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Rok II. Nr. 171 (323) 

KURJER WILENSKI 
wychodzi eodziennie prócz dni poświąteeznyeh. 

      

TO PGA PY роУЧеНя = 161 EPE” 

  

opłacona ryczałtem. 

Wilno, Sobota, 1 sierpnia 1925 r. Cena 15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. | 

  

  
Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
NA i Kałęga rnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. 
przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 

róg Garbarskiej, tel. 82, Biura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. 
Sobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie 

  

Administracja „Kur. Wil." uprasza BEBEBRZERENEINANICZCECSCZAWKEM 
o wpłacanie prenumeraty za miesiąc, 
sierpień celem uniknięcia wstrzymania. 
dalszego wysyłania pisma. 

  

Malec ZómachóW 
Depesze przyniosły ze Lwowajwia- 

domošci o nowym akcie terrorystycz- femiała to być 
nym bojówki komunistycznej. Komu- 

nista Naftali Botwin strzałami z re- 
wolweru położył na miejscu trupem 

agenta policji politycznej, Józefa Cech- 

nowskiego. Zamachu dokonano w bia- 
ły dzień, w centrum miasta, w oczach 

licznych przechodniów. Jest tow ciągu 
ostątniego tygodnia drugi fakt tak 

zuchwałego wystąpienia bojówki partji 

komunistycznej i drugi wypadek skie- 
rowania mściwej ręki przeciwko funk- 

cjonarjuszom naszej policji. 

Skąd wychodzą instrukcje takiego 
działania — wiemy aż nazbyt dobrze 

zbyt widome są na każdym kroku 

nici, łączące działaczy komunistycz- 

nych w Polsce z ich piotokterką Mo- 

Skwą. Zbyt też bszceremonialnie i 

cynicznie działacze partji komuni: 

Cena ogioszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) z4 
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 zmienitne dowolnie. 

Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 
leńskiego* mleści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskle- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 92. Czynne od 9—6w. 

Redaktor przyjmuje od 2--4 popoł. 
Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Prenumeratę i ogłoszenia 

| Redakcja i Administracja: WILENSKA 15. Tel. 99, 
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  biura reki w kraju I sagr. I 

  

  

Wiadomości poiltyczne. 
Przyjazd We czwartek przybył 

mln. Mejero- do Warszawy łotewski 
wieza. — ministr spraw zagranicz- 

nych p. Mejerowicz wraz z małżonką. 
Na dworcu powitali ministra Mejero- 

Na sezon letni 
p obuwie piócienne 
Į 

ь * о wicza przedstawiciele rządu polskie- bi ałe i po pielate х go oraz posłowie: łotewski i austrjac- lerroryStyCznych i męskie damskie s: A akredytowany przy Rządzie 
j otewskim. 

e į płaszcze letnia angielskie, krawaty fularowe O godz. 18-ej min. Mejerowicz 
jasne, oryginalne kapelusze „Panama* 

poleca 
złożył wizytę min. Stanisławowi Grab= 
skiemu jako zastępującemu premjere, 
O godz. 18.30 Mejerowicz udał się do 
Min. Spraw Zagranicznych, gdzie od- 

był dluższą konferencję z min. Mo- 

rawskim. 
| Wieczorem min. Stanisław G'ab- 
ski podejmował przybyłych gości obia- 

dem w salonach pałacu Rady Mini- 

strów. 

wyraźnie zbiegają się w czasie, by 

tylko zbieżność przy- 

padkowa. Faktami temi na pozór spo* 

radycznemi i odosobnionemi kieruje г Jan Wokulski i S-ka 
niezawodnie jedna ręka i jedna myśl. Wilno, Wielka 9: 

A myślą tą, jak już wyżej wspom- 

nielišmy, jest zamiar  zastraszeni: MIRKSREACKAZZEKKA CM | KACK CZ KZCZKZCE 
tych, których powołanie stanowi wal : . ь 

Ка г парогет bolszewickim i ostu- Z ł | k 

dzenie gorliwości agentów Kojiuki=" wycięstwo Z otego po S iego. 

stycznych. III-cia Międzynarodówka ! 

ma nadzieję tą drogą ułatwić sobie | 
pracę i zdobyć dostęp do umysłów 

szerszych mas w Polsce. Nie ulega 

wątpliwości, że i tym razem inspira- 

torzy moskiewscy zawiodą się bo- 

leśnie, jak zawiedli się tylokrotnie. 

Zdrowy organizm nie ulega zbyt 

łatwo zarazie, której przeciwdziałają, ' 

zresztą, świeże jeszcze wspomnienia | 
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‚ „Еге Nouvelle“ za* 
mieszcza artykuł, w 
którym dowodzi, że 

* pomiędzy Anglją i Fran- 
cją toczą się rokowania, 

obejmujące nietylko sprawy paktu, 
lecz również kwestje wielkiej polityki 
światowej. Dziennik podkreśla, że 
wszystkie trudności mogą być usu: 
nięte na drodze wzajemnej dobrej 
woli i uprzejmości. Anglja winna być 
ustępliwą w stosunku do Francji w 
sprawach nadreńskich, oraz jeśli zaj- 
dzie potrzeba—nad Wisłą. Francja 
zaś może okazać wiele uprzejmości 

Nowe roko- 
wania fran- 
<usko-angiel 

skie. 

   
Ministerstwo skarbu komunikuje: onegdaj na wszystkich gieł- 

dach europejskich niespodziewanie a jednocześnie podjęty został 
atak na złotego polskiego. Wszędzie zostały rzucone na giełdę 
ilości złotych przewyższające kilkakrotnie normalną podaż z osta- 

„tnich tygodni. Jak się wczoraj okazało, zaofiarowanie to było 
;w większej części fikcyjne, miało zaś na eelu uzyskanie notowań 
złotego, poważnie odchylających się od parytetu. 

Wczorajsze sprawozdania giełdowe przynoszą wiadomości 0 zu- 
pełnem załamaniu się tendencji zniżkowej i powrocie kursu zło- 
tego do norm prawie już nie odbiegających od parytetu.   stycznej rosyjskiej kompromitują prze- 

mówieniami publicznemi swych ide-' 

owych towarzyszy u nas. Nie o tem | 

więc chcemy mówić, chodzi nam 'na- | 

tomiast o zwrócenie uwagi społeczeń* 

stwa na sam fakt ożywienia działal- ; 

ności komunistycznej w Polsce oraz 

dobitne podkreślenie zmiany ich tak- 
tyki. | 

Jest to objaw stale powtarzający 
się, Co pewien czas sfery kierowni 
cze wyrażają niezadowolenie z wynį- 

ków wysoko opłaconej pracy swych 

agentów w Polsce. Następuje rewiz- 

ja metod działania. Próbowane są 

nowe metody, bardziej owocne. Więc 

mieliśmy okres zasypywania nas dru- 

kami antypaństwowemi. Dalej okres 

manifestacyj i cichej propagandy. Gdy 

to nie przyniosło oczekiwanych rezul- 

tatów, przyszedł z kolei okres zama- 

chów  dynamitowych, podrzucania 

bomb, próby niszczenia objektów woj 

skowych, napadów dywersyjnych. Spo» 

łeczeństwo nie dało się jednak ster- 
roryzować ani zastraszyć, a rząd w 
każdym z tych wypadków potrafił 
znaleźć sposoby przeciwdziałania wy- 
wrotowym zakusom i zapewnić spo- 
łeczeństwu spokój i bezpieczeństwo. 

Dziś przyszedł nowy okres—wal- 

ki z organami bezpieczeństwa. A prze- 
jawia się w tej nowej taktyce nie 
tylko myśl zmiany metod walki i 
także zamiar rzucenia postrachu na 
tych, którzy dotychczas z zakusami 
bolszewizmu skutecznie walczyli. Nie 
ulega bowiem wątpliwości, a potwier- 
dzają to fakty, że niepowodzenie wszy- 
stkich swych poczynań przypisują ko= 
muniści w bardzo znacznym stopniu 
sprawności naszych organów bezpie- 
czeństwa, t. j. zarówno policji jak i 
Korpusu Ochr. Pogranicza. Tem tłu- 
maczy się, iż w ostatnich czasach | 
właśnie komuniści wykazują tyle e- 

nergji w walce z policją i K.O.P. 
Zajścia, powtarzające się systema- 

tycznie ostatniemi czasy wzdłuż ca- 
łego pogranicza, porywanie oficerów 
K.O.P., walka z policją w Warszawie 
w ubiegłym tygodniu, wreszcie za- 
mach na agenta Cechnowskiego zbyt 

# 

    

najazdu 1920 roku, 

Ale odpór winien być mocny nie- Manewry przeciw złotemu. 
tylko ze strony rządu. 

Silną i stanowczą odpowiedź па „Echo de Paris” oświadcza, że manewr niemiecki, mający na celu 
machinacje Sowietów musi dać opinja ; obniżenie kursu złotego, jest ordynarny. Wedle wszelkiego prawdopodo- 
publiczna, społeczeństwo. | bleństwa, usiłowania giełdy berlińskiej skończą się ostatecznie klęską naj- 

Jakkolwiek dużo mamy zastrzeżeń | odważniejszych spekulantów niemieckich. 

przeciw służbie, jaką pełnił Cechow- i 
вн — Kaki? vrš Ia 6 Senat wobec ataku na zlotego polskiego. 
gie nam siły zaprzysięgły się na nasz ; Wczoraj w południe zebrały się przed posiedzeniem plenarnem senatu 
ustrój, niepodległość i bezpieczeń: | Z eż as zna z = = Es 

a „ | komisji skarbowo-budżetowej; przybyli na nie wiceminister skarbu Karśnicki 
s Sa zawod ewy = „t prezes rady nadzorczej B. Polskiego Karpiński, którzy udzielali wyjaśnień 
Iucn cacego społeczeństwa, które D6Z , ztąku niemieckim na złotego polskiego i zarządzeniach rządu naszego. 
względu, na przekonania polityczne 
wystąpić musi zwartym frontem; czyć а 

Przed zebraniem Ligi Narodów. zadanie stłumienie powstania. 
przeciw minom, zakładanym przez ; 

Komintern. ž . 3 W kołach politycz- „Daily Telegraph” donosi, że przed zebraniem Ligi Narodów na 5 Gaja Z nych panuje as 

jw zagadnieniach chińskich. Ministro- 
wie spraw zagranicznych obu państw 
energicznie zajmują się w ostatnich 
dniach sprawami azjatyckiemi. Amba- 
sador francuski w Pekinie otrzymał 
ostatnio nowe instrukcje i jeśli mię- 
dzy obu mocarstwami dojdzie do 
porozumienia, przyszłość zarysowuje 
się spokojnie. (Pat) 

E si Donoszą z Bejrutu, 
Nowak” że jeden ze szczepów 

* syryjskich zbuntował 
się przeciwko władzy francuskiej, któ- 
ra wydała rozkaz przywódcy tego 
szczepu do niezwłocznego opuszcze- 
nia terytorjum Syrji. Na miejsce roz- 

ruchu wysłane zostały natychmiast 

oddziały wojskowe, które mają za 

  

Świeżo mamy w pamięci zamach | 
,sleni, we Francji odbędzie się konferencja mniejszych państw z udziałem bełgijsko- nie, że prowadzone о- grudniowy w Estonji i krwawy terror : ю państw bałkańskich i bałtyckich. Francja zamierza wzmocnić swe wpływ k bur- W bolszewicki w Bułgarji. | celem rozszerzenia paktu bezpieczeństwa na wschód. 0% "aną, = pocdie Vokomabia Finn Jeśli państwa te ocalały przed ' 

zarazą bolszewizmu i zwycięsko od- 

parły zakusy wschodniego barbarzyń: ; 

stwa — mają to tylko do zawdzię- 

Sprawa ta ma być w najbliższych czenia  odruchowi PARP 
dmiot Зай l Е lotem rozw . 

