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Należytość pocztowa    -__ Rok II. Nr. 172 (324) 
opłacona ryczałtem. 

  

Wilno, 

          

Cena 15 groszy. 
  

  

— 

Z dniem 5-go sierpnia 

Podania, oferty, kosztorysy, 

W wojnie gospodarczej między Pol- 
ską a Niemcami, zaszedl nowy epi- 

204, tym razem skierowany przeciw 
Naszej walucie. 

zniżkę złotego. 
Finansiści niemieccy oparli swe 

manewry walutowe na fakcie, że rząd 
Polski wydzielił bilon z pod odpo- 

wiedzialności Banku Polskiego. 
Bank Polski, jako emisyjny, ści- 

Śle trzyma się ustanowionych dlań 

Przepisów i nie emituje nowych ban- 

knotów, jeśli te nie mają — zastrze- 

żonego w statucie Banku — podkła- 
du walut obcych lub złota. 

Wobec tego asygnaty Banku Pol- 
skiego posiadają swą pełaą równo: 
wartość w złocie. 

Dla ułatwienia i normalizacji co- 
dziennego życia handlowego wypusz- 
czono w obieg również dostateczną 

kowaną jest we wszystkich państwach, 

posiadających mocną walutę. Tak też 

było i przed wojną. 
W ostainich latach spadła na 

wszystkich rynkach światowych war- 

tość srebra, osięgając 50 proc. w sto- 

. Sunku do złota. Wobec tego straciły 

również swą nominalną wartość i mo- 

nety srebrne. Lecz mimo spadku 

wartości, kursują one nadal w obie- 

gu pieniężnym, gdyż nikt nie miał 

zamiaru ważenia i ustalania wartoś- 
ci bilonu. 

Qczyniły to dopiero Niemcy, chąc 
wywołać spadek złotego. 

Ponieważ bilon ma w Polsce te 

same prawa obiegowe, co I pełno- 

wartościowe banknoty Banku Pol- 
skiego, rozpoczęły giełdy: ' berlińska, 

wiedeńska, gdańska, a częściowo i 

  

Cena prenumeraty: miesięcznie zł, 3. Zagranicą zł. 6. Pranumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1, Skład pa- 

pieru W. Borkowskiego, Miekiewieza 5. Prenumeratę I ogłoszenia 

| przyjmują Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego, Mickiewicza 4, 
łóg Garbarskiej, tel. 82, Blura ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, 
telef. 222, J, Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ogłoszeń E. i 

L Šobola, Wileńska 22, tel. 867 | wszystkie biura rekl w krajn 1 zagr. l 

Od Administracji. 
Administracja „Kurjera Wileńskiego" wysłała 

    

| Czynna 

! 

rety z wykazaniem zalegającej kwoty. 

przejmie prosimy Szan. Prenumeratorów o 
rychłe uregulowanie tych należności, gdyż 

b. r. wszystkim zale- 
gającym wysyłka pisma została przerwana. 

| TL а ) ВЕН И ЕЕ 7 ЕН ЕЕЕ ВЕН ЕНЕ RE CRY ASA Е 

Pp. Mecenasom, inżynierom, Kupcom i Przemysłowcom i 
poleca się 

Biuro Przepisywań 
Wilno, Garbarska 1: Tel. 82. 

przepisuje się szybko i dokładnie. 
Ceny bardzo przystępne. 
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Nieudany atak. 

utwory literackie i 

i 

Natomiast giełda w Pradze skre- 
ślała zupełnie notowania złotego z 

ceduły giełdowej, uważając, że waha- 

nia kursu waluty polskiej są nieuczci- 

się sprowokować i płaciła pełną cenę 

za złote polskie. 

Mimowoli przypomina się zeszło- 

roczny atak na walutę francuską, 

kiedy to giełdziarze, spekulujący na 
zmiżkę franka, ponieśli dotkliwe 

straty. 

Dzisiaj mogą się boleśnie popa: 

rzyć na złotym. 

Rząd nasz stoi przed ciężkiem 

zadanism utrzymania frontu ekono- 
micznego przed cfansywą walutową. 

Należy zachować zimną krew. 

Rząd przedsięwziął szybkie środki, 

zmierzające do przywrócenia złotemu 

jego kursu parytetowego. 

Przytoczylišmy specjalnie wypa* 

stronnie przemyślany. 

Społeczeństwo zaś winno pamię- 
tać, iż złoty stoi ekonomicznie b. 
dobrze, a wahania jego na giełdach 

berlińskiej i gdańskiej są wyłącznie 

zdarzeniem politycznem, 

Punkt ciężkości zaś leży w 

pertraktacjach angielsko - francuskich 

w sprawie noty niemieckiej. Tam się 

znajduje klucz do kursu złotego. 

Ministrowie skarbu i spraw zagra” 

nicznych mają w obecnej chwili głos. 

Jeden bez drugiego nic nie zrobi. 
Zarządzenia ich muszą być uzga- 

dniane z celową polityką ekono- 

miczną i zagraniczną. 

Społeczeństwo musi też wykazać 
pewną dozę patrjotyzmu, ogranicza- 

jąc do minimum konsumcję towa: 

Wyshodzi eodziennie prócz 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 

leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S. Grabowskie- 
go, Mickiewicsa róg Garbarskiej 1. Tel. 82, Czynne od 9—6 w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

  

   
dni poświątesznych. 

Cena ogloszeń: Za 
20, na 4-ej stronie 10. 
wiersz milimetrowy 30 

od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wi- 

Redaktor przyjmuje od 2—4 popoł. 

  

ERKOWYNI į T: GAZ 
ul. Wielka przy košc. šw. Jana. 

Świetne zegarki szwajcarskie „Alpina* wyregu- 

łowane w obserwatorjum. — Gwarancja 3-letnia. 

Papierośnice srebrne, wyroby złote. Sztncce p/g. 

cenników fabrycznych. Wyroby kościelne. 

ARENA DESI IST ISSN TT PTSS IRT EET ь- 

Niemcy miękną. 
Chcą wznowić rokowania gospodarcze. 

Z Berlina donoszą — w półurzędowym komunikacie podano do wia" 
domości, że Przewodniczący Dalegacji Niemieckiej do rokowań gospodar- 
czych z Polską, zawiadomił Przewodniczącego Deledacji Polskiej, że Rząd 
Niemiecki wyraża gotowość szczegółowego rozpatrzenia odpowiedzi Rządu 
Polskiego z 18 go b. m., zawierającej propozycję wznowienia rokowań go- 
spodarczych. ` 

  

  

Pobyt min. Mejerowicza w Warszawie. 
W dniu onegdajszym lotewski minister spraw zagranicznych, p. Meje- 

rowich, w towarzystwie ministra W. R. i O. P., p. Stanisława Grabskiego, 
oraz posła łotewskiego przy Rządzie polskim, p. Naksa, był w Spale u p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej na śniadaniu. Po południu o godz. 5 odbyła 
się w Prezydjum Rady Ministrów konferencja prasowa z dziennikarzami 

przez posła łotewskiego, p. Nuksa, na cześć ministra Mejerowicza. 
obiedzie wziął udział między in. zastępca premjera p. St. Grabski, mini- 
strowie: Morawski Bertoni i Grabowski, zastępca dyrektora departamentu 
politycznego, Łukaszewicz, poselstwo łotewskie in corpore, oraz wyżsi 
urzędnicy Min. Spraw. Zagr. Wieczorem o godz. 11-ej min. 30 p. minister 
Mejerowicz wyjechał do Rygi. 

Exposć min. Mejerowicza. 
W expose, wygłoszonem onegdaj do dziennikarzy, podkreślił mini- 

ster Mejerowicz, przedewszystkiem swoją wiarę w zabezpieczenie pokoju 
Europy przez pakt bezpieczeństwa obejmujący wszystkie państwa. W ka- 
żdym razie zapewnienie pokoju wymaga bądź paktu, bądź innej formy 
gwarantującej pokój. 

Co do Łotwy, to tutaj zarówno jak w Polsce ustalona waluta wywie- 
ra wpływ na stabilizację stosunków, lecz również jak w Polsce, w Łotwie, 
w kraju całkowicie rolniczym zły bilans handlowy jest słabą stroną bud- 
żetu. 

Co do Sowietów te stosunki Łotwy z Moskwą są przyzwoite, mimo 
że zauważyć się daje propaganda komunistyczna. Pochodzi ona zzewnątrz. 

Stosunki z Estonją utrzymuje Łotwa bardzo ścisłe, oparte na porozu- 
mieniu celnem, wojskowem, politycznem. 

Co do Litwy, to stosunki Łotwy są dobre, a zadaniem Łotwy jest do- 

nie wpływa jednak na życzliwość Łotwy do Polski. 
Z Polską łączą Łotwę stosunki najprzyjaźniejsze. Istnieją drobne spra: 

wy sporne, mianowicie dotyczące uregulowania odszkodowań za nieprze- 
prowadzenie reformy rolnej w majątkach polskich w Letgalji. Kwestje te 
będą załatwione przez specjalne komisje mieszane. 

Kilku zdaniami uprzejmości pod adresem Polski , jej stolicy zakoń- 
czył exposć minister Mejerowicz. 

  

w aaa Ń 
Rokowania z Gdańskiem. 

Dnia 30-go lipca br. zakończyły się prowadzone w Warszawie Od 
kilku dni rokowania z przedstawicielami W. M. Gdańska, w sprawie wza: 

| Jemnej wykonalności wyroków sądowych, oraz w sprawie stosowania ceł 
wywozowych do towarów gdańskiej produkcji. Rokowania w obu dziedzi- 

nach wydały konkretne rezultaty o tyle, że co do wykonalności wyroków 
sądowych będzie można przystąpić w najbliższym czasie do szczegółowej   dyskusji nad punktami układu, zaś w sprawie ceł wywozowych uzgodnio 
no kwestję wprowadzenia w życie znanej decyzji Rady Ligi Narodów z 

5-0 lamowy, na 4-ej str. 
być przez administrację zmieniane dowolnie. 

prowadzenie do unormowania stosunków polsko-litewskich. Kontakt z Litwą | P 

EZALEŻNY ORGAN 

. DEMOKRATYCZNY. 

x 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 

groszy. Układ ogłoszeń na |-ej str. 

8-mio łamowy. Terminy druku mogą 
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Wiadomości poliiyczne. 
! „Deutsche Allgemei- 

ści 
Troska a ne Zig." donosi z Gdań- 

wezwania do zapłacenia zaległości prenume- „ęuiralmość ska, żę tamtejsze sfery 

! polityczne zostały za- 
niepokojone oświadczeniem ministra 
Skrzyńskiegowypowiedzanem podczas 
jednego z wywiadów w czasie poby- 
tu jego w Ameryce. Pisząc w tej 
sprawie „Dautsche Allg. Ztg.” oświad- 
cze, że wrazie konfliktu z Polską 
Francja dostarczy tej ostatniej ma- 
terjałów wojennych. Wszystkietranspor= 
ty wojskowe Polska sprowadza przez 
Gdynię, można się przytem obawiać, 
że port gdański również będzie uży- 
ty dla tych celów i neutralność Gdeń- 
ska stanie się iluzoryczną, gdyż za- 

toka gdańska może być wielkim te- 
renem składów amunicyjnych, co 
narazi miasto na wielkie niebezpie- 

czeństwo, a przecież Gdańsk, udając 
się pod opiekę Ligi Narodów, za- 

bezpiecza sobie absolutną  neutral- 

ność i stać będzie na tem stano" 

wisku niezwruszenie. Wrazie wojny 
Polski z Rosją sowiecką nienaruszal- 
rość Gdańska może być pogwałconą 
i miastu grozić będzie wielkie nie- 
bezpieczeństwo, tek dalece, że Liga 
Narodów powinna zająć się już te- 
raz przeprowadzeniem  właściwem 

sprawy neutralności wolnego miasta 
Gdańska. 

