, od 
której należałoby rozpocząć reor- 
ganizację Ministerjum Reform Rol- 
nych, jest to niewątpliwie uporząd- 
kowanie ustawodawstwa agrarnego, 
raz związanych z niem przepisów, 
rozporządzeń, okólników i _ t. d. 

_ Zważyć bowiem należy, że chaos 
i luki, panujące w ustawodawstwie 
agrarnem—z jednej strony, i unie- 
możliwienie wykonania ustaw — z 
drugiej strony przysparzały wła- 
dzom niepotrzebnej pisaniny, co 
spowodowało, że dość liczny apa- 
rat był obarczony pracą specjalnie 
kancelaryjną z uszczerbkiem dla 
niezbędnej twórczej pracy technicz- 
nej w dziedzinie reformy rolnej. 

Uporządkowanie przepisów praw- 
nych i związane z tem  uproszcze- 
nie automatycznie zmniejszy pracę 
i uczyni zbędnemi cały szereg ludzi 
pracujących dzisiaj w ciężkim pocie 

|. czoła. ` 
W tym kierunku działać rów- 

nież będzie dekoncentracja władzy 
przez danie większych kompetencji 
Okręgowym Urzędom Ziemskim z 
jednoczesnem zwiększeniem ich od- 

" powiedzialności, co ukróci zbędną 
korespondencję i przyśpieszy załat- 
wienie różnych spraw. 

Wreszcie techniczna organizacja 
pracy umożliwi zmniejszenie per- 
sonelu kancelaryjnego. 

W tem miejscu p. Minister Re- 
form Rolnych przytacza szereg 

przykładów z działalności Minister- 
jum i podległych mu urzędów, 
świadczących, iż reorganizacja przy- 
czyni się do zmniejszenia persone- 
lu kancelaryjnego z powiększeniem 
liczby pracowników technicznych. 

— Czy pozwoli p. Minister że 
zapytam: na czem polegać ma upo- 
rządkowanie ustawodawstwa agrar- 
nego? 

  

        

Właściciele kopalń prowokują. 

— Uporządkowanie ustawodaw- 
stwa agrarnego — zaznacza w Od- 
powiedzi pan Minister — polegać 
winno na skodyfikowaniu wszyst- 
kich ustaw i przepisów, oraz uje- 
dnostajnieniu procedury, co da mo- 
żność stworzenia podstaw dla je- 
dnolitego kodeksu agrarnego w 
Polsce. Dopiero po wykonaniu tych 
prac przystąpię do ostatecznej re- 

organizacji Ministerium i podległych 
mi urzędów, przyczem reorgani- 
zacja ta polegać będzie na przy- 
stosowaniu podziału czynności Mi- 
nisterjum i urzędów do skodyfiko- 
wanego i uporządkowanego usta- 
wodawstwa agrarnego. 

— Czy zamierza p.- Minister 
korzystać również z możności de- 
kretowania? 

— | owszem. Korzystając właś- 
nie z możności dekretowania, opra- 
cowuję w chwili obecnej cały sze- 
reg ustaw i rozporządzeń, które 
posuną znacznie naprzód sprawę 
erformy rolnej. Zaznaczam też, iż 
związane z tym prace nad reorga- 
nizacją Państwowego Banku Rolne- 
go również dobiegają końca. 

Reorganizacja Ministerjum Re- 
form Rolnych i podległych mu 
agend niewątpliwie związana jest ze 
sprawą bytu urzędników. To też p. 
Minister w odpowiedzi na zapyta- 
nie nasze w tej materji zaznaczył 
co następuje: 

— Co się tyczy bytu urzędni- 
ków, to narazie ze względu na po- 
trzeby naszego skarbu nie możemy 
w sposób wydatny podnieść ich 
uposażenia, natomiast w drodze sta- 
bilizacjj awansów usiłować będę 
przyjść im z pomocą. Dla uniknię- 
cia bolesnych 'redukcji, zarządziłem, 
ażeby przestano przyjmować по- 
wych urzędników, natomiast urzę- 
dników, podlegających redukcji, 
kierować do innych urzędów. Część 
urzędników skierowałem na pro- 
wincję, celem odbycia praktyki w 
Urzędach Żiemskich. 

— Czy nie zechciałby nam p. 
Minister powiedzieć jakie są naj- 
bliższe zadania powierzonego mu 
Ministerjum? 

— Jeżeli chodzi o centrum pań- 
stwa, to komasacja wraz z upełno- 
rolnieniem przy wydatnej pomocy 
kredytowej Państwowego Banku 
Rolnego idzie raźno naprzód, w za- 
chodniej zaś części parcelacja 5ą- 
siedska i częściowo osadnictwo w 
miarę posiadanych środków, wszę- 
dzie zaś — meljoracje, posiadające 
ogromne znaczenie dla reformy rol- 
nej w Polsce. : 

— A Ziemie Wschodnie? 
— (Co się tyczy Wileńszczyzny 

i Grodzieńszczyzny to polecilem 
Państwowemu Bankowi Rolnemu 
zakupić na razie kilka majątków, z 
których ziemie po upełnorolnieniu 
sąsiednich wsi, częściowo przezna- 
czone zostaną dla ochotników miej- 
scowych, którzy walczyli w latach 
1919 — 1920 r. przedewszystkiem 
w dywizji litewsko - białoruskiej. 
Pozatam nastąpią akty prawne z 
tym związane, a więc akta nadaw- 
cze, przywłaszczeniowe i t. p. 

Po ogłoszeniu w najbliższych 
dniach ustawy o serwitutach nastą- 
pi również energiczna akcja w tym 
kierunku. 

Wreszcie nowelizacja ustawy u- 
właszczeniowej pozwoli definityw- 
nie uporządkować sprawę drobnych 
dzierżawców. 

Mieczysław Goldsztajn. 

" LONDYN, (Pat). Związek właścicieli kopalń w Walji południowej 

odmówilł wczoraj kategorycznie wzięcia udziału w rokowaniach ргоро- 
nowanych przez rząd.     
Aon jgtykowe i narodowe 

W higosłaji 
Znany slawista profesor litera- 

tury polskiej na uniwersytecie w 
Zagrzebiu d-r Franciszek Ilesicz 
udzielił nam uprzejmie niniejszego 
ciekawego artykułu. 

Moje wywody dotyczą państwa 
pobratymczego, Jugosławii. 

Napisałem je na Litwie polskiej 
pod wpływem pewnych, zdobytych 
tu wrażeń. Stosunki językowo-na- 
rodowe na Litwie mimowoli nasu- 
nęły mi i nasuwają porównanie 
stosunków jugosłowiańskich i pol- 
sko-litewskich, względnie polsko- 
białoruskich. 

Mówić będę o jugosłowiańskiej 
dzielnicy chorwackiej (Zagrzeb), sło- 
weńskiej (Lublana) i macedońskiej. 

1. W Zagrzebiu pisze się i dru- 
kuje dzisiaj w tym samym języku 
literackim jak w Belgradzie, ale 
ludność zagrzebska i ludność całej 
zagrzebskiej dzielnicy nie nazywa 
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się dotąd tem samem imieniem, 
nie nazywa się więc serbską, lecz 
chorwacką: dwie nazwy narodowe, 
a jeden język literacki. 

A jak się odnosi język codzien- 
ny szerokich warstw ludności za- 
grzebskiej i wogóle język codzien- 

ny całej dzielnicy zagrzebskiej do 
wspomnianego belgradzko-zagrzeb- 
skiego? : 

Ten codzienny język chorwacki 
znacznie się różni od języka lite- 
rackiego, tak prawie, jak niektóre 
gwary słowiańskie od czeskiego 
albo polskiego. 

Kiedy przed 90 laty wielki oby- 
watel zagrzebsko-chorwacki Ludo- 
wit Gaj wprowadził do pism za- 
grzebskich ten sam język literacki, 
którym pisano u Serbów, powstała 
przeciw niemu (wśród jego ziom- 
ków) opozycja, widząca w nim 
zdrajcę narodu, który Chorwatów- 
katolików sprzedał Serbom-prawo- 
sławnym, ale w końcu zwyciężyła 
idea jedności chorwacko - serbskiej 
i tak się stało, że dawniejszy język 
chorwacki Zagrzebia i dzielnicy za- 

K:U-R-Į E.R 

Zamach na Mussoliniego. 
RZYM, (Pat). Dziś o g. 10 rano obrabiacz kamieni, 

18-letni Ernesto Giovannini rzucił bombę na samochód, 

którym Mussolini jechał do pałacu Chigi. Bomba ude- 
rzyła w boczną szybę samochodu, poczem spadła na zie- 

mię, gdzie wybuchnęła. Samociiód Mussoliniego pojechał 
dalej. 4 osoby ranione odłamkami szkła odwieziono do 
szpitala. 

Sprawcę zamachu aresztowano. Urodził się on w Ca- 

stel di Gartagnana w r. 1908, dziś rano przybył do Rzy- 
mu bez paszportu z zagranicy. 

Mussolini wyszedł z zamachu bez szwanku. Po przy- 
byciu do pałacu Chigi rozpoczął on swą zwykłą pracę. 

Sprawca zamachu. 
RZYM. (Pat). Wedle Giornale d'ltalia, sprawca zamachu 

na Mussoliniego oświadczył, iż jest anarchistą indywidualistą. Przybył 

on do Rzymu z Marsylji. Prócz bomby rzuconej na samochód miał 

jeszcze przy sobie drugą bombę. Sprawcę zamachu zatrzymał zamiatacz 

uliczny, który rzucił się za nim, jednak został podczas wybuchu ranio- 

ny. Liczba rannych wskutek zamachu wynosi 8 osób. 

Ubolewanie delegacji w Genewie. 
GENEWA, (A. T. C.). Wiadomość o zamachu na Mussoliniego 

wywołała w Genewie olbrzymie wrażenie. Członkowie wszystkich de- 

legacyj złożyli wizytę Scialoi, wyrażając jemu i Grandiemu swe ubolewa- 
nie z powodu zamachu. 

Gratulacje przedstawicieli państw. 
RZYM. (Pat). Wiadomość o zamachu na Mussoliniego róztszła się 

szybko po mieście wywołując wielkie wzburzenie we wszystkich warst- 
wach ludności. 

Wkrótce po wypadku zjawili się w pałacu Chigi przedstawiciele 
dyplomatyczni poszczególnych państw, ministrowie, szefowie misji i inne 
wybitne osobistości celem złożenia Mussoliniemu gratulacji z okazji 
szczęśliwego ocalenia. 

O godzinie 13-tej m. 10, premjer opuścił pałac Chigi i witany en- 
tuzjastycznie przez tłum, powrócił do villa Torlonia. 

W Watykanie otrzymano wiadomość o zamachu o godz. 11-tej m. 
30. Monsignor Pizzardo zastępujący podsekretarza stanu zakomunikował 
tę wiadomość Papieżowi, który znajdował się w swej bibliotece prywat- 
nej. Ojciec Sw. głęboko wzruszony złożył podziękowanie Bogu 
za uniknięcie potwornej zbrodni i wyraził życzenie, aby w Jego imieniu 
złożono Mussoliniemu gratulacje. 

wILBNSKI 

    

Chiny toczą wojnę z Europą. 
SHANGHAJ, (Pat). 10 kanonierek angielskich i 2 torpedowce ame- 

rykańskie były ostrzeliwane wczoraj w ciągu dnia przez wojska kantoń- 
skie. 2 marynarzy zostało rannych. 

