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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. 
W. Makowskiego, S-to Jańska 

Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 

przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

przyjmują: Księgarnia 
pieru W. Borkowskiego, 

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

Prenumeratę 
1, Skład pa- 

Niemiecka 22, telef. 605, 
kraju 1 zagranicą. | 

Redaktor przyjmuje od 2—3 popoł. 

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—6w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

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

być przez administrację zmieniane dowolnie,   
  —- у 

CHRZEŠCJANS5KI SKLEP 

Leonarda Pikiela 
Wilno, ul. Wielka 2. 

Swieže otrzymane materjaly ns sezou zimowy па damskie 

i męskie ubrania, 

WYSOKICH 

płaszcze | pokrycia 

GATUNKÓW 
Krepy, Bostony, Kamgary, Gaberdyny, Sukna, Ulstry, Plusze 

jedwabne 

Wełny na suknie. 
Barchany i flanele: I 

i wełniane. 

Białe bielizniane towary. 
Koce I chustki. 

CENY NISKIE. 
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Wyjątkowa okazja. 
Od dnia 2-go września r. b. wyprzedaż towarów kolo- 

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

Ceny niżej hurtowych. 

Wyprzedaż trwać będzie 

  

    

WÓDKĘ 
najlepszą pod słońcem 

OTTONA BOCHWICA 
2 zł. 35 gr. 

polecają: Węcewicz Zwiedryński 
Ad. Mickiewicza 7. 

dwa tygodnie. 

Druga strona medalu. 
Było to w Zurychu. 
W przepełnionej auli prof. Kuno 

von Knonau mówił o bitwie pod 

Grunwaldem. Świetny mówca, zna- 
komity uczony sympatji mojej nigdy 

nie budził. Coś było odpychającego 
w tej suchej, kościstej postaci, łą- 

czącej w sobie oschłość z butą ger- 

mańską. Tym razem jednak wywołał 

ku sobie taką niechęć wemnie, że z 

tiudem powstrzymywałem się, by 

mie przerwać wykładu głośnym pro* 

testem. Bitwę pod Grunwaldem prof. 

Kuno v. Knonau przedstawiał swym 
słuchaczom, jako fakt w dziejach 

Europy tragiczny: tryumf barbarzyń- 

stwa nad cywilizacją. Młodzieńcowi, 

wychowanemu w kulcie Jagiełłowe- 

go czynu, wydało się to nikczemnem 
fałszowaniem prawdy, czemš popro- 
stu horrendalnem. Nie wytrzymałem 

do końca i opuściłem salę, trza 

Snąwszy drzwiami. 
W kilka lat później siedziałem w 

Krakowie przed arcydziełem Matejki. 
Przyglądając się poszczególnym po- 
staciom krzyżaków, ich twarzom, ich 
uzbrojeniu i porównywając rycerzy 
tych ze zwycięscami, wśród których 
widzi się półnagich Litwinów i Tata- 
rów, walczących buławami, toporami, 

arkanami — nagle przypomniał mi 
się wykład zuryskiego profesora. 

| przemknęła raptem myśl: 

Kto wie, czy w jego oświetleniu 
Grunwaldzkiej potrzeby nie było 
odrobiny prawdy? 

llekroć potem czytałam jakieś 
dzieło historyczne lub artykuł, doty- 

<zący polityki / międzynarodowej, 

zawsze przychodziło mi do głowy, 
że Oto mam przed sobą tylko jedną 

stronę medalu; że we wszystkich te- 

go rodzaju pracach stronność auto- 

/ 

rów nie pozwzla nam zapoznawać 

się z istotną prawdą. 

Wczoraj „Kurjer Wileński” rozniósł 

wiadomość o powrocie per. Rondo- 

mańskiego. Przedwczoraj zaś czyta- 

liśmy o likwidacji zatargów granicz* 

nych polsko sowieckich. 

„Na zasadzie protokułu strona 

sowiecka zobowiązała się do natych- 
miastowego wydania władzom pol- 

skim por. Stefana Rondomańskiego 

i ppor. Tadeusza Mączyńskiego". — 

„Strona polska zobowiązała się do 

wypłacenia stronie sowieckiej odszko- 

dowania z powodu spalenia w dniu 

28 czerwca strażnicy sowieckiej. Spra- 

wy zabójstwa kaprala K. O: Р., Sta 
nisława Wojtczaka i naczelnika straż- 

nicy związkowej, Antoniego Kisielło, 

zostały uznane przez komisję mie- 
|szaną za wyczerpane; obie strony 
|zrzekły się wzajemnie odszkodowań 

materjalnych w tych sprawach*. 

I Decyzje te nie pozostawiają żad- 

| nych wątpliwości, że wszystko, co w 

( prasie polskiej pisze się o stosun- 

kach, panujących ma pograniczu so- 

wieckiem, oświetlane bywa bardzo 

jednostronnie, Widać, że wcale nie 

jesteśmy takimi niewinnymi baran* 

kami, napastowanymi przez wilki, 

jak stale przedstawiają rzecz komu- 

nikaty; ale awanturujemy się nie 

gorzej, niż strona przeciwna. 

Bo jakże? 

Sąsiad porywa nam z naszego 

własnego terytorium dwu oficerów i 

my zadawalamy się prostym ich 

zwrotem? Nie dość tego. Płacimy 
jeszcze za jakąś spaloną strażnicę. 

Nie pamiętam nawet, by dotąd była 
w pismach jakakolwiek o tej straż 

nicy wzmianka, Pozatem — oni nam 

  

  

j zabijają Wojtczake, my im Kisiełłę — 

|rachunek wyrównany. 
| Z wyznań por. Rondomańskiego 

| dowiedzieliśmy się, że władze, sowiec- 
|kie uwięziły go, podejrzewając o 
szpiegostwo.  Szpiega aresztować 

można, o ile schwytany zostanie na 

obcem terytorjum. Ale por. Rondo- 

mański pojmany był wtedy, kiedy 

znajdował się po tej stronie granicy. 

I mimo to, godzimy się na proste 

wypuszczenie go z niewoli? 

Albo ustępliwość nasza zbyt jest 

daleko posunięta, albo w tej sprawie 

pozostają jakieś niedomówienia. 
W każdym razie powyższa likwi- 

dacja zajść granicznych zmusza na 

| przyszłość do bardzo ostrožnego 

traktowania wieści o polsko-rosyjskich 

niesnaskach sąsiedzkich.  Przede-   

wszystkiem zaś — skoro dowiaduje 
my się, że winy są obustronne —- 

należy wyrazić gorące życzenie, by 
Dla uczącej się młodzieży: 

władze nasze dołożyły starań, celem | Kapelusze 
umitygowania od nich zależnych zapki 
czynników. Granica polsko-rosyjska Fartuszki 
nie może być wiecznie jakiemś dzi- Pończochy 
kiem polem harców podjazdowych. Sweatry 
Musimy ze wszystkich sił dążyć do Wstążki 
tego, by uczynić ją podobną do Teczki do książek 
wszystkich innych granic kultural- Trykoty i pantofle 

nych .państw europejskich. Muszą tu 

wreszcie zapanować stosunki tak bo- 

daj przyzwoite, jak na granicy polsko" 

niemieckiej. 

Nietylko strona przeciwna, ale i 
my również — jak widać — przyczy: 

nić się do tego możemy w niema: 

łym stopniu. 

do astyki 
m 

poleca O. KAUICZ 
Wilno, ul. Zamkowa 8. 

TA 

Wiadomości polliyczne. 
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Wstępne narady prawników. 

LONDYN. 1.IX. W „Foreign Office” na wczorajszej poufnej konfe- 

rencji rzeczoznawców prawników, która trwała trzy godziny, ustalono pro- 

gramn dzisiejszego posiedzenia. Delegaci przemawiali, każdy we własnym 

języku. Dzisiaj omawiano sprawę paktu zachodniego. Obok tematu główne: 

go poryszano także ze strony angielskiej sprawę sądownictwa rozjemczego 

na wschodzie Europy. Rozpraw jeszcze nie ukończono. Dalszy ciąg konfe- 

rencji jutro. 
Pertraktacje prawników Ententy i Niemiec odbywają się w formie 

stawiania zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi. 

Całokształt rozpraw jest prowadzony w ten sposób, że strony mogą 

porozumiewać się wzajemnie co do stanowisk swoich rządów. 

  

Skutki_wojny celnej poisko-niemieckiej. 

„BERLIN. (A.T.E.). 31.VIII. „Berliner Tageblati" pisze, iż dzięki wojnie 

celnej między Niemcami a Polską przemysł węglowy polski zdobywa dla 
siebie nowe rynki zbytu. Dzięki nizkiemu frachtowi Polska wywózi węgiel 

przez Gdańsk do Skandynawii i Holandji. 
Węgiel polski, zdaniem pisma, wypiera nietylko węgiel angielski, lecz 

i wesifalski, Te nowonawiązane stosunki handlowe mogą doprowadzić do 

regularnej i naturalnej drogi zbytu polskiego węgla. 
Polskie górnictwo na Górnym Śląsku wysila się na eksport zagra* 

niczny. Nie trzeba zapominać, że w eksporcie tym zainteresowani są nie- 

mieccy kapitaliści i że w kopalniach tych pracuje cały szereg niemieckich 

urzędników. Tak samo przemysł górnośląski stara się O rynki zbytu za 

granicą. 

szych wysiłków nie potrafią zapobiec brakowi węgla z powodu wstrzyma” 

nia dowozu węgla polskiego. Wobec tego fabrykantom pozostaje do wy* 

boru sprowadzać węgiel z innych okręgów niemieckich lub też drogą wo* 
dną przez Szczecin. W ten sposób koleje niemieckie ponoszą bardzo po* 

ważne straty na frachtach, podczas gdy mogły osiągnąć wielkie korzyści 
z transportu węgla polskiego z G. Śląska. Pismo stwierdza, iż wojna celna 

daje smutne wyniki i podnosi wielkie korzyści, jakie przyniosłoby pogo* 

dzenie się obu stron. й 

__№
 

Odroczenie konferencji baltyckiej. 

RYGA. LIX. (Łotewska agencja telegraficzna). Rząd łotewski zwrócił 

się do Estonji z prośbą o odroczenie na koniec listopada konferencji mi- 
nistrów spraw zagranicznych Finlandji, Estonji, Łotwy i Polski. Równocze- 

śnie rząd łotewski wyraża zgodę na propozycję Estonji w sprawie konfe- 

rencji delegacji państw bałtyckich w dniu 5 września w Genewie. Na kon- 

ferencji tej ma być omawiana współpraca państw bałtyckich na 6 tem 

ogólnem zgromadzeniu Ligi Narodów. 

a m ах осс нн 

We Francji zanosi się na przesilenie; 
gabinetowe. 

PARYŻ. 1.IX, W politycznych kołach paryskich przewidują możliwość 

wybuchu przesilenia rządowego we Francji z chwilą rozpoczęcia się sesji 

parlamentarnej. Painleve musi się liczyć z interpelacjami już zapowiedzia- 

nemi, które mogą utrudnić dalsze istnienie gabinetu. Painleve ma być in- 

terpelowany przedewszystkiem, jak sobie wyobraża większość, na której 

zamierza Oprzeć gabinet po wycofaniu się z rządu socjalistów. 

„Druga interpelacja ma dotyczyć problemu marokkańskiego a trzecia 

będzie zawierała objekcje przeciwko ministrowi Caillausx, któremu jego 

przeciwnicy gospodarczy |ak i polityczni mają postawić bardzo poważne 

zarzuty. Zwolennicy Painlevć'go są zdania, że należałoby już teraz zgłosić 

dymisję gabinetu, poczem premjer mógłby utworzyć nowy rząd oparty na 

centrum parlamentarnem. 

i i i iii i i i ii ii i 

Pożyczka polska w Ameryce. 

LONDYN. 1.IX. Prasa angielska omawia naogół nader przychylnie 

sprawę pożyczki polskiej w Ameryce, podkreślając jej olbrzymi . efekt 

moralny. 

  

  

  
  

  
Górnicy niemieccy na niemieckim Górnym Śląsku, pomimo najwięk- 

  

We wtorek minister 
Skrzyński wyjechał z 
Warszawy na sesję Li- 
gi Narodów w Genewie. 

We wtorek, w cha- 
aakóla do rakterze delsgata Rzą- 
Genewy. du do Genewy na o- 

gólne zgromadzenie Li- 
gi Narodów wyjechał p. Fr. Sokal, 
minister pracy, oraz członek Rady 
Administracyjnej Międzynarodowego 
Biura Pracy. 
Działalność Nadeszła z Moskwy 
„Kominternu'* do zarządu niemiec- 
ma gruncie kiej partji komunistycz- 
niemieckim.nej wiadomość, že Ko- 
mintern ma zamiar poczynić znacz- 

ne zmiany w składzie personalnym 
zarządu partji. W szczególności po- 

leca on znanej działaczce komuni- 
stycznej, Ruth Fiszer, pozostawić do- 
tychczasową swoją działalność | га- 
jać się organizacją wsród młodzieży 
komunistycznej. Natomiast szefem 
stronictwa wyznaczony został Tha- 
Imann, który z ramienia partji ko- 
munistycznej kandydował w swoim 
czasie na stanowisko Prezydenta 
Rzeszy. Thalmann uchodzi za przed- 
stawiciela kierunku kompromisowe- 
go między prawem a lewem skrzyd- 

Wyjazd min. 

"łem partj. Na zwołanem w związku 
|z temi zarządzeniami Kominternu 
posiedzeniu komitetu wykonawczego 
komunistycznej  partji niemieckiej, 
doszło do poważnej wymiany zdań. 
Członkowie komitetu wykonawczego 
nawzajem zarzucali sobie działalność 
denuncjacyjną w Moskwie. Zapowie” 
dziany jest przyjazd kilku delegatów 
z Petersburga. Ponieważ Zinowjew— 
Apfelbaum, wyjedzie na kurację do 
Czechosłowacji, spodzewane jest, że 
w drodze powrotnej wstąpi do Ber- 
lina. Władze niemieckie udzielając 
wizy Zinowjewowi, zapowiedzały, że 
nie mogą wziąć odpowiedzialności 
za jego pobyt w Bariinie i nie mo: 
gą ręczyć za jego bezpieczeństwo. 

Z Chin. 
Karachan o „niesumiennej po- 

lityce“ mocarstw. 

MOSKWA, 30 VIII. (Tel. wł.) Przed 
wyjazdem z Pekinu do Moskwy p. 

Karachan wygłosił znamienną mowę 

na konferencji sowiecko-chińskiej. 
W odpowiedzi na ubolewanie, wyra- 

żone przez członka gabinetu Wane 
Tsen-Tina z powodu odroczenia so* 

wiecko-chińskiej konferencji—p. Ka* 
rachan rzekł: „Ja bym /nie powie* 

dział, że naród chiński cierpi z po* 

wodu odroczenia konferencji. Przy* 

czyną cierpień narodu chińskiego 
jest niesumienna polityka państw|im* 
perjalistycznych, oraz nierównopraw*= 

ne wkłady, które ciężarem zawisły 
nad żywem ciałem Chin", 

Następnie p. Karachan wskazał 

trudności, jakie napotyka na każdym 

kroku wprowadzenie w życie zeszłó: 

rocznego układu chińsko-sowieckiego, 
zas 
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„jest stworzenie na Pamirze 

„placówki 

К 
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: i | Poiska zagospodarowuje się w Gdańsku.|Sole potasowe w i й 

l patei) baliyckii. GDAŃSK. 1.1X. Budowa składu amunicyjnego na Westerplatte dobie- Wiernu $. 

Estonja. 

Dokoła dymisji min. Pusty. 

skich kołach politycznych istnieje 

przekonanie, że dymisja mio. spr. 

zagr. Pusty, wobec komplikacji, jakie 

wynikły między ministrem "a sejmo- 

wą komisją spr. zagr., staje się nie- 

uniknioną. Obecnie można stwier- 

dzić, że większość sejmu jest prze- 

ciw ministrowi i rząd musi poważnie 

z tem się liczyć. 

      

2 Rosji Sowieckiej. 
Epidemja defraudacji I nadu- 

żyć w Sowdepji. 

MOSKWA, 30.VIII. (tel. wł.). Za- 

padł wyrok w sprawie głównych Ma: | nie odniosła skutku. 

gazynów wojskowo - gospodarczych. 

Pociągnięto do  odpowiedzialności 

pracowników tych magazynów oraz 

kilku dostawców umundarowania dla 

armji sowieckiej. Dostawcy na pod- 

stawie fałszowanych dokumentów, 

okradli skarb sowiecki na sumę 

przeszło półtora mil. zł. rubli. Dzie- 

więciu oskarżonych skazano na karę 

śmierci, 3 ch ma kilkoletnie więzie- 
nie, 22:ch uniewiniono. 

Na kolei południowo-zachodniej 

wykryto ogromne nadużycia i prze- 

prowadzono szereg aresztów. 

Ogólna suma defraudacji w okrę- 

gu Uralskim wciągu ostatniego pół: 

rocza dosięga 700 tys. rubli. 

Amnestja dla emigrantów. 

Ambasador Krestinskij w Moskwie 

zapowiedział na przyjęciu dziennika: 

rzy, że w Moskwie w dniu 17 paź- 

dziernika r. b. zostanie ogłoszona 

powszechna amnestja dla emigran- 

tów. Zarządzenie te obejmuje wszyst- 

kich emigrantów, pozostających obe- 

cenie zzgranicą którzy, będą mogli po: 

wrócić do ojczyzny, nie narażając 

się na żadne dochodzenia ze strony 

rządu sowieckiego. Przypuszczalnie, 

około miljona emigrantów powróci 

do Rosji. 

Zdobycie nowej Komunistycz: 
nej placówki. 

MOSK *A, 30VIli, (tel. wł.). Urząd 

sowie.ki wy ł:ł komunistyczną eks- 

pedycję na Pamir, z prezesem Dud 
pikowym na czele. Z delegowanymi 

„dla pracy* komunistami jadą profe 
sorowie, lekarze i nawet akuszerki. 

Ekssedycja ctrzymała 100 tys. rub. 
ponad zwykłe w tych wypadkach sub 
sydum, oraz medykementy, inwen 
tarz etc. 

Oficjalnem zadaniem ekspedycji 
„silnej 

bolszewickiej oraz wciąg- 
nięcie do współpracy zacofanego pa: 
miiskiego włościaństwa”. 

A A ia i 

Teatr Letni 

Dziś z powodu próby jeneralnej 
przedstawienie zawieszone 

Jutro — premiera 

Słowik hiszpański 
operetka Falla. 

z udziałem 

C. Celińskiej i T. Wołowskiego 
Początek o godz. 8 m. 15 w. 

Pan na Tulczynie, 
(Gawędy o dawnym „obyczaju. Wyb 
ciekawych pamiętników XVIII i XIX 
stulecia. Tom VI. Lwów — Poznań. 
Nakł. Wydawnictwa Polskiego. Wspom- 
nienia o Stanisławie Szczęsnym Po- 
tockim, jego rodzinie i dworze. Zebrał 
i wydał z 4-ma ilustracjami i tablicą 
genedlogiczną Adam Czartkowski). 

Wytworne wydanie, puszczające 
w świat już szósty tom swych popu 
larnych opowieści z dawnych czasów, 
zawiera tym razem 
obyczajową z XVIII w., której sensa 
cyjność przewyższa o wiele współ: 
czesre utwory powieściowe. Ależ bo 
i nielada ten'atl 

Obszar: tysiące włók, wsie, kilka- 
dziesiąt miesteczek, miasta; poddani: 
400.000 dusz; tytuły: wojewoda ruski, 
marszałek Targowicy, hrabia, dziewięć 
starostw; wydatki: na miljony rubl. 
Rodzina też niepospolita: pierwszą 
żonę, szlachciankę, Gertrudę Komo- 
rowską, topią mu hajducy w przerę- 
blu, z rózkazu rodziców, uważających 
małżeństwo jedynego syna za meza- 
ljans, udusiwszy ciężarną kobietę w 
porwaniu saniami, podobno przypad- 
kiem. Druga żona, Józefa z Mnisz- 
chów, daje mu dziesięcioro dzieci 

' (trzech synów i siedem córek) co 
prawda, nie wszystkie od niego po 
chodzące, bowiem gachów miała ta 

—-——— 
4 
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т рап!, ile zapragnełal 

! 
[królową w rezydencji 

również powieść | tocki, wojewodzki synu, 
| Polszu, 

ga już końca. Na terenie Westerplatte 
7 mtr. Jestto pierwsza w Gdańsku tak którym woda dosięga głębokości 

zbudowano bulwar betonowy przy 

pogłębiona przystań. Wkrótce skład polski zostanie oddany do użytku dla 

TALLIN, LIX, (tel. wł.). W Talliń: , transportu i przechowywania amunicji. : 

н — 

Z kraju i 
Z całej Polski. 

Nadzór nad bankiem pos. 
Korfantego. 

W kołach giełdowych krąży po- 
głoska, że Rząd zamierza ustanowić 
nadzór nad Bankiem dła Handlu i 
Przemysłu, który jest Bankiem p. 
Korfantego. 

Jak mówią interwencja p. Korfan- 
„tego u premjera Grabskiego w spra- 
wie nieustanawiania tego nadzoru 

Pogrzeb optanta polskiego. 

W niedzielę w Poznaniu z wielką 
okazałością odprowadzono na cmen- 
tarz farny przy ul. Bukowskiego 
zwłoki ś. p. Michała Barczaka, 70'le- 
tniego starca optanta, wydalonego 
przymusowo przez policję niemiecką 
z Głogowa bez względu na to, że 

  

zagranicy. 
skiem Heinitz i uchodzi za człowie- 

ka bardzo bogatego. 
Mieszka on stale w Frankfukcie 

nad Menem, gdzie posiada wielki 

sklep jubilerski. Sklep ten zasila zra- 

bowanemi w Paryżu kosztownościa: 

mi. Zważywszy na ciężki kryzys w 

Niemczech, bogactwo jego sklepu 

zwracało na siebie powszechną uwa- 

gę, budząc podziw spółzawodników. 

Aresztowanie Heinitza nastąpiło 

wskutek tego, że sąsiedzi rabowanej 

willi, zauważywszy Światło w miesz 

kaniu, a wiedząc, że właśziciele byli 

nieobacni, weszli do domu wraz z 

policją. Heinitz nie chciał się dobro- 

wolnie poddać, wskutek czego po- 

licja zmuszona była dać do niego 

Kilka strzałów raniąc go ciężko. 
Identycznošė jego została ustalo- 

na na podstawie porównania odci- 

sków jego butów ze śladami, jakie 

pozostawił w willach podczas po: 

  

  
zmarły był chory i przedłożył policji 
w przeddzień wydalenia świadectwo 
lekarskie, stwierdzające, że Barczak 
ma zwapnienie żył, osłabienie serca 
i zaatakowane płuca, wskutek czego 
w ciągu przynajmniej 2 ch tygodni 
nie może być transportowany. 

Z zagranicy. | 
Aresztowanie niezwykłego 

włamywacza. 

Dn. 30 z. m. na przedmieściu 
Nouilly w Paryżu aresztowano zna: | 
komitego włamywacza, który już od 
dłuższego czasu grasował w Paryżu, 
obrabowując bogzte wille i pałace z 
ich kosztowności. Wszystkie jego 
włamywania dokonywane były z nie- 
słychaną zręcznością. Okazało się, 
że aresztowany jest Niemcem, nazwi- 

przednich rabunków. Stan rannego 

jest bardzo ciężki. 

Powrót mundurów cesarskich. 
Rząd rzeszy niemieckiej, zabra- 

niający do tej pory noszenia wojsko: 

|wych mundurów dawnej armji nie 
mieckiej, skasował to zarządzenie z 

| dniem 4 września. W ten sposób 
|znów nacjonaliści pokazywać się bę- 
jdą w mundurach armji cesarskiej. 

Fundusze na nowy lot Amund- 
sena. 

„Tribuna” twierdzi, że Amundse- 
nowi udzło się uzyskać w Rzymie 
od rządu włoskiego i od przemysło- 
wców włoskich środki pieniężne na 
nowy lot do bieguna, zaś w zamian 
za to, w razie dotarcia do bieguna, 
obok flagi swego kraju rodzinnego 
zatknąć winien także flagę włoską. 

z оННЕ НЕННЕННОрЕНННОКЕНОНННОЕННрНОННННннщннн 

Lytie gospodarcze. 
Kredyty pod zastaw zboża. 

W najbliższym czasie rząd zamie- 
rza wnieść do władz ustawodawczych 
projekt ustawy o kredytach pod za 
staw zboża. Niewiadomo czy będą to 
kredyty w formie listów wajrantowych, 
na wzór zmerykańskich, udzielanych 
pod zastaw zboża w elewatorzch (z 
powodu szczupłej ilości elewatorów 
w Polsce byłoby to trudne do prze: 
prowadzenie), czy też pod zastaw 
zboża w stertach. Projekt tej ustawy 
jest już opracowany, i według tego 
projektu ciężar finansowy ma wziąść 
na swoje barki Bank Gospodarstwa 
Krejowego. Možliwem jest jednak, że 
inne banki zgłoszą swój współudział 
do tej akcji kredytowej po ogłosze” 
niu ustawy. 

Uiszczanie podatków 
wekslami. 

Sfery handlowe i przemysłowe w 
Polsce złożyły w Ministerstwie skar- 
bu projekt uiszczania należności po- 
datkowych przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe i handlowe wekslami. 
Chodzi mianowicie o zezwolenie mi- 

Trzecia Żona, 
Zofja „Greczynka” z Czeliczów, 10 

| woto Janowa Wittowe, kupiona wsią 
6, Demczynem i kilkudziesięciu tysiąca- 

mi korcy przenicy od pana komen- 
danta Kamieńca, była czas jakiś ko 
chanką ukreińskiego magnata, potem 

tulczyńskiej, 
otoczona pięciorgiem pięknych dzieci 
swoich i Potockiego i dziesięciorgiem 
pasierbów. 

Człowiex dobry... ten zdrajca naj- 
haniebniejszy, którego imię przeklina- 
ła cała szlachetniejsza Polska, o któ- 
rym śpiewali chłopi: „Hej pane Po- 

zaprodzłeś 
Litwu i wsiu Ukrainu“, na 

ktėrego barkach i niewyczerpanej 
kiesie spoczywała cała Targowica, w 
którą wciągnął wpływem i terrorem 
fortuny całe kresy wschodnie. Ten 
straszliwy szkodn'k w polityce ojczy- 
zny, wytężającej siły by się dźwignąć 
z upadku, był dobrym, przeciętnej 
inteligencji, tylko próżnym i dumnym 
nieskończenie, mało wykształconym 
człowiekiem. 

Współcześni twierdzą, że do Tar: 
gowicy przystąpił ze złości, że Mała- 
chowskiemu, a nie jemu oddano la* 
skę marszałkowską na Wielkim Sej- 
mie. Inni, że miłość i admiracja dla 
Semiramidy północy, uwiodła go i 
otumaniła. 

Faktem jest, że nie brał, on mo- 
że jeden, od niej pieniędzy, nie po-   trzebował i nie otrzymywał honorów, 

nistra skarbu na przyjmowanie przez 
podległe sobie urzędy, od zalegają” 
cych płatników— weksli, któreby by- 
ły dyskontowane w Banku Polskim. 
Z chwilą przyjęcia weksli tytułem na- 
leżności podatkowych, (rzędy 5Каг 
bowe miałyby zdejmować nałożone 
sekwestry. ' 

Towary łódzkie do Rosji 
Sowieckiej | Rumunji. 

Jak irformują z m. Łodzi, wy 
ekspedjowano wczoraj do Rosji So- 
wieckiej 20 wegonów manufaktury. 
Firmy łódzkie otrzymały też większe 
zamówienia z Rumunji. Już w naj- 
bliższym czasie odejdzie do Rumu: 
nji 25 wagonów towarów tekstylnych. 

Teatr Polski 

W piątek 4 września 

pierwszy występ znakomitego artysty 

A. Fertnera 
w komedji Kiedrzyńskiego 

„Najszczęśliwszy 2 Ludzi” 
Początek o godz. 8 m. 15 w. 

POORDAURASEEDAS 1 1:9 27 AIA ONDA O dA 

   

ani tytułów, działał „ideowo”, To bo- 
daj najstraszniej maluje upadek du- 
szy narodowej w tej epoce hanieb- 
nej. Dobry pan dla poddanych, po- 
trafił uczynić z całej tej olbrzymiej 
przestrzeni rodzaj państewka, gdzie 
się chłopom poddanym działo do- 
brze, jeden dzień w tygodniu jeno 
szli „na pańskie”, wszystko to syte 
było, bogate. Hodował bydło, konie, 
poprawiał uprawę gruntów, zasadzai 
ogrody. i zwierzyńce, w których się 
kochał. Rok okrągły, setki pasożytów 
hulało, balowało, zgrywało się, prze- 
rzucając sobie fortuny na zielonym 
stoliku, tańcząc i pijąc w Tulczynie. 

Dobry mąż, same miał w małżeń 
stwach cierpienia: pierwszą, ukocha- 
ną żonę, zamordowali mu ohydnie, 
za sprawą rodziców własnych, druga, 
zdradzała go na każdym kroku, z byle 
kim; trzecią, wyciągniętą ze środo- 

wiska kosmopolitycznych awanturni- 
ków, zastał pod koniec życia w obją- 
ciach własnego syna, Starość też tego 
człowieka, który literalnie mógł klej- 
noty i złote ruble czy dukaty, mie- 
rzyć workami, upływała smutnie wśród 
szału zabaw tulczyńskich, kędy hulał 

| każdy po swojemu, jego 16 ro dzieci, 
zięciowie, z piękną „Greczynką” na 

| czele, zgraja rezydentów i gości. 
, Rzadko zasiadał do ogólnego stołu, 
wieczorem dopiero, milczący, z ocza- 
mi wbitermni w przestrzeń, przesuwał 

* się wśród błyszczącej, rozszalałej tań- 
icem czy pijatyką gromady, ubrany 

  

Polsce. | 
Do niedawna był Kałusz (Wojew. 

Stanisławowskie) jedynem miejscem” 
w Polsce, w którem wydobywano 
sole potasowe, głównie kainit i syl- 
winit. W lecie 1923 r. zaczęto wydo- 
bywać sól potasową (kainit) także na 
terenie żupy solnej w Stebniku koło 
Drohobycza. Linja, łącząca te dwie 
miejscowości, wytacza pas ziemi o- 
koło 76 kilom. długi i 3—4 kilom. 
szeroki, w którym pomiędzy Kału- 
szem a Stebnikiem leżą miejscowoś- 
ci z wybitnemi śladami soli potaso- 
wej i źródłami wody mineralnej gorz- 
kiej, jak np. w Pojle koło stacji ko: 
lejowej w Kałuszy, w Turzy Wielkiej, 
Morszynie, Lisowicach i Truskawcu 
koło Drohobycza. Oprócz tych miej- 
scowošci znamy źródła gorzkiej so- 
lanki w kllku innych punktach w 
Karpatach na południowy wschód od 
Kałusza oraz w okolicy Otynji na 
Pokuciu. 

W dolnej t. zw. podsolnej częśc 
iłu kałuskiego występuje obfita so- 
lanka i gaz ziemny, na który natra- 
fiono po raz pierwszy wierceniem, 
założonam niedaleko od Kaluskiej 
żuzy solnej w głębokości 400 m., a 
który wydobywał się z głębokości 
876 m. w początkowej ilości około 
100 metr. sześc. na minutę, 

Wydobywanie soli potasowych w 
Kałuszu i Stebniku zajmuje się spół- 
Ка „Тезр“, w której Skarb Państwa 
posiada w spušclžnie po Ъ. Galic. 
Wydziale Krajowym s/4 udzialu. Ko- 
palnia w Kałuszu była wystawioną 
kilkakrotnie na działanie wojenne, 
połączone z pożarem miasteczka Ka- 
łusza, przyczem kopalnia uległa po- 
ważnym zniszczeniom. 

Ż wydobytych w 1923 r. w Kału- 
szu i Stebniku przeszło 61.000 tonn 
soli potasowych zużyto dla celów 
rolnictwa 47.657 ton, z czego przy- 
padło na Wielkopolskę i Pomorze 
około 50 procent, na Kongresówkę 
i Kresy Wschodnie 34 procent., na 
Małopolskę 13 procent., a na Woje: 
wództwo Sląskie 3 procent. przy- 
czem z Niemiec sprowadzono do 
Polski w tymże roku 112.837 ton. W 
całej Polsce wynosiło zapotrzebowa: 
nie nawozów sztucznych potasowych 
w 1923 roku 160.454 ton. Przed woj- 
ną było zapotrzebowanie obecnych 
dzielnic Polskt w sole -potasowe -da- 

leko większe. W 1913 r. sprowadzo- 
no z Niemiec 511815 skoncentrowa- 
nych soli potasowych, a z Kałusza 
13663 ton kanitu. To rażąco mniej- 
sze zapotrzebowanie newczów 
sztucznych potasowych w 1923 r. 
tlcinaczy się niekorzystnemi konjun- 
kturami, które wstrzymywały rolai- 
ków od większych inwestycji gospo- 
darstwa rolnych. 

