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6 sierpnia 
Jedenasty już rok mija od chwili, 

gdy garść młodzieży polskiej, pod 

wodzą Józefa Piłsudskiego, porwała 

za broń, by dać znać Europie, że w 

Samym jej środku żyje 25 miljonowy 

naród przez brutalną przemoc dła- 

wiony, a rwący się do wolności; na- 

ród, który ongi zasłaniał Świat kul- 
tury zachodniej przed zalewem wschod- 
niego barbarzyństwa. 

Zerwała się garść młodzieży, by 
krzyknąć otulonej w świertelnym ca- 
łunem Polsce — wstań Nieśmiertelnel 

l poczęli się garnąć do szeregu 

wszyscy, którzy nie spodleli w twar- 

dem jarzmie niewoli wszyscy, którzynie 
mogli pogodzić się w sumieniu i 
sercu swojem, z hańbą Narodu Po|- 

skiego, 
Oflarne krew  pradziadów co 

wsiąkła w liczne pobojowiska walk o 
wolność, nie poszła na marne, > 

wywołała ona w nowem pokoleniu 
<udną wizję walki — walki o wol- 

ność. į 
Po latach bezsilnych szamotań 

„przyszedł czas na czyni 
Jakże cię czcić, jak cię opiewać 

Pamiętny dniu 6 sierpnia za to, żeś 

Sprawił przebudzenie ducha polskiego! 
W tym to pamiętnym dniu, w 

starym grodzie Wawelskim, w Qle: 
andrach —- stanął w ordynku kwiat 

narodu polskiego, na przegląd. Za-. 

prezentował się Ojczyźnie i światu 

całemu, jako zarodek siły która mia- 

ła zwyciężyć lub zginąć. 

Zezem spojrzała bankierska Euro- 
Ba, zezem spojrzeli i ci, co Polskę 
wymazali z kart Europy, i... rzucać 

poczęli hojne obietnice: jeden przy- 
rzekał,. autonomję, drugi gotów 

był dać króla polskiego. 

A przejęte strachem, o swe kasy 
i włości szlachta i mieszczaństwo skwa- 

pliwie wyciągnęły ręce po te podar- 

ki. 
Mali potomkowie wielkich przod* 

ków z pod Grunwaldu, Cecory i Wie- 
dnia jęli ofiarowywać złote szable na- 

jezdźcom; chylić się wiernopoddańczo 

do stóp wrogów, skamłać o ochłapy 

swobód by tylko ocaiić majątki któ- 

re tchórzliwie poopuszczali. 

Od Piłsudskiego i jego „szaleńców* 

odżegnywali się potrójnym krzyżem. 

Bowiem akt 6 sierpnia rozbijał im 
ich małe rachuby. 

1914 roku! 
Uzupełnienie oddziału Piłsudskie- 

go (późniejszą il-gą Brygade) ciż sa- 

mi „zacni* rodacy postarali się rzucić ; 

na obcą ziemię, na Węgry, w oba: 

wie zbytniego wzrostu sił Piłsudskie- 

go. Liczyli oni na to, że wniosą w sze» 
„regi tejże Brygady zniechęcenie a — 
,co za tem idzie — rozbicie. Przesz- 

kodził- tej robocie  patryotyzm 

żołnierzy l oficerów a szćzególniej 

jśw. pam. gen. Zielińskiego, gen. 

* Hallera, Roji, Minkiewicza i innych. 
, Dzięki im Żelazna Brygada Karpac- 

ika nie ugięła się: tężała. A choć na 

obcej ziemi, nie zniechęciła się, przy- 

šwiecala jej nadzieja, że wcześniej 
jczy później ną polskiej ziemi się 
znajdzie! | 

| polski duch odniósł zwycięstwo 
« nad małością i tchórzostwem. 

Oficer Legjonowy i żołnierz bił 
się i ginął za Polskę, o nice więcej 

nie pytając. Widząc zaś obojętność i 
swary „społeczeństwa”, zamykał się 

w sobie. W krwawych bojach pod 

Anielinem, Łowczówkiem, Kozinkiem, 

Rafajłową, Nadworną, Rarańczą, Ja- 

stkowem, nad Styrem i Stochodem, 

hartował się i spajał w jedną całość 

coraz mocniej. Wartość żołnierską 

miał ustaloną, tak przez wrogów, jak 
1 chwilowych „sprzymierzeńców*. Po- 
dziw i szacunek žolnierski szły za 

nim. 

Wrogom, obcym i swoim, wypadło 

wszystkie wytężyć siły, gdy spostrzegli, 

że Piłsudski zdobywa zaufanie i szacu- 

nek narodu, dla czynu 6-go sierpnia. 

