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natastroja nieurodzaji na bilwię. 
Statystyka oficjalna litewska na- 

licza pośród samodzielnych ekono- 
micznie osób w kraju 19% trudnią- 
cych się rolnictwem. Jeżeli uwzględ- 
nić ponadto osoby niesamodzielnie 
pracujące, jak np. służbę domową, 
oraz jeżeli się zważy znany fakt, 
że ludność wiejska posiada liczniej- 
sze rodziny od miejskiej, to okaże 
się, że odsetek ludności faktycznie 
żyjący z pracy warsztatów rolnych 
stanowić będzie w Republice Litew- 

skiej ośmdziesiąt kilka. 

W tych warunkach sprawy uro- 

dzaju, czy nieurodzaju w rolnictwie 
posiadają przeważny wpływ na u- 
kład życia gospodarczego państwa. 

W roku bieżącym Litwa prze- 
żywa klęskę nieurodzaju, oddawna 
w takim stopniu nie notowaną. 

Zbiór ozimin wyniesie, sądząc z 

próbnych omłotów, połowę plonu 
normalnego, czyli zaledwie około 
5 д. & hektara. Jare zboża również 
nie dopisały. 

Rolnicy umieją lepiej od lud- 
ności miejskiej przyciągnąć pasa w 
potrzebie, redukując bardzo znacz- 
nie zapotrzebowanie zboża w obro- 
cie wewnętrznym gospodarstwa. 
Przecież, uwzględniając największe CZYNI 
oszczędności w tym względzie (szcze- 

gólnie przy tuczeniu trzody), prze- 
widywać należy konieczność wwozu 
bardzo znacznych ilości zboża chle- 
bowego dla przekarmienia ludności 

do nowych zbiorów. Prawdopodob- 

nie importować wypadnie ponad 

1'/2 miljona cnt. metrycznych żyta 

i pszenicy łącznie. 

Fakt nieurodzaju tegorocznego, 

pociągnie dwie ważkie konsekwen- 
cje. 

Po pierwsze nadwątli zdolność 

płatników podatkowych i siłę na- 

bywczą ludności wiejskiej. Innemi 

słowy zmniejszy znacznie wpływy 

z podatków bezpośrednich, jakoteż 

pośrednich, czyli dochody skarbu, 
płynące z cełi monopoli. Zachwie- 

je to budżet państwowy, przeżywa- 

jący i bez tego ciężkie opały, po 

roztrwonieniu dużych kredytów 

przez usuwanych Od władzy pań- 

stwowej „chadeków* w pierwszej 
połowie r. b. 

Po drugie zwichnie bilans han- 
dlowy, a więc i płatniczy Litwy. 

Trzeba bowiem będzie zapłacić za- 
granicy 9—10 miljonów dolarów 

za zboże. Suma ta jest wyższą od 

wartości całej gotówki obiegowej 

państwa, wynoszącej 80 milj. litów 
czyli 8 miljon. dolarów. 

Położenie gospodarcze, spowo- 
dowane wyjątkowym nieurodzajem, 
będzie siłą rzeczy osią polityki li- 

tewskiej w roku bieżącym, a to 

zarówno wewnętrznej, jak i zagra- 
nicznej. 

Ceny na produkty spożywcze 

rosną tam i rosnąć będą z siłą ży- 

wiołową. Znamiennym staje się 

fakt, że już obecnie, w jesieni, 

zboże w kraju tak wyłącznie rolni- 
czym, jak Litwa, jest półtora razy 

droższe, niż w przemysłowo-rolni- 

czej Polsce i sięga 50 zł. za centr. 
metr. żyta, wobec 32—35 zł. pła- 
conych dziś za ten artykuł w Wil- 

nie. 

Korzystając z okoliczności po- 
` pyższej, przyjaciele Litwy ze Wscho- 

du, bolszewicy, zajęli się szczegól- 
nie pieczołowicie organizacią „ja- 
czejek" komunistycznych pośród 
robotników fabrycznych, niższych 
urzędników państwowych, funkcjo- 
narjuszy kolejowych i t. p. Trud- 
ności przeżycia w litewskiem mieś- 
cie i miasteczku rosną. Ferment 
niezadowolenia zaś wyzyskiwanym 
jest natychmiast przez wysłańców 
3-ej międzynarodówki w Kownie, 
Szawlach, Poniewieżu, Kiejdanach 
i wogóle wszędzie tam, gdzie ko- 
rzonki sute puścił nikły jeszcze 
przemysł i gdzie zbiorowisko ludz- 
kie żyć musi z gotowego grosza. 

Fala strajków, o której czyta- 
liśmy niedawno, przeszła po całym 
kraju, rozbudzając poważne zanie- 
pokojenie w społeczeństwie litew- 
skiem usposobionem bardziej pa- 
trjotycznie. 

Trudności gospodarcze przera- 
biane są zaraz przez czujnego wro- 
ga w broń, zmierzającą do zwale- 
nia ustroju społecznego i politycz- 
nego kraju, nawiedzonego klęską 

nieurodzaju, : iš 
  

  

   
wyborach) rządu koalicyjnego z 
socjalnej demokracji i ludowców. 

Ostatni skłonni są pomawiać 
swych kolegów z większości sej- 
mowej o przyczynianie się do zbyt 
miękkich rządów wewnątrz kraju, 
do nadmiernego oglądania się na 
konwenans poprawnego demokra- 
tyzmu i liberalizmu w walce z bu- 
rzącą robotą Moskwy, 

Coraz głośniej i bardziej sta- 
nowczo podnoszą się głosy z obo- 
zu ludowców (a cóż dopiero opo- 
zycji prawicowej!) ostrzegające przed 

„ doktrynerstwem esdeków, którzy 
bojąc się narazić „principia* de- 
mokratyczne wprowadzają Litwę w 
okres „kiereńszczyzny*; po nim 
zaś nieuchronnie przyjść musi chwi- 
la tryumfu „sowietów*, który dziś 
bezkarnie gniazda swe już wije. 

Na tle powyższym przyjść mo- 
że a nawet musi w niedługim za- 
pewne czasie do starcia poglądów 
dwu stronnictw koalicyjnych dzi- 
siejszej większości rządowej w sej- 
mie litewskim. 

Oprócz powyższych trudności 
wewnętrznych, politycznych i gos- 
podarczych, stoi arcytrudny pro- 
blemat polityki zagranicznej. Popa- 
da on zresztą coraz zupełniej w 
zależność funkcjonalną od zagad- 
nień wewnętrznych: dostarczenia 
ludności chleba, a państwu  pie- 
niędzy. ; 

Ostrożny, nieufny, nieśpieszący 
się charakter litewski ma przed so- 
bą problemat wymagający właśnie 
trudnej, chyżej i doniosłej w skut- 
kach decyzji. 

Uważać można za pewnik, że 

utrzymać się zdoła w Kownie je- 
dynie taki rząd, który zapewnić 
potrafi społeczeństwu i fiskusowi 
niezbędne do przetrwania klęski 
tegorocznego nieurodzaju środki. 

Rozważenie możliwości w tym 

kierunku stanowić będzie osobny 
temat do rozwinięcia na łamach 
naszego pisma, A. C. 

       

  

  

Trzechsetne posiedzenie Sejmu 
Nowy wygłąd Sejmu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 
Poniedziałkowe pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu nie wy- wołało widocznie wśród publiczności większego zainteresowania, albo- wiem galerje świeciły pustkami; również i posłowie, którzy licznie się zjechali do stolicy nie okazali zbyt silrego zainteresowania dla rozpo- czynających się obrad. Chwilami zdawało się, iż panowie posłowie wię- cej uwagi zwracają na przebudowę gmachu sejmowego, aniżeli na zda- rzenia, które w nim się mają rozegrać. Być może, iż do tego nieco ospałego nastroju przyczynił się również w pewnym stopniu chaos i nieład, jaki panuje w gmachu sejmowym na skutek przeróbek. 

Narada Konwentu Senjorów. 
O godz. 11 rano rozpoczęło się w gabinecie wice-marszałków po- siedzenie Konwentu Senjorów pod przewodnictwem marszałka Rataja. Na posiedzeniu ustalono porządek Spraw, które wejdą pod obrady Sej- mu, a więc będzie rozpatrywane prowizorjum budżetowe na 4 kwartał, dalej ratyfikacja traktatu gwarancyjnego polsko-rumuńskiego, wreszcie projekt ustawy o podatku wyrównawczym, na załatwienie którego na- lega Rząd. 
Konwent postanowił dalej, że dyskusja nad prowizorjum odbędzie się podczas drugiego czytania, t. j. w czwartek i piątek b. m. 
Natomiast na wczorajszem posiedzeniu po expose p. min. Klarnera prowizorjum budżetowe odesłano do komisji bez dyskusji. Liczą się z tem, że komisja załatwi projekt w ciągu wtorku i środy. 

Otwarcie obrad. 

O godz. 4 m. 15 marszałek Rataj otworzył pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu przy dosyć licznym komplecie poselskim. Rząd sta- wił się nieomal w komplecie z premjerem Bartlem na czele. 
Lwią część posiedzenia, zajęło expose min. Klarnera, dotyczące naszej sytucji finansowo-gospodarczej. 
Wywodów min. Klarnera słuchała Izba uważnie, 

wiście od czasu do czasu te czy inne swe uwagi. 

Szczegóły posiedzenia Sejmowego. 
Nietykalność poselska. 

3 Przed porządkiem | dziennym pos. Swiderski (N. P. Chł.) wnosi IRE ANA w sprawie rewizji, dokonanej przez w mieszkaniu posła Ballina. | 
arszałek zwrócił się do komisji regulaminowej 

z wystosował list 

dorzucając oczy” 

     

  

     
   

    

  
  

  

   

  

Marsz. stra sprawiedliwości, w którym pod- a między jinnemi, jż w  ipterraetacji misji regulaminowej nie- tykalność poselska dotyczy nietylko posłów, lecz ta! 
i tego wszystkiego co stoi w związku z wykonywaniem przez nich man- datów. Naruszenie nietykalności mieszkania posła oraz tajemnicy jego papierów jest dopuszczalne tylko w tym wypadku, gdy władze mają wszelkie dane, iż poseł przechowuje u siebie ślady dokonanej lub za- 
mierzanej zbrodni. 

  

List p. Wł. Grabskiego. 
W sprawie listu byłego Premiera Grabskiego p. Marszałek oświad- cza, iż porusza tę sprawę w Sejmie z dwuch powodów: 1) jest to głos byłego ministra skarbu, którego działalność jest przedmiotem kontroli ze strony Sejmu. 2) iż w tym piśmie wchodzi w grę cześć kilku posłów, z związku z wykonywanemi przez nich obowiązkami, nałożonemi przez Sejm, który wybrał ich do komisji dla zbadania Sprawy zapałczanej. Marszałek oświadcza, iż p. Grabski apeluje, aby prace nad zbada- niem tej sprawy nie były prowadzone w dalszym ciągu przez komisję w dotychczasowym jej składzie. Pan Marszałek nie może temu zadość- uczynić z następujących powodów: 1) członkowie komisji otrzymali mandat nie od Marszałka lecz od Sejmu i tylko Sejm mógłby ich zwol- nić od tych obowiązków względnie zawiesić w wykonywaniu mandatu, 2) zadośćuczynienie temu apelowi stworzyłoby precedens, który w skut- kach mógłby unicestwić jedną z zasad prawnych Sejmu, a mianowicie prawo dokonywania kontroli, gdyż umożliwiłoby na przyszłość dyskwa- lifikowanie niewygodnych posłów przez obarczenie ich zarzutami i po- dejrzeniami. Ponieważ zarzuty zostały postawione przez p. Grabskiego czterem posłom w związku z wykonywanemi przez nich funkcjami po- wierzonemi im przez Sejm p. Marszałek uważa za wskazane, aby ustępy pisma poświęcone tym posłom były podane do wiadomości Sejmu. 
Następnie z polecenia marszałka sekretarz odczytuje z trybuny sej- mowej odpowiednie ustępy poświęcone osobom posła Byrki, Michalskie- 

go, Rozmaryna i Wyrzykowskiego. Wobec tego, iż nikt do głosu się nie zapisał, Marszałek uznał sprawę za wyczerpaną na terenie Sejmu i udzie- lił głosu p. ministrowi skarbu Klarnerowi, (który wygłosił expose po- dane osobno). 

Inne sprawy. 

Następnie Marszałek oświadcza, iż prowizorjum budżetowe zostało 
odesłane do komisji budżetowej. 

Wobec zrzeczenia się przez posła Głąbińskiego przewodnictwa tej 
komisji, Marszałek zarządził posiedzenie komisji dla wyboru przewodni- 
czącego i rozpatrzenia prowizorjum na wtorek o godz. 10 m. 30 rano. 
Wpłynął następnie wniosek klubu Ch. D. o wyrażenie votum nieufności 
ministrowi spraw wewn. i wyznań religijn. Wnioski te będą postawione 
na porządku dziennym następnego posiedzenia, które odbędzie się we 
czwartek og. 11 rano. Na porządku dziennym tego posiedzenia znajduje 
się sprawa preliminarza budżetowego oraz ratyfikacji traktatu z Rumu- 
nją. Na tem posiedzenie zamknięto. 

ROSE GNT RES TT ORDER TTT INTO ITS TNS TSR 

- Por. Orliński wznawia lot. 
MOSKWA, (Pat). Otrzymana tu depesza ' por. Orlińskiego z dn. 

18 bm. o g. 4 analuje poprzednią depeszę o zamiarze zaniechania lotu 
do Warszawy. Depesza ta donosi, iż po odremontowaniu aparatu na 
miejscu w Byrce por. Orliński doleciał do Czyty, gdzie jeszcze raz 
aparat został naprawiony gruntownie. Następna depesza głosi, iż 18 o 
godz. 1-ej w południe por. Orliński wylądował w Czycie. 

IRKUCK, (Pat). Porucznik Orliński wylądował pomyślnie w Ir- 
kucku. Jutro odlatuje do Krasnojarska. 
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D. 
UL. WIELKA 28 

Wysyłka prób i towarów na prowincję. 

P. p. wojskowym i urzędnikom ulgowe warmki spal, 

ogł. cyfrowe i tabelowe o 20%0 drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej, w dnie świąteczne i za» 

Mlkęufcy 
tajlańsze źródło zakupu 

Wszelkiego rodzaju towarów włóknistych 
ali i ubrań męskich 
Koklor waowych i pluszowych 
(alanierji męskiej i damskiej 
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Leonard Pikiel ii 
WILNO UL. WIELKA 28 

Po przeniesieniu się do obszerniejszego lokalu przy ul. Wielkiej 28 został 
zaopatrzony w materjały najnowszych deseni i kolorów na męskie 

i damskie palta, kostjumy i pokrycia. 
Wysokich gatunków: 

Sukna, bostony, kamgarny, krepy, welury i meltony. 
Wełny na suknie. 

Jedwabie, welwety, 
Plusze jedwabne i wełniane. 
Wełny na mundurki i palta dla uczącej się młodzieży. 

1552 CENY NISKIE. 

  

(Telef. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wyjazd Prezydenta Rzeczypos- 
politej do Chorzowa. 

Wczoraj przed południem p. 
Prezydent Rzeczypospolitej wyje- 
chał ze Spały do Chorzowa. 

Pobyt p. Prezydenta w Chorzo- 
wie będzie nieoficjalny. 

Powrót p. Prezydenta do stoli- 
cy ma nastąpić we wtorek. 

Powrót do stolicy p. min. Sta- 
niewicza. 

P. minister reform rolnych p. 
Staniewicz powrócił wczoraj rano 
do Warszawy ze swego objazdu 
służbowego w województwach Lu- 
belskiem i Lwowskiem. 

Za kulisami Sejmu. 
(Telef. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym obradowa- 
ły utartym zwyczajem poszczególne 
kluby sejmowe nad swojem usto- 
sunkowaniem się do Rządu. 

Na terenie sejmowym zachodzą 
dużo znaczące objawy. Koło Ży- 
dowskie, które przed wakacjami 
odnosiło się niemal entuzjastycznie 
do poczynań rządu prof. Bartla, 
wczoraj po całodziennych prawie 
obradach uchwaliło rezolucję, w 
której postanawia wstrzymać się od 
głosowania nad prowizorjum bud- 
żetowem. Krok ten przywódcy Ko- 
ła żydowskiego motywują w pierw- 
szym rzędzie wrogą jakoby dla 
ludności żydowskiej polityką mini- 
stra oświaty, 

Min. oświaty był zresztą wczo- 
raj zaatakowany i z drugiej strony, 
mianowicie ze strony Chadecji. Od- 
nośny wniosek chadeków, złożony 
na wczorajszem posiedzeniu Sejmu 
ma być rozpatrywany na plenum 
we czwartek. 

W poniedziałek zakończyły się 
trwające drugi dzień obrady rady 
nadzorczej Ch. D. Uchwalono sze- 
reg rezolucyj, krytykujących posu- 
nięcia rządu Oraz wezwano klub 
Ch. D. do zajęcia stanowiska оро- 
zycyjnego wobec rządu. 

Obrady Wyzwolenia, pozwalają 
przypuszczać, że prawdopodobnie 
opowie się Ono za prowizorjum. 
Stronnictwo Chłop., zajmuje w tej 
sprawie nieomal identyczne stano- 
wisko, Obradował również zarząd 

   

      

   

   

  

Krepe — flanele, flanelety 
Towary bieliźniane. Koce, 

kołdry i chustki, firanki. 

CENY NISKIE. 

OO 000 | 

Jaklzwykie, nie 
są dość jasne i wyraźne. a Л, 

W ciągu nadchodzących dwuch 
- dni stanowisko klubów parlamen- 
tarnych wobec rządu ostatecznie 
sprecyzuje się. 

Ch. D. w opałach. 
(Telef. od wł. keresp.) 

Jak wiadomo, rada naczelna 
Chadecji, która obradowała w ц 
biegłych dwóch dniach uchwaliła 
między innemi wyrok sądu klubo- 
wego, wykluczający pos. Jana Si- 
cińskiego zarówno ze stronnictwa 
jak i z klubu. 

Wyrok motywowano tem, ja- 
koby pos. Siciński miał być za- 
plątany w znanej aferze koman- 
dora Bartoszewicza oraz jakoby 
był on nielojalny wobec własnego 
stronnictwa. 

Wczoraj pos. Siciński złożył 
pisemne oświadczenie przedstawi- 
cielom prasy, w ktėrem między 
innemi stwierdza, że jest w naj- 
wyższym stopniu zdumiony meto- 
dami stronnictwa Ch. D., które 
wobec niego zastosowano. 

Dalej pos. Siciński zaznacza, że 
nie był wzywany na żadne posie- 
dzenie sądu klubowego, wobec te- 
go mógł to być sąd jednostronny 
albo kapturowy. Mija to się ze zwyk- 
łą lojalnością. Poseł Siciński roz- 
prawia się następnie ostro z wy- 
toczonemi mu zarzutami i pisze, 
iż uderza go ciekawa okoliczność. 
Otóż jest on do 5 lat członkiem 
stronnictwa, w którem stosunki 
były dotychczas mniej więcej po- 
prawne. 

— Wystarczyło jednak — mówi 
p. Siciński—abym publicznie pod- 
niósł zasługi Marszałka Piłsudskie- 
go i stanął w obronie jego i in- 
nych wyższych wojskowych od na- 
paści i oszczerstw, rzucanych na 
nich przez pewne odłamy prasy, 
ażeby natychmiast spotkały mnie 
pa natury etycznej, materjalnej 
it 

"List p. Sicińskiego wywołał 
wielkie zainteresowanie w kołach 
politycznych stolicy. 

———— 0 TEST DAS TE AE A CJ, 

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul, Wielka 21, 
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EXPOSE MINISTRA KLARNERA. 
WARSZAWA, (Pat.) Na dzisiej- 

szem posiedzeniu Sejmu p. mini- 

ster skarbu Czesław Klarner wy- 
głosił następujące expose: 

Uwagi ogólne. 

Składając obecnie preliminarz 

budżetowy na ostatni kwartał r. b. 

uważam za swój obowiązek zdać 

sprawę z wyniku prac na podsta- 

wie powyższego programu Za U- 

biegły okres trzymiesięczny. Pro- 

blem finansowy jest najtrudniej- 

szem zagadnieniem _powojennem, 

z zagadnieniem tem* hie może się 

uporać wiele starszych państw 

Europy. Nic więc dziwnego, iż Pol- 

ska jako nowy organizm państwo- 
wy powołany do życia w wyjątko- 

wo ciężkich warunkach walczy z 
poważnemi trudnościami. 

W ubiegłym okresie trzymie- 

sięcznym nastąpiła w Polsce znacz- 

na poprawa. Jakie okoliczności 

wpłynęły na tę poprawę mówi 

się powszechnie: dodatni bilans 

handlowy. Oczywiście do pomyśl- 

nej konjunktury handlu zagranicz- 

nego dołączyły się szczególne 

czynniki, które zadecydowały osta- 

tecznie o poprawie polskich sto- 

sunków wogóle. Najważniejszą 

rolę odegrało zaufanie do sta- 

bilizacji +naszych stosunków za- 

równo politycznych, jak i go- 

spodarczych, zaufanie oparte o 

wyraźny program rządowy, u- 
mocnione przez zmianę konsty- 

tucji i przez pełnomocnictwa 
uchwalone przez wysokie ciała 
ustawodawcze @а Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Ten czynnik 
psychologiczny odegrał decydującą 

rolę w naprawie polskich stosun- 

ków. Zaufanie społeczeństwa, które 

było źródłem wybitnej poprawy 
naszych stosunków wewnątrz, rów- 

nież przyczyniło się dzięki osiąg- 

niętym  rezultatomi  poniesionym 

wysiłkom do pomyślnego konso- 

lidowania się przychylnej opinii 

zagranicy o Polsce, co ostatnio 

uwidoczniło się w wyborze Polski 

do Rady Ligi Narodów. 

Równowaga budżetowa. 

Z szeregu uzyskanych za ubiegły 

okres trzymiesięczny zdobyczy na 

pierwszym miejscu wypada posta- 

wić równowagę budżetową zaten 

okres czasu. Suma dochodów była 

wyższą od sumy rozchodów. Uzyska- 

na równowaga budżetowa jest re- 
zultatem nietylko poprawy sytuacji 

gospodarczej, lecz również upoważ- 

nień otrzymanych przez rząd od 

' Sejmu oraz odnośnych zarządzeń 
Ministerstwa Skarbu. 

3 Miesiące czerwiec, lipiec i 

sierpień dały wynik zupełnie po- 

myślny. Suma dochodów wyno- 
siła 476 miljonów złotych, przy 
rozchodach 475 miljonów zło- 

tych, które obejmują 14 miljonów 

złotych wydatku na ciężar budżetu 

wrześniowego. Zamkięcie więc bud- 

żetowe za ubiegłe osiem miesięcy 

przedstawia się jak następuje: wy- 

datki—1,179 miljonów złotych, do- 

chody 1,121 miljonów złotych, nie- . 

dobór—58 miljonów złotych. Po 

uwzględnieniu dopłaty wrześniowej 

w sumie 14 miljonów złotych nie- 

dobór za okres 8-miesięczny wy- 

nosi 44 miljony złotych. Od lipca 

skarb przyjął na siebie szereg wy- 

datków związanych z poprawą bytu 

tzagopismo regjonalne. 
Poniżej drukujemy dwa arty- 

kuły w odpowiedzi na projekt za* 
łożenia w Wilnie czasopisma re- 
gjonalnego, poruszony w niedziel- 

nym numerze „Kurjera Wileńskie- 
go" przez kierownika literackiego 
naszego pisma p. Tadeusza Łopa- 

lewskiego. я : 
Uwažamy, že polemika w tej 

sprawie jest nader Pk Prze- 
to i nadal chętnie będziemy udzie- 
lali miejsca osobom pragnącym za- 
brać głos w tej sprawie. PO za- 
mknięciu dyskusji nie omieszkamy 
wysnuć z niej wniosków rozwija- 
jąc w dalszym ciągu nasze tezy. 

Przyp. Red. 

L. : 
Czasopismo wileńskie. 
Pod wrażeniem dopiero co 

przeczytanego artykułu p. T. Ło- 

palewskiego p. t. „Czasopismo 
regjonalne“ chciałbym do piękne- 
go projektu autora dorzucić parę 
uwag własnych. 

Przedewszystkiem chcę zapro- 
testować przeciwko nadużywaniu a 
nawet i używaniu wyrazów: regjo- 
nalizmu, regjonalizm, regjonalny i 
t. d. Nie lubię tego wyrazu. Przy 
pomina mi on lokaja, który stał 
się posiadaczem pałacu książecego 
i szczerze wyobraża, iż od niego 
dopiero rozpoczyna się jakaś nowa 
epoka. 

„Regjonalizm*—w swej istocie 
jest o parę set lat starszy od „regjo- 
nalizmu*— wyrazu; więc pocóż ta 
tandetna, jaskrawa etykieta do 

pracowników, co stworzyło dodat- 
kowe obciążenie skali 3 miljonów 
złotych miesięcznie. Jeśli zdołamy 
we wrześniu zamknąć bez deficytu 
naszą gospodarkę budżetową, to 
następnie wejdziemy w okres kilku 
pomyślnych miesięcy. Uwzględnia- 
jąc zamknięcie budżetowe za osiem 
miesięcy oraz preliminarz na po- 
zostałe cztery miesiące możemy tu 
ściśle ocenić w jakich ramach da 
się zamknąć budżet na cały rok 
1926, a mianowicie w  wydat- 
kach — 1,806 miljonów złotych 
dochody 1.762 miljony złotych. O 
ile przewidywania powyższe spraw- 

dzą się pozostałby niedobór 44 

miłjony złotych. Mam jednak na- 
dzieję, iż zdołamy uzyskać z do- 
chodów wpływy, które pozwalą w 

znacznym stopniu pokryć ten nie- 

dobór. Ze względu na to nie widzę 
potrzeby zwracać się do Izby O 
upoważnienia do podniesienia stro- 

ny dochodowej celem pokrycia te- 
go niedoboru. 

Ich Wzrost dochodów. 
źródła. 

Główne źródła zwiększonych do- 
chodów gotówkowych są następu- 
jące: 

Na pierwszem miejscu wymie- 
niam zwiększone wpływy z mo- 
nopolów. Przeciętnie miesięczne 

wpływy z tego źródła wynosiły za 
ten okres 48.2 miljonów złotych, 
gdy w pierwszych dziewięciu mie- 

siącach wynosiły przeciętnie 40.2 
milj. złotych. 
FU Źródłem zwiększonych docho- 
dów skarbu stały się również ko- 

leje państwowe. Uchwalony przez 

Wysoką Izbę dziesięcioprocentowy 
dodatek do podatku niewiele zdo- 

łał się odbić na naszych dochodach 

państwowych, zwłaszcza, iż doda- 

tek ten w stosunku do zaległości 

zaczął obowiązywać dopiero od 
15 b. m. Stosowanie podatku 
10% od zaległości podatkowych 
wpłynęło na zwiększenie dochodów 
tych pozycji budżetowych. 

Ostatnim źródłem równowagi 
budżetu za ubiegły okres było po- 
wołanie przedsiębiorstw państwo- 
wych, jak koleje, poczta i telegraf 

oraz lasy, do bardziej równomier- 
nego wpłacania w ciągu ubiegłych 
miesięcy przewidywanych rocznych 
dochodów. 

Spadek po dawnych rządach 
Ze względu na deficyt, jaki wy- 

nikł w ciągu pierwszych pięciu 

miesięcy r. b., osiągnięcie równo- 
wagi budżetowej za cały 26 rok 
musi być wielką troską ministra 
skarbu bez względu na to, z jakie- 
go okresu czasu deficyt ten pocho- 
dzi. Powiększenie wydatków preli- 

minowane na czwarty kwartał w 
porównaniu z poprzednim okresem 
jest przedmiotem krytyki niektórych 
odłamów prasy. Jest ona jednak 
pozbawiona oObjektywizmu, gdyż 

wydatki na czwarty kwartał, jako 

okres zamykający tegoroczną gos- 
podarkę budżetową, bywają zawsze 
większe w porównaniu z innymi 
kwartałami. Rok bieżący można 
porównać z rokiem 1924, gdy w 

pierwszych miesiącach były stoso- 
wane kompresje. 

Oszczędność jest konieczna. 
Względy państwowe nakazują 

nam zachować daleko idącą ostroż- 

    

rzeczy odwiecznych? Nie potrze- 
bują jej tacy „regjonaliści* jak 
Mickiewicz, Kraszewski, Orzeszko- 
wa, Bujnicki i inni; nie zależy na 
niej i „regjonalistom* żyjącym, 

którzy doczekali się siwych wło- 

sów aby się dowiedzieć, że ich 

wieloletni wysiłek twórczy kwalifi- 

kuje się tak a tak, według najnow- 
szego słownika, ustalonego przez 
najnowszych ludzi. 

P. Łopalewski dobrze i trafnie 
podzielił „regjonalistów* na bez- 
wiednych (Mickiewicz) i šwiado- 
mych (najświeższej daty). 

Otóż, jeżeli chodzi o stworze- 
nie pisma lokalnego, „tutejszego, 
„naszego*, wileńskiego—jak ognia 
trzeba się wystrzegać „regjonali- 

stów świadomych*, — „oddanych 
idei regjonalizmu, a dotychczas 
pracujących samopas". 

Ich praca, chętnie wierzę: szla- 

chetna, szczera, opromieniona ta- 
lentem, będzie jednak do pewnego 
stopnia _ przypominała wrażenie 

„naszych w Paryżu*, którzy tak 
starannie, wytrwale i z entuzjazmem 
odkrywają Amerykę, spostrzegając 

w „stolicy świata” Notre Dame li 
Moulin Rouge; Figaro i L'art au 
music-hall. 

Tworząc pismo na gruncie wi- 

leńskim, trzeba poszukać „regjona- 
listów bezwiednych*, takich, którzy 
są nie oddani tej idei, lecz nią 
przesiąknięci, takich, co z krajem 
tym się zżyli mocno, umiłowali go 
szczerze i którzy potrafią nietulko 
zwrócić uwagę na jaskrawsze przeja- 
wy życia „tutejszego, lecz odnaleźć 

skarby ukryte, 

ność i wstrzemieźliwość w wydat- 

kach państwowych. Osiągnięcie 

pomyślnych rezultatów nie upo- 

ważnia nas do zaniechania osz- 

czędnej gospodarki budżetowej. 

Przeciwnie, uzyskane pomyślne wy- 

niki nakazują tem więcej zapobie- 

gliwą pracę nad utrwaleniem ciężko 

zdobytej równowagi budżetowej, 

zwłaszcza, że przed budżetem Pol- 

ski stoi szereg spraw aktualnych, 

które czekają na załatwienie. Wspom- 

nę tu jedynie o robotach  publicz- 

nych i o uposażeniu pracowników. 

Walka z bezrobociem. 
Roboty publiczne. 

* Roboty publiczne były stale do- 

tychczas zaniedbywane. W budżecie 

1926 r. na ogólną sumę 1.780 mil- 

jonów złotych wynosiły one zaled- 

wie 86,7 miljona złotych, czyli 4,9% 

budżetu. Zwrócenie bacznej uwagi 

na podniesienie programu robot 

publicznych staje się koniecznością 

państwową. W przeciągu ostatnich 

trzech miesięcy bezrobocie zna- 

cznie się zmniejszyło. ilość bez- 

robotnych spadła z 360=tysięcy 

w styczniu do 235 tysięcy w począ- 

tku września. Problem ten jednak 

nie przestaje być troską rządu. Nie- 

zależnie od akcji ustawowej rząd 

podejmował akcję doraźną, a także 

akcję w formie znacznej pomocy 

samorządom dla zatrudnienia bez- 

robotnych. Wyraża się ona za ośm 

miesięcy sumą około 15 miljonów 

złotych. Wszystkie koszta pomocy 

dla bezrobotnych poniesione przez 

Skarb wyniosą przypuszczajnie w 

okresie trzech kwartałów roku bie- 

żącego około 70 milj. złot,, co nie- 

wątpliwie zaokrągli się do pokaź- 

nej sumy 100 miljonów złotych w 

ciągu roku. Aby choć częściowo 

zamienić akcję doraźnej pomocy 

dla bezrobotnych na program ro- 

bót inwestycyjnych, rząd znacznie 
powiększył sumę na odnośne ro- 
boty rządowe. Ministerjum reform 

rolnych układa projekt meljoracji 

rolnych na najbliższe okolice War- 

szawy, który da możność zajęcia 

przez trzy lata do czterech tysięcy 
bezrobotnych. 

W porozumieniu z ministrem 

rolnictwa Bank Gospodarstwa Kra- 

owego przystąpił do budowy ele- 

watorów. 
Min. Spraw Wojskowych otrzy- 

mało środki dla kontynuowania 
robót budowlanych. 

Min. Skarbu uruchomiło kredy- 
ty budowlane na rozbudowę miast. 

Poprawa losu pracownikówe 
państwowych. 

Również doniosłem zagadnie- 
niem bardzo trudnem do rychłego 
pomyślnego załatwienia jest sprawa 
uposażenia pracowników państwo- 
wych. Ideologja rządu obecnie po- 
lega na tem, aby dążyć do popra- 
wy bytu kaźdego obywatela, gdyż 
dostatek ogółu ma być kwestją i 
celem polskiej organizacji państ- 
wowej. Przy takiem założeniu na 
rząd spada obowiązek troski o po- 
lepszenie bytu pracowników pań- 
stwowych, którzy nie powinni u- 
ciekać się i nie uciekają się do 
metod walki dostępnych w zakre- 
sie zjawisk życia gospodarczego. 
Odnośna poprawa może jednak 
nastąpić stopniowo; etapami i w 

  

    

posłyszeć nietylko 
głosy, lecz i ciche bicie serca. 

Nie chcę, naturalnie, przez to 
powiedzieć, iż kwalifikacje literackie 
przyszłych współpracowników trze- 
ba ustalać zapomocą paszportów, 
Ściślej: rubryk miejsca urodzenia. 

Idea założenia pisma lokalnego 
nie jest ideą nową. Pomijając już 
istnienie kilku tygodników wileń- 
skich, przecież lat temu 80—90 
Wilno, walcząc z cenzurą, niepo- 
zwalającą na wydawanie pism per- 
jodycznych, zdobyło się na cały 
szereg „pism zbiorowych*. 

Przeróżne roczniki literackie, 
Biruty, Rusałki, Ondyny, Radega- 
sty, nie mówiąc już o Athenaeum, 
Tece Wileńskiej lub Rukonie, — 
powstawały jak grzyby po deszczu. 

I któż dźwigał wówczas stra- 
szny i odpowiedzialny wobec na- 
rodu ciężar reprezentowania litera- 
tury krajowej, osieroconej przez 
tułających się ma emigracji mi- 
strzów?... 

Literaci szeregowi, ci właśnie, 
których znaczenie niedawno pod- 
kreślił na łamach Kur. Wil. p. Ło- 
palewski i których, mam wraže- 
nie, — szukał w chwili obecnej i 
wzywał do podjęcia się odpowie- 
dzialnej pracy! 

Wówczas poza uniwersalną, ty- 
taniczną indywidualnością Kraszew- 
skiego i ruchliwym Grabowskim w 
grupie pisarzy („wileńskich*) ta- 
lentów większych prawie nie było. 

Hrabiowie prowadzili poszuki- 
wania archeologiczne, pułkownik 
ros. sztabu generalnego pisał po- 

  

miarę możności budżetowych. Pro- 
blem poprawy bytu pracowników 
państwowych łączy się dzisiaj ze 
sprawą uproszczenia administracji 
państwowej Oszczędności uzupeł- 
niane będą zużyte na polepszenie 
bytu pracowników. Nie wyczerpuje 
to jednak zagadnienia. W każdym 
jednak razie zachodzi istotna potrze- 
ba powiększenia strony dochodowej 
budżetu jeśli pragniemy stworzyć 
skromny program robót publicz- 
nych i przyjść z pomocą w celu 
poprawy bytu pracowników, dosto- 
sowując go do ogólnej zamożności 
kraju. Oczywiście na szerszą skalę 
pomyślany program robót publicz- 
nych jest wydatkiem nadzwyczaj- 
nym i urzeczywistnienie jego Za- 
leżnem jest od wynalezienia nad- 
zwyczajnych środków dochodów. 

Sprawy walutowe. Bank 
Polski. 

Budżetowi Rzeczypospolitej gro- 
ziły zawsze dwą niebezpieczeństwa: 
chwiejność waluty i chwiejnošč 
cen w znacznej mierze zależnych 
od waluty. 

Troska o walutę 
minęła. 

Sytuacja Banku Polskiego) jest 
pomyślna. Jest to niewątpliwie dru- 
gim wielkim walorem, zdobytym w u- 
biegłym okresie czasu. Kurs złote- 
go, który w maju r.b. doszedł do 
11 złotych za dolar został w lipcu 
doprowadzony do 9 złotych i od 
tego czasu został utrzymany. Spe- 
kulacja walutowa została zupełnie 
zlikwidowana i straciła wszelką 
podstawę istnienia. Zapas złota i 
walut od czerwca rb. zwiększył 
się o 101 milion złotych, jedno- 
cześnie wzrósł znacznie obieg 
banknotów Banku Polskiego, 
który wynosił na pierwszego wrześ- 
nia rb. sumę 560 miljonów złotych 
więc prawie o 200 miljonów od 
stanu połowy maja rb. co równa 
się największemu napięciu emisji 
w początku 1925 roku. Zabezpie- 
czenie emisji banknotów z 31% 
podniosło się do 43% Bank Polski 
jest zupełnie przygotowany, aby 
zadośćuczynić potrzebom rynku 
wewnętrznego. Dla ułatwienia wy- 
konania tych zagadnień został 
zmieniony na podstawie rozpo- 
rządzenia Prezydenta statut Ban- 
ku Polskiego. Stopa dyskontowa 
Banku Polskiego została obniżo- 
na w lipcu do 10%. Jest przewi- 
dywana dalsza obniżka do 9% 
Obniżona została do 16% mak- 
symalna stopa procentowa w Ban- 
kach prywatnych. 

W myśl zapowiedzi szefa rzą- 
du wygłoszonej z tego wysokiego 
miejsca Bank Polski w ubiegłym 
miesiącu dokonał spłaty długu, 
zaciągniętego w New-York Federal 
Reserwe Banc. Wiąże się to szczę” 
śliwie z ukończeniem misji prof. 
Kemmerera po paru miesiąch pra- 
cy całej jego komisji. 

Odpowiednio polityka finanso- 
wa utrwali zaufanie świata do sto- 
sunków Polski. Jako znamienny 
krok na tej właśnie drodze pod- 
kreślę, iż Rada Ministrów uchwa- 
liła projekt rozporządzenia o ure- 
gulowaniu i zabezpieczeniu obie- 
gu biletów zdawkowych. 

Bilans handlowy. 
Czynny bilans handlowy jest 

rękojmią, iż obecny pomyślny stan 

jednak już 

      

wieści fantastyczne, piękna pani — 
rozprawy filozoficzne, księża — 
wiersze, a pop, niegdyś doktór Św. 
teologii uniw. wileńskiego, był 
przysięgłym humorystą. 

Nikomu z nich, nawet pułko- 
wnikownikowi, ani się śniło o 
„regjonaližmie“, a jednak dawne 
publikacje wileńskie posiadają pod 
tym względem ogromną wartość, 
są istną kopalnią, jeżeli nie złota, 
to napewno—szczerego srebra. 

A więc stworzenie pisma wi- 
leńskiego nie jest rzeczą trudną; 
trzeba tylko przyjąć jedną zasadę: 
nie ściągać „gwałtem „Europy“ do 
Wilna, lecz z Wilnem iść w świat 
szerokil.. 

Wstydzić się Europy nie po- 
trzebujemy; do powiedzenia coś 
niecoś mamy, tylko nie „na gaze- 
towym papierze": bo pocóż mamy 
zamykać usta artystom wileńskim?. 

Co do istrony finansowej wy- 
dawnictwa, poruszanie i rozwaža- 
nie tej sprawy na łamach gazety 
rezultatów żadnych nie da. Trzeba 
wprost zaprosić kilka osób obez- 
nanych z techniką Įwydawniczą, — 
nięch opracują plan — i już. 

Pobieranie prenumeraty zgóry 
praktykowało się również przeszło 
przed półwiekiem i teraz możemy 
odczytywać dołączane do wydaw- 
nictw długie spisy łaskawych pre- 
numeratorów, z czego tak dow- 
cipnie kpił A. Wilkoński w swych 
„Ramotach i ramotkach*. 

W dobie obecnej ta Operacja 
napewno powodzenia Żadnego 
mieć nie będzie i nikt nie da i 50 

  

nietylko da się utrzymać, lecz iż 
należy oczekiwać dalszej poprawy. 
Od pierwszego stycznia r. b. do 
31 lipca r. b. uzyskaliśmy nadwyżkę 
w obrocie towarowym z zagranicą 
w sumie 694 minus 417 równa się 
221 miljonów złotych w złocie, 

zaś za cały okres aktywnego bi- 
lansu handlowego do 1-go wrze- 
śnia r. b. sumę 468 miljonów zł. 
w złocie. 

Opinja publiczna jest zaniepo- 
kojona wzrostem cen zwłaszcza na 
artykuły rolnicze, jaki się zazna- 
czył w sierpniu. Jest to dla Polski 
zagadnienie pierwszorzędnej wagi. 
jeżeli problem walutowy stanowił 
punkt ciężkości programu finanso- 
wego, to w zakresie tego proble- 
mu pozytywne ceny odgrywają 
wielkie znaczenie. Polska posiada 
bogate doświadczenie, z którego 
nie może nic skorzystać. 

Duża różnica poziomu cen za- 
granicznych i krajowych wytwo- 
rzyła dogodną konjunkturę dla 
eksportu. Nienormalne zjawisko to 
nie da się na stałe utrzymać. Oczy- 
wiście leży w interesie ogółu aby 
była ona najlepiej wykorzystana i 
to dla Polski stało się. Nie dąży- 
liśmy do utrzymania złotego na 
poziomie najwyższym, ani na po- 
ziomie dziesięciu złotych za dolar, 
jak wiele pragnęło lecz dążyliśmy 
do poprawy złotego, osiągnęliśmy 
kurs 9 złot. 

Zbiory tegoroczne. 

Z dalszą poprawą musieliśmy się 
wstrzymać wobec nadejścia wiado- 
mości o zbiorach tegorocznych. 
Nadzieje z czerwca i lipca na bar- 
dzo pomyślne zbiory nie sprawdzi- 

ły się, zwłaszcza dla żyta tegorocz- 
ne zbiory dały wynik nieoczekiwa- 
ny. Statystyka produkcji rolnej w 
wielu miejscowościach zarówno w 
Polsce, jak w innych krajach może 
być opracowana dopiero w końcu 
roku. Dotychczasowe obliczenia są 
mało ścisłe i z konieczności musi- 
my być ostrożni. Opierając się na 
cyfrach Główn. Urzędu Statystyczn. 
p. minister wykazuje, iż możemy 
być spokojni o zaspokojenie we- 
wnętrznych potrzeb rynku, a na- 
wet nieznaczną nadwyżkę mo- 
żemy oddać na eksport. Nadwyż- 
ka ta dla 4-ch różnych gatunków 
zboża wyniesie około 5 miljonów 
kwintali, w porównaniuz 7 i pół milj. 
kwint., wywiezionemi zagranicę w 
okr. 1925—6r. W innych krajach 
Europy żniwa wypadły tak samo 
jak iw Polsce mniej pomyślnie, niż 
przewidywano, zwłaszcza co do ży- 
ta. Oczywiście, skoro ilość pracy i 
koszta włożone przez rolników dla 
osiągnięcia wyników tegorocznych 
zbiorów. są takie same co-i.w roku 
ubiegł. i to nietylko w Polsce ale 
i w innych krajach, to ńależy się - 
liczyć z nieuniknioną konieczno- 
ścią, iż ceny będą wyższe niż w 
roku ubiegłym. Polska utrzyma 
się na poziomie krajów o najtań- 
szych warunkach życia Europy. 

Aprowizacja miast i wojska. 

Pragnąc jednak uniknąć kon- 
sekwencji chwiejnej sytuacji rynku 
zbożowego dla ludności miast, rząd 
stwarza program zaprowiantowania 
miast oraz wojska w zboże na 
przeciąg całego roku gospodarcze- 
go i pragnie już w roku bieżącym 
stworzyć rezerwę zbożową. Bę- 
dzie to pierwszą próbą gospodarki 
aprowizacyjnej opracowanej na ten 
okres gospodarczy. 

gr., a, jeżeli da, to nagada przyk- 
rych komplementów za parę złotych. 

Są inne sposoby wydawania 
publikacyj bez kapitału, — o tem 
coś niecoś mogłaby powiedzieć 
administracja wileńskiego („regjo- 
nalnego* — a jakżel..) czasopisma 
„Almae Mater Vilnensis“. 

Kto ciekaw (sekretów żadnych!) 
może się przekonać, iż nawet na 
gruncie wileńskim, na który tak 
narzekamy, można wydawać publi- 
kacje: 1) nie korzystając ani z jed- 
nego grosza subsydjów, 2) nie 
robiąc ani jednego grosza długu i 
3) wyczerpując całkowicie nakład. 

Trzeba tylko mieć trochę prze- 
mysłowości, więcej energji i jak 
najwięcej |— zapału! 

„ Przykład „Almae Matris Vilnen- 
sis”, skromnego czasopisma aka- 
demickiego, które zobaczyło kawał 
Europy na międzynarodowych 
wystawach prasy w Kopenhadze, 
Pradze i Genewie, wszędzie zdo- 
bywając laur i nawiązując stosunki 
ze wszystkiemi europejskiemi wy- 
dawnictwami akademickiemi, — po- 
winien dodać wiary i otuchy. 

Trzeba tylko chcieć i wierzyć, 
no i zrezygnować zgóry ze wszel- 
kich „izmów*, nawet z niewinnego 
„regjonalizmu“... 

„Trzeba być sobą; w twórczoś- 
ci jest to najwięcej ciekawe i naj- 
więcej wartościowe. 

Kolejność redagowania posz- 
czególnych numerów pisma jest w 
projekcie p. Łopalewskiego į 0- 
mysłem najciekawszym i godnym 
bacznej uwagi. Byłoby to gwaran- 
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Konkluzja. 
Okres wzrostu cen pozwalam 

sobie określić jako okres konsoli- 
dacji i stabilizacji naszych _warun- 
ków gospodarczych na podstawie 
utrwalającego się kursu złotego, o- 
raz na podstawie wyników tego- 
rocznych. 

Przypływ do życia gospodar- 
czego kapitałów zagranicznych о- 
raz tworzenie się własnych kapita- 
łów pozwoli na uproszczenie me- 
tod pracy i obniżenie kosztów pro- 
dukcji. 

Osiągnęliśmy znaczną poprawę 
w zakresie spraw budżetowych, 
finansowych i gospodarczych jest 
to jednak dopiero pierwszy krok 
na drodze do uzyskania zupełnej 
konsolidacji naszych stosunków. 
Tylko zgodna, wytrwała a prowa- 
dzona w spokoju praca pozwoli na 
wykorzystanie obecnej pomyślnej 
wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji 
i przyśpieszy osiągnięcie pomy- 
ślnych rezultatów. Tylko spokój i 
równowaga wewnętrzna pozwoli u- 
trzymać i wykorzystać osiągnięte 
już pomyślne rezultaty. 

Z Ligi Narodów. 
GENEWA. W niedzielę nie od- 

były się tu żadne posiedzenia. Wie- 
lu delegatów udało się na wyciecz- 
ki w okolice Genewy. . 

Stresemann oświadczył, że za- 
mierza pozostać w Genewie do po- 
łowy przyszłego tygodnia (Pat). 

Projekt rozbrojeniowy 
Polski. 

GENEWA. W sobotę całe po- 
południe obradowała trzecia ko- 
misja do spraw rozbrojeniowych. 
Przedstawiciel Polski Dębski wy- 
głosił dwukrotnie dłuższe przemó- 
wienia. W pierwszem przemówie- 
niu, dotyczącem dotychczasowej 
akcji komisji przygotowawczej do 
konferencji rozbrojeniowej, pos. 
Dębski zgłosił projekt rezolucji 
która, uzupełniona przez delegację 
francuską, stała się podstawą obrad 
komisji, oraz podkreślał koniecz- 
ność pozostawienia komisji przy- 
gowawczej zupełnej swobody decyzji 
co do wyboru metod pracy. W dal- 
szym przebiegu dyskusji delegacja 
francuska nastawała na szybkie zwo- 
łanie konferencji rozbrojeniowej je- 
szcze przed następnem zgromadze- 
niem. W drugiem swojem przemó- 
wieniu, dotyczącem zagadnienia bez- 
pieczeństwa, przedstawiciel Polski 
zwrócił uwagę na ścisły związek 
między zagadnieniami bezpieczeń- 
stwa i rozbrojenia. Poszczególne 
układy, zawarte w Europie po woj-- 
nie, nie są w stanie stworzyć dla 
państw europejskich dostatecznego 
stopnia bezpieczeństwa, a to z na- 
stępujących powodów: po pierwsze, 
nie usuwają one całkowicie możli- 
wości konfliktów zbrojnych, po dru- 
gie, w większości wypadków odno- 
szą się tylko do pewnych części 
terytorjów, albo dotyczą jednej tyl- 
ko granicy, zwiększając w ten spo- 
sób jedynie pośrednie gwarancje 
zawarte w artykule 10 paktu; po 
trzecie, nie usuwają możliwości 
konfliktów z innymi sąsiadami nie 
uczestniczącemi w układach.W koń- 
cowej części przemówienia pos. 
Dębski "2 silnie podkreślił 
związek między bezpieczeństwem a 
rozbrojeniem. Poprawka polska u- 
mieszczenia pojęcia securite jako 
niezbędnego warunku została załą- 
czona w raporcie.7(Pat.). 

cją tętniącego życia pisma: prze- 
cież każdy redaktor  wystąpiłby 
wobec czytelników w towarzyst- 
wie kierownika artystycznego i 
musiałby, licząc się ze szlachetnem 
współzawodnictwem, wydobyć jak- 
najwięcej materjała wartościowego, 
skomponować numer w sposób 
najdoskonalszy, dać coś nowego... 

Skutkiem tej rywalizacji redak- 
torskiej byłoby wciągnięcie do 
współpracy coraz większej ilości 
osób, a co za tem idzie — zwię- 
kszenie popularności pisma, które 
przez pewien czas stałoby się nap+ 
rawdę naszem  „wileńskiem" — w 
znaczeniu jaknajlepszem. 

Jeszcze słówko o programie i 
treści pisma, O tem „zadecydowa* 
łaby ankieta, Opracowana przez 
gronó ludzi, podejmujących tę 
pracę, opublikowana za pośrednic- 
twem miejscowej prasy”... 

Uchowaj nas Boże od tej an- 
kiety! 

Co i komu może ona dać?.. 
Jeżeli na czele pisma będą sta- 

li ludzie nieorjentujący się wcale w 
życiu wileńskiem, nie dowiedzą się 
oni niczego z ankiety, przeprowa- 
dzonej zapomocą pism politycz- 
nych; jeżeli zaś w owem „gronie” 
będą „regjonaliści bezwiedni*, „tu- 
tejsi" — potrafią oni w przeciągu 
ednej godziny wykreślić plan pis- 
ma, nie zasięgając rady prenume- 
ratorów gazet. 

Pisanie artykułów na tematy 
obstalowane przez czytelników ni 
na wiele się przydą; szersze zad 
poruszanie spraw, obchodzących 
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Życie gospodarcze. 
KRONIKA KRAJOWA. 

Pomoc dla dotkniętych klę- 
ską nieurodzaju. 

W dniu 18 b. m. Wojewoda Wi- 
leński p. Władysław Raczkiewicz 
odbył z Prezesem |lzby Skarbowej 
p. Maleckim konferencję, na któ- 
rej poruszono kwestję zastosowa- 
nia ulg podatkowych wobec lud- 
ności dotkniętej nieurodzajem. 

W tym samym dniu p. Woje- 
woda konferował z Prezesem Wi- 
leńskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wza- 
jemnych p. Raczkiewiczem, oma- 
wiając sprawy odroczenia terminów 
wpłacania t. zw. „składki ognio- 
wej" oraz rozłożenia na raty spłaty 
zaległych składek. 

Równocześnie omówione zosta- 
ły zażalenia i prośby poszczegól- 
nych gmin, złożone na ręce p. 
Wojewody podczas ostatniej inspek- 
cji powiatów województwa. 

Nadmienić należy, że sprawa 
pewnych ulg podatkowych i ubez- 
pieczeniowych jest bardzo palącą, 
gdyż ludność dotknięta klęską nie- 
urodzaju nie jest w stanie nie tyl- 
ko uiścić podatków i „składek 
ogniowych* ale nie może opędzić 
swych najelementarnieįszych  po- 
trzeb, związanych z gospodarką 
rolną. W wielu gminach ludność 
niema wcale zboża siewnego — a 
siejba się zbliża, (z) 

Walny zjazd delegatów kó- 
łek rolniczych C. Z. K. R. 

W dniach 6-ym i 7-ym listopa- 
da r. b. odbędzie się w Warszawie 
Walny Zjazd Delegatów Kółek Rol- 
niczych z całego terenu działalnoś- 
ci -€..Z.. KR. 

Zjazd będzie miał za zadanie 
omówienie dotychczasowych wyni- 
ków pracy i wysunięcie środków, 
niezbędnych do dalszego znaczniej- 
szego rozrostu działalności C.Z.K.R. 

Ze względu na doniosłe zna- 
czenie dla całego drobnego rolnic- 

twa spraw, które będą przedmio- 
tem obrad Zjazdu, jest bardzo po- 

rządane, aby w Zjeździe wzięli udział 
nietylko delegaci uprawnieni do 
głosowania, lecz również i kółko- 
wicze w charakterze gości. 

Wojewódzkie Okręgowe Związki 
otrzymały już od C. Z. K. R, wzo- 
ry zaświadczeń, które będą wyma- 
gane od delegatów i gości przyjeż- 
dżających na Walny Zjazd. Wymie- 
nione zaświadczenia w celu uzy- 

skania należytej mocy będą musia- 

ły być potwierdzone przed Zjazdem 
przez Okręgowe lub Wojewódzkie 
Związki. 

Jest niezbędne, aby Kółka Rol- 
nicze już teraz nawiązały w tej 
sprawie łączność z Okręgowemi 
lub  Wojewódzkiemi Związkami, 
zwłaszcza zaś w kwestji członkow* 
skich składek, gdyż Kółka Rolnicze 
które przed Zjazdem składek nie 
opłacą, będą mogły wysłać na 
Zjazd swych przedstawicieli jedy- 
nie jako gości, czyli bez prawa 
głosowania. 

Zjazd poweźmie decyzję w spra- 
wach najwięcej palących i najbli- 
żej obchodzących całe drobne rol- 
nictwo. Wzmocni podwaliny do 
pracy, mającej na celu poprawę 
położenia drobnego rolnika. Roz- 
szerzy dotychczasowy plan prac nad 
rozwojem gospodarczym wsi. Obe- 

jednostkę z kategorji „bezwiednych 
it. d“ — napewno znajdzie Od- 
dźwięk w szerszych masach. 

Organizowanie pisma trzeba 
rozpoczynać nie od poszukiwania 
czytelników, lecz od zebrania zgod 
nej grupy literatów. 

Czytelników trzeba zdobywać. 
l zdobyć można, jeżeli tylko 

wyrzeczemy się  blagi, padania 
plackiem przed „Europą“ i mał- 
powania wszystkiego, co jest — 
modne... 

A więc — w dobry czasl.. 
Niech szanowny Inicjator nie 

wypuszcza inicjatywy ze swych rąk, 
niech nie poprzestaje li tylko na 
rzuceniu myśli i poprowadzi dzie- 
ło aż do skutku. . 

Przecież w naszem kochanem 
Wilenku wiadomo jest kto, co, 
gdzie, kiedy i jak.., 

Wiadomo, jakie trzeba nacisnąć 

sprężyny!.. 
Więc? 

Walerjan Charkiewicz. 

Il 

Rzeczywistość czy marze- 
nia? 

Na pytanie, zawarte w tytule, 
do dziś dnia wielu Polaków odpo- 
wie: achl marzenie! Jeśli jednak 
odpowiedź ta była psychologicznie 
zrozumiała w okresie niewoli, to 
dziś jest ona błędna podwójnie. 

Trzeba czuć rzeczywistość wo- 
koło siebie, mieć otwarte oczy na 
nią,—to najpierwszy i konieczny 

warunek, by praca nasza, zmierza- 

  

cni na Zjeździe przedstawiciele 
władz państwowych usłyszą bez- 
pośrednią opinję drobnych rolni- 
ków, tyczącą się potrzeb wsi. 

Informacji o Walnym Zjeździe 
udzielają: Centralny Związek Kółek 
Rolniczych w Warszawie, Tamka 1, 
oraz wszystkie Wojewódzkie i Okrę- 
gowe Związki Kółek Rolniczych, 

Kurs ogrodnictwa i gospo- 
darstwa. 

Z ramienia Ministerium Rolnic- 
twa i Dóbr Państwowych Związek 
Kółek i  organizacyj rolniczych 
wojewódzwa wileńskiego urządza 
w Wilnie dla osób płci obojga 6-cio 
tygodniowy kurs ogrodnietwa i go- 
spodarstwa. 

Kurs ten obejmie następujące 
działy: ogrodnictwo, sadownictwo, 
kwiaciarstwo, chów bydła, trzody 
chlewnej, drobiu, rolnictwo, mie- 
czarstwo, weterynarja i t. p. (ks). 
    

Z Gieldy Warszawskiej w dniu 
20-IX r. b. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 8,97 8,96 8,98 8,94 

IL. Dewizy 

Londyn 43,80 43,79 43,68 
Nowy-York 9,00 9,02 8,98 
Paryž 25,20 25,26 25,14 
Praga 26,72 26,78 — 26,66 
Genewa 174,35 174,79 17391 
Rzym 32,72 32,80 32,64 

AKCJE 

Bank Handlowy = 
Bank Polski 89,00 —87,00—88,00 
Związek spółek zarobk. 7,10 
Lilpop 1,01—0,98-—0,98 
Modrzejów 4,20—4,35 
Ostrowiec 1,50—7,35—7,40 
Rudzki 0,42—0,32—0,35 
Starachowice 2,35—2,34—2,21 
Borkowski 1,65—1,70—1,65 
Jabłkowscy — 
Cegielski 19,25—19,75 
Zyrardów a = 

Ruch zawodowy. 
Wyjazd robotników zagranicę. 

W ciągu ubiegłego tygodnia 
Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy wydał 15 zaświadczeń ulgo- 
wych na paszporty zagraniczne o- 
sobom udającym się w poszukiwa- 
niu pracy zagranicę. (ks) 

Rekrutacja robotników rolnych 
do Francji. 

Przed kilku dniami podawaliśmy 
© mającej się odbyć w dniu 27 b. 
m. o godz. 10-tej rano w lokalu 
Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy rekrutacji robotników i ro- 
botnic rolnych wyjazd do 
Francji. 

Obecnie dowiadujemy się, iż ta- 

ka sama rekrutacja odbędzie się w 

powiatach, a mianowicie, w dniu 

28 b. m. w Staro-Swięcianach oraz 
w dniu 30 b. m. w Wilejce powia- 
towej. (ks) 

Ilu było bezrobotnych w dniu 
wczorajszym? 

W dniu wczorajszym na ewiden- 

cji Państwowego Urzędu Pośred- 

nictwa Pracy znajdowało się Ogó- 
łem—4500 bezrobotnych, z czego 
3152 mężczyzn i 1348 kobiet. (ks) 

jąca do nowego  uszeregowania 
rzeczywistości po naszej myśli, do 
twórczego przekształcenia jej—nam 
się mogła udać. Trzeba znać rze- 
czywistość taką, jaką ona jest, trze- 
ba się liczyć z realnemi warunka- 
mi życia, by życie to opanować i 
rzeczywiście w niem zaważyć. 

Refleksje te, tak przecież ele- 
mentarne, iż niemal się wydają 
komunałami, opanowały mię po 
przeczytaniu artykułu p. Tadeusza 
Łopalewskiego p. t. „Czasopismo 
regjonalne* w nr. 217 „Kurjera Wi- 
leńskiego”, Ściśle: po jego części 
drugiej. 

Oto pisze tam Sz. Autor, w 
jaki sposób możnaby uruchomić 
pismo perjodyczne na Wileńszczyz- 
nę, o charakterze artystyczno-lite- 
racko-etno-archeologicznym. P. T. 
Ł. sądzi, że nie należy się trosz- 
czyć o Środki, gdyż autorowie bę- 
dą pisać darmo, redaktor poprze- 
stanie też na moralnem zadowole- 
niu, kolporterką zajmą się też bez- 
interesownie akademicy i nauczy- 
ciele. Słowem: idyllal Czy zecerzy 
też będą składać pismo bezplat- 
nie? A może też i papier nic nie 
będzie kosztował? 

Sz. Autor nie chce czy nie u- 
mie wejrzeć w istotne warunki 
wszelkiej pracy społecznej. Koniecz* 
nym, nieodzownym objektywnym 
i dobroczynnym, probierzem pracy 
społecznej jest to, iż ona oznacza 
się sattym ekwiwalentem  pienięż- 
nym. 

Wszelka filantropja i miłosier- 
dzie jest nadbudową życia społecz- 

KAU RA] E B 

Ilość pobierających zasiłki w 
Wilnie. 

Obecnie na ewidencji Obwodo- 
wego Zarządu Funduszu Bezrobo- 
cia znajduje się — 1017 bezrobot- 
nych robotników, którzy pobierają 
zasiłki, z czego—216 bezrobotnych 
pobiera ustawowe zasiłki z Fundu- 
szu Bezrobocia i 801 osoba рай- 
stwowe zasiłki doraźne. (ks) 

Z Państwowego Urzędu Pośred- 
nictwa Pracy. 

W ciągu ubiegłego tygodnia 
Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy skierował do pracy—23 ro- 
botników. (ks) 

Kto obecnie poszukuje pracy na 
wyjazd z kraju? 

Obecnie na ewidencji Państwo- 
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
znajdują się następujące osoby. 
które poszukują pracy na wyjazd 
z kraju: 1) ślusarzy—72, 2) kowa- 
li—13, 3) elektromonterów—20, 4) 
drukarzy—21, 5) stolarzy—64, 6) 
techników—48, 7) szewców—237, 
8) krawców—54, 9) nauczycieli— 
49, 10) subjektów handlowych— 
83, 11) pracowników komunika- 
cji—28, 12) oficjalistów rolnych— 
49, 13) biuralistów—269 i innych— 
342. (ks) 

2 Litwy Kowieńskiej 
O walkę organizacji ludu pol- 

skiego w Kowieńszczyznie. 

KOWNO. (tel. wł.) Odbył się 
tu zjazd Polaków robotników, rze- 
mieślników i drobnych. rolników 
Litwy w celu założenia wielkiej 
polskiej organizacji ludowej. Przy- 
było około 300 delegatów z Kow- 
na i powiatów Poniewieskiego, Wił- 
komierskiego, Kowieńskiego i in- 
nych. 

Incjator zjazdu pan  Giżyński 
wskazał jako cel, zrzeszenie pol- 
skich rzesz ludowych, które dotąd 
nie miały własnej odrębnej organi- 
zacji i często wchodziły do orga- 
nizacji litewskich. 

Pos. W. Budyński witał zjazd 
w imieniu Polskiej Frakcji Sejmu. 

Po licznych przemówieniach 
przyjęto projekt statutu i wybrano 
Komitet organizacyjny. 

Reorganizacja armji litewskiej. 

KOWNO, (tel. wł.). Minister 
Obrony Krajowej mjr. Tapeczkis 
udzielił prasie wywiadu w którym 
stwierdził, że „pogłoski o redukcji 
armji litewskiej są bezpodstawne. 
Armja ulegnie reorganizacji. Do 
kompetencji szefa sztabu przejdzie 
wyszkolenie i mobilizacja armii. 

Liczba oddziałów wojskowych 
ulegnie zmniejszeniu. 

Projektowana jest reorganizacja 
ochrony linji demarkacyjnej, która 
dotąd należała do kompetencji Min. 
Spraw Wewnętrznych. 

Otwarcie uniwersytetu. 

KOWNO (tel. wł.). 15 września 
odbyła się inauguracja roku akade- 

mickiego w Uniwersytecie kowień- « 

skim. Ustępujący rektor Awiżonis 

przekazał władzę nowemu—M. Bir- 

żyszce. Na Uniwersytet wstąpiło w 

bieżącym roku 778 słuchaczy. Ogó- 

łem Uniwersytet liczy około 3000 

studentów i wolnych słuchaczy. 

    

nego, elementem  niestałym, nieu- 
chwytnym i niepodlegającym kon- 

troli. Miłosierdzie jest z istoty rze- 

czy indywidualne, a społeczne. 

„Niech nie wie lewica, cO czyni 
prawica". Miłosierdzia czy filantro- 
pii od nikogo nie można żądać. 
Na miłosierdziu żaden rachunek 
społeczny nie może się oprzeć. 

Przeciwnie, każde przedsiębior- 
stwo społeczne, odwołujące się do 
ogółu i korzystające z pracy pew- 
nej części społeczeństwa, powinno 
koniecznie posługiwać się normami, 
śród niego przyjętemi. Dobrze to 
było Platonowi, posiadającemu set- 
ki niewolników, karcić sofistów za 
pobieranie wynagrodzenia od ucz- 
niów. Dziś bez wahania trzeba 
przyznać słuszność tym, co jak 
greccy sofiści, żyją i utrzymują się 
z pracy, dawanej społeczeństwu. 
Pieniądz, którym się ocenia war- 
tość pracy lekarza, profesora, dzien- 
nikarza czy literata, jest równo- 
cześnie, powtarzam, objektywnym jej 
miernikiem, stwierdzeniem jej uży-- 
teczności oraz upoważnieniem do 
kontroli społecznej. Czas już roz- 
stać się z dziecinnym  przesądem, 
że za pewien gatunek pracy, to 
znaczy za pracę „ideową*, nie na- 
leży pobierać wynagrodzenia. Naj- 
bardziej cenną wartością demokra- 
cji jest podniesienie pracy wogóle 
i przyznanie wszelkiej pracy Sza- 
cunku i dostojności. Chociaż pozo- 
staje naturalna hierarchja pracy, 
jednak t. zw. ideowej pracy niema. 

. Tylko dla snoba może być ujmą, 
iż za swą pracę pobiera wynagro- 
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Jeszcze o aferze szpiegowskiej 
w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. 

Nowe szczegóły. 

, Likwidacja bandy szpiegowskiej, 
jaka sieciami pajęczemi omotala 
Wileńską Dyrekcję Kolejową, jest 
już na ukończeniu. Za kratami wię- 
ziennymi zasiadło kilkanaście osób. 
Między innymi ostatnio został are- 
sztowany niejaki Sokołow, bezpo- 
średni przełożony Syczewskiego. 
Sokołow trzymał w swem ręku nici 
wszystkich afer szpiegowskich, jakie 
były prowadzone na terenie woje- 
wództw wschodnich. Szczególnie 
baczną uwagę zwrócił on ostatnio 
na Wileńską Dyrekcję Kolejową, 
wytężając wszystkie swe siły w kie- 
runku skomunizowania niższej służ- 
by kolejowej i robotników kolejo- 
wych. 

Życiorys Syczewskiego. 

Syczewski urodził się w Duk- 
sztach powiatu Brasławskiego gdzie 
ojciec jego zajmował na tamtej- 
szej stacji stanowisko ekspedytora. 
W czasie ewakuacji Wileńszczyzny 
przez władze rosyjskie wyjechał 
wraz z ojcem w głąb Rosji, osiedla- 
jąc się w Gatczynie koło Petersburga. 

Stamtąd Syczewski już po wybu- 
chu rewolucji komunistycznej wy- 
jechał do Jełopajewska, gdzie zajął 
stanowisko sekretarza komisarza 
kolejowego Biełoborodowa. Na tym 
stanowisku oddał on niezwykłe 
usługi bolszewikom, prowadząc ro- 
botę szpiegowską przeciw „kontre- 
wolucjonistom“. 

Jako juž zaufany i oddany pra- 
cownik delegowany zostaje przez 
władze bolszewickie do Krasnojar- 
ska na Syberji, gdzie obejmuje 
prezesurę Czeki. Gdy armja Koł- 
сгака zbliżała się wgłąb Rosji, Sy- 
czewski wstępuje do niej jako о- 
chotnik i prowadzi tu pracę destruk- 
cyjną i szpiegowską. Po rozbiciu 
armji Kołczaka wraca na dawne 
stanowisko prezesa Czeki w Kras- 
nojarsku. 

W roku 1923 wywiad bolsze- 
wicki wysyła go do Polski. I wte- 
dy gdy repatrjanci jadą z  Syberji 
do Polski miesiącami — Syczew- 
ski kurjerem do granicy polskiej 
w ciągu 8 dni. Przywozi z sobą 
1.000 rb. złotem. 

Inne szczegóły z życia Syczew- 
skiego w Wilnie podawaliśmy w 
poprzednich numerach.  (Zdan.) 

  

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

W niedzielę w opustoszałym 
zupełnie w ciągu ostatnich tygodni 
gmachu sejmowym panował znacz- 
ny ruch. Salę posiedzeń już o- 
twarto, korytarze i kuluary, po 
częściowym remoncie gmachu, do- 
prowadzono prowizorycznie do 
stanu używalności. Przybyła już 
znaczna część posłów, inni przy- 
będą dziś rano — tak, iż spodzie- 
wana jest duża frekwencja już na 
pierwszych posiedzeniach Sejmu. 

© 
W niedzielę rozpoczął się w 

gmachu sejmowym w klubie po- 
selskim stronnictwa Chrześcijań- 
skiej Demokracji zjazd rady na- 
czelnej tego stronnictwa. Obrady 

otworzył pos. Bitner, przewodnic- 
two zjazdu objął wiceprezes zarzą- 

du głównego Ch.-D., St. Smólski. 
P. Bitner wygłosił referat o sytuacji 
ruchu  chrześcijańsko - społecznego 
w kraju i zamierzeniach zarządu 
główn. stronnictwa, poczem składa- 
no sprawozdania okręgowe. Popo- 
łudniu pos. Chaciński wygłosił re- 
ferat polityczny, a p. Korfanty — 
referat „o sytuacji gospodarczej", 
przyczem, jak wynika z referatu, 
mówcy nie w smak idą zarządze- 
nia obecnego rządu prof. Bartla. 
Szczególnie nie podoba się p. Kor- 
fantemu stosowane przez rząd 
(zmuszony do tego koniecznością! 
P. R.) regulowanie cen przy po- 
mocy represyj. 

Wczoraj Od rana — dalszy ciąg 
obrad rady naczelnej Ch.-D. Na 
porządku dziennym dyskusja nad 
referatami i przyjęcie rezolucyj. 

Dr. D. Olsejko 
Choroby uszu, gardła i nosa 

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

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

  

  

dzenie i że z niego się utrzymuje. 

Przystępując do wydawnictwa, 

w rodzaju tego, o którem mówi p. 

T. Ł., należałoby się przedewszyst- 

kiem rozejrzeć, czy społeczeństwo 
potrzebuje takiego wydawnictwa, a 

eo ipso: czy jest W stanie je utrzy- 

mać. Nie jest rzeczą moralną two- 
rzyć indywidualistyczną efemerydę, 

nikomu niepotrzebną i przez ni- 

kogo nie podtrzymywaną. Jeszcze 

mniej moralne, to za pomocą mo- 

ralnego (raczej niemoralnego) te- 

roru wyzyskiwać pracę literatów i 

uczonych, i tak już  dyszących 

przedśmiertnem tchnieniem. Niema 

nic bardziej społecznie szkodliwego 

jak zakładanie przedsiębiorstw bez 

solidnych podstaw  materjalnych, 

jak n. p. „Tygodniki Wileńskie" 

Studnickiego czy Hulewicza, które 
siłą rzeczy muszą upaść i trupem 

swym  zagrodzić drogę przyszłej 

inicjatywie. 
„Może ci więcej drożsi”, 

powiada Norwid, 
„Co w rzeczach potocznych 

trzeźwi będąc, 

Są przecież w wieczne za- 
chwyceni“. 

Jedno drugiemu nie przeszka- 

dza ani trochę. Nie trzeba bynaj- 
mniej zawisać w przestrzeni między- 

planetarnej, by ku oczom ludzi 
skierować promień słoneczny. Trze- 

ba, owszem, chodzić po ziemi i 
czuć ziemię pod nogamil. 

Dr. Stanisław Cywiński. 

  

  

-  Mesztowania w policji 
Aresztowanie kierownika 
buchalterįi Kom. Okr. P. P. 

aspiranta Rodziewicza. 

Jak juž pisališmy w kilku po- 
przednich numerach naszego pisma 
w Wydziale Gospodarczym Komen- 
dy PP. XVI Okręgu Wileńskiego 
ujawnione zostały nadużycia. W 
wyniku przeprowadzonego przez 
Komendanta Okr. P. P. p. inspek- 
tora Praszałowicza wespół z nad- 
komisarzem Konopką dochodzenia 
zostali zawieszeni w czynnościach 
służbowych kierownik Wydziału 
Gospodarczego nadkomisarz Iwa- 
noff i kierownik referatu buchal- 
terji tegoż wydziału aspirant Ro- 
dziewicz. 

Onegdaj o godzinie 11-ej przed 
południem zostało zarządzone aresz* 
towanie aspiranta Wacława Rodzfe- 
wicza, wobec przedstawienia przez 
niego przy zdawaniu kasy kwitów, 
które nie mogą być uznane za uza- 
sadnione, jako wyrachowanie się 
z brakującej w kasie gotówki 6,600 
złotych. 

Dochodzenie prowadzone w tej 
sprawie zostało przekazane w dniu 
20 b. m. sędziemu śledczemu. 

(Zdan.) 

Rozmaitości. 
„Leninizm w malarstwie. 

„ Rząd sowiecki zwrócił się przed 
miesiącem do ADA. w Finlandji 
znanego malarza rosyjskiego Ilji Repina 
z zaproszeniem do powrotu do Rosji so- 
wieckiej. Repin odmówił, powołując się 
na swój sędziwy wiek. 
„Natomiast propozycję rządu sowiec- 

kiego przyjął syn Repina, Jerzy Repin, 
również malarz. Przybył on do Piotro- 
grodu, gdzie rozpoczął pracę nad malo- 
waniem obrazu, obstalowanego u niego | 
przez piotrogrodzki gubernjalny komitet 
wykonawczy. Obraz ten nosić ma tytuł 
„Symbol autokracji*. 

Na tle sali tronowej pałacu zimowe- 
jo przedstawić chce malarz stos kości 
udzkich oraz widok egzekucji, dokony- 
wanej przez kata w uniformie policjanta 
carskiego nad kobietą o typie rewolu- 
cyjnym. E izekucji tej przypatrywać się 
mają car Mikołaj Il, Pobiedonoscew oraz 
osoby duchowne i świeckie w strojach 
dworu carskiego. Pom tego obrazu 
należy podobno do Ilji Repina. 
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Jeszcze W sprawie szpilala 
na Wilczej Łapie, 

W związku z notatką o szpita- 
lu kolejowym w Wilnie zamiesz- 
czoną w niedzielnym numerze na- 
szego pisma, ze źródeł kompetent- 
nych komunikują nam, że cały sze- 
reg zarzutów, jeśli je tak nazwać 
można, stawianych szpitalowi, czy 
Dyrekcji szpitala pochodzi z po- 
wodów od Dyrekcji szpitala zupeł- 
nie niezależnych. 

Szpital został uruchomiony w 
tym stanie w jakim się znajduje 
obecnie nie odrazu, a stopniowo 
i to w miarę asygnowanych na to 
funduszów. Od funduszów, które- 
mi rozporządza zależy zupełnie 
ilość sal i oddziałów które funk- 
cjonują, a fundusze są bardzo nie- 
dostateczne. 

Oddział dla zakaźnych celowo 
nie został zorganizowany na miej- 
scu razem z innymi właśnie żeby 
izolować te inne działy od możli- 
wości przeniesienia na nie infek- 
cji. Do pewnego stopnia daje się 
rzeczywiście odczuwać brak sióstr 
pielęgniarek co spowodowane jest 
niezatwierdzėniem odpowiedniej ilo- 
ści etatów przez ministerjum. Jedna- 

kże odbija się to nie na ohorych, 
ale raczej na przeciążeniu może 
personelu pracującego. W każdym 
razie sióstr pielęgniarek w szpitalu 
jest kilkanaście pracujących z praw- 
dziwem poświęceniem, co chorzy 
stwierdzają z najwyższym uznaniem. 

Urządzenie mieszkań dla leka- 
rzy przy Szpitalu jest koniecznoś- 
cią i raczej dobrą stroną szpitala 
ze względu na możność zorgani- 
zowania stałej opieki. Może żało- 
wać należy, że nie wszyscy pra- 
cownicy szpitalni mogą mieć miesz- 
kania na miejscu. 

Sanatorjum rzeczywiście bywa 
corocznie zamykane ;na 1 miesiąc 
dla przeprowadzenia remontu we- 

wnętrznego i to również jest ko- 

niecznością ze względów wprost 
sanitarnych. 

Naogół stwierdzić należy, czego 
zresztą notatka poprzednia nie ne- 
guje, gorliwość i oddanie pracy 

personelu szpitalnego wraz z cia- 
łem lekarskim, które w trudnych 
warunkach i przy nie zawsze może 

okazywanem dostatecznem zrozu- 
mieniu zadań i potrzeb Szpitala 

rzez władze wyższe Kolejowej 
yrekcji prowadzą swą wyczerpu- 

jącą pracę. US: 
Pewne żale więc i utyskiwania 

niektórych osób będące często wy- 

nikiem jakiegoś nieporozumienia, 
noszą teź sporadyczny charakter. 

Wśród pism. 
Myśl karaimska. Od roku 1924 wy- 

chodzi w Wilnie pod powyższym tytu- 
łem ilustrowane czasopismo naukowe, 

  

" literackie i społeczne, poświęcone spra- 
wom i życiu karaimów w Polsce. Jest 
ono niezmiernie interesującym wyrazem 
nielicznego w Polsce plemienia, wyzna- 
ącego mozaizm, które skupiło się w 
olsce w 4 ośrodkach, w Trokach, Wil- 

nie, Łucku i Haliczu. Trzy dotychcas wy- 
dane zeszyty i a rz obrazu- 
ją całokształt dążeń religijnych i kultu- 
ralnych naszych karaimów, i jako objaw 
nawskroś swoisty i niespotykany w in- 
nych dzielnicach Kraju, oraz istotny wy- 
raz nader interesującej społeczności, po- 
winny zwrócić na siebie uwagę każdego, 
interesującego się życiem kulturalno-spo- 
łecznem i religijnem naszych ziem. Pis- 
mo jest redagowane w języku polskim 
i karaimskim, w którym ogłoszone zo- 
stały m. in. przekłady z Mickiewicza i 
oryginalne utwory poetów karaimskich. 
Całe wydawnictwo cechuje staranna sza 
ta topograliczna. 

„Myśl Narodowa* Nr. 34 porusza 
na wstępie zagadnienie „nacjonalizmu 
i religii". Ponadto wiersz Józefa Ruffera: 
„Boży gnlew*, artykuły Z. Wasilewskie- 
go, A. Świętochowskiego, K. Komińskie- 
go i in. Ё 

  

KRONIKA, 
  

Dziś: Mateusza Ap. 

Jutro: Tomasza B. W. 

Wschód słońca---g. 5 m. 03 
Zachód ‚ g. 5 m.21 

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

‚„ Dziš premjera słonecznej, pełnej poe- 
zji, uroku i humoru, lekkiej komedji mi- 
strzowskiej spółki francuskiej Caillaveta 
iFlersa „Miłość czuwa”. | 

. Teatr nasz wystawia ją ze staranno- 
ścią i pieczołowitością. 

Nad reżyserją czuwa K. Wyrwicz- 
Wichrowski, nad urządzeniem licznych 
wnętrz—art. malarz Wojciech Rakowski. 

W sztuce tej zajęci: S. Perzanowska, 
Z. Kuszlówna, J. Piaskowska, Z. Molska, 
L. Pillati, J. Jasińska, H. Dunin-Rychłow= 
ska, K. Wyrwicz-Wichrowski, Z. Opol- 
ski, L. Wołłejko, S. Purzycki, St. Brusi- 
kiewicz, F. Żukowski i inn. 

Początek o g. 8-ej m. 15 wiecz. 
„Kasa czynna od g. ll-ej rano do g. 

9.ej w. bez przerwy. 
W przygotowaniu ostatnia nowość 

teatrów europejskich „Azais* Verneuilla. 

+ URZĘDOWA 

— Kary na alkoholików. Wy- 
kaz kar administracyjnych nałożo- 
nych w r. 1925 za przekroczenie 

Wtorek 

21 
września     

przepisów ustawy przeciwalkoholo- 
wej na terenie Województwa Wi- 
leńskiego: 

Nałożono kar aresztu—269, kar 
grzywną — 4085, kar aresztem i 
grzywną—82, razem—4436; z tego 
wykonano — 3892. Ogólna wyso- 
kość kar aresztem — 4233 dni, о- 
gólna wysokość kar grzywną 
86.137 zł. Za przekroczenie wymie- 
nionej ustawy cofnięto 12 koncesji. 

W tej liczbie na terenie miasta 
Wilno ukarano aresztem 240 osób, 
grzywną—2707, grzywną i aresz- 
tem—35 osób, ogółem—2982, z te- 
go wykonano — 2526. Wysokość 
kar aresztem—2538 dni, ogólna 
wysokość kar grzywną — 61.729. 
złotych. а : 

Najmniejszą ilość kar nałożono - 
w powiecie Wilejskim (120, z cze- 
go wykonano 113), największą 
(poza Wilnem) w powiecie Dziś- 
nieńskim (344 — wykonano a 

2 
MIEJSKA. 

— 5.000 złotych na budowę 
kościoła św. Ignacego. Władze 
centralne wyasygnowały na ręce



4 

Komitetu budowy garnizonowego 
kościoła św. Ignacego w Wilnie 
5.000 złotych. (z) 

— Akademja. W roku biežą- 

SPRAWY PRASOWE 

— Redaktor komunistycznej 
„Pochodni* na wolności. Uwię- 

KU RJ E R 

— Posiedzenie Zarządu. W 
środę dnia 22 września r. b. w lo- 
kalu Komędy Związku Strzeleckie- 
go, odbędzie się pod przewod- 

WslyLsK"N="S"K 1 

biny systemu francuskiego, które 
zostały znalezione podczas rewizji 
u członka jaczejki, Józefa Awczej- 
ko, we wsi Malikowszczyzna, gmi- 
ny i powiatu wołkowyskiego. 

WYPADKI i KRADZIFZE. 

w Wilnie. 
— Śmiertelna bójka w rodzinie, 

Nr. 218 (666) 

pow.  dziśnieńskiego w r. 1923. 
Akt oskarżenia zarzuca wójtowi 
gm. Woronowiczowi, sekretarzowi 
Kopalińskiemu i braciom Hrynie- 
wiczom sfałszowanie dokumentów 

cym upływa 25 lat od czasu, gdy ziony w roku 1922redaktor komu- njctwem p. Witolda Abramowicza owyskiego. W czasie bójki, wynikłej pomiędzy Usz- ` |. pierwszy odbył się między- nistycznej „Pochodni* p. Gryszin zebranie Zarządu Okręgowego „Na czele drugiej jaczejki stał Roa i pilne, oem ego Ar na podstawie których ci ostatni narodowy zjazd przedstawicieli Cen- PO odsiedzeniu 4 letniego więzie- Związku Strzeleckiego (x) Mikołaj Malinowski, lat 21, za- Uzyiewicz zam ciężko poraniony ba.  dzierzawili folwark Jaźno. tral Robotniczych Związków Zawo- nia w Wilnie został onegdaj wy- — Sobótka Strzelecka. W mieszkały we wsi Malinowszczyzna. gnetem przez brata swego Władysława Błaha ta napozór sprawa, za- dowych. 
Ku upamiętnieniu tej rocznicy i 

zespoleniu myśli z całym światem 
robotniczym w niedzielę dnia 19 
b. m. w Sali Miejskiej odbyła się 
uroczysta Akademja z udziałem 
około 2000 osób, urządzona stara- 
niem P.P.S. i Robotniczych Związ- 
ków Zawodowych. Akademię zagaił 
Lachowski, następnie przemówił do 
zebranych poseł Pławski, charakte- 
ryzując rozwój zawodowych związ- 
ków robotniczyh na terenie mię- 
dzynarodowym. W części artysty- 
cznej deklamował art. dram. Pu- 
rzycki. Akademja została zakoń- 
czona wspaniałym śpiewem p.p. 
Hendrychówny i prof. Ludwiga. 
Zaznaczyć należy, iż nastrój aka- 
demji nosił. charakter nader uro- 
czysty i poważny. (x) 

WOJSKOWA 

— Generał Malczewski wy- 
puszczony z więzienia na wol- 
ność. W ubiegłą niedzielę 20 wrze- 
Śnia r. b. na podstawie zarządze- 
nia Centralnych Wojskowych Władz, 
został wypuszczony na wolność, 
przebywający od wypadków majo- 

+ 

puszczony na wolność. (z) 

U BIAŁORUSINÓW, 
— Ustąpienie członka Rady 

Narodowej. Po ustąpieniu wice- 
prezesa Białoruskiej Rady Narodo- 
wej, ustąpił ostatnio ze stanowiska 
członka Rady p. Sokół-Kutułowski. 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Reorganizacja. W dniu 20 
września b. r. odbyła się w Ko- 
mendzie Okręgu Związku Strzelec- 
kiego konferencja w sprawie reor- 
ganizacjj Okręgu Związku Strze- 
leckiego. W konferencji między in 
nemi wzięli udział komendant okrę- 
gu T. Młodkowski, d-ca kadry in- 
str. 5 p. p. Leg. kpt. Kawalec, K. 
Lang i inspektor okręgu Muzyczka- 
Konferencja dotyczyła przedewszyst- 
kiem kwestji związanych z po- 
szczególnymi powiatami wojewódz- 
twa Wileńskiego, oraz reorganiza- 
cji samej komendy okręgu. (x) 

— Ważna akcja. Ostatnio Ko- 
menda Okręgu Związku Strzelec- 
kiego rozwinęła usilną pracę w 
kierunku uprawiania sportu w po- 

sobotę dnia 19-go b. m. w lokalu 
Związku Strzeleckiego, odbyła się 
przy udziale około 300 osób So- 
bótka Strzelecka. 

Podczas zabawy  przygrywała 
dęta orkiestra.(x) 

— Wileńskie Koło Związku 
Bibljotekarzy Polskich. W środę 
dnia 22-go września 1926 r. godz. 
8 wieczór odbędzie się w Czytelni 
Bibljoteki Publicznej i Uniwersy- 
teckiej w Wilnie zebranie Człon- 
ków, na którem odczytane będą 
referaty, zgłoszone w Wilnie na 
Międzynarodowy Zjazd Bibljoteka- 
rzy w Pradze, a mianowicie: 

1) D-ra S. Rygla p. t.: „Między- 
narodowe znaczenie bibljotek pol- 
skich“. 

2) D-ra A. Łysakowskiego p. 
t: „Prace katalogowe w bibljote- , 
kach polskich*. ) 

Po odczytach dyskusja. 

ROZNE. 

— Wykrycie groźnych szajek 
komunistycznych. W ubiegłym ty- 
godniu policja polityczna wykryła 
na terenie powiatu wołkowyskiego, 
dwie, prawdopodobnie współdzia- 

Ogółem aresztowano 17 osób. (ks). 
— Polski Zjazd weterynarzy. 

Na zjazd weterynarzy, który odbę- 
dzie się we Lwowie dnia 9, 10 i11 
października r. b. delegowani są z 
Wilna dr. Rymkiewicz od urzędu 
wojewódzkiego oraz dr. Łaszkie- 
wicz od Magistratu wileńskiego. (ks). 

Z PROWINCJI. 

— Szczepienie tyfusu w gmi- 
nach Koniawskiej i Orańskiej. 
Po ukończeniu akcji szczepienia 
ospy w nowoprzydzielonych gmi- 
nach z powiatu lidzkiego do po- 
wiatu Wileńsko-Trockiego Orań- 
ckiej i Komajskiej w najbliższych 
dniach przeprowadzona zostanie 
na terenie tych gmin akcja szcze- 
pienia tyfusu. (z) 

— Odczyt przez radjo. Pod- 
czas wystawy obwodowo-rolniczej 
która odbędzie się w Postawach 
Związek Kółek i organizacji woje- 
wództwa wileńskiego ustawi od- 
biorczy radjo-aparat przez który 
obecni usłyszą odczyt p. T. Fijał- 
kowskiego p.n. „Znaczenie i wpływ 
mleczarni spółdzielczych na pod- 
niesienie drobnego rolnictwa" oraz 
odczyt p. Dusoge p. n. „Wycho- 

żołn. 9 komp. 6 pp. leg. w kilka chwl 
potem zmarł wskutek nadmiernej utraty 
krwi. Andrzeja i Władysława Uszkiewi- 
czów aresztowano. 

— Zaginięcie. Dn. 19 bm. Leon Ja- 
nuszkiewicz (Popowska 22), zameldował 
policji, że dn. 18 bm. syn jego 14-letni 
Stanisław wyszedł z domu zabierając ze 
sobą część garderoby i biżuterji i do- 
tychczas nie powrócił, 

— Pożar. Dn. 19 bm. w mieszkaniu 
Eljasza Owczyńskiego (ul. Szopena 4), 
wskutek wadliwej instalacji elektrycznej 
wszczął się pożar, przyczym spaliło się 
ubranie. Pożar został stłumiony. 

— Kradzieże. Z okna wystawowego 
sklepu Mowszy Getara (ul. Mickiewicza 
60), skradziono różne towary wart. 200 zł, 

Na prowincji. 
— Pobicie. We wsi Ejgielańce gm. 

rudziskiej został dotkliwie pobity Antoni 
Markowicz przez m-ców tejże wsi Kazi- 
mierza i Bolesława Markowiczów. Po- 
szkodowanego odwieziono do szpitala w 
N. Trokach. Sprawcy zostali ujęci, 

„— Utonięcie. W maj. Dziedzinka gm. 
drujskiej pow. brasławskiego utonął Że 
non Kramarz, lat 2. 

— Kradzieże. Dn. 15 bm. z pastwi- 
ska wsi Pikuciszki gm. rzeszafiskiej skra- 
dziono konia Wincentemu Sienkiewi- 
czowi, 

— W nocy z 16 na 17 bm. we wsi 
Zaściany gm. rudomińskiej wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem 
spaliła się łaźnia Józefa Marcinkiewicza. 
  

  

powiada się o tyle ciekawie, że w 
czasie przewodu wypłynie skanda- liczna okoliczność z okresu jej 
pierwiastkowego śledztwa, gdzie b. 
sędzia śledczy p. Bohdanow w Łuż- 
kach, będąc w kontakcie z oskar- 
żonymi, zniszczył treść dowodów 
przedstawionych przez prowadzą- 
cego wstępne dochodzenie b. na- 
czelnika rejonu p. Monkiewicza i 
winnych nadużycia zwolnił, aresztu- jąc p. Monkiewicza. 

Ponieważ sprawy nie można 
było jednakże zatuszówać zjechał 
do Głębokiego ówczesny prokura- 
tor Sądu Okręgowego Hołownia, 
który, by uniknąć kompromitacji 
swego urzędowania, nakazał sędzie- 
mu śledczemu Bohdanowi podobno 
symulować warjata. 

Sprawa ta „zatuszowana“ zo- 
stała o tyle, że Bohdanowa zwol- 
niono ze służby sędziego Śledcze- 
go jako „psychicznie chorego*, 
niewinnie uwięzionego przezeń p. 
Monkiewicza uwolniono z aresztu, 
a aferze nadano tok właściwy — 
przekazawszy ją do załatwienia, 

specjalnie delegowanemu sędziemu 
p. Orlickiemu. Oskarżeni po od- 
byciu kilkomiesięcznego więzienia 

wych z więzienia Antokolskiego, szczególnych komendach powiato- dW STA 2 2 z przebywają na wolności j generał dywizji Malczewski, który so TE Strzel. łające ze sobą jaczejki komuni- wanie i tuczenie prosiąt na be- Z sądów. zh PZL Specjalny nacisk położono na  Styczne, organizowane jeszcze м — Копу“. (ks) dotychczas bawi jeszcze w Wilnie. 
6) 

— Powrót z ćwiczeń. W dniu 
dzisiejszym powracają z cwiczeń 
polowych oddziały 19 dywizji pie- 
choty, które przeprowadzały ma- 
newry w rejonie Mołodeczna. 

Cwiczeniami kierował pułkow- 
nik Czuma. (x) 

strzelanie i lekko-atletykę. 
W końcu października r. b. od- 

będą się okręgowe zawody strze- 
leckie i sportowe w Wilnie. W zwią- 
zku z tem zapowiedziano zjazd о- 
gólny komendantów obozów i od- 
działów z całego województwo 

roku 1924 przez znanego działacza 
komunistycznego, nazwisko którego 
ze względu na toczące się obecnie 
śledztwo trzymane jest narazie w 
tajemnicy. 

Członkowie jaczejek urządzali 
zebrania w lasach i ćwiczyli się, 

Z POGRANICZA. 

— Wysiedlenie z Litwy. W 
rejonie Rykont w dniu 18 b. m. 
władze litewskie wysiedliły do Pol- 
ski niejakiego - Złotnika z rodziną, 
których przekazano władzom ad- 
ministracyjnym. (x) 

Niechlubne wspomnienie po 
p. Hołowni. 

Dziś t. j. 21 września odbędzie 
się w wydziale karnym Sądu Okrę- 
gowego sprawa Hryniewiczów, Ko- 
palińskiego i innych z art. 51, 667 
cz. I, punkt 1 i 2 K. K. Sprawa 
tyczy się nadużyć w gminie Jaźno 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, nor! moczopłciowe, sy- filis i skórne, nr rzyjmuje 9—12 i 5—8. 

Kobieta-Iekarz 
Dr. Z. Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, wene: czne i skór Przyjm. 12—5* UI, Mickiewicza 24, m. 4. Telefon Nr. 277, 
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Wileńskiego. (x) mając do swej dyspozycji 2 kara- 

e: GI orji Swans on w dramacie serca Paz > apa arijos e M Ricuri 

Przekleństwo zakazanej miłości 

    

  

Kino kameralne 

Polonja Dr. I. Burak 
Rktualności wiosenne 1926 rokų, Akuszerja i choroby 

  

Skorowidz firm handi. -przem. w 

  

  

    

  

  

  

  

  

      
  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

CUKIERNICTWO OBUWIE z ul. zz. Kobiece. 4 я ы р i i Kino - Teatr ja. „Casino de Paris" w Wilnie je. Wielka sensacja doby ob. вО В . ; 7 оваша 16, №е1, 564. 
Cukiernia Hiperowicza Kane pam by cuki a W. Litwinowicz a adne A H Iš “ N a SCENIE: primo baler. P. Żera ńska Na ekranie: dramat w 10 akt. olosakia wystawdi W. Z. P. Nr. 48. 1460 

ajlepsze wyroby cukie: ę eiios | э i 
э Girls- g Ostatn. wyk. w Toli gt. fenome- ! 8 Charleston" * Dujų] | Sonka, Ziota Raczk й OPTYKA Wileńska 32. tancerek” nowość w» duet Wa , ącz a naln.Vilma Banky Za trzy złote NTYSTYKA 

DE T ( f h-Rubin" Najstarsza firma w kraju założ. w 1840 2 R 5 kilogramów cukrų Tech- sztuczn. Ch. Chackielewicz, Wileńska „UJIJ Toni U DONIMIKAGSKA 11. B-1256 Spółka 19 Zwracać się. Stanisław nik LębóW 25—2. Na złocie, platynie kauczuku. M. SNARSKI, Wilno, ul. Niemiecka Nr. 22. 
w Lachowie Krzestowski,  Sokotėw- ai Optyk Egzyst. od roku 1900. Duży wybór rozmai- Akcyjna $9 Podlaski. 1537-2 Technik zę- Ł M i nk er AA siejo i Kori tych optycznych i elektryczn. materjałów.  a-1271 2 out 2 x Add -_ bów sztuczn. Le ileńs ё a = с : zawiadamia Szanowną Klijentelę, Ž niklowe, półniklowe dužy srebrny. a-1160 i we RE kry CEE iż ponownie wyrabia EO KA AN GIELSKIE i amerykańskie. Bo wynajęcia 

p ul. Wielka A Zakład opty: 11273 
у 1) 4 pokojowe mieszk : 

- Šias ь Bus ik ) ieszka- ELEKTRYCZNOŚĆ pd Z zamówieniami łaskawie zwracać się do NASZEGO ODDZIAŁU Wileńskiego, ше ;)25к|ерк:‚тіевш- 2 3 ; niem okojo z RÓŻNE Składu Maszyn i Narzędzi Rolniczych, ul. ZAWALNA 51, do p. Józefa Gordona. ;565 | kuchnią. leryjska 2, poz D Wajmana MAc Petry i Maszyny do pisania, rowery, p ki Vicika 5 
m. I, g0dz.. 3— popol, 

| techniczne + RA gramofony, maszyny do szycia ac a-1165 
1550-0 

  

  

  

  

Ma dzieci h ią“ ul. Niemiec- 1 uezniowshich ubzan „KONKUNenėja“ 2. 19 ge 
Kai šį) Wszelkie dodatki do gorsetów w sklepie 

0 galanteryjnym M. Sobola, Niemiecka 17. 
1474-b 

Angieikia rowery B.S.A., maszyny do pisania, kasy 
ogniotrwałe, maszyny do szycia, 
gramofony. Wilno, ul. Wileńska 25 J. Kužniec BIE 

| stary jak nowy wygląda przerobiony w 
lape U$Z warszawskiej |od kapelu: dam- 
skich i męskich H. SZEŚKINA, Końska 10. b-1319 
PRACOWNIA damskich i męskich kapeluszy 
RoSzna ze starych na nowe na najmodniejsze 

ony. G. GUT, Niemiecka 21, m. 26. a-1318 

PRACOWNIA specjalnie męskich kapeluszy prze- 
rabia ze starych na nowe na najmodniejsze fasony. 

  

    GASTRONOM JA 

kę „Bar Wileński” róg Winikiej i Sawicz Nr. 2. Snia- 
dania, obiady i kolacje. Obiad z 

| 3-ch dań z chlebem T zł. 30 gr. b-1249 

„Bar Anglelski“ Niemiecka 2 pa 
Pierwszorzędna « ul. Ad. Mickiewicza 4 
ка ааГ tl Sri a-1105 
Cafe-Restaurant de Commerce 

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

Jagiellońska 2-a. Śniadania, 
ławiania | mleczarnia Odiaay ; kojace, oda a 
zł. 1,10 i różne świeże przekaski i napoje. — а-1395 5 Z. JOC, Niemiecka 24. а-1327 

inįą M. Rudz, Zawalna 28—30. Śniadania, ю 
Jadłodajnia obiady, kolacje, przekąski. Ceny dostę- Fabryka my- skład fabryczny—Osz- pne. Abonament—znaczny rabat. 1 SL. Fejgelson, 469-a _dła i świec miański zauł. 2. b-1320 

Rawiamia- Jadłodajnia Swe eżnaw ża R o Gam 

  
Żądajcie tylko 

światowe znane 

TERMOMETRY 
lekarskie, kąpielowe i pokojowe, wypró- 
bowane i gwarantowane znanej firmy 

  

   
    

    

     

  

We środę 22-go b. m. 

przy ul. WIELKIEJ Nr. 42 

OTWARCIE FILJI 
„detalicznej sprzedaży CUKRÓW i CZEKOLADY 

Warszawskiej fabryki 

B-ci IŁOWIECKICH 
TOWA! najlepszej jakości Gatunki delikatne 

  

2-1 
Sprzedaż we wszystkich aptekach i skle-. 
pach aptecznych. Przy kupnie prosimy 
zwracać uwagę na markę fabryczną, umie- 
szczoną na odwrotnej stronie termometru. 

  

     
  

Potrzebne wykwalifikowane: 
„Hygjena“, 2-ga Szklanna 16, poleca cze, Królewska Nr. 9. Śnia- Fabryka mydła mydła różn. gat. najlepsz, kwalitetu. jak deserówka, pomadki i t. p. 
  

          

  

| dania, obiady i kolacje. Obiad z 3-ch dań 1 złoty. а-1268 z nadchodzić będą co dzień kucharka kelnerka z dobr. _ Gabinety. 1498-b konfekcji, galanterji, obuwia w D, H. U akowanie wykwintne świeże : 9.^ „MA Swiadec- Wyprzedaż w. NOWi KI, Wielka 301-1.9.08. а-1300 ! ] twami, na wyjazd na prowincję. 1557 
| | z z. ka > z NS 

niadania obiady i kołacje. Obiad z Specjalny sklep naczyń kuchennych „ALUMINIT*, 3-ch dań z chlebem 1 zł. 10 gr. Miesięcznym Gdańska 6, poleca naczynia aluminiowe, emaljowa- ustępstwa. 1508-b ne oraz wszelkie wyroby dla gospodarstwa domo- 
wego po niskich cenach. a-1386 

JUBILERSTWO i GRAWERSTWO l I linoleum, chodniki jutowe, wycieraczki, bre- 
[A d, zent do wozów, kalosze i pilśniaki po ce- 

Zgłaszać się do hot. Bristol pokój 11, od 5—8 w. 

  

  

Poszukuje się agentów 1515- 
w miastach i na prowincji dla rozpowszechnie- 
nia bardzo użytecznego przedmiotu. Zarobek do- bry. l-szy Wileński Zakład artystycznych por- tretów L. MIZEREC, Wilno, ul. $-to fańska 6. 

  
  

UWAGA! Wyroby nasze przewyższają jakość zagranicznych i są znacznie kaszę, 8 
BN ET M BE, EGE 

Zatwierdzona przez P. Ministra Skarbu L. DOP/130/26 Tym- SENEMEFZIEEWZAZA 

          

      
  

  

  

  

      

  

  

    

  

    

  

        

  

  

    
     

  

    

      

    

  

    

    

  
Pracownia damskich i męskich kurtek skórzanych. 

stemem, 1562-2 

! m PT Blioskiego* nz gu- nach najtańszych I. Wildsztejna, Rudnicka 2. 1484-a czasowa Komisja T-wa Kredytowego m. Wilna podaje do wiadomo- „Filipskieso т Sklep robót 44 Wilno,  b-1195 ści pp. Pełnomocników T-wa, iż w niedzielę, 24 października 1926 r. NE GZENAJ 3 : 
„metalowe p £ t Rio ręcznych „Praca Dominikańska 17. cj i lokalu T as. Komisji z ET iej 19 odbę- Institut de Beautė Keva 

Ža : + Fabryka stempli gumowych : og.5 wiecz. w lokalu Tymczas. Komisji przy ul. Trockiej odbę AN ! ! ° , M. biński Niemiecka: 6: a-1104 Masiylią og"2 įterpentynowa, gotowe tarby. Daw- dzie się Zgromadzenie Pełnomocników T-wa z nasf.porządk.dziennym: | póki inny Cię wy- JĄ Paris 23 Rue Fronchet otworzył oddział w Wilnie, asi) niej — Rudnicka3l, obecnie—Zawaina 50. 1. Wznowienie działalności T—wa; przedzi. Napisz na- |] ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657. Leczenie wad CH. EPSZTEJN. a-1226 2. Sprawozdanie kasowe za czas od 11.X.26 r. do 24.X.26 r. i projekt @ tychmiast, a otrzy- |] cery i ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, prysz- KSIĘGARNIE ® fajansu, szkła i lamp M. Zalcberg Preliminarza na czas od 24.X.26 r. do 31,XII 26 r.; ! masz książeczkę z JH czy, plam na twarzy. Masaż leczniczy. w Pate. 
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