Terenem niedalekiej przyszłości 
można nazwać olbrzymi obszar, o: 
bejmujący przeważną część Woje- 
wództwa Poznańskiego i Łódzkiego 
oraz pėlnocno-zachodnią część Wo- 
jewództwa Kieleckiego. Na tym ob- 
szarze zostały odkryte zapomocą 
wierceń w Szubinie, w Szaradowie i 
pod Inowrocławiem, dalszy ciąg zło- 
ży soli potasowych, które w Niem- 
mczech są przedmiotem olbrzymich 
ekssloztacji górniczych. O boga- 
ctwie tych złoży soli potasowych da- 

|je nam przybliżone pojęcie wielka 
produkcja tych soli w Niemczech, 
która wynosiła w 1913 r. 11,6 miljo- 
nów ton, a w 1923 r. bez Alzacji 9, 
miljonów ton. - 

    
w ciemny surdut i szedł w ustron- 
nym pokoju grać z Trembeckim w 
marjasza, po groszu punkt. 

+ 

— Ostatnie chwile zatruło mu 
podejrzenie, że go żona i syn otruć | 
usiłująl Nawet zwłoki jego doznają | 
tragicznego losu; z kaplicy pogrzebo= | 
wej wyrzucają nagie ciało opryszki, 
odarłszy z bogatego munduru, zaś 
znacznie później, popi, tego stronni- 
ka Rosji, wyrzucają z grobu pod ko- 
ściołem Dominikanów, zbudowanym 
za trzykroć sto tysięcy złotych, przez 
sukcesorów Szczęsnego, tak na ironję 
losu nazwanego, 

.  — Historje dzieci jego, to znów 
kilka tomów powieści; wszelka tam 
różnorodność - charakterów i cechy 
dziedziczności po ojcu (a właściwie 
ojcach) i matkach. „Są tam i słabe 
charaktery i mocne, źli i dobrzy lu- 
dzie, ocfiarni patryjoci i obojętni ko- 
smopolici, niemądrze rozrzutni i ce- 
lowo skąpi, postacie prawe i przestę- 
pne”. Jest paru dziwaków graniczą- 
cych z obłąkaniem, naprz. Stanisław, 

'— Wiernuś — mówi Pan do psa — 
Wiernuś, dobre zwierzę... 

Pośród wszystkich moich sług 
Jedynie tobie wierzę, 

boś ty mój wierny, najwierniejszy drug. 
I psa po kudłacb głaszcze, klepie go 

i pieści. 
Bryś aż się zwija cały, tak wali 

ogonem. 
Dusza ślepiami skamle o szczęściu 

szalonem, 
o bezgranicznej psiej cześci. 

— Acb! — westcbnie brytan w końcu 
(było to w epoce 

gdy zwierzęta mówiły) — jedno mam 
błaganie. 

Łańcuchem, widzisz, teraz, daremnie 
szamocę... 

Odwiąż mnie, panie. 
— Odwiązać? — pan zawoła. — O nie, 

nie myśl o tem! 
Wolność rodzi pokusy, wolność grze- 

chów matka. 
Mógłbyś pobiedz gdzie, przepaść, nie 

wrócić zpowrotem... 
Nie, piesku. Ceń swą wierność, bo to 

cnota rzadka. 

Benedykt Hertz. 

    

    

Słów parę. o Muzyce 
Kościelnej w Wilnie. 
Muzyka kościelna powinna być: 

prosta, czysta, szlachetna, poważna, 
wzniosła, pobożna, mężna, pełna siły 
i wspaniała. Powinna więcej trafiać 
do serca i duszy, niż głos kaznodzieji. 
Tak mówią w pismach swoich naj- 
więksi ojcowie Kościoła Chrześcijań 
skiego. 

Jednak w wileńskich kościołach 
trudno 0 usłyszenie takiej muzyki. 
Organiści-muzycy w Wilnie są nieli- 
czni, mianowicie: p. Kalinowski w ko- 
ściele katedralnym, p. Leśniewski w 
kościele św. Teresy, p. Żebrowski u 
Bernardynów i p. Łuniewski u św. 
Jakóba. Dobry jeszcze organista-mu- 
zyk u O.O. Misjonarzy i możliwy u 
O.O. Jezuitów. Wymienieni w miarę 
możności pracują nad podniesieniem 
muzyki kościelnej. W innych kcścio- 
łach posady organistów zajmują mar- 
ni samoucy lub też ludzie z 2 czy 3 
miesięcznym muzycznem wykształce- 
riem. Są to osobniki bez inteligenci 
i kultury, profanujące muzykę koś 
cielną i obrażające Majestat Boży. 
Zaznaczyć trzeba, że panowie ci ma- 

| ją mimo to wielkie aspiracje artysty- 
czne, a duchowieństwo nasze kieru- 
jąc się niestety tylko względami osz- 
czędnościowemi angażuje niedołęgów 
na posady muzyczne, 

Smutno i przykro, że nawet w 
kościele Seminaryjnym na stanowisku 
organisty jest jakiś grajek. Lichy gra- 
jek tam, gdzie siłą rzeczy musi tyć 
muzyk w całem znaczeniu tego sło- 
wa, celem gruntownego wykształce- 
nia alumnów w muzyce kościelnej. 
Ustałoby dzisiejsze mniemanie o tem, 
że wielu księży nie ma pojęcia na” 
wet o muzyce liturgicznej. 

Źle jest wogóle z muzyką kościel- 
ną w Wilnie, lecz bodaj czy nie naj- 
gorzej w kościele pod wezwaniem 
Serca Jezusowego (na Pohulance). 
Od pewnego czasu usadowił się tam 
jakiś jegomość, zebrał kilku amato- 
rów i w sposób barbarzyński wyko” 
nywuje utwory religijne, torturując 
modlących się, zmuszonych słuchać 
popisów tego pana. Instrumentem 

   

talentu i nauki, którym była kocha- 
Jącą i wierną żoną. 

-— Doprawdy, żaden mutor nie wy- 
myśli ciekawszej rzeczy, niż życiel 
A dopieroż takie ówczesne, nieokieł- 
zane niczem życie, kiedy wszystkie 
fantazje, zachcenia, namiętności, roz* 
kwitały bujnie, nie tamowane, ani 
opinją, ani religją, ani zasadami. 

'— Przewalały się te egzystencje 
magnackie po żyznych polach Ukrai- 
ny, Wolynie, Podcla, zostawując re- 
zydencje, kościoły, legendy... a teraz... 
ręka losu starła to wszystko, jak far- 
by na obrazie, i tylko czytelnik zdu- 
miony, czytając, pomyśli: „Jak mo- 
gło to wszystko, zginąć tak łatwo?” 

— Książka o Szczęsnym Potockim 
ma kilka wad. Właściwie są to wy- 
pisy z dzieł o Potockim, podane je- 
dne za drugiemi, bez opracowania. 
Autorzy tych: notatek, wskazani w in- 
deksie, zamiast przy końcu każdej 
cytaty, co jest dla czytelnika niedo- 
godne. Dając krótkie monografje 
dzieci Szczęsnowych, trzebaż było dać 
i ich portrety, oraz rezydentów bar-   piorący własne koszule, potwór nie- 

moralności jak Mikołaj, jest i—boha- 
ter bez plamy Włodzimierz, cudna I 
Choisekowa 2? voto Bachmatjewowa, | 
kochająca się do szaleństwa w starcu i 
Sewerynie Rzewuskim, narwana Lu- į 
dwika, 13 letnia żona Kossakowskie- 
go i Konstancja, žona 2 samobójców ; 
Jana Potockiego i Edwarda Raczyn- 
skiego, niepospolitych ludzi pełnych   dziej znanych. Brakuje też fotografji 

z Tulczyna, Humania, tylko Zofjówka 
jest utrwalona. 

Po za tem, wydanie wytworne, a 
treść acz posiekana na kawałki, zaj- 
mująca, jak najsensacyjniejsza po- 
wieść. 

„tel. Romer, 
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muzycznym, którym ten pan potrafi 
władać w doskonałości, prawdopo- 
dobnie mogłaby być „katarynka”, a 
najodpowiedniejszem  auditorjium — 
„bosaczki”. (Powiadają, że muzyk ten 
był woźnym w konserwatorjum w 
Petersburgu). Widocznie bębenki 
uszne członków zarządu parafjalnego 
wspomnianego kościoła są przytępio- 
ne w takim stopniu, że dysonanso 
wo-kakofonijna muzyka dyletanta nie 

przeszkadza im do bezmyślnego kle- 
pania pacierzy. Są jednak parefjanie, 

których podobna polifanja pozbawia 

możności wysłuchania w skupieniu 
Mszy św. (Sumy). Na pociechę temu 

panu mogę powiedzieć, że w wielu 

kościołach (Antokol, Zwierzyniec i 

  

nia typu, jak np.Zelwerowicz; nie impo- 
nuje szykiem podstarzałych don Jua- 
nów jak niezrównany Gasiński, jest so- 
bie okrąglutki wesołek, dziecię Warsza 

wy, ujmujący osobistym wdziękiem, 
pewny swych, raz obranych metod i 
efektów — niezawodnych a dość jzś- 
krawych. 

— Jestto gra śmieszka, robiąca 
wrażenie zabawne ruchem giestem 
grymasem, przechodzącą często w 
płytka niemal — klownowską marje- 
rę, niecierpliwiącą subtelniejszych lu- 
dzi uważzjących, że p. Fertner mogł- 
by się utrzymać na wyższym pozio- 
mie, niż gust galerji, jednak doza 
wesołości, którą ten słoneczny czło” 
wieczek wnosi ze sobą na scenę jest   inne) jest nie lepiej. 

Skreśliłem słów parę o muzyce 

religijnej w Wilnie, muzyce, która 

wedle pisma Ojców Kościoła ma być 

tak wielka, szczera, operuje tak pro- 
stemi i bezpośredniemi sposobami, 
że na widok tych grymasów, rozcza- 
pierzań łapek, wytrzeszczonych, o- 

pobożna, budująca, wzniosła, czysta krągłych oczu i głosu skrzeczącego 

i szlachetna, ma przemawiać do ser 

ca i duszy więcej niż głos kaznodziei, 

która ma się przyczynić do podnie- 

sienia wspaniałoćci nabożeństwa li: 
turgicznego w kościele. 