Wojska kantońskie ostrzeliważy również wszystkie parowce zagra- 
niczne, wyjeżdżające z Hankou, lub przybywające do tego portu. 

Pogłoski o bitwie morskiej. 
LONDYN. (Pat). Daily Telegraph podaje z Pekinu niesprawdzoną 

dotychczas wiadomość o bitwie morskiej pod Hankou w której wzięły 
udział statki wojenne francuskie, amerykańskie i angielskie. 

Wskutek zmagającego się ruchu anty-angielskiego w Czang-Tsing, 
konsul angielski uznał za konieczne ewakuację niezwłoczną wszystkich 
cudzoziemców. Położenie w Swaton jest bardzo poważne. Chińczycy za- 
mierzają zamknąć minami wejście do portu. 

  

| Por. Orliński wraca. 
TOKIO; (Pat). Por. Orliński i sier. Kubiak, żegnani owacyjnie, od- 

jechali z powrotem do Polski. 

Pożegnalne wizyty. 
TOKIO. (Pat). Lotnicy polscy złożyli m. inn. wizyty w poselstwach 

sowieckiem i chińskiem. Największy koncern przemysłowy Mitsui urzą- 
dził na ich cześć obiad z udziałem 80 osób, podczas którego wygłoszo- 
no szereg serdecznych przemówień. M. inn. omawiano sprawę realności 
polsko-japońskich stosunków ekonomicznych. Popołudniu odbyła się w 
poselstwie polskiem konferencja prasowa. Następnie, zwiedzano instytut 
aerodynamiczny. 3 

EDIT IESKAU O ARITE TT ИНА ЕНАНЛ 

(Dalszy ciąg depesz z pierwszej strony). 

Realizacja traktatu w Locarno. 
GENEWA. (A. T. E.). W sobotę odbył się szereg pouinych kon- 

ferencyj pomiędzy Briandem, Chamberlainem, Vandervelds i Stresse- 
manem. 

Vandervelde i Chamberlain mają odegrywać rolę pośredników po- 
między Stressemanem a Briandem w sprawie rea lizacji następstw trakta- 
tu locarnieńskiego. Jest mowa o zmniejszeniu wojsk okupacyjnych w 
Nadrenji do 38 tys. oraz o skoncentrowaniu ich w kilku większych punk- 
tach tak, aby okupacja była jak najmniej widoczna i jak najmniej dała 
się odczuwać. - 3 > 

Zapowiedzi wyjazdów. 
GENEWA. (A. T. E.). Vandervelde zapowiedział, iż jest zmuszony 

opuścić Genewę w sobotę. Na wyjazd ministra Belgji wpłynęły wewnę- 
trzne stosunki belgijskie. 
ai eo i Briand wyjadą w środę po wyborze członków nie- 

stałych. 
      

je się po słoweńsku, a od drugiej 
połowy 18 stulecia rozwinęła się 
wartościowa literatura w tym języ- 

grzebskiej, który miał również swo- 
ją tradycję literacką, służy tylko 
jako gwara ludności w życiu со- 
dziennem, gdy tymczasem szkoła i 
książka znają tylko wspólny język 
chorwacko-serbski. 

Zagrzeb więc i inne miasta chor- 

wackie są dzisiaj jako ostoje tego 
języka, jako wyspy wśród gwar lu- 
dowych, których dawniej też uży- 
wano w piśmie i druku, a najza- 
ciętszy chorwacki „separatysta* nie 
narusza tego stanu rzeczy. 

Nad gwarami ludowemi chor- 
wackiemi zapanował w Jugosławji 
już dówno główny język literacki— 
w literaturze, sztuce i nauce. 

2. Zachodnią część Jugosławii, 
leżącą już w Alpach, zamieszkują 
Słoweńcy, graniczący z Niemcami 
(Austrją) i Włochami, Słoweńcy po- 
sługują się dziś głównie jeszcze swo- 
im własnym językiem literackim. 

Język ten ma poważną tradycję 
literacką; najstarsze pomniki języ- 
kowe słowiańskie (10 stulecie) po- 
chodzą z dialektu słoweńskiego. 
Od 16 stulecia bez przerwy druku- 

ku. Jednak, wbrew tej tradycji dą- 
żenie do językowego zjednoczenia 
z Chorwatami—Serbami wzrasta. 
Szkolnictwo jeszcze w austrjackich 
czasach było tam bardzo rozwinię- 
te (oświata ludowa wskutek tego 
stoi w Słowenji na wysokim sto- 
sunkowo poziomie), tylko że Au- 
strja wszędzie narzucała język nie- 
miecki. 

Po wyzwoleniu i państwowo- 
politycznem zjednoczeniu jugosło- 
wiańskiem Słoweńcy z własnej wo- 
li wprowadzili do wszystkich szkół 
powszechnych i średnich język 
chorwacko-serbski (państwowy) ja- 
ko przedmiot, choć językiem wy- 
kładowym głównie pozostał sło- 
weński. Przy egzaminach  dojrza- 
łości obowiązują egzaminy z języ- 
ka chorwacko-serbskiego. 

W głównem mieście słoweń* 
skiej dzielnicy jugosłowiańskiej w 
Lublanie jest uniwersytet, gdzie 
profesorowie wykładają dowolnie 

Minister Zaleski o stanowisku 
Polski. 

PRAGA, (Pat.). Jak donosi Pra- 
ger Presse min. spr. zagranicznych 
Polski Zaleski, w rozmowie z 
korespondentem tego pisma OŚ- 
wiadczył m. innemi. 

Wejście Niemiec do Ligi Naro- 
dów tworzy jeden z najwybitniej- 
szych etapów w historji Ligi Na- 

rodów. Niemcy, wchodząc do wiel- 
kiej rodziny nerodów i przyjmując 
wielkie i uroczyste zobowiązania 
utrzymania pokoju i współpracy 
nad wielkiem dziełem porozumienia 
podporządkowują się w ten sposób 
Ściśle postanowieniom paktu Ligi 
Narodów. 

Organizacja Genewska daje swym 
członkom wielkie prawa, ale też 
nakłada na nich cały szereg 0bo- 
wiązków, tem więcej, im większe 
jest państwo. Niemcy przyjęły te 
zobowiązania z zupełną Świado- 
mością tego faktu. Stoją one w 
szeregu tych państw, które przyjęły 
za podstawę życia międzynarodo- 
wego wielkie zaśfdy karty genew- 
skiej. 

Nowy element wchodząc do ży- 
cia politycznego Europy, daje gwa- 

rancję pokoju, 
Z ostatnich wydarzeń w Gene- 

wie cieszy się przedewszystkiem 
Polska. Nie chce ona nic innego, 
jak współpracować otwarcie i lo- 
jalnie z Niemcami dla usunięcia 
wszystkich nieporozumień, co wca- 
le nie jest trudnem, do urzeczywi- 
stnienia. Nie należy przeceniać zna- 
czenia niektórych tarć między 
Niemcami a Polską. Szczególnie 
wskutek tych tarė ucierpiały sto- 
sunki handlowe między obu pań- 
stwami. Trudności te są w wielkim 
stopniu wynikiem ogólnego kryzy- 
su gospodarczego który obecnie 
istnieje prawie we wszystkich państ- 
wach Europy. 

Mam nadzieję, iż atmosfera ge- 
newska również pod względem 
psychicznym wpłynie dodatnio na 
stosunki obu narodów. 

Co się tyczy Polski to w każ- 
dej chwili jesteśmy gotowi do ure- 
gulowania naszych stosunków han- 
dlowych z naszym sąsiadem na 
podstawie słuszności i równości. 

Polska domaga zb stałego 
miejsca w Radzie Ligi Narodów. 
Niebyłoby celu wyłuszczania róż- 
nych argumentów, któreby można 
było przytoczyć na poparcie na- 
szych praw. W żadnym jednak ra- 
zie nie zrezygnujemy z naszych 
postulatów. Postawy takiej wyma- 
gają słuszne interesa Polski. Nie 
chcemy powiększać trudności oraz 
uniemożliwić kompromis, Polska 
życzy postępu i rozwoju Ligi Na- 
rodów, i nie uczyni nic, coby mo- 
gło grozić istnieniu Ligi Narodów. 

W każdym jednak razie nie mo- 
gę zataić, iż polskiej opinji publi- 
cznej trudno będzie pogodzić się z 
faktem, że Polska nie otrzyma sta- 
łego miejsca w Radzie Ligi Naro- 
dów. Zrobiliśmy i my w interesie 
pokoju wszystko co tylko było mo- 
żliwe i ponieśliśmy ciężkie ofiary. 

Jestem szczęśliwy, iż potrafiono 
ocenić naszą współpracę i lojalne 
postępowanie. 

Wiadomości polifyczne. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj rańo przybył ze Spały 
do Warszawy p. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej, poczem odbyła się na 
Zamku konferencja w sprawie 
przemysłu cukrowniczego. W kon- 
ferencji tej wzięli udział, oprócz p. 
Prezydenta, p. premjer Bartel i mi- 
nistrowie  Klarner, Raczyński i 
Kwiatkowski. 

Po południu p. Prezydent przy- 
jął na posłuchaniu ambasadora 
Francji p. Laroche'a, wieczorem 
zaś z p. premjerem Bartlem i p. 

w języku słowieńskim, albo chor- 
wacko-serbskim. W centralnych u- 
rzędach w Belgradzie przyjmowane 
są wszystkie sprawy w języku sło- 
weńskim, ale załatwiane są wyłącz- 
nie w języku chorwacko-serbskim. 
ycie w Słowenji jest przeto dwu- 

języcznem. Jest to rozwój natural- 
ny, którego nie można i nie nale- 

„žy tamowač. 
Wbrew wielkiej tradycji literac- 

kiej uwydatnia się nawet w wy- 
soko pod względem oświatowym 
stojącej Słowenji język chorwacko- 
serbski jako język stolicy i język 
większości narodu. 

3. Macedonja jest dobrze zna- 
nym krajem z dziejów Bałkanów. 
Główna jej część należy dzisiaj do 
Jugosławji (południowa Serbja). 
Do r. 1912 Macedonja była pro- 
wincją turecką. Podczas wojny Świa- 
towej okupowała ją Bułgarja. Mo- 
wa macedońskich Słowian posiada 
cechy literackiego języka serbskie- 
go, a również bułgarskiego, jest 
więc przejściową mową  słowiań- 
ską. 
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FRASZKI. 

Pieśń dziadowska 

o zjeździe monarchistów w Często- 
chowie. 

Hej posłuchajcie panie i panowie, 
Co się zdarzyło w samej Często- 

chowie: 
Boskiej pod jej 

у święte stopy 

Zjechały chłopy! 

Było tam ludu ze setka tysięcy, 
A inne piszą, że ta jeszcze więcy, 
Każdy kmieć przywiózł swe bóle 

i troski 

W dzień Matki 

Przed ołtarz boski. 

Na to czekali sprytne monarchisty 
Zwołali gapiów na kieliszek czystej, 
A jeden wrzescał, we frak się 

obleksy 
(Zwał się Aleksy): 

„Precz z partyjami, nie chcem re- 
' publiki, 
Co o niej ględzą różne polityki, 
Nie boimy się ziandarmów ni ula 

My chcemy króla! 

