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

W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- przyjmują: Księgarnia 
pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, telef. 82, J. Karlina, 

| wszystkie biura reklamowe w kraju 1 zagranicą. I 

  

  

Uwaga! 

Prenumeratę i ogłoszenia 

Niemiecka 22, telef. 605, 

* NA 

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 %—6w. 

  

  

Cena ogloszeń: 

  

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. | 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca, 

  

SEZON SZKOLNY 

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

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

  

  

Księgarnia Gebethnera i Wolffa i S-ki w Wilnie 
ul. Mickiewicza Ńr. 6. 

poleca: Podręczniki szkolne dla średnich zakładów naukowych i szkół powszechnych. 

  

    
Sytuacja polityczna we francji. 

(Korespon. 

Paryż, w sierpniu. 

Obserwujemy we Francji od pew 

nego czasu ciekawe zjawisko: kie: 

runki radykalne w kraju i społeczeń- 

stwie rosną na sile i znaczeniu, sze- 

rzą się i zagarniają coraz większą 

ilość obywateli. Dowodem tego są 

wszystkie wybory do rad general- 

nych, z których każde kończą się co- 

raz większem zwycięstwem kartelu 

lewicowego, jak to było np. 19 i 26 

lipca. A jednocześnie w Izbie kartel 

lewicowy rozpada się, rząd na nim 

oparty słabnie, chwieje się i docho- 

dzi do takiego paradoksu, že Istnie- 

nie swoje zawdzięcza głosom prawi: 

cowej opozycji, jak to było na ostat 

niem  przedferyjnem posiedzeniu Iz- 

by, kiedy budżet p. Caillaux uchwa- 

lała mieszana większość bloku na- 

rodowego, grupy p. Loucher'a, części 

radykałów i republikanów socjalistów 

przeciw socjalistom i części radykałów. 

Wreszcie zakończony tylko co 

kongres socjalistów francuskich po* 

prostu odmówił większością 2332 

głosów przeciw 559 poparcia rządo- 

wi p. Painlevego. 

Sytuacja wymaga rychłego wyjaš- 

nienia i „reparacji”. Natychmiast po 

zebraniu się Izb będzie musiała na- 

stąpić akcja polityczna, do takiej „re- 

paracji* dążąca. 

Sytuacja ta dziwna i niespodzia- 

na pochodzi z dwóch przyczyn. Jad- 

ną z nich jest kryzys finansowy, któ: 

ry leczy p. Caillaux środkami nie 

aprobowanemi przez socjalizm. Dru- 

ga przyczyna — to wojna marokań- 

ska. Obie one zresztą łączą się ze 

sobą i przeplatają, potęgując jedna 

drugą. 

I tu właśnie warto rozejrzeć się 

w tem, jak Francja przeciętna trak- 

tuje swoją politykę kolonjalną, która 

wymaga obecnie od kraju ofiar krwi 

i mienia, powodując ciężki kryzys 

wewnętrzny i powstrzymuje normalną 

ewolucję polityczną Ill Republiki. 

Niepowodzenia w polityce kolon: 

jalnej Francji z Marokka przerzucily 

się na Syrję. Niema w tem zresztą 
mic szczególnie zatrważającego, bo 

przy rozszerzeniu kolonji muszą być 

starcia i czasowe niepowodzenia. 

Nowem w tych faktach jest to, że 

Francja prowadzi czynną politykę ko* 
lonjaloą, realizując możliwości, które 
jej narzuciła wielka wojna. 

Algier był dawno pacyfikowany, 

własna). 

| Indo — Chiny były nieruchome. Ill cia 
"republika była daleka od wszelkich 

fawantur i przedsięwzięć «w rodzaju 

j cesarstwa Meksykańskiego. W swoim 

"czasie Clemenceau, obalił Jules'a 

(Ferry'ego za niepowodzenia kolon-; 

(jalne. Los chciał, że twór tego właś- 

tnie p. Clemenceau w traktacie wer: 

salskim narzucił Francji nową polity- 

kę kolonjalną. 

Naturalnie, ani ustrój republikań- 

ski, ani dmokracja same przez się 

nie przeciwstawiają się polityce Ко- 

lonjalnej, ale w pewnym stopniu ha- 

muje ją charakter narodowy Francji. 

Francuzi dawno odstąpili Angli- 

kom lndje, Kanadę, Egipt, a w Afry- 

ce Północnej, stanowiącej jakby ciąg 

dalszy metropolji ograniczyli się do 

polityki wojskowo = administracyjnej, 

oddając inicjatywę gospodarczą. ra- 

czej Włochom. 

Francuzi to przeważnie naród do- 

matorów. Nasyceni dawną kulturą 

i zamożnością, nie są wypychani z 

kraju przez przeludnienie, ańi przez 

ducha awantury i hazardu. Stara kul- 

tura daje Francji ogromną rentę na: 

rodową — przeciętnego dobrobytu. 
Jedyna troska Francji — to bezpie- 

czeństwo.  Zabiezpieczenie granicy 

paktami, zabezpieczenie starości — 

rentami, 

Zwycłęstwo otworzyło nagle przed 

tym narodem bezpieczeństwa niezna- 

ne i pociągające przestwory, ale w 

masie naród francuski do nich nie 

ciągnie. Budzą się tam dawne in- 

stynkty Gallów — twórczych i przed- 
siębiorczych koczowników; znajdują 

one wyraz w epatującej nieraz „les 

bourgecis* akcji Afrykańczyków, jak 

zwą marszałka Lyauteya i całą pleja- 

dę jego cywilnych i wojskowych 

współpracowników. 

Ale ten budzący się instynkt nie 

ma zbyt sprzyjających warunków do 

realizacji swych planów. Brak fundu- 

szów. Rząd francuski musi wykazy* 

wać ogromną umiejętność, aby oca- 

lić sytuację finansową, spłacać długi, 

utrzymywać walutę od spadku. I stąd 

narówni z dążeniem do wyzyskania 

możliwości kolonjalnych, które otwo- 

rzył traktat wersalski, widzimy rów» 

nież dążenie do osłabienia się tych 

tendencji. 

Oto głębokie podłoże obecnej 

sytuacji politycznej we Francji.   

  

Księgarnia A. G. SYRKINA u Ullnie ul. Wielka 14 
NA SEZON SZKOLNY 1925—26 r. 

POLECA podreczniki szkolne: dla wszystkich zakładów naukowych. Materjały piśmienne w wielkim wyborze. 

Obstalunki zamiejscowe uskutecznia. się odwrotną pocztą. 
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'G. P. U. przesiedział około miesiąca, został następnie wywieziony do „ci- 

P. S. spisy podręczników używanych w szkołach posiadamy na miejscu. 
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Wyjątkowa okazja. 
Od dnia 2-go września T. bi wyprzedaż towarów kolo- 

njalno-spożywczych w hurtowni Spółki Akcyjnej „PAC* 
Biskupia 12. 

Ceny niżej hurtowych. 

Wyprzedaż trwać będzie dwa tygodnie. 

Powrót porucznika Rontomańskiego z Koszowj 
Jak się dowiadujemy, poruczn. Stefan Rondomański wrócił wczoraj 

do Wilna po dwumiesięcznym pobycie w Rosji Sowieckiej, porwany swego 

czasu w prowokacyjny sposób przez wysłanników G. P. U. Perypetje, jakie 

przechodził por. Rondomański, przedstawiają się w następujący sposób. 

Porwany i odwieziony do Mińska, gdzie w piwnicach tamtejszego 

chego” więzienia dla ważnych przestępców na Łubiance w Moskwie, skąd 

dnia 24 sierpnia został przetransportowany do miejsca pobytu komisji mie- 

szanej polsko-sowieckiej w Jampolu Wołyńskim. 
Przez cały czas pobytu swego w więzieniu mińskiem, jak i w mo- 

skiewskiem por. Rondomański był najkompletniej izolowany. Nie wiedział 

np. nic o tem, że por. Mączyński też znajduje się w Rosji Sowieckiej. 

Traktowanie por. Rondomańskiego ze strony władz sowieckich było 

takie, że dopiero na skutek pięciodniowej głodówki w „cichem” więzieniu 

w Moskwie, otrzymał pierwsze wiadomości, dlaczęgo właściwie został po- 

rwany. Otóż bolszewicy zarzucali mu kilkakrotne przechodzenie na tamtą 

stronę w celach szpiegowskich, za co grozi kara śmierci. Jak ważnym 

w mniemaniu bolszewików przestępcą miał być por. Rondomański, wska: 

zuje fakt, że już po pięciodniowej głodówce, zaczęto się z nim liczyć. 

(Mniejszyra przestępcom bolszewicy głodoweć aż do śmierci nie przeszka- 

dzają, np. niejaki Kowalski wziął rekord w głodówce, nie używając pokar: 

mów przez 36 dni). ' ‚ 

Badany był około 25 razy, przeważnie w czasie snu i to nagle. Sy- 

stem badania można określić słowami: „Dookoła Wojtek”. 

Do więźniów w okresie badania stosuje się system „eichych” wię- 

zień, celem doprowadzenia do ostatecznego stanu zdenerwowania, wywo- 

łanego zatraceniem pojęcia o czasie. To znaczy w więzieniach takich nie 

wolno porozumiewać się inaczej, jak tylko szeptem. Na korytarzach roze- 

słane dywany dla stłumienia kroków, okna zabite szczelnie, dzień i noc 

pali się światło, posiłek dawany jest w różnych porach. Ż tych powodów 

więzień nie zdaje sobie sprawy, jak długo siedzi i kiedy na dworze panuje 

noc i dzień. 
Charakterystycznem jest, że por. Rondomański był badany dziwnym 

zbiegiem okoliczności przez wyższego urzędnika G. P. U. niejakiego Pillar 

von Pilchau, który przy zdobyciu Wilna w 1919 roku, był wzięty przez 

polskie wojska przy pracy kulomiotem, jako komunistyczny „towaryszcz" 

i następnie, jako taki był odesłany do Rosji. Badał go po polsku, mó- 

wiąc że rosyjskiego języka nie rozumie. 

Po przyjęździe por. Rondomańskiego do Jampola, stosunek bolsze- 

wików do niego zmienił się odrazu, Zaczęto go tytułować „Panom paru: 

czykom” i gwałtownie odżywiać, by poprawić wygląd więźnia. Karmiono 

go pięć razy dziennie, wszystko smacznie a nawet wytwornie podane, 

przyczem zapytywano go nawet, jakie wina pija do obiadu. 