swych społeczeństw, które wystąpiły i Strajk górników angielskich zostanie prawdopodobnie zażegnany, gdyż ' as RCA 
do solidarnej walki z wysłannikami rząd powziął decyzję zasadniczej wagi. Mianowicie rząd postanowił udzielić W kołach tutejszej destrukcji. | pomocy przemysłowi górniczemu, w formie pożyczki bezprocentowej, któ- Nowa orig: ambasady sowieckiej 

Ostatnie zbrodnie terrorystów — Ta będzie spłacana wówczas, gdy stosunki w górnictwie się poprawią. We. *A<la Japonii. krążą pogłoski, iż Ja- 
zbirów korounistycznych w Warsza- dług rozporządzenia Rady Ministrów pożyczki te będą udzielane w ten ! onfa coraz wyraźniej dąży do zawar” Tadui ;szosób, że najwyższe kredyty otrzymają te kopalnie, które eksportują naj. ! cia porozumienia z państwami anglo* wie I Lwowie oznaczają, iż fala terro- , więcej węgla zagranicę. Nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie kryzy- <askiemi, Na czele tej akcji stoi po» ru zbliża się do Polski. jsu dąży do wprowadzenia z powrotem polityki ceł ochronnych. Dzięki te- - dobno generał Sato. Generał ten co- 

Importowani i rodzimi bolszewicy, mu decyzja ta ma bardzo wielkie znaczenie. "raz wyraźńiej dąży do zerwania sto: 
działający z rozkazu Moskwy — prze- = | BO = ! sunków dyplomatycznych z sowieta- Deficyty kopalń. л szli w podziemia, zakładać miny | pe > jego Possz 4 

wielu dyplomatów japońskich, mię A by wprowadzić Rada Ministrów wydała komunikat, w którym stwierdza, że na 610 jnnemi przez Ema Sapas 
chao: SL większych kopalni 402 pracują z deficytem, zaś tylko 208 kopalń pokrywa w Moskwie. 

Społeczeństwo polskie stoi przed | koszty produkcji. Według wykazu ostatniego kwartału, roczny deficyt Ко- —- 
wežnem zadaniem: odparcia zama: | Palń okręgu Walji wynosi 20 miljonów funtów szterlingów, zaś kopalń ® 

w okręgu Anglji pėlncenej рб! milj. funtów. Ž Ć h l n 
& © 

„Tsang-Tso-Lin dyktatorem Chin 
MOSKWA, 29.VII (tel. wł.) Dor:d 

chów na nasz samoistny byt i życie. 
: 

Sposób na bezrobocie. 

са w sprawach wojskowych i innych 

Obowiązek ten niemniej ważny 
od obowiązku z r. 1920, a jeśli wziąć 
pod uwagę metody działań bolsze- Sekretarz stanu do spraw kolonjalnych FAmery wyjeżdża w nejbliże 
wickich i ich cele — donioślejszy. | szym czasie do angielskich kolonij, celem zorganizowania wielkiej akcji Tsang Tso Lina, amerykanin Sv:hart Wróg, czyhający: na naszą zgubę, | KOlonjalnej, aby zaradzić bezrobociu w Anglji. Zdaniem ministra, 450.000 wyjechał w sprawach poufaych do pięcioramienna hydra bolszewicka, robotników może emigrować w ciągu 5 lat do kolonij afrykańskich, gdzie Stanów Zjednoczonych. W rozmowie glzająca za wschodu — wyciąda sw możność uprawiania na wielką skalę bawełny da zatrudnienie wielkiej z dziennikarzami powiedział, że praw- P ycaga swe | ilošci bezrobotnych. Również budowa kolonij na wschodzie Afryki może dopodobnie  Tsang-Tsc-Lin będzie 

zająć wiele rąk roboczych. przeprowadzał kontrolę nad całymi 
Chinami, i bezwarunkowo byłoby Баг- 

macki wewnątrz Państwa. 

Bijemy na alarml Wszyscy musi- | O ч я 
ы dzo korzystnem dla Chip, gdyby mu 

W Maroku. powierzono też kontrolę nad rządem 
my zerwać się do czynul I 

Musimy dopomóc naszym wła- 
dzom wkiczolstwi w ich wów 

ZEN ae Sytuacja na froncie Fezu jest bez zmiany. Wczorajszy dżień minął ferencję z Fordem I innymi kapita- 
zupsłnie „po, Przygotowania francuskie w oczekiwaniu na atak Rif- listarni amerykańskimi, Do Chin wró- 
enów ukończono, 

zadaniul 

ci w grudniu, 

  sowe i handlowe pomię- 
dzy Francją, Belgją i Luksemburgiem 

' doprowadzą do nieoczekiwanego re- 
| zultatu, a mianowicie do zawarcia 
;unji celnej między temi państwami. 

    

Strejk górników angielskich. 

Próba zażegnania strajku. 

      

  

  In boc signo vincemus! 
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Apel Chińczyków. 
W moskiewskich „Izwiestjach“ 2 

dnia 24 lipca zamieszczono odezwę 

rządu chińskiego w Kantonie. 

Oto jej brzmienie: „Dowiedziaw- 

szy się o powszechnem mniemaniu, 

jakoby w Chinach czuły się niezado- 

wolone tylko jednostki rząd narodo- 

wy w Kantonie stwierdza, że 400 mil- 

jonów obywateli Chin ocknęło się, 

poczuło się narodem, dławionym i 

uciśnionym oraz pozbawionym go* 

spodarczej i politycznej samodziel- 

ności”. 

Wyliczając przywileje zagranicz* 

nych obywateli, uzyskane z uszczerb“ 

kiem dla narodu chińskiego jak pra- 

wo ściągania opłat celnych, zwierzch- 

nictwo zagranicy nad portami chiń- 

skiemi, finansami państwa 

życiem gospodarczem Chin, rząd 

kantoński protestuje przeciwko przy: 

wilejom eksterytorjalnym cudzoziem- 

waze 

  

'Przegląd prasy. 
Czem jest dzisiejszy komunizm ? — Konieczność tępienia pro- 

wokacji politycznej — jednym 

mizmu. Demokracja, jako skuteczne antidotum przeciwko za- ostro. 

razie bolszęwickiej. — Atak na złotego. — Endecja chce na wiery Konstantego. 

i całem ; 

KG 

ców, oraz koncesjom, wypływającym , 

z prawodawstwa konsularnego. Odez: į 

wa zwraca specjalną uwagę na fakt 

demoralizującego systemu wycho- | 

wawczego młodzieży chińskiej w, 

szkołach, utrzymywanych za pienią- | 

dzonych w kierunku ugruntowania 

wpływów zagranicy w Chinach. 

Wezwanie kończy się apelem: „Nie 
chcemy ginąć z. powodu masowych 

morderstw, jakie działy się w głów- 

nych miastach naszego kraju. To 

może nas tylko pchnąć w naszych 

dążeniach wolnościowych na drogę, | 

której końca nie potrafi przewidzieć | 

żaden z nas, nawet najbardziej prze-; 
widujący”. I 

BELSDO: TRPKE T i r ZZA 

FAkuszerka-mesażystka 
” 

M. BRZEZINA. : 

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

o A 

ze środków zwaiczania komu- 

reszcie porozumienia z Litwą. —-Zakute głowy prawicowe 

pojęły wreszcie to. co demokracja wileńska uważała za rzęcz 

nieodzowną dia normalizacji życia Wileńszczyzny. 

Strzał terrorysty bolszewickiego 

we Lwowie wywołał zrozumiałe obu- 

rzenie w prasie. 
- Robotnik pisząc o walce z komu: 

nizmam, charakteryzuje świetnie ten 

dzisiejszy ruch niszczycielski. 

Bo czemże jest komunizm dzisiej: 

szy? Jest to ruch anarchistyczny, ni- 

szczycielski, dążący do zburzenia po- 

koju między narodami i sprowadzenia 

walk społecznych na manowce dzikich 

puczów. 
Ideowcami są w ruchu komunisty- 

cznym ci co—z tych czy innych wzglę- 

dów — chcą gwałtem rozpętač nowe 

wojny międzynarodowe I domowe. Ta- 
kich Ideowcėw jest bardzo niewielu, 

reszta zaś to jednostki niedowarzone, 
lub wykolejeńcy | zatraceńcy, którzy 
dziś są komunistumi, a jutro faszysta” 

mi, wreszcie ofiary wojen | kryzysów 

gospodarczych. Są to elementy, ulega- 

jące łatwo propagandzie... rubli mo- 
skiewskich. 

Mówiąc o systemie walki z ko- 

munizmem, „Robotnik* zaleca prze” 

dewszystkiem tępienie prowokacji 

politycznej. й 

Ale wśród głosów prasy buržuazyj- 

nej nie było ani jednego, któryby wy: 

stąpił przeciwko systemowi prowokacji 

w policji tajnej. Przeciwnie: były same 
hymny pochwalne na cześć Cechnow- 

skiego, co w połączeniu z żądaniem 

zaostrzonej walki z komunizmem — 

oznacza utrzymanie | rozszerzenie tego 

systemu. Gdyby tak istotnie miało być, 
wyszłoby to na dobre tylko komuni- 

stom, którzy swój terror nabarwiliby 

bladym odcieniem ideowoścl. 

Radykalnym środkiem na  tępie- 
nie komunizmu jest demokracja. 

Tylko tą drogą przeciwstawić się mo- 

żna deprawacji, którą na wielką ska- 

lę produkuje Rasja na eksport. 

Istnieje niewątpliwie wielka trudność 

w walce z komunizmem nawet dla de- 

mokracji I socjalizmu Mowa tu o Rosji 

sowieckiej, która finansuje I zbroi ko- 

munizm na całym świecie, deprawuje 

umysły I serca swym systemem  szpie- 

gostwa, przekupstwa, nie przebierającej | 

w środkżch propagandy. Rosja stwo- 
rzyła już u sieble cały olbrzymi prze- 
mysł „komunizmu na wywóz”, A jest 
to jedyny artykuł, którym Rosja zalewa 
rynki światowe. Ale walka z tym zale: 
wem nie może iść inną drogą, jdk de- 
mokracji i socjalizmu. Tyłko tą drogą 
komunizm zostanie wyparty z rynków 
zagranicznych, a następnie zamrze w 
swej ojczyźnie. 

| w dziedzinie ekonomicznej pod- 
minowano nas, by wysadzić złotego | j 
w powietrze. 

Gdańsk i Berlin zaatakowały na- 
szą walutę, by: udaremnić poprawę 

naszej sytuacji gospodarczej, która 
zależy od wejścia na rynek nowego 

merykańskiej i zniweczyć wpłynięcie 

do Banku Polskiego 15 miljonėw do 

larėw z tego žrėdia. | { 

Gazeta Warszawska wyciąga z 

tego m. i. następujące konsekwencje: 
Ostatni atak niemiecki będzie ła- 

two odparty, bo w stanie naszego bi- 

lansu handlowego nastąpi teraz wła 

Śnie zwrot pomyślny, a złoty nasz jest 

a mocnej podstawie. 
"Trzeba jednak z faktów dni osta- 

tnich wyciągnąć odpowiednie konse- 
kwencje 1 uświadomić sobie dokładnie 

że ofenzywa. niemiecka odbywać się 

będzie z całym naciskiem na gruncie 
gospodarczym i finansosym. Dlatego 

też tutaj musi być stawiany odpowiedat 

opór. Na poszczególne ataki trzeba 
odpowiadać natychmiast. To wszakże 
nie wystarcza, trzeba odjąć Niemcom 

możność atakowania przez odpowied- 
nią organizację naszego życia gospo* 

darczego i naszych finansów. | 

P. Ad. Nowaczyński zamieszcza я' 

Gazecie Warszawskiej artykuł, z oka- | 
zji przybycia łotewskiego / ministra | 
spraw zagranicznych, Mejerowicza, do | 

Warszawy. Analizując stosunki  łe- 

tewsko-litewskie i sytuację ekono- 

miczną Litwy, autor konkluduje: 
Z tej racji najwyższy już czas, aby 

między nami a Litwinami stanęli już 
jącyś arbltrzy, medjatorzy, negocjato- 

rzy I przemówili do rozumu zacietrze- 
wionym, upornym nieprzejednańcom. 