Ludziska moje, kto z was jeszcze 
° nie wie, 

Że w Polsce tera straśne bezkró- 
lewie, 

Nawet murzyny choć gołe są, 

parchy, 
Mają monarchył 

A u nas w Rolsce małżeński sa- 
krament 

Chce sponiewierać djabelski par- 
lament, 

Bez króla rządzą różne ancychrysty 

Nie—monarchisty! .* 

Długo tak prawił Aleks w Często- 
chowie, 

A dzisiaj o nim Cat już pisze w 
„Slowie“, 

Choć sam krėlewiak jest jak się 
należy 

Lecz mu nie wierzy. 

„Bo coby było, Aleksy, z twych 
dziatek" 

Pada: „gdyby tak dać parę arma- 
| tek? 

Zwialo by zara  monarchiczne 
bractwo, 

Bo jest łajdactwo!* 

„Bo ty chcesz króla dla swych 
dzikich chłopów, 

„A ja chcę—peda — dla hrabiów i 
popów...* 

Jeden drugiego za pętelkę trzyma 

A króla nima! 

Teraz wam dziadek swoje słowo 
powie, 

Co sobie myśli o tej Częstochowie— 
Już tylko patrzeć jak w którymś 

cyrkule 

Siądą — dwa królel 

Sum. 
  

    

Bartlową wyjechał z powrotem do 
Spały. 

P. premjer Bartel zabawi w Spa- 
le przez całą niedzielę. { 

© 
Wobec zapadłej na posiedzeniu 

komisji arbitrażowej uchwały, po- 
wziętej głosami delegatów robotni- 
czych o podwyżce 8% płac robot- 
ników górniczych, uchwała ta obo- 
wiązywać będzie z chwilą zatwier- 
dzenia przez Ministerjum Przem. i 
Handlu, wobec czego przemysłowcy 
górniczy z Górnego Śląska zamie- 
rzają wnieść rekurs do Ministerjum 
Pracy i Opieki Społecznej, gdyż 
uważają, że taka podwyżka jest 
niemożliwa. Jednak należy przy- 
puszczać, że taki rekurs zostanie 
przez rząd odrzucony. 

© 
W dniu wczorajszym oficerowie 

rumuńscy, którzy przybyli do Pol- 
ski, zwiedzili wytwórnie przemysłu 
wojennego, znajdujące się w obrę- 
bie Warszawy. 

W takich sytuacjach rozstrzyga 
o języku życia publicznego natu- 
ralnie przynależność państwowa, 
To też Macedonja posiada szkoły 
serbskie. 

Bardzo mało przysłużyłby się 
macedońskim Słowianom ten, któ- 
ryby chciał tworzyć odrębny na- 
ród macedońsko-słowieński z ja- 
kimś nowym odrębnym krajowym 
językiem literackim. Przeszkodziło= 
by to rozwojowi kultury. 

przejściowych dzielnicach, 
leżących między ustalonymi naro- 
dami słowiańskimi, rozstrzyga o 
języku szkoły i kultury przynależ- 
ność państwowa, zwłaszcza jeśli 
kraj dany nie ma starej i nieprzer- 
wanej tradycji. 

Działacze publiczni polscy i bia- 
łoruscy może będą mogli z opisa- 
nych faktów w Jugosławji wywnio- 
skować coś dla organizacji stosun- 
ków słowiańskich na Litwie. 

ю Dr. Fr. Ilesicz. 
Kiena sławińska, w sierpniu 1926 r, 
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Zycie gospodarcze. 
Parę uwag o sytuacji w handlu che- 

miczno kosmetycznym. 
Handel materjałami aptecznymi 

zajmuje jedno z poważniejszych 
miejsc w handlu ogólnym Wilna. 
Przybywającego z innych stron 
Rzplitej uderza wielka ilość skła- 
dów aptecznych w naszem mieście. 

Jeden z poważniejszych przed- 
stawicieli tej gałęzi handlu udzielił 
nam kilka informacyj dotyczących 
sytuacjj w handlu i przemyśle 
chemiczno - kosmetycznym.  lnfor- 
macje te podajemy poniżej. 

Sytuacja obecna w tej dziedzi- 
nie jest dość ciężka, prawie poło- 
wie firm grozi bankructwo; znacz- 
na część już zbankrutowała a jeśli 
się zdarza, że mimo to niektóre 
z tych ostatnich wegetują, to tylko 
dlatego, że wierzyciele ich nie kwa- 
pią się do licytacji, „nie starczy- 
laby“ — bowiem, „skórka za wy- 
prawę* — jak mówi przysłowie. 
Podkreślić, jednak, należy sumien- 
ność tych bądź co bądź, formalnie 
(a i faktycznie)  niewypłacalnych 
dłużników, którzy borykając się 
z b. ciężkimi warunkami finanso- 
wymi. starają się w miarę sił re- 
gulować swoje zobowiązania. Po- 
nadto, bankructw sztucznych niema 
firmy które mają albo jakiś ka- 
pitał obrotowy, albo dobry punkt 
handlowy w mieście prosperują 
wcale nieżle, albo w każdym ra- 
zie możliwie. 

Na zły stan handlu aptecznego 
składają się b. różnorodne przy- 
czyny, przedewszystkiem mnogość 
wspomnianych firm (przeszło 200 
składów aptecznych i aptet.), która 
odpowiada przedwojennym warun- 
kom Wilna, położonego przy bar- 
dzo ożywionym wtedy trakcie han- 
dlowym i mającego wówczas znacz- 
nie szersze rynki zbytu, obecnie 
oddzielone granicami. Dziś, tymcza” 
sem, wegetujemy, zwłaszcza (mó- 
wię tu o handlu aptecznym) przy 

KRONIKA KRAJOWA. 
Budowa drugiej wielkiej 
fabryki zw. azot. w Polsce. 

Dnia 9 b. m. odbyła się kon- 
ferencja pp. ministrów skarbu Cz. 
Klarnera, oraz przemysłu i handlu 
E. Kwiatkowskiego w sprawie defi- 
nitywnego ustalenia programu, do- 
tyczącego umożliwienia stopniowej 
intensyfikacji rolnictwa w Polsce. 

W wyniku narady ustalono, iż 
koniecznem jest przedewszystkiem 
zapewnienie rolnictwu nawozów 
sztucznych w dostatecznej ilości 
po cenach możliwie najniższych. 
Stwierdzono też, że postęp w roz- 
woju produkcji krajowych zwią- 
zków potasowych jest zadawalający. 

W zakresie rozwoju produkcji 
tanich związków fostorowych pos- 
tanowiono poddać szczegółowemu 
zbadaniu przez fachową komisję 
możliwości wyzyskania złóż fosfo- 
rowych, występujących w poważ- 
niejszych ilościach w, kilku _miej- 
scach w państwie. Gdyby badania 
te nie dały pozytywnych rezultatów 
to podjęte zostaną na szeroką ska- 
lę doświadczenia co do bezpośred- 
niego zastosowania w rolnictwie b. 
tanich, specjalnych fosforytów al- 
gierskich, ewentualnie po przerób- 
ce w zakładach chorzowskich na 
nawóz mieszany  fosforowo-azoto- 
wy. Najgorzej przedstawia się pro- 
blem azotowy, gdyż mimo ogrom- 
nego rozwoju fabryk chorzowskich 
w latach 1924—1926, istnieje ko- 
nieczność sprowadzania większych 
ilości związków azotowych zzagra- 
nicy. Od tej produkcji uzależniony 
też jest w najwyższym stopniu roz- 
wój intesyfikacji uprawy. To też 
postanowiono przystąpić niezwłocz- 
nie do opracowania szczegółowych 
planów budowy drugiej, wielkiej 
fabryki związków azotowych w 
centralnej Polsce. W r. b. musi 

teren 
oraz muszą być wypracowane 
szczegółowe plany budowy. Mini- 
sterjium przemysłu i handlu wstawi 
do budżetu na rok 1927 poważ- 
niejszą kwotę na budowę tej fabryki. 

Postanowiono też w pracach 
przygotowawczych oprzeć się na 
istniejącej organizacji państwowych 
zakładów w Chorzowie, które op- 
racują plany budowy, dostarczą 
część urządzeń dla fabryk chemicz- 
nych Oraz wyposażą nową wy- 
twórnię w personel fachowy. 

Konferencja kolejowa pol- 
sko-łotewska. 

Obecnie obraduje w Warszawie 
komisja kolejowa polsko-łotewska. 
Omówiono już cały szereg Spraw, 
związanych z bezpośrednią komu- 
nikacją towarową między Polską a 
Łotwą. Na podstawie przepisów 
„Międzynarodowego Związku Wa- 
donowego”* koleje łotewskie biorą 
па siebie odpowiedzialność za ca- 

uderzającej u starszego pokolenia 
nieumiejętności przystosowania się 
do nowych warunków, i wyzyska- 
niu nowych konjuktur. Sytuację tę 
zresztą uważam za przejściową. 
Wilno bowiem, jako placówka han- 
dlowa, ma przed sobą piękną 
przyszłość. 

Jeśli chodzi o handel detalicz- 
ny to ten brak przystosowania się 
do nowych warunków szczególnie 
tu razi. Odczuwa się konieczność 
jakiejś „europeizacji” chociażby w 
sensie utrzymywania większej czys- 
tości w sklepach brak której niejed- 
nokrotnie koliduje z przepisami 
władz), a nawet na wystawach, 
gdzie próbki towarów leżą latami 
zakurzone, brudne, spłowiałe, po- 
kryte plamami wskutek wilgoci. 
Miejscowi kupcy mają b. platonicz- 
ny, albo i zgoła żadnego nie mają 
kontaktu z tem, co się dzieje na 
ogólnym rynku, po za Wilnem. 
Trudno się dopytać (za wyjątkiem 
kilku większych składów) o jakieś 
nowości w tej dziedzinie. Pozatem 
obsługa niedbała i często b. nie- 
porządna. 

Szczególnie dokuczył kupcom 
brak kredytu, względnie jego znacz- 
na drożyzna, Oraz spadek waluty 
w poprzednich latach. Zdarzało się, 
že przynaglony potrzebą kupiec 
płacił w b. krótkich terminach 10 
i więcej procentów miesięcznie (od 
sum w dolarach). Wybitna zmiana 
na lepsze datuje się dopiero od 
ostatnich miesięcy w r. b. 

Obecnie daje się zauważyć pew- 
ne ożywienie. 

Sprostowanie. Do tytułu artykułu 
zamieszczonego w dziale „Życie gospo- 
darcze“ w Nr. 209 naszego pisma wkradł 
się błąd, mianowicie, zamiast „Parę u- 
wag o sytuacji w przemyśle chemiczno- 
technicznym” winno być „Parę uwag o 
sytuacji w przemyśle chemiczno-kosme- 
tycznym“, 

łość wagonów polskich, idących 
przez Litwę do Łotwy. Dotyczy to 
również wagonów obcych, idących 
przez Polskę i Litwę do Łotwy 
tranzytem. Sprawę rozrachunku z 
kolejami litewskimi biorą na siebie 
koleje łotewskie. Pilną sprawę zor- 
ganizowania bezpośredniej komu- 
nikacji bez przeładunku między 
Polskąža Łotwą przygotować ma 
zarząd kolei polskich. 

Konferencja kolejowa 
polsko-sowiecka. 