Na komisji wolno por. Rondomańskiemu było wypowiedzieć tylko 

swą chęć lub niechęć powrotu do Ojczyzny, bez bliższego badania, przy- 

czyn i szczegółów porwania. 
W piątek 28 sierpnia został odwieziony w towarzystwie kapitana Ro- 

gowskiego, członka naszej Komisji, oraz bolszewickiego jenerała von Deh- 

mitz przedstawiciela ze strony Sowieckiej do granicy, skąd chory i wyczer- 

pany powrócił do domu. 
a z 

„Położenie walutowe. | 
Według nadeszłych wczoraj w południe wiadomości na rynku, walu- 

towym zarówno wewnętrznym, jak i rynkach zagranicznych, sytuacja dla     złotego jest utrzymana i spokojna. Z giełd gdańskiej, wiedeńskiej i ber- 

lińskiej donoszą o dalszym zwiększaniu się zapotrzebowania złotego dla 

A. B. Įcelėw importowych. 

  

D-r Witold Kiežun 
powrócił I wznowił przyjęcia. 

Choroby węwnętrzne — 
specjalnie płucne. 

Naświetlania sztucznem słońcem górskiem. 
Od 4 do 7. 

Garbarska Nr. 5 m. 3. 
  

Ola nrzątej się młodzieży 
| Kapelusze 

Czapki 
Fartuszki 

Pończochy 
Sweatry 

Wstążki 
Teczki do książek 
Trykoty i pantofle 

do gimnastyki 
alosze ‚ 

poleca О. КАШС2 
Wilno, ul. Zamkowa 8. 

Wiadomości polityczne. 
Dziś w Paryżu otwarty 

będzie 24-ty powszechny 
Kongres Pokoju. 

Posiedzenie inauguracyjne odbę* 
dzie się o godz. 3 po poł. w wielkim 
amfiteatrze Sorbony. Przemówienia 
mają wygłosić liczni mówcy, wśród 
nich Edward Herriot, prezes francu- 
skiej izby deputowanych, który bę- 
dzie przewodniczyć na kongresie, w. 
otoczeniu ministra oświaty de Mon- 
zie, przewodniczącego Reichstagu 
Loebe, pierwszego  wiceprzewodni- 
czącego senatu belgijskiego Lafon- 
taine i wiceprzewodniczącego bulgar- 
skiego Sobranja Wazowa. 

Na kongresie 800 delegatów re- 
prezentować będzie: z górą 20 naro- 
dowości. Porządek dzienny kongresu 
przewiduje na pierwszem miejscu 
obrady nad sprawą protokułu, doty- 
czącego regulowania zatargów między- 
narodowych w drodze pokojowej. W 
dalszym ciągu omawiane będą ‘$рга- 
wy bezpieczeństwa i rozbrojenia, 
sprawy ekonomicznej organizacji 
międzynarodowej, sprawy, dotyczące 
aktualnych zagadnień politycznych, 
wreszcie propagandy na rzecz po- 
koju za pośrednictwem wielkich orga- 
nizacyj międzynarodowych oraz zrze- 
szęń młodzieży. 

    

Stały Trybunał mię* 
dzynarodowy sprawied- 
liwości zakomunikował 
półoficjalnie prasie, że 

niemiecki charge d'affaires w Hadze 
wniósł w dn. 25 b. m. do stałego 
Trybunału nowe żądania rozpatrzenia 
sprawy przeciw Polsce w przedmio: 
cie dwóch posiadłości ziemskich na 
polskiej części G. Sląska, co do ktė- 
rych rząd polski wyraził przekonanie, 
że winny być przejęte na rzecz pań- 
stwa. Rząd niemiecki proponuje spra- 
wę dołączyć do skargi z dn. 15 maja 
r. b., która rozpatrywana już była i 
co do której nastąpiła już decyzja 
przedwstępna Trybunału w dn. 25 
b. m. Rząd niemiecki jest zdania, że 
wywłaszczenie na rzecz państwa pol- 
skiego  zakwestjonowanych przez 
Niemcy majątków na G. Śląsku, nie 
odpowiadały konwencji genewskiej, 
dotyczącej G. Śląska. 
Odezwa Związek narodowonie- 

kacjomali- Baa wydał RZE 
w mie- podpisaną przez ich przy- 

« mieckich. wódcę hr. Goltza w poro* 

Nowa skarga 
Niemców w 

Hadze. 

  

{ 
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zumieniu z delegatami i przywódcami 
wszystk. najważniejsz. związków naro- 
dowo-niemieckich treści następującej: 

Francja żąda poszanowania trakta- 
tów, my żądamy ich usunięcia, po- 
nieważ dyktowane są one nienawi- 
ścią całego świata w stosunku do 
nas i zarzucają nam wywołanie woj- 
ny światowej, kiedy Niemcy są nie- 
winne. To samo tyczy się projektu 
Dawesa, który powinien być przekre- 
ślony. Rząd Rzeszy, któryby choć 
cokolwiek odstąpił od zastrzeżeń nie- 
mieckich wyrażonych w naszej odpo- 
wiedzi z d. 20 lipce, musiałby być uwa- 
żany przez nas za rząd nie narodowy. 

W punkcie drugim Francja żąda 
rozbrojenis, kierując się analogiczne- 
mi żądaniami, z jakiemi występowała 
przed 100 laty. To są żądania ludzi, 
któremi powinniśmy pogardzać i nie- 
nawidzieć. Jest to obowiązkiem na- 
rodowym Niemiec. Ządamy odrzuce- 
nia paktu gwarancyjnego, odrzucenia 
wstąpienie Niemiec do Ligi Narodów 
i odrzucenia noty rozbrojeniowej, 
ponieważ te wszystkie żądania dążą 
do zrobienia z nas niewolników na- 
szych nieprzyjaciół. 
  

  

List balti | 
Łotwa. 

Heca antysemicka. 
Miejscowi faszyści napadli w Rydze 

na przechodzących główną ulicą kilku 
Żydów, których dotkliwie obito. Podo- 
bne zajście miało również miejsce i 
w miesteczku Warklanach, gdzie do- 
szło do bójki iniędzy studentami i mło- 
dzieżą żydowską. 

2 Rosji Sowieckiej 
„Uświadamianie” włościan. 
Prasa zamieszcza list otwarty cen- 

tralnegc komitetu partji komunįstycz- 
nej do wszystkich członków i orga- 
nizacyj komunistycznych. List poś- 
więcony jest sprawie pracy wśród 
włościan. Nswolując do tej pracy, 
C. K. przypomina decyzję 14 konfe- 
rencji o delegowaniu 
agitatorów, 2,000 politycznych pra- 
cowników komunistycznych, i 1,000 
instruktorów. 

    

    

Teatr Letni 

Występy 
С. Celińskiej i T. Wołowskiego 

Dziś po raz ostatni 

Wściekły lotnik 
operetka-wodewil Taurosa. 

Jutro — premiera 

Słowik hiszpański 
operetka Falla. 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

Teatr Polski 

W piątek 4 września 
pierwszy występ znakomitego artysty 

A. Fertnera 

w komedji Kiedrzyńskiego 

„Ałajszczęśliwszy 1. Ludzi” 
Początek o godz. 8 m. 15 w. 

CE cz 0: 

Lwędrówkipo szerokim świec 

na wieś 3,000! 

Rokowania polsko-litewskie. 
KOWNO. Na posiedzeniu komisji dla spraw zagranicznych sej: 

mu litewskiego, specjalnie zwołanej, minister spraw zagranicznych Czar 
neckis, złożył sprawozdanie co do rokowań z Polską w kwestji spławu po 
Niemnie. 

Opozycja zarzuciła ministrowi, że składa sprawozdanie zbyt pózno, 
gdyż już po nawiązaniu kontaktu z Polską i mianowaniu delegacji. 

Uważając rokowania z Polską za zbyteczne i mogące doprowadzić do 
niepotrzebnych komplikacji politycznych dla państwa litewskiego, ludowcy 
złożyli odpowiedni wniosek, który został jędnak odrzucony. 

m 

Paszport zagraniczny 500 złotych. 

D.31 sierpnia weszła w życie uchwała Komitetu Ekonomicznego Mini- 
strów i cdpowiednie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w spra- 
wie podwyżki cen na paszporty zagraniczne. 

Wobec tego jednorazowy paszport zagraniczny, ważny na 3 miesiące, 
kosztuje 500 złotych, paszport wielokrotny ważny 6 miesięcy — 1500 zł. 

Niewątpliwie powstrzyma to niepotrzebne wyjazdy zagranicę. 

    
  

  

Niemieckie rachuby. 
„Echo de Paris” omawiając sprawę paktu bezpieczeństwa, stwierdza, 

że niemiecka polityka w ostatnich czasach odznacza się szczególnie dwu- 
licowością. Nowa postawa Niemiec w sprawie rozbrojenia nie oznacza by- 
najmniej gotowości Niemiec do rozbrojenia się, lecz raczej wykazuje ten- 
dencje pozbycia się za wszelką cenę, czemprędzej, komisji kontrolnej, 
ażeby móc na nowo przeprowadzić później zbrojenia. Nawet przystąpie- 

mie Niemiec do Ligi Narodów jest drugim etapem manewru 'niemieckiego. 
W dniu, w którym Niemcy przystąpią do Ligi Narodów delegacja 

niemiecka zacznie zaraz podkopywać cały gmach Ligi Narodów. W ofi- 
cjalnych niemieckich kołach rządowych przyznają się cynicznie, że Niemcy; 
zażądają, jako członek Ligi Narodów, ażeby wszelkie sporne kwestje; 
zostały załatwione przez mieszany sąd rozjemczy. Do takich kwestyj Niem- | 
Cy zaliczają traktat wersslski, sprawę długów wojennych, mandatów kolo- | 
njalnych, oraz zmiany granic. z 

i Między innemi Niemcy zażądają, jako członek Ligi Narodów, także 
| zupełnego rozbrojenia, a mianowicie zredukowania armji francuskiej do | 
100.000, a armji polskiej do 50.000. ' 

Gdy Niemcy osiągną pewne pozytywne wyniki przy pomocy Ligi Naro- 
dów, przejdą one wówczas niewątpliwie do rozbicia gmachu Ligi Narodów. | 
Francja byłaby już w tym okresie rozbrojona a na czele Niemiec stałby 
jeszcze nadal rząd nacjonalistyzny, oraz minister wojny, który się nie 
zmienia przez kilka lat. Wtedy Niemcy wywołałyby niewątpliwie konflikt 
zbrojny o zmianę granic na wschcdzie Europy, którego naturalną konse- 
kwencją byłaby wojna z Polską. Pakt bezpieczeństwa okazałby się oczy- 
wiście bez wartości, jeżeli Liga Narodów przestałaby istnieć. 

    į 

  

  

Zerwanie rokowań Sowiecko- 
niemieckich. 

„Wiener fllgemeiner Zeitung” donosi z Berlina, że rokowania so: 
wiecko-niemieckie w sprawie traktatu handlowego będą prawdopodobnie 
zerwane. Rząd sowiecki cofaął wszystkie dotychczas przyznane już rządowi.   

| 
niemieckiemu koncesje. Krok ten wywołuje wrażenie, że rząd sowiecki dą- } 
ży ze względów politycznych do zerwania rokowań. | 1 

W kołach niemieckich sądzą, że Sowiety pragną wywrzeć nacisk na 
rząd niemiecki w kierunku niezawierania przezeń paktu gwarancyjnego ' 
i niewstępowania Niemiec do Ligi Narodów. i 

1 
    

i zagranicy. 

Požyteczna akcja. 

W Wielkopolsce podjęto badanie 
stanu zdrowotnego dziatwy szkolnej 
po wsiach i miasteczkach. 

Fikcja przeprowadzona w szeregu 
powiatów dała wyniki nader intere- 
sujące. Dla przykładu przytoczymy 
stan, stwierdzony w pow. szamotul- 
skim. Ż ogólnej liczby 7610 dzieci 
szkolnych przedstawiono do badania 
lekarskiego 7009 dzieci, z których u- 
znano za zdrowe dzieci 5865. Z po- 
zostałych: 47 było zawszonych (jakiż 
musi ich być odsetka w po- 
wiatach Polski  wschodniej;) 237 
cierpiało na choroby skórne, 107 
na choroby oczne, 36 na żołżec, 39 
na choroby płuc i kanałów oddecho- 
wych, 47 na choroby zębów, 8 na 
ciężką anemję i aż 249 na cierpienie 
serca i ogólne osłabienie. Dzieci u- 
łomnych stwierdzono 22, głuchonie- 
mych 2, umysłowo upoštedzonych 24. 
Byłoby ze wszech miar pożądane, 
by podobną akcję zorganizowano na 
całym obszarze Rzpltej i podjęto, jak 
się to dzieje w Wielkopolsce, syste- 
matyczna pracę laczniczą na jej pod- 
stawie. 

Z zagranicy. 
Skutki powodzi w Jaąponji. 

Nadchodzą szczegóły o ostatniej 
katastrofie powodzi, która nawiedziła 
znowu Japonję. Oprócz 40.000 do- 
mów zrujnowanych w Tokjo, w Jo- 
kohamie stoi pod wodą 10000 do- 
mów. W niektórych miejscowościach 
wskutek powodzi usunęła się ziemia, 
co spowodowało wykolejenie się 'kil- 
ku pociągów. Notowane już są ofiary 
w ludziach. 

Cudzoziemcy we Francji. 

Paryż staje się od czasu wojny 
młastem coraz bardziej międzynaro- 
dowem. Np. w zakładach automobi- 
lowych Renault, w dzielnicy Batignol- 
les, na 20.000 robotników liczą 3.000 
Węgrów, 2.000 Włochów, 560 Rosjan, 
410 Polaków etc. etc. To samo я 
zakładach Citroen'a. 

A dalej w szkołach paryskich 
znajdują się legjony dziatwy ze wsżyste 
kich krańców świata: z Rumuniji, 
Grecji, Hiszpanji, Włoch etc. 

Szkoła miejska przy ul. Keller li. 
czy np. na 242 uczniów, 117 cudzo- 
ziemców. W jednej ze szkół w dziel- 
nicy ratusza wszystkie uczennice w 
liczbie 173 są narodowości obcej. 

Na ogólną liczbę 290.000 uczniów 
i uczennic w szkołach początkowych 
depariamentu Sekwany t. |. Paryża 
z bliższymi i dalszymi przedmieścia- 
mi, przeszło 7 proc. t. j. 23.000 jest 
niefrancuzów. 

Towarzystwo oświaty p. n. Ogni- 

i — 

mouwements migratoires de 1920 a 
1923". Obejmuje ona dane rzeczowe 
i statystyczne o ruchach przesiedleń- 
czych na całym świecie w przeciągu 
wymienionego w tytule trzechlecia. 
Z podanych w księdze tej informacji 
wynika niezbicie, że pomimo wszel- 
kich utrudnień  migracyjnych, tak 
formalnych jak materjalnych, pęd ku 
zmianie miejsca pobytu i zarobko- 
wania stale się zwiększa, łamiąc 
wszelkie przeszkody. Wpływa na to 
niewątpliwie i pewien niepokój du- 
chowy powojenny, ale w rzędzie 
pierwszym trudności gospodarcze, z 

|któremi walczy liczny poczet peńste”, 
jzwłaszcza europejskich. Wystarczy 
jzaznaczyć, że gdy w r. 1922 liczba 
|emigrantów z Europy za Ocean wy- 
i nosiła osób 555.241, w r. 1923 liczba 
jlch zwiększyła się do 869.857. 

Wśród krajów uwzględnionych w 
wymienionej pracy znajduje się rów 
nież Pclske. 

оп Karola Aamyslowekiego 
Zmaił w Chomęciskach w Lubel- 

skiem i pogrzebany został w Starym 
„Zamościu przy udziale licznych tłu- 
mów włościan okolicznych znany dy* 

rektor orkiestry Karol Namysłowski. 
Licznie zebrani wieśniacy, oddali hołd 
pośmiertny twórcy zespołu w strojach 
ludowych, złożonego z lubliniaków, 
który przez długie lata cieszył ucho 
melodjami polskiemi i dziarskiemi 
tańcami. 

Znaną była orkiestra Namysłow- 
skiego z niewymuszonej fantazji i 
temperamentu w grze, tu w Wilnie 
pamiętamy ją dobrze, gdy wygrywała 

;w czasie wystaw rolniczych, ograni* 
czona srogiemi i śmiesznemi zakaza- 
mi wileńskich gubernatorów, odno: 
śnie nie tylko do melodji narodowych, 
ale i strojów „polskich”. Zdjąć więc 
musieli muzykanci swe charaktery- 
styczne czapeczki, a sukmany ukryć 
za wysokim poręczem estrady. 

Te szykany tem większy wywo- 
ływały zapał i sympatje, oraz grzmot 
„oklasków po każdym mazurku, co, 
jako  niebezpieczoa manifestacja, 
wzbudzało obawy tchórzów i niepo- 
kój władz. 

Śmieszne czasy! 

    

  

  

    

„Samobójstwo rzy morderstwa 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Będąc przešwiadczona, że syn 
mój nie popełnił samobójstwa, lecz 

jzostał zamordowany, a w ubóstwie 
„swojem nie mając środków na do- 
'chodzenie ciężkiej mojej krzywdy, 
pozwól, Sz. P. Redaktorze, iź za po- 

  

Z całej Polski. 
Katastrofa kolejowa w Tryszo: 

wie. 

Dnia 31 b. m. o godzinie 1 m.45 
w nocy na stacji Tryszów wjechał 
pociąg osobowy na stojący na torze 
drugim pociąg towarowo-osobowy, 
wiozący słuchaczów wyższej szkoły 
wojskowej. 

Wkrótce po wypadku wyjechał na 
miejsce katasrofy pociąg ratunkowy 
z komisją, która przystąpiła niezwłocz- 
nie do zbadania przyczyn wypadku. 
Stwierdzono, że powodem katastrofy 
było złe nastawienie zwrotnicy dla   pociagu oscbowego. 

Uszkodzeniu i wykolejeniu uległy 

nie ze względu na „anno santo”. 
Tam też kierujemy swe kroki. » 

| Towarzyszący nam przewodnik 

trzy wagony pociągu osobowego, o- 
raz wagon służbowy i platforma z ła- 
dunkiem samochodu, pociągu osobo- 
wo: towarowego. Pozatem uszkodzone 
są parowozy obu pociągów. 

Z podróżnych jedna osoba ciężko 
ranna, zaś 10—kontuzjowanych. Nor: 
malny ruch pociągów wznowiono o 
godz. 8.30 rano. 

Kobieta — prezesem straży 
pożarnej. ' 

W Gonkowicach pod Piotrkowem 
prezesem stražy požarnej zostala p. 
E. Turobojska, miejscowa działaczka 
społeczna. Jest to w Polsce pierwszy 
fakt wyboru kobiety na podobne 
stanowisko.   

Późniejsza rozbudowa kościoła. 
zwłaszcza wielki barokowy front za» | 
słonił wspaniałą kopułę, tak, że pię- | 

sko francuskie (Foyer Francais) do- Średnictwem poczytnego Twego pis- 
kłada usilnych starań, aby przy po- į ma zwrócę się do ludzi dobrej woli 
mocy szkoły i wykładów wieczoro- o pomoc. 
wych przyśpieszyć proces odnarodo- | Chodzi mi o uzyskanie środków 
wienia obcych przybyszów. Udaje mu na adwokata, któryby zajął się moją 
się to w pewnej mlerze, zwłaszcza | sprawą, dopomógł organom śledczym 
tam, gdzie dzieci obcokrajowców u- do wykrycia prawdy i ewentualnie 
częszczają do szkół francuskich. W r. | wystąpił z akcją cywilną przeciw mor- 
1924 Foyer Francais przyczyniło się 
do naturalizacji 3.000 obcokrajowców 
z rodzinami jako obywateli francu- 
skich. 

Międzynarodowy ruch migra- 

cyjny. 
Nakładem i stereniem Międzyna- 

rodowego Biura Pracy przy Lidze 
Narodów ukazała się niezwykła i dla 
nas interesująca praca p. t. „Les 

Piotra płonie dniem i nocą 95 lamp 
bronzowych. Podwójne schody mar 
murowe wiodą w dół i tam w posta- 

Przyjazd do Wiecznego Miasta. — objaśnia, że już za Konstantyna Wiel- 
Z dziejów budowy kościoła św.Plo. kiego rozpoczęto w Rzymie budowę 
tra.— Monumentalne dzieło Michała kościołów, których liczba dosięga 350 
Anloła.—Wnętrze bazyliki I grób św. obecnie. Konstantym na prośby pa- 
Plotra. — Wędrówka po pałacu Wa. pieża Sylwestra wzniósł przedewszyst: 
tykańskim. — Nieprzebrane skarby kiem i to przy Watykanie kościół św. 

sztuki. Piotra, mający być również grobow- 

kność jej ksztełtu ocenić można tyl-! wie klęczącej widzimy piękny posąg 
ko z odległości. Kosztowna | ciężka / Piusa VI, dłuta Lanowy. Rozliczne, 
kolumnsda Bernini'ego ujęła plac | wspaniałe grobowce marmurowe, ka- 
przed kościołem w  półkole. Miała | plice, bogata zakrystja, która pochło- 
ona wyobrażać dwa ramiona, które- | nęła przy wykonaniu 4 i pół miljo= 
mi bazylika św. Piotra ogarnia chrze- , na, w końcu skerbiec z cennemi re- 

ścijaństwo. | ikwiami dopełniają całości tej przeo- 

  

Przybywszy samolctem ež po naj: 
delsj wysunięte przedmieście Rzymu, 
siadamy do pociągu, mającego nas 
zawieść do centrum miasta. 

Na tle cpalenych chmurek zaczy- 
ne się coraz więcej wyłaniać biało— 
szara, majestatyczna kopuła św. Pio- 
tre. Pociąg mija szybko Porta San 
Pzolo i stery mur miejski Tullusa 
Hostiliusa, przelatuje przez Via Appia 
obok Porta Sebastiano i zatrzymuje 
się na dworcu. 