Germanomanom kowieńskim mówimy - 
ich językiem umiłowanym: „Wir laufen 
niemandem nach”, ale podajemy dło 
nie do zgody, zdając sobie dokładnie 
sprawę z dwóch olbrzymich niebezpie- 
czeństw, narastających nam w oczach, 
z Zachodu i Wschodu. $ 

Więc już nareszcie i endecy zmą: 

drzelil + 
Szowinistycznie, na swój, antyger: 

mańsko zabarwiony sposób, podej: 
mują hasło demokracji wileńskiej, 
głoszone odważnie w Sejmie i pra- 
sie przez 5 lat. 

A więc znowu to (po ugodzie z 
żydami) krok naprzód dla psycholo- 

gji endeckiej. 
Charakterystycznem jest, że en: 

decja przyznaje słuszność demokra- 
cji, lecz ... zawsze o parę lat później. 

Widocznie „główki* N. D, są tak 
„tepa“, że muszą przez kilka lub 
kilkanaście lat namyślać się nad ce- 
lami demokracji, a w końcu okrasić 
e szowinizmem i reakcyjnością i 

puścić w obieg z etykietką endeckąl 

My, stojąc na tem samem stano 

wisku, co i lat poprzednich możemy 

tylko powiedzieć „lepiej późno, niż 

nigdyl*.   zboża, oddziałać ujemnie na roz- 

sprzedaż drugiej części pożyczki а: 

Listy 1 Watstawi. 
Słówko o kawiarniach war- 

szawskich. 

Warszawa, 30 lipca. 

„Piękne są róże, piękne są fijołki, 
lecz najpiękniejsze serce przyjaciółki” 
— mógłby za sztambuchowym poetą 
powiedzieć warszawianin o „swojej” 
kawiarni. Jak na stolicę, Warszawa 
kawiarni imponujących nie ma. Nie 

powstydziłby ich się wileński Sztral, 

a różne „Splendidy* lwowskie, kra- 
kowskie „Bizance” i in. wiedeńskim 
swym fasonem znacznie dystansują 
europejskość Lursa 1 Ziemiańskiej. 
Mimo wszystko warszawianin tu tyl- | 

ko czuje się u siebie, | rzecz cieka- 

wa — ci, którzy właściwie duszę 
Warszawy stanowią — literaci, arty- 

ści, dziennikarze oraz włóczący się 

koło nich „kombinatorzy” — ludzie, 

którym pół życia w kawiarni upływa— 

| tu około 1-ej nieraz tak ciasno, 

Bo to „późno* jest wlną wyłącz- 

nie endecji. 

jrzadko bywają stałymi gośćmi naje- 

fektowniejszych lokali. Powodzenie 
| mają u nich takie np. „Kresy”, za” 
„kładzik skromny, ciasny, bez szyku. 
| Znacznie chętniej też bywają w „Ma: 

i 

i 

} 

ł 

    „Iėj", niż w „Dużej” Ziemiańskiej, choć 

w wązkich przejściach tłumy na wol- 

ny stolik czekają. 
Od czego zależy powodzenie ka- 

wierni, co ją modną czyni — to istot- 

nie jest niezgłębioną tajemnicą. Był 

czas, kledy literacko-artystyczna „gieł- 

da” zbiegała się w „Udziałowej” (na 

rogu Al. Jeroz. i Now. Światu). Tu 
w latach 1904-5 kuło się wszystkie 

„kawały warszawskie”,. ośmieszające 

carat, a potem jego „konstytucję”. 
Tu kunsthendler zawsze mógł spot: 

kać szukanego malarza, wydawca — 

literata, impresarjo — artystę estra- 

dowego. Tu w r. 1915 niemiecki oku- 

pant spotykał się z świademym i w 

dowcipne ubieranym słowa krytycyz- 

mem Warszawy... 

RJ ESR Ww l 

Nowe mianowanie Joffego. 

Na podstawie nominacyjnego dekretu związkowego Sownarkomu 

A. A. Joffe objął funkcję zastępcy Trockiego, jako wice-prezes głównego 

urzędu koncesyjnego (Gławkoncesskoma). Równocześnie do kolegium tego i 

urzędu wprowadzono na członka niejakiego Sapronowe. Nominacje te na- 

Trockiego. 
dze narodu chińskiego, lecz prowa" | języ uważać jako kompletowanie sobie sztabu gospodarczego przez 

Zakupy sowieckie w Łodzi. 

Kilka dni temu przybył 

wieckiej misji zakupów p. Nachmanson, 

celem przeprowadzenia zakupów zimo- 
w łódzkich firmach bawełnianych 

wej manufaktury bawełnianej. 

ponownie do Łodzi dyrektor handlowy s2- 

który odbył szereg konferencji 

4 

Pożar szybu naftowego. 

W centrum rumuńskiego przemysłu naftowego, 

żar w szybach naftowych, należących 

olbrzymie ilości ropy. 

Moreni, wybuchł po- 

do Tow. „Standard Oil Co” I ogarnął 

Dotychczasowe próby stłumienia ognia bezskateczne. Rząd wysłał do 

Moreni artylerję polową, żeby za pomocą bombardowania zasypać wyloty 

szybów. Olbrzymie szkody rosną 2 godziny na godzinę. ‚ 

    

(Od wlasnego 

Olbrzymi požar. 
korespondenta). 

We wsi Prączejkowo, gm. Grodeckiej, pow. Wilejskiego, wskutek nia- 

że zniszczył 
dzin. Straty wynoszą 53500 zł. (i). 

p EE Z 

Iris Kl, 
Estonja. 

Konferencja polityczna. 

TALLIN, 29.VII (tel. wł.) 28 b. m. 

estoński minister spraw zagranicznych 

Pusta odbył konterencję z p. Cham- 

berlainem. 

Manewry. 

TALLIN, 29.VII (tel. wł.) Jesienią 

r. b. armja estońska ma odbyć wiel 

kia manewry w południowej części 

kraju. Krążą pogłoski, że na manew- 

rach mają być obecni wojskowi-przęd- 

stawiciele obcych państw. * 

Olbrzymie pożary lasów 

w Finiandji. 

TALLIN, 29.ViI (tel. wł.) Donoszą 

olbrzymich pożarach lasów w północ- 

nej i wschodniej Finlandji. Straty о- 

gromne. 
Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy wal- 

czy z požarami, z 
— 

    

Z: kraju i 
Z całej Polski. 

Strajk przy rozbiórce Soboru. 

Rozpoczął się strajk całego per- 

sonełu, zatrudnionego przy rozbiórce 

soboru na placu Saskim. Strajk wy-; 

buchł z powodu zwlekania z wypłatą ©kropny wypadek w Gastisiój” 

zarobków. Ostatnio 40 robotnikom 
nie zapłacono za 3 tygodnie. 

Jeżeli w przyszłości w takim tem- 

ple i w takim porządku prowadzone 

będą roboty, to sobór długie lata 

będzie stał na placu. Wbrew utar: 

tym poglądom okazuje się, że łatsiej 

zbudować, niż zburzyć. 

Lud poiski — Reymontowi. 

W dniach 15 i 16 sierpnia r. b. 

odbędzie się w Wierzchosławicach i 

Krakowie, w wykonaniu rzuconego 

przez lud polski projektu, uroczysty 

ogólno polski obchód ku czci Wla- 

dysława Reymonta. 
Z całego kraju zgłaszają się de' 

legacje i uczestnicy do wzięcia udzia- 

łu w uroczystościach reymontowskich. 

ner niegrzecznie odezwał się do le 

gjonisty polskiego — 1 nazajutrz 

„Udzialowa“ przestała być stolicą 

stolicy. . 

Zaikli artyści, znikli literacl. Za 

cyganerją, rajcującą przy jednej „ma- 

że |łej czarnej”, poszła publiczność lu- 

kratywna, dla której kawiarnia bez 

elementu artystycznego połowę uroku 

traci. Dlatego właściciele kawiarni 

warszawskich tak cenią dziatwę muz. 

Bezpośrednio mała z niej korzyść — 

chłop za kilkanaście groszy godzina” 

mi stolik zajmuje — ale zakładowi 

robi reklamę i przyciąga zamożniej- 

szych konsumentów t. zw. „bubków”. 

Można być pewnym, że duża część 

niewiast i dziewic próżnującej Wzer- 

szawy nie dawałaby sobie rendėz-vous 

w Małej Ziemiańskiej, gdyby nie to, 

że może tam zobaczyć Junoszę Stę: 

powskiego, Makuszyńskiego, Skoczy- 

Jasa, czy innego Winawera, lub Iwa- 

szkiewicza. | to samo z płcią męską. 
Podobnie u Lursa... Podobnie w     Aż któregoś dnia w r. 1916 kel- „Kresach”... 

żuego obchodzenia się z ogniem, 

Wskutek szalejącego wiatru ogień tak się rozszerzył, 

doszczętnie 16 gospodarstw (54 budynki). Pożar trwał 6 go- 

wybuchł pożar w mieszkaniu Nie- 

  

Pożyczka dia Ormian. 

„Z Oslo donoszą, że Nansen po- 

wrócił z Moskwy z projektem rozpi- 

sania wielkiej pożyczki dla Ormian, 
mieszkających na terenie Rosji So- 

wieckiej. W pożyczce tej brałyby u- 

dział trzy państwa: Francja, Faglja i 

Włochy. Nansen oświadczył, iż była- 
by to pierwsza pożyczka tedo rodza- 
ju, którą poparłaby swoim autoryte- 

tom Liga Narodów. Zdaniem Nanse- 

na, pożyczka ta ma wielkie szanse 

kryta. 

Ślady rozrzutności carskiej. 
Przystępując do sprzedeży byłego 

majątku cesarskiego sowiecka komi- 
sja funduszów państwowych obliczy” 
ła ilość liberji dla lokajów nadwor- 

nych. Okazsło się, że pełaych kom- 
pietów liberji jest dla 2000 ludzi. 
Spisano również garderobę byłej ce- 
sarzowej oraz szatnię pałacu zimo- 

wego, w której znajduje się 174 or- 
natów wyższego duchowieństwa bo:   gato wyszytych złotem i srebrem. 

  

zagranicy. 
„ Spodziewany jest napływ kilkunastu 

(tysięcy uczestników. Dalegacje wło- 

ścjańskie wystąpią w barwnych stro- 

de ludowych. 

| Z zagranicy. 

PZW jednej z cegielni » berlińskich 
| zdarzyła się straszna katastrofa. 4 ch 

| pracujących robotników wpadło do! 
„rozpalonego pieca, z którego wydo- 
byto 4 zwęglone trupy. 