Rząd niemiecki rzucił na giełdy wym „geszeftem”, nie ilustrującym | polskiemi a następnie konferencja prasowa z korespondentami pism za- Domysły „lzwiestja” drukują 

berlińską i gdańską cały posiadany za- faktycznego stanu złotego polskiego. | granicznych. у Moskwy. Obszerny artykuł a> 
Pas waluty polskiej, wywołując sztucz- Również giełda nowojorska nie dała O godz. 8-ej wieczorem odbył się w hotelu Bristol obiad, wydany nej polityce dyploma- W |tycznej Fnglji w stosunku do państw 

skandynawskich i bałtyckich. Anglja 
zamierza dopomóc w uzbrojeniu 
państw bałtyckich, aby wrazie potrze 
by mogły być użyte przeciwko So: 
wietom. Anglja nie życzyła sobie 
jednak wzmożenia wpływów tych 
państw, co było przyczyną polityki 
angielskiej w- Gdańsku i antypolskiej 
podczes ostatniejkonferencji w Estonj:. 
Obecnie w polityce tej daje się za” 
uważyć pewien zwrot. AFnglja stara 
się uzyskać wpływ w komisji wojsko- 
wej w Finiandji, i dąży do reorgani- 
zacji armji finlandzkiej. Dyplomacja 
angielska dąży do zawarcia porozu- 
mienia między Finlandją a Polską, 
oraz pomiędzy Francją, Polską i Fin- 
landją. : 

Prezydent Coolidge 
Prez. Coolid- ną zebraniu dziennika- Propzgandzie tej nie ulega jednak żadna z klas społecznych Łotwy. akcie : ! 4 

ilość bilonu i drobnych banknotów, dek z walutą francuską, jako ostrze- r Stosunki Łotwy z Maca polegają na układach tymczasowych. Sezpieczeń- AA PO ze u: 8 

mających wartość wymienną. żenie dla naszego rządu, by każdy | Najważniejszą sprawą jest uregulowanie spraw rewindykacyjnych z czasów stwa. sa е pa palias 

Taka procedura monetowa prakty- jego krok został skrupulatnie i wszech: | okupacji niemieckiej. yny zosta: 
nie zawarta późną jesienią w Rzy» 
mie. Sprawa ta może wywołać wiel- 
ką dyskusję. Dopiero po zawarciu 
aktu można będzie przystąpić do 

zwołania konferencji rozbrojeniowej w 
Waszyngtonie, Według prez.Coolidge'a 
rokowania w sprawie paktu dadzą 
wynik pomyślny ł dlatego można 
spokojnie O rozbrojeniu. 

ząd francuski zas 
ae proponował _ socjali- 

gubernato- Stycznemu posłowi 
rem. Auriol stencwisko ge- 

' neralnego gubernatcra 
Indochin. Propozycja ta jest rezulia- 
tem chęci nawiązania przez rząd po- 
rozumienia z socjalistami i zatarcia 
konfliktu, jaki miał miejsce pomiędzy 
posłem Puriolem i ministrem Cauil- 
lsux podczas debat w komisji finar- 
sowej, której przewodniczył ten poseł, 
Monarchiści Pisma miejscowe do- 
w Czechach. 10524 O powstaniu w 

Czechosłowacji 

  

      

rów zagranicznych. | dnia 13-go marca 1925 r. w sprawie sposobu zastosowania polskich ceł partji ' 
„| monarchistycznej, która desygnowała Należy zakazom celnym i šono REWANZ” gdańskiego pochodzenia i zawarto umowę, prze jakoby na kandydata do A а 

obniżyć również kurs asygnat. jrządzeniom władz nadać sankcję , skiego 23 letniego księcia Maksa, W tym celu rzucono „na powyż-' moralną i rygor etyki. j p | syną Franciszka Ferdynanda i hr. 
szych giełdach znaczne zapasy mo-! Każdy złoty wydany na kupno | z z sz 5 Е Zofji Chotek. 
net i banknotów złotowych, wywołu- zagranicznych artykułów zbytku, to Strajk górników zażegnany. Piękny czyn e - 00 ląc sztuczny spadek kursu złotego. | nabój armatni dla ekonomicznych | Z Londynu donoszą, że wczoraj popołudniu właściciele kopalń zgo- | Stan. Zjedn. doliów 20. my Skióró 

Zaznaczyć należy, że nie wszyst» | dział niemieckich, szturmujących naj. dzili się na propozycję Baldwina i cofnęli wypowiedzenia kontraktów ro' | Chiny winne były Staiom Zjedno- 
kie giełdy jednakowo zareagowały na ważniejszy bastjon naszego życia, botnikom a na 14 dni. m A > a na dal- czonym jako wynagrodzenie za szkėdy 
niemiecki manewr walutowy. gospodzrczego — welutęl sze propozycje rządu, przewidujące subwencje dla Kopald. „W ten sposób | y czasie powstania bokserskiego, Su- 

Jedynie Berlin i' Gdąńsk dopu- r przynajmniej na pewien czas niebezpieczeństwo strajku zażegnane. ma ta ma być użyta na szkolnictwo 
i LSS lis EK 

ściły na swych gieldach „baussę“ i : w Chinach, 

„Daissę“ 2lotego. Czytajcie „Kurjer Wilenski“, 

tu 

praska atak na bilon, by przez to | 
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Prezes kan Polskie 
Prezes Banku Polskiego, p. Kar: 

piński, udzielił wczoraj dziennikarzom 
wywiadu w sprawie opanowanego 
już ataku na złotego polskiego. 

Bilans handlowy Polski — mówił 
p. Karpiński — kształtuje się już od 
dłuższego czasu wybitnie ujemnie. 
Nadwyżka przywozu nad wywozem 
w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 
r. b. wynosi około 350 miljonów zło- 
tych. Stan taki nie mógł pozostać 
bez wpływu na zapas walut w. Ban: 
ku Polskim, który też istotnie ule- 
gał od szeregu miesięcy znacznemu 
zmniejszeniu. 

Celem przeciwdziałania nadmier- 
nemu importowi rząd podwyższył w 
końcu maja stawki celne na towary 
zbędne lub wytwarzane w dostatecz- 
nej ilości w kraju, zaś Bank Polski 
ograniczył redyskonto weksli, pocho- 
dzących z tranzakcji importowych, 
wprowadził szereg dalsko idących u: 
dogodnień przy dyskoncie dewiz, 
wynikających z eksportu. Ponieważ 
zarządzenia te nie wydały 
czas dostatecznych rezultatów, po- 
stanowił rząd obecnie 
dalsze ograniczenia importowe, a 

dotych-, 

wprowadzić : 

KORSIER W. 

mo 0 sydrcji złotego. 
złotych, przewidzianych w ustawie 
Banku, ponieważ również w swej po- 
lityce kredytowej Bank będzie nadal 
utrzymywał konieczne ograniczenia, 
emisja biletów bankowych nie będzie 
wzrastała. 

Jeżeli się ponadto zważy, że za- 
rządzenia rządu i Banku przyczynia 
się w przyszłości do znacznego — о- 
graniczenia importu, podczas gdy 
obfite urodzaje otwierają możność 
wzmożonego eksportu płodów rolni- 
czych, należy spodziewać się w naj- 
bliższych miesiącach znacznej popra- 
wy bilansu handlowego oraz  przy- 
pływu walut do Banku, który umo: 
żliwi cofnięcie obecnych zarządzeń. 

Ażeby jedaak oczekiwana popra- 
wa była istotnie trwała, muszą za: 
mierzenia rządu oraz Banku znaleźć 

|poparcie całego społeczeństwa. 
j Wszystkie warstwy społeczne muszą 
złączyć się w wysiłku i zrezygnować 

z nabywania zagranicznych towarów 
|zbędnych, a pokrywać swe zapotrze- 
bowania wyłącznie produktami kra- 
jowemi. Kupiectwu przypada w. dzie: 
dzinie tej bardzo doniosła rola. 

Niezaleźnie od powyższych 

  
wy- 

Bank Polski — celem dalszego sku- jaśnień zasadniczych należy przed: 
tecznego przeciwdziałania odpływowi | stawić w odpowiedniam świetle wy- 
kapitału zagranicę — przerwał odda: | padki ostatnich dni na giełdach za- 
wanie dewiz bez ograniczenia, by u- | granicznych. Ze strony nieprzychylnie 
trudnić nabywanie ich na cele  im| nam usposobionej starano się prze: 

nie. Idea arbitrażu jest pochodzenia 
amerykańskiego. 

Skreśliwszy historję idei arbitrażu, 
minister mówi dalej: 

Wielka idea arbitrażu uczyniła 
rzeczywiste postępy dopiero w związ- 
ku ze zniszczeniem, dokonanem 
przez wielką wojnę. Od r. 1919 świat 
dąży do bezpieczeństwa i równo- 
wagi, zdając sobie sprawę, że bez 
nich odbudowa gospodarcza jest nie: 
możliwa i wierząc, że cel ten, być 
może zostanie osiągnięty przy współ: 
działaniu światowe. Swiat waha się 
między świadomością wzajemnej zależ- 
ności narodów, a obawą przed intere 
nacjonalizmem, przed logiką ekono- 
miczną i przesądami polityczaemi. 
Jeśli zagadnienie to nie zostanie 
rozstrzygnięte, to rasie naszej zagra* 
żać będą wielkie niabezpieczeństwa. 
Kto wie, czy rozwiązanie to nie znaj- 
dzie się w waszym szczęśliwym kra: 
ju, dla którego trudności nie istnie- 
ja, i który dał światu podstawy roz: 
wiązań problematów arbitrażu i po- 
stawienia wojny poza prawem. 

Przyszłość uzasadni, być może, 
głośne słowa wielkobrytańskiego mę- 
ża stanu, który oświadczył: „Bóg 
stworzył nowy świat dla przywróce- 
nia równowagi starego, rzucając jego 
ciężar na szalę bezpieczeństwa, spra* 

BEEN SEKT 

W zakończeniu swego odczytu, 
minister analizuje formę obecnego 
rządu w Rosji, opartą na dyktaturze 
klasowej, oraz obecną sytuację na 
granicy zachodniej Polski, gdzie 
żyje naród, potężny przez swą dys- 
cyplinę i genjusz organizacyjny, na 
ród, który głosował ostatnio na czlo- 
wieka, będącego symbolem jego mi- 
litaryzmu. Mówca zapytuje, czy te 
dwa fakty nie potwierdzają jego tezy 
o istnieniu w Europie dwuch tenden- 
cji antydemekratycznych: nacjonaliz- 
mu i komunizmu. 

