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=   Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
poocją Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, 
i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. i 

ci L iii SS 

Rok II. Nr. 193 (345) 
= 

opłacona ryczałtem. 

KURJER WILEŃSKI: 
Wilno, Piątek 28 sierpnia 1925 r. 

  

Cena 15 groszy. п 

NIEZALEŻNY ORGAN 

EMOKRATYCZNY. | 

Wyehodzi eodziennie próea dni poświąteeznyech. 

Prenumeratę 

Niemiecka 22, telef. 605, 

Administracja Kurjera Wileńskiego, uprzedza Sza- 

hownych Prenumeratorów, że począwszy od 1 wrześ- 

nia będzie wstrzymana prenumerata wszystkim tym, 

którzy nie uregulowali należności za zaległe miesiące, 

Jednocześnie prosimy o wpłacania prenumeraty za 

miesiąc wrzesień. 

     
        
        
      
      
      

      

        

      
      

Beczki dębowe 
do ogórków I kapusty 

Naczynia kuchenne 
aluminjowe i emaljowane. 

Maszynki do rnięsa 
krajowe | zagraniczne 

Bańki do nafty 
z angielsk. białej I ocynkow. blachy. 

Gwarancja 

DOM HANDLOWO PRZEMYSŁOWY 
S-ka z ogr. odp. > 

„SWIT” 
Wilno, ul. Mickiewicza 7, telef. 896. 

POLECA: 

Obsługa szybka i uprzejma. 

Ceny niskie. Towar pierwszorzędny. 

Wileński Towarzystwo Handlowo-Zastawowe 
Lombard 

Wydaje: pożyczki pod zastaw kosztowności codziennie od 9-ej do 1-ej. 

Golowiznę na oprocentowanie przyjmuję: 
na dogodnych warunkach. 

Ś-to Michalski zauł. Nr. 1. 

   

Narzędzia rzemieślnicze 
krajowe | zagraniczn. fabryk. 

Wyroby szczotkarskie 
włosiane i z piasawy. 

Pasta do podłóg 
w pudełkach I na wagę. 

Piecyki przenośne 
szamotowe I inne. 

  

absolutna. 

/ Po wakacjach. 
kle wszystkie epidemje, nim się przy- 
stosują. 

Wnet zacznie się też w księgar-, 

niach ruch podręcznikowy; aczkolwiek 

obęcny kierunek szkoły dąży do jak 

Już się kończą... już na letniskach, 

nigdy nie wypoczęte matki rodzin, 

smażą ostatnie konfitury sezonowe 

(brusznice, jabłka i śliwy), oraz przy- 

spasabiają zapasy grzybów, wędlin, 

półgęsków, piklów, kwaszonych ogór- 

ków, masła i tłuszczów, na zimowe 

apetyty rosaących jak na drożdżach 

latorośli. 

Już pierwsze jaskółki ściągają do 

miasta, obejrzeć mieszkania, zająć się 

miłym „remontem”; pojedyńczy człon- 

kowie rodziny, co potulniejsi, zostają 
na straży pracowitości naszych rze- 

mieślników i tkwią bezradnie w tu- 

manach kurzu, wapna, odorach kle- 

jów, tynków, pokostów, włażąc co 

dnia i co godzina w świeże zamalo- 

wane uszaki, drzwi lub ramy okien. 

W szkołach trzęsienia ziemi: ścia- 

ny, podłogi, sufity, okna i drzwi, 
wszystko w robocie. Tu malują, tam! 

bielą, ówdzie tynkują. Tam narady 

nad piecami, 

kanalizacją. Wszak muszą mieć dzie- 

ti konieczne warunki higjeniczne, 

zwłaszcza po paru miesiącach spę- 
dzonych wczystem wiejskiem powie- 
trzu, tem trudniej młodym płucom 

zaaklimatyzować się w dusznej i prze- 

šiąkniętej miazmatami atmosferze 

miejskiej. 
Na wiejskie dzieci, przybywające 

Pierwszy raz do miasta, spadają zwy- 

  tu nad wentylacją lub | 

  

najmniejszego ich używania przez 

uczniów, kierując dziatwę metodą 

doświadczalną do osiągnięcia włas- 

nych wyników w dziedzinie otrzymy- 

wanej wiedzy i notowania takowych 

własnoręcznie w zeszytach, ilustrowa- 

nych też przez słuchaczy wykładów. 

Powstają w ten sposób własne, prze- 

myślane, niejako osobiście stworzone 

podręczniki, których całe tuziny, ślicz- 

nie ilustrowane, zwłaszcza w dziedzi- 

nie nauk przyrodniczych, widzieliśmy 

na wystawach szkolnych w czerwcu. 

Jednak podręczniki nie przestają 
odegrywać pewnej roli ibyć potrzeb- 
nemi w klasach. Ponieważ, zwłaszcza 

po zniesieniu rabatów dla szkół, książ- 

ki są u nas bardzo drogie, powinna 

się zorganizować sprzedaż książek u- 

żywanych. Przechodzący z klasy do 

klasy chłopak, czy dziewczynka, zo: 

stawia swoje, a dostaje te podręczni- 

ki, których na obecny rok szkolny 

potrzebuje, zaś jego książek potrzebu 

je uczeń niższej klasy. Takie zamiany, 

mogłyby się odbywać w lokalach 

szkolnych, co by dawało „gwarancję 

dezynfekcji, koniecznej w tym wypad- 
ku, i całości egzemplarzy. Był by to   

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

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

nawet dobry dla dzieci bodziec, do 
szanowania i utrzymywania w czystoś- 

ci swych podręczników. |m czystsze 

i ładniej zachowane książki, tem by 

w handlu zamiennym miały większy 
walor. Warto o tem pomyśleć. 

Po za tem ważną bardzo dla ro- 

dziców, jest kwestja umieszczenia dzie- 

ci przy dzisiejszym, olbrzymim wprost 
napływie uczącej się młodzieży obu 

płci, z wszystkich sfer. Przy wrodzo* 
nem naszem niechlujstwie, sięgają” 

cem daleko wyżej niż by się zdawać 
mogło, kwestja rewidowania „dziur”, 
w których się mieszczą, u krewnych 
lub znajomych, uczniowie, powinna 

być postawiona na porządku dzien- 

nym. 
Ża dawnych rosyjskich czasów, by 

uzyskać pozwolenie trzymania ucz- 

niów na stancji, „trzeba było rozma- 
itych protekcji i świadectw błagona- 

diożności”, rewizje przytem w ciągu 
roku odbywały się pod hasłem pilno- 

wania higieny. Naturalnie, było to 

wstrętne, ale dzisiaj znów, zbyt małą 

i nikłą jest kontrola nad tem, co się 

z młodzieżą dzieje po za szkolnemi 

ścianami. Ą do jakich rezultatów mo- 

że doprowadzić ta swoboda z jednej, 

a obojętność z drugiej strony, tego 

mieliśmy niestety straszny i wstrzą: 

sający przykład, w wypadkach gim- 

nazjum Lelewela. Nie sięgając jed 

nak do tak jaskrawych i wierzymy, 

wyjątkowych wypadków, rozwydrze- 

nia ogólnego, jakiego obraz dali dwaj 

młodzi mordercy — maturzyści, 

stwierdzić należy, że samowola mło- 
dzieży zaczyna się obecnie w bardzo 

wczesnym wieku. Starsi, zajęci pracą 

zarobkową, wobec trudnej „chwili fi- 

nansowej, nie mają czasu do kontro- 

li lub dłuższego przebywania z po- 
wierzoną sobie młodzieżą, zanikający 

zupełnie autorytet rodzicielski, czy 

wogóle starszego pokolenia, nie ułat- 
wia bynajmniej zadania. 

Faktem jest, że pokolenie, wyro- 
słe na wojnie, ma w wielu wypad- 

kach większe życiowe doświadczenie, 
| większą sprawność, praktyczność i za- 

radność, od wykolejonych iczęsto ro- 

dziców, czy starszych, którzy wojnę 

przebyli w wieku... przejrzałym. 

Ta większa zdolność  przystoso- 

wania się, wynik doświadczeń wo- 

jennych, uchodźczych, bolszewickich 

i ciągłego przerzucania się z jednych 

warunków w inne, przytem ogromnie 

różny program nauk szkolnych orga- 

nizacji sportowo - kulturalno = społecz- 
nych, nieznanych przed wojną, wy- 

twarza w młodem pokoleniu pewne 

poczucie wyższości, przechodzące ła- 

two w zarozumiałość i brak ochoty 

do subordynacji. 

Wszak dziś przeciętna dziewczyn: 
ka 14—15—16 letnia umie, wie, ro- 
zumie daleko więcej rzeczy, posiada 

wykstałcenie, dziesięćkroć przewyż- 

szające stopień wykstałcenia jej mat- 

ki, o ile ta nie jest zawodową inteli- 

gentką. 

To samo się dzieje z chłopcami, 

Czemże im rodzice, zwłaszcza ze sfer 

średniozamożnych, zaimponować mo= 

ga? Czem ojcowie wzmocnią swój 
autorytet wobec synala, mówiącego 

językami, których on nie rozumie, 

kreślącego figury geometryczne I 

mapy, w których on się rozeznać 

zaledwie może? 
Oczywiście autorytet i impono* 

wanie, zastosować można do młode" 

  

Cena ogłoszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-o łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez Administrację zmieniane dowolnie. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

go pokolenia, dając mu przykład: 
charakteru, trzeźwości i pracowitości. 

„Ale z tem, jak wiemy z ankiet szkol- 

I nych, też rozmaicie bywa. Do uwagi 
więc rodziców i opiekunów, przed 

zaczęciem roku szkolnego: nie dajcie 

się wymykać z rąk władzy, która do 

porządku społecznego i harmonji ro“ 
dziny jest potrzebna. | nie zatracajcie 
tej władzy przez własne błędy, nie- 
dbalstwo i wzbudzające lekceważenie 

postępowanie, gdyż wynikłe z nie- 

normalnego stanu rzeczy katastrofy, 

sobie tylko będziecie musieli przy- 
pisać. 

Inną stroną życia młodzieży szkol- 

nej jest sprawa higjeny mieszkań. 

Nie jest mi wiadomem, czy istnieje 
pod tym względem jakaś kontrola 

higjeny szkolnej, ale wiem że są lo- 
kale uczniów szkół średnich i gim 
nazjalnych, tak u rodziców, jak t. zw. 

kwatery i stancje, urągające elemen- 
tarnym pojęciom higjeny. Znam np. 

fakt, gdzie dwóch chłopców 13—14 

letnich, mieli za całe sprzęty na dzień 

(i na noc): miednicę i dzbanek, w 

którym gotowali także zupę z mię- 

sem dla siebie i zacierkę na obiad... 

Do czego służyła także miednica... na 

to zapuśćmy zasłonę... 