Więc gdy pułki Legjonowe, po wy- 

czerpujących walkach, zeszły z pola, 

na reorganizację, w fikcyjnej Polsce, 

stworzonej na to, by dać ujście am- 

bicjom magoaterji — poczęto gnębić 

ije moralnie, 1 teraz wszakże nia 
f ugiął się żołnierz Legjonowy. Przy- 
; sięgi wrogom odmówił, bo chciał słu- 

o
w
 ma 

; żyć tylko Polsce i tylko za Polskę 
umierać. 

Piłsudskiego podstępnie areszto- 

wano i uwięziono w twierdzy ma- 

gdeburskiej. Legjonistów  królewia- 

ków zagnano do obozu jeńców w 

Szczypiornie, a pochodzących z Ma- 

łopolski rozbrojono, wcielono do „c. 
jl k.* armjii wysłano na front włoski. 

W roku 1917-ym zamknęła się 
karta dziejów Legjonowych. Lecz 
idea uosobiona w czynie 6 go sier-   

Pozostali w kraju naganiacze jęli pnia 1914 roku, wryła się głęboko w 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjerć Wl- 
leńskiego* mieści się przy Biurze Reklamowym S$. Grabowskie- 
go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. Tel. 82. Czynne od 9—6 w. 

  

poza linjami frontów tworzyć komi- ' serca prawdziwie polskie I w następ- 
tety, których głównym zadaniem by- ! nym roku, gdy wrogowie pod napo- 

ła walka z Piłsudskim i zohydzanie rem zwycięstw aljantów, musieli się 
akcji wyzwoleńczej. ugiąć, rozkwitła w nowym czynie: 

Poczęto niewolą umęczony naród , walki o zjednoczenie Polski. 

„orjentować”.  Szerzono orjentację 
austro-germańską i moskalifijską, _a 

nie stwarzano jednej jedynej orjen-' 
tacji — Wskrzeszania Polski z bro- 
nią w ręku. 

Z obłędną furją rzucono się do 

niszczenia tego co stwarzał Piłsud- 

ski, Jedynie dzięki odporności mło- 
dzieży polskiej i zdrowszej części na- 

rodu nie zdołało,  zaślepione 

tchórzostwo dopiąć swego celu. Ale 

intrygi osiągnęły tyle, że rozbito Leg- 

jon wschodni, a część młodzieży mu- 

słała, przy gorliwej pomocy zaęnych 

rodaków wejść w szeregi armji au- 
stryackiej; część inna przedostała się 

do Legjonu Piłsudskiego lub do Ilej 

Brygady Karpackiej. 

Dziś w odrodzonej Ojczyźnie je- 
denastą rocznicę 6 go sierpnia 1914 r, 
obchodzimy z dumą i radością. Tym, 

co polegli, złóżmy hołd. Groby ich 
świadczą i świadczyć będą po wieki 

o bezgranicznem umiłowaniu Ojczy- 

zny. Szczęśliwi żyjący, patrzą na po- 

tężniejącą Polskę z radością w ser- 
cach, gotowi każdej chwili odeprzeć 

zamachy wrogów na jej całość i być 

znów pierwszymi w niesieniu krwi i 
życia Ojczyźnie. 

Pit. 

  

Akuszerka-mesažystka 
M. BRZEZINA. 

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

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

| Min. Skrzyński w Stanach Zjednoczonych 
Pożegnalny obiad. į 

t 

NOWY-YORK, 5,VIII. (Pat). Conscil of Foreign Relation wydał wczoraj | 
na cześć min. Skrzyńskiego pożegnalny obiad, na którym obecni byli wy- 
bitni przedstawiciele świata dyplomiatycznego i finansowego. 

Min. Skrzyński w swem przemówieniu pożegnalnem scharakteryzował 
w ogólnych zarysach tendencje Polski, jej dążności do utrwalenia ustroju 
demokratycznego, równie oddalonego od reakcji, jak i od skrajnego rady- 
kalizmu i do odegrania w Europie roli czynnika pokojowego. 

Następnie minister odpowiadał na pytania, dotyczące różnych spraw 
bieżących, zwłaszcza w sprawie wydalenia optantów niemieckich. Minister 
podkreślił, iż Polska postąpiła zgodnie z prawem międzynarodowem i pod- 

pisanemi konwencjami. ; 

Wyjazd ministra do Europy. 
Bilans jego podróży do Stanów Zjednoczonych" 
NOWY YORK; 5.VIII. (Pat.) Miaister Skrzyński wylechał dzisiaj z Ame- 

tyki na statku „Berengaria”. 
Podróż ministra do Ameryki trwała trzy tygodnie. 
W tym czasie zwiedził minister 9 państw, wygłosił 19 przemówień, 

udzielił 18 wywiadów, które ukazały się w 3220 pismach. Minister dwa ra: 
|zy przemawiał do ludności, przyczem głos jego sięgał do rzeki Mississipi, 
pokrywając przestrzeń 800 tysięcy kilometrów, zamieszkałą przez 670 mile 
orów ludności. 
z 

Konferencja w sprawie odbudowy wo- 
jewództw wschodnich. 