į Po šmierci Bryana. 

| Prezydent Coolidge zarządził ofi- 
cjalnie, by wszystkie budynki publicz- 
ne w Waszyngtonie wa czwaitek, w 
doiu pogrzebu Bryana, opatrzone 
były flagami, spuszczonemi do poło 

„wy masztu. Pogrzeb Bryana odbędzie 
się na cmentarzu narodowym, ponie- 
waż Bryan był pułkownikiem w woj- 
nie biszpańsko angielskiej. Pogrzeb 
odbędzie się zatem z honorami woj- 

  

A ta poufałość kawiarni ze sztu- 
ką niekiedy przechodzi w zażyłość, 
tak świetnie Przez Rostlanda pokaza- 
ną. Tu się jakiś kelner w Melpome: 
nie rozkocha, tam znów sam ргуп- 
cypał z artystką zaręczy i straciwszy 

głowę, gotów również stracić sprytem 

i paskiem zdobyty majątek. 
Tak to ostatnio słynny p. Albrecht, 

który na kawiarniach ogromną zbił 

fortunę — mimo sypiących się nań 

kar za paskarstwo — zapragnął ob- 
jąć dyrekcję teatru Praskiego. 

Magistrat, pertraktujący właśnie 
z grupą członków Zw. Art. Sc. Pol.— 
zawahał się: komu dać? Od tego 
właśnie jest Magistrat, żeby się w ta- 
kich razach wahać. 

Na szczęście, mamy jeszcze pra- 
|sę w Warszawie. Rzuciła się z taką 

furją w obronie działówki zktorskiej, 
że p. Albrecht zrezygnował. 

Lecz wymiana ludzi między ka- 
wiarnią i sztuką ujawniła się gdzie: 
indziej. 

Oto znany i Wilnu, a dziś jeden 

    
  

powodzenia i byłaby całkowicie po- į 

Nr. 17) (323) 

Cbmura. 
(Z bajek Kryłowa). 

W skwarne lato, nad ziemią od żaru 

ё spieczoną, 

| gdzie kwiaty więdły, schło zbiedzone 
drzewo. 

i od miesięcy o deszcz się modlono, 
przeszła Chmura, dżdżem ciężarna; 
a nie zrosiwszy kroplą ni jednego 

ziarna, 

ma.
 

w morze lunęła ulewą, 
Potem siadła na górze i przed nią 

się chwali, 

jaka to ona bojna, szczodra i tak 
dalej... 

Lepiej już nic nie gadaj — Góra jej 
3 odpowie — 
Co za sens!.. Zamiast ziemi dżdżem 

odświeżyć zdrowie, 
tyś cały zasób wody swej cblusnęła 

w morze, 
które się bez podobnych darów obejść 

może. 
* 

Dawno umarł bajkopis. Nie umarła 
sprawa 

Toć przecie dotąd się zdarza, 

że subsydja państwowe idą dla pas- 
karza, 

gdy głodnym urzędnikom pensje się 
okrawa. 

Benedykt Hertz. 

        

Smutny stan samorządu gminnego 
na terenie Ziemi Wileńskiej. 

Na terenie Ziemi Wileńskiej, ze wzglę- 
du na swój katastrofalny stan finan- 
sowy, samorząd gmin wiejskich znaj- 
duje się w stanie wegetacji. We 
wszystkich powiatach Wileńskiego o- 
kręgu  administracyjnego budżety 
gminne na r. 1925 zostały uchwalo« 
ne ze znacznym deficytem, przewyż- 
szającym w niektórych powiatach 50 
proc. ogólnej sumy budżetów .F więc 
naprz. w powiecie brasławskim, liczą- 

| ym 9 gmin, niedobory wynoszą 54 
proc. ogólnych sum wydatków; w po* 

| wiecie wileńsko-trockim, liczącym 20 
| gmin, ogólna suma deficytów gmin- 
nych wynosi 47 proc. ogólnych sum 
kie w powiecie dziśnień- 
fskim niedobory gminne stanowią, 
*31,9 proc. Celem zapobieżenia groź- 
nemu stanowi rzeczy, istnieją” 
cemu w całym b. zaborze rosyj 
skim, uchwalona juź została ustawa 
o specjalnym samoistnym podatku 
wyrównawczym na wzór takiejże u-. 
stawy r. ub. 

datki, niema jednak środków na in- 
jwestycje. Lwią część wydatków gmin 
| wiejskich pochłania utrzymanie dość 
ilicznego personelu, niezbędnego w 
| znacznej mierze dla wykonywania bar- 

  
= 'dzo licznych zadań wyznaczonych 

j przez państwo i pozatem znaczne su: 

;my pochłaniają wynagrodzenia sołty- 
; sów. (A.T.E.) 

LL ii is 

Teatr Polski 

Ostatnie 

Zelwerowicza. 
Dziś 

ciemna plama 
komedja Kadelburga i Prostera 
Początek o godz. 8 m. 15 w. 

występy Al. 

  

skowemi. Bryan sam życzył sobie po- 
grzebu skromnego. 

i Rada miasta Dayton wezwała lud- 
ność, by na znak żałoby po zgonie Bry* 
sna zamknęła sklepy. 

.  Teorja Darwina nie obraża 
religji. 

„Neues Wiener Journal” donosi 
z Nowego Jorku: Waszyngtoński naj- 
wyższy trybunał odrzucił odwołanie 
prokuratora w procesie antyewołucyj- 
nym, który się odbył w Dayton. Od- 
rzucenie uzasaenia tem, że teorja 
Darwina nie stanowi obrezy biblii. 

z ulubieńców Warszawy — Włady- 
sław Walter, którego każdy andrus 

poprostu Władkiem nazywa — nie 
' przestając „pokszywać" na scenie, się” 
| gnał po tytuł „kawiarza narodowego". * 
|  Znalazłszy wspólnika z kapitałem, 

| wystawił obok gmachu teatru im. Fre- 
dry taką kawiarnię, jakiej dotąd War- 
szawa nie posiada. Dwa piętra, sala 
piękna, dancing, estrado, mnóstwo 
pism, 

W niedzielę roiło się tu od zapro* 
szonych gości, wśród których byli 
przedstawiciele wszystkich sztuk i 
prasy wszystkich kierunków politycz: 
nych. Otwarcie nowej artystycznej 

kawiarni zgodnie oblewał republika- 
nin z monarchistą, socjalista z ende- 
kiem. 

A teraz chodzi o drobnostkę: czy 
się ten lokal przyjmie. Waltera wszy* 
scy lubią, ale niezgłębiona jest ta: 
jemnica powodzenia kawiarni. 

—   
  

Pokryje te bieżące wy- - 
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Uin Jeri młodniży w Bre 
Milanie ой М. 

W „Polsce Zbrojnej” umieszczono 
espondencję, którą pozwalamy tu 
e przedrukować. 

d Jest tu dużo lasu, słońca i mło- 
R w pelnej swej krasie. Cóż wię: 
<| potrzeba dla całokształtu ebrazu? 
a tem tle bujne, młode chłopaki, 
pęaczne i radosne szesnastolatki, 

«iniające lus ten najżywszą werw. młodości” jżywszą | ą 

Czy wiecie — wy tam w mieście, 
z znaczy skojarzenie u nas tutaj 
Wėch pojęć, dwóch zdawałoby się 
€iminów myślowych zgoła się wyklu- 
Czających, dające wspaniałą syntezę 
zsądnego i racjonalnego życia 

Jednostek w gromadzie i tejże gro- 
Ma, 

S 

kor 

  

y jako calošci? 
woboda i dyscyplinė! Taka tu 

Drzestrzeń, tyle lasu i tyle tempera- 
Mentu młodocianych istot, iż jest 
nie do pomyślenia wykluczenie ter- 
minu pierwszego. Przeciwniel Musi 
On zaistnieć w całej pełni, wyłedo* 

 Wać swych lat piętnaście czy SZes- 
Naście w radości życia, ruchu i śmie- 
chu, psot i dobrej swawoli, dać 
wreszcie świadomość wartości i waż 
Ności jednostki w gromadzie, trysnąć 
tu i tam inicjatywą, czynem... 

Jeśli ramami nowocześnie pojętej 
dyscypliny obciągniemy dyskretnie I 
elikatnie wyniki i wybuchy powsta: 

© z racji istnienia pierwszego poję- 
Cla, jeśli wpleciemy pojęcie drugie 
We wrażliwe i najlepsze (bo młode) 
struny duszy tych chłopców —-— to 
staniemy na drodze ku osiągnięciu 
Syntezy tych dwóch zjawisk, o czem 
Wspomnieliśmy wyżej. Ž 

Na taką kanwę wprowadzimy do- 
Piero trzecie, najważniejsze pojęcia, 
najcenniejszą wartość — pracę, mó- 
wiąc konkretnie pracę przysposobie- 
nia wojskowego młodzieży. 

Leto, przerwy wakacyjne w szko- 
łach, są wykorzystane na obozy le- 
tnie. W roku bieżącym obóz letni 
II korpusu został rozbity w lasach 
poligonu za Podbrodziem. 

Do obozu zjechało ckołoa 300 
chłopców z całej wileńszczyzny. Ufor- 
mowane zostały cztery kompanje 
tworzące Grupę Obozów Letnich 

w. 
1. Kompanja—chłopcy ze stowa- 

rzyszeń i organizacyj cywilnych jak 
Vtzelec, Sokół. Jest to młodzież 
przeważnie wiejska lub miejska ro- 
botnicza z różnych wiosek i miaste- 
czek neszego pogranicza. Pieczę nad 
nimi ma kpt. Salwik, doświadczony i 
wyborny wychowawca, który dłuższy 
Czas pracuje na polu przysposobie: 
nia wojskowego w oszmiańskiem. 

2. Kompanja — chłopcy różnych 
Szkół, którzy nieukończyli I-go stop- 
nia p.w. Są więc elewi szkoły ogrod- 
niczej, wieczorowych kursów technicz- 
ńych, gimnazjów wileńskich. Lidzkie- 
go, dziśnieńskiego i innych. Dowodzi 
por.Bojakowski skrzętnie wszczepiając 
dzielność bojową oddanym swej pie- 
czy młodocianym wychowankom. 

3. Kompanja — uczniowie szkół 
średnich z ukończonym li II stop- 
niem, chłopcy zaawansowani dalej w 
swych wiadomościach. Dowodzi por. 
Tumenowicz, cełą duszą i cisłem od- 
dany sprawie przysposobienia woj- 
skowego. Przetrawiający po niezliczo- 
ne razy powierzone sobie zadanie. 

4. Kompanja — akademicy U.S.B,, 
nauczyciele oraz komendanci, t. j. ci, 
którzy prowadzili samodzielnie pracę 
przysposobienia wojskowego w orga- 
nizacjach na terenie Wileńszczyzny. 
Dowodzi por. Kledzik, pełen taktu i 
spokoju oficer, mający wdzięczne i 
trudne zadanie prowadzenia bądź co 
bądź ludzi starszych, dojrzałych i brać 
uniwersytecką. 

Cztery te kompanje pracują we- 
dług ułożonego zgóry planu, przemy- 
ślanej metody nauczania i wychowa 
nia. 

Dzięki kpt. Zgłobickiemu, który 
jako kierownik wyszkolenia obozu 
reguluje porządek ćwiczeń, omawia 
je z dowódczmi kompanii, koryguje 
lub daje cenne wskazówki i rady —; 
praca czyni olbrzymie postępy, zgóry, 
zaś koordynowana — daje najlepsze 
wyniki. 

Program ćwiczeń obozu od 1 lip: 
ca do 11 sierpnia, a więc w okresie 
6-cio tygodniowym przewiduje szko- | 
Jenie pojedyńczego żołnierza, družy-; 
ny i plutonu włącznie. Szkoła strzel: 
ca, zakończona zostanie ostrem strze- 
laniem. Służba łączności, pionierska, 
wyszkolenie przeciw gazowe, nauka | 
o broni, służba wewnętrzna i organi- 
zacja armji, terenoznawstwo — dopeł- 
niają wojskowych nauk. 

Wychowanie fizyczne, gimnastyka, 
lekka atletyke, gry i sporty zajmują 
niepoślednią rolę. Przydzieleni czte- 
rej instruktorzy cywilni wychowania 
cywilnego pracują pod okiem fachow* 
ca por. Lubicz Nycze. 

Dowódcą i opiekunem zarazem, 
„st mjr. Halaciński, po ojcowsku od- 

noszący się do wszelkich wybryków 
młodzieńczych powagą swej wiedzy 
i doświadczeniem zacierający skrze” 
nie wszelkie tarcia o obozie. 

w ich wieku powagą pełnią służbę. 
Trzeba wniknąć głęboko w to tutaj | 
życie leśne, jakże swobodne i bez- | 
troskie, a jednak zespolone i wzoro- | 
wo funkcjonujące. Trzeba zaglądać : 
często pod namioty, wpleść się w | 
rozmowy najdroższych chłopaków, 
pójść na ćwiczenia w teren, obser-; 
wować dumę i ambicję pracy panów 
szesnastoletnich dowódców drużyn i| 
sekcji. i 

Jeżeli sprawy te są do opisania, 
to opis ten wypadnie blado. Trzeba : 
przyjść i zobaczyć. Zobaczyć te chło: | 
pięce torsy i ramiona. lędźwie i uda | 
wypieszczone słońcem na 
bronzu. i 

Czy po skończeniu obozu ietniego 
wrócą ci chłopcy do szkół i domów, ! 
do wsi i miastęczek, do rowieśników ; 
swoich inni, lepsi, zdrowsi, mądrzejsi? ; 

Ach—po tysiąc razy tak! A jakież ‚ 
innej natury korzyści?! i 

O iluż obrońców zwiększy się na-_ 
sza wydajność mobilizacyjna, przy” 
gotowanie narodu do cbrony, ułat« 
wienie służby wojskowej tych chłop- ! 
ców, gdy dosięgną dojrzałego wieku? 

liuż z nich otrzymane tu wiado- 
mości i wiedzę poniosą między młod- 
szych i rówieśników w pracy przy-! 
sposobienia wojskowego w ciągu je- 
sieni, zimy i wiosny? i 

Wreszcie, czy nie staną się oni 
więcej wydajnymi w stosunku do 
Państws, społeczeństwa, swych war- 
sztatów pracy czy nauki? Instynkt 
obywatelski zostanie tutaj, poza wie-' 
dzą wojskową, siiniej ugruntowany, 

Oto są korzyści! Tak wielkie, tak 
zasadnicze, iż warto aby szeroki ogół 
zagadnieniom tym doniosłym po-' 
święcił wiele uwagi i zechciał współ- 
pracować z czynnikami prowadzące- 
mi te prace—ku dobru Ojczyzny. 

K. B 

  

DRE 

il a Asia, | 
(Koresp. własna). 

powietrzem i Kto nie oddychał 
Druskiennickiem — ten nie zna war- | 
tości tej stacji klimatycznej, Nie prze: ! 
sadzam w wychwalaniu, choć widzę | 
braki i wady naszego północnego | 
uzdrowiska. Pomimo upałów, docho- : 
dzących rano do 24” w cieniu— mo- | 
żna oddychać pełną piersią, wciąga- | 
jac aromat kwiatu lipowego, ziół, 
siana -1 kwiatów, kwitnących na klom= 
bach parku. Wszędzie jest cień, jest 

| woda: plaża niemeńska i kaskadowa , 
kąpiel na Rotniczance. Takiej kąpieli 
chyba niema w Polsce z wyjątkiem 
kaskady Prądnika w Ojcawie. Za- 
rząd urządził trzy kąpiele kryte na 
Rotniczance—robiąc wodospady 11/2 
metrowe i 1 o metrowe. Spad wody 
jest mocny, jak batem chłoszczący. 
Temper. wody wynosi rano 16", wie- 
czorem — 19—20. Jeżeli dodamy, 
że Rotniczanka płynie w ślicznym 
wąwozie, wśród olbrzymich drzew, że 
tu panuje cisza i słodki cień, czyż 
można wyobrazić sobie lepsze wa- | 
runki dla ludzi z poszarpanymi po- | 
wojennymi nerwami? To też Ка Ка ' 
piel jest od rana w obiężeniul — 
(kosztuje gr. 50). Druga kąpiel z pla- 
żą — niemeńską ma całkiem inny 

| charakter. 
Tu się kąpią nietylko chorzy (z 

zezwolenia lekarzz) ale i ci, którzy 
nie mają nic do robienia, 

Nie mogę odważyć się na zobra- 
zowanie tej „plaży”, bo na to trzeba 
pióra Makuszyńskiego. Po jego listach | 
z Sopot, któż się ośmieli iść z nim 

  
tak, jak w Sopotach, tylko brak „bał- 
wanów” (morskich), nieskończoności 
morskiej i ryku fal. Natomiast pełno 
|bałwanów przynoszących lornetki, są 
ryki dzieci na mieliznach i piski „bo- 
jących się* wody jerozolimskich mi 
lady, a zamiast dali morskiej widzi- 
my drugi brzeg Litwy Kowieńskiej— 
porosły starym zadumanym lasem. 
Niemen szybko toczy swe modre 
wody, błyska jak stal w słońcu i 
chłonie cięń lasu na skrętach. Bije 
odeń jakaś radość, uśmiech. Czuje 
się, że to „nasz” Niemen, choć ka- 
zano mu gdzieniegdzie płukać ów 
„drugi* brzeg. Ze zdumieniem się 
słucha z plaży głosów z drugiego 
państwa: ze wsi nadbrzeżnej. Oto 
12-letnia dziewczyna pędzi stado gęsi 
(oczywiście litewskich poddanych) 
śpiewając na całe gardło pieśń lite- 
wską. Z głębi wsi słychać krzyk: 
„Józek! choleral czemu nie pędzisz 
świń do chlewu. 

— „PF sama goń —ja po snopyl* 
„Patózajl Bydło poszło do . wodyl 
Gdzie pastuch"? ; 

Na obecnym „naszym brzegu*—     nie tylko na plaży, lecz i w parku— 

wieża Babel języków 1 dużo miłych 
scen dla Makuszyńskiego (O, Maku- 
szyńskił Przyjedź, poznaj tutejsze pa" 
nie I napisz list o nich). Oto młody 

‚ В №гах jeszcze o chłopcach. Z | Cheskiel (tak go mama nazywała) 
jakąż ochotą uwijają się oto koła ; 
swoich ramiotów, z jaką przesadną | 

spostrzega ziębę. Zywy ptaszek za- 
niepokoił dzieciaka. — Mamo, pyta— 
czy to mały bocian? — Nię, synku, 
to zięba, po rosyjsku—sinica. — A 
jak po żydowsku? — Po żydowsku? 
Nu—wtedy Mojżesz był w Egipcie, a 
tam zięb niemal 

Mój Bożel Jakże skąpe są i moje 
onnitologiczne wiadomości. Moskal 
nas nie uczył „wrednaho jestiestwo- 
znania”. Dla tego znam tylko domo- 
we ptactwo: bociana, szczygła, gila, 
wronę, srokę i wróbla. Najwięcej sso- 
tykam tu imitacji tych dwu ostat- 
nich gatunków. Młode, opalone w 
słońcu sroczki depcą z kawalerami : 

| deptaki, a sześcio—ośmioletnie wrób- | 
kolor le najgłośniej się bawią podczas mu: ' 

zyki, chociaż literami, jak woły, na- 
pisano; „podczas gry — zachować ci- 
szę”. Wogóle tu ciszy nieco za mało, 
jak na kuracyjną miejscowość. Na 
wielu dziedzińcach psy szczekają w 
nocy po 2—3 godziny. Nad ranem 
autobusy trąbią na zaspanych pasa- 
żerów. Ma ruchliwych ulicach prze- 
kupnie o świcie kłócą się ze sobą, } 
lub z wieśniakami. Warto, by Zarząd 
porozumiał się pod tym względem z 
Megistratem. Przecie musi ktoś prze- 
strzegać ciszy uzdrowiska, — snu į 
cborycb. 

Liczny zjazd zgromadził mielu le- 
karzy. Ordynują obecnie, oprócz zdro- 
jowego lekarza — d-ra Grodeckiego 
—profesorowie: Orzechowski (z War- 
szawy), Szmurło, Żebrowski, Orłow- 
ski, Jasiński, d-rowie — Laskowski, 
Kiežun, Szebad, Janczewski i Inni.— ; 
Część uczestników lekarskiego zjazdu 
w Warszawie odwiedziła Drussienniki. 
W księdze protokułów, podpisali sięt 
prof. Sabatowski (prof. balneologii 
we Lwowie), Grantkiewicz, Bujwid, 
oraz derzy: Miklaszewski, Śmiałowski, 
Malinowski, Bregman, Handelsman i 
iani. Szczególniej podobały się goś- 
ciom kąpiele słoneczna, które d-r 
Sabatowski uznał za najlepsze w 
Polsce. 

W ubiegłą niedzielę Druskienniki 
odwiedził minister Raczkiewicz, który 
również wyraził uznanie kierownikom 
zakładu. 

Dużo osób, znanych Polsce, spę- 
|dza tu swe wczasy: Marszałek J. Pił- 
sudski, poseł i red. „Robotnika" 
erl z małżonką, słynny psy- 

cho-neurolog Orzechowski, znana li- 
teratka p. lza Moszczeńska, oraz du- 
żo wyższych dostojników różnych dy- 
kasterji. Gdyby nie brak mieszkań— 
byłby zjazd gości większy. Dopiero 
od 1 sierpnia przewidują się nowe 
lokale. 

  

Lipiec. Antoni Miller. 

zna zazna 

  

“ Autobusy, 
Trzeba przyznać że nasze auto- 

ruszki, taksluki i nawet anachronizm 
| plegutkowy, mają wśród wileńskiej 
publiczności powodzenie. 

I nie dziw! Z naszemi brukami, 
z odległościami wiorstowemi na 
przedmiešcia, któż by nie wolał za 
'25—30 groszy przejechać się przy- 
jemnie, w miłem towarzystwie! Bo 
również stwierdzić neležy, že auto- 
busy są mlejscem najwiekszej grzecz- 
ności publiczki wileńskiej, 
na ogół kulturalnej. Ale tu, jakiś 
wiew Europy, każe ludziom wchodzić 
bez popychania się wzajem, ustępo- 
wać miejsc kobietom, pomagać im 
przy wchodzeniu i t. p. 

Konduktorzy zresztą dają do tego 
hasło, bardzo uprzejmie zajmując się 
publicznością. 

Parę jeszcze ulepszeń, a będzie- 
my zupełnie zadowoleni. A miano- 

w zawody, Wszystko dzieje się tu *wicie: uregulowanie jakoś tak ruchu, 
by nie trzeba było czekać 15—18 m. 
a potem parę wozów jedzie co 5 mi: 
nut. Kursowanie w odleglejsze dziel- 
nice: np. Zarzecze, Popławy są moc- 
no skrzywdzone, niech mniej wozów 
tam chodzi, o ozneczonych ge dzinach 
rano, w porze po biurowej na obia- 

"dową i wieczorem, zle po parę wo- 
zów tam posyłsć należy. 

Stanowczo muszą autobusy, też 
w zmniejszonej ilości jeśli wzorować 
się na innych miastach, ale kursować 
do godziny 11 i pół. Przecie stale z 
teatru ludzie muszą wraceć pieszo! 
A można by zrobić bieg okrężny 
nocny, jak tramwaje w Warszawie. 
Również do rannych godzin to się 
odnosi. 