W dniach od 31 sierpnia do 5 
września r. b odbyła się w War- 
szawie konferencja kolejowa polsko- 
sowiecka, w której uczestniczył ze 
strony Sowietów p. inż. Kroniec 
P> przedstawiciel sowieckich ko- 
ei. 

Na konferencji tej omawiano 
Sprawy, związane z ulepszeniem 
komunikacji kolejowej między Pol- 
ską a Sowietami. 

Postanowiono zaprowadzić od 
dnia 1 października r. b. codzienną 
komunikację pociągiem pośpiesz- 
nym z Warszawy przez Stołpce do 
Moskwy. 

Równocześnie nastąpi znaczne 
skrócenie czasu podróży, 
  ma a н 

Z Giełdy Warszawskiej w dniu 
11-IX r. b. 

1. Waluty 
й Sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 8,97 8,8 8,94 
Funty szterlingi 43,80 43,91 43,69 
Franki franc. 25,80 25,86 25,74 

»  Szwajc, 174,26 174,70 173,82 
Korony czeskie 26,72 26,18 — 26,66 
Liry włoskie 32,25 32,43 32,25 
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Z calej Polski. 
Zakończenie Kongresu 

F. L D. A. €. 
KRAKOW, (Pat). Dziś o g. 11 

przed południem członkowie F.l.D. 
A.C. podejmowani byli w Starym 
Teatrze śniadaniem wydanem na 
ich cześć przez polską delegację. 
Po południu goście udali się samo- 
chodami do Wieliczki celem zwie- 
dzenia salin. Jutro rano uczestnicy 
kongresu udadzą się samochodami 
do Zakopanego, skąd wrócą późno 
wieczorem. Z Krakowa następnego 
dnia delegacje wyjadą do swych 
krajów. 

В Rosji Sowieckiej 
Układ gwarancyjny 
sowiecko-japoński. 

MOSKWA, (Pat.) Wczoraj ogło- 
szono tu, iż poseł sowiecki w To- 
kio zaproponował posłowi japoń- 
skiemu zawarcie układu gwaran- 
cyjnego rosyjsko-japońskiego. Rząd 
japoński miał podobno przyjąć tę 
propozycję i układ zostanie po- 
dobno zawarty w najbliższym czasie. 
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Pobyt marszałka Piłsud- 
skiego w Postawach. 

Postawy we wrześniu. 

W związku z odbywającemi się 
manewrami w dywizji piechoty le- 
gionowej .w okolicach Postaw przy- 
był w dniu 3 września do Postaw 
Marszałek Piłsudski. 

Mimo, iż wiadomość o przyjeź- 
dzie Marszałka dotarła do ludności 
zaledwie w dniu 2 września wie- 
czorem to jednak rozeszła się bły- 
skawicznie w okolicy i ludność sa- 
morzutnie przygotowała przybywa- 
jącemu owacyjne przyjęcie, tembar- 
dziej, iż ludności Postaw znaną 
jest dobrze osoba Marszałka jesz- 
cze z czasów jego walki konspira- 
cyjnej z caratem. Tu bowiem przez 
dłuższy czas ukrywał się zwycięski 
bojownik o niepodległość, stąd przy 
pomocy aptekarza Parniewskiego, 
szwagra obecnego dziś aptekarza 
Kęstowicza umknął  osaczającym 
go żandarmom. Na powitanie więc 
Marszałka w ciągu nocy wybudo- 
wano bramę tryumfalną a już o 
godz. 8 rano cała ludność Postaw 
zebrała się przy niej w oczekiwaniu 
na jego przybycie. 

W powitaniu wzięły udział de- 
legacje powiatu, gminy miasteczka, 
parafji, rzemieślników oddział So- 
koła, oddział Strzelca i Straży 
Pożarnej. 

Imieniem ludności przy bramie 
powitał _ uroczyście Marszałka 
kierownik Biura Wydziału Powia- 
towego Krasicki poczem z p. Ob- 
rocką prosił Marszałka o przyjęcie 
godności ojca chrzestnego sztanda- 
ru Sokoła Postawskiego, którego 
poświęcenie naznaczono na 5 wrze- 
šnia. Marszałek przyjął delegacje i 
nadto zgodził się być honorowym 
ojcem chrzestnym sztandaru Sokoła, 
gdyż obowiązki i praca nie pozwo- 
liły mu zabawić w Postawach do 5 
września. Po przyjęciu delegacji 
wśród okrzyków niech żyje odje- 
chał Marszałek na plac ćwiczeń. 

Wieczorem po powrocie Mar- 
Szałek Piłsudski przyjął na dłuższej 
audencji starostę p. Obrockiego w 
czasie której z zainteresowaniem 
wypytywał się o wszelkich przeją- 
wach i bolączkach życia kresowego 
nowego powiatu, i nocnym pocią- 
giem wyjechał tegoż dnia z Postaw. 

Uroczystości Sokole. 
Początek września roku bieżą- 

cego na dłuższy czas pozostanie 
w pamięci ludności postawskiej. W 
jednym tygodniu przeżyły Postawy 
pierwsze w tych „okoiicach mane- 
wry armji Polskiej, przyjmowały 
Marszałka Piłsudskiego oraz witały 
Sokołów Ziemi Wileńskiej przyby- 
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wających w dniu 5 września na 
uroczystość poświęcenia sztandaru 
Sokoła Postawskiego. 

Przez szereg dni ulicami Po- 
staw przeciągały dziarskie oddziały 
dywizji legjonowej, rozbrzmiewała 
okolica żywemi pieśniami  żołnier- 
skiemi wesołemi a frywolnemi. 

Dobry wygląd żołnierza, zdro- 
we, opalone twarze, dobrze przed- 
stawiający się materjał wojenny 
oraz porządek wśród oddziałów tu- 
dzież sprawność i brak nadużyć że 
strony tychże wywarły na ludności 
ogromnie dodatnie wrażenie. 

Wreszcie to spotęgowane przy- 
jazdem Marszałka Piłsudskiego stwo- 
rzyło grunt pod życzliwe przyjęcie 
w dniu 5 września oddziałów So- 
koła Wileńskiego i delegacji z Osz- 
miany i Lidy, 

Oddział Wileński przybył do 
Postaw wraz z prezesem Okręgu 
Sokoła Ziemi Wileńskiej p. Sta- 
szewskim oraz orkiestrą własną. 

Przybywających gości powitał 
na stacji kolejowej oddział Postaw- 
ski. 

O godzinie 11 odbył się tam 
akt uroczystego poświęcenia sztan- 
daru Sokoła, którego dokonał przed 
kościołem i przed uroczystą mszą 
ks. probosz Narkowski. Honorowe 
ojcostwo chrzestne sztandaru zgo- 
dził się objąć Marszałek Piłsudski 
w czasie swego pobytu w Posta- 
wach w dniu 3 września. Ojcem 
chrzestnym był zaś dr. Okulicz a 
matką p. Kazimierzowa Obrocka. Po 
nabożeństwie odbył się skromny 
wspólny obiad sokoli w kasynie urzę- 
dniczym w czasie którego przema- 
wiali p. Obrocki, Starosta Postaw- 
ski p. Staszewski, prezes dyrekcji 
koleji Wileńskiej p. Krasicki. 

Zaraz po obiedzie oddziały So- 
koła wyruszyły do parku sokolego, 
gdzie przy dźwiękach orkiestry so- 
kolej odbyły się popisy gimnasty- 
czne Sokoła Wileńskiego. 

Ogromne zdziwienie na widzach 
zrobiły popisy oddziału żeńskiego 
a mianowicie gimnastyka wyłonia- 
na w takt krakowiaków, mazurków 
i walca 

Zmierzch już zapadł gdy od- 
działy Sokoła powróciły do kasyna 
urzędniczego, w którem odbył się 
koncert przy współudziale p. Ob- 
rockiej p. Olszewskiego tudzież p. 
Gotmana i Suchorzewskiego. 

Produkcje p. Obrockiej wykonane 
przy okompanjamencie p. D-rowej 
Kurkowskiej, spiew p. Olszewskie- 
go przy okompanjamencie p Ro- 
gowej zostały nagrodzone kwiata- 
mi i hucznemi oklaskami. Po po- 
żegnaniu odjeżdżających gości od- 
była się w sali kasyna ochocza ta” 
neczna zabawa. 

! Postawianin. 

—_— 

Francja rozbraja się. 
PARYŽ, (Pat.). Na dzisiejszem posiedzeniu rady ministrów prezy- 

dent Dumergue podpisał dekret w sprawie zniesienia 106 podprefektur i 
70 sekretarjatów generalnych. 

Na wniosek Painlevego rada ministrów postanowiła zmniejszyć 
stan liczebny armji o 3.900 oficerów, zmniejszyć niezwłocznie stan od- 
działów konnych oraz ilość koni o 19.000, wyprzedać i odstąpić 175 
budynków koszarowych, liczne tereny wojskowe, połączyć szereg Od- 
działów sanitarnych oraz poszczególne oddziały zakupów dla wojska i 
marynarki, pozatem na wniosek ministra Leygs przyjęto również posta- 
nowienie dotyczące redukcji personelu marynarki oraz zmniejszające 
szereg urzędów w portach: Rochefort i Lorian. , 
@щ 

Rada prawnicza. 
Rząd ustalił, zgodnie z wnios- 

kiem p. Ministra Sprawiedliwości, 
w myśl art. 3 rozporządzenia Prez. 
Rzplitej z dnia 12 go sierpnia 1926 
r. (Dz, U. R. P. Nr. 83 poz. 466) 
i przedstawił p. Prezydentowi Rze- 
czypospolitej do podpisu i miano- 
wania grono radców zwyczajnych 
Rady Prawniczej, w które wchodzą 
P. D.: 

Michał Bobryński, b. i honor. 
profesor Uniwersytetu w Krakowie, 
Stanisław Bukowiecki, prezes Pro- 
kuratorji  Jeneralnej, Franciszek 
Bujak, profesor Uniwersytetu we 
Lwowie, Tadeusz Brzeski, profesor 
Uniwersytetu w Poznaniu, Stani- 
sław Car, szef Kancelarji Cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Wła- 
dysław Leopold Jaworski, profesor 
Uniwersytetu w Krakowie, Zygmunt 
Jundziłł, profesor Uniwersytetu w 
Wilnie, Wacław Kinel, sędzia Naj- 
wyższego Trybunału Administra- 
cyjnego, Henryk Konic, prezes Na- 
czelnej Rady Adwokackiej, Jan 
Kopczyński, prezes Najwyższego 
Trybunatu|Administracyjnego, Adam 

Krzyżanowski, profesor Uniwersy- 
tetu w Krakowie, Karol Lutostań- 
ski, profesor Uniwersytetu w War- 
szawie, Wiktoryn Mańkowski, em. 
prezes Senatu przy Sądzie Apela- 
cyjnym w Poznaniu, Bolesław Mar- 
kowski, podsekretarz stanu w Mi- 
nisterjum Skarbu, Aleksander Mo- 
gilnicki, prezes Sądu Najwyższego, 
Jan Morawski, sędzia Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego, Zyg- 
munt Nagórski, adwokat w War- 
szawie, Bolesław Pohorecki, prezes 
Sądu Najwyższego, Emil Stanisław 
Rappaport, sędzia Sądu Najwyższe- 
go, Walery Roman, notarjusz w 
Warszawie, Stanisław _ Śliwiński, 
sędzia Sądu Najwyższego, Eugen- 
jusz Starczewski, prezes Towarzy- 
stwa Ziem Wschodnich, Stanisław 
Starzyński, profesor Uniwersytetu 
we Lwowie, Bronisław Stelmachow- 
ski, profesor Uniwersytetu w War- 
szawie, Stanisław Wróblewski, pro- 
fesor Uniwersytetu w Krakowie, 
Fryderyk Zoll, profesor Uniwersy- 
tetu w Krakowie. 