Czy spełnia to szczytne zadanie 
muzyka uprawiana w kościołach wi: 

leńskich? Czytelnicy sami odpowie” 
ą. 
Może władze duchowne zajmą si> 

nareszcie sprawą podniesienia muzy- 

ki kościelaej i położą kres obecnemu 
stanu rzeczy (il). 

        

NA MARGINESIĘ. 

Wczoraj w czasie uiewnego deszczu, 

deznałem szalonych rozkoszy w najnow- 

szym naszym ojczystym wynalazku... auto- 

busie (popularnie- „autoruch ). 

Uprzednio przyjąłem godzinną zimną 

kąpiel pod słupkiem, na którym melancho- 

lijnle wisiał szyld — „przystanek autobuso- 

wy* (muszę stanowczo napisać dramat pod 

tytułem: „tajemnica przystanku autobuso- 

wego”). Od czasu do czasu przejeżdżał 

przepełniony autobus i z pogardą opryski- 

wał błotem, a przez okienko mile się do 

nas uśmiechał pan konduktor... Jedyna 

rzecz, co mię pocieszała na tej plaży, była 

ta okoliczność, że byłem nie sam, ć w 

licznem towarzystwie panów, a nawet i pań... 
A dla kompanii dał się cygan powiesićl.. 

Wreszcie, po uprzedniej przedautobn- 

sowej walce, w której zgubiłem jeden pan- 

tofel (kolor aleokreślony, wiek podtatusiały, 

uczciwego znalazcę proszę uprzejmie do- 

starczyć do redakcji „Kurjera* dla biedne- 

go literata za skromne „podziękowanie“) — 

dostałem się do autobusu. 
W ścisku byłem zajęty przeważnie ob- 

roną mojej nieuzbrojonej nogi od zamachów 

na nią mych dobrze uzbrojonych sąsiadów. 

Szczególniej mnie denerwowały flirciarskie 
zabiegi pewnej solidnych rozmiarów damy, 
która koniecznie pragnęła zawrzeć ze mną 

znajomość za pomocą przyciskania moich 

nagniotków, 
— „Pani będzie tak łaskawa nie dep- 

tać mi na nogęl* 
— „А рёп będzie łaskaw na mnie się 

nie opierać"... 

— „Cóż ja poradzę... Aj.„ do licha... 
mam dosyć”. 

Na rogu Wileńskiej udało mi się ura- 
tować nogę, gdyż wpakowałem ją pod ław- 
kę de koszyka ze śledźmi, które wiozła pani 

kupcowa na targ do hall.. Koło poczty po- 
czułem, że z racji przeciągu i ulewnego 

deszczu, który nadal kropił przez okna. dach 
1 śclany autobusu, wsciekle rozbolał mnie 
ząb, „Przybywając do dworca. miałem 
Już wyraźnie spuchniętą gębę. 

Jednak miałem w trakcie jazdy parę 

TOzrywek, które mnie poniekąd wynagro- 

dziły za wszystkie krzywdy i cierpienia. 
pewne podróżujące na Łukiszki bobo 

postawiło na siedzeniu obok siebie kosz 

1 dojrzałemi soczystemi jagodami... Później 
s Pełną satysfakcją przyglądałem się, jak 

na tem miejscu usiadł miody pan konduk- 
tor w jasnych spodniach, a wreszcie pa- 

nienka w białej sukience. 
To ci była tragedjal 
Drugą okolicznością, co mi dotychczas 

sprawia dobry humor i napełnia moją oso- 
bę zadowoleniem z siebie, było to, że w 
ścisku pan konduktor nie mógł dotrzeć do 
mojej osoby (i nawet nie tylko do jednej 
mojej, ale i wielu innych) — i wymigaiem 
się od uiszczenia kosztów podróży. 

Zresztą, z jaklej racji miałem płacić? 
Niech lepiej mi autoburżuje wypłacą od- 
Szkodowanie za doznane krzywdy, a przy” 
Najmniej zwrócą zasłużoną żółtą portmo- 

Natkę, którą złodzieje skradli mi z klesze- 
ni—podczas owej podróży. 

Biedacyl ciężka to musi być praca w 

takich warunkachi 

  

Jacek. 
LIE S 
nomo 

ysiępy Fertnera. 
Zjeżdża do Wilna niestrudzony 

rozdawca humoru, ulubieniec w War- 

  

  

komizmem, cała sala... umiera ze 

śmiechu. 
Wileńskich ludzi trudniej rozśmie- 

szyć niż Warszawskich; ale i najbar- 
dziej melancholijnego, przemokłego, 
z połamanemi о герегомапе bruki 

nogami tutejszego hipochongryka roz- 

weseli pełen temperamentu Warsze- 
wiak. 

H-ro 

      
Do pielęgnowania 

kolorowego obuwia 

istnieje naprawdę 

tylko jeden środek; 

Pasta Erdal. 

Rok naukowy 1925-26 
w politechnice Iwow- 

skiej. 
Kandydaci, posiadający świade- 

ctwo egzaminu dojrzałości, ztožone- 
go w szkole średniej, ogólnokształ- 
cącej, państwowej lub prywatnej z 
prawami publiczności, chcący zapi- 

sać się w roku naukowym 1925/26 
na |-szy rok studjów. 

a) na wydziale: Inżynierji lądowej 
i wodnej, Mechanicznym, Chemicz- 
nym, Rolniczo-Lasowym i ogólnym, 
winni wnieść podania o przyjęcie i 
przedłożyć je osobiście odnośnemu 

Dziekanowi w dniach 14-g0 i 15 go 
września 1925 r. : 

b) na Wydziale Architektonicznym 
w dniach od 21-go do 23-go wrze- 
śnia br. 

Po tych terminach żadne zgłosze- 
mia uwzględnione nie zostaną. 

Ze względu na brak miejsca w 
salach ćwiczeń i laboratorjach ko- 
nieczne jest ograniczenie liczby stu- 

dentów na 1-szym roku studjów. Na 
wszystkich wydziałach przyjmować 
się będzie tylko tych kandydatów, 
którzy wykażą przy egzaminie kwali- 

fikscyjnym szczególne uzdolnienie do 

wyższych studjów technicznych. Na 
Wydziale Mechanicznym da się pierw: 
szeństwo tym kandydatom, którzy 
prócz dobrego postępu z egzaminu 
kwalifikacyjnego wykażą się Świa- 
dectwami z odbytej praktyki. 

przyjmować tylko wyjątkowo, o ile 
znajdzie się miejsce i, o ile będą 
mieć należyte kwalifikacje. 

Kandydatom, którzy złożą poda” 
nia o przyjęcie na 1-szy rok studjów, 
ustali Dziekan termin egzaminu kwa- 
lifikacyjaego. 

Na wydziałach: inżynierji lądowej 
i wodnej, Mechanicznym, Chemicz- 
nym, Rolniczo-Leśnym i Ogólnym 
rozpocznie się egzamin kwalifikacyj: 
ny dnia 16-go września b. r. i trwać 
będzie do dnia 19 września b. r. 
włącznie. 

Na Wydziale Architektonicznym 
egzamin kwalifikacyjny odbędzie się   Szawie najszerzej publiczności, Fert: 

ner, bohater wszystkich fars, w któ- 
rych z nawiększych głupstw „pęka się 
ze Śmiechu”. Humor p. Fertnera nie 
jest z wyższych rejonów sztuki, nie 
bawi się on w subtelności opracowa- 

  

dnia 25-go września b. r. 
Kandydaci mają odbyć egzamin 

* kwalifikacyjny z następujących przed 
miotów: 

a) Geometrji wykreślnej, Matema- 
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nierji lądowej I wodnej, 
b) Geometrji wykreślnej i Szkico- 

wania na Wydziale Architektonicz- 
nim, 

c) Geometrji wykrešlneįj, Mate- 
matyki i Szkicowania na Wydziale 

d) Fizyki i Szkicowania na Wy- 
dziale Chemicznym, 

e) Matematyki i Fizyki 
dzisie Rolniczo-Lešnym, 

f) Matematyki na Grupie mete» | 
matycznej, į 

9) Fizyki na Grupie fizycznej i| 
Grupie chemicznej, ! 

na Wy- 

pie Geometrji wykrešlnej. ! 
Egzamin kwalifikacyjny obejmuje 

wypracowanie pismienne, względnie 
rysunkowe oraz odpowiedzi ustne. 

Rok szkolny dzieli się na dwa 
półrocza. Pierwsze półrocze (zimowe) 
trwa od 21 września do 31 stycznia, 
drugie (letnie) od 11 lutego do 20 go ' 
czerwca. , 

Wpisy studentów i słuchaczów | 
wolnych, na wszystkie lata studjów | 
wszystkich Wydziałów, na oba pół: i 
rocza roku naukowego 1925—26 na- | 
raz, rozpoczną Się dnia 21 września ) 

i trwać będą do 30 września włącz: | 
nie. ! 

Bliższych informacyj ustnych i 
pisemnych udzielają: w sprawach 
szkolnych Rektorat Politechniki Lwo- 
wskiej, Lwów, ul. Leona Sapiehy 
1. 12,a w sprawach życia prywatne: 
go i akademickiego stowarzyszenia 
akademickie (np. T-wo „Bretniej Po- 
mocy Studentów Politechniki Lwow= 
skiej, Związek Żydowskich  Studen- 
tów Politechniki Lwowskiel, Stowa- 
rzyszenie Ruskich Studentów  Poli- 
techniki Lwowskiej „Druh* i t. p.); 
zapytania do stowarzyszeń akademic- 
kich można skierować pod adresem 
Politechniki Lwowskiej. 

  

  

  

    

Tydzień lotniczy. 
„Im więcej członków Ligi, im 

więcej ofiar na jej patrjotyczne przed- 
sięwzięcia — tem więcej gwarancji, 
że Polska będzie nie tykalna* po- 
wiedział wysoki Protektor Ligi, Pre- 
zydent Rzeczypospolitej Stanisław 
Wojciechowski. » 

To jedno zdanie najwyższego do* 
stojnika Państwa obrazuje znaczenie 
Ligi O. P. P. w życiu państwowem 
Polski. — Liga, dzięki ofiarności spo- 
łeczeństwa, zajęła należne sobie 
miejsce, — rezultaty jej pracy bu 
dzą podziw ogólny i wymownie świad- 
czą o żywotności narodu polskiego. 

Niemniej dałeko jeszcze do koń: 
ca. Powstają coraz to nowe zadania 
pociągające coraz to większe wy- 
datki. 

Żeby nie stanąć w pół drogi, že- 
by nie przerwać tak pomyślnie roz- 
poczętej działalności i zadać kłam 
przysłowiowemu polskiemu  słomia- 
nemu ogniowi, koniecznością jest u- 
możliwienie Lidze dalszej pracy 
przez dostarczenie iej nowych fun- 
duszów. 

Dziś Liga O. P. P. postanowiła 
znowu odwołać się do ofiarności 
społeczeństwa, organizując „Tydzień 
Lotniczy" w całej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Pod kierownictwem Zarządu Głów 
nego wszystkie Komitety Wojewódz- 
kie przystąpiły do organizacji „Ty- 
godnia* na swych teranach ubiega- 
gając się o palmę pierwszeństwa tak 
pod względem organizacji jak i iloś- 
ci zebranych ofiar. 