Na prywatnych mieszkaniach są 
często brudy, niedopuszczalne w 

cywilizowanem społeczeństwie; wszy 

i pluskwy, pchły i karaluchy space" 

rują sobie po śpiących i noszone do 

szkół, są rozsadnikami zarazy. Poko- 

iki nie bielone, nie przecierane, nie 

wietrzone zimą (okna pozaklejane 
papierem dla ciepła), łóżka, pościel 

i sienniki w stanie więcej niż mar- 
nym, złe oświetlenie wieczorami do 
nauki i zawsze, wszędzie prawie 

straszliwy bezład wkoło. Oto w czem 

się hoduje młodzież, którą w szkole 

uczą wszak czego innego. Stąd dys- 

sonans i niemożność zastosowania 

otrzymanych nauk. Warto by na te 

szczegóły zwrócić baczniejszą uwagę, 
miż się to dotąd robiło, 

Świetnie były zrobione ankiety co 

do stanu zdrowotnego młodzieży 

szkolnej w reszłym roku i dały obok 

dowodu gorliwości naczelnego leka- 

rza szkół powszechnych, smutny ob- 

raz szerzącej się gruźlicy i alkoholiz- 

mu. | nie wiele pomogą propagandy 

szkolne i przychodnie-lecznice, jeśli 

się nie rozciągnie kontrol higjenicz- 

nej nad mieszkaniami. Kary, ściąga” 

ne za niechlujstwo, doskonale wzmoę- 

nią akcję ratunkową w tym kierun* 

ku, a znając pojęcia czystości wil- 

nian, niezgorszy grosik z tego być 

może. 
Ostatnio słyszeliśmy o paru miej. 

scowościach na wsi, gdzie się pod 

dobrą opieką rodzinną, tworzą dla 

młodszych dzieci komplety, przygo- 

towujące do 1—2klasy. Należy przy- 

klasnąć gorąco tej myśli. Dla dzieci 
do lat 10—11 miasto obecne przed: | 

stawia warunki, pod względem higje- | 
ny i wrażeń, niepożądane. Wrażeń 
jest za wiele, i po większej części 

  

2 Kowna. 
Litwini rezygnują z odzyskania 

Wilna. 

Pisma kowieńskie podają wiado- 
mość o projekcie wzniesienia na gó: 
rze Witoldowej w Kownie nowego 
gmachu, przeznaczonego dla sejmu 

litewskiego. Wiadomość ta jest nader 
znamienną, świadczy ona bowiem, iż 

rząd i społeczeństwo litewskie zwolna 

oswaja się z myślą zrezygnowania z 

Wilna. 

Skład delegacji Litewskiej na 

tegoroczny zjazd Ligi Narodów. 

Na plenarne posiedzenie Ligi Na- 
rodów, które zostanie otwarte dn. 7 
września r. b. w Genewie z Litwy 
wyjadą czterej dyplomaci, a miano- 
wicie: p. Gałwanewski— poseł litewski 
Przy rządzie angielskim, jako prezes, 
dr. Zaunius—poseł przy Lidzė Naro- 
dów, I. Jonynas—dyrektor departa- 
mentu Ministerstwa spraw zagranicze 
nych i p. Sidzikowski— poseł litewski 
przy rządzie berlińskim—jako człon” 
kowie. Tegoroczne zebranie Ligi Na- 
rodów międy innemi rozpatrywać bą- 
dzie skargę Polaków litewskich, na 
rząd litewski. 

———-—— 
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L państw hałtychich. 
Estonja. 

TALLIN, 27.VIII (tel. wł.), Burza 
na jeziorze Czudskim zapędziła so- 
wiecką łódź motorową z udziałem 
krasnoarmejców na wody estońskie. 
Władze estońskie aresztowały czer: 
wonoarmejców i przeprowadziły do 
Tallina. Na interwencję poselstwa 
sowieckiego, aresztowanych zwolnio* 
no i oddano sowieckiemu posel- 
stwu. 

Echa zajść w porcie estońskim 
Kunda. 

TALLIN, 27,VIII (tel, wł.). Jak już 
donosiliśmy w numerze 190 naszego 
pisma z dn. 25 b. m., w zajściu, jakie 
miało miejsce w percie  Kunda, 
załoga niemieckich handlowych okrę- 
tów strzelała do celników estoń- 
skich. Obecnie dowiadujemy się, iż 
jeden z postrzelonych estońskich 
strażników celnych zmarł w szpitalu 
Tallińskim. Rodzina zmarłego wyto- 
czyła sprawę sądową. Ma podstawie 
postanowienia sądu okręty, których 
załoga strzelała do urzędników estoń- 
skich — zostały przyaresztowane. 

SA AA A NTT OSI 

Teatr Polski 

Dziś 

„Codziennie o 5-ej* 

  

farsa Hennegulna I Vebera, 

W poniedziałek 31 sierpnia 

Wieczór Baletowy 
Wiki Kwiatkowskiej 

z zespołem uczenic. 

Początek o godz. 8 m. 15 w.   nieodpowiednich, a hygjeny za mało. 

Spokój i cisza wiejska, zdrowy a nie | 
wymyślny posiłek, wrażenia natury i, 

brak sensacji niezdrowych, žycie го- ; 

dzinne i kontrola starszych latwiej- 

sza w gronie zamkniętym w domu 

wiejskim, wszystko to powinno skła- 

niać do zastosowania systemu owych 
kompletów wiejskich, zwłaszcza dla 

dziewczynek, Hel, Rom. 

  Teatr Letni 

Dziś 

„AITOUCHE" 
operetka-wodewil Hervego. 

  

W przygotowaniu 

Słowik hiszpański 
operetka Falla. 

„Początek o godz. 8 m. 15 w. 
      

į 
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_ Nr. 193 (345) — 
  

Mas egzamin mocriwOWy. 
Po manewrach. 

Świetny epilog tegorocznych ma- 
newrów rozegrał się na Pomorzu 
pod Toruniem. | jak ćwiczenia wo- 
łyńskie stwierdziły ogromny rozwój 
naszej kawalerji, tudzież pierwszo” 
rzędną sprawność wywiadowczą służ- 
by lotniczej, tak manewry toruńskie 
wykazały imponującą postawę pie- 
choty i artylerji. 

Na poligonie toruńskim patrzy- 
liśmy z niemałym wzruszeniem, jak 
na pękające ostre pociski artylerji 
szedł polski piechur, bez zmrużenia 
powiek, równo,. spokojnie, a równo- 
cześnie z niezachwianą ufnością, że 
mowy być nie może o jakiejkolwiek 
pomyłce w oddawaniu strzałów. Z 
drugiej zaś strony zebrani widzowie 
mogli podziwiać celność padających 
pocisków, intensywność ognia i bły- 
skawiczne orjentowanie się w dy- | 
stansie. 

To też entuzjastyczne pochwały, 
Jakie padły z ust przedstawicieli za- 
granicznych o znakomitej postawie 
armji polskiej, nie były formalnym, 
kurtuazyjaym frazesem, ale szczerym 
wyrazem fachowej opinji najtęższych 
oficerów sztabowych w Europie. Pod- 
kreślić tu należy przedewszystkiem 
dwie opinje wygłoszone przez gen. 
Gouraud i gen, Ironside'e: 

W podziw największy wpławiły 
mnie postępy, wykazane w tak krót: 
kim czasie przez wojsko polskie — 
brzmiał szczery sąd bohaterskiego gu- 
bernatora Paryża. Generał zaś Iron- 
side, który już na Murmanie miał 
sposobność poznać nieugięte mę- 
stwo żołnierza polskiego, nie zawa- 
hał się, jako przedstawiciel potężne- 
go imperjum angielskiego, wypo- 
wiedzieć słów . następujących: Przy- 
jęto nas zaiste po królewsku, lecz 
ujrzeliśmy nadto wiele rzeczy, które 
nam otworzyły oczy i które będą 
pożyteczne dla nas na przyszłość. 
Stwierdzam, że Polska jest już pań- 
stwem silnem i trwałem, i o przy- 
szłość jej można być spokojnym. 
Powróciwszy do Anglji, poinformuję 
wszystkich zainteresowanych o isto- 
tnej wartości, jaką przedstawia pań- 
stwo polskie, i będę się starał przed- 
stawić sprawę polską tak, jak sam 
ją pojmuję: chcę, aby zrozumiano, 
że Polska jest rzeczywiście wielkim 
krajem i zasługuje, aby jako taka 
była traktowana. 

Sąd ten wypowiedziany przez 
przedstawiciela państwa, które ucho- 
dzi za najbardziej wstrzemięźliwe w 
uznaniu zasług i zalet obcych naro- 
dów, będzie miał dla nas znaczenie 
pierwszorzędne. Wykaże on najdo- 
bitniej, że wbrew rozsiewanym usta- 
wieznie fałszywym informacjom za- 
granicą, Polska jest mocarstwem trwa- 
em, posiadającem armaję imponującą, | 
w której panują nie tylko wielki duch 
patrjotyczny, dyscyplina żelazna, świet- 
ny zmysł organizacyjny, ale nade- 
wszystko potęga _ materjalno—tech- 
niczna, ten najmocniejszy argument 
nowoczesny, przed którym jedynie 
wróg z lękiem może się cofnąć. 

Pierwsze manewry polskie były 
wielką propagandą tego _ ostatnie- 
go argumentu. Przed zagranicą, jak. 
i przed wrogami zdaliśmy egzamin 

przejściowe. 

WIEDEŃ. 27.VIII. (Pat.). „Neues Wiener Journal" ogłasza wywiad na 
temat waluty polskiej z p. Antoniem Wieniawskim, członkiem komitetu 

cniają jego pogląd, że obecna sytuacja jest tylko przejściowa. Naród pol: 
ski pamięta swoje ciężkie doświadczenia z czasów inflacji i uznaje konie- 
czność utrzymania złotego polskiego na dotychczasowym poziomie. Lud- 
ność nie jest bynajmniej zaniepokojona. Daleko idące ograniczenia impor« 
towe zapobiegną bierności bilansu handlowego. Najważniejszym niomen- 
tem, który zaważy na dalszym rozwoju sytuacji obecnej są nadzwyczaj 
pomyślne żniwa tegoroczne. Przekraczają one od 10 — 15 proc, dobre 
żniwa z 1923 roku, zaś od 50 do 60 proc. żniwa zeszłoroczne. Już dzisiaj 
można stwierdzić, że wywóz produktów rolnych wyniesie około 500 miljo- 
nów złotych. Oczywiście realizacja żniw wymaga pewnego czasu. 

WIEDEŃ, 27.VIiI. (Pat.), „Neue Freie Presse* stwierdza, że na ryn- 
kach międzynarodowych nastąpiła dalsza znaczna poprawa kursu złotego. 
Stało się to głównie z powodu uporczywie kursujących pogłosek o po: 
życzce. Następnie przemysł polski dostarczył Bankowi Polskiemu ze wzglę- 
du na ultimo znaczną ilość walut zagranicznych a równocześnie dały się 
zauważyć zakupy spekulacyjne na zwyżkę. Obroty złotym polskim wzmo: 
gły się znacznie, tak że złoty mógł w porównaniu do piątku ubiegłego 
tygodnia uzyskać więcej niż połowę swoich strat. Dissegio wynosi obecnie 
zaledwie 7 i pół 8 proc. w porównaniu do 17 proc. w tygodniu poprzed- 

| nim. 

Zwyżka kursu złotego. 
WARSZAWA. 27.VIII. (Pat), Dziś na giełdach zagranicznych zaznaczyła 

się dalsza zwyżka kursu złotego, przyczem w Gdańsku kurs dochodził do 
93,50, gdy w ubiegłą sobotę wynosił 82, wczoraj zaś 91. 