Napisy! Ważna rzeczl Są niedość 
wyraźne. Po za tem nic się nie wie 
o kursujących za miasto autobusach. 
Np. do Mejszagoły jadąc ostatniej 
soboty całe grono ludzi dowiadywać 
się musiało aż w Dyrekcji, zamiast 
spokojnie na rogu W. Pohulanki i 
Trockiej czekać oznaczonej godziny, 
która by powinna „stać* wypisana 
na tablicy, a-na autobusie też, z wy* 
mienieniem dni i godzin. 

niezbyt: 

Niektóre piśma wspominały o 
księdze zażaleń. Absolutnie niepo- 

trzebna. Po co? by wstrzymywać 
ruch? Wszak policji dosyć, (w dzień), 
można w razie poważnego zatargu 
do niej się odwołać, a księgi tylko 
będą podnietą do drobiszgowych 
pretensji. 

Jest z temi autami, wcale dobrze, 
a po tych ulepszeniach o jakich wy: 
żej — będzie zupełnie dobrzel "R 
——— 

Aiespolnianų da. 
Jak z powierzchowności człowieka 

sądzi się często o jego charakterze, 
tak samo z obserwacji zewnętrznej 
fizjonomji kraju wnosić można o je: 

igo poziomie moralnym i kuliural- 
nym. Nie tylko wygląd miast i wsi, 
stan dróg i mostów dostarcza nam 

„danych o charakterze społeczeństw, 
j zamieszkujących dany kraj i rządzą: 
cych nim — ale, jeśli o moralne 

| wartości chodzi, to przedewszystkiem 
| miarą ich będzie kult pamiątek, po- 
mników przeszłości, poszanowanie 
dla dzieł wielkiego trudu i wielkiej 

i ofiary. 
Spojrzyjmy tymczasem na tak li- 

czne, tak obficie rozsiane po naszych 
ziemiach cmentarze wojennel Cóż z 
jich wyglądu sądzić można o pol- 
skiem społeczeństwie, i o jego kul- 

*cie dia pomników wielkiego trudu i 

wielkiej ofiary? 
Opieka nad grobami wykonywa* 

ną bywa stosownie do poziomu du- 
chowego społeczeństwa, z większym 
lub mniejszym pietyzmem, nie wy- 
magającym specjalnych nakazów. 
Cóż dopiero gdy opieka ta nakazana 
jest traktatami pokojowemmi? 

A przecież pielęgnacja tych cmen- 
tarzy wymaga minimalnych kosztów 
i pracy, Wszak nadzór nad pracami 
powierzyć można władzom admini- 
stracyjnym miejscowym do opieki 
zaś zobowiązać najbliższyh sąsiadów 
cmentarzy. Uniknęło by się w ten 
sposób zgorszenia, jakie wywołuje 
dziś opuszczenie grobów z połama' 
nemi krzyżami, z zatartemi napisa* 
mi, z bydłem pasącem się na zapad- 
łych mogiłachł Fatalne to wrażenie 
potęguje się jeszcze bardziej, gdy te 
zaniedbane cmentarze znajdują się 
nieraz koło toru kolejowego. 

Cóż powiedzieć o cmentarzach z 
czasów polskiej wojny? Nie lepiej się 
przedstawiają i onel Nie bronią ich 
traktaty, nie rzucają się w oczy, po- 
zostały daleko poza kombinacjami 
życia. Samotne, opuszczone, przeraž- 
liwie smutne, powstały na wydmach 
piasczystych, często jak wyrzut, jak 
skarga... * 

Wszak wojna światowa, a z nią 
wojna polska pozostanie nazawsze 
jedaem z olbrzymich wydarzeń w 
dziejach, więc i opieka nad grobami 
poległych winna stać się pamiątką 
wielkich rzeczy dla młodych pokcień. 
Wielkie znaczenie wychowawcze tych 
mogił, rozsianych .po dalekich zie- 
miach, wśród pól, lasów, wsi, winno 
się nareszcie spotkać z należytą o- 
ceną. . 

Znów nasuwa się krytyczne po- 
równanie z naszymi sąsiadami. Woj- 
na Austrji z Prusami w 1866 roku, 
trwająca zaledwie kilka tygodni, była 
by w śniatowej wolnie małym epi- 
zodem, dla Czechów nie miała zgoła 
znaczenia, a jednak wspaniałe pom: 
niki znaczą miejsca walki małych na: 
wet oddziałów. 

Sądzimy, że Ministerstwo Spraw 
Wojskowych wraz z Ministerstwem 
Oświaty jeszcze znajdą środki i spo- 
soby otoczenia należytą opieką tych 
zapomulanych, opuszczonych,  nie- 
rzadko zoiszczonych cmentarzy, a 
społeczeństwo ze swej strony nie о- 
szczędzi też nieznacznego zresztą 
trudu. у 

Niechajża na mogiłach poległych 
zakwitnie « jeszcze kwiat pamięci, 
i wdzięczności... (y). й 

mama i as 
A 

1 posiedzenia Rady Miejskiej 
W dalu 30 b. m. odbyło się po: 

  

  

sze punkty porządku dziennego, je- 
den w sprawie dodatkowego  preli- 
minarza budżetowsgo na rok 1925, 
a drugi w sprawie uzyskania pożycz* 
ki;autopompy zostały zdjęte z po: 
rządku dziennego, ponieważ zgodnie 
z artykułem 31 ustawy miejskiej; 
wymagały dla powzięcia uchwały o- 
becności dwa trzecich członków Ra. 
dy-Miejskiej t. j. 35 osób. Jednakże 
na posiedzenie to, które było wy. 
|znaczone na godzinę 8 wieczór, to o 
godzinie 8 m. 45 przyszło tylko 35 
radnych. Nie pomogła tu nawet o- 
dezwa prezydenta m. Wilna p. Bań- 
kowskiego, w której usilnie prosił 
Ojców miasta, o liczniejsze przybycie 
na posiedzenie. Ciekawą jest rzeczą 
dlaczego te panowie, których nie 
absolutnie nie obchodzą sprawy na-   siedzenie Rady-Miejskiej: Dwa pierw- 

szego miasta nie oddadzą swych 
mandatów komu innemu I nie po- 
dadzą się do dymisji. Na wstępie so* 
siedzenia przewodniczący Rady p. 

prezydent Bańkowski odczytał przy- 
słany list z Ministerstwa Spraw Woj- 

skowych w sprawie przyjęcia protek- 

toratu i opieki przez m. Wilno nad 
statkiem wojennym „Wilja”. Następ- 

nie przystąpiono do rozpatrzenia re- 

feratu magistratu w sprawie Komi- 

tetu Rozbudowy miasta. Podczas 
dłuższej dyskusji radny p. Studnicki 
przedstawił umotywowany wniosek 

rozbudową miasts, etatu architekta 
miejskiego, którego w Wilnie obec- 
nie niema, jednakże wniosek ten 
upadł. Poczem Rada-Miejska wybrała 
komitet rozbudowy miasta, w skład 

którego weszli: pp. Korolec, Umia- 

stowski, Mośkiewicz, Godwod, Ne- 

grodzki, Kruk, Szeskin i Rozentai. Ww 
sprawie realizacji planu rozbudowy 
kanslizacji i wodociągów. 

Rada—Miejska uchwaliła wyasy* 
guować na ten cel magistratowi 175 
tysięcy zł. na budowę kanału na ul. 
Niemieckiej i części Wileńskiej i 
11,792 zł. w celu przeprowadzenia 
rurociągu wodociągowego na ul. 
Straszuna, a pokrycie tych wydatków 
ma nastąpić z wpływów z dodatku od 
podatku państwowego od nierucho- 
mości na r. 1925, Również przyjęty 
został piąty punkt — porządku dzien- 
nego w sprawie zwrotnego przeka- 

zania miastu przez Rząd, z dn. 1 
sierpnia r. b. miejskiego szpitala za- 
kaźaego, którego koszta utrzymania 
razem z prowadzeniem i przeprowa- 
dzeniem niezbędnego remontu wy- 
nosić będą do końca r. b. 67,250 zł. 
Zgodnie z referatem w sprawie do- 

i datkowego kredytu na umocowanie 
brzegów Wilji pomiędzy mostem Zie- 
lonym, a szpitalem św. Jakóba. 

Rada — Miejska uchwaliła zamienić 

pale drewniane na żelazno-betonowe, 

orzz wydać magistratowi na ten cel 

kredyt dodatkowy w sumie 13,730 zł. 
Sprawa pertraktacyj o zaciągnięcie 
pożyczki zagranicznej, zajęła najwię- 
cej czasu i zgodnie z odczytanym 
przez magistrat referatem wynika, że 
przy omawianiu w Ministerstwie Skar- 
bu wraz z dyrekcją Banku Gospo- 
darstwa Krajowego sprawy pożyczki 
ulokowanej na rynku londyńskim 
wyświetioną została ewentualna mo- 
żliwość zaciągnięcia pożyczki na rynku 

szwajcarskim w celu uregulowania za- 
ległych należności z pożyczki angielsk., 
tak samo jak na zakończenie wyko 
nania przerwanej z powodu wojny 
pierwszej serji urządzeń kanalizacyj- 
nych z wodociągowych, na rozbudo- 
wą elektrowni miejskiej, na budowę 
tramwajów, oraz na budowę szkół 

powszechnych. Według obliczeń Ко- 
misji finansowej i magistratu na wy- 
mienione potrzeby trzeba za- 
ciągnąć pożyczkę  obligacyjną w 
sumie około 26 miljonów złotych. 
Natomiast możliwem było by otrzy- 
manie dla pożyczki gwarancji Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

I jeżeli sprawa wymieniona da się 
w ten sposób przeprowadzić, ta sta- 
ra pożyczka angielska, po uregulo- 
waniu w drodze porozumienia spra: 
wy zaległych procentów i amortyza* 
cji, pozostałaby zachowaną na pier- 
wotnych warunkach i na pierwotny 
termin ze wznowieniem powstrzyma- 
nej opłaty procentów i amortyzacji w 
normach, ustalonych przy zaciągnię: 
ciu wymienionej pożyczki, Natomiast 
nowa pożyczka zgodnie z ustalonymi 
już w dobie obecnej stosunkami kre- 
dytowemi, musiałaby być zawartą na 
termin krótszy t. j. na lat 20 z opro: 
centowaniem, odpowiednim do wa- 
runków dzisiejszych i w celu prze- 
prowadzenia pertraktacyj w sprawie 
uregulowania  zalsgłych należności 
procentowych i armnortyzacji starej 
londyńskiej pożyczki, oraz dla per* 
traktacyj na rynku szwajcarskim o 
nowy kredyt długoterminowy po: 
trzebay jest specjalny — finansowe 
sfery, zagraniczne znający — pośred- 
nik, który za swą pracę otrzymać 
musiałby 1/4 procentu od sumy po- 
życzki, Rada Miejska zgodnie z po* 
wyższem referatem uchwaliła: 1) upo- 
ważnić magistrat do pretraktacyj o 
zaciągnięcie pożyczki obligacyjnej do 
wysokości 26 miljonów zł. w walucie 
złotej, 2) zezwolić na upoważnienie 
upatrzonego przez magistrat pośred- 
nika do prowadzenia wyżej wymie- 
nionych pretraktacji i 3) upowažnila 
magistrat do wydania nie więcej jak 
3 tysięce złotych na wstępne badanie 
sprawy i przejazdy osobia upowaž- 
nionej przez magistrat. 

W końcu Rada Miejska rozpa- 
trzyła i przyjęła dodatkowe dwa pun- 
kty porządku dziennego: 1) w spra- 
wie nabycia domu dla szkoły po- 
wszechnej w Górach i upoważniono 
magistrat do zrealizowania wymie- 
nionej sprawy i 2) zmienić niektóre 
etaty w sekcji Finansowej. Na tam 
posiedzenie Rady Miejskiej zostało 
zamknięte. (1) 
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Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Straż ogniowa. 

