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° Gena prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeralę akcja 1 Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

: przyjmują: Księga „nia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- Redakcj J 
е 2 d g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

“ Borkow skiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę 1 ogłoszenia Czynna ос 

Rak Bluro Reklamowe Stefana Grabowskiego, tra ora 4 eńskiedoć mieści ag Grbarskej 1. Tel 62: Czynne od G-6w, 

róg Garbarskiej, tsl. 82, Biura o, łoszeń S. Julsna, emiecka 4, ‚ . . 9—6 w. 

telef, 209, J. RÓ deka a, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rskl w kraju 1 zagr. | Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogioszeń: 74 wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

20, na 4ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

wiersz milimetrowy 30 groszy. Ulkład ogłoszeń na 1-ej str. 

5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 
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Administracja „Kur. Wil." uprasza 

o wpłacanie prenumeraty za miesiąc 

sierpień celem uniknięcia wstrzymania 

dalszego wysyłania pisma. 

  

Potężny 
W ostatnim miesiącu prasa przy” 

niosła wiadomość o rozłamie w Klu- 

bie Białoruskim. Grupa posłów z Bro- 

nisławem Taraszkiewiczem 1 Rak- 

Michajłowskim na czele oświadczyła, 

iż rozczarowała się zupełnie co do 

możliwości osiągnięcia jakichś kon- 

kretnych korzyści dla ruchu białoru- 

skiego w drodze parlamentarnych , 

pertraktacji i że zamierza przejść do 

zupełnie nowej i zdecydowanej tak- 

tyki. 

  

= T Ka O 0 PRETTY IERRODK 

przesąd. 
Hasło jedności marodowej miało | 

bezwarunkowo swoją rację bytu wo- 
bec asymilacyjnych tendentyj zabor 

ców. Dziś w życiu wewnętrznym nie: 

podległego Państwa Polskiego staja , 

się eno hasłem szkodliwym. Jadną 

z największych potęg rusyfikatorskich . 

„Rosji była radykalna iateligencja, | 
byli rewolucjoniści, którzy, łącząc się | 

„z inoplemiencami dla walki z cara: 

„tem, wpajali w nich jednocześnie 

elementy wielkiej rosyjskiej kultury. 

AAB ES SARAS EEST 0 

Konferencja państw bałtyckich. 

Jak już donosiliśmy, w Tallinie zjadą się d. 21 sierpnia na konfe- 

rencję ministrowie spraw zagr. państw bałtyckich. Program konferencji ma 

być następujący: 1) bezpieczeństwo powszechne w Europie. Kwestja ta 

wyłoniła się po nieratyfikowaniu protokółu genewskiego, Oraz w łączności 

z opóźnieniami rokowań o pakt bezpieczeństwa, 2) Jednolite wystąpienie 

"państw bałtyckich na następnem posiedzeniu Ligi Narodów, 3) Zatwierdze- 

nie ostateczne przyjętej 17 stycznia w Helsingforsie konwencji arbitrażo- 

wej, 4) Wprowadzenie unji monetarnej między 4-ma państwami. 

——20 

Podróż min. Skzyńskiego. 

W peniedziełek min. Skrzyński przybył do Detroit, gdzie powitsł go 

burmistrz miasta, p. Smith oraz przedstawiciele kolonji polskiej. 
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Możliwość kryzysu rządowego we 
Francji. 

© prawa wyborcze dla kobiet. 

Poszczególne stronnictwa zażądały udzielenia prawa głosowania do 

ciał ustawodawczych francuskich kobietom. 

Z tego powodu wytworzyła się sytuacja bardzo trudna, która może 

Jest to dla stosunków narodo* 'Radykali polscy łącząc się z mniej- , nawet wywołać kryzys rządowy. 

wościowych na naszych ziemiach zja- 

wisko niezmiernia symptomatyczne, 

Poseł Taraszkiewicz, człowiek o kul- 

turze polskiej, niegdyś działacz na 
terenie konspiracyjnych organizacyj 

„szościami mogli by wzbudzić w tych | 

„ostatnich szacunek i przywiązanie do | 
pea kultury i polskiej państwo- , 

„wej Idei. Jednak nasza t. zw. demo: | 
kracja jest prawie tak samo prze-' 

  

c 

Antymilitaryzm baranków sowieckich. 

Z Tallinu donoszą o szykujących się wielkich manewrach armji czer* 

wonej. Mają się one rozpocząć w jesieni na terenie od Besarabji do Psko- 

polskiej młodzieży — dziś w niepo: siąknięta przesądami narodowościo-, wa. Do manewrów stanie 500 tys. żolnierzy, 200 aeroplanów, a — co naj: 

dłagłem Państwie Polskiem steje na wami, jak I nacjonalistyczna prawica. |ważniejsze — oddziały z gazami trującemi. Budziennyj na czele kawalerji 

czele skrajnie antypolskiej opozycji. 

Poseł Taraszkiewicz, który jeszcze 

przed dwoma laty reprezentował 

skrzydło polonofilskie w białoruskim 

ruchu,—dziš zaczyna wygrywać me- 

lodje moskiewskiego imperjalizmu. 

Jest to jeszcze jeden dowód, że rów 

pomiędzy nami a Białorusinami staje 

się wciąż głębszym i głębszym. 

Każdy fakt na terenie życia spo” 

lecznego jest wynikiem działania 

szeregu sił i krzyżująsych się wzaje- 

-. mnie wpływów. Dlatego też dokła- 

dne uchwycenie przyćzyn i genezy 

jakiego bądź wypadku w dziedzinie 

polityki jest rzeczą niezmiernie tru- 

dną, prawie ża niemożliwą. To też, 

nie mam najmniejszego zamiaru od- 

szukiwania wszystkich przyczyn, które 

do rozłamu w Klubie Białoruskim 

doprowadziły. Chcę tu tylko wskazać 

na jedną właściwość psychiczną dzi- 

siejszego społeczeństwa polskiego, 

która niezmiernie przyczynia się do 

wzrostu antagonizmów  narodowo- 

ściowych w naszym kraju, a która 

bezprzecznie do liczby tych sił, co 

czyn posła Taraszkiewicza wywołały, 

należy. Właściwość ta — to potęga 

przesądu t. zw. jedności narodowej. 

W każdej grupie socjalnej, naro 

dowej lub religijnej istnieje zawsze 

pewna ilość utartych pojąć, pewna 

ilość poglądów, słuszność których 

przez nikogo nie jest kwestjonowa- 

* ną. Poglądy te przez ogromną więk- 

szość członków danej grupy за przyj- 

mowane na wiarę bez jakiejkolwiek- 

bądź dłuższej refleksji. Wchodzą one 

niejako w krew. Same ich kwestjo- 

nowanie zaczyna wydawać się głu- j 

potą | świętokradzwem, 
Czasami przesądy takie są nie- 

zbędne dlatego, żeby jakaś grupa 

społeczna mogła zachować swój byt. 

Dlatego, by w momentach krytycz 

nych działalność jej członków nie 

rozsypała się w różnych i sprzecz- 

nych kierunkach, niezbędnym jest, 

by połączyła ich wszystkich jakaś, 

chociażby iluzoryczna, wiera Ww pe- 

wne wspólne świętości. Czasami je- 

dnak przesądy te stają się rzeczą 

szkodliwą. е 

; kich sił, 

Radykali nasi boją się splamić | 

zbyt bliskiemi stosunkami z mniej- | 

,szościami. Z jednej streny żyją w, 
„ich psychice sentymenta liberalizmu 
,XlX-ego wieku, z drugiej zaś strony 

są oni niewolnikami nacjonalistycz- 
"nych przesądów. Stąd stala polo- 
„wiczność w ich zachowaniu się, brak 

;Jakiejkolwiek zdecydowanej taktyki. 

į Widziałem wybitnych przedstawicieli 

| naszej myśli demokratycznej, którzy, 

| pomimo bardzo żywych sėntymėn-' 

j tów dla ideologji krajowej, obawiali ; 
jsię uczynić kroki w celu zbliżenia i 
jsię z przedstawicielami mniejszości , 
na gruncie towarzyskim. 

Obecne posunięcie posła Tarasz- , 

kiawicza przypomina mi jeden fakt. 

W 1922 r., w okresie wyborów do | 
sejmu Warszawskiego, dzisiejszy skraj- | 

ny Opozycjonista w rozmowie ze mną 

deklarował się jako przeciwnik bloku ' 
mniejszości. Poseł Taraszkiewicz wów 

czas mówił mi, iż najlepszą kombi- 

nacją wyborczą byłby blok „Odro- | 

dzenia” z Blałorusinami. Nie wiem 

czy p. Bronisław Tarsszkiewicz czy”. 

ой wówczas jakieś konkretne propo | 

zycje przywódcom naszego „Odro 
dzenia— Wyzwolenia”. Samo jednak 

życie tę myśl połączenia narzucało. ̀ 
Ale nasi działacze ludowi woleli, 
wbrew interesom naszego włościani- 
na, połączyć się z warszawskiem 

„Wyzwoleniem”. Mie znam wszyst- 

które w tym kierunku po- 

pychały. Przypuszczam jednak, że 

oprócz względów wyborczo-finanso- | 

wych działał także tu ów potężny 

przesąd jedności narodowej. : 

A szkoda... Nie było by wówęzas 

prawdepodobnje milczącej zgody po: ' 

słów kresowych na sprzeczną z inte- 

resami ludności naszego kraju poli- , 

tykę osadnictwa. Nie byłoby może , 

także sztandarowej figury Stanisła- 

wa Thugutta w rządzie braci Grab- 

skich. Zaś nasi posłowie Polacy ze 

swej strony mogliby powstrzymać 

swych kolegów-Białorusinów od za 

nurzenia się w bagno mętnego so- 

wietofilstwa. Bor.     

też pokaże co umie. 
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Sytuacja w Egipcie mocno naprężona. 

Londyński „Daily Express” donosi, że gabinet ministrów przyjął nie- 

zmiernej wagi decyzję dotyczącą obrony kanału Sueskiego. ` 

Obydwa brzegi kanału będą wzmocnione przez poważne ilości wojsk 

brytyjskich. 
Również z powodu sytuacji wewnętrznej w Egipcie wprowadzono 

w czasie ostatnich rozruchów w Kairze wzmocniony kontygens wojska, 

który nadal będzie utrzymany. (A.T.E.). 

„Wiadomości poliiyczne. 
„Socjaldemokratische 

Goa Parlamentdienst* — ог- 
W cha e<- gan zarządu stronnic- 

twa socjal-demokraty- 
cznego w Niemczech ogłasza artykuł 
zapytujący rząd niemiecki czy przad- 
sięwzięto już odnośne kroki dla pow- 

strzymania wyjazdu optantów nie- 

mieckich z Polski. 

Rzad niemiecki nie uczynił jesz- 
cze niczego, coby wskazywało, że jest 

przygotowany do przyjęcia większej 
ilości optantów. Powinno się zapro- 

testować przeciwko wprowadzeniu w 

błąd opinii publicznej i należy otwar- 

cie powiedzieć jak się przedstawia 

kwestja optantów. 

Pismo to podkreśla, że w tym wy- 

padku chodzi o przerwanie akcji 
przyjmowania optantów niemieckich 

przez Rzeszę, i to nie ze względów 

politycznych, która z kwestją optan* 

tów niema nic wspólnego. 

Prasa niemiecka wy- 

Zmiana tonu. „„żnie zmieniła swe 

stanowisko ® sprawie optantów. 