Na rynku wewnętrynym zarysowała się duża podaż dewiz, tak że kurs 
dolara w obrotach międzybankowych i na giełdzie ustalił się na 5.60, pod- 
czas gdy wczoraj na wolnym rynku kurs dolara wynosił 5,85. 

Pożyczka na ochronę kursu złotego. 
WARSZAWA. 27.VIII. (Pat). Z powodu wiadomości podanej przez ris 

które pisma zagraniczne a powtórzonej przez cześć prasy polskiej o po- 
życzce, zaciągniętej przez Bank Polski w Federatior Reserwe Bank w No 
wym Yorku Bank Polski donosi, iż istotnie zdołano uzyskeć poważną po 
moc kredytową od najpoważniejszej bankowej instytucji amerykańskiej, 
która to pomoc użyta będzie wyłącznie na ochronę kursu złotego. 

          

Prasa francuska © nocie Brianda. 

PARYŻ. '27.VIII. (Pat.) Dzienniki stwierdzają jasność noty Briznda w 
sprawie bezpieczeństwa, zwracając jednocześnie uwagę na pojednawczość 
jej tonu, nie wyłączającą stanowczości w kwestjach zasadniczych. 

„Figarod* oświadcza, iż głównem dążeniem Brianda było nie uzyskanie 
korzyści, lecz zmuszenie Niemiec do dalszego prowadzenia gry. 

„Petit Parisien* pisze, że jeśli wogóle nie został zrealizowany całko- 
wity układ, to w każdym razie dokonano tem wielkiego dzieła, które w 
głównych zarysach przedstawia możliwość lub nawet prawdopodobieństwo 
takiego układu w przyszłości. 

Zdaniem „Echo de Psris” ostatnie propozycje angielskie nie mogą 
jeszcze doprowadzić do zgody. Dziennik wychwala zręczność Caillaux i wytr- 
wałość Churchilla, stwierdza jedno iż propczycje angielskie nie mogą cał- 
kowicie zadowolić Francję. 

PARYŻ, 27.VIII, (Pat). Komentując notę Brianda „Petit Parisien“ 
stwierdza, iż obecnie jest rzeczą Niemiec wykazać ich dobrą wolę przede- 
wszystkiem, wyrażając zgodę na rozpoczęcie rokowań na zaproponowanych 
w nocie słusznych i owianych duchem pojednania podstawach. Pozatem 
zaś starając się o przyjęcie do Ligi Narodów i przyśpieszając tę sprawę 
przez szybkie wykonanie zobowiązań dotyczących rozbrojenia. 

      

Niemcy nie będą przyjęte do Ligi Naro- 
dów w ciągu najbiiższej seSji. 

BERLIN. 27.VIII. (Pat.). Dn. 28 b. m. kanclerz Luther udaje się na 
urlop, z którego powróci dopiero w drugiej połowie września, Do tego 
czasu więc nie nastąpi powzięcie przez Niemcy postanowienia w sprawie 
przyjęcia zaproszenia na konferencję, na której omawiany ma być pakt 
bezpieczeństwa. 

Planowana na połowę września konferencja ministrów spraw zagra- 
nicznych nie będzie mogła słę odbyć w tym czasie z powodu urlopu kan: 
clerza. Konferencja ta mogłaby się rozpocząć w końcu września lub w 
początku października w każdym razie będzie już zapóźno na przyjęcie 
Niemiec do Ligi Narodów jeszcze w ciągu najbliższej sesji, 

WEZ AZZARO OCZ DOO CY PEC DRE TO IZZYZZ ŚR WAPNA RURA 0   z „ultima ratio* znakomicie, 
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„Viano“ davnyti paakių 
„_- Nileskich 

Otoż poszła o dobra Chalcz Wiel- 
ki z przyległościami, do których przy- 
wiązanego dożywocia rościła sobie 
pretensje pani Zabina; będąc zaś 
osobą pełną temperamentu od któ- 
rego nie odwiodło przebywanie po 
śmierci pierwszego Chaleckiego, w 
klasztorze, — nie doręczyła pozwu 
sądu i zadowolniwszy się nie prawo* 
mocnym wyrokiem  remisyjnym t. j. 
odkładającym sprawę na następną 
kadencję trybunału, uzyskawszy bez- 
prawnie udzieloną jej osobistą po- 
moc podstarościego mścisławskiego, 
Józefa Hołyńskiego, ruszyła w asys- 
tencji tegoż urzędnika, mając przy 
sobie kozaków nadwornych własnych 
i Hołyńskiego, kozaków siczowych, 
hajdamaków lub „szyszów” w ilości 
kilkuset najętych zagranicą w Rosji, 
razem z uzbrojoną czernią około 
2000 ludzi, z armatami, moździerza- 
mi, bombami, granatami, strzelbami, 
ózidemi i Innym orężem i 25 maja 
1751 r. stanęła pod m. Cholczem 
Wielkim. Tutaj „ręką zbrojną” napad- 
łe na przedmieścia, popaliła domy, 
przeszło stu ludzi rozmaitego stanu 
zabito, innych uciekających kłuto, bi- 
to, topione w rzece Soż. ; 

„Mieszczan i poddanych chalczań- 
h torturami na śmierć męczono. 

Czytajcie „Kurjer Wilenski“. 

gospodarczego Ligi Narodów, który oświadczył, że wszystkie dane wzma | 

na Żabina kazała „pracowitych* Da: 
niłę Podwojskiego i lIgnata przy 4 
ogromnych usypanych dla zabitych 
ludzi kopcach powiesić, a Ihnata 
Sciepowaho, sotnika, ćwiartować, w 
koło wplatać i wreszcie na pal wbić. 
Innych kilkudziesięciu kazała męczyć, 
bić i wymyślnie katować z namowy 
i rady swych sług: Siemaszki,  Szcza- 
wińskiego i Giżyckiego. 

Podatki nałożyła kilkadziesiąt ty- 
sięcy złotych na całą włość cholczań- 
ską, wszystkie wsie i słobody oraz 
miasto Cholcz Wielki; zaś cerkiew 
tamże będącą cbrabowano, a popa 
miejscowego męczono i bito, że omal 
nie umarł. 

Następnie zdobywano folwark, 
gdzie odpór im dawali Chaleccy we 
200 ludzi, lecz musieli. ratować się 
ucieczką. Szukano ich wszędzie. Słu- 
gi Chaleckich bito i katowano, i chłop- 
stwu na despekt i pośmiewisko sza- 
cowną krew szlachecką oddano. Ze 
sto ludzi: kobiet, dzieci i starców, 
uciekających, w Soży utopiono, kilku- 
nastu na pal wbito, przedtem mę- 
czono i smalono na wolnym ogniu. 
Szkody uczyniono na kilkaset tysięcy. 
P. Iwaszkiewicz po kilkakroć objeżdżał 
wszystkie folwarki i grabił z groma 
dą kozaków i „szyszów*, Chaleckich. 
Starościna Żabina, nie kontentując 
się tem, wezwała rosyjskiego kapita- 
na, stojącego na granicy pod pretek- 
stem, że znalazła т Chalczu zbie- 
ku. z Rosji, których chce wydać. 

pitan chętnie przybył z oddziałem   Mieszczaninowi [wanowi Kowalowi 
kilka tysięcy rubli zabrano. Starości- 

i powrócił, obrabowawszy nawet 
stronników samej pani Żabiny. Cha- 

  

leccy żądali wrócenia szkód, uczy- 
nionych i zapłacenia główszczyzay i 
nawiązek podług Statutu Litewskie- 
go — za pomordowanych pracowl- 
tych po 100 kop groszy. 

Sprawa ta ciągnęła się bardzo długo, 
z początku Chaleccy uzyskali wyrok, 
skazujący Żabinę na infaroję i ba- 
nicję; potem jednak zakończono tę 
sprawę łagodniej | pani Žabina 
jeszcze żyła spokojna w 1768 roku, 
Tak bezkarnie można było czynić 
podobne ekscessa. 

Co uderzać musi każdego, to 
wzywanie przez szlachtę, a nawet 
senatorów na pomoc t. zw. Szyszów 
lub zwykłych bandytów, najmowa- 
nych w Rosji, a niekiedy i regular- 
nych oddziałów rosyjskich wojsk dla 
pomocy w porachunkach osobistych. 
Były to pierwsze jaskółki przyszłych 
Targowiczan. 

Bywały czasami wyjątki w tej bez- 
karności, lecz to wypadki bardzo 
rzadkie, głośne onego czasu na całą 
Litwę i Ruś i niekoniecznie saprobo- 
wane przez ogół szlachecki i magnac- 
ki, przyzwyczajony do 

zanie na rozstrzelanie Wołodkowicza, 
słynnego awanturnika, członka Radzi- 
wiłłowskiej sławnej „Flby*, za usiło- 
wanie rozpędzenia Trybunału, ferują- 
cego nieprzychylne dla Radziwiłłów 
i ich klientów wyroki, porąbanie 2 
deputatów i krzyża w sali posiedzeń, 
do czego jednak może w pewnej 
mierze przyczynił się antagonizm     2 partyj politycznych: familji t. j. 
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Koci romans. 
! (Bajka). 

„Danziger Allgemei- "Bursztynowe miała ślipka, 

ra aa ne Zeitung“, organ na- w ruchach zwinna, w grzbiecie gibka, 
na gospo- cjonalistów,  zamiesz- więc gorąco jej pieszczotek 

darcza. Cza altykuł, nadesłany pragną! kotek. 
z Berlina p. t. „Nie- Śnieg na dachu leżął jeszcze, 

miecko-polska wojna gospodarcza*. on już czuł miłosne dreszcze 
Autor artykułu szeroko rozpisuje się | gdy wschodził miesiąc blady, 
na temat niepomyślnej sytuacji gos- šplewal lubej serenady. podarczej w Polsce i wyraża ubole-*Ą onal. Cóż, każda ona” 
wania, że Polska, wskutek swej lek- lubi być nieodgadniona. 
komyślności utraciła niemiecki rynek Serenady jego słyszy 
zbytu. Wreszcie, w przeciwieństwie į spokojnie łowi myszy 
do dotychczasowych tryumfalnych Bardzo mu to serce difótlo 
głosów prasy niemieckiej, ogłasza w Pies go straszył i stróż z młollę! tonie zrezygnowanym, że przy OCE- lecz się zaciął w głębi duszy. я nie całej sytuacji, można liczyć na że kochanki serce wziuszy : 
pomyślny wynik tej wojny dla Nie Wypatrywał dniem I nocą | miec, o ile ze strony Niemiec zasto- gdzie jej oczy zamigocą : 
sowane będą wszystkie środki, wio- i długie, długie godziny 
dące do tego celu. W końcu autor SPRdRKA stóp swej jedynej. 
artykułu ujawnia istotne tendecje i Aż cierpliwość zwyciężyła: 
zamiary niemieckie, oświadczając: spojrzała nań wreszcie miła. 
„Tylko w tym wypadku, gdy do koń- 
ca zachowamy wobec Polski pełną W Ustronnym kącie podwórza, świadomość naszych ostatecznych ca. gdzie nie widać psa, ni stróża, 
lów politycznych, możemy wyjść "4 grzbiecie kotka się toczy, 
zwycięsko z te] walki”, kochankcwi patrząc w oczy. 