Mianowania te będą ogłoszone 
w najbliższych dniach, 

brzytzyny niedomagań Kasy 
(rych. 

Humor ludności oddawna zmie- 
nił nazwę „Kasy Chorych* na 
„Chorą kasę“.—W tem mianie jest 
dużo racji. — W ten sposób ogół 
wypowiada swoje przekonanie o 
tem, że instytucja funkcjonuje źle. 
Należy jednak pójść dalej i ustalić 
przyczyny jej niedomagań. 

Dwa zespoły czynników wpły- 
wają na małą wydajność pracy Ka- 
sy Chorych w sensie zdrowotnym. 
Do pierwszego należy obecny Stan 
gospodarczy kraju, który odbija się 
na egzystencji wszystkich instytucyj, 
a więc i Kasy Chorych, do dru- 
giego odnieść należy stosunki we- 
wnętrzne w łonie organów kiero- 
wniczych,—Zarządu i Rady. 

Działanie pierwszego znajduje 
się poza Kasą Chorych i ma zna- 
czenie ogólne, hamujące jednak w 
stopniu bardzo znacznym rozwój 
tej instytucji. — Uświadomić sobie 
należy, že istnieje Ścisły związek 
między stanem gospodarczym, a 
więc możnością zarobkowania sze- 
rokich mas, i nasieleniem choro- 
bowości. Przewlekły kryzys gospo- 
darczy wzmaga stosunek chorobo- 
wości wśród ubezpieczonych. Stan 
ten trwający od dłuższego czasu 
obciąża Kasę Chorych świadczenia- 
mi, tak, że ani jej fundusze, ani 
cały aparat administracyjno-leczni- 
czy podołać wzmożonym zapotrze- 
bowaniom nie jest w możności. — 
W Kasie Chorych, jako instytucji 
ubezpieczeniowej od choroby, a 
więc opartej na rachunku prawdo- 
podobieństwa, niezbędnych w tym 
względzie obliczeń przeprowadzić 
nie można, a to z tego powodu, 
że w całem Państwie nie mamy 
Ścisłych danych co do chorobo- 
wości.—Przykładem może posłużyć 
gruźlica. 

Inne stowarzyszenia  ubezpie- 
czeniowe, n. p. od ognia, nieszczę- 
šliwych wypadkow i t. p. upadają 
o ile zmuszone są dawać więcej 
świadczeń ponad przewidzianą nor- 
mę. W Kasie Chorych liczbę świad- 
czeń przewidzieć trudno z tego 
względu, że chorobowość u nas 
wskutek całego szeregu przyczyn 
ma charakter stałej klęski. Jednem 
słowem wskutek opłakanych wa- 
runków socjalnych i higjenicznych 
mamy za dużo chorych, tem się 

3 

tłomaczy tłok w poczekalniach I 
niezadowolenie ubezpieczonych. 

Druga przyczyna niedomagań 
Kasy Chorych tkwi w jej łonie, a 
ściślej głowie, którą w tej instytu- 
cji reprezentują Rada i Zarząd. — 
Ustawa o Kasach Chorych daje 
szerokie uprawnienia, zapewnia 
dochody i aparat administracyjny. 
Są więc pieniądze, egzekutywa, po- 
parcie Rządu — trzeba tylko umieść 
gospodarzyć. — Do tej najważniej- 
szej czynności organa kierownicze 
Kasy Chorych nie są należycie 
przygotowane i usposobione. — 
Zarząd i Rada ulegają bardzo roz- 
powszechnionemu w naszem życiu 
społecznem nałogowi politykowa- 
nia, który, szczególniej 'w takiej 
instytucji, jak Kasa Chorych po- 
woduje jej niedowład i wręcz przy- 
nosi szkodę, 

Kasa Chorych, jako instytucja 
społeczna z ducha i tendencji Usta- 
wy powołania do opieki nad zdro- 
wiem ubezpieczonych, winna mieć 
tylko ten jedyny cel na oki. Non- 
sensem jest szukanie wpływów po- 
litycznych tam, gdzie wyłącznie 
powinno się rozchodzić o zdrowie 
obywateli, jednako wartościowe i 
cenne dla wszystkich odłamów po- 
litycznych i narodowości wchodzą- 
cych w skład Państwa. 
„Kasa Chorych może i powinna 

zajmować się nie tylko sprawami 
lecznictwa, ale i zapobiegania cho- 
robom, co jest tańsze, skuteczniej- 
sze i niezmiernie doniosłe ze sta- 
nowiska społecznego i państwowego 

Oto dwie główne przyczyny 
złego funkcjonowania Kasy Cho- 
rych i jednocześnie powody nieza- 
dowolenia z tej instytucji wśród 
szerokich mas ubezpieczonych. 

Usunięcie pierwszej znajduje się 
poza granicą możności samej Ka- 
sy Chorych i dlatego też obciąża- 
nie rachunku jej w tym względzie 
nie jest ani słuszne, ani sprawie- 
dliwe.—Przeprowadzenie sanacji w 
łonie samej instytucji może być 
uskutecznione drogą wyborów. — 
Należy raz wreszcie zerwać ze 
szkodliwym zwyczajem reprezentacji 
politycznej w Kasie Chorych i 
obesłać Rady i Zarządy ludźmi, 
którzy by oceniali właściwie war- 
tość zdrowia publicznego i ku jego 
podniesieniu umieli celowo i uczci- 
wie pracować. 

Dr. Brokowski, 

10. IX. 26. Wilno. 

  

KRONIKA. 
  

Dziś; Gwidona W. 

Ac Jutro: Eugenji P. 12 
września | Wschód słońca---g. 4:m. 46 

Zachód („  g.5 m.49 

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski (sala „Lutnia“) 

Dziś i jutro, przed zejściem na czas 
dłuższy z repertuaru, graną będzie wy- 
wołująca na widowni burzę wesołości 
najnowsza komedja St. Kiedrzyńskiego 
„Kobieta wino i dancing“. 

— Wtorkowa premjera, We wtorek 
Teatr Polski występuje Zz premjerą, do- 
skonałej krotochwili Trystana bernarda 
i Alfreda Athis'a pod tytułem „Figle 
polityczne* (Deux canards*) Autorzy w 
niezmiernie zabawnej formie przedsta- 
wiają słabostkę ludzi, nie mających 
żadnych na to kwalifikacji, w dążeniu 
do zaszczytów. Doskonale narysowane 
sylwetki działaczów politycznych na pro- 
wincji, wzbudzają szczerą wesołość. Ro- 
lę główną kobiecą powierzono p. Pie- 
rzanowskiej, zaszczytnie znanej Wilnu, 
zarówno z występów w Teatrze Pol- 
skim, jak i w „Reducie”, oraz p. Pillatti; 
obsadę męską stanowią „PP. , Purzycki, 
Malinowski, Wołłejko, Piwiński, Detkow- 
ski, m. Opolski i inni. Wyreżyserował 
sztukę W. Malinowski. Ę 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
po cenach zniżonych grany będzie raz 
Jeszcze świetny „Spadkobierca” — Grzy- 

      

wa edlEeiego: Początek | o godz. 
-€) pp. 

ADMIN.STRACYJNE. 

— Obywatelstwo Polskie. W 
związku z okulnikiem Min. Spr. 
Wewnętrznych w sprawie nadania 
obywatelstwa polskiego, rozesła- 
nym p.p. wojewodom 28 sierpnia 
rb. dowiadujemy się, że w niektó- 
rych miasteczkach woj. Wileńskie- 
go, utworzone już zostały komisje 
obywatelskie pod przewodnictwem 
członków samorządów, które ma- 
ją za zadanie potwierdzenie praw 
poszczególnych mieszkańców do 
obywatelstwa polskiego. Listy o- 
sób takich przedstawione przez wy- 
mienione komisje będą jeszcze 
kontrolowane przez starostów lub 
mężów zaufania. 

Wymieniony okólnik przyczy- 
nił się znakomicie do usunięcia u- 
trudnień pracy w uzyskiwaniu oby- 
watelstwa, które dotąd trwało lata- 
mi i zależnie było od interpretacji 
ustawy przez poszczególnych przed- 
stawicieli administracji. (x) 

— Wstrzymanie wysiedlania. 
Ministerium Spraw  Wewnetrzaych 
wydąło zarządzenie, zmieniające 
poprzednie rozporządzenia w spra- 
wie wysiedlania z Polski zagranicę 
osób zamieszkałych w Polsce, co 
do których nie została wyjaśniona 
w sensie pozytywnym ich przyna- 
leżność państwowa do Polski. 

Według ostatniego  rozporzą- 
dzenia osoby te mogą pozostać na 
terytorjum polskiem do 1—1 1927 
wyłącznie. 

Dotyczy to przedewszystkiem 
ogromnej masy obywateli rosyj- 
skich którzy wyemigrowali z Rosji 
i zamieszkują obecnie na terenie 
województw wschodnich. (z) 

— Utworzenie nowych gmin 
staroobrzędowców na Wileńszczy- 
źnie. Wojewoda Wileński wyraził 
zgodę na utworzenie następujących 
gmin staroobrzędowców; w Świę* 
cianach, w Abiełorogach, w  Jur- 
gieliszkach, w Apidamach, w Łuka- 
szowie, w Kuklanach, w Duksztach, 
w Michałowie I. Jednocześnie p. 
Wojewoda zatwierdził w każdej z 
tych gmin duchownych. 

Wszystkie wspomniane gminy 
znajdują się na terenie powiatu 
Swięciańskiego. (z) ' 

— W sprawie ocechowania 
narzędzi mierniczych. Z dniem 
31 grudnia r.b. wygasa prawomoc- 
ność cechu wag  zalegalizowanych 
w roku 1924. Do wymienionego 
czasu zainteresowane osoby winne 
Są zgłosić się do urzędu miar i 
wag celem powtórzenia legalizacji. 

KRONIKA ARTYSTYCZNA. 

— Poranek Muzyczny. Dn. 12 
b. m. o godz. 12-ej w Ogrodzie 
po-Bernardyńskim _ odbędzie się 
Poranek Muzyczny orkiestr woj- 
skowych 5 p. p. Leg. i 6 P. p. 
Leg. 

— Koncesje teatralne na se- 
zon teatralny 192 6/27 r. Wojewo- 
da Wileński udzielił koncesyj na 
sezon teatralny .1926—1927 rok 
następującym osobom: Zespołowi 
Reduty na prowadzenie teatru ko- 
medjowego, dramatyczntego i ob- 
jazdowego; M. Dowmun owi i M 
Kochanowskiemu na pr? wadzenie 
teatru śpiewnego (operetki) į Na- 
chimowi Lopowskiemu na prowa- 
dzenie żydowskiego teatru drama- 
tyczno-komedjowego i śpiewnego 
pod nazwą „Ludowy Teatr Żydow- 
ski*: oraz M. Karpowiczowi na 
prowadzenie żydowskiego teatru 
śpiewnego i dramatycznego. (z) 

— Konserwatorium Muzyczne 
z prawami rozpoczzło przyjmowa- 
nie zapisów na nowy rok szkolny do 
klasy instrumentów solowych i or- 
kiestrowych oraz Śpiewu solowego 
i przedmiotów teoretycznych. W 
roku bieżącym czynne będą nowo- 
utworzone klasy: organowa prof. 
Kalinowskiego i operowa prof. Lu-
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dwiga.—Personel składa się z pier- 
wszorzędnych sił pedagogicznych. 

Do wykładu Historji muzyki i este- 

tyki w r. b. zaproszony został zna- 

ny krytyk muzyczny i kompozytor 

p. Michał Józefowicz. Kancelarja 
czynna od g. 11—2 pl. Orzesz- 
kowej. 1511. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— W Średniej Szkole Handlo- 
wej Stow. Kupców i Przem. Chrz. 
Z powodu rozpoczęcia roku szkol- 

nego 15 b. m. egzamin sprawdza- 

jący z języka polskiego w drugim 

terminie odbędzie się dn. 13 b. m. 

— Przeniesienie Gimnazjum. 

Dyrekcja gimnazjum im. Ad. Mic- 

kiewicza w Wilnie podaje do wia- 

domości, że Gimnazjum zostało 

przeniesione do własnego lokału 

przy ulicy Dominikańskiej 5. Še- 

kretarjat jest czynny codziennie 

prócz świąt i niedziel od godziny 

ll do I po południu. Wszyscy ucz- 

niowie winni stawić się do nowe- 

go gmachu w dniu 15 września o 

godz. 8 rano. 

$ WOJSKOWA 

— O pomnik dla poległych. 
Wileńska Filja Towarzystwa Opie- 

ki nad Grobami Wojskowymi pod- 

jęła myśl wystawienia pomnika na 

Rossie, gdzie są pogrzebani żoł- 

nierze, polegli w walkach wyzwo- 
leńczych z wrogiem o Wilno. 

Projekt pomnika został opra- 
cowany przez prof. J. Kłosa i za- 
twierdzony przez Wydział Sztuki 
Ministerjum Wyznań Religijnych i 
Oświecenia publicznego. 

Pomnik już się buduje—lecz na 
jego wykończenie potrzeba jeszcze 
conajmniej 2000 złotych. 

Filja Towarzystwa zbiera datki 
na ten cel, 

Ofiary należy kierować do re- 
dakcji „łurjera Wileńskiego” lub 
pod adresem Banku Towarzystw 
Spółdzielczych Oddział Wileński ul. 
Mickiewicza Nr. 29 na konto cze- 
kowe Nr. 936 (Polski Żałobny 
Krzyż) 

'Pulkownik armji tureckiej 
w Wilnie. W ubiegły piątek za- 
meldował się w Komendzie miasta 

Wilna pułkownik armji tureckiej 

Kwelisiaki. Pobyt pułkownika Kwe- 

lisiaki na Wileńszczyźnie związany 

jest ze studjami terenowymi. Nad- 

mieniamy, iż wojskowy ten prze- 

bywa na studjach w Wyższej Szko- 

le Sztabu Generalnego. (6) 

— Tragiczna śmierć. Dnia 10 

b. m. przechodzący przez stację 

Leśną pociąg pośpieszny zabił plu- 

tonowego Rozyńkiewicza Francisz- 
ka, lat 27 z 22 baonu К. O. P. 

Pogrzeb tragicznie zmarłego 
plutonowego Rozynkiewicza odbę- 

dzie się dnia 13 b. m. w Trokach. . 

22 baon. K. O. P. stracił jed- 

nego z najdzielniejszych podofice- 

rów. Ostatnio š. p. Rozynkiewicz 
pelnił obowiązki podoficera 0- 
światowego Baonu. (x) 

Z KASY CHORYCH, 
— Lista Polskiej Partji Socja- 

listycznej i Związków Zawodo- 
wych do Rady Kasy Chorych: 

na pierwszych miejscach widzimy 
nazwiska: Jan Żejmo, urzędnik Ka- 
sy Chorych, Edward Markiewicz, 
pocztowiec,  Bartnicki, sekretarz 

Związku Zaw. Spożywców, Zyg- 
munt Kuran, sekretarz Związku 

Kolejowców, Gzicte, członek Związ- 

ku Automobilistów, Edmund Jaco- 
bini, bankowiec, Antoni Kanclerz, 
kelner, Lelis, dozorca domowy, Ta- 
deusz Nawojski, urzędnik, następ- 
nie idą przedstawiciele browarni- 

ków, młynarzy, niefachowych, ro- 
botników rolnych, muzycy, fryzje- 
rzy, służba domowa i t. d. ogółem 
40 osób. 

Pełnomocnikiem listy jest prze- 
wodniczący Okr. Kom. P. P. S. i 
członek Gł. Zarządu Kolejarzy 
Franciszek Stążowski. 

— Lista do Rady Kasy Cho- 
rych Polskiego bloku demokra- 
tycznego pracodawców, obejmuje 
trzynastu kandydatów, a mianowi- 
cie: 1) Zygmunt Nagrodzki, kupiec, 

2) Dr. Jan Cumit, 3) Witold Czyż, 

4) Dr. Jerzy Dobrzański, 5) Mie- 

czysław Raczkiewicz, adwokat, 6) 
Inżynier Juljusz Borek-Borecki, 7) 
Stanisław Krakowski, kupiec, 8) 
Aleksander Rożnowski, notarjusz, 
9) Dr. Jan Janowicz, 10) Stanisław 

RUR J E R 

Korkuć, urzędnik, 11) Ignacy Za- 

gorski, adwokat, 12) Apolinary Ślu- 
sarski, przemysłowiec i 13) Wła- 

dysław Miedzianowski, adwokat. 

Pełnomocnikiem listy jest adwokat 

Stanisław Sadkowski, zastępcą adw. 
Stanisław Bagiński. 

— Związki zawodowe a Ka- 
sa Chorych. Dnia 12 b. m. odbę- 
dzie się ogólne zebranie klasowego 
związku zawodowego dozorców do- 
mowych w sprawie wyborów do 
Kasy Chorych. 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— Reorganizacja Amerykań- 
skiego Komitetu Pomocy Żydom 
w Wilnie. W amerykańskim Ko- 
mitecie Wileńskim Pomocy Żydom, 
w którym przed tygodniem wynikły 
poważne nieporozumienia, na sku- 
tek których cały szereg przedstawi- 
cteli zgłosił swe wystąpienie, ma- 
jąc zamiar tworzyć osobny Komi- 
tet lub pierwszy zreorganizować — 
w ostatnich dniach przyszło do 
zgody. Skład personalny Komitetu 
pozostał ten sam. 

Natomiast onegdaj została przy 
wspomnianym Komitecie utworzo- 
na komisja pożyczkowa, która bę- 
dzie udzielała Zydom bezprocento- 
we pożyczki krótko i długo termi- 
nowe. 

W skład tej komisji weszło 2 
przedstawicieli od związku rzemieśl- 
ników, 2 od związku kupców, 2 od 
związku drobnych handlowców, 2 
z gminy żydowskiej i 3 od Komi- 
tetu Amerykańskiego. (z) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Sekcja Przysposobienia 
Wojskowego Wileńskiego Związ- 
ku Oficerów Rezerwy R.P. nad- 
syła nam następujący komunikat: 

Z powodu niemożności uzyska- 
nia od władz wojskowych pomocy, 
na którą Związek, inicjując otwar- 
cie kursów kierowców samocho- 
dowych dla swoich członków li- 
czył, —rozpoczęcie wymienionych 
kursów uległo dotkliwej zwłoce. 
Mimo to udało się przyzwyciężyć 
wszystkie napotkane trudności i 
obecnie jest w stanie. uruchomić 
takowe w najbliższych dniach pod 

WSLNILURUNNS KI 

fachowym kierunkiem? wybitnego 
specjalisty. Na kurs zapisywać się 

mogą nietylko członkowie Koła 
lecz również tak osoby wojskowe 
jak i cywilne na warunkach wyjąt- 
kowo dogodnych. 

Dla członków Koła 50 proc. 
zniżka. 

Zapisani koledzy na kurs w 

najbliższych dniach powinni wy- 
pełnić nowe deklaracje. 

Wszelkich informacyj udziela 
sekretarjat Koła Z. O. R. w loka- 
lu własnym Mickiewicza 13 w g. 
od 17.30 do 19.30. 

— Stowarzyszenie Lekarzy. 

Zebranie zwyczajne Stowarzyszenia 
Lekarzy Polaków w _ Wilnie odbę- 

dzie się w poniedziałek 13.IX o 

godz. 19 m. 30 w lokalu Wileńskie- 

go Towarzystwa Lekarskiego—Zam- 

kowa 24. Na porządku dziennym: 

1) Odczyt d-ra Obiezierskiego „O 

Druskienikach“, 2) Odczyt prof. 
Karaffy — Korbutta p. t. „Teorja 
prawdopodobieństwa w zastosowa- 

niu do statystyki lekarskiej* i 3) 

sprawa wyborów do Rady Kasy 

Chorych. Goście mile widziani. 

ROZP ES.   

  

— Loty pasażerskie. „Woje- 
wódzki Komitet Ligi O. P. P. ni- 
niniejszem podaje do wiadomości 
swych członków, że w dniach 14, 
16, 18, 21 i 23 b. m. odbędą się 
w godzinach popołudniowych w 
Porubanku loty pasażerskie. Zapi- 
sy przyjmuje Sekretarjat L. O. P. 
P. ul. Wielka 34, codziennie od 
10—14-ej*. 

— W sprawie wilków, W zwią- 
zku z notatką w 192 numerze na- 
szęgo pisma, donoszącą o rozmno- 
żeniu się wilków na wileńszczyźnie, 
otrzymujemy ze źródła urzędowego 
wyjaśnienie, iż plaga ta nie przy- 
brała szerszych rozmiarów, przeto 
wieści o rozmiarach szkód, wyrzą- 
dzanych przez wilki są przesadzo- 
ne. W gininach, gdzie zanotowana 
jest większa ilość wilków urządza- 
ne są obławy, w których ludność 
miejscowa chętnie bierze udział. 
Wydawanie broni odbywa się jak 
wszędzie na mocy obowiązujących 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Ktoś coś zabrał. Dn, 10 bm. nie- 

znani sprawcy przy pomocy | podebr. 
kluczy dostali się do mieszkania Szyn- 
dracha, zam. Tomasza Zana 5, gdzie po- 
łamali zamki u szaf i kredensów. Co 
zostało skradzione narazie ustalić nie 
można wobec nieobecności właściciela 
mieszkania. 

— Podrzutek. Dn. 10 bm. poster. 
l Komis. Ruciński znalazł przy wejściu 
do kaplicy w Ostrobramie 4 tygodniowe 
niemowlę płci męskiej, które skierowano 
do przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

— Groźny pożar. Dn. 10 bm. w roz- 
lewni spirytusu denaturowanego  Pol- 
skich Zakładów Spirytusowych przy ul. 
Zwierzynieckiej 16 od palącej się ma- 
szynki do lakowania butelek wszczął się 
pożar, który stłumiono przed przybyciem 
Straży Ognicwej. W czasie poź ru ule- 
gła silnemu oparzeniu robotnica tejże 
rozlewni Grynis Anna, Którą pogotowie 
ratunkowe odwiozło do szpit. Św. Jakó- 
ba. Strat materjalnych narazie nie usta- 
lono. 

Na prowincji. 
— Dziś tylko jeden konik space- 

ruje. W nocy z 2 na 3 bm. na szkodę 
Zujewicza Jana zam. we wsi Prudy I, 
gm. mikołajewskiej, z pastwiska skra- 
dziono konia wart. 450 zł, 

— Ognista zemsta. Przeprowadzo- 
ne dochodzenie ustaliło, iż pożar we 
wsi Pronczejkowo, gm. gródeckiej, na 
szkodę Budryka Mikołaja, wybuchł w 
nocy z 29 na 30 VIII rb. wskutek pod- 
palenia, którego dokonał na tle zemsty 
osobistej Chorjuk Andrzej, który został 
zaaresztowany i przez Sędz. Śl. skiero- 
wany do podprokuratora wraż z aktami 
w trybie doraźnym. 

— Tektura pali się bardzo łatwo. 
Onegdaj w Olkienikach wybuchł ogrom- 
ny pożar w fabryce tektury. Pożar 
objął wszystkie zabudowania fabryki, 
pochłaniając zarazem wielkie składy. wy- 
robionej tektury. Właścicielem fabryki 
są Szoszkin i Dumowicz. Jak ustalito 
dochodzenie powodem pożaru były sto- 
sy zeschłej tektury, która znajdowała się 
zbyt blisko kotłów, wskutek czego roz- 
grzana silnie tektura zapaliła się. Straty 
wynoszą około 40.000 zł. (z).* 

Listy do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze ! 
Wobec ukazania się w „Dzienniku 

Wileńskim z dnia 11 bm. notatki „Po- 
moc dla bezrobotnych pracowników 
umysłowych* omawiającej zwiększenie 
przez Minist. Pracy i Opieki Spółecznej 
kredytów Obw, Fund. Bezrobocia w Wil- 
nie dla wypłat w miesiącu wrześniu po- 
życzek wśród bezrobotnych pracowników 
umysłowych do suiny 16.500 zł., uprzej- 
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mie prosimy ojłaskawe zamieszczenie w 
poczytnem Pańskiem piśmie kilku słów 
wyjaśnienia. * 

Ponieważ dotychczas bezrobotni 
pracownicy umysłowi w Wilnie byli i są 
traktowani przy wypłatach pożyczek 
miesięcznych nie w myśl instrukcji Pa- 
na Ministra Pracy i Op. Społ. z dn. 23 
marca 1925 r., wydanej w porozumieniu 
z Panem Ministrem Skarbu, która to in- 
strukcja zabezpiecza każdemu bezrobot- 
nemu pracownikowi umysłow. otrzyma- 
nie każdomiesięcznie odpowiedniej po- 
życzki, umożliwiającej przeżycie, a to z 
tej racji, że Ministerjum Pr. i Op. Społ. 
zawsze dla Wilna — pomimo dużej ilo- 
ści bezrobotnych prac. umysł. wyasygno- 
wało znikomą sumę 5 do 8 tysięcy zło- 
tych miesięcznie, co powodowało, że 
Obw. Fund. Bezrobocia w Wilnie chcąc 
obdzielić _ wszystkich potrzebujących, 
zmuszony był dokonywać wypłat poży- 
czek dla każdego co drugi lub trzeci 
miesiąc i to w dodatku .'w sumie od 
50 proc. do 60 proc. mniejszej niż.prze- 
widuje wyżej wspomniana instrukcja. 
Obecny Zarząd organizacji naszej zwró- 
cił się ze specjalnie opracowanym me- 
morjałem do władz centralnych w War- 
szawie, jak również do Pana Wojewody. 
Uchwały bezrobotnej inteligencji, po- 
wzięte na wiecu urządzonym przez Zwią- 
zek nasz w dniu 18 lipca br. zostały tak- 
że zakomunikowane władzom. 

Jednocześnie przyjęty przez Ministra 
Pracy i Op. Społecznej p. Jurkiewicza 
na audjencji Prezes Zarządu (iłównego 
Związku p. Winiarz przedstawił Panu 
Ministrowi rozpaczliwe położenie bezro- 
botnych pracowników umysłowych, nie- 
właściwe ich traktowanie przez Rząd i 
prosił o zastosowanie instrukcji 
Pracy i Op. Społ. 

ezultat starań naszych jest ten, że 
w miesiącu lipcu Ministerjum Pracy i 
Opieki Społecznej wyasygnowało sumę 
14.000 zł., w sierpniu — 14.590 zł zaś 
obecnie we wrześniu sumę 16.500 zł. Ta 
suma nawet, wobec dużej ilości bezro- 
botnych pracowników umysłowych (1500) 
nie dozwoli Obr. Fund. Bezrobocią w 
Wilnie zastosować stawek określonych 
instrukcją. 

Racz Panie Redaktorze przyjąć wy- 
razy szczerego szacunku i poważania. 

Zarząd Główny Związku. 
(--) J. Winiarz 

Prezes. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłciowe, sy- 
filis i skórne. Przyjmuje 9—12 i 5. 

in. 

  

K.obieta- lekarz 

Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5 Ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

Telefon Nr. 277. 

    

Skorowidz firm 

  

   

  

CUKIERNICTWO KRAWIECTWO     
  

оче i I. Wielka 25. b-1113 
Cukiernia Niperowicza Najlepsie wyroby cukiernicze 

: DENTYSTYKA 

Technik zę- na złocie i kauczuku. 
Pow ak uzz. Ł MINKEF Wileńska 2i. Medal 
duży srebrny. a-1160 

z IębÓW sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska 

ELEKTRYCZNOŚĆ 

        

25—2. Na złocie, platynie kauczuku. 
a-1230 

  

  

        

a damskich i Rona | ROOT 
ogodne + ul. Niemiecka 24— Szwedski kar warunki. 

Piotrogrodzki krawiec damski J. GOŁUBOWiCZ, 
pon obstalunki na palta, futra i i 

Mostowa 9—25. 

Krawiec róg Dominikańskiej i zauł. św. Ig- 
męski L Pat nacego Nr 12, m. 5. Specjalność — 
palta, kostjumy i futra. b-1287 

i P. Radziwilowski, Subocz 7, m. 8. 
Krawiec TRS wykonywuje obstalunki. W/G GU 

niej mody. b-1259 

  

  

  

handlowo - przemysłowych w Wilnie. 

przepisów prawnych. 

    

PRACOWNIA damskich i męskich kapeluszy 
rzerabia ze starych na nowe na najmodniejsze 

asony. ©. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

PRACOWNIA specjalnie męskich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe na najmodniejsze fasony. 
Z. JGC, Niemiecka 24. a-1327 

Fabryka my- (4 [gi kład fabryczny—Osz- 
dła! świec. ŚL. FOjgolSOD, miański zaał. 2. b-1320 

Fabryka mydła „Hygiena“, 2-ga Szklanna 16, poleca 
mydła różn. gat. najlepsz. kwalitetu. 

Wyprzedaż konfekcji, galanterji, obuwia w D. H. 
  

a-1268 

W. NOWICKI, Wielka 30 £.1.9-08. a-1300 

Specjalny sklep naczyń kuchennych „ALUMINIT*, 
Gdańska 6, poleca naczynia aluminiowe, emaljowa- 

  

  

  

  

  

  

Biuro elektro- i Trocka Nr. 17, le oraz wszelki by dla gospodarstwa domo- uro siektro- [). Wajmana ge-781. b-itii MANUFAKTURA Z KIM 
krajowa i zagraniczna J, Ko- linoleum, chodniki jutowe, wycieraczki, bre- 

GASTRONOMJA Manufaktura bryński, Ostrobramska 3. [erata, zent do wozów, kalosze i piłśniaki po ce- 

tar Wileń ki róg Winlkiej i Sawicz Nr. 2. Snia- a-1258 nach najtańszych I, Wildsztejna, Rudnicka 2, 1484-a 

sa "z sl + zy i kolacje. ty z MEBLARSTWO 
z chlebem 1 z gr. - 

B R i ] ki” Śniadania, obiady, kolacje, — № dogodnych wa- g R | Niemiecka 15 SPOŻY WCZOŚĆ 
„WAP NNYIEISKI Niemiecka 21. b-1124_ runkach MEB LE A. (IGE ewiGz (w podwórzu) Wylorową śmietankę poleca T-wo „Zdrowie*, 

Pierwszorzędna |- azar“ ai 3 PORA a-1127 przedst. Rudnicka R ZE: 

restauracja w» el, 871. a- 
= 

3 OBUWIE Wilno,  b-1195 
Cafć-Restaurant de Commerce 

Wileńska 28, tel. 722. Śniadania, obiady od 90-.1,20 zł 
Podczas obiadów i kolacyj orkiestra, śpiew. b—1213 

Kres « Ostrobramska Nr. 2 vis-a-vis sali 
(WJ Miejskiej. Śniadania, obiady, kola- 

cje. Kuchnia pod kierunk. pierwszorzędn. kucharza. 
b-1385 

Kawiamia i mleczarnia ozżcy © Kocia. "Obiad i e. iad— 
zł. 1,10 i różne świeże piks i A a-1395 

Piwiarnia SN оее 
Jadłodaj M. Rudz, Zawalna 28—30. Śniadania, 

pne. Abonament—znaczny rabat. 
obiady, kolacje, przekąski. Ceny perai 

Kawiarnia-Jadłodajnia Społeczna dawniej Podzam- 

  

69-a 

cze, Królewska Nr. 9. Śnia- 
dania, obiady i kolacje. Obiad z 3-ch dań 1 złoty. 
Gabinety. 1498-b 

Jadłodcjni Wielka Nr. 5, wejście z podwórza. 
l Śniadania obiady i kolacje. Obiad z 

3-ch dań z chlebem 1 zł. 10 gr. Miesięcznym 
ustępstwa. 1508-b 

[JUBILERSTWO i GRAWERSTWO 
Łakład jubilersko-grawerski—stemple, pieczęcie gu- 

move T. Filipskiego 7miossŚ metalowe a-1108 

: M. Żabiński Fabryka stempli gumowych, 

  

  
  

  

Niemiecka 6. 04 

  

   

  

  

Zamkowa 24. Obuwie damskie, 
męskie i dziecinne. a-1166 

OPTYKA 

„Opiyk-Rubin" rok "uć Dominikańska 1 ».1236 

Opiyk 
M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22. 
Egzyst. od roku 1900. Duży wybór rozmai- 

tych optycznych i elektryczn. materjałów.  a-1271 

0 igi L właściciele B-cia OLKIENICCY. Wilno, 
ni Į Ш ul. Wielka 66. Zakład kapas 

| RÓŻNE | 

styczny, b-1 

Maszyny do pisania, rowery, Wielka 5 
gramofony, maszyny do szycia * Lack a-1165 

Magazyn dziecinnych onsią* ul. Niemiec 
i ugzniowshich ubrań _„NONKUIGNIJĄ ka 19. 146- 
Racznośći Wszelkie dodatki do gorsetów w sklepie 

galanteryjnym M. Sobola, Niemiecka 17. 
1474-b 

A rowery B.S.A., maszyny do pisania, kasy 
ogniotrwałe, maszyny do szycia, 
gramofony. Wilno, ui. Wileńska 25 J. Kuźniec pm 