Równisż rząd pruski donosi, wbrew 

poprzednim oświadczeniem, że z 

granic państwa niemiackiego nie wy- 

dalono 10.000 optujących na rzecz 
Polski, ale że oni sami dobrowolnie 

wyjeżdźają. ‚ 

Rząd pruski usiłuje nawiązać koń* 

takt z rządem polskim 1 zaznacza, 

że Informacje, które dotychczas po- 

chodziły z kół urzędowych nie są 

ścisłe. 
Uchwała votum uf 

syn zer ności parlamemiu dla 

mentu czadu _ niemieckiego 
maiso 0 głosami przeciwko 
158 wywołała pewne zamieszanie w 
rasie i opiaji publicznej. „Vossische 

eltung” pisze w tej sprawie: cyfry 
te mówią same za siebie. Oznacza 
to tylko polityczną nieszczerość gło”   
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Zgon bohatera „małpiego procesu*. 

William 
Z New-Yorku telegrafują, że zmarł niespodzianie senator 

Daytonu 
J. Bryan, który ostatniemi czasy osławił się zachęcaniem władz 

do zwalczania teorji Darwina. 
William Jennings Bryan urodził się w Salem (stan Illinois) dnia 19-go 

marca 1860 roku. Poświęcił się studjom prawniczym i w roku 1871 osie- 

dlił się w Lincoln (w stanie Nebraska). W r. 1890 wybrany został z ra 

mienla partji demokratycznej do kongresu. żę 

W. roku 1896 był demokratycznym kandydatem na stanowisko prezy” 

denta Stanów, pokonany został jednak przez kandydata republikańskiego 

Mac Kinleya na tle walki o „system dwumetalowy”. To samo powtórzyło 

się przy wyborach prezydenckich w latach 1900 i 1908. 

Po wyborze Wilsona w roku 1913, Bryan otrzymał stanowisko sekre- 

terza stanu do spraw zagranicznych, piastował je jednak tylko do czerwca 

roku 1913. Do ustąpienia przyczyniły się nieinało pewne ekstrawagancje, 

wówczas jednak jeszcze nie na tle religijnym. Bryan, będąc sekretarzem 

stanu, nie wahał się występować publicznie w jednem z varietė, motywu- 

jac to tem, że urzędowa pensja, 12.000 doł., nie wystarcza na opędzenie 

sujących. W 158 głosach, które wyżo- 
wiadzisly się „nie” — było 111 gło- 
sów zocjałistów. Zaś w 235 głosach, 
które wypowiedziały się „tak” jest 
w rzeczywistości 90 glosėw przeciw- 
nych rządowi. 

Pomimo nieprzychyl- 
Stosunki So- nego stanowiska So- 
wiecko-Ja- wijeętów względem Ja- 
pońskie. $ 

ponji w sprawie zatar- 
gu čhiūskiego — daje się zauważyć 
coraz to wyraźniejsze posunięcie po- 
lityczne Japonji w kierunku ugrunto- 
wania zbliżenia japońsko sowieckiego. 
Na początku bieżącego tygodnia od- 
było się walne posiedzenie tow. ro* 
syjsko japońskiego przy współudziale 
księcia Kanina, wuja cesasza Japonii, 
który wygłosił znamienną mowę z po* 
wodu wznowienia stosunków z Ros- 

ja, przyczem podkreślił on, że obo- 
wiązkiem narodowym Japonji jest   

potrzeb, związanych z jego stanowiskiem. 

Począwszy od roku 1915, Bryan poświęcał się wyłącznie publicystyce. 

    

Z Marokka. 
Abd-e!l-Krim okrążony. 

27-go ligea, do południa nie otrzymał Rząd Francuski żadnej odpo- 

wiedzi od Abd el-Krima w sprawie poczynionych mu propozycyj pokojo- 

wych. SĘ 

Ostatnie wiadomości z pola walki brzmią dla Francji bardzo pomyślnie, 

a współpracownicy pism paryskich zapewniają: że wojiska hiszpańskie lada 

chwila zaatakować mają tyły wojsk Abd el Krima. 

Warunki Abd-el-itrima. 

Z Londynu donoszą, ża Abd-el-Krim odpowiedział na francuskia i hi- 

szpańskie propozycje zawarcia pokoju i oświadczył gotowość przystąpienia 

do rokowań pokojowych i wstrzymania kraków  nieprzyjacielskich pod wa- 

runkiem przyznania przez Francję i Hiszpanję niepodległości ebszańom, 

zajętym przez riffenów i zawarcia rokowań pokojowych w Tangerze. 
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Czytajcie „Kurjer Wilenski“, 

! przeprowadzenie bardzo ścisłych ba- 

"dai nad wewnętrzemi stosunkami 

; Sowietów, aby w ten sposób bardziej 

„zbliżyć oba państwa. W Gdpowiedzi 

|na mowę ks. Lanina, sowiecki poseł 

| Kopp podkreślał, że interes wspólny 

(Sowietów i Japonji powinien dopro- 

wadzić do jak najściślejszej przyjaźni 

i sojuszu japońsko-sowieckiego. (T) 

Dążeniem  Radicza 
Plany Radl- jest stworzenie narodo- 

= wego kościoła .jugosło- 

wiańskiego drogą oderwania się Chor- 

watów od Rzymu i zorganizowania 

cerkwi chorwackiej w ten sposób, by 

w niedalekiej przyszłosci mogła się 

zlać ona w jedno z cerkwią serbską. 

Ankieta przeprowa* 

Szwajcarja dzona w głównych mie- 

Pienas) stąch szwajcarskicb 0- 
A ast z rez kantonsch z więk 

Niemcami. szością niemiecką wy* 

kazała jednolitość o- 

pinjj wypowiadającej się przeciwko 

przyłączeniu Fustrji do Niemiec, co 

zagrażałoby bezpieczeństwu Szwej* 

carj!. 
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Przegląd prasy. 
Tło polityczne podróży min. Skrzyńskiego do Ameryki. — Min. 
Mejerowicz pragnie porozumienia polsko litewskiego. — Nota 
niemiecka w sprawie paktu — robiona na eksport. — Głosy 

prasy francuskiej i angielskiej o odpowiedzi niemieckiej. 

Nadchodzące z Ameryki wieści o 
tryumfalnych przyjęciach min, Skrzyń- 
skiego, świadczą, iż Amerykanie ży- 
wią szczerą sympatję do narodu pol- 
skiego. 

„Kurjer Polski“ 
mio. Skrzyńskiego: 

Z każdą nową depeszą z Ameryki 
staje silę bardziej widocznem, że p. 
Skrzyński znakomicie skorzystał ze 
sposobnośći, którą mu nastręczyło zAa- 
proszenie instytutu w Wiliemstown. 
Dziś już stwierdzić można, że nasz mi- 
nister w podróży tempem swem przy 
pominającą historyczną kampanję mi- 
dlothiańską Gladstone'a, zdołał zetknąć 
się bliżej ze wszystkiemi czynnikami 
życia publicznego Stanów, z ich rzą 
dem, z przedstawicielam! obu lzb kon- 
gresu, sfer gospodarczych i finanso- 
wych, prasy, a nadto z wielkim odła- 

pisze o podróży 

mem tej części amerykańskiego społe- | 
czeństwa, która przybyła tam z innych | 
kontynentów, aby pod gwiazdzistym | 
sztandarem szukać wolności I środków | 

jo odpowi*dzi niemieckiej: ludzkiej egzystencji: z wychodźctwem 
polskiem. 

Był to Instynkt polskiego i euro- | 
pejskiego polityka, który p. Skrzyńskie- | 

! 
pośredniego * 

mu kazał podjąć tę podróż, równie In- 
teresującą jak uciążliwą. Było w tem 
odczucie dwuch rzeczy: odczucie ol- 
brzymiego, choć tylko 
wpływu Fmeryki na politykę Europy i 
odczucie prawdy, 

przedrozbiorowych, że Polska, 
istnieć, mus! w życiu świata brać udział 
czynny, musi nietylko być, ale praco- ; 

stano- į wać | znaczyć. Oble te rzecz: 
wią nierozłączną całość: ażeby robić 
politykę w Europie, trzeba znać | ro-, 
zumieć politykę Ameryki. 

Tenże „Kurjer Polski“ podaje о- 
świadczenie łotewskiego 

wiącego obecnie w Rzymie. 
Minister cświadczył koresponden- 

towi Reutera, iż pragnie wystąpić z 
planem porozumienia Litwy i Polski. | 

„Bardzo mi leży na sercu—mówił ; 
min. Mejerowicz — doprowadzenie do 
takich stosunków między Polską 1 -, 
twą, aby między temi państwami nie | 
było wiecznego muru chińskiego. Ta 
sytuacja szkodzi | nam politycznie i 
„ekonomicznie. Zdaję sobie jedrak spra- ' 
wę, że my sami nie jesteśmy w moż- 
ności wystąpić jako pośrednik w tej 
kwestji. Wiem, że tej sprawy nie za- 
łatwię podczas mego poon w War , 
szawie, I że ona wogóle nie da się 
rozstrzygnąć na kolanie". 

O odpowiedzi niemieckiej na ią. 
tę francuską w sprawie paktu bezpie- 
czeństwa pisze „Robotnik“: ! 

  

2. Bidlorusi Sowieckiej 
Statystyka chorób. 

Według ogłoszonych danych sta: 
tystycznych Ludowego Komitetu O- 
chrony Zdrowia stan zdrowotności 
poblicznej na Białorusi sowieckiej 
przedstawia się następująco: 1020 
wypadków zasłabnięcia na tyfus, 3775 
— na odrę, 4019 — na dyfteryt, 6011 
— na grypę, 2280 — na malarję, 
5414 — na gruźlicę, 4660 — na szkar- 
latynę, 5456 — na świerzbę, 253 — 
na wściekliznę. Jak na jeden miesiąc 
chorób trochę za dużo, W związku z 
upałami przewidują, że w czerwcu i 
w lipcu nastąpił znaczny wziost wy* 

Jeszcze bodaj żadna nota dyplo- 
matyczna ostatnich czasów nie wywo- 
łala we Francji takiego zaklopotania, 
jak ta odpowiedź niemiecka, zwłaszcza 
że Idzie tu o rzecz tak wielkiej wagi 

Zakłopotanie wypływa zarówno z 
treści noty niemieckiej, jak też z oko- 
liczności wśród których powstała. 

Nota niemiecka jest elastyczną i 
skonstruowaną wyłącznie dla zagra- 
nicy. Dlatego też mogli na nią zgo- 
dzić się nawet nacionaliści. 

Posiada ona dla nich tę wartość 
że przedstawia Niemcy w obliczu świa- 
ta jako kraj o pozorach skrajnie poko- 
jowych, ė na opinji takiej ogromnie 
Niemcom zależy ze względów flnanso* 
wych I gospodarczyęh. Z drugiej stro- 
ny Niemcy obiecują sobie wale z dal- 
szych rokowań w sprawie paktu; jeśli 
nie korzyści pozytywnych, to negatyw   

wysnutej nietylko z , 
obecnej międzynarodowej sytuźcji Pol- | 
ski lecz Г ze smutnych doświadczeń | 

ażeby | 

ministra ; 
spraw zagranicznych Mejerowicza, ba- | 

  żej wspomnianych chorób. 
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Życie i ruch na 
polskiem morzem. 
Sezon kąpielowy na wybrzeżu ro-. 
zwinął się już w całej pełni. — Ży- | 
cie I ruch na plażach. — Napływ tu- 
rystów na pomorze. — Prąca nad 
budową portu w Gdyni wre w peł- 
nym tempie. — Kiika słów o rozbu- 
dowie miast pomorskich. — Powrót 

optantów polskich z Niemiec. 

(Od własn. korespond. pomorskiego). 

Grudziądz, 25 lipca. 