»Wolff” donosi, że mimo różnicy Mai kotek Žann žada, między Polską a Niemcami, w pol- więc ostrożnie się zakrada: 

skich kołach gospodarczych interesu- any aa zg aa wa ja się jesiennemi targami we Wro- Wtem straszne bure kocisko. 

cławiu, które odbędą się tam mię wylazło:z okna WMejicy 
dzy 6 a 8 września. Niemieckie mi- SPol'za groźnie przeciwnicy... 
nisterstwo spraw zagranicznych upo- sz 
ważniło wobec tego swoje konsulaty ZN M do wydawania zwiedzającym Targi 1"ż Przy miłej I—do dziela. wiz, ważnych na 3 tygodnie. Rząd Ona z wdziękiem grzbiet wygięła. 
Polski ze swej strony zezwolił na wy- Benedykt Hertz. 
dawanie paszportów niemieckich od p 
9 do 20 dniowych za opłatą 20 zło- 

czechosłowackich. Delegacja niemiec- tych. (Pat.). 
Prmbasador Stanów. ka bowiem rozdawała-. uczestnikom 

Stany Zjed: Zjednoczonych Hough- kongresu pisma ulotne, atakujące po- 
dlisi paśctw cou złożył podobno w litykę wewnętrzną Czechosłowacji. 

Foreign Office pi "Delegacja czechosłowacka zaprote- europejskich g pismo, g Ь Р 
otrzymane w Waszyng | stowałą w prezydjum przeciwko te- 

tosie, w sprawie noty Briands, doty- | mu postępowaniu Niemców. 
czącej bezpieczeństwa, W czasie kongresu 

Koła amerykańskie zapatrują s'ę sjonistycznego w Wied- 
również sceptycznie na możliwość niu odbyło się posie- 
przyjęcia połurzędowej sugestji Wiel dzenie stronnictwa sjo- 
kiej Brytanji w sprawie ogólnego u- | nistów rewizjonistów, w którego pro- 
regulowania długów międzysojuszni- | granie leży utworzenie samodzielne- * 
czych, go państwa żydowskiego wraz z 

Stany Zjednoczone uważają bo'| Transjordanją, sformowanie legionu 
wiem, iż regulacja długów jest spra , żydowskiego i ułatwienie emigracji 
wą, obchodzącą bezpośrednio jedynie | do Palestyny. Jako jeden z wybit- 
oba państwa zainteresowane. mych mówców występował znany 

W przeciweństwie, znaczna część | przywódca  sjonistów Zabotyński, 
opin|i angielskiej nie dopuszcza mo | przemawiając za energiczną polityką 
żliwości uregulowania długu francus | przeciwko Arabom oraz ża utworze: 
kiego przed zakończeniem rokowań | niem żydowskiej organizacji wojsko- 
w Waszyngtonie. wej w Palestynie, która miałaby być 

Zdaje się bowiem obawić, iż zna | częścią składową „armji „angielskiej, 
czna redukcja długu zwiększy fran- ; Pozatem Žabotyūski ostro zaatako- 

z czego ; wał dr. Woizmanna, zaznaczając, że 
korzystać by mogły Stany Zjedno- i ebecny kongres jest chyba ostatnim 
czone. j kongresem tego rodzaju, gdyż współ- 

Wielka Brytanja stara się zredu:; praca z przywódcami, którzy są о- 

  
Nowy kleru- 
nek w sjo- 

nizmie. 

  
  

kować dług, tak, jak na to pozwalają, władnięci rezygnacją, jest niemoż- 
okoliczności. . "wa. 

Propozycja te jednak przewyższa” | „Pp 
ją bardzo znacznie możliwości fran- 
cuskie. 

Dr. Medycyny   

    

Jerzy Dobrzański 
Ginekolog 

powrócił I wznowił przyjęcia w „Poradni, 
Pol. Zrzesz. Lek. Sp cjal. ul. Garbarska 3. 

Codziennie ód 5—6 p. p. Tel. 6—58, 

Caillaux obstaje nadal przy fran: 
cuskim punkcie widzenia w sprawie | 
natychmiastowego i ostatecznego u 
regulowania długów. (Pat.). 

W jednej z komisji 
Zatarg czes. międzynarodoxego kon 
Nase soja gresu socjalistycznego 
listycznym. doszło do konfliktu 

między delegacją cze* | 
a delegacją niemców 

  

  

D-r W. Umiastowski 
chor. pluc, 

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

chosłowacką, Ul. Żeligowskiego 5, m. 45, telef. 393, 
   

  

Czartoryskich i Fleminga z jednej , nanie mordu rytualnega nad dwiema 
strony, a Radziwiłłów z drugiej. Inny dziewczynkami, Rozalją Nowicką i 
wypadek rzadkiej bezstronności: ska- , Barbarą Jabiełowiczówną. Ciała ich zanie Rafała Święcickiego miecznika 
mścisławskiego w połowie XVIII w. 
przez ciotecznego brata jego Miko- 
łaja Bernarda Łopacińskiego, jako | 
starosty grodowego mścisławskiego, | 
na rozstrzelanie za zajazdy, gwałty i 
zabójstwa. ! 

Cala jednak literatura pamietni- 
karska XVIII w. roi się od ponurych 
obrazów tego rodzaju. Szlachta, 
szczycąca się mianem rycerzy i przed- 
murza chrześciaństwa (rosjanie także 
nazywali swe wojska „chrystolubiwoje 
woinstwol*) oraz sodalisów marjań: į 
skich, obwieszonych szkaplerzami i | 
ryngrafami z Matką Boską — urzą- 

czasie sejmików, przyczem okrwawia- 
no kościoły, które później trzeba by- 
ło na nowo święcić. Na jednym sej-   

| 
krwanych tolerancją ns te wybryki, i pozwalało 

awantur, jak do czegoś pospolitego. | na sejmikowanie w kościołach, a od 
Takiemi przykładami były: —- ska-| 1569 roku rząd Najjaśniejszej Rzecz- 

miku w Brasławiu porąbano świece 
na ołtarzu i sam ołtarz, oprócz łbów 
podgolonych. Dziwić się należy, że 
duchowieństwo katolickie petrzało z 

pospolitej nie zajął się wybudowa- 
niem odpowiedniejszych budynków 
dla obrad sejmikowych. 

Natomiast, gdy chodziło o ludzi 
innego wyznania, tam ciemny średnio- 
wieczny fanatyzm święcił orgje, nie 
spotykane już w innych krajach. 

Oto, na zakończenie, mały przy- 
kład: w roku 1789 w Wierzbolowie 

dzała niezliczone burdy i bitwy w|. 

  oskarżono szereg izraelitów o doko- 

znaleziono zagrzebane w piasku na 
rynku w Wierzbołowie. Pomimo bra- 
ku wszelkich dowodów — skazano 
Lazara Zelmanowicza na ścięcie mie- 
czem przez mistrza t. j. kata w Wil- 
nie, a potem ćwieitowanie | wsadze- 
nie tych części na traktach na pal, 
a  żydówkę Henną  Zelmano- 
wicz na wieczne zamknięcie w zam- 
ku Kamieńcu Podolskim i zapłacenia 
nawiązki główszczyzny i kosztów 
900 zł. p. Łazara Zalmanowicza ścię- 
to na rynku w Grodnie 21 maja 
1790 roku z wyroku ostatecznego 
Tryb. Gł. Lit. pod laską marszałka 
Bułharyna. 

Tam jawne profanowanie przez 
szlachtę kościołów przez bójki i roz- 
lew krwi uchodziło bezkarnie, tutaj 
odwieczna bajka, poczęta w  riena- 
wiści do żydów, niszczyła bezkarnie 
z wyroku sądowego Życia ludzkie. 
A było to w drugiem roku Sejmu 
Wielkiego. 

Stosunki, które panowały u nas, -^ 
były niemożliwe ani w sąsiednich „// 
Prusach ani we Francji, ani tembar- | 
dziej w Anglii lub Szwecji. Może we 
Włoszech coś podobnego się trafiało, 
lecz tam były malutkie, wiecznie 
gryzące się ze sobą państewka. W 
każdym razie istniała i tam jakaś 
władza wykonawcza, poskramizjąca 
rażące wybryki samowoli i gwałtów. 
O nas była to wojna wszystkich ze į 
wszystkimi, najbardziej zaś cierpiał | 
chłop pracujący na swego pana. 4 

  
   



  
  

  
   

— Nr. 193 (345) 

Z muzyki. 
(II koncert orkiestry symfonicznej pod 

batutą dyr. Tadeusza Mazurkiewicza). 

Niedzielny koncert symfoniczny 
nie zawiódł oczekiwań. Oczy wszyst- 
kich naturalnie zwrócone były na o- 
Sobę dyrygenta dyr. Mazurkiewicza 
z Warszawy, który w Wilnie, jako 
kapelmistrz operowy, odrazu zdobył 
sobie sympatje muzykalnego świata 
I ma już u nas ustaloną markę. Nie- 
mniejsze zainteresowanie budził też 
występ tego artysty w roli symfonicz- 
nego kapelmistrza tembardziej, że 
warunki dyrygowania na wolnem po: 
wietrzu z orkierstrą, z którą niemiał 
wiele czasu do porozumienia się i 
zgrania, wieczorem, gdy wszystkich 
chłód przejmuje, a do akustyki trze* 
ba dopiero przyzwyczaić ucho, nie; 
były tak sprzyjające i dogodne. Tym- 
czasem wszelkie wątpliwości pierzchły 
już podczas uwertury do „Halki“, 
którą dyr. Mazurkiewicz prowadzi 
odrębnie, nieszablonowo i wnikając 
w najczulne nastroje muzyki moniu-, 
szkowskiej, bez fałszywego sentymen- 
tu, a ze staropolskim animuszem i 
werwą, gdzie trzeba, i z uczuciem, 
które cechuje muzykę wileńskiego 
promistrza opery polskiej. Zdecydo* , 
wana męskość charakteryzuje arty- 
styczną indywidualność dyr. Mazur: | 
kiewicza i to sprawia, że utwory przez 
niego dyrygowane, brzmią rytmicznie, 
soczyście, bez nudnego przeczulania 
i przeciągania melodyj—słowem, wi: 
dzimy przed sobą współczesnego ar- 
tystę, który jednak rozumie muzykę 
przeszłości, a przedewszystkiem zna 
Moniuszkę i umie sięgnąć w sfery 
jego natchnienia. Tesame zalety do* 
tyczą interpretacji uwertury do „Lo- 
hengrina” i myli się ten, kto sądzi, 
że Wagnera można dyrygowźać inaczej. 