Jesteśmy nareszcie w Wiecznem 
mieście, duchowej stolicy świata. Kar- 
kołomna jazda po ulicach na jednym 
z tych rzymskich wechikułów z ple- 
cionki, na których siedzi się ciągle w 
śm ertelnym strachu, że wszystko się 
rozlect w kawałki, ale które, mimo 
to, zdają się być wieczne i niezni- 
szczalne. Wypoczynek, — a potem 
pytanie: Dokąd? Które miejśce ma 
być celem naszej wędrówki po Rzymie? 

Cekawość naszą budzi przede 
wszystkiem olbrzymia bazylika św. 
Piotra i Watykan, tak aktualny obec- 

cem pierwszego papieża i apostoła. 
Zewnętrzna architektura tego pierw- 
szego kościoła nie była piękną, wnę-* 
trze jego zdobne było natomiast w 
liczne i bogste płaskorzeźby. 

Po licznych wiekach stara bazyli: 
ka pochyliła się ku upadkowi i padła 
pod uderzeniem młota, a do jej fun- 
damentów spuścił się po drabinie 
sam papież i postawił kamień węgiel- 
ny pod nową świątynię, której budo- 
wa trwała przeszło sto lat. 

Jeden z najznakomitszych arty= 
stów, Bramaute nakreślił plan, który 
po śmierci jego twórcy, wykonali do- 
piero Saugallo, Rafael i Peruzzi. Twór- 
cą poniekąd wspaniałej kopuły stał 
się Michał Anioł, który do końca 
swego życia, do roku 1542 kierował 

u szczytu, stała się więc owocem je- 
go ducha.. Mimo olbrzymich rozmia- 
rów (42, 5 m. w przecięciu) zdaje się 
lukko unosić w przestworza i rzec 
śmiało można, że równie doskonałej 
części architekturalnej nie stworzył 
potem żaden artysta w Rzymie.   
architekturą kościoła. Wielka kopuła | 

Przez monumentalną bramę wscho- 
dzimy do wnętrza bazyliki. Wnętrze 
to działa wprost fascynująco; ogrom 
rozmiarów, ich harmonja i kotoryt 
zestrajają się przedziwnie, tworząc ca- 
łość niezmiernie bogatą i rozmaitą 
od pełni renesansu dd+baroko. Cały 
urok świątyni polega jednak na ko- 
pule. Jest 'ona jakby pełnym akordem 
odrodzenia, po niej sztuka renesan- 
sowa stacza się, jak to w szczegó- 
łach świątyni widzimy, z wyżyn kla- 
sycznych ku barokowym pomysłom. 

Kopułę wspierają cztery pięciokąt- 
ne pilastry i wysokość jej od ziemi 
do latarni wynosi 117 metrów grając 
w marmurach całą symfonią barw. 

Ogromna ilość bogatych i arty- 
stycznych mozaik i obrazów, jakoteż 
pomników pepieży i postaci history- 
cznych, wypełniają wnętrze bazyliki. 
Pod cudną kopułą Buonarotti'ego 
wznosi się nad grobem św. Piotra 
główny ołtarz, przy którym papież 

„jedynie, lub tylko upoważniony wy: 
łącznie papieskim Breve mszę św. 

  
gromnej świątyni. 

dercy mego dziecka. 
Mam nadzieję, że w społeczeństwie 

znajdą się ludzie, współczujący mojej 
niedoli — zwłaszcza, że z wielu stron 
słyszę głosy oburzenia na zbyt leni- 

|wie postępujące śledztwo, jako też 
przekonania, że syn mój samobójcą 
nie był. 

2 góry dziękując Panu Redaktoro- 
wi za umieszczenie niniejszego listu, 
pozostaję z szacunkiem. 

Matka ś. p. Czesława Mikoszy. 

Gandolfo w górach albańskich, z pra: 
wami eksterytorjalnemi. 

Wejście główne do Wastykenu, 
strzeżone przez gwardje, znajduje się 
przy placu św. Piotra. Straż stu ludzi, 
pochodzących z kantonów szwejcar- 
skich, tworzy gwardję papieską. Strój 
ich, wedle wzorów Michała Anoła 
wykonany, tworzy całość żywą, bzrwną 
i malowniczą. 

Wszystkie apartamenta Watykanu   Zwiedziwszy już bazylikę, kieruje- ; wyposażone są w najwspanialsze 
my nasze kroki ku rezydencji apostol- | dzieła sztuki. W kaplicy Sykstyńskiej 
skiej, t.j. ku Watykanowi, słynącemu |n. p. znajdują się słynne na cały 
z kaplic Sykstyńskiej i Paulińskiej, z | świat malowidła ścienne Michała 
muzeum rzeźb starożytnych, freska- Fnioła p. t. „Stworzenie świata” i 
mi niezrównanemi i t. d. oraz przez | „Sąd ostateczny”. Galerja obrazów, 
rozległe i wspaniałe ogrody watykań: j założona przez Piusa VIl zawiera 
skie. Zawarte w Watykanie niesły- | dzieła samych prawie  genjalnych 
chane skarby sztuki, ogrom jego | mistraów. Muzeum  Archeclegiczne 
rozmiarów, liczący nie mniej, jak ty- | przy Watykanie jest najbogatszem 
siąc sal, wnętrzy, kaplic i 22 podwó- 
rzy, czyni go największym i najbar- 
dziej godnym podziwu pałacem na 
świecie. 

muzeum świata, a składają się nań 
przeweżnie wykopaliska rzymskie; 
Bibljoteka Watykanu jest z powodu 
rozmiaru i najrzadszych dokumentów 

Z ust przewodnika dowiadujemy 
się, źe dwór papieski mieścił się po- 
czątkowo w pałacu Latereńskim, do-| dzisł i 50,000 manuskryptów. Archi: 
piero w r. 1377 (irzegorz XI przeniósł wurm Watykanu mieści się w 25 sa* 
go do Watykanu, który w ciągu stoleci I lach obok Bibljoteki. 
ulegał ciągłemu przeistaczaniu, upięk- ; Pod wielkiem wrażeniem opusz* 

i manuskryptów najcenniejszą w 
Europie. Posiada 300,000 wielkich 

szaniu i otrzymywał coraz to nowe  czamy więc stare mury papieskiego 

L. Wik, 
budowle. Po zajęciu Rzymu, rząd kió- | grodu. 
lewski Włoch Zjednoczonych, pozba- 
wiając papleża włedzy świeckiej, gwa- 
rantował w r. 1871 stolicy apostol-   odprawiać może. Przed grobem św. 

Mk 

skiej Watykan, Lateran i palac Castell  
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Inspekcja. 
W dnisch 22—24 sierpnin r. b. 

zastępca delegata rządu, p. Olgierd 
Malinowski odbył podróż inspekcyjną 
do powiatów oszmiańskiego i wileń- 
Sko-trockiego. 

Marszruta podróży objęła nastę 
pujące miejscowości: 

Wilno—Landwarów, Troki, Ru- 
dziszki, Markowszczyzna, Wejkszte- 
lańce, Lejpuny, Czarne-Kowzle, Wój- 
towo, Hortele, Olkieniki, Żegaryno, 
Rudniki, Jaszuny, Małe-Soleczniki, 
Wielkie-Soleczniki, Korwaliszki, Grau- 
žyszki, Holszany, Oszmiana, Kuce- | 
wicze, Boruny, Krewo, Bienice, Smor 
gonie, Soły, Giudogaj, Ostrowiec, 
Worniany, Bystrzyca, Bujwidze, Be 
zdany, Kojrany, Nowa-Wilejka, Wilno. 

P. Delegat rządu dokonał lustracji 
służby bezpieczeństwa na pograniczu 

polsko: litewskiem, zwiedzając kolejno 
dowództwa kampanji i placówki gra 
niczne policyjnej straży na linji Ru- 
dziszki-Olkieniki, stwierdzając znacz- 
ne postępy w dziedzinie wyszkolenia 
i usprawnienia służby. 

Na posterunkach administracyj: 
| nych p. delegat rządu przeprowadził 
inspekcję służby patrolowej i admi- 
nistracyjno-policyjnej. 

  
W poszczególnych gminach p. Da- wyodrębniając prasę wileńską, z któ- | 

legat rządu przeprowadził lustrację rej podaliśmy obszerne cytaty, doty: 
biurowości urzędów gminnych, oraz | 
informował sę o sprawach gosp: dar- 
czo-oświatowych i budżetowych, zwia | 
cając uwagę na najpilniejsze zagad 
nienia z dziedziny prac samorządu ; 
gminnego. 

W poszczególnych  miejscowo- 
ściach, dokąd po raz pieiwszy рг2у-, 
był Delegat rządu, ludność miejsco- 
wa bez różnicy narodowości z du- 
chowieństwem swem na czele witała, stępnie jednak zajęły pozycję wycze- | 
przedstawiciela rzadu, dając wyrazy 
uczuciom lojalności i przywiązania do | 
państwa. P. Delegat rządu informo- 
wał się o potrzebach i bolączkach 
miejscowych, obiecując pomoc w gra- 
nicach istniejących możliwości. 

W Borunach pow. Oszmiańskiego 
przedstawiciel rządu był przedmiotem 
manifestacji patrjotycznej ze strony 
koła młodzieży wiejskiej oraz zwie- 
dził kościół po-Bazyljański, również 
gmach seminarjum nauczycielskiego, 
oprowadzony przez dyrektore. 

W Nowych-Trokach p. delegat 
rządu zwiedził karaimską kienessę 
podczas nabożeństwa odprawianego 
przez nachana Firkowicza, który po 
witał przedstawiciela rządu, dając wy- 
raz uczuciom patrjotycznym ludnoś- 
ci karaimskiej. 

W Graużyszkach pow. Oszmiań- 
skiego p. Delegat rządu był obecny 
z powodu niedzieli na uroczystem na- 
bożeństwie, podczas którego podnio* 
słe i piękne kazanie patrjotyczne wy- 
głosił ks. proboszcz Grabowski, były 
poseł na sejm wileński, nawiązując 
do pobytu przedstawiciela rządu ina- 
wołując ludność do twórczej kultural- 

| nej pracy dla dobra państwa i koś- 
cioła. 

Zwiedzając świątynie: wszystkich 
wyznań p. Delegat rządu był witany 
przez duchowieństwo, w synagodze 
w Trokach odśpiewało duchowieństwo 
modły za Rzeczpospolitą i pana Pre- 
zydenta w obecności szerokich mas 
ludności żydowskiej. 

Podczas swej podróży p. Delegat 
rządu poruszał w zetknięciu się z 
działaczami samorządowymi sprawy 
gospodarcze, oświatowa i związków 
powiatowych. (x) 

    

Sensacyjne rewelaCje. 
„Dziennik - Wil.” pozazdrościł lau- 

rów „Expresowi” i puścił się na nie 
lada jakie sensacje. Odkrywa istną 
Amerykę zbrodni, przerażających mo- 
żźliwości w skromnych i cichych za- 
mierzeniach „Klubu pracy” i w rze- 
czowym odczycie p. posła Bartla. 

Ba, ba, dynamit! Gazy trującel 
Śmierć i kalectwo żołnierzy. Wąż ob- 
śliniający ofiarę! Jakie to wszystko 
wspaniałe obrazy! | wszystko to wy- | 
patrzyła imaginacja p. Lesa, strwożo- 

r wielce reportera „Dziennika 
i" 
Nie wchodząc. w merytoryczne 

roztrząsanie przekręceń „Dziennika 
Wil.”, mającego zwyczaj przypisywać 
komuś to, czego nie mówił i nie ro- 
bił i podnosić z tego powodu okrzy- 
ki zgrozy, zaznaczymy tylko, że pan 
poseł Bartel wyraźnie nawoływał do 
powstrzymania się od handlu, mają- 
cego importować do kraju przedmio- 
ty zbytku, oraz do popierania swoje” 
go przemysłu, nie używając do tego 
sztucznych, demagogicznych sposo- 
bów w rodzaju hałaśliwej agitacji 

  

   

    

„Porozumienie polsko - ży- 

  
    
     

   

  

   

„Rozwoju”, ale spokojnej pracy. Tak, 
pracy realnej,.trwałej, codziennej, nie | 
opartej na pulitych, brzmiących fra- | 
zesach o Bogu i Ojczyźnie, które się | 
ma na ustach tylko, a nie w myśli. 
l w czynie. i 

Widocznie bardzo się N. Drcji 
przedstawia niebezpiecznie maleńki 

„Klub Pracy”, jeśli się tak nań „ja: 
dowi!* Ma „Dziennik” za złe posłowi 
Bartlowi, że krytycznie odnosi się do 
czynności Rządul 

To już szczyt... zamykania oczu 
na własne... właściwości, powiedzmy 
delikatnie. Wszystkie stronnictwa wy- 
myś'ają rządowi, taka już w Polsce 
i w wielu innych krajach moda. Ale 
w tym koncercie szkalowaniem gó- 
rowało zawsze włośnie to stronnictwo, 
które dziennik reprezentujel 

A teraz szaty zaplugawione jadem 
i żółcią rozdziera, że ktoś rzeczowo 
krytykuje finansowy sten Polski | 

To są metody „dziennikowe”. 

  

dowskie w oświetleniu za- 
granicznej prasy żydow- 

skiej. 
(Pakt, a pożyczka amerykańska. — 
Słowa, a czyny. — ża amerykań- 
scy a Skrzyński. — Żydzi Polscy w 

Ameryce). 

Dotychczas zamieściliśmy głosy 
prasy żydowskiej, ukazujące się w 
różnych miastach Rzeczypospolitej, 

czące porozumienia. 

KU R. J E.R Ww IL 

skich, nie od rzeczy będzie przyto- 
Ćzyć uwagi, jakie na ten temat po- 
czynił warszawski „Najer Hajnt”. 

Czytamy tam: 
„R są to przecie ci sami Żydzi 

zagraniczni, o których polska pra- 
sa antysemicka szerzyla nieustan“ 
nie wiadomości, że zawzięli się na 
Polskę, Że -elem ich jest podko- 
pywanie fundzmentu państwa pol- 
skiego i jego Piestige'u. 

To są przecież cj sami Żydzi, 
którzy przeciwko Neczypospolitej 
Polskiej nigdy nie. intrygowali, 
którzy jednak ciągle alarmowali 
opinję publiczną, o ile tochodziły 
do nich wiadomości O solityce 
eksterminacyjnej, którą witę rzą. 
dów polskich pod dyktanden p.! 
Głąbińskiego, „Gazety Warsziy. 
skiej” i „Dwugroszówki” stos, 

E- NO SYG 

dartów drzewa tartego, pochodzenia 
polskiego do Fustralji. Jest to pierw- 
szy większy ładunek polskiego drze- 
wa do Australji. 

Węgiel polski do Szwecji. 
Przybył do Warszawy, wezwany 

służbowo, poseł polski w Szwecji, 
p. Alfred Wysocki. 

Celem przyjazdu p. Wysockiego 
jest posunięcie naprzód będących w 
toku pertraktacyj między Polską i 
Szwecją o zwiększenie importu do 
Szwecji węgla polskiego. 

Jednocześnie z tem omawiane są 
warunki, w jakich szwedzka linja 
okrętowa „Svenska Orient Linien” 
mogłaby rozwinąć pomyślnie już 
rozpoczęty wywóz z Polski na Bliski   wało wobec Żydów. 

To są przecie ci sami Żydzi 
zagraniczni, którzy razem z nami 
domagali się najelementarniejszych 
praw dla Żydów w Polsce, praw 
egzystencji, praw jako obywateli 
i jako Żydów”. 
Dodajmy, że Żydów polskich za- 

mieszkujących w Ameryce, cechuje 
wielki patrjotyzm i tęsknota za kra- 
jem, o czem z rozrzewnieniem opo- 

,wiadał minister Skrzyński podczas 
przyjęcia prasy w Warszawie. 

Ciekawe, że Związek Żydów pol- 
skich w Ameryce wydaje czasopismo   Z kolei więc obecny nasz prze: 

gląd poświęcić pragniemy prasie za 

Najżywiej zareagowały na tak zwa- 
ne porozumienie dzienniki žydowe | 
skie w Anglji i w Ameryce. 

Dzienniki te początkowo pisały z 
entuzjazmem © porozumieniu, jako 
doniosłym akcie historycznym. Na- 

kującą. 
Dla przykładu przytoczyć warto | 

up z londyńskiego dziennika „Di 
ajt": 

„Zawarcie tego porozumienia 
jest wogóle wydarzeniem  history- 
cznem, które zasługuje na najwięk- 
szą uwagę ze strony Żydów nie- 
tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie. 3 

My wprawdzie nie posiadamy 
optymizmu inż. Luciena Wolfa, 
którzy twierdzi, iż Żydzi w Polsce, 
dzieki paktowi będą mogli prowa- 
dzić szczęśliwe i spokojne życie. 
Zaden bowiem pakt tego nie za- | 
bezpieczy. Pozostaną oczywiście | 
szerokie masy, należące do bied- | 
nej klasy robotniczej, które zmu- 
szone będą walczyć o ciężkie swe | 
istnienie. 

„. Nie tylko obecny rząd polski, | 
ale nawet najlepszy rząd nie da' 
Zydom wszystkiego, czego potrze- 
bują i żądają. To znaczy, że opty- 
mizm nie powinien pójść za dale- 
ko. Nie trzeba myśleć, że Mesjasz 
już nadszedł, lub nawet że znajdu- 
je się on w drodze dla Zydów 
polskich... 

Jesteśmy mimo to zdania, iż 

—
—
—
—
—
—
—
—
 

w języku żydowskim p.t. „Ferband”, 
zoionoć jw którem poczesne miejsce zajmują 

sprawy i piśmiennictwo polskie. 

    
Spróbować Erdalu 

do kolorowegą obuwia 

— to znaczy już innej 

pasty nigdy nie używać. 

pakt m dano paemes: | DJGIG QOSPOWATCZE. 
znajdujemy w dzienniku tym cały 
szereg uwag krytycznych pod adre- 
sem Polski, która, wedle pisma tego, 
zawarła pakt, mając na względzie wy- 
łącznie pożyczkę amerykańską. 

Ta zmiana frontu dotyczy też naj: 
poczytniejszego dziennika żydowskie- 
go w Nowym Yorku „Forwerts'u” bę- 
dącego organem umiarkowanego so- 
cjalizmu. 

Pisze on: : 
„Niema powodu, dla jakiego Po- 

lacy i Żydzi nie znaleźliby dosyć 
okazji pracować i żyć w tak boga” 
tym kraju jakim jest Polska” —tak 
powiedział hrabia Skrzyński, polski 
minister spraw zagran. w przemó- 
wieniu swojem za pośrednictwem 
radjo do narodu amerykańskiego, 
mówiąc o przyjaznych stosunkach 
między Ameryką a Polską. Zape- 
wne niema powodu, dla jakiegoby 
Żydzi i Polacy nie mogli żyć ze 
sobą w Polsce, ale jest to przecie 
rząd polski, którego członkiem jest 
hrabia Skrzyński, który robił wszyst- 
ko, by uniemożliwić współżycie Ży- 
dów w Polsce. 2 

Rząd upośledzał Żydów ekono- 
micznie i kulturalnie i pomagał za- 
truwać naród polski jadem antyse- 
mityzmu. | oto teraz słyszymy przy- 
jazne słowa z ust polskich mężów 
stanu o Zydach. 

Zawarto przecież pakt z posła- 
mi żydowskimi, ale co to pomoże, 
gdy przyjaznym słowom nie towa- 
rzyszą przyjazne czyny. Naodwrót 
czyny te są wręcz przeciwne. Ży- 
dzi w Polsce nie chcą, by ich zby- 
wano przyjaznemi słowami. Wiedzą 
oni, że panowie polscy potrafią mó 
wić bardzo przyjaźnie i grzecznie, 
gdy tego zachodzi potrzeba. Żydzi 
w Polsce pragną przyjaznych czy- 
nów. Chwilowo zaś czyny są tak 
samo wrogie wobec Żydów, jak 
i były. 
W związku z entuzjastycznem nie- 

mal przyjęciem, jakiego doznał mini- 

Kronika krajowa. 

Kalendarzyk podatkowy na m. 
wrzesień. 

We wrześniu r. b. przypadają do 
zapłaty następujące ważniejsze po- 
datki bezpośrednie: 

1) Podatek przemysłowy od obro- 
tu za 1 półrocze 1925 r. Wpłacony 
być winien w czasie od dn. 15 wrzeš- 
nia do dn. 15 października r. b.; 

2) Miesięczne wpłaty podatku prze” 
mysłowego od obrotu poprzedniego 
miesiąca. Winny być wnoszone, za 
cząwszy od dn. 15 września do koń- 
ca miesiąca; 

3) Podatek dochodowy od uposa: 
żeń służbowych, emerytur | t. p. być 
wpłacony do Kas Skarbowych najpóź: 
niej po 7-'miu dniach od dokonania 
potrąceń. 

Nadto płatne być winny wszyst- 
kie te podatki, prolongaty i raty po- 
datkowe, na które płatnicy otrzyrna- 
li nakszy płatnicze z terminem piat- 
ności we wrześniu. 

Dalsza poprawa kursu złotego. 

Według otrzymanych informacji, 
na giełdach zagranicznych ujawnia 
się dalsza poprawa kursu złotego. 
Przed giełdą berlińską wymieniano 
onegdaj kurs poniżej 5.60 za dolara 
jednego, zaś przed giełdą gdańską 
5,57 za jednego dolara wzamian za 
wypłatę na Warszawę i 5,51 w za- 
mian za banknot złotowy. Oznacza 
to dalszą poprawę kursu złotego za- 
granicą, spowodowana znacznem za 
potrzebowaniem waluty polskiej na 
rynkach zagranicznych. 

Wewnątrz kraju kursy z dnia na 
dzień ulegają poprawie. 

Stosunki gospodarcze Pol- 
ski z zagranicą. 

Drzewo polskie do Australji. 

W końcu lipca r. b. odpłynął z   ster Skrzyński u Żydów amerykań- Gdańska transportowiec angielski, 

Wschód. Projektowane jest m. in. 
„aby ta szwedzka linja okrętowa pły- 
*ała pod flagą polską. 

Strunki handlowe z Turcją. 
Pr.b ł 

yło ostatnio do Łodzi kilka 
ROM bel tureckiej bawełny z 
o ZE ńskiego. Bawełna ta, zna- 
dowej Łodzi przed wojną. 

I s znacz.żzczanie bawełny w 
zd *. poczyniło postępy. 
wiežy trausPO est pierwszą próbą 

nawiązania bezpos 
z tureckimi producge90 kontaktu 

Pozatem  cementų 2 

prowadzi pertraktacje "3 zł ji „e 

zyskania zamówień na 
rynku. Rokowania idą poni tejszym 
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wiozący pod pokładem 1500 śnie | no to w chlamydy, to włuski i klej- 
noty, nauczyć ruchów istotnie wzo- 
rowych. Ciała, nawet niezbyt zgrab- 
ne, przerabiała wprost w taką har- 
monijną grę muskułów, w tak este- 
tyczną i trafną interpretację muzyki, 
że rytm melodji zdawał się płynąć 
z tych ciał i łączyć się z dźwiękiem 
w jakiś przedziwny akord. Widzieliś- 
my śliczne rezultaty tej doskonałej 
pracy w balecie Scheherezada. P. 
Kwiatkowska, której zespół ogląda" 
liśmy onegdaj, usiłuje od lat paru w 
Wilnie przekonać ludzi, o możliwości 
zlania w jedno bosonogich i „tiulo- 
wych” tańców. Absolutnie to się nie 
da zrobić. Tak jakby do współczes- 
nej sukni nie pasowała peruka Lo- 
uis XV, ani do średniowiecznych beu- 
nius suknia np. ć paniers. 

Pokazywanie z pod tiulowych 
spodniczek nagich ud (nb. źle wy- 
szminkowanych i robiących wrażenie 
brudnych), jest czemś zgoła obrzydli- 
wem. Ogół kostiumów bardzo banal- 
ny, nieładny nawet. Przytem sposób 
interpretacji muzyki przez uczennice 
p. Kwiatkowskiej nie odznacza się 
niczem oryginalnem, ani nawet nie 
jest dokładnem odtworzeniem dźwię- 
ków. Ruchy są niedociągnięte, kań- 
ciaste, ostre, często niestosowne, np. 
duże skoki w trylu, czasami wypada* 
jące z taktu. Muzyka nie jest zlana 
z muskułami tancerek, które nie pły- 
ną w myśl melodji, ale wykonuwają 
nudne na ogół ewolucje, w czasie 
odegrywania jakiejś melodji, która 
mogła by być inna, czy ta, niczem 
jej ruchy tancerek nie tłumaczą. 

Sama p, Kwiatkowska odważyła   lnie. 

Popis szkoły pan: 
Kwiatkowskiej. 
Zeszłego roku mieliśmy w Wilnie 

aż trzy szkoły tańca, trzy zespoły i 
trzy kierunki rozwoju plastycznych 
ewolucji. P. Luzińska reprezentowała 
t. zw. dziś klasyczny styl (właśnie 
nic z klasycyzmem nie mający wspól: 
nego), więc entrecbats i battues, 
point'y i łamańce ekwilibrystyczne. 

swoim ródzaju, mimiczne rzeczy do: 
wcipnie i ładnie obmyślane, styl u- 
trzymany i gazowe futus polatywały 
nad wyginającemi się korpusami w 
takt i w myśl tańczonej melodji. 
P. Łaszkiewiczowa wykazała niepo- 
spolite wręcz zdolności, nietylko w 
pomysłowych, oryginalnych kostiu- 
mach i układach baletów, jakie nam 
pokazała naprz. Arlekinada i jakiś 
wschodni zbiorowy balecik, ale umia- 
ła swoje bose tancerki, lekko odzia- 

Wszystko to było bardzo dobre w, 

się wykonać marsza żałobnego Cho- 
inal Nawet profan nie może sobie 
gaczej wyobrazić ilustracji tej roz- 
worsjącej melodji, jak zbiorowego, 
nycigo korowodu mak  rozpłaka- 
cych Iałych, na ciemnem tle, suną: 
wrota QZPACzą lub rezygnacją we 
Šiais jau P. Kwiatkowska wypra- 
solo, о$. nieestetyczne łamańce 
ań nierozi Pa kolorowo, a szczy* 
były skoki, „pnia duszy tej muzyki, 
styczne, a w R. klasyczne, ni pla- * 
ka nie odpowieły razie absolut- 
rości. ie do tańczonej 

Ogrlne wrażenie 
Ani jeto szkoła, ani było ujemne. 

toka, „nie wykazała p.t jętkoęska zdolrości. Z uczennic: te 
tem i humorem odznaczała ję p, Po, zaś va adiačų wrodzonym AP z ac: ruchy ich były  niejednokret. będne, : pomysły banalne, «zr G powiednirm ksztajcenju mogłob alch coś być. ‚ Н'у ; 
    
  

  

  

Dziš—Stefana Kr. W. 
Jutro—Eufemji, Szymona. 

Wschód słońca— g. 4 m. 48 
Września] zachód „ —g6m 22 

| _ URZĘDOWA. 

— Posiedzenie komisji kolo- 
njalno-spożywczej. Dziś o g. 18-ej 
w lokalu Referenta do walki z lichwą 
i spekulacją przy komisarjacie Rządu 
na m. Wilno (urząd delegatury) od- 
będzie się posiedzenie komisji rze- 
czoznawców branży kolonjalno-spo- 
żywczej. Zaproszeni na posiedzenie 
to kupcy proszeni są o przyniesienie 
ze sobą faktur (rachunków). (x). 

— Posiedzenie w sprawie re- 
wizji cen piwa. W dniu 3 b. m. w 
lokalu Referatu do walki z lichwą i 
spekulacją o godz. 18ej cdbędzie 
się posiedzenie komisji w sprawie 
poddania rewizji kalkulacji cen piwa. 

— Powrót z urlopu. Powrócił z 
urlopu i objął urzadowanie kierow- 
nik Wydziału Sztuki przy Delegatu- 
rze Rządu konserwator p. Remer. (x) 

— Starosta Oszmiański w Wil- 
nie. Bawi obecnie w Wilnie starosta 
Oszmiański p. K. Obrocki, którzy 
przybył tutaj w celu załatwienia sze- 
regu spraw służbowych, po załatwie- 
niu których i ukończeniu urlopu wy: 
poczynkowego uda się do Oszmiany 
i obejmie urzędowanie. (x). 

— Nominacje. Z dniem 1 wrze- 
śnia r. b. na własną prośbę został 
zwolniony z zajmowany dotychczas 
stanowiska sekretarza Wydziału Sztu- 
ki przy Delegaturze Rządu p. Wi 
told Hulewicz, a mianowany zostal 
p. Tadeusz Łopalewski. (x). 

— Monety srebrne. W tych 
dniach nadszedł do Warszawy pr:ez 
Gdańsk nowy transport 2-zlotowych 
monet srebrnych, które wykonane 
zostały dla Polski w Ameryce. Mo- 
nęty te wejdą niebawem w bieg 
na miejsce wycofanych  2-złotówek 
papierowych pierwszej emisji. 

— Banknoty 5-złotowe. Z dniem 
1-go września br. 5 złotowe banknoty 
Banku Polskiego I-ej i Il ej emisji (z 
lat 1919 i 1924) przestają być praw- 
nym środkiem płatniczym | podle- 
gają wycofaniu z obiegu. Wycofane 
banknoty będą w -cięgu pół roku wy- 
mianiane przez Centralną Kasę Pań- 

Sroda 

  

  
"KRONIKA. 

eń 

stwową, Kasy Skarbowe oraz Oddzia 
ły Banki Polskiego. ; 

MIESKA. 

— Zposiedzenia urzędu roz: 
jemczego. Na ostatniem posiedze: 
niu urędu rozjemczego do spraw 
najmu lyły rozważone 22 sprawy © 
ustaleniu podstawowego komornego. 
Między innemi urząd postanowił: 1) 
za 3 pokojcwe mieszkanie przy ul. 

Piwnej Ne J, zamiast żądanych przez 
właściciela 1000 rb. ustalono 300 rb. 
rocznie; 2 zamiast żądanych za mie- 
szkanie pzy ul. Starej 12 Zwie- 
rzyńcu 35 rb. kwartalnie ustalono 
500 rb. pcznie; 3) zamiast żądanych 
za jedngokojowe mieszkanie przy 
ul. Antsolskiej Ne 149, — 250 rb. 
rocznieustalono tylko 25 rb.; 4) za 
piekarię przy ul. Ponarskiej urząd 

ustalił zamiast 600 rb. żądanych 
przez właściciela tylko 480 rb.; 5) za 
czterpokojowe mieszkanie przy ul. 
Krupiczej Ne 3, zamiast żądanych 
600 b. ustelił 300 rb. Natomiast re- 
sztaorzeczeń o ustaleniu podstawo- 
weg komornego w bardzo małym 
stosniu różniła się między wymaga 
niani właścicieli domów, a propozy: 
cjmni lokatorów. (i). 

— Kredyty celne. Ostatnio, na 
nocy rozporządzenia ministrów skar< 
łu, przemysłu i handlu, oraz relnic* 
„wa i dóbr państwowych, dyrekcje 
ceł otrzymały upoważnienie kredyto- 
wania należności celnych cd wszel- 
kich towarów, które służą do celów 
produkcji (surowce, półfabrykaty). 
Teraz zaś — wobec konieczności po- 
prawienia bilansu handlowego — dy- 
rekcje ceł otrzymały polecenie udzie* 
lania kredytów celnych w wypadkach 
wyjątkowych i tylko zakładom wy: 
twórczym użyteczności publicznej, 
sprowadzającym niezbędne surowce, 
pólfabrykaty i środki produkcji. (I). 