W Wileńszczyźnie protektorat nad 
całą akcją łaskawie objęli: Pan Mioai- 
ster Władysław Raczkiewicz, Biskupi 
Ks. Kazimierz Michalkiewicz i Ks. 
Dr. Władysław Bandurski, p. o. De: 
legata Rządu Pan Olgierd Malinow- 
ski, Generał Dywizji Edward Rydz- 
Śmigły i Prezydent Miasta p. Witold 
Bańkowski. 

Opracowany program „Tygodnia 
Lotniczego" przedstawia się bardzo 
interesująco i zawieja: 

W sobotę 5IX o godz, 16 Mecz 
piłki nożnej drużyn 1 p. p. Leg. i   

Słuchaczów wolnych będzie się ; 

„Wilji* 5a boisku sportowym 6 p. p. 
| Leg. 

O godz. 19 m.30. Iluminacja Gó: 
'гу Zamkowej, zapalenie transparantu 
L. O. P. P. i ognie sztuczne. 

W niedzielę o godz. 10 m. 30. 
Uroczyste Nabożeństwo w Katedrze. 
O godz. 14:ej Regaty Wioślarskie 
4-ch połączonych T-w „Wiošlarskich). 
(W. T. W., „Pogoń*, 3p.Szp., A.S.Z.) 
wyścigi pontonów saperskich i py- 
chówek. Walka kajaków. Skoki do 
wody z wysokości 10 metrów. 

Zbiórka uliczna. 
W sobotę 12.1X o godz. 16ej w 

Parku im. Gen. Żeligowskiego popi- 
sy i wyścigi cyklistów, popisy harce- 
rzy, wysadzenie dwóch  fugasów 
ziemnych. 

Rozsprzedzż pudełek szczęścia. 
W niedzielę 13.1X o g. 12ej bieg 

uliczny, ulicami: Aatokol, most na 
Wilence, szosa koło Góry Zamko- 

Mechanicznym, | 

h) Geometrji wykreślnej na Gru- i Čiki Zi 

LSENN SKI 

tyki i Szkicowania na Wydziale Inży- | Godzina 17-ta. Wielka Zabawa Lot* 
niczo-Ogrodowa w Ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Koncert zespołu 3-ch or- 
kiestr wojskowych. Popisy i gry har- 
cerzy. Korso cyklistów, zabawy lu- 
dowe. Wzniesienie się balonu L. O. 

P. P. Rozdanie nagród zwyciężcom 
poszczególnych zawodów- 

Pierwszy raz w Wilnie 
salna Wróżka”. 

Rozsprzedsż „Pudełek Szczęścia”. 
Przez cały czas „Tygodnia” loty 

propagandowe i pasażerskie nad Wil- 
nem i okolicami na samolocie L. O. 
P. P. Loty pasażerskie odbywać się 

„Uniwer- 

będą ne Porubanku. Bliższe informa: 
cje w Sekretarjacie Ligi ul. Mickie* 
wicza 7. 

Pomnąc na zeszłoroczne wyniki, 
osiągnięte w okresie „Tygodnia Lot 
niczego”, dochód z których wyniósł 

w Wileńszczyznie 76,000 ziot, Zarząd 
Komitetu WojewódzkiegoWil. L.O.P.P. 
nie wątpi, że zawsze ofiarne społe- 
czeństwo wileńskie, nie bacząc na 
ciężkie warunki gospodarcze nie po- 
zwoli i wtym roku upaść tak potrze- 
bnej placówce i choć najskromniejszą 
ofiarą przyczyni się do pomyślnego 
wyniku „Tygodnia*. (I) 

    

Samobójstwo 
czy morderstwo? 

Tragedja matki. 
Zdarzeją się czasami postacie tak 

tragiczne, taki splot nieszczęść spada 
na jedną istotę, że przerażony Świa- 
dek takich zdarzeń zapytuje siebie, 
co spowodowało tak nadmierny cię- 
żar klęski na barki jednego czło- 
wieka? 

A czyż nie stokrotnie silniej wzru- 
szy się serce, jeśli tym nieszczęśli- 
wym człowiekiem jest matka, ude- 
rzona najokropniejszym ciosem jaki 
się może zdarzyć: śmiercią jadynego 
dzieckal? 

Przebywa obecnie w Wilnie, cho- 
dzi, błagając ludzi o radę i pomoc, 

taka nieszczęsna istota. To Mikoszyna, 
matka zabitego młodzieńca tego nazwi- 
ska. Walczy z losem nieszczęsna kobie- 
ta, przy pomocy dobrych ludzi wycho- ' 

  
wuje syna, kształci go, doprowadza | * 

do 8-ej klasy, pilny i lubiany chło- | 
pak otrzymuje nawet stypendjum. 

Jeszcze rok, jeszcze mały wysiłek a 
biedna matka zakosztuje wreszcie 
owocu swych trudów, syn zacznie po- 
magać, opiekować sią rodzicielką. 

By jej oszczędzić przykrości słu: 
żenia w zależności od szorstkiego 
chlebodawcy, sam się na służbę uda- 
je. Pracuje ciężko, wyzyskiwany i 
obarczony pracą nadmierną. W ostat- 
niej bytności w Wilnie, wyznaje przed 
znajomymi, że mu tam bardzo źle i... 
wraca na dni kilka, by zginąć tajem- 
niczą śmiercią, koło której zalega 
jakaś dziwna cisza—tłumienie sprawy... 

Ogólna opinja wskazuje jedno- 
głośnie sprawcę zabójstwa. Nikt do 

chłopca nie mógł mieć pretensji, ni 
żalu, z nikim nie miał zatargu. 

Społeczeństwo oburzone jest obo- 
jętnością władz w tej całej sprawie. 
Podejrzany człowiek chodzi wolne, 
nikt nie wie, czy wykazał jakie alibi. 
Gdzie był w chwili zabójsjwa etc. 

W wielu wypadkach przy mniej 
wyraźnych poszlakach aresztowano 
ludzi i wypuszczano ich za kaucję. 
Tu nie wiemy nawet, czy człowiek 
podejrzany o mord dał jakieś wy- 
jaśnienia. 

Samobójstwo jest wykluczone, 
choćby dlatego, że nie było doń ро- 
wodu najmniejszego: zmarły mógł 
się tylko cieszyć życiem. Wszak miał 
przyznane stypendjum, mógł za rok 
skończyć gimnazjum, życie się przed 

„nim otwierało.. a zamknął je zimny 
rób... 

Sekcja, zresztą, wykazała, że 
strzał nie mógł być dany własno- 
ręcznie. Więc co znaczy ta ospałość 

|władz? Czy po to zwlekają z daniem 
satysfakcji opinji publicznej, by со- 
raz ostrzejsze się podnosiły głosy, że 
możni tego świata bezkarnie broją? 
Czas jeszcze zapobiedz przykrym, 
szerzącym się wersjom. 

Mr—ski. 

P. S. Wobec tego, że w odpo- 
wiedzi na wczorajszy list matki ś. p. 
Czesława Mikoszy znaleźli się adwo- 
kaci, gotowi zaopiekować się jej 
sprawą bezpłatnie, prośba o składki 
staje się bezprzedmiotową. 

  

KRONIKA. 

  

Dziś — Eufemji, Szymona. 

Jutro—Rozalji P., Róży P. ! 

Wschód słońca— g. 4 m. 50 
Zachód „ —g6m 20 

Czwartek) 

3 
Września 
nn   

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—lniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 
10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 

Bibljoteka T- wa imienia Wróblewskich 
— Uniwersytecka 9—10. 

Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 
—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
Pożmieniem z jednym z członków Zarz. 
-wa) w środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
Bibljoteka Centralna Zw. Strzel. dla sto- 

warzyszeń P. W. i Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta od 22 czerwca do 1-go 
września w dnie powszednie (prócz ponie- 
działków rano) ой 10 do 1 i od 4—7. W 
poniedziałki od 4—7. gy: 

Pogotowie ratunkowe. 

Dominikańska 2, tel. 6. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45.   
Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 I 16. Udziela bez- | 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- | 
leczonym | ich rodzinom w Poliklinice 
Dominikańska 15).0dz. coprócz dnl świąt. | 

od 8—9. 1 
Poradnia Polsk Zrzesz. Lekarzy 5рес- , 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658. 
Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dla gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

Stale dyżurują: 

Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjonowa 24 
Zajączkowskiego—Zwierzyniec, Witoldowa 

MIEJSKA. 

— Nowe czasopismo. Z dniem 
1 bm. rozpocznie wychodzić w Wil 
nie codzienne czasopismo w języku 
polskim pod tytułem „Gazeta Wi: 
leńska" Czasopismo to będzie wy- 
chodziło codziennie po południu. (I) 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
10 bm. odbędzie się posiedzenie 
Rady Miejskiej. 

— Wzmocnienie kontroli nad     wej, Ogród Bernardyński, Cielętnik, 

ostatnich dniach kontroli przedsię- 
biorstw handlowych stwierdzono, że 
sklepy manufaktury, aczkolwiek czę- 
stokroć umieszczają ceny na poszcze: 
gólnych materjałach, to jednakże ce: 
ny te napisane są niewyraźnie zwyk* 
łym ołówkiem, lub też cena jest oz 
naczona pewną cyfrą np. „25”, co 
może być powodem nieporozumień, 
gdyż kupujący w tym wypadku nie 
wie, co właściwie ma oznaczać dana 
cyfra. Prócz tego sklepy te w ogrom= 
nej większości nie stosują się do 
przepisów o konieczności posiadania 
faktur na sprzedawane towary. Celem 
uniknięcia na przyszłość nieporozu- 
mień, jakie mogą zachodzić pomię* 
dzy kupcami a konsumentami wzlęd- 
nie kupcami a organami władz admi- 
nistracyjnych, które mają obowiązek 
ścisłego przestrzegania w życiu prze- 
pisów, ustaw i rozporządzeń o zwal- 
czaniu lichwy, władze odnośne zarzą” 
dziły co następuje: 1) w sklepach z 
manufakturą ceny winne być umiesz- 
czone przy każdym zwoju materja- 
łu, przyczem winne być napisane 
wyraźnie atramentem, podając przy- 
tem jednostkę miary (np. „za 1 metr— 
20 zł.*); 2) na każdym zwoju mater- 
jału prócz ceny winna być zachowa- 
na kartka z marką fabryczną i poda* 
niem gatunku towaru, aby wrazie 
potrzeby władze kompetentne łatwo 
mogły porównać cenę sprzedażną z 
fakturą fabryczną względnie z rachun- 
klem hurtowni lub składu; 3) cenni- 
ki ogólne we wszystkich przedsiębior= 
stwach handlowych, mających na ce- 
lu sprzedaż artykułów powszedniego 
użytku winne być umieszczone na 
widocznem dla konsumentów miej- 
scu i 4) faktury (rachunki) na posia- 
dane w handlu towary muszą być 
przechowywane w miejscu prowadze- 
nia handlu i uporządkowane tak b 
było łatwo-dostępne dla kontroli. (z). 

Z SĄDOWNICTWA. 
Represje prasowe. Sąd 

Okręgowy w Wilnie, na posiedzeniu 
gospodarczem, zatwierdził areszty, 
nałożone w swoim czasie przez Ko 
misarjat Rządu na nastąpujące cza- 
sopisma: W daiu 28, VI. br. Ne 3 
czasopisma litewskiego „Kelias“; w 
dniu 25. VIII, br. jednodniėwkę b'a-   handlem. Podczas dokonywania w 

<kobai 

loruską p.t. „Zorka Biełaruska" oraz 
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w dniu 25. VIII. br. na nakład czaso- 

pisma bial. „Krynica“ Z dnia 20. VII. 

rb. i postanowił zawiesić czasopismo 

to do czasu rozpatrzenie sprawy re 

daktora, oskarżonego Z artykułu 

129 k. k. 
Jak się dowiadujemy, reszt ten 

jest w związku z artykułem, z8= 

—  Zwiększony etat. Został 

zwiększony etat urzędu pacztowo- 

telegraficznego Wilno | 6 16 () 

SPRAWY LOTNICZE. 

— JInstytut aerodynamiczny. 

Celem powiększenia funduszów na 

budowę płerwszego w Polsce insty- 

mieszczonym w swoim, czasie Pt | tutu aerodynamicznego, przeznaczo* 

„Plebiscyt w Rudziszkach”. (1) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Terminy wpłacania podat- 

ków. Terminy wpłocania podztku 

lokalowego miejskiego przypada 1 

bm., podatku państwowego od nie- 

ruchomości termin upłynął. 1 bm., 

dodatku do państwowego podatku 

od nieruchomości 15 bm. 3, proc. 

podatku, 

miasta lokalnego1 psździernika i po- 

datku od szyldów 1 bm. W prze- 

ciągu 14 dni po upływie terminów 

na wpłacenie poszczególnych wyżej 

wspomnianych podztków płatnicy 

mogą je płacić jeszcze bez ponosze: 

nia kar za zwłokę. (I) 

— Opłata 2 raty podatku miej- 

skiego od lokali. Prócz kasy miej- 

skiej przyjmują do dnia 14 bm. na- 

stępujące Banki: Bank Towarzystw 

Soółdzielczych, Pryw. 

Handlowy, Oddział Banku Rolniczo- 

Przemysłowego; Bank Spółdzielczy 

Ludowy, Bunimowicz, Zyd. Bank 

Spółdzielczy, Centralny Spółdz. Żyd., 

Kasa Żydowska 

nościowa, Związek Kupców i Prze- 

mysłowców Zydowskich. 
Za czynności inkasowe Banki te 

mogą brać prowizję w wysokości do 

1 proc. od sum wpłacanych a conto 

podatku. (I) 

_WOJSKOWA. 
— Odbudowa kościoła garni: | 

W dniu 3 bm. o godz. 

Wilno w obecności 

D-cy korpusu generała dyw. „Berbe- 

ckiego i Komendanta Obozu Waro- 

wnego generała bryg. Pożerskiego, 

odbędzie się zebranie komitetu ва- 

budowy kościoła garnizonowego (Św. 

Ignacego). 

zonowego. 
12-tej w K.O.W. 

Z POCZTY. 

— Linje bronzowe. Zostały za 

kończone roboty nad przeprowadze- 

niem bronzowej linji telaefoniczno- 

telegre ficznych pomiedzy stacjami: 

Turmont=wilno, Stołoce— Warszawa, 

i Wilno—Lida. Trzeba zsznaczyć, że 

są to pierwsze linje bronzowe w 

Polsce. () 
— Nowe łącznice. Dla centrzli 

telegraficznej w Wilnie sprowadzono 

z Antwerpii 15 łącznie. () 

LECZNICA LITEWSKIEGO S 
w prz chodal rzyjmują lekarze specjaliści: Choroby d 

os eraujooaį 12—2; uszu, nosa | gardia 2—4; oczu 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, 

Gabinet Roentuena i elektro - leczniczy 

CASIO SS RITA IIIB VEIESEA ! Rutynowana 

  

Reklama 

dla handlu i przemysłu jest 

tem, czem dla ryby—woda 
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Pp. Mecenasom, Inžynierom, Kupcom I Przemysłowcom 

poleca się 

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

Podanie, oferty, kosztorysy, utwory literackie 

przepisuje się szybko i dokładnie. 

Ceny bard:o przystępne. 

w związku z rozbudową 

Wileński Bank , 

Požyczkowo-Oszczed- ! 

Kurjer Wilenski 

czytają wszystkie stany naszego 

społeczeństwa, dlatego dla 

reklamy handlowej naj- 

lepiej się nadaje. 

CHE 

|aego do badań nad zagadnieniem 

'lotu przyrządów cięższych od gpo-| 

wietrza (samoloty) i przeprowsdzenia 

odpowiednich prób, co umożliwi pol- 

skim konstruktorom 

pracowanie własnego typu płatowców 

i uniezaležni nas od zagranicy, wy* 

puszczone zostały przez komitet sto- 

łeczny L.O.P.P. cegiełki pamiątkowe 

w cenie 25 zł. za sztukę. 

Kupujący cegiełkę otrzyma dy- 

plom artystycznie wykonany, nazwi- 

sko zaś jego zostanie wpisane w. 

specjalnie wydanej pamiątkowej księ- | 

dze instytutu serodynamicznego. Ce- 

giełki na Instytut Aerodynamiczny są 

do nabycia w sekretarjacie komitetu 

wojewódzkiego wileńskiego L.Q.P.P. 

(ul. Mickiewicza 7). 
Pamiętajmy, że Niemcy posiadają 

9 instytutów serodynamicznysh. 

Polsce dzieki Lidze Oobrony Po 

wietrznej Państwe, przystąpiono do 

| budowy pierwszego. (|) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

1 b. m.P. W.P. P. notował 1573 

bezrobotnych na terenie m. Wiloa, 

z czego męzczyzn 994 i kobiet 579. 

najwięcej robotników bez pracy jest 

niewykwalifikowanych 177 męzczyzn 

1317 kobiet, oraz biuralistów 136 

mężczyzn I 41 kobieta. Trzeba za: 

znaczyć, że liczba bezrobotnych z 

każdym dniem wzrasta. (!). 

— Zapotrzebowanie na robot- 

ników. Państwowy Urząd Pośrednic 

twa Pracy otrzymał zapotrzebowanie 

na 40 murarzy na wyjazd do Grod 

ży portretów w, Wilnie. ()). 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Paszporty emigracyjne do 

Palestyny. Urząd Emigracyjny za: 

wiadzmis, że osobom, wyjeżdżającym 

do Palestyny, a obowiązanym w 

myśl przepisów emigracyjnych do 

wykszania się posiadaniem sumy 

500 lub 250 funtów w pieniądzach, 

bądź w narzedziach pracy, Z da. 1 

zaświadczenia na bezpłatne paszpor: 

ty emigracyjne do Palestyny, czyli, 

że osoby takie winny ubiegać się o 

zwykłe paszporty na wyjazd zagra: 

nice.     

A 

ата DATA 

  
Wwęmawca w dmiauta wzpółwiańciewh dówał fimzerewinz. 

lotniczym wy- |. 

— Bezrobocie w Wilnie. W dą. | ctkówitej 

na, oraz na 30 zjentów do sprzeda* ' 

września 1925 r. nie będą wydawane | 

kto chte w łatwy sposób zarobić? 
Wobec ręgiukcji w urzędach nastręcza 

się doskonała sposobność zarobku w Biurze 

Reklamowem. 
Biuro poszukuje akwizytorów ogłosze- 

niowych za dobrą prowizję. Zarobek przy 
niewielkim nakładzie pracy możliwy od 10— 

20 zł. dziennie. Panowie i Panie reflektujący 

na tę przeę megą po informacje zgłosić do 

Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego, 
Garbarska 1. ! 

Codziennie w godz. od 10—11 rano. 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 

„Na podstawia zaświadczeń na 

otrzymanie paszportów emigracyjnych, 

które wydane były wyżej wymienio- 

nej kategorji osób przed 1 września 

rb. wizy Urzędu Emigracyjnego u- 

dzielane będą tylko do dnia 30 li- 

stopada rb. włącznie. Z dniem 1-go 

września rb: emigranci, ubiegający 

się o paszporty emigracyjne do Pa- 

lestyny winni w podaniach do Ulrzę- 

du Emigracyjnego zaznaczać, że do 

| wyżej wymienionej kategorji nie 

| należą. (ATE.) 
Z POLICJI. 

— Po wiedzę fachową. W dniu 
wczorajszym o g. 22 m. 40 odjechało 

z Wilna do Warszawy na siedmio- 

miesięczny kurs w Wyższej Szkole 

Policyjnej 8-u oficerów P. P. (1) 

RÓŻNE. 

— „Uprzejmy* kupiec. Jeden z 

czytelników prosi nas o zamieszcze- 

nie - następującego oburzającego 

wypadku: Potrzebując sera, udał się 

do sklepu żywnościowego Rynkiewi- 

cza (W. Pohulanka 31). Ponieważ ser 

budził swym wyglądem pewne wąt: 

pliwości, nabywca zakwestjonowzl 

jego dobroć, zwłaszcza że kupiec nie 

chciał go sprzedawać częściami. O- 

statecznie, po  jaknajsolenniejszych 

zapewnieniach kupca o dobroci to- 

j waru, nabył cały ser. Niestety, w do 

mu po sprobowaniu przekonał się o 

1 niezdatności sera do u- 

( żytku! Wówczas natychmiast odniósł 

„towar, żądając przyjęcia go z powro 

„tem, 
i Jednakże „sumienny“ sklepikarz 

| miast przeprosić klijenta za sprzeda- 

jnie mu niezdatnego do užytku to- 
jwaru, odmówił przyjęcia w jaknaj- 

, bardziej grubiańskiej formie i dopie- 

ro po długiej awanturze zmuszony 

| był towar przyjąć. 
į 
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RE4LAMOWA. 

— W dzielnicy handlowej nasze: 

go miasta przy ul. Wielkiej 2 pros- 

' pervje wspaniale zaopatrzony w to: 

wary pierwszorzędnej wartości z od: 

działu manufaktury chrześcijański 
sklep Leanarda Pikiela. Firma po- 
wyższa nie zwracając na zwyżkę dos 

larowę sprzedzje materjały po се- 

rach możliwie nizkich i przeprowe* 

dza kalkulacją towarową na racjone|- 

  
nych podstawach przez co zjednala 

sobie zeufanie klijenteli. 
— „Francka“ 

kawy. Nasz dzisiejszy numer zawie- 

|ra dodatek znanej krajowej fabryki 
| środków kawowych Henryka Franc- 
|ka Synowie S. A. w Skawinie około 

| Krakowa. 

przymieszka do 

tunki cykorji mniej lub więcej god: | 

ne polecenia. A jednak daje się 

wszędzie odczuć zapotrzebowanie 

na przymieszkę do kawy istotnie do- 

brą i odpowiadająca dzisiejszym agi 

moge m. 