Cóż pocznis demokratyczna Pol- 
ska, położona między temi dwoma 
ośrodkami? Zagrożone przez wspól: 
ne niebazpieczeristwo Polska i de- 
mokracja stały się sojuszniczkami i 
obie muszą szukać siły, aby mu się 
oprzeć. Siłę tę mogą zneleźć jedynie 
wśród wszystkich narodów w stowa- 
rzyszeniu ludzi dobrej woli, w sferze 
pokojowo usposobionych, rozmiłowa- 
nych w solidarności i pragnących 
współpracy wszystkich. Zwycięstwo 
pokoju i cywilizacji zależy od współ: ; 
działania tych czynników. Świat może 
być zbawiony jedynie przez to 
współdziałanie, Oto, jaki jest ideał, 
który przyświeca polskim mężom 
stanu, wiodącym kraj ku jego prze 
znaczeniom.   wiedliwości, pokoju i swobody". 

——————- 2. 

  

"ZKOWINA. 

  

portu niepožądanego. 
Na skutek decyzji tej kurs zlote- 

go możę przejściowo ulec pewnym 
wahaniom, kształtując się, zależnie 
od obrotów, dokonywanych zagrani- 
cą. Podkreślić jednak trzeba z naci- 
skiem jak dalece sytuacja obecna 
różni się zasadniczo od warunków, 
istniejących vw okresie marki pol- 
skiej. Ponieważ Bank nadal czuwać 
będzie nad tem, aby obieg bilstów, 
wypuszczonych na rachunak skarbu, 
nie przekroczył kwoty 50 miljonów 

prowadzić atak na kurs złotego: dn. 
[S b. m. zaofiarowano na gieldach 
j zagranicznych — szczególnie w Ber: 
jlinie i Gdańsku — większe ilości 
złotego w formie wypłaty na War- 
szawę, posiadając ją w rzeczywisto- 
ści tylko w bardzo niewielkich roz- 
miarach. Gdy rozpoczęto skup zao- 
fiarowanych sum, kurs złotego w 
= kilku godzin wykazał poważną | 

  

  

poprawę, powodując duże straty dla ! 
t tych, którzy rozpoczęli ten spekula- 

Litewskie morze. „kercerze, zaš mięso poleciła ugoto- 

Nr. 172 (324) Ąą 

Włościanie i rzeka. 
(Z bajek Kryłowa). 

Już cierpliwości włościanom nie 
! stalo — 
bo takie w gospodarstwie sprawily 

| zniszczenie, 
! rzeczki, strumienie, 
że — rada w radę — ucbwalili cbłopi 

gromadą całą 
rzece złożyć zażalenie. 

A skarg nagromadziło się we wsi 
niemało: 

Temu woda ogród topi, 
tamtemu zmyła stóg siana, 

owemu krowa znikła, wylewem 
porwana... 

Nie zliczy szkód 
nieszczęsny lud. 

A rzeka, wielka rzeka, to nie strumień” 
złodziej, 

co się to zwęża, to znowu 
rozrasta. 

Rzeka płynie spokojnie, nikomu nie 
szkodzi, 

Żaden ogród, żaden park 
nie podnosi -na nią skarg. 

Niech więc umityguje też swoje 
dopływy: 

tego tylko powodzian chce tłum 
nieszczęśliwy. 

Zbliżyli się do rzeki, spójrzeli i — 
ścicbli 

Ten i ów do chałupy zawraca 
corycblej; 

albowiem na rzecznej tali 
własne stracone dobro porozpoznawali. 

bezpieczne przy niej śpia miasta. — 

„Lietuvis” umieszcza artykuł Mi- 
lauskasa, który omawia stosunek-na- 
rodu ltawskiego do morza. Sprawa 
posiadania własnego morza na Litwie 
nie znajduje dostatecznego zrozu- 
mienia. Już dwa lata mijają, odkąd 
Kłajpeda do Litwy należy, a „flota” 
litewska, złożona z 3'ch barek wca: 
le nie powiększyła swej liczebności, 
ba raczej zmniejszyła się, gdyż jedna 
z barek niedawno zatonąła. W por-   cyjny manewr. 

——— A | 

(try! nin. Stmyóstiego w МАО 
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lipca. Na posiedzeniu publicznem tu- 
tejszego Instytutu Politycznego, Min. 
Spraw Zagranicznych Skrzyński wy- 
głosił odczyt o demokracji amerykań- 
skiej i polskiej. 

Minister podkreślił na wstępie bez- 
interesowny charakter wysiłku, pod- 
jętego przez Amerykę w czasie woj* 
ny oraz pomocy, udzielonej przez A- 
merykę po.zawieszeniu broni naro+ 
dom europejskim, zarówno tym, któe 
re były z nią zaprzyjaźnione, jak I 
tym, które były jej wrogami. 

Idea demokratyczna — mówił mie 
nister—aczkolwiek pojawiła się już w 
czasie rewolucji w Holandji i Anglii, 
to jednak doskonały zwój wyraz zna- 
lazła dopiero w deklaracji 13 stanów 
Ameryki, proklamującej ich niezawi- 
słość. Dzisiaj słowo Amerykanin jest 
synonimem słowa — demokrata, 

Wojna zpowodowała zniszczenie 
Europy burząc jej marzenia o poko* 
jowem rozstrzygnięciu jej trudności 
wewnętrznych. Następstwem tego sta- 
nu rzeczy były idee ekstremistyczne.- 

Dziś w Europie stoją naprzeciw 
siebie dwie teorje: nacjonalizm i ko- 
munizm. Obie zalecające rządy mniej- 
szości, obie jednako wrogie demo- 
kracji. Jeżeli Europa chce uniknąć 
wojny i rewolucji społecznej, to mu: 
si ona odnaleźć swą wiarę w rewo* 

nn A TIK III E 

dziemy wozem do pobliskiej parafii, ścielny, ładne obr 

duiem do flejszagoly. 
Idzie czy nie idzie? O ktėrej go- 

dzinie? Już poszedł, to nie ten i nie 
tam. Owszem ten i tam. To może 

" nie będzie innego? „Ach wczoraj też 
powiedzieli złą godzinę i nie poje- 
chałam. Dziś „bożyli się” že o 5-ej, 
Musi że pójdzi... a kto jego wie ci 
pójdzi? Wczoraj był poszedłszy wcze- 
śniejl.. i tak przez półgodziny czeka- 
nia, charakterystycznego dla cierpli- 
wości „tutejszej”. Wreszcie, Idziel 
Ładujemy się, niezbyt ciasno, pu- 
bliczność, rzecz można wyborowa, 
gdyż nawet wieziona przez policjanta 
niewiasta w chusteczce na głowie, 
śpiewa zwarjowanym głosem, ale po 
francusku, Ofiara bogatej zapewne 
przeszłości! 

Rźniemy szosą aź miło, mijamy 
na prawo fermę wzorową(?) Bukiszki 
o której Jadący ex członsk zarządu, 
opowiada cudeńka: jako że w dosko- 
nałej glebie, tuż pod miastem  fol- 
wark, drogo kosztuje Rząd Najjaśniej- 
szej Rzeczpospolitej, jako że jest 10 
parobków na 11 nektarów, ale mie- 
szkają w sposób urągający cywiliza- 
cji, stokroć gorzej niż bydlęta bez 
łóżek, podłóg i t. p. Bierze ochota 
zwiedzić, ale autobus nie staje, Szko. 
da. Ciskawy objekt. Na lewood szo: 
sy, na bezlistnym wydmuchu, spalo- 
nym słońcem ferma Caritas. O la 

cie Kłajpedzkim roi się od obcych 
okrętów, lecz wśród nich naprėžno- 

jwać i 

| by szukać statku z litewską flagą. 
j Wprawdzie powstał niedawno na 
„Litwie związek marynarzy, a wkrótce 

: jpotem Towarzystwo Morskie, mające 
lucję i przezwyciężyć tradycyjay AN- ną celu zbieranie ofiar na flotę na- 
tagonizm. Liga Narodów, stworzona ' rodową, jednak społeczeństwo litew 
na to, aby uczynić zadość koniecz: | skie głuche jest na ich wezwania. 
nościom powojennym Europy, musi | 
niechybnie cel ten osiągnąć. Urzeczy- Porządki w więzieniach ko- 
wistnienie idei stanów zjednoczonych | wieńskich. 
Europy będzie oznaczało amerykani:| _ „Socjaldamokratas” podaje: „Nie- 
zację Europy w najszlachetniejszem dawno w więzieniu kowieńskiem w 

wydać, w postaci obiadu 
wszystkim więźniom. Ci ostatni, w 
liczbia 125, zaprotestowali przeciwko | 
podobnemu, zwierzęcemu  postępo* 
waniu administracji więziennej i od- 
mówili przyjęcia zarówno obiadu jak 
kolacji. Administracja więzienia za: 
groziła więźniom, iz nie zezwoli na 
widywanie się z krewnymi i na otrzy- 
manie od nich żywności”. 

Obrszsk powyższy dosadnie ma 
luje stosunek władz kowieńskich do 
więźniów. politycznych. 

Bezrobocie. 

„Darbininkas” omawia sytuację 
bszrobotnych w Litwie. W czasie zi- 
my rząd i społeczeństwo litewskie 
zaniepokojone było wzrastającą wciąż 

| №с2Ба bezrobotnych. Zywilo się na- 
dzieją, iż na wiosnę i latem  bezro- 
botni wynajdą sobie pracę. Tymcza- 
sem nadzieje okazały się płonnemi. ! 
Bezrobocie trwa w dalszym ciągu. 
W swoim czasie rząd wyasygnował 

To, co strumienie porwały zdaleka, 
teraz już niesie ben rzeka. 

— Niema co — rzekł chłop któryś — 
wszystko djabli wzięli: 

nie wskórasz, gdzie się mały ze 
zwierzchnością dzieli. 

Benedykt Hertz. 
  
I as > 

      

L pastų baltydich 
Estonja. 

Referat gen. Lajdonera. 

į  TALLIN, 31.VII. (tel. wi.) Gen. Laj- 
;doner wrócił z Londynu. Gen. zdał 
;szczegółową relację radzie ministrów 
„že swoich prac w Lidze Narodów, 
„Jako przedstawiciela Estonji, na kon* 
j fereneji w sprawie kontroli nad wwo- 
;zem i wywozem broni, oraz ze swe- 
go pobytu w Londynie. 

Estońscy oficerowie kształcą 
znaczeniu tego słowa. 'oddziale więźniów politycznych za- 

Mówca omawia demokretyczny : szedł następuj wypadek. Przywie- 
charakter dziejów Polski i historję zjone dla wa A S okazało 
instytucji politycznych w dawnej Pol- sją zepsutem, to też dyżurni kucha- 
sce stanowiącej sui generis demo- rzą więźniowie odmówili przyjęcia 
krację* oraz wyjaśnia, dlaczego Pol- go do kotła więziennego: W саро- 
ska nie megla obronić skutecznie | więdzi na to, administracja więzienia 

pół milj. litów, na cele zaopatrzenia | 
bazrobotnych w pracę. Suma ta oka- | 
zala się jednak niewystarczającą. Wo- | TALLIN. 31.VII. (tel. wl.) 3-ch e- 

bec tego, iząd rozpoczął podobno stońskich oficerów zostało komendo- 
pertraktacje z Francją, w sprawie , rowanych do Francji na wyższe stud- 

wysyłania robotników litewskich do ' Ja wojskowe. Dwuch będzie studjo- 
robót polnych na zniszczonych przez wało artylerję, jeden intendenturę. 

się we Francji.   swej niezawisłości przeciwko sąsiadom wsadziła obu dyżurnych więźniów w” wojnę obszarach Francji. 
złączonym w koalicję. Fakt, że Ko-, 
ściuszko, towarzysz broni Waszyng- | 
tona w okresić wojny o niepodległość, ' 
szedł pierwszy przeciwko najeźdzcom, i 
Polski, nie jest czystym zbiegiem oko ! 
liczności, lecz symbolizuje głęboki 
związek moralny między - Polską a | 

ry będzie jeszcze bardziej widoczny, 
gdy stanie w Warszawie pomnik pre- 
zydenta Wilsona. 

Dla każdej epoki istnieją pewne 
idee dominujące. Dla nas taką ideą 
jest idea arbitrażu, która stanowi 
podstawę planu Dawesa, jak również 
protokułu genewskiego i która będzia 
esencją paktu gwarancyjnego, o któ: 
ry niebawem rozpoczną się rokowa-   

Dookoła układu o bezpieczeństwie. - 

Możliwość podróży p. Brianda do Londynu. 

Z Londynu donoszą: W Urzędzie Spraw Zagranicznych oświadczono 

  

czy p. Briand przybędzie w najbliższym czasie do Londynu. 
Bezpośrednie zetknięcie się p. Brland'a z p. Chamberlain'em jest 

wielce poźądanem, gdyż przyspieszyłoby rokowania angielsko-francuskie | 
nad układem o bezpieczeństwie. Zwłaszcza dwie sprawy z całokształtu wy- 
magsją głębszego omówienia, a mianowicie sprawa przemarszu wojsk fran- ! 
cuskich przez obszar niemiecki i sprawa ustalenia, czy Francji przysługi: | 
wać ma prawo rozstrzygnięcia na własną rękę, w jakim wypadku Niemcy. 
dopuściły się aktu nieprzyjacielskiego, uzasadniającego wkroczenie wojsk | 
francuskich do Nadrenji, czy też Francja ma być zobowiązana odwołać się | 
uprzednio do Trybunału Rozjemczego. ! 

+ Naczelnik kordonu ciężko 

TALLIN. 31.VII. (tel. wł.) 29 b. m. 
naczelnik straży granicznej p. Talp 
zatrzymał przemytników, którzy wie- 
źli wielką ilość spirytusu. Jeden z 
przemytników wystrzałem z rewolwe:* 

Stanami Zjednoczonemi, związek, któ: | dzisiaj dziennikarzom, że dotąd nie nadeszła jeszcze z Paryża wiadomość, ' ru ciężko ranił naczelnika, poczem 
cała banda zdołała uciec razem z 
furmanką i spirytusem. Zarządzony 
pościg jak dotychczas nie dał rezul- 
tatu- 

de PLAST LS ITK ais   

FAkuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

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

  

Boga, czyż od tych kilka lat co się 
buduje, nie można było tam zasa- 
dzić drzewinki, czy krzaczka? A to 
literalnie nic. 

Biedni mieszkańcy, zwłaszcza w 

Trzy kościoły do wyboru: Suderws, 
bielejąca o kilka kilomstrów na wzgó- , 
rzu swą rotondą, z oknami jak oczy 
głowy olbrzyma, wynurzającej się z 

takie upałyl nad drzew, Mejszagoła, i te Dukszty, ' 
Miłym chłodkiem dojeżdżamy do | zabrane w 63-m na cerkiew, odebra- | 

Mejszagoły nie zmienionej od wojny, | ne w 1919 i zwrócone zupełnie ka- 
mimo że taki ruch autobusowy; jest tolickiej, okolicznej ludności. Dzień | 
tam kooperatywa, kółko rolnicze któ- | uroczysty. Bo nie tylko jest Św. An: 
re ma urządzić niebawem pokaz ny, ale i organy pierwszy raz grają 
swych plonów i inwentarza. Tułamy nowel A te niebyle zdarzenie. Przy 
się po zakurzonym miasteczku, w obecnym porządkowaniu i popraw 
poszukiwaniu kałamaszeczki dla dal- | kach, pod progiem schodów wiodą- ; 
szej lokomocji. Opodal w ogrodzie, |cych od kościoła, znaleziono stary, 
sterczy dumny i niedostępny pałac parę set letni dokument. Opiewał on 
dziedziców tych włości, p. p. Houwal: | proroczo dzieje kościoła,ito że będzie 

dów, oczywiście nie mogący żwrócić | zabrany, i że po strasznych klęskach, 
uwagi na skromne pasażerki, choćby | śmierciach i krwi przelewie wróci, i 
znajome dziedzica, przybyłego też i że gdy znów zagrają w nim po przer 
autem. Przy blaskach różowej zorzy | wie długoletniej organy „będzie po- 
wieczornej, rostapiającej się w szafi- | kój na tej ziemi i zgoda wśród ludzi”... 
rowo-szare obłoki, dojeźdżamy do Dziś właśnie grają poważnie nowe 

  

  

  

  

  

az 
jedan, dobra kopja Posiołęwato. Lu- 
dzi dużo, pacunelki w trikotinach 
różnokolorowych, ba, namet w jedwa- 
biach i w lakierkach, obywatelki 
znaczniejszych rodów w płócienkach 
i pikowych trzewikach. Doganiają nas 
jakieś, milutkie zkądinąd panienki, z... 
kwiatkiemi O zmoro żywota współ- 
czesnego! I tu nas dogoniłaś. Daje- 
my jednak chętnie, bo tutejsze orga: 
nizacje kulturalne, na czele których 
stoi energiczny, ideowy proboszcz, 
rozbudzają najlepsze nadzieje na przy- 
szłość tego zakątka. 2 

W upalny poranek wracamy dużą 
gromadą, starannie czyniąc zadość 
tradycji dróg naszych, t.j. wysypując 
się jak gruszki z koszyka wywróco- 
nego dnem do góry, w ładnym las: 
ku, gdzie poczekawszy na powiązanie 
uprzęży i podzieliwszy się wrażenia: 
mi, bez szwanku dojeżdżamy na 

w ołtarzach, : 

  

dzonego do szcżęśliwego końca. 
„Ale troszki deszczu na jarzyny 

niechajby popzdało, ze wszystkim 
już ziemia zsechszy, zeskaliwszy się 
że prosto dudni, spali ta słonca na 
czysto musi”... pomrukują wiecznie 
niezadowoleni rolnicy, „choć grzech 
mówić, piekna żyta tego roku, okro- 
pienstwo jakie snopy ciężkie, choć 
wicsna była obojętna, a zima ze 
wszystkiem drenna, dla tego dał Pan 
Bóg, żeb naród nie głodował... Chaj- 
by tylko z temi podatkoma do jakie- 
go paradku dojści i żeb takiego pi- 
janstwa nie rozprowadzali, a to życcia 
już prosto nie ma za to wódkol Ci 
to panoczku może tak być, że Rząd 
znaczy sie, potrzebuje, żeby naród 
pił, bo z tego pieniędzy clongnie? 
Zdajsie mnie, tylko żuliki mnożo sie 
i więcej nic, aż patrzeć przeciwnie; 

(7 miasteczku, ot jak widzisz, i kacza 
sie od ściany do ściany, dobrze jak 

  
Lewidan, dziedzictwa Wańkowiczów, 
dziś miłego letniska, gdzie skrzętna 

| właścicielka p. Wierusz: Kowalska go- 
| ści grono letników. 

Więc to co zwykle na wsi: ładne 
dzieci, rasowe psy, zmęczone koniki, 
zwózka żyta wyborne wędliny, mleko 
kwaśne, maliny muchy! (Dużo much, 
za dużo, ale za fo niema pcheł i ko- 
marów)i Lipy, piękne stare lipy. 
Człek siedzi cały dzień, nic nie robi, 
nie czyta i nie piszel O rozkoszyl 
Gada o byle czem i ile chce, odpo- 
czynek znakomity. W niedzielę je-   
  

boleśnie, jak tę ziemię nieszczęsną... 

organy... a tam widnieją szaro-grana- 
towe lasy za Wilją... w Litwiel W in- 
nym krajul Za granicą! Coś potwor- 
nego, co mózg i serce rozdziera tak 

Fle organy tak słodko grają, w czer- 
wonym, gotyckim kościołku, ccienio 
nym  prześlicznemi, jak modlitwa 
modrzewiami, z poetycznym cmenta- 
rzem opodal, i miłą plebanją, utuloną 

w kwieciu, gdzie siostra księdza, na- 

uczycielka szkoły powszechnej, przyj» 
muje gościnnie śniadaniem. 

miejsce, gdzie oddajemy się już do ' nie zawali sie gdzie pod kotuchiem. 

  Wzorowa czystość i porządek ko- 

następnego dnia niezmąconej rozko- IA wojny panoczku nie będzie? Ot, 
szy wiejskiej niedzieli. 

Ze wzgórza widać dwory i dworki 
gąsto tu osiedli ludzkich, gleba do- 
bra, urodzaje ładne, sprzątają już ży- 
ta, tu kończą, tu w połowie... Ciężkie, 
ważkie tego roku ziarno, „musi 
chleb stanieje”—mówią ludzie widząc 
oczami marzenia wszystką dobroczyn- 
ność tej perspektywy. Urodzaj to ul- 
ga, to odetchnięcie z kłopotów, to 
zadowolenie, że praca nie poszła na 
marne, to duma z dzieła doprowa- 

  

| Buożesz Ty mójl Żeby nie ta ichnia 
"granica (żeby jo cholera), tych litwi- 
| Rów, żeby nie podatki, i nie ta wód: 
ka, i że bardzo wiele tych papierów, 

(rozporządzeń z kancelarji nasyłają, 
jto, dlaczego, mic sobie, dobrze w 
Polszcze żyć można... Ale ta ziemia 

| go w Sejmie uchwalili, to nasza bę- 
„dzi?... Znaczy nie nadzialy pėjdo, 
wiadomo... aj żeby mnie ta łoneczka 

  

j go kole mogilniku”... (Z rozmów oko- 
licznych), Н, В J 
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Poznajmy naszych 
spółobywateli. 

Uważając, że warunkiem siły Rzecz- 
pospolitej Polskiej jest pozyskanie 
szczerej dla niej życzliwości wszyst- 
kich wgarniętych w granice państwa 
narodów; w przekonaniu, że bez- 
względną ich lojalność zdobyć moż- 
na tylko wówczas, gdy Polska stanie 
Się  krzewicielką postępu i kultury 
śród t. zw. „mniejszości” bez wszel- 
kiego dążenia do wynarodawiania ich 
— pragniemy zapoczątkować w „Kur- 
jerze” prace nad poznawaniem na- 

Abd-el-Krim przesłał do Paryża warunki 
pokojowe. 