Wprawdzie w „Lohengrinie” wy- 
czuwa się wpływy włoskie, to jednak 
Iwi pazur nowatora i twórcy drama- 
tu muzycznego żywo tkwi w.rytmice 
pierwszych jejgo utworów scenicznych 
i nawet w najroziewniejszych polotach 
uwertury „Lohengrina* ślamazarności 
nie znosił 

Nie znaczy to, že Wagner nie u- 
szanowal bel canta; przeciwnie wy- 
szlachetnił je, wyszlachetnił poczuciem 
rytmu, i dlatego — nie, jak sądzono 
dawniej, że musi się go krzyczeć, 
trzeba go umieć śpiewać i dyrygować! 
Nawet ohydny, wrzeszczący karzeł Al- 
beryk w „Nibelungach” śpiewa, bo 
cała muzyka Wagnera jest różańcem 
głębokich myśli i tematów śpiewnych. 
Brak odpowiedniego przygotowania 
sprawia, że wagnerowskich špiewa- 
ków w Polsce jest bardze mało, a 
dyrygentów jeszcze mniej. W liezbie 
tych miewielu, dyr. Mazurkiewicza — 
wnikając z całą sumiennością w jej 
indywidualności i sposób traktowania 
utworów, (nie tylko wagnerowskich), 
stawiam na pierwszem miejscu. Wy- 
cyzelowanie „Stepu, . Noskowskiego, 
„Kaprysu” Rimskiego — Korsakowa, 
czy to Griega „tańców norweskich”, 
a wreszcie siarczysty mazur ze „Stra- 
sznego dworu” — oto wielce intere- 
sująca wiązanka utworów, które w 
interpretacji—i pod batutą dyr. Ma- 
zurkiewicza, Iśniły żywemi barwami 
dźwięku, rytmu i uczucia, i serdeczną 
zato zjednały mu sympatję i podzię- 
kę publiczności w formie kwiatów i 
oklasków. 

I jeszcze jedno... Jeżeli po kilku 
próbach nasza orkiestra takie wyka- 
zała brzmienie i zalety wykonania, 
to, czy nie żal pomyśleć, marnieć, 
jak dotąt bez kierunku — w przy: 
godnych przedsiębiorstwach  teatral- 
nych, czy innych, gdy i talentów nie 
brak wśród naszych muzyków i naj- 
lepszych chęci? | do jakiej perfekcji 
mogła dojść nasza orkiestra, gdyby 
takich Mazurkiewiczów było więcej i 
gdyby mogła pracować pod odpo- 
wiednim kierunkiem w prawdziwie 
artystycznej instytucji? Warto nad tem 
zastanowić się, poki czas... + 

(A. L.) 
    

    

słuszne żądanie i niezadowolenie. 
Związek właścicieli drobnych nie- 

ruchomości m. Wilna i okolic (ul. 
Archanielska 12) zwrócił się do Ma- 
gistratu m. Wilna z żądaniem powc- 
łania od Związku trzech przedstawi- 
cieli do Komitetu odbudowy miasta. 
Jednocześnie zwracając się i do p.” 
Delegata Rządu, z prośbą o inter- 
wencję w tej m 1 poparcie słu- 
sznych żądań 
wiem przy tworzeniu Komitetu od- 
budowy, jako też urzędu Rozjemcze- 
go, Komisji Pacyfikacyjnej i t. d., 
unika powołania przedstawicieli tego 
Związku i chyba Związek, który liczy 
tysiąc sto kilkadziesiąt członków, 
a reprezentujący kilka tysięcy drob- 
nych właścicieli, nie może być po- 
zbawiony swego przedstawicielstwa 
w sprawach społecznych. 

  

wiązku. Magistrat bo- | 

Ka R JE R М ЫЕН К 
  

Pogrzeb min. Mejerowicza, 

RYGA. 27.VIII. (Pat). Łotewska agencja telegraficzna Leta R Po- 

grzeb zmarłego tragicznie łotewskiego ministra spraw zagranicznych Meje- 

rowicza przybrał charakte olbrzymiej manifestacji żałoby narodowej. : 

O godzinie 1i-tej odbyło się nadzwyczajne posiedzenie periapakis, 
na którem posłowie, stojąc wysłuchali przemówienia wice-prezydenta Izby 

Alberinga, który złożył hołd zmarłemu, podnosząc jego zasługi. 1 
O godz. 12-tej na dany wystrzałami armatniemi znak, zapanowala 

w całej Rydze 2-minutowa zupełna cisza. 
Po żałobnem nabożeństwie odprawionem w katedrze utworzył się 

olbrzymi kondukt pogrzebowy. 
Przed karawanem kroczyly oddziały piechoty, marynarki, następnie 

postępowali wyżsi urzędnicy ministerstwa spraw zagranicznych, niosąc od 
znaczenia zmarłego. Za trumną postępowała najbliższa rodzina, prezydent 
republiki łotewskiej, prezes rady ministrów, przybyłe dziś rano do Rygi 
specjalne delegacje estońska i litewska, ze swymi ministrami spraw zagra 
nicznych: Pustą i Czarneckisem na czele, członkowie rządu, dalej ciało dy- 

plomatyczne, członkowie parlamentu i wreszcie przedstawiciele 112 orga” 
nizacyj. 

(rzędy publiczne i magazyny zamknięte były od godz. 11-ej przed 
obiadem. &   

  

hiszpańskiego. 

WARSZAWA. 27.VIII. (Pat). Pomimo Sprostowania podanego przez 
ambaszdę hiszpańską w Paryżu w sprawie fałszywych pogłosek o zamachu 
na życie jego królewskiej mości Alfonsa XIII, pewne agencje w dalszym 
ciągu rozsiewają pogłoski o nowym zamachu skierowanym przeciwko 
królowi. 

Poselstwo hiszpańskie w Warszawie jest upoważnione do zaprzecze- 
jnia raz jeszcze podobnym fałszywym wiadomościom, które są wynikiem 
kampanji przeciwko porządkowi i spokojowi, panującym obecnie w Hi- 

; szpanii. 
  ma —— н 

Zmiany w poselstwie sowieckiem. 
WARSZAWA. 27.VIII. (Pat). Attache poselstwa sowieckiego w Warsza- 

wie p. Uljanow został mianowany radcą tegoż poselstwa. 
Przybył do Warszawy p. Michał Mołodkowski, nowomianowany drugi 

sekretarz poselstwa sowieckiego, dotychczasowy sekretarz poselstwa so- 
wieckiego w Rydze. 

      

Riffeni rozpoczynają ofenzywę. 
RABAT. 27.VIII, (Pat). Około 40 aeroplanów hiszpeńskich bombardo- 

wało skutecznie pozycje Riffenów w pobliżu Alhucomas. Na froncie Oues- 
zanu Riffeni rozpoczynają ożywioną działalność, zamierzając zaatakować 
Benimestara. 

Na froncie zachodnim dowództwo hiszpańskie wydało zarządzenie ce- 
lem zapobieżenia atakom Riffenów. 

Abd:el Krim wysłał znaczne posiłki na wschodni odcinek frontu. 

——————————— ——— 

Strajk metalowców zakończony. 
W środę odbyło się szereg konferencji, które w ostatecznym rezulta- 

cie przyniosły likwidację zatargu w przemyśle metalowyra. 
Przed południem premjer p. Wł. Grabski naradzał się z ministrami 

Pracy i Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu. 
Następnie odbyła się konferencja ministra Pracy I Op. Społ. z przed 

stawicielami przemysłowców i delegacjami robotników. 
Na konferencjach tych przedstawiciele pracodawców zgodzili się na 

określenie przez min. p. Klarnera i p. Sokala wysokości procentowego do 
datku do płac, przy utrzymaniu w mocy wszystkich punktów, sformulowa- 
nej przez głównego inspektora pracy p. Klotta, umowy. 

Przemysłowcy zastrzegli sobie ponadto ewentualny udział powołanego 
przez nich superarbitra przy określaniu procentu, 

    

Przegląd prasy. 
stwa społeczno-politycznego jest iepszy, 
niż system rządów maskowanego abso- 
lutyzmu. 

„Robotnik” w dalszym ciągu kry- 
tykuje podjęte przez nasze władze 
rugi optantów. 

„Art tow. Diamanda w „Robotniku” 
o rugach optantów niemieckich (to jest 
tych Niemców osiadłych w Polsce, któ- 
rzy wybrali soble obywatelstwo niem.)— 
wywołał „szlachetne oburzenie” na ła- 
mach prasy endeckiej I chadeckiej. 
W tej polemice próżnoby szukać argu- 
mentów, któreby zbijały wywody tow. 
Diamande. Jest czepianie się, jest „pa- 
trjotyczne” strofowanie tow. Diamanda, 
że broni „wrogów”. że argumenty jego 
podzielają „hakatyści” i „szowiniści ży- 
dowscy”. Ba, humorystyczny „Dziennik 

Od początku rokowań w sprawie 
paktu bezpieczeństwa „Kurjer Po- 
ranny” nie przestaje czynić aluzji do 
ustępliwości Francji kosztem Polski. 
Obecnie, po wręczeniu już Strese- 
mannowi odpowiedzi rządu francu- 
skiego „Kurjer* zamieszcza jej stresz- 
czenie pod sensacyjnym tytułem: 
„Ujawnienie noty Brianda z ustęp: 
stwami dla Niemiec", 

Wrażenie tego komunikatu nie może 
nie być w Polsce przykre. Potwierdza 
on informacje angielskie, że punkty wi- 
dzenia Angiji wzięły górę ponad zas- 
trzeżeniami Francji, których już tylko 
słabe echo odnaleźć można w subtelnej 
frazeologji poszczególnych ustępów. Na- 

A czy nam może zależeć na zśostrza- 
niu się stosunków polsko-niemieckich? 
Przecież dziecko nawet zrozumie, że 
Polsce gwałtownie chodzi o pokój I po- 
kojowe współdziałanie z sąsiadami, że 
nie wolno psuć stosunków dla dawania 
folgi uczuciom szowinistycznymi Urzę- 
dowa polityka polska idzie naogół w 
tym kierunku, ale w tym oto wypadku 
możne wpływy żywiołów prawicowych 
skierowały ją na manowce”. 

    

Podejrzane indywidua 
w pobliżu prochowni. 
W nocy dn. 24bm. żołnierze pełniący 
wartę przy prochcwni koło Żelaznej 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt b. ministra Bartla 

W niedzielę dn. 30 b. m. ® ©. 12!/2 

po pol. w sali kina „Heljos odbę:; 

dzie się zgromadzenie publiczne, na 

którem będzie przemawiał prezes 

sejmowego „Klubu Pracy”, b. mini* 
ster kolei, prof. dr. Kazimierz Bartel 
na temat „Obecna Sytuacja gospo" 
darcza i finansowa Polski”. 

  

1 MIEJSKA. 

— Echa zgonu min. Mejero- 
wicza. W dniu wczorajszym zastęp 
ca Delegata Rządu p. Maliaowski po 
powrocie z inspekcji złożył kondolen= 
cję konsulowi łotewskiemu p. Dona: 
sowi z powodu tragicznego zgonu 

= |Jłotewskiego ministra spraw zagra- 
nicznych p. Mejerowicza. (I), 

— Kontrola cen manufaktury. 
W najbliższym czasie urząd do walki 
z lichwą i spekulacją zamierza prze- 
prowadzić we wszystkich sklepach 
manufaktury kontrolę cen łokciowych 
materjałów. (!). 

— Choroby zakaźne w Wilnie. 
Od dn. 17 b. m. do dn. 25 b. m. 
włącznie Sekcja zdrowia przy magi- 
stracie m. Wilaa notowała 63 wypad- 
ki chorób zakaźnych, w tej liczbie: 
1) dur brzuszny — 16, 2) płonica — 
16, 3) odra — 10, 4) błonica — 4, 
5) ksztusiec — 10, i 6) pod obser- 
wacją na cholerę (nostras) znajdują 
się 2 osoby. (I). i 

— Z łaźni miejskiej. Od dn. 17 
b. rm. włącznie w łaźni miejskiej zo- 
stało odwszonych 461 osób, izba de- 
zynfekcyjna przeprowadziła dezyn= 
fekcję w 6 mieszkaniach. (I). 