I Wystawa Pomorska w Grudzią- 
dzu nie przeminęła bez echa. Połą- 
czona z nią propaganda morza pol- | kościoły i baszty toruńskie, w końcu- ! tygodnie lądują łam i odpływają stat- 
skiego zrobiła swoje, ściągając w tym ; 
roku na wybrzeże wielotysięczne już 
rzesze letników ze wszystki-h stron , 
Państwa. 

Przy obecnie trwającej, pięknej, 
pogodzie napływ letników do wiosek ' 
wybrzeża zwiększa się jeszcze z każ- 
dym dniem. Gdynia już przepełniona, 
Hel tak samo, w innych wioskach 
półwyspu, jak i całego naszego wy- 
brzeża już od dwuch tygodni płynie 
życie wesołe, gwarne, a nawet po” 
wiedzieć można hałaśliwe, Od czasu ' 
jak ustały, ciągłe deszcze, humor 
letników poprawił się znacznie; na 
wybrzeżu nie widać już tych niepo- 
zbawionych humoru scen, jak szyb- 
kiego zbierania ubrań i uciekania 
przed deszczem, wypatrywania przez 

lornetki ukazania się słońca, groże” 
nia niebu parasolkami. Dzisiaj w pro- 
mieniach słońca, na plażach wszyst- 

| ruchu letników, 

obejrzeć te wspaniałe zabytki gotyku 

jsterych zamków krzyżackich, 

tektonicznych Pomorza, 

nych w sensie pokłócenia aliantów, 

Wojna gospodarcza @ 
węgiel polski 

Wojna gospodarcza, którą konse- 
kwentnie prowadzą Niemcy z Polską 
wydając na podtrzymanie jej duże 
sumy pieniędzy, któremi rząd nie- 
miecki subsydjuje przemysł, posta- 
wiła przed przemysłem polskim zwła- 
szcza zaś przed przemysłem górni: 
czym górnośląskim problem znalezie- 
nia nowych rynków zbytu. 

Oczywiście, że w wojnie gospo" 
darczej Polską przedsięwzięła cały 
szereg środków odwetowych, które, 
jak się pokazuje obecnie, wyrządziły 
Niemcom duże szkody, zwłaszcza 
jeżeli chodzi i o dowóz średków 
żywności z Polski do Niemiec, któ- 
ry przed rozpoczęciem wojny go- 
spodarczej był bardzo intensywny. 
Odbija się to przedewszystkiem na 
zaprowiantowaniu większych centrów , 
przemysłowych miast niemieckich.   zaszkodzenia Polsce | t. d. 

„Gazeta Warszawska” anzlizule 
głosy prasy francuskiej i angielskiej 

Prasa anglelska jest bardzo jedno- 
lita. Uważa ona notę niemiecką za za- 
dawalniającą i wyraża opinję, że bę: 
dzie ona dostateczną podstawą do dal- 
szych pertraktacyj, które doprowadzą 
do pożądanego rezultatu. Nawet „Mor“; 
ning Post" nie wyraża w tym wypadku 
zastrzeżeń. Nie jest to niespodziaaką. ' 

Zachowanie się prasy angielskiej 
wskazuje na to, że rząd angielski cały | 
swój wpływ rzuci na szalę, byle dopro- | 
wadzić do podpisania paktu gwaran- 
cyjnego. | 

W prasie francuskiej natomiast | 
panuje rozbieżność zdań. i 

Pisma opozycyjne są bardzo scep- 
tyczne. Publicyści tacy, jak Balnville, 
Bure I Pertinėx wskazują na fatalne | 
następstwa traktatu gwarancyjnego, | 
publicyści natomiast popierający rząd, | 
uważają, że nota p. Stresemanna sta- ; 
newi podstawę do dalszych rokowań. 
Czytając „Temps” I prasę rządową wl- 
dzi się z jaką u!'gą pisma te przyjęły 
fakt, ża Niemcy nie odrzucają z góry , 
wszystkich warunków francuskich. Czu- | 
je się wyrsźnie z jaką obawą koła rzą- | 
dowe francuskie wyczekiwały odpowie- | 
dzi niemieckiej, jak bano się, że Niem- ' 
cy mogą się cofnąć. į 

Z głosów prasy francuskiej i an- 
gielskisj wynika, iż pertraktacje w 
sprawie paktu będą prowedzone dalej, 

Kwestją zaś najbardziej interesują - 
cą jest to, czy Francja zgodzi się na 
zwołanie konferencji z udziałem Nie- 
miec. Zwo'anie takiej konferencji bę 
dzie niechybną oznaką skłonności rzą- 
du francuskiego do ustępstw ze swego 
dotychczasowego stanowiska. 

  

i 
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Dla uczczenia pięciolecia „Swo- 
bodnej* Białorusi, Centralny Wyko: 
nawczy Komitet i sowiet narodowych 
komisarzy w Białorusi postanowili 
wznieść w Mińsku pomnik wszystkim 
„krasnoarmiejcom*, którzy zginęli w 
czasie wojny sowiecko-polskiej w 1920 
roku. Charakterystyczaem jest w tem 
postanowieniu, iż pomnik wzniesiony 
będzie, nie dla poległych  Białorusi- 
nów, ale dla obrońców całej Rosji 
sowieckiej, 

TAMSIAI ANT 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zofja Zeldowicz 
Choroby kobiece, weneryczne i skórne. 
Przyjm. 12—5. UI. Mickiewicza 24 m. 4. 

  

  

kich "miejscowości nadmorskich już 
od samego ranka snują się niefra- | 
sobliwie, barwne tłumy kuracjuszów. 
Oprócz niebywałego w innych latach 

na Pomorzu wzma- 
ga się coraz więcej t. zw. „ruch tu 
rystyczny”* — Nietylko historycy li- 
teraci, profesorowie, zle w większzej 
jeszcze mierze szeroki ogół, a zwłasz- | 
cza młodzież szkolna z różnych miast 
Polski, przyjeżdża na Pomorze, aby 

nadwiślańskiego, romantyczne ruiny 

po. 
rozrzucane wśród zielonych pól i la- 
sów pomorskich, zwiedzić przecudną | 
katedrę, gotycką w Pelplinie, stare | 

  
aby nasycić się niewysłowionym uro- 
kiem przepięknej „Szwajcarji kaszub- 
skiej”. Propaganda zabytków archi- 

pięknośc 
krajobrazu pomorskiego, a przede-|! 
wszystkiem propaganda rdzennej pol- 
skości prastarej polskiej ziemi Mest- 
winów i Świętopełków — rozchodzi 
się potem po całym obszarze Rzeczy: 
pospolitej i zrozumienie doniosłości 
Pomorza dla Polski obejmuje coraz 
to szersze kręgi wśród naszego spo" 
łeczeństwa. 

Wśród tego bujnego życia i roz 
gwaru, jaki Pomorzu w ciągu lata 
nadaje ruch kuracjuszów i wyciecz- 
kowców — idzie swoim trybem ży- 
cie społeczne, kulturalne. i ekono- 
miczne tej nadmorskiej dzielnicy, 
Pomorze użyczając rodakom z in- 

„Skoro prace nad rozszerzeniem mola 

  nych stron Polski miłego wypoczyn- 
ku, samo pracuje niezmordowanie 

  

Jednym ze środków, które użyły 
w wojnie gospodarczej z Polską, jest 
zmniejszenie zamówień węgla w Za- 
głębiu węglowem  Górnosląskiem w 
Polsce. Wobec tego przemysł 3órni- 
czy musiał szukąć (jak już wspomi- 
naliśmy) nowych rynków zbytu dla 
węgla polskiego, co też w znacznej 
części się udało. Aby zilustrować i- 
lość węgla wywożonego z Zagłębi wę- 
glowych polskich zagranicę, przyto- 
czymy następujące cyfry: 

W styczniu r. b. wywieziono za 
granicę 1746 wagonów, w lutym 
1606 wagonów, w marcu 1546 wa- 
gonów, w kwietniu 1577 wagonów, 
w maju 1660 wagonów, w czerwcu 
1506 wagonów, (dane średnie dzien- 
ne w wagonach 15 tonnowych). 

lntensywniejszy wywóz węgla za: 
granicę rozpoczął się dopiero w 
czerwcu r. b. W tym miesiącu za- 
częły iść z Polskiego G. Sląska do 
Gdańska polskiemi linjami w otwar- 
tych pociągach, złożonych z 30 tono 
wych węglarek, transporty węgla pol- 
skiego do Włoch, Danji i ianych 
krajów. Transporty te miały specjalną 
Įaryfę ulgową. 

Ministerstwo Kolei wydało odpo: 

Życie codzienne czer- 
wonej armii. 

W ostatnich czasach prasa woj- 
skowa sowiecka pozwala sobie na 
umieszczanie artykułów i notatek z 
życia i obyczajów armji czerwonej. 
Z materjałów, które ukazały się 
ostatnio tutaj w druku, a zagranicę 
nie dochodzą w całości, można so- 
bie wytworzyć mniej więcej dokładny 
obraz „wielkiego niemowy” sowiec- 
kiego. 

Przedewszystkiem trzeba stwier- 
dzić, że czerwona armja przestała 
być monolitem, jednolitym co do 
składu i organizacji, jak to było na 
początku wojen domowych. W armji 
wyraźnie można zaobserwować  roz- 
kład na grupy, niersz źle ze sobą 
związane. Władze wojskowe średnie 
i niższe pomimo, że pochodzą z sze-   regów robotniczych i włościańskich 
oderwały się już od mas ludowych 
i przeobraziły się w kastę korpusu 
oficerskiego, który ma swoje interesy 
zawodowe i stawia je na pierwszem 
miejscu. Pod wiełu względami kor- 
pus czerwonych oficerów — przejął 
różne przyzwyczajenia dawnej armji 
carskiej. PF więc n. p. nieoficjalnie 
przywróconc instytucję „dieńszczy- 
ków”. Pojedynki na tle romantycz- 
nam są na porządku dziennym. Za- 
pał rewolucyjny wśród czerwonego 
oficerstwa gaśnie, stają się oni u: 
rzędnikami w mundurze wojskowym, 
którzy pamiętają o swej marnej pensji, 
o rozmaltych przywilejach płynących 
ze służby dla „proletarjackiej oj- 
czyzny”, 

Wypadsi defraudacji sum woj- 
skowych są nader częste, a п. p. w 
243 pułku strzelców zdarzył się 
oseretkowy wypadek zsmianowania 
dwóch maszynistek dowódcami wy- 
działów sztabu pułkowego w celu 
podwyższenia im pensji. 

Pod jednym względem pomiędzy 
nowem czerwonem oficerstwem a 
dawnem istnieje znaczna różnica na 
korzyść nowej komendy; wyreźnego 
odgraniczenia oficera od szeregowce 
niema. 

Natomisst pomiędzy oficerstwem 
wyższem a średniem istnieja ostry   wiednie zarządzenia celem  szybkie- 

go dostarczenia tych pociągów do' 
Gdańska, co ma za zadanie poprzeć 
eksport węgla polskiego zagranicę 
I wykazać, że węgiel polski, mimo 
transportu na dużej przestrzeni z 
Górnego Sląska do Gdańska, może 
tax taniošcią, jakoteż jakością śmia- 

„to konkurować z węglem niemiec= 
kim. 

Zamknięcie granicy niemieckiej 
da węgla polskiego, które dążyło do 
zadławienia nas własną produkcją 
węgle, chybiło celu i wykazało, że 
węgiel polski znajdzie zawsze zbyt 
także i na rynkach, które leżą dale- 
ko dalej niż rynek niemiecki i w 
tym więc wypadku obliczenia i ra- 
chuby naszych sąsiadów z Zachodu 
zawiodły. 
A ii iii CE „AST ROSE TEE PIKE TATSIA 

Teatr Letni 

Dziś 

„Za oceanem 
operetka Gothow-Griineke 

Początek o godz. 8 m. 15. 
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nad swoim rozwojem, nad ugrunto- 
waniam potęgi Rzeczypospolitej na 
wysuniętych jej rubieżach. 

Oto tam, na północnym krzńcu 
naszej Ojczyzny, w cichem dzić jesz- 
cze i miłem miasteczku Gdyni two- 
rzy się dzieło historycznego znacze- 
nin, mające udostępnić Polsce wyj- 
ście z własnego brzegu na bezkresne 
oceany, a tem samem zapewnić jej 
potęgę ekonomiczną i mocarstwowo— 
polityczne znaczenie w szerokim 
świecie, 

Letalcy, przebywając w tym roku 
w Gdyni, już dzisiaj zaobserwować 
mogą pewien ruch statków w budu- 
jacym się dopiero porcie. Co dwa 

ki francuskie, którymi Polska kieruje 
swój ruch emigrantów do Francji. Na 
poładniowem molo zrywa się obecnie 
kolej wąskotorową i kładzie tor sze- 
roki dla ułstwienia transportu węgla. 

1820) JĄ 

Tutejszy. 
— Rzecz to, doprawdy, zabawna: 

znamy się przecież oddawna, 

a nie mam żadnej pewności, 

jaklej pan narodowości? 
— At, tutejsza. 

— Że tutejsza, 

to wątpliwości nie zmniejsża, 

boć różre narody przecie 

na ziemi naszej znajdziecie. 

— Wszystko równo. Widzę bracie, 

że mej natury nie znacie. | 

Gdy rządziła carska głowa, 

miał nazwisko Iwanowa. 
Przyszły Niemce w nasz4 strona, 
zmienił ja się w Johannsohna 

Wraz z bolszewickim zalewem 

wraz ja został Jankielewem. 
Janułajtisa nazwis:o 

wziął, gdy Litwa była blisko. 

Dziś jest Polszcza jak przed wiekiem, 
zatem stałem się endekiem 

I by nie miec żednej troski, 

zowię się teraz Janowski. 

Benedykt Hertz. 

  

        

łam „komjsczejki* i „komsomoły”. 
„ljedni it drudzy zajmują uprzywile- 
| Jowaną sytuację w wojsku, stanowiąc 
| arystokrację armji. lm wolno wszyst- 
jko. Dyscyplina ich nie obowiązuje. 
; Dowódcy muszą sę z nimi liczyć 
pod groźbą represyj z centrum. 
Osobliwie dokuczsją Szarej masie 
żołnierskiej — komsomolcy; rozpusz- 
czeal i pewni siebie w ostatnich cza- 
sach zmusili władze centralne do 
wydania okólnika nakazującego pode 
niesienie dyscypliry wśród „komso: 
mołu” wojskowego. Rozkaz ten jed- 
nak na prowincji nie jest spełniany. 

Najnowszą reformą w »rmji jest 
zniesienie komisarjatów politycznych 
i przywrócenie jednolitości zwierzch - 
nictwa. Ple przy każdym dowódcy 
pozostawiono bez urzędowej władzy 
„oko“ i „ucho* komunistyczne w 
osobie „Politruka* t. j. kierownika 
politycznego. „Politruki* są niernawi- 
dzeni; niedawno cowódca moskiew- 
skiego okręgu wojennego p. Woło 
Sziłow w mowie ubolewzł że „nieste- 
ty politrukėw uważa się za zbytecz- 
nych, a nawet oni sami uważają się   przedział. Góra — jest to grupa zu- 

pełnie odosobziona, w stosunku do 
niej „dół armji* ma nienawiść i nie- 
wolniczy strach. 

Do mas żołnierskich wnoszą roz- 

m wa 

Magistrat układa chodniki. 

A tek to absorbuje mu wszystkie wła- 

  

dze myślenia, że już niema komu opieko- ‚ 

wać się ogrodami. 
Te wyglądają strasznie. 

Trawniki wydeptane, ścieżki też tylko 

nogami przechodniów wytknięte w najdo- 
wolniejszych kierunkach. 

Zamiast dawnych gazonów—co nie wy 
łyslało—porosło chwastem... 

W każdem innem mieście ogrody dają 

nazewnątrz świadectwo kułtury i dbałości 
zarządów miejskich. Dlatego magistraty tak 
bardzo o nie dbają. 

Magistrat wileński 

pozory... 

Mącle — powiada — betony. To dość 

estetyki. Więcej nie trzeba. 
Najgorsze jednak to, że ogrody do 

pewnego stopnia wychowują też publicz- 

ność, zwłaszcza dzietwę. A nasze Cielętniki 

i Bernżrdynki uczą tylko flejtuchostwa. 

nie dba o takie... 

    

  

portu pracują już od pięciu miesięcy 
dwie dragi. Wkrótce zaczną one pra- 
cować nad wybraniem wewnętrznego 
basenu o szerokości około 250 m. a 
długości około 11/, km. Na południo- 
wym brzegu basenu znajdować się 
będą magazyny, oraz tory kolejowe. ! 

W północnej części portu zewnę- 
trznego znajdować się będzie port 
wojenny; niedaleko wybrzeża na u- 
kończeniu już jest budowa koszar 
marynarki. Oprócz rozszerzenia mola 
południowego zbudowany będzie nie- 
<o na północ szeroki bulwar. Już w 
styczniu przyszłego roku część przy- 
stani oddana będzie do użytku. Ca- 

łość — jak wiademo — ukończona 
będzie w roku 1929, К 

Ażeby połączyć bezpośrednio bu- 
dujący się port morski w Gdyni z 
centrum kraju z ominięciem W. M. 
Gdańska, rozpoczęto już budowę no- 
wej kolei Gdynia — Kościerzyna —   

będą ukończone, rozpocznie się — 
prawdopodobnie już w lipcu przyszłe- 
go roku — eksport węgla przez Gdy: ; 

,czoną węgiel górnośląski będzie miał nię. 
Przy wszystkich pracach około bu- 

dowy portu zatrudnia się ogółem 
przeszło 600 robotników. Przy ich po= 
mocy wybudowano już szereg urzą: 
dzeń, jak więżę ciśnień, elektrownię, 
tartak, tory kolejowe i prowizoryczne 
baraki dla pomieszczenia biur, emi- 
grantów, robotników i t. @. 

Obscnie prowadzi się prace prze- 
ważnie przy porcie zewnętrznym. Na 
ukończeniu są dwa mola, południo 
we i północne. Nad pogłębieniem 

Bydgoszcz. Dotyczące prace trwają 
już od kilku tygodni na odcinku Ko- 
ścierzyna — Sławki — Ossowo. Sko- 
ro budowa tej kolei zostanie ukoń- 

zbyt zapewniony. Wzgony z węglem 
szły będą z Katowic prosto przez 
Bydgoszcz do Gdyni, skąd okręty pol- 
ski węgiel rozwozić mogą po całym 
nawet świecie, 

Mówiąc o pracy Pomorza na polu 
społecznem i ekonomicznem wspom- 
nieć należy również i o dążeniach 
tej dzialnicy do rozbudowy swoich 
miast, Większe miz:sta Pomorza jak 
n. p. Grudziądz, Toruń, Chojnice, 
Tczew i Wejherowo zaciągają ną 

  

nieraz za przeżytek”, 

Z tejże przeszłości dotąd pozo- 
stały w armji lekcje tak zw. „polit- 
gramoty“ t. j. polityki komunistycz- 
nej. Lekcje te są przeważnie nudnym 
obrządkiem, w czasie którego żoł: 
nierze śpią, a poszczególnych afo- 
ryzmów tej mądrości uczą się na 
pamięć, nie rozumiejąc ich sensu. 

Tak wygląda codzienny byt czer- 
wonej armji, która stanowi według 
odezw sowieckich „miecz ucišnio- 
nych” i „tarczę pokrzywdzonych”. 

Teatr Polski 

Występy Al. Zełwerowicza. 
Dziś premjera 

Ciemna plama 
komedja Nadelberga i Prosterd 

Początek o godz. 8 m. 15 w. 

  

  

Fikuszerka- masażystka 

Qi. Mickiewicza 44, m. 17. Przyjmuje 
od godz. 8-ej rano do 7-ej wiecz. 

  

gwsłt, bądź to w Ubezpieczalni Kra- 
'jowej w Poznaniu, bądź w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warsza- 
wie, lub taż w innych podobnych in- 
stytucjach pożyczki, sięgające setek 

„tysięcy zł. a przeznaczone na budo: 
wę domów mieszkalnych. Rozbudowa 
Gdyni projektowana jest n. p. w ten 
sposób, że specjalnie utworzony Zwią- 

| zek Celowej Eksploatacji Wybrzeża 
j zwróci się z apelem do zarządów 
miast, aby każde z nich przynajmniej 

jedną ulicę, lub bulwar własnym ko- 
sztem wystawiło. Ze składek dzieci 
z całej Polski ma ponsdto powstać 
w Gdyni siedmioklasowa szkoła. Od 
Związku C. E. W. wyjdzie również 
apel do odpowiednich wielkich przed- 
siębiorstw, aby te budowały w Gdy- 
ni swoje magszyny i filje fabryczne. 

Do tej wielkiej zamierzonej akcji 
budowlanej na Pomorzu rąk do pra- 
cy nie zabraknie. W sierpniu przyjes 
dzie z Niemiec większa liczba optan- 
tów polskich, którzy po większej czę- 
ści zostaną na Pomorzu. Miasta po- 
morskie czynią już przygotowania, 
aby optanci znaleźli u nas dach nad 
głową i gościnne przyjęcie. Zaharto- 
wani w twardej szkole pruskiej na 
zachodzie Niemiec, wniosą oni na 
Pomorze nową dozę energji, praco: 
witości i zamiłowania do porządków 
Społecznych, a przedewszystkiem u- 
mocnią polski bastjon narodowy na 
tej drogiej każdemu polskiemu sercu 
ziemi. 

L. Łydko,   
оь а Ы,  
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Ukradzenie składu broni, 
KIÓTEJO „Nie Bylo”. 
W marcu r. b. frakcja komuni: 

styczna Sejmu pruskiego zgłosiła do 
rządu zapytanie, w jakim celu u- 
rządzony został w pzździerniku roku 
1923-40 u właściciela ziemskiego 
br. von der Trenka w Szukamiach 
W Pruszch Wschodnich skład broni i 
amunicji i do czego skład ten miał 
służyć, Na interpelację tę odpowie- 
działo pruskie ministerjum spraw we-. 

wnętrznych kategorycznie i niedwu- 
znacznie, że u hr. von der Tranka 

we wspomnianym czasie i majątku 

nie było żadnego składu broni. ln: 
terpelacja zatem wydawała się być 
nierzeczową lub chybioną. Rząd са- 
niósł zupełne nad interpelantami 
zwycięstwo. 

' Z całej Polski. 
Posiedzenie Komisji Rozjem- 

czej w sprawie strajku rolnego. 

i Dsia 25 b. m. odbyło się posie- 
dzenie nadzwyczajnej Komisji Rozjem- 
czej. Komisja bzdała postulaty pra 
cownikow | pracodawców. Dalszy 
ciąg posiedzenia odbędzie się w po- 
niedziałek. W skład Komisji wchodzą: 
z ramienia Ministerstwa Pracy i Opie- 
ki Społecznej, Naczelaik Wydziału 
Ochrony Robotników Relaych p. Gno- 

„iński, jako przewodniczący, Prokura- 
„tor Sądu Najwyższego z ramienie 
| Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
|dyrektor departamentu p. (bysz z 
«ramienia Ministerstwa Rolnictwa. 

(ATE). 

+ 

Okazało się tymczasem, že ko-; Ziikwidowany pożar mostu, 
muniści byli na taką odpowiedź rzą- 
du z góry przygotowani. 

Natychmiast bowiem po otrzyma- 
niu powyższych wyjaśnień  ministe- 
rium zgłosili nową interpelację, w 
której stwierdzili, że sąd powiatowy 
w Zabiawis skazał w listopadzie roku 
1923 dziewiętnastu robotników za 
kradzież 7 karabinów i jednej skrzy- 
ni granatów ręcznych, będących włas* 
nošcią marchji pruskiej, @ zazjdu- 
jących się w piwnicach w Szukam: 
lzch, w mzjątku hr. vzn der Trenka. 

Interpelacja ta spowodowała silne 
zdenerwowanie i konsternację w sfa- 
rach rządowych. Nic dziwnego, sy- 
tuacja bowiem rządu stała się skut- 
kiem niej niezmiernie przykrą. Za- 
rzucono mu jawny fełsz, bal udoku- 
mentowane to. Przedstawiciel mini- 
sterjum spraw wewnętrznych zapew: | 
nił sejm, iż u hr. von der Trenka w 
roku 1923 żadnego składu broni nie 
było, a tymczasem inny organ tegoż 
rządu, sąd wydaje wyrck skazujący 
19 osób za kradzież broni w tymże : 
roku 1923 ze składów tegoż hr. von 
der Trenkal Wniosek stąd jasny: al- 
bo ministerjium spraw wewnętznych 
ma czelność okłamywać sejm, albo 
sąd wydaje wyroki karzące za kra 
dzież ze składu nieistniejącego, a 
więc za niemożliwe i nieistniejące 
przestępstwo. I jedno i drugie równie 
kompromituje władze pruskie. Jakie 
wyjście znajdzie rząd *z tej przykrej 
Sytuacji. Komuniści bowiem nie po- 
przestali na stwierdzeniu kłamliwoś- 
ci odpowiedzi ministerjlum spraw 
wewnętrznych. 

W zgłoszonej interpelzcji zapytu- 
ją stanowczo i dufni w swą przewa- 
gę arogancko nawet: 

1) czy rząd gotów jest wydalić 
ze służby urzędników, którzy udzie- 
lili mu tych nieprawdziwych wyja- 
śnień, obliczonych na bałamucenie 
Sejmu, 

2) czy rząd zechce udzielić wre- 
szcie rzetelnej i prawdziwej odpo- 
z na zapytanie frakcji z marca 
sA 

Na tę ostatnią interpelację ko- 
munistów rząd nie udzielił dotąd 
odpowiedzi. Niezawodnie szuka spo= 
sobu „wyjścia z honorem”, o ile 
można mówić o honorze w wypad: 
ku tak jawnego kłamstwa. 

1 posiedzenia Rady Miejskiej 
We czwartek dnia 30 b. m. o g. 

odbędzie się posiedzenie 
Rady Miejskiej. Na porządku dzien- 
nym: 1) Dodatkowy preliminarz bu- 
dżetowy na rok 1925, 2) Waiosek u- 
poważnienia Magistiatu do otrzymania 
pożyczki ulgowej od Polskiej Dyrek- 
cji Ubezpieczeń Wzajemnych na Кир- 
mo samochodu z autopompą dla miej: 
skiej straży ogniowej. 3) Referat w 
sprawie Komitetu Rozbudowy Miasta. 
4) Referat w Sprawie dalszej reali- 
zacji planu rozbudowy kanalizacji i 
wodociągów. 5) Referat w sprawie 
zwrotnego przekazania miastu przez 
Rząd miejskiego szpitala zakażnego. 
6) Referat w sprawie dodatkowego 
kredytu na umocowanie brzegu Wilji 
pomiędzy mostem Zielonym a szpi- 
talem św. Jakóba. 7) Referat w spra- 
wie zwiększenia kredytów na wydat- 
ki związane z opieką społeczną. 8) 
Referat w sprawie pertraktacji o za- 
ciągnięcie pożyczki zagranicznej. 

Wobec tego że ojcowie miasta 
niebardzo chętnie przychodzą w o 
statnich czasach na posiedzenia Ra- 
dy, przeto prezydent m. Wilna p. 
Bańkowski wystosował do nich nastę: 
pującą odezwę. 

Zgodnie z art. 31 ust, miejsk. dla 
powzięcia uchwały w sprawach wy- 
mienionych w p. p. 1 i 2 porządku 
dziennego niezbędna jest obecność 
2/3 członków Rady, wobec czego P.p. 
Radni usilnie są proszeni o przyby- 
cie na posiedzenie. (|) 

  

  

  

  

| Dnia 26 b. m. zdarzył się na linii 
* kolejowej między Tomaszowem i 
Ujszdowem wypadek, w którym tyl- 
ko dzięki przytomności 
szynisty obeszło się bez ofiar. Gdy 

| poziąg wjeżdżał na most maszynista 
zauważył płomienie i szybko zatrzy- 

"mał wagony, A sam z maszyną od 
jechał dalej na most, aby wodą z 
"chłodnicy ratować sytuację. Most stał 
„w płomieniach; prawdopodobnie po- 
żar powstał z iskier pociągu, któty 
'pięć minut przedtem przejeżdżał 
most. Po ugaszeniu pożzru udało się 

jszczęśliwie przebyć dalszą drogę. 
| Dziwne się wydaje dlaczsgo dróżnicy 
„nie zauwažyli požaru mostu. 
1 
Napad bandytów na dom na- 

uczyciela ludowego. 

į W województwie wołyńskim w 
powiecie kowelskim 10 uzbrojonych 
"bandytów nepadło we wsi Szajno na 
jdom nauczyciela szkoły powszechnej 
j Osińskiego. Osińskiego w domu nie 
było.Obecnym był jego teść Szymon 
Szum i kilku domowników. Napast- 
nicy zebili Szymena Szuma, pobili 
dotkliwie domowników i przetrzą- 
snąwszy cała mieszkanie zbiegli. Przy- 
puszczają, że powodem napadu była 
zemsta osobista. (ATE). 

umysłu ma* | 

Z zagranicy. 
Dolarowa pożyczka dla Austerji. 

Sterania poszczególnych krajów 

austrjackich o pożyczkę dolarową 

sozostały bez rezultatu. Na jesieni 

starania msją być wznowione. (ATE) 

Losy przedsiębiorstw Stinnesa 
w Austrji 

Z Wiednia donoszą o likwidacji 
przedsiębiorstw należących do kon- 
cernu Stinnesa, a mających siedzibę 
w Austrji. Zlikwidowane będą też 
przedsiębiorstwa rozciągające swe 
czynności na Bałkany. Pieniądze 
uzyskane tą drogą będą zużytkowa: 
ne w Berlinie w celu zaspokojenia 
wierzycieli koncernów. (A, Т. E.). 4 
Budowa szosy doświadczainej 

w Miemczech. , 
Za przykładem państw zachodnich | 

i Ameryki Niemcy budują w tym. 
roku koło Brunszwiku pierwszą szo- | 
sę doświadczalną. Celem budowy , 
jest przeprowadzenie praktycznych | 
studjów nad wartością różnych ma- 
terjałów używanych do budowy dróg 
oraz różnych sposobów budowy w 
związku z rosnącym ruchem samo 
chodowym. Buduje się odcinek LE 
formie koła o długości=jezdni 1,080 | 
metrów. Podkład będzie zbudowany | 
z jednego materjału, a mianowicie z | 
warstwy piaskowca grubości 18 .cent. 
Natomiast nawierzchnia jezdni będzie 
podzielona na 6 odcinków zbudowa- 
nych z różnych materjałów w roz- 
maitych kombinacjach. Próby będzie 
się przeprowadzało przez puszczanie 
w ruch na szosie rozmaitego rodzaju 
pojazdów. (ATE) 

Węgry w wojnie celnej z 
Czechami? 

„Esti Kurjer“ ogłosił wywszd z Mi- 
nistrem rolnictwa Mayerem o możli: 
wości wywozu węgierskiej pszenicy. 
Mayer oświadczył, że Czesi chcą prze- 
ciw węgierskiej pszenicy ustanowić 
cła ochronne. Węgrzy żądają zniesie- 
nia tych ceł, jeśli się zaś Czesi na to 
nie zgodzą, na Węgrzech zostaną 
wprowadzone cła na te przedmioty, 
które były dotychczas z Czechosło- 
wacji dowożone bez cła. (A.T.E.) 

  

    

I wwłaniytów ruta 
Warszawski „Kurjer Poranny” o- 

trzymał z Mińska następujące wiado- 
mości; 

Wychodzące tu pisma „Młot” i 
„Zwiezda”, na pierwszej stronicy za- 
mieszczają własne korespondencje o 
wielkim napadzie, dokonanym ra 

wieś Jurkowice, oddaloną od granicy 
polskiej o 120 metrów. Pisma miń 
skie podają, że w nocy z 24 na 25 
b. m. banda w liczbie kilkudziesięciu 
ludzi wpadła do wsi, rabując i nisz- 
cząc dobytek. Część bandy pozostałą 
na straży, pilnując dróg i otaczając 
wieś ścisłą tyraljerą. Bandyci przede- 
wszystkiem napadll na miejscowy 
komitet sielsowieta i inne urzędy 
sowieckie. Przewodniczący sielsowie- 
ta, Józef Szczesnowicz, został przy- 
wiązany do słupa i męczony przez 
czas długi. Wszystkie urzędy sowiec- 
kie doszczętnie zniszczono. Członko- 
wie bandy, na dany znak zebrali się 
na placu przed cerkwią i w porząd- 
ku wycofali się do lasu, a jak twier- 
dzą pisma sowieckie, w kierunku 
granicy polskiej. Wszystkie pisma, 
wychodzące w Mińsku, a za niemi i 
pisma moskiewskie, zrobiły wielki 
alarm, czyniąc odpowiedzialnymi za 
napad władze polskie. Całe zajście 
przedstawiły jako napad bandy pol 
skiej, kierowanej przez funkcjonarju- 
szów polskiego sztabu generalnego. 
Zwróciliśmy się na skutek tego do 
sfer zupełnie miarodajnych, gdzie o- 
trzymaliśmy zupełne zaprzeczenie wia- 
domości sowieckich, które są zwykłem 
oszczerstwem. 

Cała sprawa 

stępujący: 
W nocy tego dnia, jak podały 

pisma sowieckie, na wieś Jurkowice 
oddaloną od granicy polskiej o 150 
metrów, dokonała napadu banda, 
składająca się ze zredukowanych 
członków band dywersyjnych, jako 
też z dezerterów armji czerwonej. 
Banda ta przez dłuższy czas opero- 
wała na terenie Białorusi sowieckiej 
i dokonała tam szeregu poważnych 
napadów na organizacje sowieckie, 
gdyż, jak mówią, niezadowolona z 
władzy sowieckiej, przyłączyła się do 
organizacji powstańczych, Bandą do- 
wodzi były kierownik bandy dywer- 
syjnej sowieckiej numer 5ty, ukry- 
wający się pod pseudonimem „Ko- 
wala” lub „Wańki”. Banda jest nie- 
uchwytna, a to z tego względu, że 
zaa doskonale teren miejscowy, ро- 
siada licznych zwolenników wśród 
okolicznych włościan. Ostatnie, coraz 
częściej powtarzające się napady po- 

miała przebieg na- 

    
  

wstańczę na Białorusi, nie dzją się 
już ukryć przed opieją publiczne, jak | 
to miało miejsce dotychczas, wobac 
czego prasa sowięcka, inspirowana 
przez czynniki rządowe, podzje je 
jako gwałty, dokonywane za sprawą 
władz polskich. 

— 

  

  

  

  

  

GU Białorusinów. 
Zebranie w sprawie Szeleszki. 
Protest przeciw nadużywanim 
młodzieży do roboty politycz- 

nej. 

Dn. 26 b. m. odbyło się zebranie 
Białorusinów bez różnicy przekonań 
politycznych przy udziale nawet skraj 
nej lewicy. Zebranie zagaił. redaktor 
gazety „Hromadzki Hołos” p. Soło- 
wiej. 

Na przewodniczącego powołano 
p. Bildzinkiewicze, na wice prezesa p. 
Turkiewicza na Sekretarza p. Kobycz- 
kina. 

Szło o omówienie sprawy b. Ss- 
kretarza Wileńskiego Gimnazjum Bia- 
łoruskiego, Wł. Szelaszko, rzekomo 
rozstrzelanego przez bolszewików w 
Mińsku, 

Ostatecznie nie zdołano ustalić, 
czy żyje Szeleszko, czy nie. Dla wy- 
świetlenia tej sprawy uchwalono wy* 
łonić komisję z 5 osób, która w cią: 
gu 2 tygodni masię postarać o wia- 
domości pewne, 

Jednocześnie zebranie wyraziło 
zdziwienie z powodu nieobecności 
na zebraniu oficjalnych przedstawi: 
cisli narodu białoruskiego, tj. posłów 
Sejmowych oraz przedstawicieli Szkoł 
nej Rady, do której p. Szeleszko na 
leżał. 

Prócz kwestji powyższej na ze- 
braniu podniesicno skandaliczną spra* 
wę demoralizowania białoruskiej mło- 
dzieży szkolnej — przez obóz opo- 
zycyjny. Okazało się bowiem, że 
ostatniemi czasy, dzlałacze pewnego 
białoruskiego kierunku, systema: 
tycznie wciągają do pracy politycz- 
nej uczniów. 

Uczniowi ci zmuszani 
pisywania gazet, jsko redaktorowie 
odpowiedzialni a w razie gdy im 
grozi kara bywają nielegalnie wypra 
wiani do Mińska. Tak było z uczniem 
Bobrowiczem Leonem, odesłanym do 
Mińska i uczniem 8-ej klasy — Le- 
wanczukiem Borysem, który podpi- 
sal dwie ostatnie  jednodniówki: 
„Dumka Biełorusa” „Zorku Biełoru- 
sa”. Ostatnia jednodniówka byla 
skonfiskowane, a Lewanczuk został 

są do pod: 

SML 
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Uczniowie, po przeniesieniu do 

Mińska, zazwyczaj kończą edukację 

i bywają zmuszani do dalszej pracy 

politycznej. Uczniowie powyżsi są 

wychowańcami przytułku  bialoru- 
skiego i nie mają żadnej opieki. 

Stwierdziwszy fakta powyższe, ze- 

branie wyraża protest i poleca ko- 

misji przedsięwziąć kroki celem uchro- 
nienia od tych praktyk młodzieży 
szkolnej. 

NAN 

"Lui Sowieckiej 
Kwestja reformy prawa małżeń- 

skiego nie przestaje być tematem 
rozważań prawnych w sowietach, gdyż 
dotychczasowe zmiany ustawodaw- 
stwa w tej dziedzinie nie dały spo- 

dziewanego pomyślnego rozwiązania. 
Obecnie zatwierdzone zostały no- 

we przepisy o rozwodach. Przepisy 

    

Życie gospodarcze. 
Polsko-francuska umowa han- 

dlowa a Czechosłowacja. 

Prasa czeska donosi, że z. dniem 10 

lipca weszła w życie dodatkowa u- 
mowa do traktatu handlowego pol- 

sko-francuskiego, zgodnie z którą zo- 
stały zmienione według żądań fran 

cuskich wysokości ceł polskich. Pra- 
sa czeska podkreśla, że na zasadzie 
klauzuli nnjwyższego uprzywilejowa* 
nia zmiana ta rozcląga się automatycz- 

nie i na towary pochodzenia czesko* 
słowackiego. 

  

O polskie zboże dla Włoch. 

Mussolini jest zdania, że wielka 

ilość zboża, sprowadzana na rynek 

włoski z zagranicy po wysokich ce- 

nach, obniża kurs lira. Dlatego Mus= 

solini zwrócił się do władz polskich 

i właściwych organizacyj z zapytaniem, 

na jakich warunkach Polska może   te wprowadzają dalsze ulgi dla stro* 

ny życzących sobie rozwiązania mał: 
żeństwa. Powodem do rozwodu słu* 
żyć może zarówno zgoda obojga | tym roku są w 

I-! kie ilości zbóż. Dodatnim również stron, jako też i życzenie jednej ty 

zboże swoje dostarczyć Włochom. 
Bardzo duże szanse w dostawie zbo- 
ża dla Włoch mają Sowiety, które w 

stanie wywieźć wiel- 

ko strony. [momentem dla Sowietów jestto, że 
Prośby o rozwód mogą być po-; 

dawane nietylko w formie piśmien- 
nej, lecz i ustnej od jednego z mał- 
żonków, życzących się rozwieść. Nie- 
stawienie się na rozwód jednej stro: 
ny Sprawy nie wstrzymuje. Wszystkie 
sprawy, dotyczące rozwodu, dokony- 
wuje gubernjalny sąd „Zaga” publi. 
cznie. Przy rozwodzie małżonkowie 
winni wskażać, jakie nazwisko chcą 
nadal nosić. Strona potrzebująca po: 
mocy materjalnej na wypadek roz- 
wodu, ma prawo jej żądać i otrzy- 
mać ją, o ile strona przeciwna jest 

w możności materjalnej. 
Strona zdolna do pracy, lacz bę- 

dąca bez pracy ma prawo korzystać 
z pomocy drugiej strony nie dłużej 
niż rok od chwili otrzymania rozwo* 
du. Prawo na korzystanie z pomocy 
posiadają małżonkowie, współżyjący 
ze sobą faktycznie nawet niezareje- 
strowani oficjalnie. 

Wydane ostatnio przepisy o roz* 
wodach regulują całkowicie sprawę, 
która ze stron winna utrzymywać 
dzieci. 

Dr. D. Zeldowicz 
Choroby weneryczne, moczopłclowe, syfilis 

i skórne, Przyjmuje 9—12 I 5—8. 
ul. Mickiewicza 24, m. 4. 

  

  

zboża ich może być wysyłane z po: 

łudnia Rosji drogą morską, więc i 

tańszą. 

  

ннн 
EYE NA. 

likwidowanie szajki złodziejskiej W pow. 
Dziśnieńskim, 

Pastuchy, pasący konie około wsi 
Szydłowszczyzna, gm. Jodziskiej, za- 
uważyli 6 ciu nieznanych osobników, 
niosących naładowane worki. Na 
okrzyk „stój” osobnicy ci rzucili 
worki, sami zaś poczęli uciekać, 
strzelając do ścigających ich pastu- 
chów. Przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, iż rzeczy, które się  znajdo- 
wały w porozrzucanych workach, zo- 
stały skradzione Fgafji Dzienidowicz, 
zam. we wsi Łapuciowce, gm. Jodze 
kiej pow. Dziśnieńskiego. Kradzieży 
dokonali: Konstanty Sierdziukiewicz, 
Jerzy Marcjanow, Feliks Sejsa, Тео- 
dor Borowkow; Tymoteusz Safranow 

i Franciszek Pietkun, których policja 

zaaresztoweła. Przyczem stwierdzono, 

że powyższa banda od dłuższego 
czasu dokonywała kradzieży w gmi- 

nach Jodzkiej i Przebrodzkiej oraz 
w pow. Brasławskim. (I).   

  

KRONIKA. 

  

Dziś—Marty ?. Feliksa M. 

Sroda | Jutro—Rufina, Aldona M. 

29 Wschód słońca— g. 3 m. 52 

Lipca | zachód „ —g9-7 m 31 
  

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 

Domlakkówka 15, tel. 15 1 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

ieczonym | ich rodzinom w Poliklinice 

Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt 

ad 8— 
p aGnia Polsk. Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28. 

Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 

Kaodai dla gruźlicznych — Želį- 

gowsklego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 

Fugustowska— Stefańska róg Kijowskiej 

Frumkina — Niemiecka 20. 

Rostkowskiego — Kalwaryjska 4 

Wysockiego — Wielka 3. 

Stale dyżurują: 

Paka — Antokolska 54. 

Siekierzyńskiego—Zarzęcze 20. 

Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
— jonowa 

AA m kiegąjZwierzyniec, Witoldowa 

URZĘDOWA, 

— Przyjmowanie bilonu. Mini. 

sterstwo skarbu wyjaśnia, że ogra- 

niczenia w przyjmowaniu bilonu 

przez Bank Polski wywołane były 

okolicznościami przejsciowemi. 

Obecnie wszelkie ograniczenia w 
przyjmowaniu przez Bank Polski 
monet zdawkowych — przy spłacie 

zobowiązań zostały cofnięte. (x). 

MIEJSKA. 

(4 — Może tym razem dojdzie 
do skutku! Konferencja dla usta- 
lenia przepisów urządzenia przepisów 
urządzenia masarń, jatek, kontrolo- 

wania mięsa, plombowania kiełbas 
'tp. która była wyznaczona już w rb. 
pięć razy, a która ani razu się nie 
odbyła z powodu wyjazdów, zacho- 
rowań, niestawiennictwa się itp. 
członków przeznaczonych na tą kon- 
srencję, została ponownie wyznaczo 

ną na piątek 31 bm. (x) 
— Zaliczki dla plantatorów 

tytoniu. Kierownik Państwowych   pociągnięty do odpowiedzialności kar” 
nej z art. 129 k, k, 

fabryk tytoniowych w Wilnie otrzy” 
mał z Delegacji Polskiego Monopolu 

Tytoniowego pewną kwotę na za* 
liczki dla plantatorów tytoniowych w 
Wileńszczyźnie. 

— Licytacja koni. W dniu 11 
sierpnia rb. o godz. 10ej na placu 
Kalwaryjskim odbędzie się licytacja 
wybrakowanych koni z wojska. (x) 

— Niebezpieczna strzelnica.U- 
wadze K. O. W. Na prawym brzegu 
Wilji mniej więcej na wysokości ko* 
szar im. gen. Szeptyckiego, 1 p. p. 
Leg. wybudował sobie strzelnicę, 
któraj istnienia zagraża zdrowiu a 
nawet życiu okolicznych mieszkań- 
ców i przechodniów. Wskutek zapa- 
wne jakiejś wady w budowie strzel- 
nicy czy też nieudolności słrzelają: 
cych, bardzo dużo kul wylatuje poza 
obręb strzelnicy na t. zw. „wojenne 
pole" a także na terytorjum koszai 
i dalej. Dość, że nawet gdy się idzia 
opodal drogą do Werek słychać gę: 
ste gwizdanie kul karabinowych. Podo- 
bno rok temu rykoszetem pochodzą* 
<ym z owej strzelnicy została ranie- 
na terenie koszar żona  jed- 

nego z oficerów zamieszka” 
ła _ tamże. Od czasu do 
czasu zostaje ostrzelaną pobliska 
plaża, która zwłaszcza w piękne dni 
cieszy się dużą frekwencją spiagnio- 
nych kąpieli rzecznej. Ponadto zda- 
rzyło się także, że parę b. silnych 
rykoszetów utkwiło w ziemi tuż, przy 
przechodzących przez pole dwuch 
uczniach gimnazjalnych. | 

Sądzimy, że to już czas najwyż* 
szy aby odpowiednie czynniki poło* 
żyły już raz kres tej niebezpiecznej 
zabawie mogącej się b. smutno 
skończyć. 

— Próba nowej sikawki. Dn. 
31 bm. o godz. 3 popoł, w kosza- 
rach straży ogniowej (Dominikańska 
2) odbędzie się próba sikawki gazo* 
wej zmontowanej w warsztatąch straży 
na podwoziu samochodowem firmy 
„Ford“. (I) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Etaty związków komunal- 
nych, Urząd Delegata Rządu prze” 
stał do sejmików powiatowych okól- 
nik w sprawie etatów zwinzków Кс- 
munalnych. Zgodnie z tym okólni- 
kiem zostanie ustalona klasyfikacja 
wynagrodzeń pobieranych przez u- 
rzędników komunalnych, (x) 
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ŽYCIE URZĘDNICZE, ;rjum Okręgu Szkolnego Wileńskie- ; wścieklizny u zwierząt, specjalne 

— Wartość poborów urzędni- 
czych. Ciekawa i wiele mówiąca 
jest statystyka pobcrėw urzędników 
państwowych w Polsce, w ostatnich 
latach, oparta o cyfry, poprawione 
odpowiednio wedle wartości realnej 
poborów, wyrażonej w jednostkach 
teoretycznych, równych 1 złotemu z 
przedwojenną siłą nabywczą określo- 
ną według kosztów utrzymanie. 

Oto jak się przedstawiały pobory 
urzędników państwowych, obliczone 
w wyżej podany sposób, przyczem 
dla przykładu weźmy 9-tą kategorję , 
jako najbardziej charakterystyczną: 

Rok 1921; złotych 63 gr. 84, ware 
tość realna 99.02 (50 proc); 1922 r.; 
91,05 zł. 169.64 wartość rezlns (86 
proc.); 1923 r. 96,58 zł, wartość re- 
апа 142,70 (72 proc.); 1924 r. 248,06 
zł. wartość realna 188.16 (95 proc.); 
1925 r. 297,50 zł. wartość realna 
197.10 (100 proc.). 

Z zestawienia tego wynika, że 
pobory urzędnicze najniższe były w 
r. 1921, później zaś wzrastały w r. 
1923 przy katastrofalnym spadku wa- 
luty obniżyły się znowu ogromnie 
(w październiku 1923 r. wartość re- 
alna 75.21 czyli 38 proc.). Najwyż* 

lutym ; szą wysokość osiągnęły w 
1924 r. (109 proc.) we wrześniu te- 
goż roku spadły do 92 proc., od 
stycznia zaś r. b. trzymają 516 na 
poziomie 98—101 proc. (x) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. ' 

— Z zebrania murarzy i be- 
toniarzy. W dniu 26 bm. odbyło 
się zebranie związku murarzy i 
betoniarzy na którem postanowiano: 
1) przestrzegać 8-mio godzinny dzień 
pracy; 2) wystąpić do władz przeciw 
używaniu więżalów do pracy przy 
robotach budowlanych; 3) ustalono 
cennik za roboty dla robotników 
wykwelifikowanych 12 zł. dziennie 
i mniej wykwalifikowanych 10 zł. (x). 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. ' 

— Dia rzemieślnika potrzebny 
jest tylko patent rzemieślniczy. 
Władze skarbowe wyjeśniły, że rze- 
mieślnicy nie potrzebują osobnego i 
patentu handlowego na sprzedaż pro= 
duktów własnego wyrobu bezpośre- 
dnio w warsztatach jeżeli na sprze- 
daż nie mają osobnego pozwolenia. 
Naprzykład szewc może sprzedawać | 
obuwie wprost w pracowni; musi 
jednak mieć właściwy patent rze- 
mieślniczy (np. VIII przemysłowy). (x) 

ZE SZKOLNICTWA. 

— Organizacja wykładów hi- 
gjeny. Zgodnie z pismem kurato- 

  

        

     
   

  

    

  

POLECA: 

we i zagraniczne, 
mowe. 

rancją wszelkie 
palt i futer. 

boty stolarskie. Meble   

m 

Węgiel kamienny opałowy, 

  

Dom Handiowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

Oddział w Wilnie, 
ul. Ad. Mickiewicza 23. Tel. 299. 

w dziale manufaktury 
Świeżo otrzymane towary damskie i męskie, krejo 

Palta męskie gabardinowe 
Palta damskie 

Własna pracownia krawiecka wykcnujs pod gwa- 
zamówienie. 

& \ 

w dziale meblowym 
Stale duży wybór różnych mebli. 

Łóżka żelazne od najtańszych do najdroższych. 

Przy dziale meblowym fachowo prowadzona pracownia 
$ tapicerska. Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kole- 

Jowym I pocztowym. Uigowe wa: unki. 

  

Tow. Przemysłowo Handlowe 

„SPÓJNIA” s... s..x.. 
«„ Wilno, ul. Mickiewicza 34, tel. 370. 

Adres telegraficzny: „Spójnia—Wilao*. 

Poleca z własnych składów: 

Wapno, cement, gips, kredę, cegłę, bud. piec., cegłę ogniotrwałą, dachów- 
kę, papę dachową, smołę, kafle, blachę czarną ocynkowaną, żelazo han- 
dłowe, gwoździe, okucie do drzwi | okien, okucie plecowe, różne wyroby 
żelazne. Artykuły wodociągowe i kanałizącyjne. Instelacje elektryczne It. p. 

z dostawą do domów. 

Bo. naczelny lekarz szkół powSszech- 
nych m. Wilna dr. Brokowski, wyje- 
chał w dniu 27 b. m. do Oszmiany 
w ceiu zorganizowania wykładów hi 
gienicznych na ferjach wakacy(nych 
dla nauczycieli szkół powszechnych, 
Przyjazd dr. Brokowskiego spodzie 
wany jest we czwartek dn. 30 b. 

im. (I). 

SPRAWY ROLNE. 
M mr 

„Wycieczka szkoły rolnej”. W: 
fdniu 24 bm. odbyła się wycieczka ̀ 
uczenie żeńskiej szkoły rolniczej w 

|w Leoniszkach wliczbie siedamnastu 
osób do Bieniakoń. 

Uczenice zwiedziły znane w kraju 
jako racjonalnie 
dzona gospodarstwo w maj. Trybań- 
ce wice-prezesa Wileńskiego Towa- | 
rzystwa Rolniczego Pana Józefa Bo- 
rowskiego oraz rolmiczą stację do- 

įšwiadczalną w Bieniakoniach pozo 
stającą pod kierunkiem d-ra Lastow- 
skiego. 

dów naukowych mają sposcbność 
zaznajomienia się z zastosowaniem , 
w praktyce racjonalnych metod we 

wiejskiego jest 

się szczera uznanie zarówno 28 
uprzejme zajęcie się wycieczką i 
udzielone jej objaśnienia | wskazówki 

ijak i za szerdeczną gościnność z 
którą wycieczkę podejmowali, (x) 

Z KOLEI. 

Pociągi lokalne. Dyrekcja 
Wileńska PKP. Zawiadamia, że kur- 
sowanie pociągów lokalnych Ne Ne 
431 432 uruchomionych między W i- 
nem a Oszmianą na okres od 27.V|. 
do dnia 26.VIII. przedłuża się do dnia 

127 września włącznie z odajściem 
takowych z Wilna i Oszmiany, jak i 
obecnie, tylko dwa razy tygodniowo 
tj. w soboty I niedziele. 

SPRAWY LOTNICZE. 

— „Tydzień Lotniczy”. W dniach 
6 — 13 sierpnia rb. odbędzie się w 
całej Polsce „Tydzień Lotniczy”. W 
tych dniach nad Wilnem będą latały 
aeroplany propagandowe, w mieście 
będą rozjeżdżały udekorowane auto- 
mobile oraz odbędzie się zabawa. (x) 

SPRAWY SANITARNE. 

— Przepisy do walki z wście- 
iklizną. W tych dniach urząd Dele- 
(gata Rządu w Wilnie ma wydać, 
'wobec bardzo częstych wypadków 

  
    

     
   

     

     

    

        

  

   

     

    

       

i gu- 
gotowe i na zamówiecie. 

Przeróbki ubrań, 

Przyjmuje się wszelkie ro- 
biurowe pierwszorzędnych fabryk, 

         
      

  

   

    

        

   

    

     

  

   
     kowalski, drzewny I koks 
    

Wydawca w Imiania współwiaściciei dózeł Bajerawięz, 

Pożytek i korzyść wycieczek | 
rolniczych gdzie wychowańcy  zakła- | 

wszystkich gałęziach gospodarstwa ' 
ogromna i pp. Ła-. 

stowskiemu i Borowskiemu nalaży , 

|przepisy, dotyczące walki z tą che: 
„robą. (x) 

OSOBISTE. 

°  — Urlop naczelnika wydziału 
;samorządowego. W dniu dzisiej- 
szym rozpoczął korzystać z miesięcz- 

jnego urlopu p. Kopeć — waczelnik 
wydziału samorządówego przy urzę: | 
dzie Delegata Rządu. (x) 

RÓŻNE. 

, — Kto to zwróci? Towarzyst- 
‚ мо Polsko-Ormiańskie, które zostało 
įžawieszone przez 
*Rządu zostało ałużne Kasie Chorych 
około 1.000 zł. (x) 

ł wzorowo prowa- | 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
1 

! w. Wilnie. 
: — Odnalezienie skradzionej her- 
baty W dniu wczorajszym o godz. 16, 
m. 40 dokonano rewizji u Lewina Arona, 
(ul. Jasińskiego 1) ! odnsleziono 51 pu- 
czek herbaty I dużo innych rzeczy, pocho- 
dzących z kradzieży, dokonanej na szkodę 
Iżyckiego lcka, (Stefańska 8). Wartość 
skradzionych rzeczy narazie nieustalono. 

' Lewina pol cja odprowśdziła do 1 kom. 
— Ciężkie uszkodzenie ciała W 

dniu wczorajszym około godz. 23 m. 15 na 
ul. Listopadowej został postrzelony w 
brzuch Wincenty Gudamiec (ul. Popławska 
52), którego pogotowie rśtunkowe odwlo- 
zło do szpitala św. Jakóba. Sprawcą strza- 

„łów rewolwerowych okazał się student Ry- 
|szórd Walter, (Kolonja Kolejowa), który 
zbiegł w miewiedomym kierunku. O wy- 

* mlenionym zajściu zostały powiadomione 
władze sądowe. 

— Ładny pracownik. W dniu wczo* 
rajszym o godz. 16, m. 30 złapany został 
na gorącym uczynku usiłowania / kradzieży 
pieniędzy na sumę 88 zł. w kasie głównej 
urzędu pocztowego Wilno 1, pracownik te- 
goż urzędu Michał Romanowski, zam. przy 
ul. Betlejemskiej 84. 

— Miłe żonusie. Romańczuk Piotr, 
(ul. Magdaieny 2, m 8) zameldował policji 
že skradzion6 mu garderobę bielizrię, 2 
pierścionki zł. I inne rzeczy cgólnej war- 
tości 800 zł Kradzieży dopuściła się w 
czasie jego nieobecności w domu, własna 
żona Marja Romańczuk. Według zeznań 

« poszkodowaiego żona jego będzie usiło- 
ł wała w towarzystwie 2 męższczyzn przekro- 
fezyć granicę z Polski do Litwy (I). 
i — W dniu 27 b. m. o godz. 10 m. 50, 
| Fedorowicz Jan, (ui. Poieska 7) zameldo- 
wał policji o kradzieży różnych rzeczy wór- 
tości narazie nieustalonej, dokonanej przez | 
żonę Walerję. (1) 

— Kradzieże. Dn. 27 b. m. o godz. 
20, m. 20, Zykus Piotr (ui. Popowska 9) 
zameldowśł policji, że tegoż dnia między 
godziną 11 a 15 nieznani złodzieje otwo* 
rzyli drzwi wytrychem i skradli mu z mie 
szkania maszynę do szycia wartości 250 zł. 
pozatem garderobę warłości 60 zł. I na- 
szkodę jego sublokatora Konstantego Szy- 
szko z 1 p. a p. garderobę wartości 200 
złot. 

— W nocy z 26 na ż7b. m, dr. Karnicki 
(ul. A. Mickiewicza 28) zameldował policji 
o kradzieży z mieszkania różnych rzeczy, 
wartości ogólnej od 6 do 8 tysięcy. 

A ARÓZYCJEs, UNRZRERIESRCO ОБ GSA SAT TEN SR ATS Ti IRAS ID KIEK NSS I SVKI PASSAT OS ADP 

  

posiadač 
bibljotek KTO CHCE 

winien zapienumerować 

najtańszy, tygodnik ilustrowany literatki i społeczny 

„Biesiada Literacka" 
o bardzo zajmującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. 
Jezierskiego, przy współpracownicte ie 

52 
gdyż Otrzyma jako premjum 

tomy zajmujących powieści najcelniejszych 
Butorów polskich i obcych, każ 

Redakcja i adrrinistracja: Warszawa, Nowy- 
czekowe w P. K. O. 7,494. Prenumerata łącznie z dodatkiem książkowym: 
M.esięcznie zł. 5 gr. 20, kwėrtalnie zł 15 gr 
recznie zł. 62 gr 40. Prenumerśtę przyjmują: Administ.acja oraz wszy- 

stkie księgarnie I kantosy pism. 

  

sztuczne wody mi 
neralne. 

  

ca zakład wód mineralnyc 

„E. Tromszczyński” 
współwłaście. prow. W. Wrześniowski 

Zakład ul. Piwna 7 

no Skiep Wielka 50 
6—6    

urząd Delegata : 

160 do 240 stron druku 

tylko za 5 zł. 20 gr. miesięcznie. 

Na sezon sosy I 

En, Vichy, Kailsbai 
oraz chłodzące napoje pole- 

   

  

э К 

— W dniu wczoraįszym 0 gedz. 17 m. 
55 na ul. Zewalnej nieznani ztodzieje skra- 

;dil z wozu walizę, zawierającą obuwie war- 
tości 110 zł na szkodę Jana Kownacika, 
"zam. w majątku Osiekowszczyzna, gm. Tur- 
gielskiej, pow. Wileńsko: Trockiego. 

i — Dn. 27 b m. 
westr, (ul. Niemiecka 13—5) zameldował 

policji o kradzieży z mieszkania srebrnego 
'zegarke i pieniędzy na sumę 60 zł. 

i Na prowincji. 

— Oderzeniem pioruna zosiał za 
bily pastuch zam. w foiwarku Ponksztalisz- 
ki, gm. Smołwińskiej pow. Bresławskiego. 

— $amiobójstwo umysiowo cho" 
rego. We wsi Nowe Łużki, 
nowickiej, powiesił się umysłowo chory 
Piotr Niemirowicz lat 15. 

— Pożary. We wsi Karakiszki, gm. 
Trockiej pow. Wileńsko-Trockiego, od ude- 

„rzenia pioruna spailła się stodoła, w któ- 
rej znajdowało się 1800 klg. siana. 400 kig. 
koniczyny, sieczkarnia, sanie, 60 snopów 
żyta oraz ubrania. Poszkodowany Twanc- 
wicz Andczej straty swe oblicza na ogólną 
sumę 1169 zł. 

: — Wskutek zarzucenia niedopałka, po- 
wstał pożar w lesie, należącym do majątku 
Jaszuny, gm. Solecznickiej, pow W.lensko- 
Trockiego, własność Balińskiej Anny. 
palił się młody las na przestrzeni 
8 ha. Strat narazie nie podano. 

    —z————2———————— A 
    

Teatr i muzyka. 
— Występy Aleksandra Zelwe- 

rowicza Kanikuła letnia pozwala nósze- 
mu Teatrowi gościć jedną z największych 
obecnie indywidualności artystycznych; oczy- 
wiście mówimy o Al. Zelwerowiczu, który 
zamiźst na wywczósy letnie, zjechał do nas, 
aby rozkoszować publiczność naszą cza- 
rem swego niepospolitego taleniu. Wyraz 
wdzięczności ma znakonity artysta codzien- 
nie w postaci niemilknących oklasków za- 
chwyconej widowni która cedziennie jest 
pełna. Dziś z udziałem Al. Zelwerowicza 
po raz pierwszy grana będzie „Ciemna 
plśtma* — świetna  krotochwila Prostera. 
„Ciemna piana" będzie niewątpliwie jed- 
nym z najjaśniejszych I nejkomiczniejszych 
wieczorów, jakiemi Teatr Polski w sezonie 

TA publiczność obdarzył, bowiem w 
roli głównej wystąpi król humoru Al. Zel- 
werowicz, opuszczający już wkrótce nasze 
Wilno. 

— Teatr Letni. Publiczność na ope- 
retce „Za oceanem* bświ się świetnie co 
dowodzi że nie jest koniecznością podzi- 
wiać „gwiazdy" teatralne, aby czas mile 
spędzić. Na to potrzeba dobrego zespołu 
artystów, oraz dobrej operetki. Wszystko to 
publiczność znajduje podczas bytności na 
świetnej operetce „Za oceśnem”. 

— Występy pp. Celińskiej I Wo- 
jłowskiego. Dziś zjechała do naszego 
miasta para wybitnych artystów operetko- 
wych, pozyskanych przez dyrekcję na wy- 
stępy w Teśtrze Letnim P. Celińska jest 
primadonną operetkową, obdarzoną pięk- 
nym głesem o dużej skali, wyszkolonym u 
pierwszorzędnych profesorów, p. Wołowski 
zaś jest przedewszystkiem utalentowanym 
reżyserem, który studjował reżyseiję czas 
dłuższy w teatrach pierwszorzędnych za- : 
granicznych. Jako artysta p. Wołowski ce- 
luje w rol4ch charakterystyczno-komicznych. 
Operet<a więc nesza w czasle najbližszym 
będzie wzmocniona siłami plerwszorzęd: | 
nei, 
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„ książki nadesłane do redakcji. 
į W tomiku 188 „Bibljoteczki Uniwersy- 
į tetow Ludowych I Mlodziežy Szkolnej“ ргс- 
į fesor Ignacy Chrzanowski ogłosił dwa 
,szkięe drukowane poprzednio w czasopis 
i mach, „Grób Agamemnona” | „Testament 
| mój* Juljusza Słowackiego. 

Oryginalny am wytrawny sąd autora o 
tych dwóch śrcydziełach wielkiego poety 
zasługuje na pozranie go przez szerokie 
kcła Intellgeninych czytelników. (Na:ład 

| Gebethnerś i Wolffe). 

  

  
  

| Ruch wydawniczy. 
„Świat kobiecy”. nr. !4-ty przynosi 

50 modeli sukien 1 płaszczy, List z Paryża 
1 o modzie. Wystawa dekoracyjna w Paryżu. 
fSelma Lagerldi, Małżeństwo w Chinach, 
4 Pani domu a konwersacja, Humpa Humpe, 
| Teatry warszawskie I krakowskie, d. c. po: 
;wieści „Bez czego żyć nle można”, Ostat- 
, nia przeprowadzka (nowelka), Kurs szycia 
11 kroju, wzory robót ręcznych, Dobra go- 
spodyni (przepisy 1 porady w kwestjach 
domowych I gospodarczych). Do każdego 
numeru dołączony śrkusz wzorów robót 
ręcznych, 

i 

      

Rozmaitości. 
! Ekskomunika gąslanic. 

Wśród najcięższych plag, oddawna 
znaną byla plaga gąsienic i koników pol 
nych. Nawledziia ona Francję w r. 1120. 
Radzono sobie wtedy jak umiano (I.leka- 
no się nawet do klątwy, którą biskup La- 
on rzucił uroczyście na wszystkie gąsleni- 
ce i koniki polne. grasującz w okclicy 
miasta. 

Podobuież postąpiono w r. i516, gdy 
nakazańno pod groźbą ekskomuniki kościel- 
nej wszystkim gąsienicom opuścić w prze 
ciągu sześciu dni zastakowaną przez nie 
okolicę. Trzeba jednak przyznać, że w tych 
czasach poczucie sprawiedliwości było w 
wysokim stopniu rozwinięte: rozumiano, że 
jeżeli gąsienice ludziom przynoszą szkody, 
to z drugiej strony, jakiś cel Ich istnienia 
być musi, wyznaczano im więc adwokaia, 
który bardzo lojalnie | energicznie bronił 
ich sprawy przed Trybunałem. 

    

    

Kącik humorystyczny. 
Dobry pomysł. 

— Mój drogi, co zrobić, żeby nas w 
tym hotelu pchły tak nie gryzły. 

— Mam sposób Trzeba im ponakładać 
kagańce. 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Ur. B Cieejko 
Choroby usza, gardła | nosa 

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

i W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
$ od godz. 1—3 po poł, 
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Kto kupuje lub sprzedaje majątki, lasy, domy, možė to uczyniė bez pošrednikow, drogo kosziujących, opla- 
cając 2 zł. za każdorazowe ogłoszenie w piśmie bardzo poczytnem „„/KURJERZE WILEŃSKIME. 

  

| KTO CENI 
PRĄCĘ, 
CZAS 

i PIENIĄDZ, 
wszelkie ogłoszenia co pism 

miejscowych i zamiejscowych 

skierowuje 

Biura Reklamowego 
ST. GRABOWSKIEGO 

Wilnie, Garbarska 1. Tel. 82. 

  

BAGEGSEBKESJEZNABER 

Poszukuję 2—3 pokoi 
+ kuchaią i wygodami 
Łastawe oferty proszę nzdsyłać do „Kurjera 

w centrum miasta. 

Wileńskiego". 
  PORKÓRIA 

Polskiego Zrzesze: 

  

Skradzione | Poszukujemy 
- nia Lekarzy Spe. | dokumenta wojskowe I 

cjalistów. > legitymacja Kollowa | energicznego 
S Je 4295 na Imię Jero- | reprezentanta 

Wilno, ul, Garbarsk 1, a R na człe Wojew. Wi- 
2 gie piętro. - i leńskie. Wymagena 

TELEFON 658. Poszukuję mieszkania , *e"o=, > gwe'an- 
Ordynacje lekarskie w | z 3—4 pokol z kuchnią | SI: Zgłoszenia do 
zakresie chorób: wewnę; | możliwie z wygodami w Admia. „Higjena Cia: 
trazych, płuc, chirurgicz- 

h nych, dziecięcych, ner 
wowych, kobiecych I aiu- 
szerji, cczu, uszu, nosa 
1 gardła, skórnych | we- 

Zabiegi elektro 
Światło-lecznicze.         

  

okolicy ul. Kalwaryjskiej 
od VIX 25. 
W. K. Biuro Rekiamowe, 

Garbarska 1. 
  

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21. 

oC Re SEA GO ZAŚ 

ła”, Lwów, ul. Leona 
Sabichy 9. 

Polska Orakarnia 

Oferty pod 

зегус: h binet PMR mA Nakładowa 
lelki medal srebrny 

km lkaku | snacowna | „|, (] X" 
cd godz. 9-7 wiecz.) zębów sztucznych , WILNO, 

ul. Żeligowskiego 1,       

Вг К, a”, Żeligowskiego 7h 

  

 