Prawdziwa „Francka“ przymiesz: | 

ka do kawy zadowolni napewno wy- 
magania naszych gospodyń pod każ-, 
dym względem nie tylko z powodu 

wyszukanej czystości swych składni- 

ków, lecz także z powodu dawno | 

znanej niedoścignionej jakości. | 
Możemy więc przymieszkę tą па- | 

szym P. T. czytelnikom  jaknajsilniej 

polecić. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Podrzułek. Dn. 1 b. m. znalezio- 
10 zbłąkaną dziewczynkę Im. Marja, w, 
wieku lat 3, dziecko skierowano do przy” , 

luliska Im: Dzieciątka Jezus. Dochodzenie 

w toku. ! 

— Kradzieże. Dn. l b. m. złodzieje 
włamali się do mieszkania Marji Bona, 

(Szkapierna 17) ! skradll garderobę oraz 
bieliznę wartości 160 zł. Podejrzenia brak. 

— Tegoż dnia przytrzymano Możejkę 

Władysława i Sosnowskiego Jana, oraz 

Chudzikcwskiego Jana, i Klaczkowskiego 

Józefa, którzy przyznali się do popełnienia 

w dn. 31 VIII kradzieży 3 beczek kiszonych 
ogórków na Pospieszce. 

— Tegoż dnia dokonano kradzieży ze 

sklepu g»lanteryjnego Berkowskiej Estery 
(Wileńska 24), za pomocą wybicia szyby 
różnych rzeczy wart. 70 zł. 

— Pożar. Dn. 2 b. m. o g. 2 m. 30w 

zakł. ogrodn. Piebańczyka przy ul. Targo= 

wej 25 spaliła się szopa wodociągowa. Po: 
żar powstał wskutek przepalenia się ochron- 

ników przy motorze. Straży ogniowej nie 

wzywano, ogień stłumiono własnymi siłami. 

Straty narazie nie obliczone. 

Na prowincji. 

— Utonięcie. W dn. 29 ub. m. o g. 

17 m. 30 w rzece Kołomiejce w Duniłowi- | 

czach, wskutek niewyjaśnionej narazie przy | 

czyny utonął post. Pszczeliński Karol, z 

poster. Duniłowicze. Trupa dotychczas nie 

odnaleziono. Dochodzenie w teku. 

— Kradzież. W nocy z 29 na 30 ub. 

m. w Nowej-Wilejce popełałono kradzież z 

włamaniem u Rożewicza Witolda, któremu 

skradziono garderobę wart. 1060 zł. Do- 

chodzenie w toku. 
— Pożar. W dn. 24 ub. m we wsi 

Pokajniszki, gm. Mielegianskiej pow. Swię- 

ciańsklego spłonęła stodoła ze zbożem i 

nerzędzami gospodarczemi Stomiułana 

Michała. Strat narazie nie obliczono. Do* 
<h odzenie w toku. 
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Teatr i muzyka. | 
— Występy A. Fertnera w Teatrze 

Polskim. Jutro po raz pierwszy w Wilnie > 

wystąpi Anton! Fertner, którego Imię jest : 

nejpopularniejsze wśród rajwybitniejszych : 

naszych artystów. A. Fertner jest komikiem ; 

z Bcżej łas«i którego samo ukazanie się 

na scenie wywołuje hursganową wesołość. 

W Teatrze naszym A. Fertner ukaże się 

Ukazały się w hendlu różne ga- po raz pierwszy w doskonałej swojej kre- 

an 
нна 

  

Leczenie promieniami, 

Szanujący swój czas 
korzysta zawsze z usług 

; 
Biura Reklamowego 

w Wilnie 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 

w którem oglaszający się znajdzie praktycz- 

ną radę: jak ułożyć ogłoszenie, do którego 

pisma podać, w jakiem miejscu umieścić itp. 

Za poradę się nie płaci. 

Kosztuje nie drożej niż w Redakcjach 

a zaoszczędza znaczne fatygi oddając w 

BIURZE REKLAM 

ogłoszenia do wszystkich pism 

polskich 
rosyjskich 

i żydowskich 

codziennych i tygodniowych. 

Warunki najdogodniejsze. 
Darmó otrzymuje 

„Ksicgę Handlowo Przemysło 
wo-Informacyjną WILNO“ 

kto daje ogłoszenia za pośrednictwem Biura 

Stałym klijentom znaczne rabaty. 

TOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wiino, Wileńska 28. 

zlecięce od 10—11iod 3— 
zębów 10—12; skórne i weneryczne 11—12 I od 2—3; 

chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 

4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11-12 

nerwowe 11—12. 

Do 

alczycielia 
studentka uniwersytetu 

udziela lekcji i korepety- 

cj! w zak/esie kursu szkół 

średnich Specjalność: ję- 
zyk polski najnowszą 

skróconą metodą dla ob 
cokrajowców — pojedyń: 

czo -lub w kompletach. 
Wiadomość ul. Moniu 

szki Ne 8 m. 4. 

mewa 

(Г НУ 
bardzo tłusty. Kilo 

4,20 gr. polecają: 

Węcewicz i Zwiedryń- 
' ski. Ad. Mickiewicza 7. 

otwiera 

stwowych 

  

   

  

   
   

grafja. 

  

Wielki medal srebrny 

PRACOWNIA 
zębów sztucznych 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21. 

  

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

rzecka. 

i wykajęda 
2 pokoje I kuchnia ume- 
blowane od 1 września 
Kazimierzowska 11 m. 1. 

dnictwem 

  

    
A WSP EE 

Kurjerze Wiieńskim 

i. Czyelników 
prosimy przy zakupach 
uwzględniać firmy ogła- 
szające się w Kurjerze 

Wileńskim*, 

    

acji aptekarza w najnowszej komedji St. 
Kiedrzyńskiego „Najszczęśliwszy z ludzi". 

Obok znakomitego gościa wystąpi (rów- 
nież gościnnie) artystka Teatru Letniego 

Helena Peszyńska. Pozostałą obsadę tej 

sztuki stanowią E. Frenklówna, J. Balce- 
równz, L. Detkowski, St. Purzycki, J. Haj- 
duga | inni. 

— Teatr Letni. Dziś z powodu pró- 
by jeneralnej przedstawienie w Teatrze 
Letnim zawieszone. 

Jutro premjera meledyjnej operetki 

Falla „Słowik Hiszpański". W roli tytułowej 
gościnnie wystąpi C. Celińska. Reżyserja 
T. Wolowsk:ego. 

— Poranki operowe. Cieszące się 
olbrzymiem powodzeniem w sezonie uble- 
głym— poranki operowe | muzyczne utrzy 
mane będą nadal w całej pełni. Cykl tych 
poranków rozpocznie się w nadchodzącą 

niedzielę 6 b. m. o g. 12 m. 30 pp. W 
gmachu Teatru Polskiego „Lutnia” i skła- 
dać się będzie z pleśni I arji operowych. 
Zapswniony udział najwybitniejszych sił 
operowych. 

  

  

    

Ruch wydawniczy. 
— „Roczniki nauk rolniczych I le- 

Śnych', organ Towarzystwa dla popierania 
pols=lej nauki rolnictwa | leśnictwa w Kra- 
kowie pod redakcją profesora d-ra Wiktora 

Schramma Zeszyt Ill, tom XI. Skład głó- 
wny Gebethner i Wolf. 

— „Ruch prawniczy, ekonomicz- 
ny I socjologiczny”, organ wydziału pra- 

wno-ekonomicznego Uniwersytetu Poznań- 
sklego. Zeszyt Iil-ci zawiera m. in. ciekawy 

artykuł p. Walentego Winidy p. t. „Rozwój 
gospodarczy Gdańska a portów niemiec- 

kich, obfitą kronikę, dotyczącą również ży- 
cia gospocarczego, oraz bogaty dział piś- 
miennictwa ekonomicznego. 

    

Rozmaitości. 
Swięty znicz. 

Ogleń był zawsze symbolem siedliska 
rodzinnego. W Anglji, w niektórych pro- 
winejach istniał zwyczaj na wsi, iż młoda 
małżonka wstępując w progi swej nowej 

    

' siedziby rozpalała ogleń na kominku, któ- 
ry musiał płonąć bez przerwy eż do śmierci 
męża lub żony. Zwyczaj ten przechował się 
jeszcze gdzie niegdzie wśród wieśniaków 
angielskich. 

We wsl Sląpe Stones, w hrabstwie 
Yorkshire, w starym cottage'u płonie jesz- 

cze wieczny ogleń rozpalony na kominku 

po raz p'erwszy za panowania królowej 
a rówieśniczki króla Francji, Ludwika 

Oto mec obyczaju, który przetrwał zwy- 
cięsko od XVil wieku. 

  

  

Redzktor Józef Batorowicz. 

Gw. В Olsejko 
Choroby uszu, gardła | nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W leczaicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł. 

  

wynajęcia 
dwa oddzielne pokoje z umeblowaniem 

lub bez. Zygmuntowska 18 m. 4. 

Dowiedzieć się w redakcji Kurjera Wileń- 
skiego od 9 do 3 po poł, 

  

Dnia 5-go września b. r. 

Pola Macierz Szdalna Ż. W. 
bursę dla uczniów szkół średnich. 

Bliższe szczegóły w Biurze Macierzy— 
Benedyktyńska 2—3 od 1—3 popoł. 

(LSS UE EEE TS TK 

РОМ  ginnazjun państwowego 
na prowincji, z sześcioletnią praktyką w kla- 

sach wyższych, pragnąc przenieść się do 

Wilna, przyjmie posadę w szkołach pań: 
prywatnych lub na kursach. 

Specjalność: język polski, historja, pro- 

pedentyka filozofji; może być również geo* 

Wiadomość: ul. Filarecka Nr. 9. 

(K AA A IO KS TSS 

Nauczyciel 
tańców 

zawiadamia, iż z dniem 1 września r. b. rozpoczyna 

kurs szkolny 1925/19:6 lekcji tańców nowoczesnych 

| narodowych. Nowości sezonu, dobór towarzystwa. 

Lekcje I zapisy codziennie od 10—1 po poł. i od 

5—10 wiecz. w sal! przy ul. św. Anny Nr. 2, a także 
w prywatnych domach. Grupami I wojskowym rabat. 

BLT DIT RST ИССОЧЕЧИРЛЯННЛЕНИОНЕЖСЩЫЛСНЕ VTAT 

ZGUBIK6Ć 
dowód osobisty, 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast 

P. Subotkowski 

  

Wolne mieszkania 
pokoje, stancje, pensjo- 

naty, ogłaszajcie za po- 
średnictwem Blura Re- 
klamowego St. Gra- 
'bowsklego Wilno, Gar- 
barska 1, tel. 82. Układ 
ogł. szeń, informacje bez- 
Pas bezinteresownie 

f ferty zapewnione 

metry- 
kę, lub 

za pośre- 
ogłoszenia w 

Bak. har”, Zaligowzkieco |. 

  

  
  

 