— Tydzień przeciwgruzliezy 
rozpocznia się 30 b. m. zabawą w 
ogrodzie Bernadyńskim. Dalej w pro- 

| gremie bądzie kwesta uiiczna—w urzę- 
dach, instytucjach i lokalach pub 
licznych — sprzedaż kwiatów i lako: 
ci (n. b. b. tanicl) — odczyty na te- 
met wałki z gruźlicą i koncert w Sa' 
li Śniadeckich. 

Program tygodnia i poszczególne 
afisze koncertu i zabawy zazoajomią 
niebawem publiczność ze szczegó: 
tami. ы 

Publiczność nasza malo oznajo- 
miona z gruźlicą — będzie miała 
sposobność zaznajomić się z tą strasz- 
ną plagą i w tym celu odbędą się 
odczyty w różnych punktach miasta. 

Koło Przyjaciół Wil. T-wa . Prze: 

ciwgruźlicznego, urządając ten Ty- 

dzień, — świadome jest ciężkiego 
stanu funduszowego ogółu i dla te 
go zadawalać się będzie ofiarami 
groszowemi — pewne zasady — „że 
w liczbie i solidarności dla koniecz-   dzieje Niemiec na zużycie artykułu 19 

Kowenantu dla poruszenia problemu 
rewizji Traktatu Wers., nietylko nie zo- 
stały odparte, ale nawet doznały nie- 
wątpilwej zachęty. Postulat Anglji, za 
strzegający Lidze Nar. prawo ewentual- 
nego skrępowania Francji w przyjściu 
z pomocą Polsce znalazł w sformuło- 
waniu tekstu wyraźne uwzględnienie. 
W ustępach domagających się, aby tra- 
ktaty arbitrażowe objęły także I spory 
polityczne, nie znajdujemy — przynaj= 
mniej w streszczeniu berlińskiem—wy- 
kluczenia sporów angażujących całość 
1 godność państwową stron zawierają- 
cych te traktaty, 

* Podobnie, jak specjalnością „Kur. 
Por.” stała się „zdrada” Francji na | 

| tle paktu bezpieczeństwa, to specjal- 
| nością „Rzeczypospolitej” jest alar- 
mowanie społeczeństwa na temat 
błędów p. Wł. Grabskiego i głośne 

! domaganie się zwołania Sejmu. Dzi- 
wi to trochę nawet przyjaciół p. Kor- 
jfantego, skoro znajdujemy taki oto 
ustęp w feljetonie jego organu: „Wydalenie masowe optantów—koń- 

Dlaczego „Rzeczpospolita” domaga czy „Robotnik*-— pogorszyło 1 musiało 
się teraz zwołania Sejmu — spytał nas gorszyć stosunki polsko-niemieckie. 
jeden z najzdolniejszych publicystów Wydalono ich za to tylko, że wybrali 
młodszej generacji —Przecież zwołanie obywatelstwo niemieckie. Rząd ma za- 
Sejmu powiększyłoby tylko obecny „ba- wsze możność wydalania poszczegól- 
łagan”... a nych obywateli obcych państw, o ile ich 

pojrzałem z pewnem zdziwieniem na postępowanie jest bezprawne lub wyda- 
młodszego kolegę, który po gruntow- je się Rządowi szkodliwe. W tym jed- 

bydgoski”, utrzymuje nawet, że tow. 
Diamand jest złym socjalistą. Ale w tej 
powodzi frazesów | złorzeczeń nikt nie 
znajdzie odpowiedzi na pytanie: „jaką 
korzyść przyniosło Polsce wydalanie 
optantów, jaki tego był sens pclityczny 
czy gospodarczy?” 

Oryginalne w tej sprawie stano- 
wisko zajął niejaki p. Jaksa na szpal- 
tach „Kur. Warszawskiego”. Jego zda- 
niem, rząd nasz postąpił z optantami 
niemieckimi zupełnie humanitarnie. 

„Po tylu krzywdach, 'po tylu upoko- 
rzeniach, po dziesiątkach lat trwającem 
znęcaniu się, puścić swolch krzywdzi- 
cieli wolno, powiedzieć Im tylko: „wra- 
czjcie, Idźcie, skąd przyszliście, gdzie 
jest wasza ziemia | wasza ojczyzna” | 
nic więcej—to, naprawdę, graniczy z bo- 
haterstwem wyrzeczenia się słodyczy 
odwetu”. 

P. Jaksa—dodaje „Robotnik* —wi- 
dzi bohaterstwo wyrzeczenia się w 
tem, że optantom nie przyložono 
jeszcze kijów na drogę. 

  ności społecznych — tkwi prawdziwa 
; siła narodu”. 

— Nadzwyczajne zebranie 

członków stowarzyszenia lekarzy 

" biły. 

  

Chatki, zauważyli jakiegoś osobnika, 
który, korzystając z ciemności nocy, 
usiłował zbliżyć się do ogrodzenia 
prochowni. Gdy na wołanie niezna- 
jomy zaczął uciekać, żołnierze dali 
doń 3 strzały karabinowe, które chy- 

Mimo zarządzonych natych- 

miast poszukiwań, tajemniczego o* 
sobnika nie schwytano. 

Tejże nocy w parę godzin potem 
znów spostrzeżono jakiegoś mężczyz- 
nę, walęsającego się w pobliżu pro- 
chowni. Powitany strzałami karabi- 
nowemi, nieznajomy umknął, Pościg 
nie dał rezultatów. (I) + 

  

  

KRONIKA. 
połowa godzin jest przeznaczona w 
tych szkołach na naukę w języku 
ruskim (rusińskim), względnie bialo- 
ruskim. 

— Szkoły powszechne NeNe 2, 
3, 8, 9, 15, 17, 18, 20 (ranne) 22, 25, 
28, 31, 34, 39, 43, 47 od roku szkol- 
nego 1925.26 będą wyłącznie żeń- 
skiemi, szkoły powszechne NeNe 4,7' 
10, 11, 13, 14, 20 (popołudn.), 21, 24, 
26, 30, 38, 45, 51 — wyłącznie mę- 
skiemi. я 

Inne szkoły narazie pozostają ko- 
edukacyjnemi i w miarę możności 
będą przekształcone na szkoły bądź 
wyłącznie żeńskie, bądź wyłącznie 
męskie. 

Z wymienionych wyż szkół mę: 
skie— 7, 11, 14, i żeńskie— 
Ne 22,28, 34 zostaną przeznaczone 
dla młodzieży przerośniętej. Oprócz 
tego przy Innych szkołach powstaną 

oddziały ea łe dla przerośnię* 
tych (s| sdnioych 
= A; Szkoła a Liga Obr. Pow. 
Państwa. Pamiętając z przykładów 
wojny światowej o olbrzymiem zna* 
czeniu, jakie ma dla Państwa flota 

powietrzna, inspektor szkolny m. 
Wiina wzywa nauczycielstwo szkół 
powszechnych do wzięcia czynnego 
udziału w akcji Tygodnia Lotniczego, 
organizowanego przez Zarząd Komi- 
tetu Wojew. Wil. Ligi Obrony Pow. 
Państwa, w dniach od 6 — 13 wrze- 
śnia r, b. Pomoc powyższa winna 
się wyrazić w zorganizowaniu i wy* 
głoszeniu odczytów, uświadamiają: 
cych młodzież o donicsłości akcji, 
podjętej przez Kom. Tow. Lotn., 
przez wzięcie udziału w pracach or< 
ganizacyjnych tego Komitetu, oraz 
przez  przysparzanie Tow.  L.otn. 
członków zbiorowych, lub indywidu* 
alnych. Na członków zbiorowych mo* 
gą być zapisywane całe szkoły, lub 
oddzielne klasy. 

Wpisowe wynosi '1 zł, — składka 
miesięczna — 50 gr. 

Powyższą akcję nie należy ogra- 
niczyć wyłącznie do młodzieży szkol- 
nej, lecz przeprowadzić ją i wśród 
radziców dziatwy szkolnej, organizu- 
jąc odpowiednie zebrania. 

Ia takich zebraniach młodzieży i 
rodziców należy przypominać i pod- 
kraślać to olbrzymie znaczenie dla 
Państwa naszego floty powietrznej i 
o konieczności i potrzebie jej rozbu- 
dowy dla stworzenia silnego i po- 
tężnego lotnictwa polskiego. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 
— Prośba o pożyczkę. Sejmik 

powiatu święciańskiego zwrócił się 
do delegatury Rządu z prośbą o 
krótkoterminową pożyczkę w wyso* 
kości 30 tys. złotych. (1). 

SPRAWY _INWALIDZKIE' 

— Шд! dla inwalidów. Zarząd 
Okręgowego Koła Związku Inwalidów 
Wojennych R. P. w Wilnie wydeligo- 
wał swoich przedstawicieli do Mini- 
sterstwa Skarbu z żądaniem zmian 
w wymierzaniu podatku od obrotu   polskich. W piątek dnia 28 b. m. o 

godzinie 7 wieczór w lokalu wydzia- 
łu zdrowia (ul. Magdaleny 2) odbę- 

dzie się nadzwyczajne zebranie 

członków stowarzyszenia lekarzy pol- 

skich w sprawie podatku dochodo- 
| wego. (1). 

— Z czarnej gieldy. Obecnie 
na czarnej giełdzie panuje wielkie 
ożywienie. Pósiadacze dolarów wy- 
zbywają się ich gwałtownie. We śro- 
dę w godzinach południowych dolar 
był notowany po 6 zł. 50 gr., nato- 
miast w czwartek o godzinie 4 po 
południu spadł do 5 zł. 90 gr. a ten- 

dencją znižkową. (I). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Rozklad zajęć w szkołach 
dwujęzykowych. W ostatnim nu: 
merze 113 z dn. 15 sierpnia b. r. 
dziennika urzędowego Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego ukazało się ogłoszenie, 
zawierające rozkład godzin w szko:   nych studjach służył kilka lat w naszej nak wypadku chodziło o zgoła co in- 

dyplomacji, a więc rozejrzawszy się po nego: 33 masowe sanie obywateli 
świecie, przekonał się, że w dzisiejszym niemieckich dlatego właśnie, że wybrali 
ustroju społeczeństw europejskich I przy obywatelstwo niemieckie. Takle masowe | 

wydalania zawsze są szkodliwe dla sto* . 
sunków międzypaństwowych, ' 

dzisiejszym nastroju umysłów nawet II- 
chy parlament jako wentyl bezpieczeń-   łach powszechnych dwujęzykowych, 

zorganizowanych w myśl ustawy z 
dn. 31 lipea 1924 r. na obszarze 

za l-sze półrocze roku 1925. Powo* 
łując się na okólniki Ministerstwa 
Skarbu, Nr. 122 z dn. 16.VI. L. 4053/lil, 
oraz okólnik Nr. 129 z dnia 27.VII 
L. D. P. O. 6082/li] wzywa wszyst- 

* kich uprzywilejowanych koncesjonar= 
j juszów wódczanych do składania po- 
! 4ай do lzby Skarbowej w Wilnie, 
findywidualnie, drogą organizacyjną. 
Wobec tego, iż sprawa nie cieipi 
zwłoki, doradza się wszystkim inwa- 
lidom  koncesjonarjuszom dział: ć 
szybko i zwracać się w tej sprawie 
do sekretarjatu Zwlązku Ostrobram- 
ska 19 w godzinach urzędowych. (cd 
godz. 9 tej do 15 tej), 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Strajk. Strajk krawiecki trwa 
już od dziesięciu dni. Pracownicy 
rok temu zrobili umowę z pracodaw* 
cami, że opłata za pracę będzie w 
dolarach, pracodawcy zaś wypłaczli 
pracownikom w walucie polskiej wed- 
ług urzędowego kursu dolara. (!). 