Ż Paryża donoszą: Abd:el-Krim, jak zapewniano dzislaj w kołach po- 
litysznych, przesłał już do Paryża i Madiytu warunki pokojowe. Urzędowo 
tej wiadomości dotąd nie potwierdzono, lecz na Quai d'Orsay oświadczo” 
no dziennikarzom, że p. Briand zape wne zwoła na jutro konferencję pra*, 

sową, by udzielić wyjaśnień o wydarzeniach marokańskich. Nie ulega 
jednakowoż wątpliwości, że na dzisiejszej naradzie grup socjalistycznych 
z Premjerem P. Painlsvė omawiane były wyderzenia marokańskie, a 
putowani domagać się mieli, by rząd francuski 
pozycje pokojowe Abd:el-Krima, jeśli 
kowane. 

Krasnoarmiejcy i   szych spółobywateli. Białorusinów, 
Litwinów, Żydów, spółmieszkańców 
tego kraju. 

Starać się więc będziemy dawać ' 
czytelnikom „Kurjera* obraz tego, co, 
owe narodowości myślą, mówią, cze- , 
go pragną. Dotąd społeczeństwo pol: ' 

* skie nie zna ich prawie. A ta znajo- 
mość bywa przyczyną nieporozumień, 
mącących życia wewnętrzne państwa. 

Korzystając z tego, że wciąż jesz-. 
cze aktualną jest sprawa porozumie- 
nie rządu p. Wł. Grabskiego z poli-, 
tycznymi przedstawicielami żydów, 
„Kurjer Wileński" pragnie dowiedzieć 
się, co o tym akcie myślą tutejsi, 
działacze źydowscy. 

Próba ankiety, którą dziś rozpo- 
czynamy, dając głos dr. Szabadowi, 
będzie pierwszym krokiem ku reali | 
zacji naszych zamierzeń. Chodzi tu j 
nie o formalne, ale o porozumienie | 
rzeczywiste. Red. | 

0 porozumienia polsko-żydowskiem. 
Rozmowa 1 d-em G. Szabadem, 
Leader demokracji żydowskiej rad 

jest wyłuszczyć współpracownikowi 
„Kurjera Wileńskiego” pogląd swój 
na istotę porozumienia. Zaznacza jed 
nak, że nie będzie mógł tego uczy- 
nić w sposób wyczerpujący, albowiem 
już za niespełna godzinę wyjeżdża on 
na wywczasy letnie zagranicę. 

O porozumieniu polsko żydow- 
skiem d-r Szabad wyraża się mniej 
więcej temi słowy: > 

— Stosunek mój do Koła Zydow- 
skiego jest negatywny „Koło” bowiem 
nie reprezentuje szerokich mas spo- 
łeczeństwa naszego. Pozatem kto wie 
czy dla „Koła” nie ma większego 
znaczenia list ministra Skrzyńskiego 
do p. Sokoła w sprawie pozytywne- 
go stosunku rządu polskiego do sjo- 
nizmu, aniżeli rozwiązanie kwestji ży- 
dowskiej tutaj na miejscu. Nie zwa- 
żając jednak nato, byłoby bardzo po- 
żądanem, ażeby nastąpiło istotne po- 
rozumienie pomiędzy społeczeństwem 
polskiem a żydowskiem. Nie mogę 
ukrywać swego sceptycyzmu w sto- 
sunku do porozumienia. [Trudno bo- 
wiem uwierzyć w szczerą intencję 
twórcy „paktu” p. Stanisława Grab- 
skiego. Zresztą czas pokaże jak wy- 
glądać będzie realizacja porozumie: 
nia. 

Demokracja żydowska ciągnie da- 
lej nasz szanowny rozmówca — do- 
maga się jedynie urzeczywistnienia 
konstytucji, t. j. realizacji równoupraw= 
nienia Żydów. Zadośćuczynienie słusz- 
nym postulatom Żydów niewątpliwie 
przyczyni się do podniesienia dobro: 
bytu i prestigu państwa. 

Znaczny jest udział Żydoów w 
rozwoju przemysłu polskiego. Jeśli 
przed wojną Łódź była w stanie kon- 
kurować z Moskwą, to we Iwiej czę- 
ści jest zasługą Żydów polskich. 

Jak Żydzi w normalnych warun- 
kach potrafią pracować w dziedzinie 
nauki i z jakim pożytkiem dla kraju, 
niechaj świadczą o tem Niemcy. 

Mamy tutaj w  Wileńszczyznie 
świetnie postawione szkolnictwo ży- 
dowskie, którego może jedyną „wadą” 
jest to, iż językiem wykładowym 
jest żydowski. Szkolnictwo to winno 
być utrzymywane całkowicie przez 
państwo. 

Zniesienie wszelkiego rodzaju o- 
graniczeń i przejęcie się ze strony 
władz administracyjnych i społeczeń:- 
stwa duchem istotnego równoupraw- 
nienia wszystkich obywateli bez róż 
nicy wiary i narodowości — oto 
pierwszy krok do porozumienia ze 
szerokiemi masami żydowskiemi. 

Jako obywatele Polski — z całym 
naciskiem podkreśla p. Szabad — 
Jesteśmy narówni z innemi zaintere- 

ani w mocarstwowem stanowisku 
olski. 

Stosunek nasz mógł być nega- 
tywnym do poszczególnych rządów, 
ale nigdy do państwa, jako takiego. 

miesznym wprost jest zarzut, do- 
tyczący naszej „nielojalności”. 

Istotnie był czas, gdy pewna część 
społeczeństwa żydowskiego w naszym 
kraju była gorącą zwolenniczką Wiel: 
kiego Księstwa Litewskiego. Narówni 
z polskimi „Krajowcami”, pragnęliśmy 
także aby nastąpiła unja  Pol- 
ski z Litwą. | kto wie, czy przy 
urzeczywistnieniu tej koncepcji nie 
wyszła by na tem lepiej zarówno 

Abd-el 

de 
bezpośrednio oglosil pro- 

one zostały już rządowi zakomuni- 

t. p. w szeregach 
-Xrima. ° 

„Daily“ Telegraph" w korespondencji z frontu marokaūskiego stwier- 
dza, iż w armji Abd:el Krima służy szereg bolszewikėw mahometan z armji į 

wojskowych Turków i Niemców, 
legji cudzoziemskiej 

sowieckiej, kilku wysokiej 
zbiegli z francuskiej 

rangi którzy 
(gdzie wstąpili po zajęciu Nad- 

renji) i dostarczyli powstańcom cennych wiadomości o sytuscji wojsk fran- 
cuskich. 

  

      

Przegląd prasy. 
Obszarnicy przyznają iż polityka polska na Ziemiach Wschod- 

dysław 

„Warszawianka"* porusza dotych- 
czasową politykę polską na Ziemiach 
Wschodnich. 

Niestety, Polska rdzenna nie zdo- 
lala zorjentować się w stosunkach kre- 
sowych I popełalilśmy już na Kresach 

że nawet wówczas, gdy mamy najle 
pszą wolę poprawienia stosunków i 
zdobywamy się na wysiłek, mający 
pchnąć sprawy Kresów Wschodnich na 
inne tory, zgodne z interesem państwo- 
wości polskiej, popełniamy nowe błędy, 
lub pozwalamy sobie na luksus nie- 
bezpiecznych doświadczeń w rodzaju 
utrakw zacji szkół w okręgach z ludno- 
ścią mieszaną. 

Co do błędów popełnianych w 
administracji Ziem Wschodnich — to 
zgoda! Lecz na Bogal czy zaspoko 
jenie elementarnych potrzeb kultu. 
ralnych ludności obcojęzycznej jest 
również błędem! Błędem może jest 
niestosowanie się naszych urzędni 
ków szkolnych do istniejących ustaw 
językowych i arbitralność ich w sto- 
sunku do mniejszości narodowych. 

Dalej czytamy: 
Ale pomimo to wszystko trudno 

było przypuszczać, że w polityce kre- 
sowej możemy posunąć się jeszcze da- 

1 а0 tego. 
Niczem innem tylko samobėjstwem 

z punktu widzenia interesu narodowego 

Sejm ustawy rolnej, obejmującej ró: 
wnież | Kresy. Tylko zaślepienie, dziwne 
I niezrozumiale, w utmosferze partyje 
nictwa wynikłe i zupełna nieznajomość 
stosunków na Ziemiach Wschodnich 
mogła podyktować przepisy tej nie- 
szczęsnej ustawy w stosunku do Ziem 
Wschodnich. 

Ustawa ta jest szczególnie niefor- 
tunna, bo burząc dotychczasową ostoję 
polskości na obszarach wschodnich, 
wznieca jednocześnie zarzewie niena- 
wiści plemiennej tem głębszej, że 
wchodzi tu w grę ziemia-karmicieika. 

A więc reforma 
niem cbszarnikow 

wowanie tego „samobójstwa ”l 
że latyfundja ziemiańskie na Zie- 
miach Wschodnich są ostoją ре!- 
skości, to wiemy; ale jakiej polsko- 
ści? Monarchicznej, społecznie wstecz- 

stwie, kasztelaństwie i t, d., o cało- 
waniu rąk „jaśnie pana” przez chło” 
pa, o pańszczyźnie i t. p. historycz- 
nych dobrodziejstw społacznych. 

Reforma rolna może — przy u- 
miejętnem 4 uczciwem przeprowa- 
dzeniu jej — uczynić z mniejszości 
narodowych Ziem Wschodnich b. 
dobry typ obywatela polskiego, lo- 
jalniejszego niejednokrotnia od ob- 
szarnika. 

Obawiamy się, że w imię rzeko- 
mej obrony tej szumnie nazwanej 
„ostoi polskości” obszarnicy będą 
sabotować reformę rolną, jak to już 
nieśmiało przebąkujął Lecz pamię- 
tajcie panowie ziemianie, że to wła- 
śnie będzie tem „samobójstwem”, 
którego się „obawiacie”. 

„Robotnik" porusza chorobę prze- 
mysłu. Wysuwając konieczność roz- 
szerzenia naszego przemysłu, gdyż 
ze względów geograficznych musimy 
pod tym względem dorównać sąsia- 
dom, organ P.P.S. konkluduje: 

A EA 

    

  

Wreszcie na zakończenie dodaje 
nasz interlekutor: 

— Porozumienie polsko — żydow- 
skie nie powinno być skierowane 
przeciwko innym mniejszościom na- 
rodowym. 

solidacji wewnętrznej. 

się niewątpliwie do podniesienia kra*   Polska, jak i Litwa. Wyrok w tym 
wypadku należy do historji. czym jak i kulturalnym, TLG 

liczne błędy, które mścić s'ę muszą na ; 
naszej przyszłości. Fatum chce jakieś, | 

lej, aż do samobójstwa, ale doszliśmy 

I państwowego jest uchwalenie przez į 

rolsa jest zda: | 
samobójstwem? 

Trudno doprawdy o głupsze e 
05 

nej, żyjącej marzeniami o stolniko- 

Siła Polski tkwi właśnie w kon-! rady zw. 

ju zarówno pod względem gospodar- į 

„nich obfituje w błędy. — Latyfundja ziemiańskie — ostoją 
 monarchizmu | reakcji. — Przekręcone pojęcie samobójstwa 
politycznego. — Choroba przemysłu poisklego. — Ś p. Wła- 

Rabski. 

Н Przemysł w Polsce to jedna 7 nėj- 
i smutnlejszych kart naszego życia. Jest 

on nawskroš przežūrty sobkostwem, 
duchem prywaty, gangreną lichwy, nie- 

i nasyconą żądzą szybkiego zbogacenia 
į się kosztem Innych. Tu trzeba grunto- 
1 wnie wykorzenić dzisiejsze zwyczaje i 
3 obyczaje. pinów przemysłowców, całe 

ich „nastawienie* duchowe, jeśli ma 
nastąpić uzdrowienie chorego przemy- 
słu. W tym kierunku działać winna o- 
pinja publiczna I Rząd. Gdyby zaś to 
nie odniosło skutku, co jest więcej niż 
prawdopodobne, to stanęlibyśmy wobec 
faktu bankructwa przedsiębiorstw pry- 
wstnych, które sią rzeczy musi pocią- 
gnąć za sobą przejście w coraz wię- 
kszym zakresie do form gospodarki 
państwowej, oraz społecznej. 

Tak czy Inaczej, obecny stan rze- 
czy w przemyśle długo tak trwać nie 
może | nie powinien. Nie może tem 
dłużej trwać obecny stosunek Rządu do 
sprawy przemysłu w Polsce. Atak na 
złotego uwydatwił tę sprawę w całej 
doniosłości i grozie. Atak odparto, ale 
Niemcy mogą go często wznawlaė, bi- 
jąc w najsłabszą stronę Polski — jej 
chory przemysł. 

W nocy z czwartku na piątek 
zmarł w Warszawie po kilkumiesię- 
cznej chorobie Władysław Rabski, 
poseł na Sejm i długoletni wspópra- 
cownik prawicowego „Kurjera War- 
szawskiego“. 

O działalności politycznej i pu- 
'blicystycznej zmarłego, pisze „Robo- 
tnik“: 

  
Wł. Rabski był niewątpliwie bardzo 

zdolnym publicystą a bezwzględnie 
najzdolniejszym z pośród zespołu re 

\ dakcyjnego „Kurjera. Warszawskiego”. 
Rabski był też cenionym | względnie 

teatru, jakoteż į bezstronnym znawcą 
i dobrym mówcą. 
į Ale w walce politycznej z przeci: 
i wnikami nie przebierał w środkach. 
i Jego „Kartki ulotne* to przeważnie 

pźszkwile, pisane raz na zimno, raz na 
gorąco a nacechowane zawsze jedną 
jedyną myślą — obrony reakcji we 
wszelkiej postaci. Nie było niegodzi- 

} wości, którejby nie osłaniał swem pió- 
rem, gdy szło o walkę z demokracją 
1 socjalizmem. 

Za młodu postępowiec, skończył 
jako krańcowy, fanatyczny sługa reakcji. 

Bez komentarzy! 

Z Chin. 
Mocarstwa zrzekają się prawa 

eksterytorjalności. 

RYGA. 1.VI). (tel. wł.) Z Waszyng- 
įtonu donoszą: rząd St. Zjednoczo- 
nych oficjalnie komunikuje, iż dostał 

„zawiadomienia od wszystkich mo- 
|carstw o zgodzie na zwołanie konfe: 
'rencji w sprawach chińskich, na kon- 
ferencji tej mają być zlikwidowane 
prawa eksterytorjalności wielkich mo- 
carstw w Chinach. 

  

  

  

  

Walka marynzrzy z angielską 
policją w Szanghaju. 

RYGA. 1.VilI. (tel. wł). Z powodu 
zamknięcia związku marynarzy chiń- 
skich urządzono demonstrację. Ds- 
monstranci marynarze w liczbie 200 
ludzi ze sztandarem ruszyli przez 
dzielnicę cudzoziemską do sztabu 
armji Tsan-Tso-Lina z żądaniem na*' 

lokalu ; tychmiastowego otwarcia 
związku. Policja angielska zaatako- 
wała demonstrantów 'w 1ezultacie 
dużo rannych. Sztandar skonfisko- 

„wano. 
| Aresztowano wiele marynarzy 
jlecz później ich zwolniono. W Chiń« 
skiej części miasta zdwojono patrole. 

Związek jednak otwarto, 

RYGA 1. VIII. (tel. wł.) Protest 
zawodowych oraz groźba 

'sstrejku marynarzy we wszystkich 
Nie krępowany rozwój poszcze- jtow. okrętowych, wpłynęły na-to, że 

gólnych kultur narodowych przyczyni į związek marynarzy został znowu ot- 
warty. Komendant garnizonu powie- 
dział że zamknięto związek maryna- 
rzy tylko wskutek nieporozumienia, 

' Z kraju i zagranicy. 
Z całej Polski. | 

Choroba Stefana Żeromskiego. 

Znakomity pisarz Stefan Zerom: ; 

ski, przebywający cbecnie w Konstan= | 

cinie pod Warszawą, w ostatnich | 

dniach poważnie zaniemógł. "ai 

zdania lekarzy stan chorego nie bu*; 

„dzi dotąd obaw. į 
i 

i Straszna katastrofa lotnicza w ł 

i Warszawie. 2-ch lotników zgi- 
į nęło. | 

Onegdaj rano dwuch lotników 
psdło ofiarą strasznej katastrofy. Na 
dwupłatowcu „Breguet” wzniósł się 

„porucznik Fijałkowski i pilot Czech, 
August Heindler, który miał. wypró- 
bować spadochron angielskiego sy- , 
stemu Guardian Angel, w celu przy-, 
gotowania w czasie tygodnia lotni- 
czego pokazów ze spadochronem. 
Niestety, kiady Heindler usiłował roz- 
winąć spadochron, linki zaczepiły się 
o ster samolotu, uniemożliwiając por. ' 
Fijałkowskiemu kierowanie aeropla: ; 
nem, który z wysokości 1000 metrów 

zaczął z piorunującą szybkością spa- 

d:ė, Nie dosięgnąwszy jeszcze ziemi 

ssmolct zapalił się i płonąc już, 

zdruzgotał się na podwórzu szpitala 

Ujazdowskiego. 
Z pod rozbitego aparatu wyciąg 

nięto zwęglone zwłoki cbu lotników. 

Kredyty budowlane. 

Do dnia 29 lipca włącznie Bank 
Gospodarstwa Krajowego przyznał w 
Centrali na cele budowłane 119 po- 
życzek na sumę 10.354 tys, zł; Od- 
działy Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go we Lwowie, Krakowie i Poznaniu 
wydały do tej chwili 40 pożyczek na 
sumę 3.062 tys. zł. 2 

Ogółem na ożywienie ruchu bu- 
dowlanego wydał Bank Gosp. Krajo- 
wego do chwili obecnej T5 pożyczek 
na sumę 13,4 miljon. zł. 

Ostrzeliwanie pociągu. 

W. czwartek około godz. 7 ej wieczo- 
rem, gdy pociąg oscbowy Ne 497, 
idący z Warszawy do Gdańska, zna- 
lazł się w pobliżu Wawra, nagle ро- 
cząły trzaskać szyby wagonów. Wśród 
podróżnych, zasypywanych odłamka- 
mi szyb, powstał popłoch. Gdy służ- 
ba pociągowa rzuciła się do okien, 
spostrzegła, iż z mknącego w oddali 
samochodu padają strzały, 

Gdy zatrzymano się w Wawrze i 
O zsjściu zawiadomiono zawiadowcę, 
ten natychmiast zaalarmował miejsco- 
wą policję. Wydano szybkie telefo- 
niczne zarządzenia licznym posterun- 
kom na drogach, aby tajem.iczy sa- 
mochód zatrzymano. Rzeczywiście, 
wkrótce potem udało się Samochód 
zatrzymać. 

„astano w nimy trzech mężczyzn 
i niewiastę. Wszyse) niezwłocznie zo 
stali aresztowani. 

W urzędzie policyjnym stwierdzo- 
no, iż pasażerami są: Henryk Pflanc, 
tapicer kolejowy, zamieszkały przy 
ul. Marszałkowskiej Ne 40, żona jego 
Antonina, Roman Pflanc, zecer, za- 
mieszkały przy ul. Krak.-Przedmieście 
Ne 6, oraz Stanisław Mroczkowski, 
podający się za mieszkańca gminy 
Bielany. Przy ostatnim wykryto brow- 

Z jakiego powodu towarzystwo to 
ostrzeliwało pociąg, narazie nie wy- 
jaśniono. 

Z zagranicy. 
Nowa waluta na Węgrzech. 

Węgierskie ministerstwo finansów 

i bank emisyjny porozumiały się о- 

statecznie co do zaprowadzenia szy- 

linga angielskiego, jako jednostki 

monetarnej na Węgrzech. Równo- 

cześnie z przeprowadzeniem tej re- 

formy zostanie zaprowadzony swo" 

bodny handel walutami i dewizami 

na giełdzie budapesztańskiej. Stanie 

się to zapewne w listopadzie b. r. 

Rada Banku Narodowego postanowi- 

ła wprowadzenie akcji banku do 

sierpnia na giełdy budapesztańską i 

londyńską. Fkcje mają być sprzeda” 
wane po kursie emisyjnym. (ATE). 

  

  

  

  

Teatr Letni. 
„Cnotliwa Zuzanna” operetka Gil- 
berta, Występ gościnny pp. Celińskiej 

: i Wołowskiego. 

Nielada zadanie wytknął sobie p. 
Wołowski, gdy występując gościnnie 
jako reżyser, zdecydował się w nie- 
spełna tydzień wystawić „Cnotliwą 
Zuzannę*. Operetka Gilberta .to nie 
jakiś pół-wodewil w rodzaju „Za о- 
ceanem*. To kompozycja muzyczna 
i sceniczna, nastręczająca miejedną 
do pokonania trudność nawet wów 
czas, gdy soliści mają cząs na dobre 
opanowanie swych partji, a chóry na 
należyte ześpiewanie się. Nie znaczy 
to, by utwór był dla słuchacza tru- 
dny. Przeciwnie: „Cnotliwa Zuzanna” 
należy niewątpliwie do operetek naj- 
melodyjniejszych. Ale nie wszystko, 
co łatwo wpada w ucho, jest też do 
wykonania łatwe. 

To też za prawdziwy majstersztyk 
reżyserskiej roboty uważać można 
wczorajsze przedstawienie. | niezale- 

jżnie od popisu aktorskiego, p. Wo- łowskiemu należy si rzedewszyst- 
kiem brawo, jako ašaras > 

e p. Celińska celuje w roli Zu- 
zanny — nie dziwota. Partja leży w 
jej głosie, rozporządzającym skalą 
niebywale rozległą; a sama rola — 

, wybornie opžhowana — przystaje do 
temperamentu tej zwinnej, żywej; 
inteligentnej artystki, Trudniej zrozu: 
mieć, jak dali sobie radę ci, którzy, 
po raz pierwszy występując w „Cno= 
tliwej Zuzannie”, zdołali w tak krót- 
kim czasie nietylko nic nie zepsuć, 
ale przeciwnie — oddać lekko i z 
humorem odtwarzane postacie. Pp. 
Kosińska, Piwiński, Brusikiewicz, Ma- 
rjański grali z całą swobodą, nie 
zdradzając nawet premjerowej tremy. 

Na szczególną uwsgę zasługują 
chóry, brzmiące doskonale, <© do- 
wodzi umiejętnego dobrania głosów, 
jako też sumiennej pracy korepety- 
tora. P. Wiliński panuje nad całością 
tak, że skromny komplet orkiestry i 
chóru prawie nie daje się odczuwać. 

„Cnotliwa Zuzanna” zasługuje na 
to, by długo ściągała do Teatru Le* 
tniego tłumy, (b).   ning wraz z nabojami. 

    

Niedziela 
Dz4ś—N. M. P. Anielskiej. 
Jutro—Znalez.rel.św. Szczepana 

    

  

    
Ž Wschód słońca— g. 3 m. 57 

Sierpnia Zachód  „ —g.7m 24 

MIEJSKĄ, 
— 

— Zabójczy kurz! Miasto nasze 
tonie w chmurach kurzu w suszę. 
Stragany z owocami, produkty spo- 
żywcze wszelkie, rozłożone na brud- 
nych płachtach w pyle rynków; na 
brzegach chodników nęcą w specjalny 
sposób przechodniów! 

Zamknięcie plaży. Arystokra- 
tyczny klub szlachecki zniósł przej 
ście koło placu tenisowego pozwa: 

„lające liczaym rzeszom dziatwy wy” 
grzewać się na słońcu w piasku pla: 
ży nad Wilejką. Prawda, że cošį 
kolwiek starsze nagusy, ich rozma-| 
mane mamy, i pijani ojcowie, Po 
których na górze klubowej co dzień 
sprzątać trzeba było butelki, nie byli 
ozdobą tej uroczej miejscowości. 
Wogóle krzaczki tego pagórka stały 
się ulubionem miejscem tak namięt- 
nych flirtów, że zdawałoby się, iż 
jest to gaj Afrodyty a nie stateczny 
park, poważanego i bogobojnego 
klubu filarów ziemiaństwa. 

Może więc rozporządzenie słuszne, 
File plaży dla dzieci szkoda, była tak 
odpowiednial  Proszono podobno 
prezydenta Bańkowskiego, by zarzą- 
dził zbudowanie mostku z ogrodu 
Bernardyńskiego, co by ludności       

  

  

KRONIKA. 
zarzeczcej skróciło znakomicie drogę 

i pozwoliło dziatwie wygrzewać się 
na słońcu w piasku. Ale odrzekł 

(s0dobno) „A cóż to mnie obchodzi?” 
dobry Ojciec miasta, ani słowal 

ŻYCIE URZĘDNICZE. 

— Egzaminy dla urzędników. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wydało okólnik do województw, aby 
przystąpiono do ukonstytuowania 
komisji egzaminacyjnej dla kandyda- 
tów na stanowiska trzeciej kategorji 
w państwowej służbią administra- 
cyjnej. Ustanowiona lista przewod- 
niczących i komisarzy egzaminacyj- 
nych przedstawiona zostanie Mini- 
sterstwu Spraw Wewnętrznych. (ATE) 

Sposób zaliczenia czasu 
służby wojskowej do wysługi 

| emerytalnej. Prezydjum Rady Mi- 
nistrów, aby uchylić  wątpliwościi 
wyjaśnia sposób zaliczeń do wysług, | 
emerytalnej czasu służby wojskowej 
odbytej podczas wojny. Czas spę* 
dzony przez byłych funkejonarjuszów 
oraz zawodowych wojskowych byłych 
państw zaborczych w czynnej służbie 
wojskowej w wojnie Światowej na: 
leży zaliczać podwojnie, o ile prze: 
pisy byłego państwa zaborczego na 
to zezwalają i o ile polska ustawa o 
zaopatrzeniu emerytalsym nie za 
wiera ograniczeń. To samo odnosi 
się do odbytej w czasie wojny służby 
w zaborczych formacjach wojskowych,    
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względnie na terenach okupowanych 

przez wojsko (civil komissariat, Mili: 

tar general Gouvernemant,  Krejse- 

mando itp.) Służba w wojskowych 

formacjach polskich, powstałych na 

obszarach byłych państw zaborczych 

może być tylko wówczas w powyższy 

sposób zaliczona, o ile ts formacje 

uznane były przez byłe państwa za: 

borcze za części składowe ich armji. 

Służba w byłym zaborze rosyjskim 
może być zaliczona podwójn'e do 

dnia 1-go listopada 1917 г., w zabo- 
rach austrjackim 
listopada 1918. Czas służby spę- 

dzony po powstaniu państwa polskie- 

go podczas minimalnej wojny w woj- 

sku polskiem, względnie w uznanych 

przez państwo wojskowych forma- 

cjach polskich, zalicza się podwójnie 

zawodowym wojskowym, pojedyńczo 

zaś funkcjonarjuszom państwowym. 

Czas przebyty w niewoli o ile do- 

statnie się do niej nastąpiło bez wi- 

ny danej osoby należy zaliczać po- 
jedyńczo. (ATE) 

— Potrącenie nadwyżki zali 
czek udzielonych urzędnikom 

państwowym w listopadzie 1923 r. 

Rada Ministrów na posiedzeniu w; 

ddiu 25 kwietnia 1925 r. uchwaliła | 

potrącenie w sześciu sobie na- 

stępujących ratach a nad- 

syžki zeliczki, przyznanej urzędnikom 

państwowych w listopadzie 1923 r. 

na poczet dopłaty należnej z uwagi 

na wejście w życie ustawy o upo- 

sarzeniu funkcjonarjuszów paskos: 

wych. 
Ministerstwo Spraw. Wewn. wy 

dało okólnik do województw zarzą- 

° dzając wykonanie powyższej uchwały. 

W okólniku nadmieniono, że kwoty, 

wypłacone w swoim czasię w mar- 
kach polskich, mają być przeliczone 

na złote polskie według odnośnych 
przepisów. (ATE) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 
ннн 

— Strejk. W kine „Piccadilly“ 

wybuchł wczoraj w godzinach popo" 

łudniowych strajk pracowników na 

tle ekonomicznem. Przebieg strejku 
spokojny. Ekscesów nie było. 

Z PROWINCJI. 

— Wściekłe psy. Ludzie przy- 
bywajacy ze wsi, z okolic Wilna, ©- 

    

    
    

   

  

   

Reklama 
to potega. 

pod 

Reklama prowadzi 
do zwycięstwa. 
  

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

w przychodni przyjmują lekarze specjaliści: 
oczu 1—2!/2; 

  

Dom Handlowy 

F. Mieszkowski 
Sp. z ogr. odp. 

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

POLECA: 

we i zagraniczne. 
mowe. 

rancją wszelkie 
palt i futer. 

boty stolarskie. Meble 

tapicerska. 

    

i pruskim do 1-go | 

wy 

  

w dziale manufaktury 
Świeżo otrzymane towary damskie i męskie, 

Palta męskie gabardinowe 
Palta damskie gotowe i 

Własna pracownia krawiecka wykonuje pod gwa- 
zamówienia. Przeróbki ubreń, 

w działe meblowym 
Stale duży wybór różnych mebli. 

Łóżka żelazne od'najtańszych do najdroższych. 

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

jowym i pocztowym. ligowe warunki. 

powiadają o licznych wypadkach pe- 
kąsania psów przez wściekłe, bez- 
domne stworzenia, wzłęsające się 
po polach. Zzgłodzone, szkielety 
čhwieją się na łapach błądzą nie- 
szczęśliwe zwierzęta, ofiara ludzkiego 
niedbalstwa czy okrucieństwa. Że też 
się nie przespaceruje policja po tych 
miejscowościach, by postrzelać nie” 
bezpieczne okazy. 

NADESŁANA 

— Złoty medał za obrabiarki 
(drzewne. Jak nam donoszą, otrzy” 
{ та!у Zjednoczone Fabryki Maszyn 
Tow. Ake. „Unja” dawn. С. Blumwe 
ji Syn w Bydgoszczy na wystawie te- 
jgorosznej Przemysłu i Rolnictwa w 
, Grudziądzu najwyższą nzgrodę wielki 
izłoty medal Ministerstwa Przemysłu 
fi Handlu ze swego wyrobu traki i 
inne obrabiarki do drzewa. Jest to 
najstarsza i największa firma polska 

iwyrabiająca maszyny do obróbki 
jdrzewa i eksportująca swe wyroby 

'* zagranicę. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

| 
| 
| 

3 

W Wilnie. 
! — Przywłaszczył sobie złcty zega- 
rek wartości 20 zł. Busłśw lcek, (Jatkowa 
9). Poszkodowany Benedykt Taluminow 
(Syberyjska 13). ' й 

! — Podrzułek. Weczoraj o 'godz 20 
znaleziono niemowlę pici żenskiej pozosta- 
wione przez nieznaną kobistę u Aniell No- 

,sowiczówny (Garbarska 13). Dziecko ode- 
stano do przytulka Im. Dzieciątka Jezus. 

) — Podczas bójki, Jan Agiejcio (W. 
* Pohulanka 41) ugodził nożem w-bok Al- 
fonsa Pilczunowa (Uniwersytecka 8). Po- 
szkodowanego przewieziono do szpitala 
św. Jakóbb, 

' — Wybucht požar w mieszkaniu 
Azo Elžbiety (Niemiecka 8), wskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z prymusem. 
Pożar stłumiła wezwana straż ogniowa. 

— Kradzieże. 31 ub. m. niewykryci 
| złodzieje skradli 228 zł. gotówką Kacowi 
Zaarachowi, (Stefańska 2). 

| — Z zamkniętego kosza Anny Kuźmi- 
ny -(Wileńska przytułek dobroczynności), 
Labno (Dobroczynna 6), skradł 70 zł. go- 
tówką. 

— Kazimierz Koszczyc (wizś Barano- 
wilcze pow. Wołożyńskiego), zameldował o 
kradzieży w pociągu nr. 312 walizki z Ые- 
łizną I'książkami ra sumę 250 zł. 

— Z wozu Władysława Tardszkiewicza 
(Wieś Gulbiny pow. Wileńsko-Trockiego), 
skradziono prześcieradło i 5 zł. gotówką. 
Sprawcę Annę Nejszo (Nowogrodzka 124)   

Mikołajowi Noda z Białej Waól pod - 
nem. Aresztowano lndrysa Judela (Kozla 3). 

— Z kieszeni Petroneli Taraszkiėwicz 
ze wsi Dziewianiszki skradziono w pobliżu 
Hali miejskiej 50 zł. 