— W sprawie upadłości firmy 
„Express“. Jak nam komunikuje wła- 

šciciel firmy "Express" p. Kamieniec+ 
ki, który zbankrutował na sumę 106 
tysięcy dolarów i uciekł zagranicę, zo- 

stawił w Wilnie pełnomocników, któ- 
rzy nawiązali już kontakt z dłużnika- 
mi, celem uregulowania należności 
od 50 do 70 proc. Komisja, która 
została wybrana na zebraniu wszyste 
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kich dłużników firmy „Express”, ze 

swej strony podjęła kroki, mające na 

celu unieważnienie fikcyjnej sprzeda” Natomiast na Porubanku będą | powiększenia gospodarstwa — 4, wanie przedstawicieli Rady zrobiło Iudzi“ są w Pelny Blogi GsÓd/dnia 020 

ży nieruchomości przez p. Kamie- | się odbywały specjalne loty z publi-|stąd 1 załatwiono całkowicie, 2 — | ogromne wrażenie na włościan, któ- siejszego próbami kieruje sam występowicz. 
który dziś przybył do Wilna. Swietną rclę 

nieckiego. Sprawa ta znajduje się na 

dobrej drodze. 
— Czyn obywatelski. Wileński 

Związek majstrów krawieckich rozu- 

miejąc doniosłość chwili wysłał okól: 

nik do swych członków, wyjaśniający 

im znaczenie walki z importem za: 

ranicznym. . Związek proponuje | których pismach wileńskich infor: 6) Spraw zezyslenia 

WERE krawcom, by zrzekli się | macja o katastrofie lotniczej z Sa-| wania mejstkóg ez "e AW > Sa di = ada ORT GORE 6 Aeiikakiai A i. A ae yakikas. w ) 

н z ono cz cie ze- х ro w czwartek premjera e 

szycia ubrań, których towar jest o molotem sowieckim w dn. 1 Ri 2, które zał»w SOM ZE” | minowską a Bekieszową, znelazł trupa nie- operetki Falla „Słowik Hiszpański". Upe- 

chodzenia zagranicznego. ponadto | nia w okolicy strażnicy K. O. P. zwalając. znanego żołnierza okazało się, że jest to retka ta odznacza się piękną muzyką | 

by nie używali dodatków krawieckich, 

wództwa Wileńskiego dokona szeregu 
lotów propagandowych. 

cznością. 
Amatorzy ostrych wrażeń będą 

mogli. je otrzymywać ; zasilając jedno- 
cześnie kasę L.O.P.P. (I) 

— Katastrofa lotnicza, której 
nie było. Ze źródeł miarodajnych 
dowiadujemy się, iż podana w nie- 

Milcza, nie odpowiada prawdzie, gdyż   pochodzących z zagranicy. 

— Skutki kryzysu. Wskutek re- 
dukcji kredytów rządowych zawiesiły 

prace następujące przedsiębiorstwa: 

podobnego wypzdku wogóle na od- 

j sinku granicznym Brygady Wileń: 
| skiej K. O. P. w szczególności zaś 
w okolicy Milczy nie było, (I) 

3) Spraw zezwolenia wyrębu lasu 

i zemiany użytku zrębów w celu 

częściowo i 1 — odmówiono, 
4) Spraw zezwolenia wyrębu lasu 

przerąbowo — 4, stad — 1 załatwio- 
po całkowicie, częściowo i 1 umo- 

rzono. 
5) Spraw zezwolesfa wyrębu lasu 

spalonego — 2, kt/re odroczono. 
rozparcelo- 

Sprw zezwolenia wyrębu pię- 
cioletniaio etatu wskutek złożenia 
aktu „warancyjnego, zabezpieczają 

„spłacenie daniny lasowej — 1, 
kt”a załatwiono częściowo zezwalając. 

8) Spraw wyrębu lasu bez ze-   

przez osiągnięcie potrzeb ludności 
_ białoruskiej drogą legalną. Występo- 

rzy po skończeniu wiecu całą masą 
zwrócili się do Prezesa Rady z proś- 
bami i przedstawienismi potrzeb. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Znalezienie trupa. Dn. 1 b. m. 

plutonowy 1 p. a. p. Sokół Karol, ubrany 
jak do służby, z wyciągniętą szablą I trzy- 
mający w prawej ręce rewolwer systemu 
Brauning zwrócony ku sobie. Na mundu- 
rze w okolicy serca widoczne 4 ślady osma- 
lenia od kul. Przyczyną śmierci prawdopo- 
dobnie samobójstwo. Zwłoki zabezpieczono.   

mawiań sprzedała zawczasu dużą Ilość bi- 
letow. Od poniedziałku próby z premjery 
kom. Kiedrzyńskiego „Najszczęśliwszy Z 

aktorki kreuje partnerka А. Fertnera, 8f 
tysta Teatru Letniego—Helena Peszyńska- 
Pozostałe role główne wykonają nasi dob* 
rzy znajomi pp. Frenklówna, Belcerównó: 
Purzycki, Detkowski | Hajduga. Premjera 
w piątek. 

— Teatr Letni. Dziś po raz ostatni 
ukaże się przezabawna oper-tka Tauros4 
„Wściekły lotnik* z udziałem naszych gość! 

roli tytułowej C. 
T. Wołowski 

dowcipnym librettem. W 
Celińska. Reżyserję prowadzi 
    

  
    

Ruch wydawniczy. 
6 tartaków w powiecie Wilejskłm, = Strzelanina > = przy sprawdz. prze- s < 

‚ zatrudniających 140 robotników, 4 ZE SZKOLNICTWA. ao” naa AA Eh o PEZIAK G4OMIGEEE. Aras 2 nai ra a w 
ATA "- rol wojskowy 1 pp. Leg. w czasie kontroli następującej: Stan "gospodarczy Polski. Ry- 

Rozporządzenie to nie stosuje się Wynagrodzo> Ministerstwo Rol- | szenie bytu, pomoc dorażną i stałą domu nr. 6 przy ul. W. Pchulanka. 

do urzędników etatowych, wobec Nerva R, nadto dodatki Sej- | inwelidom, sierotom i wdowom po- zm = A Pema Telefon między pociągami w 

: czego cała falanga kajej gel ak e potnki 4 naturze lub pieniężne, ległych, bez różnicy wyznań, urządza szatni jadłodajni „Ziemianka* przy ul. Ta- biegu. 

możnych, obywatelek | właścicielek mikowe „0. gzenie za kierownictwo | la loterję fantową. Osiagniety z tarskiej 2. Przed kilkoma dniami na linji Ham= 

domów, a ma ich Magistrat sporo, oraz Woswjądczalną stosownie do | nej czysty zysk przeznaczony będzie — Dn. 31 b. m. Michał Jankiewicz, burg- Berlin została zaprowadzona radjo- 

będzie nadal wysiadywała i odbierała ferm" na powyższe cele. Wierzymy, iż spo- (Lwowska 53), zameldował o kradzieży z komunikacja telefoniczna międzypociągowa. 
mieszkania różnych rzeczy wart. 76 zł. Podczas podróży inaguracyjnej prezez dy- 

Ża- sach poświadczonych (życiorys, świa- | Ska 19) orsz u kolektorów. 

| pociągi dalekobieżna. „Wobtfwa dęctwa studjów | pracy, Śwledectwa | „Rownoczešnie odbedzie sie sprze. Mapai? Jane wietzkanec tee będą mogli prozamięzać ię 3 podróy, 
Kolei dlaczego  pasażerowi pod- obywatelstwa, metryka i świadectwo daż portretów po cenie 1 zł. (jeden) wal. został zcaniony kulą karabinową przez m! w innych pociągach. System polega w 

lejscy nie mogą korzysta 7,9 lekarskie) należy nadesłzć do Wy- | %a portret na cel wyżej wymieniony. nieznanego osobnika. Kula trafiła w brzuch Zasadzie na tem, że podóbnie jak w od: 
a > a lek e ch „„pecjalną odziału Powiatowego w Wilnie ul.“ Zarząd Związku uprasza: ducho- | uszkodziła nerki. Bohdanowicz zmarł po a» poslagaph, p: stacjach kole- 

dopłatą, Ministerstwo Kęj ylaśnia, | Wileńska 12 w terminie do dnia 10, wieństwo, wszełkie moske Fiądowe, 9 godzinach danas „Miesoaniii wa "WEIR Wajcwe. Poskókle bear uży tal 
> jską wpro- samorządowe, instytucje społeczne, Hejdany, qm. Trockiej, pow. Wileńsko-Troc. fonu fa'e elektromagnetyczne dostają się 

z anten umieszczonych na dachach wago- 

stosowaną tylii ich jako tatszychi | sku gimnazjum polskiego szczegółów narazie brak. 
: …1.-101’…‘ jako . y 9 P go. Rady Biał. otrzymaliśmy dn. 28 sierę- — Rodzi u l d krajowej „nieruchomej” sieci telefonicznej 

; е o zarządzenie to niło Dobrze by było, żeby też inne nia gk. pa ck Pawa z mi w a ata apims mrgs Aaiao polega na tym samym systemie tylko, na- 

a"
 Z
" 

| ‚ ! . 
Ё‹‚ ’Ё]‘??с%аз!::›;ьп:.і:']‘еіі 'Р;::_ siedzeniu rozpoznano ogółem 26 Wysngornti: pe sargai go, zginął koń Kawa Guzewicza, Gia 

Hobby, spraw, jak następuje: : „p. Pawlukiewicz, wcy poruszy ańca tejże wsi. Zachodzi przypuszczenie, 

wadzoj Yaryfę i pociągi podmiej |-P 1). Spraw poola FSAA planów szereg zagadnień, jak: reforma rolna, że koń został skradziony. (I) Redaktor Józef Batorowicz. 

a gospodarstwa leśnego — 2, stąd za- białoruskie szkolnictwo, sprawy reli ———7— EEE 
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tartaki w powiecie Dziśnieńskim za- 

trudniających 100 robotników, 3 tar- — Konkurs. Na stenowisko 7“ 

rektora szkoły rolniczo ogrodnicz) w 
5 umorzono, jedną zaś skierowano 

do sądu. 
przepustek u żołnierzy na rynku Kalwaryj- 
skim dał kilka strzałów karabinowych do 

nek pracy. Zakłady czynne | nieczynne w 
poszczególnych okresach. Liczba zatrud- 

taki w powiecie Wileńskim zatrud- 

GSC 80 robotników.  Pozztem Bikiszkach 10 klm. od Wilr dał 9) Spraw zezwolenia wyrębu lasu A o AA Rym" _nlonych rebotników | przepracowanych ro- 

szosie, został rozpisany przez “V zrębami czystemi — 1, którą zała: czek. Zawezwane pogotowie a, botniko-godzin. Robotnicy według przepra- 
huta szklana „Niemen* wymówiła 

pracę z dniem 4 b. m. 450 robotni- 
kom. kurs“ > s: RÓŻNE. = pośrednictwo pracy. Płace i zarobki funkcjo- 

ga sie: 1 Ładnie się odpłacił. Dn. 31 bmą : 

— Magistračkie redukcje. Ma: z м Penas A k aido Wórnejke Zona. (Cedtywa BJ, w pocy 2 dog IB othstmawych, ЛОНО оо 
gistrat m. Wilna z dniem 1 bm. prze- wykształcenie roln się dobrą praki — Pierwsza Loterja Fantowa 30 na 31 VIII przyjęła nieznanego osobnika ===" 

na nocleg. Osobnik ten skradł jej zegarek 
prowadzi redukcję kontraktowych 

urzędników, których rodziny pracują 

obecnie też w Magistracie. 

chleb naprawdę potrzebującym. (I) 

Z KOLEI. 