OSOBISTE. 

— Powrót z urlopu. Dr. Ste: 
fan Rygiel, Dyrektor Biblioteki Put»   województw wschodnich i południo- 

wych. Stosownie do zadania ustawy 
licznej i Uniwersyteckiej, powrócił z 
urlopu i objął urzędowanie,   
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z POCZTY. 

— Nowy urząd pocztowy. Wi- 
leńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
komunikuje, iż z dniem 20 sierpnia 
br. w agencji pocztowej Zasule, po- 

  

wiatu  Stołpeckiego zaprowadzono 
służbę telegraficzną i telefoniczną. 

Z KOLEI. 

— Ułatwienia dla letników. 
Ministerstwo Kolei, pragnąc zabez- 
pieczyć powracającym letnikom do- 
godną jazdę z letnisk, zarządziło 
wzmocnienie odpowiednich składów 
pociągów pasażerskich na linji Hel— 
Warszawa przez wprowadzenie do- 
datkowego pociągu kąpielowego Nr. 
612—bis, począwszy od 25 do 31 
sierpnia włącznie. 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Echa zjazdu białoruskiego | 
w _ Baranowiczach. Kancelarja 
„Tymcz. Rady Białor.* nadsyła nam 
następujący komunikat: 

„Wzmianki, które umieszczone 
były w niektórych pismach wileńskich 
i stołecznych o zjeździe Białorusi: 
nów w Baranowiczach w dniu 15-go 
sierpnia br. nie odpowiadają rzeczywi: 
stości i szumnie ogłoszone „rezultaty” 
zjazdu poprostu są zwyczajną i to 
bardzo niefortunnie pomyśloną re- 
klamą „działalności” samozwańczych 
„przedstawicieli” ludu białoruskiego. 
A więc przedewszystkiem, na tym 
zjeździe było obecnych nie 350, a 
zaledwie 70 osób. Zjazd miał 
charakter przypadkowego wiecu, bo 
nawet nie było komisji mandatowej, 
wobec ezego skład tego zjazdu pod 
względem narodowościowym i innymi 
jest więcej niż wątpliwy. 

Jakie mają wpływy i powodzenie 
wśród ludności miejscowej inicjato- 
rowie tego zjazdu widać z tego, iż 
na żądanie zebranych zaproszony 
został poseł Rogula, któremu dość 
łatwo udało się opanować zjazd. 
P. Rogula wygłosił jedno ze swych 
kolejnych demogogiczno - antypań- 
stwowych przemówień. Wśród o- 
becnych nie było nikogo, kto mógł- 
by okazać opór cynicznej demogogji 
posła 16-ki. 

Nawet sam przewodniczący zjazdu 
p. Ciawłowski nie znalazł, zapewne 
ze wględu na nastrój obecnych, 
argumentów przeciwko wystąpieniu 
posła, zachowując uparte milczenie. 
Propozycje p. Ciawłowskiego o utwo- 
rzeniu stałego komitetu, zawdzię- 
czając Roguli ijego zwolennikom, zo-   
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stały odrzucone. Natomiast była 
przyjęta rezolucja o utworzeniu, tym* 
czasowej komisji, która powinna była 
zwołać ogólno-białoruski zjazd, z ko- 
niecznym warunkiem zaproszenia .na 
niego przedstawicieli Tymczasowej 
Rady Białoruskiej i Białoruskiego 
Klubu Poselskiego. 

W skład komisji trafiły osoby zu- 
pełnie nikomu nieznane anijako po: 
lityczni, ani społeczni działacze bia- 
łoruscy. Jedyny niewątpliwy biało- 
rusin ks. Tatarynowicz nie był obecny 
na zjezdzie i był wybrany do komisji 
zaocznie. (I) 

— Ruch białoruski w Łotwie. 
Białorusini łotewscy  przedsięwzięli 
energiczną akcję w kierunku przepro- 
wsdzenia w r. b. swych posłów na 
Sejm łotewski i żywią nadzieję, że 
ich akcja obecna będzie miała więk: 
sze powodzenie, niż przed wyborami 
do poprzedniego Sejmu. 

— Gimnazjum białoruskie w 
Wilnie. Trudne warunki materjalne, 
w jakich egzystuje wileńskie gimnaz- 
jum białoruskie, nie posiadające ża- 
dnych subsydjów, a utrzymujące się 
wyłącznie z opłaty przez uczni wpi- 
sowego, zmusza dyrekcję do jak naj- 
dalej idących oszczędności. Personel 
nauczycielski zgodził się pracować za 
wynagrodzenie mniejsze, niż roku po- 
przedniego. Niższa służba została 
zwolniona, a sprzątanie lokalu szkoł- 
nego będzie powierzone uczniom. (0) 

_SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Żydowskie gimoazjum о- 

trzymuje prawa. Jak nam ko- 
munikują, jeszcze w bieżącym ro- 
ku szkolnym żydowskie gimnazjum 
matematyczno-przyrodnicze przy Cen- 
tralnym Komitecie Oświaty z [ęzy- 
kiem wykładowym żydowskim otrzy- ! 
muje prawa państwowe. 

W związku z tem, odbędą się 
w języku żydowskim przyszłe egza- 
mina maturalne przy których 'obec- 
ny też będzie specjalny delegat z i 
Ministerstwa Oświaty, 

— Żydowscy rolnicy do Bra- 
zylji. W ubiegłym tygodniu odwie- 
dzieli Wilno dwaj przedstawiciele 
T-wa „łca” w Brazylji, p.p. Joszpe i 
Dobrzyński, którzy zapisywali rolni- 
ków-żydów, pragnących osiedlić się 
w Kolonjach brazylijskich. Amatorów 
na wyjazd do Brazylji okazało się 
niewielu. Ledwie mała grupa składa- 
jąca się z 8 — 10 osób zgodziła się 
udać w podróż do Brazylji, która na- 
stąpi po przeprowadzeniu formalnoś- 
ci, związanych z wyjazdem. 

w1I1LEŃ 

| List do Redakcji. 
w obronie Zwierzyńca. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę na łamach poczytnego pis 
ma Pańskiego, o umieszczenie tych 
kilku słów w. obronie zeszpecenia na- 
turalnego piękna okolic Zwierzyńcz, 
przez rabunkową gospodarką „Prześ- 

| wietnego Magistratu”. Miejsce tak u 
|rocze, nietylko dla oka stałego mie- 
szkańca Zwierzyńca, lecz ola szerszej 

j publiczności, Ściągzjącej z miasta, a 
zarazem „ogródki” dla dzieci, które 
na świeżej murawie wciągały w swe 
młode płuca zapach żywicy, zostały 
zniweczone. 

W jednem miejscu naprawiać, a 
w drugiem — niweczyć; to hasło Ma 
gistratu. Równe przestrzenie zamienio- 
ne w doły, gdyż trzeba piasku na 
przebrukowywanie ulic w śródmieściu, 
jaunas można je podkopać, by prze- 
| chodnie używali sportu, o ile mają 
dobre oczy. ; 

Czyż niema wokół miasta gór i 
pagórków z piaskiem i żwirem? A co 
będzie na jesień lub wiosnę? (lrocza 

; miejscowość zamieni się w cuchnące 
; zbiorowiska „czystości” z całego mia- 
į sta i dotąd zdrowotne przedmieście 
| przelstoczy się w wyziewy, któremi 
będziemy musieli oddychać. Nawet 

już dziś zwożą z ulic ziemię prze: 
, siąkniętą miazmatami, cóż będzie de- 
lej? 

| Z szacunkiem Wanda Brewińska. 

  

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 26 
b. m. Klacz Jerzy, (ll Raduńska 25), pra- 

| eownik warsztatów kolejowych stolarskich 
wskutek nieostrożności własnej doznał przy 
pracy obcięcia 3 palców | zgniecen'a lewej 
ręki. Klacza odwieziono do szpitala kolejo 
wego. 

— Karambol. Dn. 26 b. m. na placu 
' Katedralnym zderzyły się dwie dorożki sa- 
mochodowe. Wypadków z ludźmi nie było. 

— Krądzieże. Dn. 26 b. m. Czerwiń- 
ski Izrae), (Piaski 27) zameldował policji, 
že dn. 25 b. m. w godz. wieczorowych nie- 
znani sprawcy włamali się do mieszkania I 
skradii garderobę na sumę 320 zł. 

— W nocy z dn. 256 na 26 b. m. nie- 
znani sprawcy włamali się przez okno do 
łaźni Abrama Kancarowicza, (Trocka 20) I 
skradli 30 prześcieradeł | 20 poszewek ogól- 
nej wart. 200 zł. 

i — Вп. 26 bm. u Fiedorowiczowej Hele- 
ny, (Syberyjska 29), podczas jej nieobec= 
ności w mieszkaniu nieznani a” skradli 
garderobę I bieliznę wart. 600 zł. 

S$ KF 

— Dn. 26 b. m. skradziono u Michała 
Lewkowskiego, właściciela składu aptecz- 
nego przy ul. Mickiewicza 26, kilkanaście 
flaszek wody kolońskiej wart. 100 zł. 

Na prowincji. 

— Samobójstwo. We wsi Reduta, 
gm. Łyntupskiej, pow. Święcisńskiego po 
wiesił się mieszkaniec tejże wsi Pakuszto 
Antoni. Przyczyny samobójstwa narazie nie 
ustalono. 

— Koniokradztwo. Z pastwiska wsi 
Masłowszczyzna, gm. Mikołajewskiej, pew. 
Dzisn'eńskiego skradziono 2 konie A. Bala 
sza i K. Kozła. Sprawcy kradzieży nie ujęci. 

    

  

  

Teatr i muzyka. 
— Ostatnie przedstawienia ze- 

społu Teatru Polskiego. Dziś graną 
będzie w delszym ciągu świetna krotochwi- 
la Hennequin'a I Veber'a „Codziennie o 
5-ej” Wykonawcy ról głównych w csobach 
Z. Grabowskiej, Z. Molskiej, Z. Kuszłówny, 
M. Godlewskiego, K. Kijowskiego, L. Woł- 
łejki, St. Purzyckiego—są przedmiotem co- 
dziennych owacji ze strony publiczności. 

Teatr Polski czynny będzie jeszcze 
w dni klika, poczem aityści opuszczają 

ilco. 

— Teatr Letni. Dziś ukaże się po 
raz 4ty przemiła operetka Hervó'go „Nito- 
uche* — z Z. Kosińską w roli tytułowej i 
T. Wołowskim w roli Celestyna. Całość wy- 
wiera nadwyraz dodatnie wrażenie 

Codziennie odbywają się przygotowa- 
nia do wystawienia melodyjnej i barwnej 
operetki Falla „Słowik Hiszpański" z C Ce- 
lińską w roli tytułowej. 