Dominikańska 2, tel. 45. 

i Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 
Augustowska— Stefańska róg Kijowskiej 
Frumkina — Niemiecka 25. 
Rostkowskiego — Kalwaryjska 4. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

|  — „Uzdrowisko Akademickie 
„w Nowiczach. Wobec zdarzających 
się wypadków przyjazdu do Uzdre- 

| wiska osób nie mających nic wspól- 
;nego z młodzieżą akademicką, Za 
„rząd Bratniej Pomocy Młodzieży 
„ Akademickiej USB. w Wilnie niniej- 
jszem komunikuje, że nikt bez za- 
, świadczenia Zarządu przyjmowany 
do Uzdrowiska nie będzie. Zaświad- 
jczenia wydaje Sekreterjat Bratniej 
„Pomocy przy ul. Wielkiej Ne 24 w 
j godzinach urzędowych, tj. we wtorki 

(Wielka Pohulanka 24) nastąpi w 

17 sierpnia rozpoczną się czynności 
działu t. zw. funduszów administro- 
wanych, czyli wydawanie pożyczek 

masację (scalenie), osadnictwo woj- 
skowe i cywilne oraz odbudowę. W 
tym też terminie rozpoczną się prace 

Włceściańskiego i Szlacheckiego. 
Uruchomienie pozosłałych działów, 

mianowicie działu krótko i długo- 

terminowych pożyczek oraz działu 

zgrarnego nastąpi na początku 

września. 

Z_PROWINCII. 
  

połowie sierpnia mianowicie z dn.! 

z funduszów przeznaczonych па Ко-! 

działu likwidacyjnego b. ros. banków ; 

1 Na prowincji. 
— Zabójstwo — czy wypadek. 

Sylwanowicz Justyna, zam. we wsi Miejsie- 
wicze gm. Mołodoczanskiej, pow. Wiłejskie- 
go, zameldowała policji że pozostawiona 

„w mieszkaniu bez opieki córka jej nieślub- 
na, spadła ze skrzynki i poniosła śmierć 

* na miejscu. Zarządzone oględziny policyj- 
nosiekarskie żadnych obrażeń ciała zew- 
nętrznych nle ujawniły. Zschodzi przypusz- 

"czenie, że dziecko zostało otrute. 

i — Usiłowanie podpalenia. Nieu- 
jśwniony narazie sprawca usiłował podpa- 

*jić zebudowania gospooarcze, Gingiera Eli, 
mleszkańca m. Ilji. Ogień został stłumiony. 
w zarodku. 

— Ułonięcie. We wsi Redczyno, gm. 
, Wlazyńskiej. powiatu Wilejskiego, utonął w 
j stawie, Gawzelik Borys, lat 3, syn Michała 
Przeprowadzone dochodzenie ustallło, że 
śmierć nastąpiła bez winy osoby trzeciej. 

— Samobójstwo. Mieszkaniec m. 

1 

— Nowe rzeźnie. W ostatnich Mołodeczna Trzeciak Aleksander, lat 45. 

"Ruch wydawniczy. 
Ukazał się numer „Merkurego Polskie- 

go“, wydawany przez Ajencję Wschodnią, 
poświęcony Zrzeszeniu Gospodarczemu Po- 

į laków w kreju I zagranicą, Polsklej Eksparsji 
j Gospodarczej P. E, G. Numer ozdobicny 
fotogr. fją prezesa Zrzeszenia, inżyniera Jó 
zefa Kledronia, zawtera m in. odezwę ko- 
mitetu założycieli, statut P. E. G. oraz spis 
polskich placówek konsularnych i handlow. 
w okręgach których PEG. tworzyć będzie 
oddziały. 

Potrzeby istnienia takiej organizacji od- 
czuwa się zwłaszcza obecnie, gdy wysiłki 

j kół gospodarczych | rządowych zwrócone 
są w kierunku polepszenia naszego bilansu 

| handlowego, a ostatnie kroki Niemlec ot- 
' wlerają każdemu oczy na konieczność na- 
| wiązania ściślejszych więzów gospodarczych 

z innemi rynkami zbytu. 
Podobne organizacje istnieją na zacho- 

lat. To też powstałe 

    

dzie od dziesiątków 
Wysockiego — Wielka 3. ji czwartki od godz. 4tej do 5ej. 

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

— Z posiedzenia Urzędu Roz- 
jemczego do spraw najmu. W 
dniu o godz. 7 wiecz. w magistracie 
m. Wilna odbyło się posiedzenie 
uszędu rozjemczego do spraw najmu. 
Na porządku dziennym były 23 spra- 
wy, z czego 19 spraw o ustaleniu 
podstawowego komorcego, zczego w 
10 sprawach ustalono, a 9 spraw 
odroczono { 4 sprawy o eksmisji; z 
których 3 sprawy zostały cdroczone, 
a 1 sprawa umorzona z pewodu po- 
łubownego jej załatwienie. (I) @ 

— W sprawie podatku szyldo- 
wego. Magistrat m. Wilna zawia- 
damia, że nakazy płatnicze na po- 
datek szyldowy za rok 1925 zostały 
już rozesłane i opłata tego podatku 
winna być zakończona w sierpniu 
rb. W razie wypadkowego nieotrzy- 
mania wysłanego nakazu, właściciel 
szyldu winien zwrócić się do działu 
szyldowego magistratu dla otrzyma- 
nia odpisu, w celu zabezpieczenia 
się od kary za opóźnienie opłaty. 

Wymieniony podatek może być 
przyjmowany i przez banki upoważ- 
nione do pobierania opłat za światło 
elektryczne. (I) 

— W związku z kradzieżą 
autoportretu artysty malarza Alek- 
sandra Orłowskiego i innych obra- 
zów z Uniwersytetu Stefana Batore- 
go, dokonanej przez Luboińskiego 
Józefa, obecnie ujętego, ekspozytura 
śledcza m. Wilna odnalazła jeszcze 
3 obrazy treści religijnej, pochodzą* 
ce z tejże kradzieży, które zwrócono 
USB. (I) 

"SPRAWY PRASOWE. 

— Echa konfiskaty pism. Szra- 
wę przyaresztowanych przez Komi- 
sarza Rządu czasopism  Keljas Ne 3 
i Krynica Ne 32 przekazano proku- 

j Jednocześnie komunikujemy  człon- 
„kom T-wa Bratniej Pomocy, iż za 
jpisy na miesiąc sierpień i wrzesień 
'rb. są nadal przyjmowane przez Se- 
i kretarjat. 

| Z_KOLEI. 
|  — Kolejowy teatr objazdowy. 
Z inicjatywy Prezesa Dyrekcji Koleji, 
inż. Staszewskiego drużyna amator- 
ska „Ogniska” udaje się w dn. 1-go 

«sierpnia na objazd większych sku- 
pień kolejarskich, by w sslach od- 
działów linjowych „Ogniska” odegrać 

jparę utworów scenicznych, które 
, zdobyły sobie w Wilnie popularność. 
į Drużyna wileńsks, ciesząca się 
„opinją dobrze zgranego zespołu i 
' posiadająca w swych szeregach wielu 
| utalentowanych miłośników, spotka 
się niewątpliwie z sympatycznem 

„ przyjęciem. 
i  Przedstawiania będą dane w Łu- 
nińcu, Pińsku, Brześciu, Baranowi- 
czach, Królewszczyźnie, Lidzie I in. 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Posiedzenie Komisji odwo- 
ławczej. We wtorek dnia 3 sierp- 
nia rb. w lokalu państwowego urzędu 
pośrednictwa pracy odbędzie się po- 
siedzenie komisji odwoławczej, celem 
rozpatrzenia szeregu odwołań bezro 
botnych cd orzeczeń zarządu obwo- 
dowego biura funduszu bezrobocia, 
w sprawie wypłacania zasiłków. (x) 

— Rekrutacja robotników rol- 
nych do Francji. Państwowy urząd 
pośrednictwa pracy przyjmuje zapisy 
rolników, chcących wyjechać na ro- 
boty do Francji. W dniu 24 sierpnia 
rb. przyjeźdźa do Wilna przedstawi- 
ciel francuskiej misji, celem  prze- 
prowadzenia rekrutacji. Wyjazd zare- 
krutowanych robotników ma nastąpić 

|w dniu 25 sierpnia na punkt zborny 
do st. Wejherowo. Każdy zakwalifi: 
kowany robstnik winien mieć naj- 
mniej 20 zł na kupno połowy biletu 
do st. Wejherowo. (x) 

SPRAWY ROLNE. 

— Z Państwowego Banku Rol- 
nego. Dowiadujemy się, że częścio- 
we uruchomienie Oddziału Państwo- 

  

dniach otwarto rzeźnie w Szarkow- 
szczyžnie, Hołubiczach i Plissie. (x) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 
— Topielec Dn. 30 b. m. o godz. 5, 

m. 30, Antoni Jankus (Fntokolska 27) zna- 
lazł w rzece WIJJI naprzeciw domu 144 przy 
ul. Antokolskiej zwłoki nieznanej kobiety 
lat około 35, wzrestu średniego, ubrana 
w sukienkę czarną, na głowie chustka czer- 

wonś, na piersiach przepasana wąskim pa- 
skiem skórzanym. Anna Możejko (Obozo- 

ostatnio zamieszkałą przy ulicy Kalwaryj- 
skiej 85. 

— Oflzra kąpieli. W dniu wczorój- 
szym o godz. 19 m. 40 podczas kąpieli w 
rzece Wilji obok majątku „Zakret* utonął 
Piotr Zugo, lat 20 (Listopadowa 3) Wszei- 
kie wysiłki odszukania topielca nie dały 
pożądanego rezultatu. Powiadomiona o 

poczęła poszukiwania. 
— Zaginięcie. Dn. 30 b. m. o godz. 

2i m 80 Mera Chosłowicz (Wielka Pohue 
lanka 16), zameldowała policji, że dnia 29 
b. m. siostra jej Nina Bursztejn, lat 26, 
panna, wyszła z mieszkania I dotychczas 
nie powróciła. Sądząc z pozostawionej 
kartki, rodzi się przypuszczenie, że popeł- 
niła samobójstwo. 

— Pożar. W dniu wczorajszym o godz. 
24 w domu nr. 50 przy ul. Gedyminowskiej, 
nałeżącym do Stanisława Kierszenicza, pow- 
stał na strychu pożar od pękn'ęcia komina. 
Zaalarmowena straż pożarna udała się na   
ciem ogień stłumili sąsiedzi. 
— Przywłaszczenie. Glezer Chaim (Wiel- 
Ika 26), właściciel skiepu jubilerskiego, przy- 
właszczył sobie pierścień z brylantem war- 
tości 3:0 zł, należący do Teodora Bankie- 
wicza (Wiwulskiego 5). 

— Kradzieże. W dniu wczorajszym 
Kulikówna Tcjia (Rudnicka 14) zameldowa- 
ła policji o kradzieży z nle zamkniętego po- 
koju biel'zny damskiej wartości 100 zł. 

i; — Dn. 80 b m o godz. 21 Stanisła- 
wowi Dzierbanowiczowi (Piwna 9) skradzio- 
no z mieszkania 90 zł. O kradzież podej- 

| rzany jest sublokator Franciszek Czosnow- 
skl, który zbiegł w niewiadomym kierunku. 