Kapeligz stary jak nowy wygląda przerobiony w 
RAZ, Basi kapeluszy dam- 

skich i męskich H. SZESKINA, Końska 10. b-1319 

W. Litwinowicz 
      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

jeśli zastosują natychmiast Balsam „Ra 

pill* pobudza do życia obumarłe cebulki, 
Apteczn. Segala, Grużewskiego, Narbutta, 

  

L e © 

Nawet zupełnie łysi 
dio - Capill * usuwający: grzybek włosowy 

(główna przycz. łysienia) łupież, anemię, # 

mładzający krem „Teatral* przeciw zmarszczkom i piegom oraz „Radio-Mat“ plyn 

przeciw tłustej połyskliw. cerze i wągrom — niezawodny w skutkach. 

mogą odzyskać (w krótkim czasie) bujne 

uwłosienie oraz gęste jedwabiste brwi, 

amliwość i rozdwajanie się włosów „R. Ca- 
chroni od siwizny. Do nabycia w Składach 

Ottowicza, Pumpiańskiego iin. Tamże: od- 

1476-2 

  

      

  

Dominikańska 17. 
Sklep robót 6“6 I To „Praca 

wodna i terpentynowa, gotowe farby. Daw- 
niej — Rudnicka3l, obecnie—Zawalna 50. Nasiyka 

CH. EPSZTEJN. a-1226 

Sktad naczyi, išp izkė (ano M Gia 
PRACOWNIA kapeluszy damskich 
stalunki od 3-ch zł. Zamkowa 19 i 

„WACEAWA““, 

Kefir leniczy K. Sigaliny 

ZEGARMISTRZOSTWO 
s. Kac ul. Tatarska 2, róg Ad. 

  

  

Pzzimui 0b- 
-to Jańska 9, 

a-1267 

Trocka 10. 
a-1112 

  

  

      

Zegarmistrz 

  

precyzyjny Micktewicza. a-1103 

Zegarmistrz (b i- Wi ickiewi- stet firmy) Paweł Bure WIIOJĆ JNTEWICZ "cze 4. 
a-1128 

  

Kolczyki Nojwięższy wycó:, N. Rejthord Niemise- 
  

ZASTĘPCY 
poszukiwani. 

Poszukujemy w każdem większem mieście 
obwodowem solidnych i dobrze zaprowadzo- 
nych zastępców do sprzedaży naszych Mucho- 
łapek „Schwapp* i „Union-Magnet", Ogni 
sztucznych iskrowych marki „Union*, jako 
też i Świec choinkowych na drzewko mar- 
ki „Union“ z 1/4 kg. kartonach po 30 sztuk 

w kartonie. 
Reflektanci zechcą się wprost do nas z rów- 
noczesnem podaniem referencji skierować. 

Kussi i Schick, Przedsięb. Artyk. Chemicz.- 
Techn. — Oddział sprzedaży w kawie 

WĘGIEL opałowy 
najlepsz. gatunków poleca z dostawą do domu 

D.H. Murpol mickiewicza aa 

  

  

Przyjechała słynna 

wróżka - chiromantka 
wnuczka Lenorman; co wróżyła dla Napo- 
leona: Przepowiada przyszłość, o miłości, są- 
dowe sprawy i t. d. Adres: naprzeciw Krzy: 
ża, ul. Młynowa 21—6, w bramie na p. 

wstępnych i po- Do egzaminów "Go, ło 
wszystkich zakładów naukowych do wszystkich 
klas i z wszystkich przedmiotów na termin je- 
sienny (wrzesień) r. b. i zimowy (styczeń) 1927 
roku przygotowuje doświądczony pedagog profe- 
sor Zygmunt Bobek, Wilno, ul. Śniadeckich 1—11. 

Miła niespodzianka! 
Dia młodzieży szkolnej! 

Darmo! :-: Bezpłatnie! :-: Gratis! 
otrzyma każdy kupujący od dn. 10 do 20 IX 
Shammpon, mydełko, proszek do zębów, pa- 

stę do obuwia i inne artykuły 
w składzie aptecznpn: i kosmetycznym 

  

  

b-1110 
M. DEBLESSEM { Тна 

Zegarmistrz B. Swirski ieiti Proszę oglądać w oknie "ama: "1496 

| ŻELASTWO Uwadze szkół zawodowych!     

D. H. BRACIA CHOLEM założ. w r. 1846, Kwia- 
towa 5. Tel. 3-53. i 919. Żelazo, blachy, belki, arty- 
kuły techniczne, budowlane, cement, papa etc. b-1308 

  

Wyjątkowo tanio! 

Na najdogodniejszych warunkach 

MEBLE 
   

  

    różne w wyborze dużym poleca skład mebli $ 
  

Kino kameralne Dziš premjera! Najmonumentalniejszy film šwiata. 

: ‚ 66 

Polonja |ce to ies co „NIBELUNGI 
Na wszystkie te pytania znajdą odpowiedź wszyscy, którzy obejrzą ten film I 

Dla całości wrażenia uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów. 

Początek seansów o godz. 4-ej, 6-ej, 8-ej min. 10 i o 10 min. 15 wiecz. 

Wydawca Tow. Wydaw, „Pogoń'" sp. z ogr. odp. | 

S. Ancelewicz, 
WILNO, ul. Niemiecka 15 į 

(w podwórzu) 1147 © 

NTA 
  

    

  

   

      
         
    KIKI KJK race               OTOZ OOOO   

  

Druk. „Pax”, ul. św. Ignacego 5. 

A po cenach najniższych; 
sprawdziany, pilniki, miarki składowe, młotki, wior- 
tta do metalu, gwintowki, tarcze szmerglowe, u- 
chwaty do wiertarek, cęgi do gwoździ, drutu i t. p. 

FRANCUZ i OLSZEWSCY 
Wilno, Zawalna 21, tel. 398. 1499-2 

Nowośći Otrzymano Nowość! 
Autnmatyczne amerykańskie wałki do sztorów roz- 
maitej wielkości D. H. Rymkiewicz, Mickiewicza 9. 

Klinika т cięcyc 
BSI 

(Antokol, Szpitał Wojskowy) 
przyjmuje chore dzieci od dn. 15 września. 

  

  

Porady dła przychodzących codziennie do 
godz. 11-ej rano. 1504-2 

Tel. 8-93, 

  

Redaktor odpowiedzialny Michał Szukiewicz 

PLACÓWKI „KURIERA: WILEŃSKIEGO" 
Bracław— Bolesław Sawicki, ul. Piłsudskiego 99. 
Budsław—Spółdzielnia „Zgoda". 
Dołhinów—L. Babajłow, biuro podań, 
Dukszty—Giczan Włodzimierz, Księgarnia, skrzyn- 

ka pocztowa 19. 
Duniłowicze—A. Szumski. 
Głębokie—A. Adler, ul, Zamkowa. 
Głębokie—W. Włodzimierow, ul. Zamkowa 14. 
Głębokie— ]. Szukiewicz, biuro podań Horyński об 
Iwieniec—Aleksander Sosnowski, biuro dziennikėw, | 
Iwieniec—Stanisław Zwierzyński. 
ZZ tygodników „Polonja”, 

andwarów— Stanisław Gwiaździński, biuro . 
Lida—St. Matecki, ul. Suwalska „> 
Lida—Puhaczewski W., Księgarn.a Wojskowa, ulica 
Mej Za i 

eįszagota —Sklep relniczo-spožywczy, Mil 
Mołodeczno—Spółdzielnia Žokilėnda 66 aaa, 
Niemenczyn —Kasa Spółdzielcza, Jan B-rkowski, 
N.-Troki—Spółdzielnia K. O. P. 22 baonu. 
Nowogrodek—Wt. Michalski „Kiosk“, 
Olkieniki-Dominik Czesnulewicz, sklep spożywczy. 
Sia Nauczycielska, ul, Piłsude 

skiego ь y i 

Pińsk—St. Bednarski, Księgarnia. 
Postawy—Bańkowski Olgierd, ul, Wileńska 7, 
Rudziszki—Spółdzielnia „Spójnia”. 
Stołpce—Marjan Zionisk, bufet kolejowy, 

Wilójka -N. deki drukarnia, 
ejka Pow.—E. Modzelewski, ul, Pi; . 

Wotožyn--Barafski, EEG 

— a Dr, I. Burak 
NE LE i i] Akuszerja i charoby 

  

      
      

      
    
    
    

    
    
      

        

  

     
    
      

      
       

  

rh Rono 
póki inny Cię wy- . Zawalna 16, tel. 564. 
przedzi. Napisz na. || W- 2 P. Nr. 43. 1460 
tychmiast, a otrzy- 
Ars ZA Rik, & Pianina 

mia Wódki do wynajęcia: Reperacja 
dla. siebie strOGain i strojenie. Mickiewicza 

gs У В 24—9, Estk 565 do minimum. Nie ROSSA: 
kosztem  całorocz- 
nych oszczędności i 
poświęceń, lecz tyl- 
ko praktycznym sy- 
stemem, zaprowa= 
dzonym w Anglji i 
Ameryce Ty możesz 
elegancko się ubie- 
rać i zdobyć przed- 
mioty domowego u- 
żytku. Mała fatyga— 
duży zysk. Na odpo- 

otrzebne mieszkanie 
3-ch pokojowe z kuch- 
nią i garażem w rejonie 
Antokola, Kalwaryjskiej, 
lub Zwierzyńca. Zgłosze- 
nia w administracji Kur< 
jera Wileńskiego, 1487-4 
—н 

Pokój 
umeblowany, słoneczny, 

A o oddzielne wejście dla 07 
Tow. „POTOMA* soby lub ucznia inteli- 
Warszawa I, skr. po- gentnej rodziny do odna* 

jęcia. Może być z cało” 
dziennem utrzymaniem. 
Dla ucznia opieka i po* 
moc naukowa. Zygmun“ 
towska 18, m. 4, godz 
3—6 popol. 1493-1 

Rutynowana kucharka 
poszukuje posady od 224 
raz. Zgłoszenia: Wilno 
zaułek Dobroczynny 84 

m. 14. Zofja x 
509- 

garzedają 2 domy 
o 14 pokojach, kamien 
ne fundamenty, ogród 
wocowy posesja 360. kw: 
sążni, oświetlenie elek 
tryczne, w Nowej-Wilej 
ce, ul. Letnia 4._ Wiad 
mość: Wilno, Zygmu 
towska 18, m. 4, go 
3—6 popoł. 140 

cztowa 567-U, 

  

Przy polskiej rodzinie 
do 2-ch oddzielnych po- 
koi przyjmę 3 uczenice 
lub uczni na pełne utrzy. 
manie. Opieka staranna, 
praktyka języków (fran- 
cuski i niemiecki) torte- 
pian, pomoc w naukach 
na miejscu. Warunki przy= 
stępne. Zwierzyniec, Jas- 
na 42, m. 2. 1468-2 

     

       

    
   

   

      

Ze”. książeczkę woj- 
skową wyd. przez 

P. K. U. Lida ne im. Ja- 
na Sokołowskiego, roczn. 
1900, zam. we wsi Dra- 
gucie pow. Lidzki, wojew. 
Nowogródzkie, unieważ- 
nia się. 1514