WARSZAWA. 5.VIII. (Pat). W Prezydjum Rady Ministrów odbyła się 
dzisiaj konferencja pod przewodnictwem min. Raczkiewicza w sprawie od- 
budowy województw wschodnich. 

Obecny był przewodniczący p. minister Raczkiewicz, kierownik M-stwa 
Robót Publicznych inż. Jakimowicz, dyrektor odbudowy Kruk i urzędnik 
do spraw kresowych przy Prezydjum Rady Ministrów starosta Zabierzowski. 

Konferencja rozważała dotychczasowe wyniki odbudowy, kwestję do 
starczania budulcu dla terenów zniszczonych z obszarów dalej położonych 
oraz sprawę ewentualnej pomocy kredytowej dia cegielni, położonych na 
terenach zniszczonych wobec zauważonego tam braku cegielni przy moc: 
no rozwijającym się ruchu budowlanym. 

  

  

  

  

Proces o zamordowanie Cechnowskiego. 
Zeznania zabójcy. 

LWÓW. 5.VIiI. (Pat.) Dziś o godz. 10 rano przed Trybunałem sądu 
okręgowego karnego jako sądu doraźnego toczyły się rozprawy przeciwko 
Botwinowi mordercy Cechnowskiego. 

Oskarżony przyznał się do winy i oświadczył iż aczkolwiek żal mu 
Cechnowskiego, jako człowieka, jednak bynajmniej nie żałuje czynu, bo 
zabił prowokatora. 

Na kilka dni przed morderstwem zgłosił się do Botwina jeden z to- 
warzyszy i który powiedziawszy hasło polecił mu w imieniu partji doko- 
nać mordu na Cechnowskim, który zdradził partję. 

Wysłannik partji wręczył mu rewolwer, nauczył posługiwać się nim 
następnie. pokazał Cechnowskiego i doradził jak ma dokonać mordu i któ- 
rędy uciekać. Rozprawa trwa dalej. 

Echa zabójstwa Cechnowskiego,w Wiinie. 

Dn. 3-0 b. m. o godz. 5 m. 45, posterunkowy | komisarjatu znalazł 
zawieszoną na drutach telefonicznych przy zbiegu ulic Subocz i Bakszta 
czerwoną flagę komunistyczną z napisem w języku polskim: „Śmierć pro- 
wokatorom, cześć bohaterowi Botwinowi”. 

Jak wiadomo, takie same płachty znaleziono tak samo umieszczone 

na drutach, w Warszawie w okolicach dzielnicy Wolskiej. (I). 
== a zaraz wina ееча 

„Journal de Geneve“ o złotym poiskim. 

Uwagi znakomitego ekonomisty, 

GENEWA. 5.VIII. (Pat.) W dłuższym artykule wstępnym pierwszego 

wydania Journal de Geneve pod tytułem. „Złoty i pokój” — Wiljam Mal- 

tia zwraca uwagę na znaczenie chwilowego nie zasadniczego zachwiania 

się złotego. 
Przedstawiając szeroko przebieg reformy finansowej w Polsce, autor 

oddaje hołd wielkim zasługom premjera Wł. Grabskiego, który w ciągu 

kilku miesięcy wprowadził walutę nową najzupełniej zdrową, stałą, opartą 

na złocie. 
Omawiając sprawę zmiejszenia się zapasu dewiz autor oświadcza, iż 

objaw taki byłby niepokojący gdyby Polska była krajem wyłącznie prze- 

mysłowym, Polska jednak jest dobrze zorganizowana pod wględem ekono- 

micznym rozporządza bogatem rolnictwem i surowcami, posiada własny 
przemysł wytwórczy. 

Tegoroczny deficyt bilansu płatniczego Polski przypisać należy złym 

urodzajom roku zeszłego. W roku bieżącym urodzaj jest doskonały. 

Autor stwierdza, iż spokój finansowy Polski jest gwarancją pokoju 

Europy. 

Kurs złotego w bankach rzymskich. 

RZYM. 5.VIII. (Pat.) Wczoraj kurs złotego w prywatnych bankach 
rzymskich podniósł się do 5.5, to znaczy wrócił do kursu z przed 10 dni. 
Przed trzema dniami kurs złotego był 4.70. 

Wczoraj w prasie przychylnej Niemcom ukazał się spóźniony artykuł     piszący o zachwianiu się złotego. Giełda jednak zaprzeczyła temu. 

Cen ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 

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

wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 

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

być przez administracje zmieniane dowolnie. 

  

Z Kowna. 
Katastrofa świąteczna. 

KOWNO, 3.VIII (tel. wł.). W pierw- 
szym dniu narodowego, litewskiego 

święta awiacji (1 i 2 b. m.) podczas 
uroczystego nabożeństwa, spadł z wy- 
sokości 100 metrów jeden z latają- 
cych nad miastem aeroplanów. