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“| przez Sowiecką Rosję panuje wciąż | 

| ogłupiający czytelnika chsos zarzu | ale — Rosja. Rządzona przez tych czy 

   
   

   

      

KURJER 
Należytość pocztowe opłacona cyczałtem. 

Rok II. Nr. 192 (344) 
| 
— 

      

Wilno, Czwartek 27 sierpnia 1925 r. 

LENSKI 
Wyshodzi eodziennie próez dni poświątee nych. 

  

Cena 15 groszy. | 

NIEZGLEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę I ogłoszenie 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, Niemieska 22, telef. 605, 

1 wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranieą. | 

Administracja Kurjera Wileńskiego, 

uprzedza Szanownych Prenumerato- 

rów, że począwszy od 1 września będzie 

wstrzymana prenumerata wszystkim 

tym, którzy nie uregulowali należności 

za zaległe miesiące, jednocześnie pro- 

simy o wpłacanie prenumeraty za mie- 

siąc wrzesień. 

Przeczytaj i powiedz o tem znajomemul 

' ОАК МО ! 
Iięgę Handlowa - Przemysłowa - Informacją 

WILNO 
Zawierającą do 700 stronic druku, ilustrowa- 
ną otrzyma każdy kto da ogłoszenie do pism 

Wileńskich lub zamiejscowych 

za pośrednictwem 

Mitra Reklamowego Stefana brakowskiego 
Wiino, Garbarska 1, telef. 82. 

OKAZJA NADZWYCZAJNA! 

Konserwatorjim Muzyczne w Wilnie 
(z prawami) 

PI. Orzeszkowej Nr. 9. 

Nauka gry na instrum. solowych i orkierstrowych. Śpiew so- 
lowy. Zespoły: kameralny, orkiestrowy, chóralny. Solfegio. Przed- 
mioty teoretyczne. Historja muzyki. 

Wpis zniżony. 
Zapisy nowowstępujących oraz dotychczasowych uczniów i uczenic od 

dn. 19 sierpnia. Początek zajęć dn. 1 września. Sekretarjat czynny od godz. 
4-ej do 6-ej wiecz. е 

Ма pochylej drodze. 
W stosunku naszej prasy do komu- | czerwoną kuratelę nad wszelkiemi 

nizmu tudzież realizacji jego zasad | przejawami życia zbiorowego. 

Wszystko to nie jest komunizm, 

  

tów. Krytykę danej teorji społecznej owych, zawsze pozostaja sobą, t. j. 

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

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

rozwoju stosunków społecznych. A 

choć socjalista lubi powtarzać, że czło- 

wiek sam te stosunki tworzy; wszela- 

ko nawet najradykalniejsze odłamy 

socjalistów już rozumieją, ;że świado- 

mość ludzka niezdolna jest ogarnąć 

wszystkich czynników postępu; że Są 

siły, nie dające się odgadnąć i prze- 

widzieć; że coś trzeba pozostawić nie 

wi życia gromadnego. 

To też na Zachodzie szaleniec tyl- 

ko może się odważyć na formowanie 

społeczeństwa według z góry ułożo- 
nej recepty. Szaleniec tylko może u- 

wierzyć w skuteczność rosyjskiego: 
„byt po siemu", 

Można więc być pewnym, że gdy- 

by nawet obserwowany ferment ko- 

munistyczny przybrał istotnie szero- 

kie rozmiary, nie będzie to nigdy 

powtórzeniem przeżyć rosyjskich... 
Już dziś daje się zauważyc, że nie 

które hasła socjalizmu, swoiście „zre 

alizowane” przez bolszewików w Rosji, 

stają się na Zachodzie postulatami 
aktualnemi. Droga jednak, którą so- 

bie wytykają ku realizacji, jest zupeł 

mie inna, niż obrana przez Sowiety. 

Ustrój kapitalistyczny przeżywa się. 

Mnożą się tego coraz. liczniejsze 

dowody. Najznamienniejszym z nich 

jest fakt, że sami przedstawiciele ka 
pitału, parci żywiołową koniecznością 

chwili, podkopują fundamenty swego 

stanowiska. Coraz częstsze zwracanie 

się fabrykantów o subsydja państwo” 

wa i państwową opiekę — podważa 

zasadę wolnej konkurencji i inicjaty- 

wy prywatnej. Peństwo, subsydjujące 

prywetnego przedsiębiorcę, staje 

Oświadczył on, iż rząd litewski 

strony polskiej koncesja ta nie zosta 

reg kwestji, jak miejsca kontroli dok 
legraficznej I t. p. 

W tych dniach posel polski 

średnich rokowań w sprawie spławu 
Propozycja ta została przyjęta 

Do delegacji litewskiej wejdzie 

pedzkiei, 

Jeżeli będą omawiane 

zbadanemu, żywiołowemu instynkte- 

  

Pertraktacje polsko- litewskie, 
KRÓLEWIEC. 26.VIII. (Pat). Litewski ,prezes rady mialstrów Petrulis 

udzielił wywiadu prasie kowieńskiej w sprawie spławu po Niemnie, 

spław firmom litewskim I Jednej angielskiej, lecz wskutek obstrukcji ze 

W tym roku opracowano przepisy co do spławu po Niemnie, które 
trzeba będzie jednak skoordynować z przepisami polskiemi oraz omówić sze | 

Olszowski 

w Berlinie Sidziskauskasowi notę, zawiersjącą życzenie rozpoczęcia bezpo- 

tkanie zostało uchwalone na dzień 31 sierpnia w Kopenhadze. 

Delegacja otrzyma instrukcje ścisłego trzymania się konwencji kłej- 

Litwa zgodzi się dopuścić na swe terytorjum polskich kupców drzew 

nych i zezwolić na używanie przez nich poczt, telegrafów i telefonów. 

stosunki 
oddanie reprezentacji konsularnej Polski trzeciemu państwu, przyczem przy 

20, na 4ej stronie 
-wlersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy nó 1 str. groszy 

10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) z4 
1-ej str. 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

sią i musi sę  steć siłą rze 
„Szy, jego wspólnikiem. Zjawisko to, 
„Powtarza się dziś coraz częściej we | 

wszystkich krajach. Gdy rząd niemiec- 

ki spieszył z pomocą Stinnesowi, gdy 
rząd polski ratował darowiznami po* 

jtentatów łódzkich, śląskich iinnych— 

sądzono, że będą to fakty przemija: | 
jące; że są to tylko powojenne epi- 
zody sporadyczne. Zwłaszcza w Pols- 

ce nikogo to nie niepokoiło, bo w 

procesach ekonomicznych. wogóle or- 

jentujemy się słabo. 
Inaczej dziś reaguje 'na identycz- 

ny fakt angielska oplaja publiczna. 

Subsydjum, dane przez rząd właści- 

cielom kopalń, budzi tu największe 
niezadowolenie właśnie wśród obroń- 

ców i zwolenników kapitalizmu. Zwra- 

|eają oni uwagę, że tą drogą idzie się 

lwprost do upaństwowienia kopalń, a 

po kopalniach mogą pójść fabryki, po 

fabrykach ziemia. 

Alarm bezzasadny nie jest. Кар!- 

telizm wszedł na pochyłą drogę. 

Widzimy jednak z tego, jak ina: 

czej przedstawia się „niebezpieczeń- 

stwo” w Angjji, niż wyglądało w Rosji. 

Możemy też spodziewać się, że gdy- 

by hasła, podnoszone dziś przez ko- 

munistów miały i u nas zbliżać się 

do realizacji, proces z tem związany 

byłby podobniejszy do przeżyć an- 
gielskich, niż rosyjskich. 

Tem śmieszniej wygląda wobec 

tego agitacja agentów Moskwy, ra- 

dzących Polsce czerpać wzory ze 

Wschodu, duchem swym zupełnie ob- 
cego stosunkom naszym. з 

M. E. 
    

w zeszlyra roku udzielił koncesji na 

ła wykorzystana. 

umentów, komunikacji pocztowej, te- 

wręczył posłowi litewskiemu 

po Niemonie. 
przez litewską radę ministrów i spo 

poseł litewski w Berlinie Sidzikauskes. 

konsularne, to Litwa zgodzi się ne 

miesza się z wybuchami gniewu na 

rewolucyjne metody walki, a wśród 

tych ostatnich znów nie odróżnia się 
„normalnych* — że tak powiem — 

okropności każdej wojny domowej od 

jej cech specyficznie rosyjskich. 

Gdy przypomniroy sobie przebieg 

Wielkiej Rewolucji francuskiej, łatwo 

znajdziemy tam epizody równie strasz- 

ne, a może nawet straszniejsze, niż 

w ostatniej rewolucji rosyjskiej. Gdy 

Się czyta opisy niedawnych walk bia- 

łych z czerwonymi w Rosji, przeko 
nywamy się, że jedna i ta sama dzi- 

kość obie zaamionuje strony. Okru- 

cieństwo, z którego pewna część na- 

szej prasy chce teraz uczynić wyłąć:- 

ną cechę komunistów rosyjskich, o- 

kszywał w niemniejszym stopniu rząd 
carski. Pozostali też bolszewicy wier- 

hi duchowi rosyjskiemu, wprowadza 

Jac na miejsce białego czerwone sa- 
mowładztwo, czerwony teroryzm i 

państwem, reprezentującem naród, w 

którym dziwacznie łączy się prymityw- 

ny damokratyzm z zupełnym brakiem 

rozumienia swobód demokratycznych. 
Ferment komunistyczny obserwu- 

jemy dziś w całej Europie. 
Nie ulega wątpliwości, że rubie so 

wieckie działają tu podniecająco. Wie|- 

kim jednak błędem byłoby sądzić, że 

są one wyłączną przejawu tego sprę- 

żyną. (U komunistów, zachodnio-euro 

pejskich spotykamy wyraźne 'reminis- 

cencje przedwojennego i na razie 

zgniecionego ruchu anarchistycznego 

obok nauk zakrzepłego w dogmatach 

Marksizmu, Mimo jednak całej pro 
stolinijności teoretycznej, komunizm 

czy to francuski, czy niemiecki, czy 

włoski nie zdradza bynajmniej chęci 

niewolniczego naśladowania metod 
bolszewickich. Europejczyk o kultu- 
rze zachodn.nie potrafijuż w żaden spo- 

sób ignorować znaczenia ewolucji w 

konsulacie obcym urzędowałby urzędnik polski. 
Rokowań politycznych w Kopenhadze nie będzie. . 

Spław drzewa będzie mógł być dokonywany również przez Niemców 

i Rosjan. . 

Sprawa Muraszki. 
WARSZAWA, 26.VIII. (Pat). W dniu 28 sierpnia odbędzie się w No 

wogródku rozprawa sądowa przeciwko Józefowi Muraszce, oskarżonemu 

o zabójstwo Bzgińskiego i Wieczorkiewicza, Rozprawa ma potrwać 3 czy 

4 dni. 
Przewodniczyć będzie Prezes Sądu Nowogródzkiego Bochwic. 
Na sprawę powyższą delegowano prokuratora przy Sądzie Okręgo-| 

wym w Warszawie Rudnickiego. 

Obrońcami: Muraszki są adwokat. Niedzielski i Szurlej z Warszawy. 

Jako powódca cywilny w imieniu Bzgińskiej i. Wieczorkiewiczowej 

o sumę 10.000 złotych, jako odszkodowanie  materjalne i straty moralne 
występuje adwokat Duracz. 

(Na sprawę udaje się dc Nowogródka specjalny korespondent „Kurjera 
Wileńskiego”, który będzie podawał nam przebieg procesu przez telefon). 
    a oł 

  

Konferencja państw bałtyckich. 
WARSZAWA. 26.VIII. (Pat). Wiedomność, która ukazała się w jednym   

D-r W. Umiastowski 
chor. płuc, 

wrócił | wznowił przyjęcia 
. od 12—1 I od 6-7. 

(, Żeligowsk ego 5, m. 45, telef. 393 

  

Akuszerka-masażystka 

Ui. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 

3 od godz. 8-ej rano do 7 el wiecz. 

Wiadomości polliyczne. 
Warszawa, 25.ViII. Р. 

  

    

> zi zc Minister Z wy 

m. Mejero- słał następvjącą depe- 

i Wy- szę: Do Jego Eksce- 

esz m,  lencji p. Cełminsa, pre* 
olską a  zesa Rady Ministrów w 
Łotwą. — Rydze: 

Dowiadując się z 
głębokim żalem o wielkiem nieszczę* 
śclu, jakie spotkało Łotwę przez 
śmierć tragiczną p. Mejerowicza, jed- 
nego z twórców niepodległości swo* 
jej ojczyzny, pośpieszam wyrazić W. 
E. w imieniu Rządu Polskiego, jak 
również swojem własnem, słowa szcze- 
rego wspołczucia, zapewniając go, 
że strate, ktora dotknęła tak okrut- 
nie naród — zaprzyjazniony, została 
żywo odczuta — w Polsce, gdzie 
zmarły znakomity mąż stanu znany 
był jako przyjaciel, żywiący przeko- 
nanie o konieczności  sąsiedzkiej 
współpracy pokójowej naszych dwuch 
krajów w ich pomyślności i szczęśli- 
wego rozwoju (—) Skrzyński. 

Warszawa. 25.VIII. Pani Mejerowi: 
czowa, Ryga: 

Głęboko wzruszony strasznym wy- 
padkiem, który ta tragicznie dotknął 
panią, pragnę wyrazić jej moje naj- 
szczersze wspófczucie zapawniając, iż 
wspomnienie p. Mejerowicza, z któ- 
rym tak często pracowałem i które: 
go wysoko ceniłem, pozostanie wy: 
ryte na zawsze w mojej pamięci 
wraz ze szczerym żalem, ża na przy: 
szłość będę pozbawiony jego współ- 
pracy (—) Skrzyński, 

Warszawa, 25.VIII. Szef wydziału 
prasowago ministerstwa Spraw Za- 
granicznych, dr. Grabowski, w odpo- 
wiedzi na kondolencję, wysłaną po 
tragicznym zgonie ministra Mejero* 
wlicza otrzymał następującą odpo: 
wiedź: 

„Ryg», 24.VIII. W imieniu rządu 
przesyłam szczere podziękowanie za 
wsrółczucie wyrażone z powodu ża: 
łoby narodowej*. (—) Aibar, sekre- 
tarz generalny ministerstwa spraw 
zegranicznych. (Pat.). 

й $е|&гепп Generalny 
'gi Narodów przesłał 

= az. Rządowi oka 
cy. Projekty teksty projektów kon: 
konwencyj. wencyj przyjętych na 

Międzynarodowej 
Konferencji Pracy, a mianowicie: 

1) konwencji o odszkodowaniu za 
nieszczęśliwe wypadki przy pracy, 

2) konwencji o odszkodowaniu za 
choroby zawodowe, 

3) konwencji o równym traktowa* 
niu robotników zagranicznych i kre- 
jowych w zakresie odszkodowania za 
nieszczęśliwe wypadki przy pracy, 

4) konwencji o pracy nocnej w 
piekarniach oraz 3 zleceń w związku 
z powyższemi konwencjami. 

W myśl art. 405 Traktatu Wersal- 
skiego Rząd polski zobowiązany jest 
w terminie rocznym od daty. zam* 
knięcia VII Międzynarodowej Konfe* 
rencji Pracy, t. |. do 10go czerwca 
1926 r., przekazać powyższe konwen- 
cje Sejmowi, celem powzięcia decy- 
zji w sprawie ratyfikacji tychże kon- 
wencyj. 

Ministerstwo Pracy i Opieki Śpo- 
łecznej, ze względu na szczególną wa: 
gę omawianych konwencyj, rozpo" 
częło już obecnie prace przygoło- 
wawcze, celem przedłożenin Radzie 

Ministrów odpowiednich wniosków. 
(Pat.), 

Rezuitat 

  z pism warszawskich o odroczeniu korferencji państw bałtyckich w Gene- 
wie jest bezpodstawną. й —— 
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2 K о RJ BK WI ! Z ROSSA śą ij 
    

Sytuacja wojskowa w Marokku. 

Teren, na którym rozgrywają się 
obecne walki między armją samo- 
zwańczego emira Riffu, Abd-el-Krima, 
a wojskami francuskiemi, stanowi 
wąski pas pogranicza pomiędzy 
hiszpańską i francuską strefą wpły* 
wów w tym kraju, na północ od 
linji kolejowej Oran—Taza—Fez— 
Rabat. Linja ta biegnąc niemal rów- 

 molegle do granicy obu stref wpły- 
wów, stanowi jednocześnie jedyną 
arterję komunikacyjną pomiędzy 
teatrem wojny a morzem Srėdziem- 
nem lub eceanem Atlantyckim. Dla 
armji francuskiej całkowite jej utrzy- 
manie jest jednym z głównych za 
dań, Abd-el Krim dąży więc z upo- 
rem do jej przerwania. 

Na północ od tej linji kolejowej 
w okolicy, gdzie położony jest Fez, 
płynie równolegle do granicy stref i 
do toru kolejowego rzeka Uerga. 
Oba jej brzegi pokryte są niedostęp- 
nemi skałami, przez które posuwa- 
nie jest niezmiernie trudne, lecz 
które jednocześnie stwarzają dosko- 
nałe warunki obronne. Jest to .natu- 

Artykuł poniższy otrzymujemy od 
jednego z wybitnych znawców terenu 
obecnej wojny marokańskiej. 

i Tazie. Przy prowadzeniu odsieczy 
dla tych fortów, wojska francuskie 
natknęły się na opór riffeńczyków, 
znacznie przewyższający oczekiwanie, 
gdyż wyrażający się w silnym ogniu 
karabinów maszynowych, a nawet 
częstokroć artyleryjskim. Okazało się 
odrazu, iż przy tej przewadze liczeb- 
nej Abd ek-Krima, a jednocześnie przy 
takiem wyćwiczeniu jego wojsk, nie 
można było się spodziewać po stro: 
nie francuskiej większych sukcesów. 
Marszałek Lyautey zwrócił się odrazu 
po posiłki, motywując pośpiech prze: 
dewszystkiem tem, że w razie dal- 
szych powodzeń Abd-el: Krima plemio- 
na pograniczne, wierne dotychczas 
Francji, mogą zdecydowanie przejść 
na sironę powstańców. Już i tak 
wzrastała coraz bardziej liczba owych 
„dissidents* — odszczepieńców, jak 
ich nazywano we francuskich komu- 
nikatach. A każda tego rodzaju zdra- 
da przysparzala Abd-el-Krimowi no- 
wych terytorjów, położonych czę- 
stokroć poza francuską linją obronną, 
a wskutek tego zmuszała okrążone   ralna zapora między terytorjum Rif- 

fu i wspomnianią powyżej linją kole- 
wojske francuskie do cofnięcia się, 

4 przyczyn natury wewnętrznej, 
jową. Gdy po klęsce wojsk hiszpań: |o których nie sposób wspominać w ' 
skich między Szeszuanem i Tetuanem | niniejszym ściśle wojskowym artyku- 
na jesieni r. z. stało się widoczne, le, posiłki francuskie nie nadchodzi- 

      

iż Abd-el-Krim,  wzmocniwszy się | 
przez zimę na siłach, niewątpliwie 
uderzy na Francję, 

  

Z 

ły tak szybko, jak pragnął tego mar- 
szałak Lyautey. Tymczasem stało się 

  
==———— 
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cie, posunął wojska francuskie na 
terytorjum na pėlnoc od Uargi i 
polecił umocnienie linji tej szeregiem | 
blokhauzów. Tego rodzaju system 
ochronny niewątpliwie powstrzymał- 
by napór ' plemion _ berberyjskich, 
gdyby chodziło o zwykłą rewoltę. W | 
stosunku do Abd-el-Krima jednak 
okazał się niewystarczający. 

Wpłynęły na to dwie przyczyny: 
popierwsze — wyekwipowanie, uzbo- 
jenie i wyćwiczenić armji riffeńskiej 
na modłę zupełnie europejską, po- 
drugie—agitacja, jaką Abd-el-Krim po- 
prowadził wśród plemion, zamieszkują: 
cych północne dorzecze Uergi, bądź 
wzywąniem do wojny światowej prze- 
ciwko białym, bądź zmuszaniem 
karami plemiona oporne do łączenia 
się z nim przeciwko francuzom. Już 
przy pierwszej inwazji riffańczyków 
na terytorjum protektoratu francuskie- 
go w rejonie plemienia Beni-Zerual 
agitacja ta doprowadziła do okrążenia 
szeregu blokhauzów francuskich i do 
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skie na północ od Fezu i zdobycie 
miasta frontowym atakiem od półno- 
cy. 

Gdy atak ten nie udzł się wsku- 
tek przeciwdziałania grupy ruchomej 
gen. Colombat'a, wódz riffeński roz- 
począł w początkach czerwca próby 
przełamania pozycji francuskich na 
massywie Taunatu, potem zaś prze- 
niósł akcję na wschodni odcinek fron- 
tu. Celem jego stała się Taza, przez 
zdobycie której przerywał również lin- 
ję kolejową I miał szanse zdobycia 
Fezu od wschodu łatwiejszą drogą, 
gdyż, atakując wzdłuż linji Taza Fez. 

Zbuntowawszy przeciwko francu- 
zom plemiona Branów i Tsuków pod 
Kiffane, zdołali riffeńczycy podejść 
pod samą Tazę, gdzie jednakowoż de- 
cydującego zwycięstwa nie odnieśli. 

Obecnie, gdy na konferencji ma- 
dryckiej stanął układ francusko « hisz- 
pański w sprawie Marokka, a mar: 
szałek Petain rozszerzył go w rozmo'   odcięcia ich od głównych sił w Fezie 

a 

Wawola dawnych pankó „NdWÓIi ZdWDJCI pANKÓW 
nień. ы ! 

Znacznie wcześniej, bo w r. 1705 
tenże Bogusław Gosiewski, biskup 
smoleński, uważając, że brat jego 
młodszy, Wincenty Gosiewski, popeł- 
nił mezaljans, żeniąc się z biedną 
szlachcianką, imcipanną Machwiców- 
ną, nasyła zbrojny poczet ludzi pod 
wodzą swego sługi na dwór pana 
Machwica w powiecie mścisławskim, 
gdzie mieszka jego brat z żoną już 
kilka lat — a po porąbaniu sług pa- 
na Machwica — porywa (sicl) brata 
od żony i wywozi wgłąb Litwy, gdzie 
go trzyma na swoim dworze, pozo- 
stawiając żonę brata w poważnym 
stanie. 

Szlachta mścisławska, zebrana na 
sejmiku w Mścisławiu, ogłasza solen- 
ny protest przeciw tym czynom bi- 
skupa Gosiewskiego, jak się zdaje, 
narazie bezskuteczny. 3 

Więzienie jednak nie musiało być 
zbyt surowe bo dość prędko potem 

| jackiej 

wach wojskowych z gen. Primo de 

tymże bratem Wincentym urządzają- 
cego zbrojny zajazd na Połonicę, 
sporny majątek krewnego jego Go 
siewskiego Flexandra, podwojewo- 
dziego smoleńskiego i to przy pomo- 
cy, naturalnie, sług, a także szlachty, 
stronników biskupa, nadwornych ko- 
zaków i t. zw. szyszów t. j. najem- 
nych zbirów z Rosji (teraz by się na- 
zywali dywersantamil). Naturalnie, 
porąbano i nawet pozabijano sporo 
ludzi, przyczem manifest, w grodzie 
mścisławskim aktywowany, rozczula 
się nad przezacną krwią szlachecką, 
utoczoną; znacznie zaś mniej nad 
nieszczęsnemi biernemi ofiarami tych 
niesłychanych gwałtów „pracowitymi* 
t. J. — chłopami. Nie darmo mówi 
ruskie przysłowie: „Pany dierutsia, a 
mužyku czupryna treszczyč“. 

Trochę wcześniej, w roku 1701, 
Wawrzecki, sędzia bracławski, z ro- 
dziny oddawna tam zamieszkałej i 
trzęsącej całym powiatem — zawad- 

i warcholskiej — naježdža 
majątek szlachciców Korbutów, przy- 
czem niszczy i grabi majętność wla- 
ścicieli, przestrasza dzieci, (jedno 
dziecko w czasie walki zostaje ciężko 
ranne poczem umiera).  Korbutowie   widziano biskupa Gosiewskiego, z protestują. Proces trwa dlugo, Zaž 

skiej i prześladowania riffeńczyków 
na terenie Riffu, czego przedtem w 
myśl umowy w Algeciras z 1912 ego 
roku uczynić nie mogła. 

3. O ile nastąpi koncentryczny 
atak francusko hiszpański, to: 

a) dokonany zostsnie on przed 
dniem 15 października t. j. przed 
porą deszczową, która w Marokku 

Riveira, sytuacja ogólna przedstawia: 
ła się następująco: 

1. Sytuacja frontu francuskiego 
jest Zupelnje pewna. Posiłki po ob- 
jęciu przez gen. Naulina dowództwa 
armji walczącej napływają regularnie. 
Blizkość frontu od linji kolejowej w 
okolicy Tazy skłania jednak do prze- 
rzucenia do Marokka wojsk i mater 
jału wojennego jedną tylko drogą — trwa do wiosny. 
na Rabat i Fez. Wskutek tego armja į b) pójdzie przypuszczalnie ze stro- 
wzrasta powoli. jny hiszpańskiej od strefy Melilli, od 

2. Porozumienie z Hiszpanją daje francuskiej zaś na odcinku Taza— 
Francji pod względem operacyjnym Ain Aicha'i będze dążył do okrąże- 
przedewszystkiem prawo przekrocze- nia całego lewego skrzydła wojsk 
nia w razie skutecznej ofensywy na Abd el Krima, walczących przeciwko 
Abd-e! Krima grenicy strefy h'szpeń Francji. 

= 

| 

  

Spór polsko - niemiecki. 

HAGA. 26 VIII. (Pat.). W wielkiej sali pałacu sprawiedliwości ogłoszo- 
na dziś została decyzja pełnego międzynarodowego Trybunału Rozjemcze: 
go w formalnej sprawie kompetencji Trybunału co do sporu polsko nie- 

, mieckiego, dotyczącego fabryki związku złotowego w Chokowie i wywłasz- 
„czenia 12 wielkich posiadaczy ziemskich w województwie sląskiem. Decyz: 
„ja sama obejmuje ogółem 30 stron wywodów prawniczych i uzasadnienia 
kompetencji międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał za- 
strzega, iż wyrok nie przesądza w niczem stanowiska jego co do meritum 
sporu, które rozważane być musi w osobnych rozprawach i poleca Pre- 
zydjum na podstawie art. 33 statutu międzynarodowego Trybunału ustale- 
nie wspólnie z nim terminów. Posiedzenie zamknięto po półtora godzin: 
nych obradach. 

HAGA. 26.VIII. (Pat.). Międzyracodowy Trybunał Sprawiedliwości roz* 
patrywał zatarg polsko niemiecki w sprawie interesów niemieckich na pol 
skim Górnym Sląsku, stwierdził swoje kompetencje do meritum Sprawy. 
Przedstawiciel Polski Rostworowski nie mogąc zgodziś się na tą decyzję 

"przedstawił motywy uzasadniające jego odm enne stanowisko. Trybunał nie 

  

marsząłek | już jasnem, do czego dąży Abd el-, Przyznał słuszności motywacji, 
Lyautey, rezydent generalny Francji | Krim. Początkowym jego planem by: |. 
przy sułtanie marokańskim w Raba-lło przerwanie się przez linje francu-      

  

,Przemysłowcy austryjaccy użalają się na 
zarządzenia rządu polskiego. 

WIEDEŃ, 26.VIII (Pat). „Neue freie Presse” zamieszcza zażalenia prze- 
mysłowców austryjackich z powodu ostatnich zarządzeń walutowych i im 
"portowych rządu polskiego. 

Przemysłowcy uskarżają się, iż wskutek tych zarządzeń różne gałęzie 
przemysłu, a zwłaszcza przemysłu skórzanego i manafaktury w Fustrji wpa- 
dłyby w bardzo trudne położenie. 

Żądają oni od rządu austryjackiego, aby ten przedstawił skutki zarzą - 
dzeń celem skłonienia rządu polskiego do cofnięcia zakazu przywozu towarów. 

Stwierdzić należy, iż sprawa powyższa została już załatwiona na pod- 
„stawie porozumienia przedstawicieli autryjacko-polskiej Izby Handlowej, któ- 
rzy bawili w ubiegłym tygodniu w Warszawie i osobiście przedstawili swe 
postulaty Mininisterstwu Przemysłu i Handlu. 

a 

Niemcy wobec noty francuskiej. 
WIEDEŃ. 26.VIII. (Pat). „Neue Freie Presse” donosi z Berlina: Gabt- 

net Rzezzy obradował wczoraj nad notą francuską. Do formalnej uchwały 
j nie doszło. Ograniczono się do zasadniczego omówienia noty, wyrażając 
| przytem opinię, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby Niemcy wzięły udział 
w rokowaniach w sprawie paktu. 
! 
® &-_ч_—_…_ 

| Rokowania francusko-angielskie. 
PAPYŻ 26.ViII (Pat). Komentując spotkanie Caillaux i Churchilla w Lon 

dynie dzienniki wyrażają przekonanie, iż dojście do definitywnego porozu- 
mienia pomiędzy Anglją a Francją w chwili obecnej jest mało prawdopo- 
dobne. Pertraktacje obecne nie stanowią nic więcej, jak przygotowanie. 

| WASZYNGTON, 26.VIII (Pat). W tutejszych kołach politycznych śledzą” 
(z wielkiem zainteresowaniem rokowania francusko angielskie w Londynie. 
Oczekują tu ostrej opozycji w parlamencie francuskim, bez zwględu ra to, 
jaki będzie wynik rokowań. Sądzą, iż umowa między Francją a Angliją wply- 
nie niekorzystnie na rokowania amerykańsko-francuskie, gdyż zmniejszy 
ona zdolności płatnicze Francji. 

В 

Konferencja celna w Pekinie. 

      

  

  

  

      

WASZYNGTON. 26.VIII. (Pat). 
Stanów Zjednoczonych przyjął zaproszenie Chin na k 
kinie, rozpoczynającą się dnia 26 października. 

LONDYN. 26.VIII. (Pat). * Anglja przyjęła zaproszenie Chin na konfe: 
rencję celną. 

1 AS CYCATA AE TBC DEUTER TY ZRK DK" TOPOS DE SET MEI LIS 

Czytajcie „Kurjer Wileński". 

„United Prese” dowiaduje się, iż rząd 
onferencję celną w Pe- 

    

  

znudzeni Korbutowie godzą się na 
| karę pieniężną, a Karmazyny Wawrzec 
cy naigrawsją się z prawa. Wydają 
oni zpośród siebie rozmalt: pseudo- 
patryotyczne typy, jak ostatniego 
naczelnego wodza w powstaniu 1831 

I roku, nieudolnego senatora kasztela- 
na i ministra Tomasza Wawrzeckiego, 
lub jego rodzonego brate, który 
wraz z małżonką trzymali świeczkę 
we własnem mieszkaniu na Zamko- 
wym zaułku, gdy jego córka Łucja 
z Wawrzeckich Zabiełłowa „lubiłaś” 
z generał: gubernatorem Dołgorukim, 
jak mawiali kozacy konwojując ekse- 
lencję, (co tak dobrze opisuje Mo- 
rawski w swych pamiętnikach), W 
katedrze widnieje tablica pamiątkowa 
na cześć Wawrzeckiego, opiewająca 
napuszenie jego cnoty. 

W r. 1728 instygator W. X. L. 
(pełniący funkcje teraźniejszego ge- 
neralnego prokuratora) wytacza spra- 
wę całemu szeregowi mieszczan wi- 
leńskich, którzy napadli na jego ka- 
mienicę i zrabowali ją oraz jej miesz- 
kańców Żydów,  poraniwszy ich 
dotkliwie. 

W r. 1722 zostali pozwani X. X. 
Jezuici wileńscy całego konwentu 

Jtamtejszego oraz t, zw, bursacy i 

ranienie i rozbój, wykonany przez 
tych ostatnich na osobach kapel- 
mistra prywatnej orkiestry i muzy- 
kantów w Wilnie. Powodem ekscesu 
była zazdrość, że nie oni grali na 
weselu jakiegoś wielkiego pana. + 

Można bez liku wyliczać całe li- 
tanje niesłychanych bezprawi. Nie 
mieliśmy czasu wyszukiwać najgor- 
szych; wzieliśmy pierwsze lepsze któ- 
re były pod ręką, ale i te chyba 
wystarczą najzupełniej dla scharakte- 
ryzowania obyczejowości ówczesnej 
i stanu bezpieczeństwa publicznego 
nawet w Wilnie — w stolicy, gdzie 
nikt nie był pewny ani dnia ani go- 
dziny — nikt nie interwenjował, każ- 
dy był teroryzowany, a nie jeden i 
sam miał grzeszki takiesame na su- 
mieniu. 

Musimy dorzucić jeszcze jednę 
wzmiankę, a mianowicie, że znacz- 
nie później bo w drugiej połowie 

Į XVIII wieku został zabity powracają- 
„Gy karetą z balu u pisarza W.X.L. 
Mikołaja - Bernarda Łopacińskiego, 
Stratyński, kasztelan inflancki. Oskar- 
żeni o to 4 bracia Ciechanowieccy 
zostali skazani na banicję i rzeczy- 
wiście emigrowali, a majątki ich 

    
  

  
, paupry (t.j. studenci) o pogrom, po-, 
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Dowódca. 
Dyktatorowi findnsów. 

(Bajka). 

Porwany prądem strumyka, 
korek, co butle zatyka, 
niby wódz, dosiadłszy fali, 
wierzchem wali 
coraz dalej 
z miną pułkownika. 
Mknie, mknie, płynie raźnie, żwawo, 
własną się upaja sławą, 
co wyniosła go tak snadnie, 
i fizyki wielkie prawo, 
że nie grzęźnie głazem na dnie, 
lecz treścią swego tworzywa, 
chociaż upadnie, 
jak genjusz, nad tłum wypływa. 
Vivant korek i oliwa! 
— Za mną, wody! Jaknajprościej! 
Droga ma—szlak konieczności. 
Kędy pomknę, strumień ze mną! 
Cbociaż przyszłość, zda się, ciemną, 
lecz opierać się daremno, 
więc precz wątpliwości! 
Dokąd wiodę, tam powiodę. 
Wierzmy w zapał, siły młode 

i w wodę. 
Jak gdyby śladem komendy, 
rwie struga tędy, owędy... 
Wtem — cóżto? Wódz bez pamięci, 
jak fryga, w miejscu się kręci? 
To wir, nie bacząc na względy, 
należne jego potencji, 
porwał nasz korek i wkrótce 
na brzeg wyrzucił dowódcę 

Benedykt Hertz. 
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аОМО Не СУ ПОГОРУ НО! 
Szanowny Panie Redaktorze! ' 

Proszę uprzejmie pozwolić mi 
odeprzeć oszczerstwo rzucone na 
mego Ś. p. syna w liście p. Kucewi- 
cza, który ośmiela się zaieważać go 
po śmierci. 

Nie był syn mój wcalę bezbożni- 
kiem, był wpisany w różaniec, bye 
wał ze mną w kościele św. Kazimie- 
rza na mszy i modlił się na kola- 
nach człe nabożeństwo. Ostatni raz, 
będąc w Wilnie, chciał iść do spo" 
wiedzi do Franciszkanów, ale nie zą- 
stał swego spowiednika. Potem po- 
szedł do Bon'fratrów, lecz nie mógł 
dojść. 

Rewolucjonistą też nie był na» 
pewno, bo nie miał żadnych scha: 
dzak ani do żadnych związków nie 
pależał, Dużo przesiadywał w domu, 
a jeśli gdzie bywał, to za wiedzą 
swojej opiekunki, p. Gierżodowej, 
osoby zacnej, która śledziła za nim 
lepiej riż jaka matka. Gdyby nie do- 
brze się prowedził, nie byłby wycho- 
wywany kosztem Koła Polek i Bret- 
niej Pomocy; nie byłby też opłaki 
wany przez wszystkich znajomych i 
niesiony do grobu przez kolegów 
szkclnych. Do głębi duszy jestem 
przejęta wdzięcznością za ich miłość 
i tę ostatnią usługę, 

Ubranie i bieliznę mizł, jak mają 
biedni uczniowie; tylko n'e miał sto- 
sownego ubrania do pracy, laka go 
<zskała u pana Kucewicza, która 
skończyła się kulą w serce i dwoma 
złamanemi żebrami. Sowita to na- 
grodal Niech Bóg odpłaci. Pozba- 
wiono mię najdroższego dziecka, a 
społeczeństwo pracownika. Na wy: 
chowanie mego j:dynaka ciężko prze- 
pracowałam całe życie. Spodziewałam 
się mieć poelechę i przytułek na 
starość. Tymczasem znalazła się rę- 
ka, co położyła kres tym nadziejom, 
zamienionym nagle w wieczny smu- 
tek i sieroctwo. 

Matka ś. p. Czesława Mikoszy. 

  

skofiskowano, ale stało się to dlate 
go, że Strutyński był klientem „fa- 
milji“ tj. Czertoryskich którzy trzęśli 
Litwą ówcześnie. Wystawiony nawet 
został pomnik niedaleko Ostrej Bra- 
my, gdzie opisano całe te zabójstwo, 

ród  Ciechano wieckich, 
znacznie później zniesiono ten słup 
na usilne starania Ciechanow jeckich. 

Najciekawszą jednak sprawą w 
tym rodzaju na jaką natiafiliśmy w 
aktach, przez nas przejrzanych, to 
sprawa Marjanny i Felicjana na Chal- 
czu Chaleckich, rotmistrzostwa po- 
wiatu rzeczyckiego, w  asystencji 
opiekunów Kazimierza i Konstancji 
Chaleckich, podkomorzycostwa rze- 
czyckich z panią Marjanną z Pako- 
szów primo voto Chalecką, secundo 
voto Zabiną starościną starodubowe 
ską, Józefem Giżyckim, Michałem 
Iwaszkiewiczem, Ignacym  Noniewi- 
czem, sługami Rochem  Szczawiń- 
skim, „pracowitym* Łarką Siemiac- 
kim, Iwanem Waraszczonkiem, Fiodo- 
rem Rychańskim z wojtami i innymi, 
Hordziejem Moskalem i sławetnym 
Kościckim z Józefem  Hołyńskim, 
podstarościm mścisławskim, źle urzę” 
dem swym szafującym i etc, : 

(D. c, n.). 
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Przegląd prasy. 
Minister Rataj o zachwianiu kursu 210%едо. — Огдап 
P. Korfantego jest innego zdania. — Polskie procesy 

polityczne a opinja demokratyczna Europy. 

„Kurjer Poranny” podaje szczegó- 
owe sprawozdanie z rozmowy, jaką 
w sprawie zachwiania kursu złotego 
i cgólnej naszej sytuacji gospodar- 
czej miało grono dziennikarzy war 
Sząwskich z marsz. Ratejem, który 

„wyraził przekonanie, że jakkolwiek sy- 
tuacja, wytworzona przez zachwianie 
kursu złotego | przez przesilenie gos- 
podarcze jest trudna, to jednak niema 
powodu do paniki, gdyż rząd | władze 
Banku Polskiego nie przypa rują się 
biernie sytuacji i poczyniły pewne za- 
rządzenia, które opanują trudności, o 
Ile kierownicy życia państwowego I sze- 
rokie koła ludności zachowają spokój 
Izimną krew. Pan Marszałek Sejmu nie 
uważa w tej chwili za potrzebne przy* 
śpieszać zwołania Sejmu, a stwierdza- 
jąc, że jesteśmy w kulminacyjnym punk 
cie rozgrywającej się batalji, oświadcza 
się przeciwko zmianie rządu, czyniąc 
uwagę, iż zmiany personalne są możli 
we tylko albo przed przystąpieniem do 
batalji, albo po jej rozegraniu”. 

Mniej optymistycznie zapatruje się 
na sytuację organ p. Korfantego, 
„Rzeczpospolita”. Jej zdaniem, prze- 
silenie jest następstwem rządów ab 
solutnych obecnego premjera. Sejm 
zbłądził, że po wygaśnięciu pełnomo 
cnictw p. Grabskiego, pozwalał nadal 
uprawiać dyktaturę. 

„Działo się to siłą rozpędu. | mini- 
strowie I wyższa biurokracja, zwłaszcza 
najbliższe otoczenie p. Wł. Grabskiego 
w ministerjum Skarbu przyuczyli się w 
okresie pełnomocnictw do lekceważenia 
Sejmu I do pocieszania opinii publicz- 
nej obiecankami, że wszystko dzieje się 
jak najlepiej. Obrady budżetowe na ple- 
num Sejmu prowadzono w tempie bly- 
skawicznem, ponieważ dużo czasu zmar- 
nowano w zamkniętem kółku komisji, 
to też obrady budżetowe plenarne nie 
przyczyniły się do uświadomienia opi- 
nji publicznej, jak właściwie przedsta- 
wia się nasza gospodarka finansowa, 
handlowa I walutowa”. 

„Rzeczpospolita” uważa, że trzeba 
jaknajprędzej zwołsć Sejm. 

„Należy przeprowadzić jak najszerszą 
dyskusję i w Sejmie i w prasie na te 

mat, kto zawinił oraz jak zawinił. Bądź- 
mi dorosłymi mężczyznami, miejmy o- 
dwagę spojrzenia prawdzie w oczy |žą- 
dajmy, by cl, którzy zblądzili, przyznali 
się do blędów. Może pokaże się, że bę- 
dą mogli zostać na stanowiskach, jeżeli 
po męsku i trzeźwo rozwiną plan na- | 
prawy własnych błędów. A może będą 
musieli ustąpić, skore pokaże się, że 
stracili zaufanie publiczne. 

Uchwała Międzynarodowego Kon: 
gresu Wolnej Myśli w Paryżu — u- 
chwała, wymierzoną przeciw „repre- 
sjom politycznym w Polsce”, wywo 
łała gorące protesty w prasie war- 
szawskiej. Podniesione przez nią la- 
rum spotkało się z krytyką „Robot- 
nika“. Zaznacza on wprawdzie, że 
skargi komunistów przed forum kon- 
gresu „Wolnej Myśli* są poprostu 
hypokryzją. 

„Cóż ma wspólnego komunizm z 
wolną myślą — on, który jest nóaj- 
sroższą niewolą myśli?! Właśnie w 
Rosji sow. doszło do szczytu prześld- 
dowanie za przekonania, nie połączone 
z żadną akcją rewolucyjną. ale nie na- 
leżące do systemu sowieckiego. W Rog 
sji wolno być tylko komunistą, .lub— 
bezpartyjnym. Nie wolno mieć żadnych 
innych określonych przekonań poza 
bolszewickiemi. W Rosji sow. siedzą w 
więzieniach lub są na zesłaniu tysiące 

Teatr Letni 

Dziś 

„TOUCHE” 
operetka-wodewil Hervego. 

W sobotę premjera 

Słowik hiszpański 
operetka Falla. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

Sojų dalinai, | 
Od jednego z przybyłych nie- 

dawno reemigrantów otrzymujemy 
po wysoce interesujący do* 
ument, zawierający nieznane do- 

tychczas dane, które świadczą o 
ogromie klęski, zadanej przez na- 
sze wojska armji bolszewickiej w 
sierpniu 1920 roku. 

  

R.S.F.S.R. m. Charków. | 
Naczelnik Szfają / 29 sierpnia 1920 r. 

Połudn.-Zachodn. Frontu. 
Nr. 17. 

КАРО К: 

Do dowódcy Połudn. Zachodn. 
frontu (Ściśle tajne). 

Pierwsze poważne starcia naszych 
armji z polskimi wojskami wykazały 
Ww zupełności słabe wyszkolenie nie: 
tylko oddziałów, ale również samego 
dowództwa w prowadzeniu operacji 
Na wielką skalę. Począwszy ed 15-go 
Sierpnia z raportów otrzymanych z 
Armji widzę brak odpowiedniej łącz- 
Ności między nimi, wskutek czego 
zachwiana została planowość warszaw- 
klej operacji mająca "polegać na 

nawet—sjonistów, którym zarzuca się 
tylko to, że są sjonistami, a nie komu- 
nistami. Na odbywający się obecnie 
kongres sjonistyczny w Wiedniu mło- 
dzież sjonistyczna 2 Rosji przysłała pl- 
smo, pełne rozpaczilwych skarg na 
prześladowania”. 

„Robotnik* jednak zwraca uwagę, 

że ostatnie wyroki śmierci, tak obffl- 
cie, niestety, stosowane u nas wy 

wcłują istotnie cdrazę w europejskich 
kołach demokratycznych. J 

„Ze stanowiska polskiego ważne jest 
oświecanie opinji europejskiej, rozpra- 
szanie błędów, obrona wobec niespra- 
wledliwych napaści, ale nie złoszczenie 
się, gdy nam wytykają rzeczy złe, i nie 
ukrywanie tub fałszowanie prawdy. 

Ze wszystkiemi ostatniemi wyrokami 
śmierci (sprawa Engla, Botwina, Hibne: 
ra, Rutkowskiego I Kniewsklego) wiąże 
się sprawa prowokacji. | to nadaje 
wszystkim tym sprawom szczególnie ra- 
żący charakter, to musi wywołać pro- 
test opinji publicznej.” 

A wreszcie „Robotnik* powiada: 
Pisma burżuśzyjne, które się tak obu- 

rzėją na wtrącanle się opinji europej- 
sklej do nąszych spraw, niech lepiej 
pomyślą, jaką ujmę przynosi Rzeczy- 
pospolitej istnienie | tak „ożywiona* 
działalność sądów doraźnych których 
ztdanlem jest wydawanie w szybkim 
trybie, nie podlegających żadnemu od- 
wołaniu — wyroków śmierci? A może 
zwrócą uwagę na taki oto szczegół, 
głęboko zawstydzający nasz system wy= 
miaru sprawiedliwości, że trzej bojowcy 
komunistyczni w Warszaw.e nie] mogii 
być oddani pod sąd doraźny za zabl- 
cie studenta Kempnera, ale tylko za 
zabicie policjanta. Gdyby więc przypa- 
dek zdarzył, że policjanci ze strzelani- 
ny wyszliby cało, a zginęło choćby 
dziesięciu ludzi „prywatnych”, to wo: 
góle nie byłoby w tej sprawie sądu 
doraźnegol. Czyż taka procedura nie 
jest niesłychanie rażąca, nie obraża 
głębo «o poczucia sprawiedliwości? 

  
2. Rosji Sowieckiej. | › 

Tajemniczy zamach w stolicy 

sowieckiej republiki mołdaw- 

skiej. i 

Ze źródeł sowieckich informują ; 
o dokonanym w Bałcie, stolicy so- | 
wieckiej mołdawskiej republiki taje- | 
mniczym zamachu na ludowy korni- / 
sarjat finansów Mołdawji. Pożar wy- | 
nikł z powodu podpalenia gmachu 
od wewnątrz w trzech salach równo: | 
cześnie. Spłonęły jakoby tylko wszyst: ; 
kie dokumenty „o charakterze piaw- | 
nym” dotyczące polityki finansowej | 
sowieckiej Mołdawji oraz przepadła | 
cała oficjalna i nieoficjalna korespon: | 
dencja narkomfina. 

Aresztowano gońcą i posługaczkę 
komisarjatu. 

W sowietach zamach ten wywo- 
łał konsternację w sferach rządo- 
wych. Powszechnie utrzymują, że za- 
mach ten stoi w związku ze śmier- 
cią Kotowskiego niedoszłego rebel- 
janta mołdawskiego, zgładzonego w 
tajemniczy sposób przed dwoma t;- 
godniami. 

Z prywatnych informacyj, otrzy- 
manych z Rosji sowieckiej dowiadu- 
jemy się, że władze sowieckie pod 
kierownictwem G.P.U. zaprowadziły 
w Mołdawji niesłychany teror. 

Mianowanie komunisty pol- 

skiego. 

Komunista polski Adam Jablon- 
ski mianowany został kierownikiem 

jradujący tutaj, 

Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. 

wymowne cyfry. 

Zbliżający się ku końcowi tego- 
roczny sezon budowlany nie przy- 
niósł, niestety, głębszej zmiany ku 
lepszemu w tej dziedzinie. Trudności 
finansowe, jakie Polska przeżywa, 
stanęły na przeszkodzie spodziewa- 
nemu szerokiemu rozwojowi ruchu 
budowlanego. Jak wielka zachodzi 
tego potrzeba dowodzą cyfry, nieda 
wno ogłoszone przez Główny Urząd 
Statystyczny. Wynika z nich, że z 
pośród 1.785,300 budynków, które 
wojna  zmiotła w Polsce,  рохо- 
stało jeszcze do odbudowy przeszło 
600.000, w tej liczbie mniej więcej 
jedną trzecia część budynków mie- 
szkalnych. Ulstawodawcze podstawy | 
ruchu budowlanego daje po temu 
zdawna oczekiwana i świeżo ogło: 
szona ustawa o rozbudowie miast. 
Ale oczywiście pozostanie ona mar- 
twą literą, jeżeli jej nie ożywi ini 
cjatywa i energja narodu. 

Z zagranicy. 
Międzynarodowy kongres so- 

cjalistyczny. 

MARSYLJA, 25.VIII. (Pat). Między- 
narodowy kongres socjalistyczny ob- 

powziął uchwałę do-   magającą się wprowadzenia na całym 
   

świecie 8-godzinnego dnia pracy bez ; 
zszwolenia na nieusprawiedlimione 
godziny dodatkowe. 

Rezolucja domaga się również 
zredukowania maximum 8-godzinne- 
go przy zajęciach specjalnie niezdro- 
wych. * 

Kongres liczy 312 uczestników, 
proporcjonalnie do sił stronnictw po- 
szczególnych krajów: Anglja i Niem- 
cy mają po 40 głosów, Francja 25, 
Belgja 17, Włachy 16, Szwecja 13, 
Danja 12, Stany Zjednoczone i Ho- 
landja po 11, Węgry 10, zaś inne 
kraje 4, 3, 2 nawet jeden. 

Nowy komisarz Palestyny, 

JEROŻOLIM, 26,VIII. (Pat.). Lord 
„Plumer nowy wyscki komisarz Pale 
styny przybył do Jerozolimy. Na 
dworcu wygłosił on przemówienie 
nle poruszając jednak w nim spraw 
politycznych i nie wymieniając de: 
klaracji Baldwina. Następnie lord 
Płumer przeszedł przed frontem 
kompanji honorowej poczem udał 
się na Górę Oliwną. Dworzec ozdo- 
biony był flagami wszystkich państw 
z wyjątkiem państw zwyciężonych. 

Wszędzie ich pełno. 

BUKARESZT. 26.VII. Pat. Dzisiaj 
rozpoczął się w Kiszyniowie proces 

przeciwko sprawcom rozruchów bol- 
szewickich w Tatarbunar. 

    

KRO 
Dzis—Józefa Kalasantego. 
Jutro—Augustyna B. W. D. 
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OSOBISTE. 

— Przyjazd. Dzisiaj rano kurje- 
rem z Warszawy przyjechał do Wil- 
na b. minister kolei P, Prof. d-r Ka- 
zimierz Bartel, Prezes Sejmowego 
„Klubu Pracy*. 

URZĘDOWA 

— Rewizja koncesji monopo- 
lowych. Zdecydowana  zuszdniczo, 
na mocy rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dn. 27 grudnia 
r. ub. rewizja koncesji monopolowych 
na korzyść inwalidów i emerytów 
państwowych, wchodzi stopniowo w 
życie. (lkazało się Świeżo rozpo 
rządzenie Ministra Skarbu (Dzieanik 
Ustaw Rzpltej Ni 74) na mocy któ: 
rego dotychczasowe koncesje będą 
wymawiane w następującej kolsjaości: 
naprzód tym, którzy prowadzą kon- 
cesje przez osoby podstawione, na- 
stępnie tym, którzy mają oprócz nafty w Wilaie przez domieszkę | 

(ianych płynów władze lokalne w. 
daiach przeprowadzą : 

przedsiębiorstwa koncesyjnego inne 
jeszcze dochody, wreszczie niefachow- 
com. o ile pracują w danym zawo- 
dzie mniej niż 15 lat. Rozporządze: | 

NIKA. 
wodawstwo, w zakresie Ochrony 
Pracy, obowiązującej na całym ob- 
szarze Rzeczypospolitej Polskiej. Że- 
szyt ten składa się z następujących 
działów: c) Organizacja Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej, b) Czas 
pracy, c) Urlopy pracowników, d) 
Ochrona pracy młodocianych i ko- 
biet, e) Bezpieczeństwo i higjena 
pracy, ) Rozporządzenie w sprawie 
komisji do badania kosztów utrzy- 
mania rodzin pracowników, g) Kon- 
wencje międzynarodowe. 

MIEJSKA. 

— Znów wykopalisko. W dniu 
wczorajszem robotaicy zatrudnieni 
przy regulacji ui. Gėra-Boufalowa 
odnaleźli szczątki ludzkie. 

Przed kilku dniami na tejże sa- 
mej ulicy również były odkopane 
ludzkie kości, wobec czego w dniu 
wczorajszem Komisarz Rządu wysto- 
sował list do magistratu miasta Wil- 
na z zapytaniem jakie zarządzenie 
wydeł magistrat w tej sprawie. (I) 

fty. W związku z fałszowaniem 

najbliższych 
analizę chemiczną próbek  nafty, 
pochodzących ze składów i hurtowni 

nie dotyczy zarówno hurtowni, jak|w Wilnie. W razie ujawnienia fał- 
koncesji na handel detaliczny, 

— Ustawodawstwo obowią 
zujące w zakresie Ochrony Pracy, 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społacz- 
nej przystąpiło do wydawnictwa p. t, 
„Ustawodawstwo obowiązujące w za- 
kresie Ochrony Pracy, ubezpieczeń 
Społecznych i Opieki Społecznej”, 
Ze względu na brak odpowiednich 
i kompletnych zbiorów ustaw, obo 
wiązujących w zakresie ustawodaw.- 
stwa społecznego wydawnictwo to 
stanie się niewątpliwie cenną pomo-   naczelnym sowieckiej ajencji telegra- 

ficznej „Tass”. 

   

jednoczesnych atakach naszych armji. 
Nie poruszając na razie sprawy dos 
chodzenia winy tych dowódców ar- 
mji, którzy nie spełnili kategorycz- 
nych wskazówek bojowego rozkazu 
z dnia 9 sierpnia z Nr. 742, uważam 
za swój obowiązek podać do wiado- 
mości, że straty poniesione przez 
armje w koniach i materjałach z wy- 
jątkiem 12 i 1-ej aumji przewyższyły 
wszelkie oczekiwania (następuje szcze 
gółowy wykaz strat poniesionych w 
każdej dywizji, zabitych, rannych, za 
ginionych bez wieści), razem od 1:go 
sierpnia na Polsko Ukraińskim fron- 
cie straty wynoszą 238.140 ludzi, 212 
dział, 712 kulomiotów i 11.940 koni, 
co stanowi 40'/o siły zbrojnej połud. 
niowo-zachodniego frontu. Jest to 
jedna z głównych przyczyn, która 
zmusiła mnie do wstrzymania ofen- 
zywy na polsko-ukraińskim froncie- 

Chociaż chwilowo położenie na 
ukraińskim froncie można uważać 
za zabezpieczone, jednakże z otrzy- 
manych przezemnie wiadomości od 
dowodzącego 12-4 armją wynika, że 
w najbliższym czasie należy spodzie- 
wać się ofenzywy większych sił Wrang-   

cą dla polityków i działaczy społecz- 
nych, pracodawców i pracowników. 

Obecnie opuścił prasę zeszyt |-szy 
tom. | wydawnictwa, obejmujący pra- 

  

okazać należytego oporu wskutek 
tego, iż rezerwy przeznaczone dla 
tej armji zostały częściowo przerzu- 
cone na polsko-ukraiński front, a 
częściowo zajęte są likwidowaniem 
band powstańczych w Kenstantynow: 
skim i Połtawskim powiecie, 

Jedyną rezerwą dla tej armji mo- 
gą służyć ostatnie, pozostałe w roz: 
porządzeniu południowo-zachodniego 
frontu, 6 bataljonów piechoty o sile 
7,000 bagnetów, jednakże na tę re- 
zerwę liczyć nie podobna wskutek 
tego, że centralne wojenne składy w 
Charkowie i Połtawie zagrożone są 
przez powstańców. 

Poważne klęski na polskim fron- 
cie spowodowały nietylko . groźne 
straty, ale zapoczątkowały również 
rozkład armji. Według otrzymanych 
przezemnie raportów w dywizjach 
wszystkich bez wyjątku armji rozpo: 
częły się mityngi i wysyłanie delega- 
tów do sztabów z żądaniem zakoń- 

szowania nafty, winni będą pociąg- 
nięci do odpowiedzialości sądowaj. 

— Posiedzenie urzędu rozjem- 
czego. Dzisiaj o godzinie 7 wie- 
czór w lokalu urzędu rozjemczego 
(Hetmanówka 3) odbędzie się po- 
siedzenie w sprawie ustalenia pode 
stawowego komornego. 

Na porządku dziennym 22 sprawy, 

— Pozwolenia na posiadanie 
floweru. rząd Delegata Rządu 
przypomina wszystkim handlującym 
i innym osobom zainteresowanym, 
że dla nabywania, posiadania, prze* 
chowywania i sprzedaży wszelkiego 
rodzaju broni palnej systemu „flo: 
wer”, bez względu na system i ka- 

Charkowskiej i Kijowskiej gubernji, 

bilizowani z gub. Połtawskiej rozbie- 
gli się w ilości 90. Bezwątpienia, 
że dezerterzy uciekający z frontu, z 
orężem w ręku powiększyli bandy 
powstanców i wywarli wpływ na ruch 
wywołany przez mobilizację, 

Przytoczone dane wykluczają wsze|- 
ką możliwość prowadzenia w obec 
nej chwili wszelkich ofenzywowych 
operacji i imperatywnie wymagają 
zawieszenia broni na dłuższy okres 
czasu, albo nawet zawarcia pokoju ż 
Polską za wszelką cenę, w przeciw- 

nym razie przewiduję nietylko zupeł: 
ny pogrom armji, ale nawet upadek 
samego Rządu. 

Niezbędny nam jest 4 — 5 mie- 
sięczny odpoczynek (pieredyszka), w 
ciągu którego będziemy mieli roz: 
wiązane ręce na krymskim froncie,   

czenia „wojny” (cudzysłów orygin.) i , 
jednocześnie rozpoczęła się niebywa. 

ła co do rozmiarów dezercja, w su-; 
mie dezerterowało z szeregów około 
12%/0. Co się tyczy powołanych przez '   la, a 13:a armja nie jest w stanie mobilizację z  „Jekaterynosławskiej, | 

przerzuciwszy tam poważne siły i raz 
na zawsze zlikwidujemy armję Wrang- 
la. A jeżeli warunki będą sprzyjające, 
to jednocześnie może się nam uda 
skończyć z armją Petlury, W ten 
sposób w początku kwietnia przysz- 
łego roku pozostanie nam jedynie 

4 

W sprawie fałszowania na- 

to z nich zdezerterowało 50%, a zmo- |ł 

„liber, potrzebne jest pozwolenie wła- 
' dzy administracyjnej: | instancji, jak 
na wszelką inną broń palną. 

Osoby posiadające już broń palną 
syst. „flower” bez zezwolenia winna 

są najpóźniej do dnia 15 listopada 

rb. uzyskać pozwołenie na jej po- 

siadanie od właściwej władzy admi- 

nistracyjnej | instancji. Broń posia- 

dana po tym terminie bsz pozwo* 

lenie będzie skonf'skowans, a jej 

właściciele ulegną karze. ; 
Właściciele składów broni winni 

są posiadane zapasy nie zsrejestro- 

wanej broni syst. „flower” wciągnąć 

do ksiąg i postępować z nią nadal 
w ten sposób, jak z inną bronią 
palną. (I) 

— Posiedzenie komitetu roz- 
budowy m. Wilna. Dzisiaj o godz. 
8 wieczór w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej odbędzie się posiedzenie 
komitetu rozbudowy m. Wilna. 

Na porządku dziennym: 1) poda* 
nia o kredyt budowlany St. Wolod- 
kowicza, St. Rzewuskiego i St. Bo* 
biatyńskiego, 2) podanie związku 
właścicieli drobnych nieruchomości o 
dopuszczenie trzech przedstawicieli 
Związku do Komitetu Rozbudowy. (|). 

— Posiedzenie miejskiej К: - 
misji technicznej. Dzisiaj o godz. 
8 wieczór w lokalu magistratu m. 
Wilna odbędzie się posiedzenie miej- 
skiej komisji technicznej. 

Na porządku dziennym: 1) spra- 
wa bacznicy kolejowej do składów 
lotendantury; 2) podania firm „No 
bel* i „Oleum“ o zezwolenie na u- 
rządzenie rezerwuarów benzynowych 
na ulicach; 3) sprawa uregulowania 
ruchu autobusowego; 4) sprawozda- 
nie wydziału elektrycznego. (I). 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Powrót Kuratora okr. szkol- 
nego wil. Kurator, p. Gąsiorowski, 
po powrocie z urlopu objął urzędo* 
wanie z dniem 26 sierpnia. 

— Konferencje nauczycieli szkół „ 

powsz. Celem omówienia spraw or- 

ganizacyjnych, związanych z rozpo- 
częciem roku szkolnego kierownicy 

szkół wezwani są na konferencje do 
Inspektoratu Szkolnego w następują- 
cym porządku: 

D. 26,VIII o g. 10 rano rejon I, II 
i III (szkoły: 21, 22, 34,14, 20,17,37,39). 

D. 26.VIII o g. 11 r. rejon IV, V, 
*Vla (szk.: 3, 41, 45, 11, 25, 42, 24). 
| D. 27.VIII © g.10 r. rejon Vib, VII, 
į VIII. (szk.: 15,29,46,13,27,50,52,6,9,32). 

D. 27.VIII o g. 11 r. rejon XX, X, 

į XI (szk.: 2, 4, 8, 10, 35, 40, 7, 19,436, 
130, 31, 26). 
|, D.28.VIII o g. 10 rano rejon XII 
;(szk.: 12, 18, 28, 47, 48, 51). 
+ D. 28.XIII o g. 11 r. rej. Xill, XIV 

j (szk.: 1, 5, 33, 38, 43, 44, 49, 23). 
|. Konferencje w powyższym porząd* 
| ku będą się odbywały najpierw w po* 
koju 8, a następnie (w sprawie dzieci 

i Przerośniętych) w pokoju 6. 

SPRĄWY ŻYDOWSKIE. 

— Żydowskie  Fkademickie 
Koło Krajoznawcze. Na jednem z 
ostatnich posiedzeń Senat FAkade- 
micki Uniwersytetu Stefana Batorego 
zatwierdził statut nowoutworzonego 
przy Związku Wzajemnej Pomocy 
Studentów Żydów Akademickiego 
Koła Krajoznawczego. Koło to prag 
nie zapoznać studentów-Żydów, przy- 
bywających ze wszystkich miast Pol- 
ski, do_Wilna z naszym krajem. 

— O nowy statut. Towarzystwo 
dla Handlu i Przemysłu, którego 
SIS S US TIK PWRC 

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. 

  

a iii 
front polski z dogodną bazą na po* 
udniu. 

Do tego czasu uważam za mož- 
liwe doprowadzić liczebność armji do 
900 tys. ludzi, z których z powodze- 
niem możemy rzucić na Polskę do 
600 tys., przygotowawszy zawczasu 
skoncentrowanie sił w rejonie pra: 
wego brzegu Dniepru dla ude- 
rzenia w kierunku Lwów — Warsza- 
wa. Wybrany przeze mnie kierunek 
ma tę dogodność, że w razie powo- 
dzenia, przyciśniemy polską armję do 
granic Niemiec. o przychylności któ* 
rych chyba nie możemy wątpić. 
Jednocześnie proszę o rozważenie 
przedłożonych przeze mnie wniosków 
przez Radę i powiadomienie mnie o 
rezultacie decyzji telegraficznie wo* 
bec krytycznego, krótkiego terminu 
ZOT powzięcia odpowiad- 
nic! lecyzji na udniowo + za- 
chodnim e _ 

Oryginał podpisał: Nacz. Poł.-Zach. 
fr. Pietin, 

Za zgodność: Adjutant Sołowiejkin. 
Zgodne z oryginałem: (podpis 

nieczyt.). 
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prezesem jest znany przemysłowiec 
p. Adolf Gordon, otrzymało od dele- 
geta rządu list, w którym zwraca u- 
wagę, iż statut który obowiązywał 
za czasów carskich nie odpowiada 
warunkom obecnym, ani pod wzglę- 

joddawna, a więc założenie Banku 
„Kooperacyjnego będzie miało dla 
' ludności białoruskiej donłosłe zna 

,któraby obsługiwała bisłoruskie ko- 
operatywy na wsi, odczuwała się już 

czenie, szczególnie wobec ciężkiego 

dem politycznym ani też społecznym. | kryzysu finansowego. 

Delegat Rządu proponuje więc przy- 
jąć nowy statut. 

„Sokół” białoruski w Pradze 
czeskiej. Jak dońosi „Hołas Bieła- 

W związku z tem, jak nam ko: |rusa”, w Pradze czeskiej zostało za 

munikuje, w najbliższych dniach od- 
będzie się ogólne zebranie członków 
Towarzystwa celem uchwalenia no- 
wego statutu, 

— Protest prasy żydowskiej. 
Z Wilaa pragnęło wyjechać kilka 
dziepnikarzy z weteranem  publicy- 
styki i literatury żydowskiej p. Cy- 
tronem na czele na Kongres Sjoni- 
styczny do Wiednia. 

Szef wydziału Prasowego przy 
Prezydjum Rady Ministrów odmówił 
wydania dziennikarzom paszportów 
ulgowych, o czem telegraficznie do- 
niósł senatorowi Rubinszejnowi. W 
związku z tem dzienniki żydowskie 
w Wilnie ostro protestują przeciwko 
postępowaniu Szefa Wydziału praso- 
wego, uskarżając się jednocześnie 
na to, iż prasa żydowska stale musi 
walczyć z bezprawiem. Jak się 
„Wilner Tog” dowiaduje, w sprawie 
tej będzie wniesiona interpelacja do 
Sejmu. 

— Kwiatek na rzecz pogorzel- 
ców. W ubiegłym tygodniu Gmina 
Żydowska urządziła kwiatek na rzecz 
pogorzelców bez różnicy narodowości. 
W wyniku osiągnęła złotych 787,86 
które podzielono między pogorzel 
cami Kurzenic (75 proc.) i Woro- 
nowa (25 proe.). 

u BIAŁORUSINÓW 

— Bank białoruski w Wilnie. 
Białoruski Bank Kooperacyjny, któ- 
rego statut doczekał się już legali- 
zacji, — jak donosi „Żyćcio Biełaru- 
sa” — rychło już ma rozpocząć swą 
działalność. 

łożone białoruskie t-wo gimnastyczne 
! „Sokół”. 

! Prega czeska posiada dcšė liczną 
| kolonię białoruską, skladejącą się 
przeważnie z, młodzieży uniwersy= 
teckiej. Trudności stawiane matu- 

„rzystcm, którzy ukończyli gimnazja 
białoruskie, przy wstępowaniu na 

uriwersytety polskie, zmusiły mło- 

į białoruską do wyjardu celem 
zdobycia wyższego wykształcenia 
zagranicę. Praga czeska posiada dla 
Białorusinów moc przyciągsiącą już 
choćby z tego względu, że rząd Cze: 

jcho-Słowacji wyznaczył kilkanaście 
stypendjów dla rusińskiej młodzieży 
(błałorusiców i ukra'ńców). 

— Białorusini w Łotwie. Bia- 
łorusini, zamieszkali w  Dźwińsku, 
wobec zbliżających się wyborów do 
rady rciejskiej wystawili swoją listę 

kandydatów, na której figuruje 5 
nazwisk. Wybory odbędą śię dn. 

28 go bm. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Nieszczęśliwy wypadek. -Dn. 25 

b. m. o g. 19 m. 30 dozorca domu nr. 21 
przy ul. Mostowej, zapalając laternię, spadł 

z drabiny ulegając dość ciężkim potlucze- 
niom Zawezwano pogotowie ratunkowe, 
które po opatrzeniu zostawiło go opiece 
domowe|. 

  

jęh pieniędzy. Dn. 25 b. m. o godz. 
Rn, 5 S malonė pod halami miejskimi 
puszczanie w obieg fałszywych 50 grosz. 
metalowych przez Aleksandra Kozłowskiego 
zam. we wsi Dolidy, gm. Hadzickiej. Koz- 

łowskiego zyka. 
— Wyjaśnienie w sprawie pod- 

rzutka. W związku ze znalezieniem pod-   rzutka płci męskiej (o którem pisaliśmy 
w swoim czasie) w kościele Wsz. Świętych, 

— Puszczenie w obieg fałszy-. 

po przeprowadzonym dochodzeniu policyj- 
nem ustelono, że powyższego czyru do- 

| puściła się Franciszka Szuncewicz, (Domi-- 
nikańska 17), ztórą zśtrzymano do dyspo 
zycji władz sądowych 

— Usiłowanie kradzieży. Dn. 26 
b m.o godz. 9ej usiłowsł dokonać kra- 
dzieży z wozu, należącego do Piotra Be- 
rzińskiego ra rynku Łukiskim, Krysiński 
Jan, (Koszykowa 17) I Żuk Jai, (Cedrowa 
41), których przytrzymano. 

— Kradzieże. D'. 25 b m w go 
dzinach przedpołudniowych na rynku drzew 
nym przy ul Zasalnej skradziono Annie 
Popituga, (Bracka 10), torebkę skórzaną 
z zegarkiem zioym. 85 zł. gotówką 10 rb. 

ros. w złocie. Ogólna strata 210 zł. Podej 
rzenia brak. 

— Dn. 25 b. m. o godz 16 m 40skia- 
dziono w księgórni Gebetnera | Wo'fa 
(Micklew:cza 4), książki różnej wartości 
213 zł. Podejrzenia brak.   
nr. 3 skórę niedzwiedzią wart. 250 zł. 
dejrzenia brak. 

— Michsł F.lat, (Brzózka 

wał policji o kradzieży w dn. 23 b. m z 
mieszkania rasowego psa 
500 zł. Podejrzenia brak. 

Na prowincji. 

‚ — Kradzież konia.  Wiaścicielowi 
folwarku „Pośpieszka”, gm. M:'kolajewskiej, 

pow. Dz'śnieńskiego, nieznani sprawcy 

skradli konia wartości 270 zł. 

— Pożar. Wskutek nisostrożnego ob 
chodzenia się z ogniem, wybuchł pożar w 

folw. „Kazarowo* gm. Prozcrockiej; pow. 

Dziśniensk ego. Spaliła s'ę stodoła ze zbo 

żem  Drozdowicze. Szczegółów naraz'e 

brak. (1) 

  

    

Teatr i muzyka. 
— Ostatnie przedstawienia ze 

| społu Teatru Polskiego. Dziś po raz 
ostatni, z powodu wyjazdu p. Grabcwsklej 

1 p. Godlewskiego, ciesząca się wybornem 

powodzeniem wescła farsa „Cedziennie o 
5-tej”. 

2 Wzaowlenle tomedji Bałuckie- 
go „Grabe ryby“. Jako «statnie przed 

stawienia w kończącym się sezonie grana 

będzie świetna komedja M. Bałuchiego 
„Grube ryby”. 

— Teatr Letal. Dziś w da szym cią- 

gu grana będzie operetka klasyczna Не:- 
vó'go „Ńi'tnuche”. 

— Ostatnia premjera Teat'u ope 
retkowego. Jako ostatnia premjera k: A 
czącego się sezonu łetniego, w sobotę dn.   

  
*) zameldo i Np. w b'ały dzień okradziono jednocześnie rem, obszywając nim nie żakiet, lecz spód 

pontera wart. ' 

20 sierpnia graną będzie znakomita nowość 
operetkowa Falla—autora 

wik Hiszpański” 
lowej, 

— Wieczór p. Kwiatkowskiej. W 
dniach najbliższych w Teatrze Polskim od: 
będzie się pokaz taneczny szkoły p. Kwiat- 
kowsklej o nader urozmalconym progra 
mie. 

z p. Celińską w roli tytu* 

  
  

  
  

Rozmaitości. 
Międzynarodowy instytut 

dziejski. 

Tego rodzaju zakład naukowy jedyny 

zło 

— Dn. 24 bm. o godz. 9 skradziono z ; chyba w swoim rodzaju wykryto w Paryżu. poszerzyć ramlona kobiece 

balkonu Aleksandia Czujka przy ul Letniej | 
Po- ; pująca. W Ostendzie dckonano w ostatnich 

H'sorja tego uniwersytetu" jest nastę- 

czasach szeregu cszałamiających kradzieży. 

w ciągu pół godziny—dwanaście numerów, 
przytem złodzieje ujawnili znakomitą zna- 
jomość planu hotelu. 

Tegoż dnia z Galerji Narodowej w Pa- 
ryżu skradziono sześć rzadkich minjatur 
artystów flamandzkich wartości paru miljo- 
nów fr. Mastępnego dnia ograbiono kan 
tor banklers-i „Beer i Synowie”. 

Wypadki te poruszyły policję śledczą. 
Ale tylko dzięki „zdradzie kobiety" trafiono 
na ślady organ 'zecji. Policja paryska otrzy 
mala doniesierie a onimowe, że w takiem 
to a takiem miejscu znajdzie coś cieka- | 
wego. Oddział policji przybył na wskazane 
miejsce i zastał tam zwykły pokój szkolny, 
w którym zrajicwalo się 40 osób mło- 
dz eńców I dziewcząt. 

Siwowłosy prelegent kreślił na tablicy 
jakieś zawijasy. Nauczyciel zapytany przez 
policję oświadczył, że przechodzi kurs ry- 
sunsów matematycznych z uczniami.. Po- 
licja już zamierzała przeprosić | wyjść, 
kiedy jeden z agentów wpatrzony w „pro- 
fesora”, doskoczył doń, zerwał mu brodę 
l perukę, | przed obecnemi ukazał się zna- 
ny złodzlej—recydywiste, Jacquet Musset. 

Będąc już w podeszłym wieku, „podał 
się on do dymisji*, rzucił niebezpieczne 
1zemiosło, ale otworzył „międzynarodową 
szkołę złodziejów”. Wychowańcy szkoły 
w,najmoweli się w charakterze służby de- 
mowej i or;anizowali kradzieże. Układali 
oni piany mieszkań, ze wskazani: m skrzy 
pienia podłóg. stanu oklen, dostarczali mo- 
delów zamków i kluczy; tego Ich właśnie 
uczył „pr fesor“ Musset. W czasie istnienia 
szkoły wy howańcy zdołali wykonćć kilka 
set kradzieży. Zdradziła szkołę uęzennica, 
którą „rektor* spoliczkował. 

„Madame Pom- | 
padour“, ciesząca się cbecnie w stelicach | 
europejskich wielkiem powodzeniem „Sło: | 

Mody. 
Praktyczna moda. 

Trudno mówić o praktychności mody: 
każda zmiana powcduje nowy wydatek, 
najczęściej niepotrzebny—-i w tem wiaśnie 
tkwić mą cały urok mody 

Zdarza się jednak niekiedy, że nowe 
odmiany mody idą w kierunku piaktycz- 

/ ności I wtedy cleszą się największym poso: 
dzeniem. Tak było swego czasu z kostjur em 
„trois pieces”, podobaie też | cbecnie no 
wa kombinacja kcstjumowś uzyska niewą!t 
pliwie dla swojej praktyczności wielkie roz- 
powszechnienie. 

{ Tegoroczne kostjumy jesienne niezbyt 
się będą różniły oi zeszłorocznych. Żakie 

„ty nosi się w Paryżu przeważnie długie, o 
parę zaledwie centymetrów któtsze od spód- 

| nicy. Znaczniejsza zmiana nastąpiła w linji 
ramion. O ile w roku ubiegłym starano się 

o tyle teraz 
modne są rękawy reglsnowe, aby linję ra 

: mlon uczyniė meožliwie spadzistą | wąską. 
* Krawcy paryscy przybiereją kostjumy fut      nicę. 
] Nejnowszy jednek ensemble praktyczny, 
to suknia z jakiejkolwiek crepe, cbszyta 
, dołem futerkiem, a na to płaszczyk w tym 
, samym kolorze, co s.knia, lecz z materja- 
; łu kostjamowego. Ensemble taki jest o tyle 
praktyczny, że można go używać rówiio 
cześnie jako suknię, kostjum i płaszczyk. 
42% listy z. T. Kred.Z. przedw. 20,50—19,:5 

  
    

  

    

Giełda warszawska 

z d.25—VIII25 r. Giełda pieniężna 
’ į sprzedaž kupno 

Belgia 23,47 23,53 23,41 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 210,00 210,50 209,50 
Londyn —  25,31'/4 25,88 25,25 
Nowy York 5,18 5,20 13 
Paryž 24,52 24,59 24,46 
Praga 15,44 15,47 15,41 
Wiedeń 73,28V2 73,47 7318 

" Włochy 19,47 19,52 19,42 
Szwajcarja 100,05 101,30 100,80 
Stockholm 140,11 140,46 "39,76 
Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
Funty ang. 25,25 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 „ 24,49 24,37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
80/0 proc. Pož konwers. 70 
Pož. kolej. _ 85—80—85 
Pożyczka zł.  388,871/4 
Poż. doiar. 75—77 

ASTRO SESI AAS 

Recaktor Józef Batorowicz. 

  

Potrzeba instytucji kredytowej, 

LECZNICA LITEWSKIEGO S 

roby dziecięce od 10—11iod 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12; w chodni przyjmują lekarze specjaliści: Cho 
EK ROWE pe 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne il—12 I od 2—3; nerwowe 11—12 oczu 12—2; uszu, nosa I gardła 

Wiino, Wileńska 28. 

  

TOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena i elektro -leczniczy 

Nie Trzymajcie Pieniędzy w domu Lokujeie Oszczędności 
w Pocztowej Nasie Oszczędności 

Wszystkie urzędy Pocztowe w Państwie przyjmują wkłady | wydają 
książeczki oszczędnościcwe 

Pocztowej Kasy Oszczędności 
Wkłady oprocentowane w stosunku 9 proc. dziewięć złotych od stu 

rocznie. Właściciel książeczki może w każdym urzędzie Pocztowym pod- 
nosić bezzwłocznie sumy do 0 złotych dziennie. Wyższe sumy podnosić 
można w Urzędach Pocztowych po przesłaniu do P.K.O. w Warszawie, 
Jasna 9, wypowiedzenia ze wskazaniem (Ulrzędu Pocztowego, który wy- 
płatę ma uskutecznić, Kasy P. K. O. w Warszawie wypłacają bezzwłocz- 
nie sumy bez ograniczenia ich wysokości. Właściciel książeczki żadr.ych 
podatków z tytułu posiadanych cszczędności iub pobieranych procentów 
nie płaci Korespondencja z P. K. O. wolną jest od opłat pocztowych. 

Najniższy wkład na książeczki wynosi 1 złoty. 

  

  

(0 jesi dźwignią band? 
Na to ee odpowiada doświadczony ku- 

piec angielski. Peter 1. Stevens, który powodzenie 
swej firmy zawdzięcza stałemu anonsowaniu się 
w 86 dziennikach angielskich, Qdy mu zarzucali 
przyjaciele i rodzina, iż za wiele pieniędzy wydaje 
na ogłoszenia w pismach, zwłaszcza, że firma 
jego ma zdawna wyrobloną markę, odpowiedział 
doświadczony kupiec Zaprzestanę ogłaszać swe 
przedsiębiorstwo, gdy: 

1) ludzkość przestanie się rozmnażać, a na 
świecie nie będzie ani jednego człowieka, któryby 
nie wiedział o istnieniu mej firmy. 

KOMUNIKAT! 

Nr. 102 
zawiera w treści artykuły: 

Pozory i rzeczywistość—W. Stpiczyński. 
Na drodze do paktu reńskiego — T. G. 

Ameryka, Europa i... mgławice — T. E. 
Bohaterki. 
Pieniądz bez złota—Ksawery Wilczyc. 

nami Zjedn. 

„Głos Prawdy”, 

Żądamy pełnowartościowych pieniędzy po- 
mocniczych— Stan. Gaszyński, senator. 

Rywalizacja między Anglją, Japonją, a Sta- 

2) gdy zdołam przekonać każdego, 
wybory są najlepsze | najtańsze. 

3) gdy się przekonam, iż kupcy nie dający 

że moje 

policyjnych. 

Charaktery moich współczesnych — Serafin. 
Nieco o podróżach „naukowych* dygnitarzy 

W obfitym dziale aktualnych „Nie dyskrecyj“. 
*ogłoszeń do gazet, meją większą klijenielę odemnie 

4) gdy tak zgłupieję że zapomnę o doświad- 
czeniach całego życia. 

5) gdy nie będą powstawać młode konkuren- 
cyjne firmy, które nie będą się starały przekonać 
odbiorów, że u nich należy kupować, a nie u mnie. 

6) gdy nie będę widział bogaczy, zawdzięcza- 
jących swe mienie stałej reklamie. 

Przemysłowcy i Kupcy, rozważcie za 
tem i zapamiętajcie sobie, że Reklama 

w „Kurjerze Wileńskim” zapewni Wam 
zyski bo tylko 

Reklama jest dźwignią handlu.   
      

  

Do wynajęcia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

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

skiego od 9 do 3 po poł. 

| ska zapewnione. 

Nauka Manewrów. Sytuacja walutowa. 
woczesny handel niewolnikami. 
rja biblijnego gniewu 

Czyżby chęć korumpowania senatu? i in. 
Redakcja i administracja: 

Warszawa, Szpitalna 1, tel. 295-67. 

Uczniów ai ki 
przyjmę na stancję z komple- 
tnem utrzymaniem. Opieka rodzi- 
cielska, pomoc w naukach i lekar- 

Dom chrześcijań- 
ski, Inteligentny. Pokoje ładne, duże, 
widne. Wiadomość: ul, Mickiawicza 5, 

m. 3 od 10— 12 i 14—17. 
Telefon Nr. 335.   

Ме- 
Histo- 

radcy Rosnera. 

   
    

  

   

  

POPIERAJCIE L.O.P.P.   

Leczenie promieniam!, fotografcwanle, przešwletlanie, elektrycz 
ne wanny, elektryczny masaż. Lab.ratorjum analityczne, 

  

BLOK WEDLA 
Deserowy 

Mieczny 
Mieczny z orzechami 

3 popularne gatunki czekolady na składzie we wszystkich han* 
dlach kołonjalnych i sklepach spożywczych. 

E. Wedel, Warszawa, Szpitalna 8. 

  

  

UWAGA UWAGA. 

Polacy i Polki. 
Zbliża się zima. a przecież każdy się chce wte- 

dy ubrać wraz z rodziną ładnie, ciepło i tanio, 
napiszcie więc do firmy 

„Manufaktura Polska w Łodzi, 

która wyśle wam o połowę taniej niż w waszych 
miejscowościach cały komplet towarów składający 
się z 36 szłuk resztek, tylko za 40 złot. 
a mianowicie: 3 mtr. podwójnego kortu na ubra- 
nie męskie w pasach lub kiatach angielskich 3 
i pół mtr. na suknię damską, 3 mtr. p'ėtna na 
koszulę męską lub damską, na 1 fartuch damski, 
1 ciepłą halkę zimową, 1 ręcznik seruetowy, 1 
chustkę turecką na głowę, 6 chusteczek” męskich 
i damskich batystowych d> nosa, 2 pary pończoch 
męskich I 2 pary damskich orsz 2 szpulki nici. 
Oprócz tego dcłączamy do każdego kompletu 10 
cennych przedmiotów niezbędnych w każdym do- 
mu Wszystke to wysyłamy tylko za 40zł. po 
otrzyman u listownego zamówien a, (pła | się przy 
cdbiorze 'owaru), kto zaś przys;ła 3 zł nie płaci 
kosztów opakowania ani opłaty pocztowej. 

Zamówienia adresowść „Manufaktzra Pol- 
ska Łódź, ul. Aleksandrowska 28 

Skrzynka pocztowa 17. 

  

      
Ukazal się nowy numer tygodnika 

Wiadomości Literackie 
Adres Administracji: 

Warszawa, Ś-to Krzyska 30, 
tel. 223-04. 

largi Międzynarodowe 
PRAGA-CZESKĄ 

od 6 do 15 września 1925 r. 
Legitymacji oraz wszelkich informacji udzie- 
lają przedstawiciele: Józef Rentel i S-ka, War- 

  

  

'CASCARINE 
  

LEPRINCE 
Leczy przyczyny i skutki 

zatwardzenia 
Sprzedaż w eptekach i składach myteczny:b. 

  

  

& 

|  Wypcźyczalnia 

PORADNIA) Ksiażnicy 
Polskiego Zrzesze- į 

nila Lekarzy Spe | 
cjalistów. Po oaza 

u wain swnie 

Wilno, nl, Garbarska 3, | оам ос Aisnae 
2 gie piętro. mert 2 zł. 

TELEFON 658. 
Qrdynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 
trzzych, płuc, chirurgicz- 
nych, dziecięcych, ner 
wowych, kobiecych i aku- 
szerji, cęzu, uszu, nosa 
I gardła, skórnych 1 we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(snalizy przyjmuje się 

cd godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
światło-lecznicze. 
  

Opalenie 
słoneczne 

i piegi usuwa praw- 
dziwe mydło 

SPEIKOWE 
2 roślin jest przyje- 
mne w użyciu oczy- 
szcza, wybiela i wy- 

delikaca płeć. 

Wszędzie do nabycia. 

TAS 

НАа Na Wi 
do kompletu dziewczynek 
w wle u cd lat g—10 po- 
szukuje słę kilka dziew- 
czynek. Przygotowan'e do 
wstępnej I plerwsiej kla- 
Sy, muzyka, francuski 
Stararna opieka, dosko- 
nałe odżywianie. Warun- 
ki przystępne. 

Bližszych Ir formacji u- 
dz'eia s'ę Ofierna 2, m. 
16, do 12 w pcłud 1 cd 
3—6 p. p. 

  

Rutyowana nadczycielka 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepely- 
cji w zakresie kursu szkól 
średnich Specjalność: ję- 

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

szki Ne 8 m. 4. 

MĄSZYNY 
do szycia „Kasprzyc- 
kiego” uznane za naj- 
lepsze od 45 nagrodzone 
wielkiemi złotemi meda- 
lami ulepszone bębenko- 
we z aparatem do haftu, 
Tanio polecają Huitowe 
Składy Fabryczne The 
Kasprzycki Company Mar- 
szałkowska 153 telefon 
1041-51, Chłodna 28, tele 
fon 11351. Dogodne 
warunki spłaty. Prowincja 
zamawiać może listowniz 

w Warszawie. 

  

  

Zalety i wady. 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę, charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna: 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 8 złotych 
Osobiście przyjmuję cd 
12—7. Protokuły, ode- 
zwy, podziękowania naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25 34, 

tr. Czyłelników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniac firmy ogła- 

  

  
  =--> Z AA я 

_яш„.….‚‚шыщт… 

szawa, Leszno 23, telefon 240 33. GREGG Widacki 70 

Brak, „Amx“, Zaligewzkiego 1.