— W nocy na 24 ub. m. nieznani zło- 
dzieje skradli bieliznę, ubrenie | gotówkę, 
na ogólną sumę 2000 zł. obywatelowi ru- 
muńskiemu Michajowi Uljanow!, mieszkA- 
jącemu w namiocie na brzegu rzeki Wilji 
w Wliejce. Michaj jest kotlarzem I trudzi 
się wyrobem drobnych naczyń kuchen 
nych. Dochodzente w toku. (1) 

  

  

  

  

Teatr i muzyka. 
— Ostatnie występy Aleksandra 

Zelwerowicza. Dziś w Teatrze Polskim 
odbędzie się ostatni występ naszego cenlo- 
fiego gościa Al. Zelwerowicza, który odtwo- 
rzy nader komiczną postać zdzieciniałego 
arystokraty w komiczrej krotochwili „Ciem- 
na Plama“. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro Te 
atr Polski występuje z widowlskiem mle- 
szanem, które możnaby zatytułować „Wie- 
czór Humoru I satyry”. Na przedstawienie 
to bowiem złoży się świetna farss „Wojna 
z żonami”, oraz kabaret artystyczny pod   nazwą „Zielona kaczka“ pod režyserją K. 
Wyrwicza. Usłyszymy wiąc aktualne kuple- | 
ty i piosenki, odbędzie s'ę przypinanie ak: į 
tualnych orderów, wiele niespodzianek, ; 
oraz podziwiać będziemy nowoczesne || 
klasyczne tańce. Wszystko to na wzór wśr- j 
szawskiego teatru „Quł pro quo". W wie ; 
czorze tym pierwszy raz po przyjściu do | 
zdrowia wystąpi Z. Grabowska, oraz Z. Ja- : 
roszewska (taniec i piosenka). 1. Jasińska, | 
K. Wyrwlcz, M. Godlewski, K. Kijowski, S. | 
Płonka=Fiszer i inni. Conferensierem bę: ; 

dzie K. Wyrwicz. į 

— Teatr Letni. Wczoraj, dzięki wy- ; 
stępom świetnych artystów pp. Celińskiej 
I Wołowskiego, wystświono po raz pierwszy | 

melodyiną operetxę „Cnetliwa Zuzanna”— ; 
Gilberta. Operetka ta, spodziewać się na- | 
leży, długo zatrzyma się na reperluarze 
Teatru Letniego. | 

Dziś | jutro „Cnotliwa Zuzanna”. 

Ruch wydawniczy. 
— „Kalturwiłie”. Wyszedł z druku 

Nr. 3-ci miesięcznika „Kulturwille*, orgźnu 

związku mniejszości narodowych w Niem- 

czech. Numer zawiera artykuły: o stosun- 
ku władz niemieckich do spraw mniejszoś- 
ci polskiej na Sląsku Opolskim, qG dyskusji 

w Sejmie pruskim w sprawach ošwlato- 

wych, oraz o ustawie autonomji kultural: | 

nej dla mniejszości narodowych w Estonii. 
W części informacyjnej znejdujemy 

wiśdomości o życiu mniejszości. polskiej. - 

duńskiej i serbo łużyckiej w Niemczech I 

niemieckiej w Polsce, Rumunji, Rosji i Cze- 
chosłowacji. 

Numer uzupełniają: 

  

przegłąd prasy, 

czą recenzja książki Ć. MorocuttEuropa 
u. d. volkischen Minderhelten) oraz drobne 
notatki. 

Adres redakcji i administracji Berlin, 
Charloterburg 4, Schuterstrasse 57 -dr. Jan 
Kaczmerek. 

Abonameat 1 dolėr kwartalnie. 

Rozmaitości. 
„Non capisco“. 

Berlińska gazeta „Vossische Zeitung“ 
przypomina—niebardzo uprzejmie—z po- 
wodu jubiłeuszu aitystki teatralnej Teresiny 
Gessner jej zdarzenie z przed 25 lat. Otóż 
po zawarciu trójprzymierza niemiecko - 
austrjacko-włoskiego, król włoski Humbert 
przybył do Berlina. Śród ceremonji przy- 
jęcia, urządzono z wielką pompą powitanie 
na placu Poczdamskim, gdzie Teresina 
Gessner wyrecytowała w języku włoskim 
poemat ku czci króla. Wykonała to tak 
wspaniale, że król po podziękowaniu zapy- 
tał ją, gdzie też nauczyła się języka wło- 
skiego, którym włada tak doskonale. Na to 
artystka popscwiejąc, odpowiedziała: „Non 
capisco” (nie rozumiem). 

    

    

  

  

Kącik humorystyczny. 
Według prawa. 

Jaś, doznawszy odmowy od posśżnej 
panny, o względy której dawno się ubie- 
gał. spotkał adwokata, przyjaciela 1 kolegę 
z ławy szkolnej. 

— Janku co tobie? zapytuje zacieka- 
wlony mecenas. 2 

— Przed chwilą odmówiła mi swej ręki 
ukochana, którą pragnąłem poślubić. 

— Więc cóż z tego? 
— Dla mnie to wyrok śmierci, 
— Mój drogi — rzekł sentencjonėlnie 

mecenas — taki wyrok bywa często lepszy 
niż dożywotnie ciężkie roboty. 

  

  

Ze sportu. 
Sparła-Makkabi 2:1 (0:0). 

W dniu wczorajszym drużyny klubów 
wileńskich przystąpiły do rozgrywek o pu- 
har Wil. O. Z. P. N. 

Los szczęścia wydarzył, iż w pierwszej 
grze spotkały się zawsze rywalizujące po- 
między sobą „Sparta” i „Makkabi*. 

Oceniając odpowiednio te zawody, 
wystąpiła w swym najlepszym składzie, 
„Sparta jak zawsze 1 na ten raz wystąpiła 
z 2 rezerwowymi: Bernatowicza zastąpił 
Niewiadomski, a Subocza — Jankowski M. 

O godz. 5 m. 30 rozpoczęły się gorącz- 
kowe poszukiwania sędziego, gdyż wiedząc 
o zaciekłej grze tych drużyn, jak również 

      

    

s O 150 Oko 

tylko ten 
kto zapamięta i zastosuje w praktyce te czt 

Tylko tglszenia w „ijjenze. Wileńskim 

zatrzymano. į 

— Tamże skradziono z wozu 10 zł. * kronika, bibliografja (wyróżnia się tu zwłasz dobrze znając zawsze szowin!stycznie uspo- 
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żyć może swe zyski 

doprowadzą do powyższych rezultatów. 

  

Wiinc, Wileńska 28, 

uszu, nosa I gardła 2—4; zębów 1 

    

    
15—3 

       
         

krajo 
I gu- 

na zamówienie.           

     

      

     Przyjmuje slę wszelkie ro- 
biurowe plerwszorzędnych fabryk. 

  

      
    
     
     

  

  
  

Choroby dziecięce od 10—11i 0d 3—4; choroby wewnętrz| 

—9; skórne i weneryczne 10—11 i od 2—3; 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłelowych. 

Gabinet Roentgena i elektre-leczniczy 

Jedno 
<iwgaz 

Wydawnictwo Biur 
Całkowity dochód ze sprzedaży Jednodniówki na rzecz Towarzystwa 

Obrony Przeciwgźzowej. 

    

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

chodzących w Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

Żądajcie wszędzie 

GAŻY TRUJĄCE” 
dniówka Wlieńskiego Oddziału Towarzystwa Obrony Prze. 

owej z liustracjami pod redakcją prof. Jana Muszyńskiego. 

  

Cena 1 złoty. 

ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 

  

ne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

nerwowe 11—12. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześ 

ne wanny, elektryczny maszż. Laboratorį 

a Reklamowego Stefana Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1. 

wietlėnie, elektrycz- 
um analityczne. 

6—6 

dnictwem 

  

sobioną publiczność, nie jeden z sędziów, 
należących do kclegjum sędziowskiego nie 
zgodził się sędziować. 

Po półgodzinnym poszukiwaniu, nare: 
szcie znaleziono p. Sznajdra, członka klu- 
bu „Makkabl", który też był dwunastym 
graczem swego klubu. W pierwszej poło- 
wie p. Sznajder nie zalicza ładnie strzelo- 
nej bramki przez Worotnickiego dla swych 
barw. Mimo to „Sparta* niezrażona wido- 
cznem jej pokrzywdzeniem przez sędziego, 
wciąż atakuje bremvę przeciwnika, lecz 
gwizdek na urojone przez sędziego „spa- 
icne*, nie pozwala wykorzystać paru pew- 
nych sytuńcji. 

W drugiej połowie „Makkóbi” przesta- 
wia swój skład i przechodzi paru ładnymi 
posunięciamt pod bramkę przeciwnika. 
„Sparta się broni zawzięcie, skupiając się 
przed swą bramką. W tłoku jeden z graczy 
„Makkab!” pada | krzyczy, jak to zawsze   

' 

ery zasady. 

Wilno 

  

Zgubileš | 
dowód osobisty, 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast 

roblą „Makkabiści* — „faul”, na co sędzia 
naturalnie dyktuje jedenastkę, gdyż inaczej 

: A nie może, wszak że | on jest „Makka- 
stą”. 

Nie zrażona straceniem jednego punk 
tu z tego karnego, a odwrotnie podniecona 
Sparta nabiera sił i przechodzi do ataku. 

i W 20 ej minucie drugiej połowy Jan- 
kowskł Z. przebija się przez obu obroń: 
ców I usadtwia piłkę w siatce „Makkabi”. 

i Podniecona zdobyciem bramki, Sparta 
wciąż atakuje przeciwnika i w 30-ej minu- 
cle, z winy Słockiego, Ksok strzela zwy- 
cięską bramkę. 

Pozostałe 15 minut Makkabi stara się 
wyrównować, Sparta zaś wynik ten utrzy- 
mać, raz po raz wpędzając piłkę na „auty“ 
to też gra juž jest dla widzów nie cieka- 
wą ł część z nich opuszcza boisko. Mimo 
usilnych starań ze strony Makkabi, wynik 
pozostaje 2:1 na korzyść Sparty. 

Wezorajszą grą, Sparta znacznie pod- 
reperowala swą opinję w kołach sporto- 
wych. O by tylko nie spoczęła na laurach. 

Fiakkabi Ii—I pp. Leg. li. 

W dniu wczorajszym na boisku i pp. 
Leg. rozegrały powyższe drużyny zawody o 
mistrzos'wo klasy B. 

Zwyciężył znacznie silniejszą Makkabi 
z wynižiem 3:1 (1:0). (x) 

1 pp. Leg.—iskra. 

W dniu dzisiejszym dalszy ciąg roz* 
grywek o puhar Wil. O. Z. P. N. 

O godz. 5 po poł. na bolsku 1 pp. Leg. 
(góra Bufałowa) spotkają się 1 p. p. Leg. i 
Iskra. (x) 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 

Be. 5 Olsejko 
Choroby uszu, gardła I nosa 

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

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

  

  

      

     

  

   

      

Reklama jest 
dźwignią handlu. 

Reklama jest drogą 
do fortuny. 
      

«' Na sezon obecny 
* sztuczne wody mi- 

neralne. 

[m Vi, Katal 
oraz chłodzące napoje pole- 
ca zakład wód mineralnych 

Tromszczyński" 
współwłaście. prow. W. Wrześniowski 

Zakład ul. Piwna 7 

Skiep Wielka 50 

| „Llų| naienaiji | 8 
gimn. Informacje: Mos- 

towa 25, m. 14, : 

metry- 
kę, lub 

  

za pošre- 
ogłoszenia w 

Kurjerze Wileńskim 3 

L 

Przyjmę na mieszkanie 
z całodziennym utrzyma” 
niem I opieką 4-ch ucz- 
ni klas młodszych szkół 

Polska Drukarnia 
Nakladoga 

„LUX“ 
h. Požąd 

ycznjęwie wne WILNO, 
5 Е (A ca 

TOWARZYSTWA. Śniegowa 7, m KE il. Żeligowskiego l. 
|esza Lk 

Brak bar”, Żeligowskiego Ii 

^ 

 