— Wieczór baletowy w. Kwiat- 
kowskiej. W poniedziełek 31 b. m. od- 
będzie się w Teatrze Polskim wieczór ba: 
letewy W. Kwiatkowskiej z zespołem ucze- 
nie. 

Program składa się z tańców klasycz- 
nych, dostosowznych do muzyki Chopina, 
Bloona, Drigo, Rachmaninowa, Bobińskiego 
1 innych. 

Produkcje baletowe W. Kwiatkowskiej 
wywołały żywe zalnteresowanie. Bilety już 

  

я są do nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

  

  

  

Ruch wydawniczy. 
— „L'Est Europćen”. Ukazał się ze- 

szyt 4 (sierpniowy) miesięcznika „L'Est 
Europeen". Zawiera on treść następującą; 
W. Fablerkiewicz w artykule wstępnym 
mów! o jednym z najważniejszych momentów 
wojny ekonomicznej pomiędzy Polską a 
Niemcami a mianowicie o naszych stosun 
kach celnych z Rzeszą; J. Grzymała w ob 
szernym artykule informacyjnym oświetla 
stosunki polityczne w państwach bałkań- 
skich. H. F. Ulrichsen omawia położenie 
mniejszości duńskiej w Niemczech oraz 
mniejszości Niemieckiej w Danji. 5. Т. 
Gasztowtt daje garść szczegółów dotyczą- 
s przeszłości stosunków polsko-turec- 

ch. 
' „W numerze tym znajdujemy ponadto 
przegląd polityczny | ekonomiczny oraz 
sprawozdanie z dwuch dotychczas wyda- 
nych tomów dzieła Jana Kucharzewskiego 

! „Od białego caratu do czerwonego”. 
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Rozmaitości. 
Najjaśniejsza gwiazda. 

Jeden z amerykańskich astronomów 
zadał sobie trud, aby obliczyć jaka gwiazda 
na firmamencie niebieskim i:st najjaśniej* 
sza. Po długich obliczeniach deszedł do 
wniosku, że jest nią Doradus. 

Doraedus ma 9ą wielkość. 
Średnia jasność gwiazd jest pozcrna, 

to znaczy, że widzimy gwiazdę Doradusa 
z powodu wielkiej odległości nie tak jasno 
1 wyraziście, mimo faktu niezaprzeczonego, 
že jest ona najjaśniejsza. 

stronom Shapley określił jej odle 
głość od ziemi na 100.000 lat świetlnych. 
(Swiatło, jak wiadomo przebiega 300.000 kl. 
w jednej sekundzie. W jednym roku рга 
biega 9 z 12-oma zerami kilometrów). Do- 
radus jest tak od nas oddałony, że światło 
jego jakie widzimy w  teleskopie, wyszło 
przed 100.000 lat, i że może nawet już tą 
gwiazda przed setkami wieków zniknęła z 
flrmamentu, np. przemieniając się wskutek 
jakiegoś kataklizmu kosmicznego w mgła- 
wicę. My ją jednak jeszcze ciągie widzimy. 

Doradus, to najnowsza zdobycz astro- 
nomji, znajduje się w „magelańskiej chmu: 
rze* niedaleko konstelacji „małego węża 
wodnego" na południowem nieble. 

Fakt, że 100.000 lat musimy czekać 
zanim z tych odległości promień wysłany 
wywoła wrażenie światła na naszej siat- 
kówce, daje w przybliżeniu wyobrażenie 
jak wielkim I jak odległym jest Doradus, 
najjaśniejsza gwiazda w wszechświecie. 

— 

  

      

Gieida warszawska 

z d.27—VIII25 r.. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 25,60 25,53 25,41 
Dolary 5,73 5,70 5,72 
Holandja 210,00 210,50 20950 
Londyn — 27,50 27,27 27,13 
Nowy York 5,65 5,60 5,62 
Paryż 26,50 26,56 26,44 
Praga 16,60 16,47 16,41 
Wiedeń 73,28!/2 73,47 73,10 

Włochy 20,80 
Szwajcarja 108,75 
Stockholm 151 
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 
Poż. kolej. 85—80—85 
Pożyczka zł.  383,87!/a —396,25 — 394,06 
Poż. dolar. 75—76 
4:/8/o listy z. T. Kred. Z. przed, 19,17,90 
500 listy z. warsz. przedw. 16,25—16 
4/а % warsz. przedwoj. 12,50—12,25 
6*/0 obligacje rubl. 15 I 16 r.—6 zł. 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Dr. B. Oilsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

Jagiellońska Mr. 9, m. 3. 
Przyjmuje ad 9—10 rano. 

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

    

  

          

Jedyny na Kresach Wschodnich 

olski Aurtowy Suład Papieru 1 Natejałów iśmiernych 

+ „PAPIER“ » 2 
Wilno, Zawalna 13, Tel. 501. 

   
    

    
    

  

Poleca detalistom i spółdzielniom na sezon szkolny 
duży wybór materjałów szkolnych: zeszyty i bruljony 
od najtańszych, kałamarze, ołówki, farbki i t. p. po 
cenach niskich. 

„ Wyłączna sprzedaż wyrobów Tow. Akc. 
Mirkowskiej fabryki papieru. Fabryczna 
sprzedaż wyrobów fabryki chemicznej M. 
Leszczyński i S-ka Sp. Ake. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych 
artykułów introligatorskich. 

  

  

Nie trzymajcie Pieniędzy w domu. Lokujcie Oszczędności 
w Pocztowej Kasie Oszczędności 

Wszystkie urzędy Pocztowe w Państwie przyjmują wkłady i wydają 
książeczki oszczędnościowe 

Pocztowej Kasy Oszczędności 
Wkłady oproceniowane w stosunku 9 proc. dziewięć złctych od stu 

rocznie. Właściciel książeczki może w każdym urzędzie Pocztowym pod- 
nosić bezzwłocznie sumy do 20 złotych dzlennie. Wyższe sumy podnosić 
można w Urzędach Pocztowych po przesłaniu do P.K.O w Warszawie, 
Jasna 9, wypowiedzenia ze wskazaniem Urzędu Pocztowego, który wy- 
płatę ma pskutecznić, Kasy P. K. O. w Warszawie wypłacają bezzwłocz- 
nie sumy bez ograniczenia Ich wysokości. Właściciel książeczki żadnych 
podatków z tytułu posiadanych oszczędności lub pobieranych procentów 
nie płaci Korespondencja z P. K. ©, wcjną jest od opłat pocztowych. 

Najniższy wkład na książeczki wynosi 1 ałoty. 
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Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom i Przemysłowcom 
poleca się 

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

Podania, oferty, kosztorysy, utwory literackie 
przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bardzo przystępne. 
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Przeczytaj i powiedz o tem znajomemul 

! DARMO! 
Iięgę Handlowo - Przemysłowa - Informacją 

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

Wileńskich lub zamiejscowych 

za pośrednictwem 

Mitra Reklamowego Stefana Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 1, telef. 82. ; 

OKAZJA NADZWYCZAJNA!   NO   
LIE imięniu wspólmiaścięjali dózał Baterawiaz. 

sz od | 
Uczniów 45“ ki. 

przyjmę na stancję z kompie- 
tnem utrzymaniem. Opieka rodzi- 
cielska, pomoc w naukach i lekar- 
ska zapewnione. Dom chrześcijań- 
ski, inteligentny. Pokoje ładne, duże, 
widne. Wiadomość: ul. Mickiewicza 5, 

т. 3 ой 10 — 12 1 14 —17. 
Telefon Nr. 335. 

  

Do wynajecia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

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

skiego od 9 do 3 po poł. 

PORZ BASKET da 
POPIERAJCIE L.O.P.P. 

  

LT 
do kompletu dziewczynek 
w wie-u od lat g—10 po- 
szukuje silę kilka dziew- 
czynek. Przygotowanie do 
wstępnej i pierwszej kla- 
sy, muzyka, francuski. 
Staranna opieka, dosko- 
nałe odżywianie. Warun- 
ki przystępne. 3 

Bližszych Informacji u- 
dziela się Ofiarna 2, m. 
16, do 12 w połud. I od 
3—6 p. p. 

Nolne mieszkania 
pokoje, stancje, pensjo- 

naty, ogłaszajcie za po- 

średnictwem Blura Re- 
klamowego St. Gra 

bowskiego Wilno, Gar- 
barska 1, tel. 82. Układ 
ogł. szeń, informacje bez- 
płatnie, bezinteresownie 

Oferty zapewnione 

  

    
  

MASZYNY | 
do szycia „Kasprzyc- 
kiego" uznane za najle- 
psze od lat 45 nagrodzone 
wielkiemi złotemi meda- 
lami ulepszone bębenko- 
we z aparatem do haftu, 
Tanio polecają Hurtowe 
Składy Fabryczne The 
Kasprzycki Company Mar- 
szałkowska 153 felefon 
104-51, Chłodna 28, tele 
fon 11351. Dogodne 
warunki spłaty. Prowincja 
zamawiać może listownie 

w Warszawie. 

Prime 
uezni Ba raleszkanie 
z całkowitem utrzyma 
niem. Poważna i tro- 
skliwa opiekę zapew- 
nia. (Jl. Śniegowa 7-2. 

Kulesza, 

    

Zgubiono 
książkę wojsk. na imię 
Feliksa Kazimierczuka 

wydaną przez P. K. Ц. 
Wilno, unieważnia się, 

  

Jak żyć? | 
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 od 
12—7. Protokuły, ode 
zwy, podziękowania naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafolog.  Szyller-Szkol- 

nik, Piękna 25 34. 

  

Baczność! 
80 — 50 złotych może 
zarobić każdy dziennie 
obejmując zastępstwo. 
Zastępstwo oddaję także 
@1а generalnych agentów 
na całe powiaty. Facho- 
wa znajomość niewyma* 
gana. ofertą przesłać 
1 zł. celem wysłania pro- 
spektów. H. Spychalski, 

  

  

  Toruń, Strumykowa 15. 

Z6IBIŁEŚ 
dowód <Os0hi$, kę, e kę, Jlub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wiieńskim. 

  

Rutynowana 

laczycielka 
Btudentka uniwersyjety 

udziela lekcji i korepety- 
cji w zak:esie kursu szkół 
średnich Specjalność: ję- 

zyk polski najnowszą 
skróconą metodą dla ob 
cgkrajowców — Poledyń: 
czo lub w komplętąch, 
Wiadomość ul. Moniu- 

szki Ne 8 m. 4. 

(z. Czytelników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniac firmy ogła- 
szające się w -Kurjerze 

Wileńskim*, 

(AEK Вие 

Inžynier 

Midowniczy 
dla uzyskania kredy- 
tu budowlanego przez 
Komitet Rozbudowy 
miasta Wilna udziela 
wszelkich inform., po: 
mocy i wykonuje pro- 
jekty, zdjęcia z natu» 
ry budynkow, opisy 
techniczne, kosztory- 
sy i t.p. ul. Żeligow- 
skiego Nr. 1 m. 27 
(4 te front. wejście od 
rogu ul. ZPN 
Od g. 10—2 i 4— 
Tamże przepiyswanie 
na maszynie i odbija- 

nie planów.| 

  

Bruk, „Amx“, zeligowzkiege 1. 
   