— Pasażerowie podmiejscy 

że tak zw. taryfę Pod žszenia tg: 
wadzono z chwilą PGach polskich, 

* ryfy osobowej na kgo czerwca :rb. 

dężoda od adzaju pociązów, tj. 
a do przejazdu w po- 

Prócz te 
ciążenie pociągów  lale- 

moz w interesie podróżrych 

Jadący: do dalszych miejscowości. 

ч wolenie pasażerem tego zez kape pociągami dzłekobiet 

temi wywołałoły znowu mrzekanie 
u 

SPRAWY LOTNICZE. 

— Propaganda |lotnitwa. W 
awiązcu z tygodniem propagndowym 
L.O.P,P. zawita do Wilna ' najbliż- 
szym czasie specjalny sarplot pro- 
pagandowy, który na tereiie woje- 

    

  

  

  

pow. sejmiku Wil. + Тго: К4° 

wyższe, 2) wykazani 
tyką w.rolnictwie,/ POžadana prak+ 

ы 
tyka pedagogicze w/g norm prze- 

ay. 
urBosada do objęcia od dnia 1 li: 

„topada 1925 r. 
Podania wraz z dołączonemi do- 

kumentami w oryginale bądź odpi- 

Ксп- i twioro calkowicie: (I). 

  

Związku Inwal. Woj. w Wilnie. 

Okręgowe Koło Związku Inwalidów 

Woj. w Wilnie, mając na celu ule»- 

łeczeństwo zechce przyjść z pomocą 

foiarom wojny i chętnie będzie na- 

bywało bilety, które dostać można w 
sekretarjzcie Związku — (Ostrobrem-   

października 1925 t. ! 

Z POLICJI. 

— Piękny czyn policji. Po-| 
licjanci pow. brasławskiego zebrali | 
składki na rzecz jedynego w Gdań-' 

  

instytucje poszły—za przykładem po- 
liejantėw p. braslawskiego. (I) 

2 LEŠNICTWA. | 

— Z posiedzenia Woj. Komisji 
Ochrony Lasów. Na ostatniem po- | 

łatwiono całkowicie — 1 i jedną od- 
roczono. ! 

2) Spraw zezwolenia wyrębu lasu 

i zamiany zrębów na urzytki innego 
rodzaju w celu parcelacji, likwidacji 
serwitutów 1 komasacji — 4, stąd 
3 załatwiono całkowicie i  odroczono,, 

organizacje i osoby prywatne o wzię 

cie czynnego udziału w sprzedaży 
biletów loteryjnych. 

U BIAŁORUSINÓW. 

— Wiec białoruski. Z Tymcz. 

Usza, pow. Wilejskiego w dzień 
festu, po skończeniu 'w cerkwi mszy 
świętej, odbył się wiec, urządzony 
przez miejscowy sekretarjat Tymcze- 

sowej Rady Białoruskiej. Na wiecu 
było obecnych około 2000 osób. 

gijne i inne. 
Jednocześnie mówcy ostro wy 

stępowali przeciwko demagogicznej 
i rewolucyjnej propagandzie posłów 
białoruskich i zadeklarowali program 
Tymczasowej Rady Białoruskiej, dą: 

żący do ładu i pokoju na kresach 

Rymkiewicza w stanie nie zagrażającym 
życiu do szpit. wojskowego na Antokolu. 

srebrny i garderobę wartości 10U zł. 
— Dn. 31 b. m. skradziono bleliznę 

Jena Wołczaka na sumę 300 zł. ze strychu 

oraz przywłaszczeniu 128 zł. 

Na prowincji. 

— Tajemnicze zabójstwo. We wsi 
Szawiury-Dolne, gm. Worniańskiej, pow. 

kiego Stefenja Łobanowa, usiłowała otruć 
swego męża Tymoteusza, podając mu do 
wypicia truciznę. Łobanow umieszczony 
został w szpitalu w Trokach w stanie nie 
budzącym obaw, Łobanową zaś policja 
aresztowała I z aktami skierowała do sę- 
dziego śledczego pow. trockiego. Bliższych | 

Dzisnienskiego, zdarzył się następujący wy- 
padek. Edward Kuczyński, lat 14, niewia- 
domo skąd dostał karabin | wskutek nie- 
umiejętnego obchodzenia się z nim, šmier- 
telnie ranilł Antoniego Kiebieła, lat 13, któ- 
ry po paru minutach zmarł. (l) 

— Kradzież konia. Z pastwiska wsl 
Boniatyszy, gm. Wiażyńskiej pow. Wilejskie 

  

  

Teatr i muzyka. 
— Występy A. Fertnera w Teatrze 

Polskim. Jak było do przewidzenia zapo- 
wiedź występów znakomitego i najpopular- 
niejszego artysty Antoniego Fertnera wy- 
wołała wielsie zainteresowanie. Kasa za- 

  
mer we ее 

  

Prolegor_ gimnazjim państwowego 
na prowincji, z sześcioletnią praktyką w kla: 

sach wyższych, pragnąc przenieść się do 

Wilna, przyjmie posadę w szkołach pań: 

Dalila Marion Szkolna 

  

Dnia 5-go września b. r. 

otwiera bursę dla uczniów szkół średnich. 

cowanych dni pracy w tygodniu. Zatrudnie- 
nie w górnictwie. Bezrobocie I państwowe 

    

  

Rozmaiłości. 

rekcji kolejowej Fltona objaśniał zapro- 
szonym podróżnym system | znaczenie te- 
go nowego urządzenia. "odrėžujący dzięki 
tei inowacji mogą każdej chwili połączyć 
się z pociągu z jakimkolwiek abonentem 

nów przez druty telegraficzne linji kolejo- 
wych do aparatów odbiorczych na stacjach 
| przełączone zostają do przewodów pocz- 
towych. w centrali telefonicznej rozdziela- 
ne są pod wskazanym numerem, -jako 
zwykłe rozmowy telefoniczne. Wywoływanie 
adresata znajdującego się w pociągu w 

turalnie, w porządku odwrotnym. 
Inowacja ta, dzięki której podróżujący 

w pociągach będą mogli na przyszłość po- 
rozumiewać się z abonentami całej sieci 
telefonicznej w kraju, ma jeszcze tę do- 
godność, że umożliwi ddstarczanie adresa- 
tom w razie potrzeby depesz 1 komunika* 

tów na piśmie. 

    

  

Choroby uszu, gardła | nosa 
Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł. 

UL Czyelników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniać firmy ogła- 
szające się w .Ku:jerze 

Wileńskim*, 

l. W. 
Bliższe szczegóły w Biurze Macierzy— 

Benedyktyńska 2—3 od 1—3 popoł. 
  stwowych prywatnych lub na kursach. 
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Kurjer Wileński 

` 

` Ja Reklama M 
dla 

tem, 

    

  

    

  

czytają wszystkie stany naszego ° 
społeczeńtwa, dlatego dla 

reklamy 1andlowej naj- 

lepiej się nadaje. 

Lan 

  

      

  

Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kuocom i Przemysłowcom 
poleca się 

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

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

Ceny bardzo przystępne. 9 

Ausis ALSA ISTAT RER STI TADA UEN VISTIEK 

Z TEZY WZORY 

*odawen w Imiemim waza śłwiaścicieli Sózał Rntarewiex, 
ė R   

Specjalność: język polski, historja, pro- 
pedentyka filozofji; może być również geo- 
grafja. 

Wiadomość: ul. Filarecka Nr. 9. 

  

Nauczyciel 
auczycie! PD, Subotkowski 

zawiadamia, iż z dniem 1 września r. b. rozpoczyna 
kurs szkolny 1925/1926 lekcji tańców nowoczesnych 
1 narodowych. Nowości sezonu, dobór towarzystwa. 

Lekcje I zapisy codziennie od 10—1 po poł. I od 
5—10 wiecz. w sali przy ul. św. Anny Nr. 2, a także 
w prywainych domach. Grupami I wojskowym rabat. 

M 

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. 

  

  

Wobec wojny celnej kupujcie i po- 
pierajcie wyroby tylko Krajowe! 
Uwadze Sz. Rodziców, Nauczycielstwa 

i Młodzieży Szkolnej! 
Na nowy rok szkolny polecam: 

Dzienniki klasowe uczniowskie, Zeszyty, Brul- 
jony, Papiery i bloki AAA Farby, Cyr- 
kle, Teczki, Tornistry, Ołówki Majewskiego, 
Atrament Leszczyńskiego. ” 

Ceny konkurencyjne! 

Dla szkół i ochron odpowiedni rabat! 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5 : WILNO : Św. Jańska 1.           

Jak postępować, 
Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę, charak- 
teru, określenie zalet, 
wąd, zdolności, przezna: 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 3 złotych 
Osobiście przyjmuję cd 
12—7. Protokuły, ode 

zwy, podziękowania naj- 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafelog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25 34. 

ее z A a nA 

Przyjmę 
na mieszkanie uczące się 
panienki. Opieka zape- 
wniona. Lekcje muzyki, 
język francuski. Uniwer- 
sytecka 4 — 6. Swięto- 

rzecka. 

a O 

Mydło sgeikove 
Dr. Ihnatowicza, 
przeciw piegom i o 
paleniu jest bardzo 
delikatne, przyjemne 
w użyciu i nadzwy- 
czaj korzystnie wpły- 

wa na skórę. 

| Wszędzie do nabycia.   

Mone mieszkania 
pokoje, stancje, pensjo- 

naty, ogłaszajcie za po- 
średnictwem Biura Re- 

kilamowego St. Gra- 
bowskiego Wilno, Ger- 
barska 1, tel. 82. Układ 

ogłoszeń, informacje bez- 
płatnie, bezinteresownie 

Oferty zapewnione 

  

Rutynowana 

Idczycelka 
studentka uniwersytetu 

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

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

szki Ne 8 m. t. 

TO 
dowód osobisty, ke, ias 
Inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pošre- 
dnictwem ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim 

  

  

Borsk, „kux”, zalinewskiage |. 

  

Prof. Poterch. Konserw. 

Minowt- Ci 
(fortepiano) wznowił 
zajęcia i ; przyjmuje 
od 10—12i5 — 6. 
Ul. Zarzeczna 15—3. 
  

Inżynier 

Didównicz) 
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. Želigow- 
skiego Nr. 1 m. 27 
(4 te front. wejście od 
rogu ul. Wileńskiej) 
Od g. 10—2 i 4—5 
Tamże przepiyswanie 
na maszynie i odbija- 

nie planów. 

Do опар 
2 pokoje I kuchnia ume- 
blowane od 1 września 
Kazimierzowska 11 m. 1. 

  

  
  

   