— W dniu wczorajszym o godz. 22, An- 
tonina Gasiuniak (Wielka-Stefańska 9) za- 

popełnił samobójstwo przez utopienie się Zrzeszenie ma u nas wypełnić istniejącą 

wa 84) rozpoznała w niej niejaką Cywińska, | 

wymienionym wypadku straż ogniowa roz: ! 

miejsce wypadku, jednak przed jej przyby- | 

w studni, przy ul. Piłsudskiego 34. (I). 
— Kradzież krów. Z pastwiska oko- 

ło wsi Karpiszki, gm. Niemenczynskiej, pow. 
Wiłeńsko-Trockiego, skradziono dwie kro- 

,wy Kaczanowskiemu Wincentemu. Poszko- 

| dowany straty swe oblicza na 300 zł. 

t — Kradzież. Za pomocą włamania 
skradzlono ze skiepu bławatnego Norman* 
da Dawida, zam. w Wilejce przy ui. Pił- 
sudskiego 32, różne towary wartości 1.500 
zł W toku dochodzenia został zatrzymany 
jako podejrzany o współudział w kradzieży, 
Zawadzki Borys (Wilejka plac św. Jerski). 

  

  

  

  

Teatr i muzyka. 
i — Ostatnie występy Aleksandra 
Zelwerowicza. Dziś I jutro (w niedzielę) 

„Al. Zelwerowicz wystąpi jeszcze w „Ciem- 
„Nej plamie“, poczem Wilao opuszczą. 
j „Ciemna plama” jest widowiskiem na któ- 
„rem widz śmieje się od początku do końca. 

— Poniedzlalkowa premjera. Rok 
„testralny 1924 25 w tym miesiącu się koń- 
czy; artyści rozjeżdżają się w różnych kie- 
runkach. Pora nie sprzyja ku temu aby 
żegnać publiczność sztukami poważnemi 
t. z. wartościowemi. Na pożegnanie więc 
kierownictwo uwzględnia sztuki o podzła- 
dzie komicznym. Taklem widowiskłem bę 
dzie premjera poniedziałkowa „Wojna z 
żonami, którą przygotowuje reżyser K. 

Wyrwicz- Wichrowski. Oprócz właściwej kro- 
tochwili, usłyszymy również zręcznie wpie- 
cione piosenki, tańce, kuplety, monologi— 
na wzór warszawskiego teatru „Oul pro 
quo", wszystko to aktuałne | dowcipne. 

— Teatr Letni. Dziś w Teatrze Let 
nim ukaże się premjera p'ęknej I melodyj- 
nej operetki Gilberta „Cnotliwa Zuzanna”, 
z gość. występami pp. Celińskiej i Wołow- 
skiego. Operetka ta ma w Wilnie tradycję, 
gdyż grana przed kilku laty. miała powo- 

| dzenie rekordowe; dyrekcja zaś mimo naj- 
szczerszych chęci, 

| mogła z powodu braku cdpowiednich sił. 
! Spodziewač slę wlgc naležy, że z dniem 
„ dzisieįszym rczpocznie slę serja przedsta- 
jwień kasowych w Teatrze Letnim. 

TE 

Nsiążki nadesłane do redakcji 
Ukazała nowa książka do nauki po- 

    

  

grać tej operetki nie | 

meldowała policji o kradzieży garderoby | czątków języka francuskiego, opracowana 
wartości 70 zł. Kradzieży dokonała Pras- й przez K. Mellerowicz, autorkę cennych pod- 
kowja Paszkowa, którą policja zatrzymała ręczników z tego zakresu. Książka ta nosi ! 

' 1 odprowadzila do | kom. tuł „Premieres lecons de francais*. Wy- 
Dn. 30 b. m. o godz. 17 Bujko Етап- ' у 2 speeda | mowa francuska jest w niej przedstawiona 

że dnla 29 b. m. między godz. 17 a 22, w , dzonych przez I'Association Phonetigue In- 
czasie jego nieobecności z zamkniętego | ternationale” w Paryżu. Podręcznik p. Mel 
mleszkania, do którego sprawcy dostali się | lercwicz jest bogato i pięknie Ilustrowany 
przez ot» orzenie drzwi wytrychem, skra: | (160 rys.) I zaszczycony przedmową prof. 
dziono mu garderobę | 60 złot. gotówką. ; Pawła Passy'ego, sekretarza Międzynarodo- 
Poszkodowany wartość skradzionych rze- | wego Towarzystwa Fonetycznego. (Nakład 

{ lukę I skoncentrowawszy w sobie przedsta- 
/ wicieli wszystkich gałęzi produkcji krajo- 
wej, pracowść ma nad spotęgowaniem pol- 
skiej ekspansji gospodarczej zagranicą. 

  

  

  

  i 

Rozmaitości. 
Samochód bez kierowcy. 

Z Nowego Jorku donoszą: Francis Ho- 
undis, wynalazca śutomobilu, kierowanego 

fprzy pomocy aparatu iskrowego, zademon- 
i strował dzisiaj swój wynalazek na Avenue 
; ku ogólnemu zdumieniu. Ulicą pędziło au- 

to zupełnie bez klerowcy I pasażerów, prze- 
+ mykając slę wśród tłumu automobiłów I 

| przechodniów. Automobil ten kierowany 
| był przez wynalazcę, który jechał w drugim 
automobilu w pewnej odległości. Dla ko- 
munikacji ulicznej wynalazek ten praktycz- 

| nej wartości nie ma, natomiast znawcy 
sądzą, że będzie mógł być z pożytkiem 
zał 7 przez techniczne oddziały 

, armji. 

| Kącik humorystyczny. 
Rekiny. 

— Tatusiu, czy u nas w morzu są także 
( rekiny? 
i — Nie, moje dziecko. 
{ — Więc tam nikt krzywdy ludziom nie 
| robi? 

— Owszem, ale łylko pensjonaty. 

{ 

і 
! 

  

  

    

  

Ze sportu. 
Dzisiaj o godz. 5 po poł. na boisku 

„Makabi“ odbędą się zawody piłki nożnej 
o pucar Wileńskiego Okręgowego Związku 

„,Plłki Nożnej, między Makabią, a Spartą. 
į Jak wiadomo Makabi obecnie jest w nie- 
złej formie i znajduje się w klasie A.. a 
Sparta zeszłoroczny mistrz klasy B. tutej- 
szego okręgu pilnie się szykowała do wy- 
mienionych zawodów ciągłemi treningami. 
więc gra zapowiada się ciekawie i ciekawą 
jest rzeczą, kto tu zwycięży? (I) 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Choroby uszu, gardła I nosa 

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

W leczalcy Litewskiej (Wileńska 28) 

  

  

  

  ratorowi, (x) wego Banku Rolnego w Wilnie 

  

— ARENA BNS OYZOTZOO SEKTY 

czy oblicza na ogólną sumę 5'0 zł. ' 

  

E (Ponarska 54) zameldował policji przy pomocy znaków fonetycznych, zatwier- 

  

Gebethnera I Wolffa). od godz. 1—3 po poł. 

  

DO SCR IATA PCA TI INN LT AA PEACE PA AO NST IPO 

Kto kupuje lub sprzedaje majątki, lasy, domy, może to uczynić bez pośredników, drogo kosztujących, opła- 
cając 2 zł. za każdorazowe ogłoszenie w piśmie bardzo poczytnem „iKURJERZE WILEŃSKIM«, 

  

    

posiadać 
KTO CHCE bibljotekę DARMO 

winien zaprenumerować 

najtańszy tygodnik ilustrowany literacki i społeczny 

„Biesiada Literacka" 
o bardzo zajmującej treści, pod kierunkiem literackim Edm. 
Jezierskiego, przy współpracownictwie wybitnych sił literackich, 

52 gdyż otrzyma jako premjum 59 

tomy zajmujących powieści najcelniejszych 
autorów polskich I obcych, każdy objętości od 

160 do 240 stron druku 

tylko za 5 zł. 20 gr. miesięcznie. 
Redakcja | administracja: Warszawa, Nowy-Świat 50, tel. 291-60. Konto 
czekowe w P. K. O. 7.494. Prenumerata łącznie z dodatkiem książkowym: 
Miesięcznie zł. 5 gr, 20, kwartalnie zł. 15 gr. 60, półrocznie zł. 31 gr. 20, 
rocznie zł. 62 gr. 40. Prenumeratę przyjmują: Administracja oraz wszy- 

stkie księgarnie 1 kantory pism. 2—1 

  

ład Broni I Przyborów Myśliwskich 
F. ZIENKIEWICZA 

Wilno, Ś-to Jańska Ne 9. 
Jako dostawca Wileńskiego Towarzystwa Łowieckiego, mam za- 

szczyt powiadomić P. P. Myśliwych o nadejściu większego transportu 
broni I przyborów myśliwskich, bezpośrednio z zagranicy. Dla P. P, 
Członków Klubów Łowieckich udzielam rabatu do 10%0 1 dogodne wa- 
1unki przy nabywaniu broni, za okazaniem legitymacji członkowskiej. 

Z powzżaniem F. Zienkiewicz.   

  

  

Dom Handlowy 

IF. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

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

POLECA: 

w dziale manufaktury 
Świeżo otrzymane towary da 
we i zagraniczne. Palta męskie gabardinowe i gu- 

Palta damskie gotowe i mowe. 
Wlasna pracownia krawiecka 
rancją wszelkie 
palt i futer. 

w dziale meblowym 
Stale duży wybór różnych mebli. 
boty stolarskie. Meble biurowe 
Łóżka żelazne od najtańszych do 

: Przy dziale meblowym fachowo prowadzona pracownia 
tapicerska. Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kole- 
jowym i pocztowym. Uigowe warunki. 

<ilwgazowej z ilustracjami pod redakcją 
Cena 1 złoty. 

Wydawnictwo Biura Reklamowego Stefana Grabowskiego w Wiinie, Garbarska 1. 

Całkowity dochód ze sprzedaży Jednodniówki na rzecz Towśrzystwa 
Obrony Przeciwgazowej. 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 

zamówienia. 

Żądajcie wszędzie 

„GAZY TRUJĄCE" 
Jednodniówka Wileńskiego Oddziału Towarzystwa Obrony Prze 

  

15—3 Dogodne 
ŹRÓDŁO ZAKUPU 

towarów Szpilkowych 
wszelkiego rodzaju, |ako to: szpilki 
do włosów, szpilki, agrafki, dru- 
ty, szydełka, etykiety do szpilek 
etc. Jakość pierwszorzędna. Uznane marki. 

S. Semier, Abt. Nadlerwarenfabrik 
Pilsen C. S. R. (Republ. Czechosłow.). 

mskie i męskie, krajo- KTO CENI 
na zamówienia. 

wykonuje pod gwa- 
Przeróbki ubrań, 

PRĄCĘ, 
CZAS 

i PIENIĄDZ, 
Ten wszelkie ogłoszenia do pism 

miejscowych i zamiejscowych 

skierowuje 

do Biura Reklamowego 
ST. GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Garbarska 1. Tel. 82. 

|] BEM 

Skradziono | Poszukuję mieszkania 
kartę zwolnienia, wyd. | z 3—4 pokoi z kuchnią 
przez P. K. U. Wiino | możliwie z wygodami w 
oraz 2 legitymacje na | okolicy ul. Kalwaryjskiej 
Prawo noszenia krzyża | Od 1/IX 25. Oferty pod 
dyw. i krzyża front. na | W- K. Biuro Reklamowe, 
Im. Jana Kamińskiego Garbarska 1. 

unieważnia się. z 

Przyjmuje slę wszelkie ro- 
pierwszorzędnych fabryk. 

najdroższych.    
prof. Jana Muszyńskiego.   TOWARŻYSTWA. 

  

Wydawca w Imiepir wspól wiatatąiali 4śńzęł Sataravies. 

  

Brat. „ar“, Žaligovikiago Ip 

   


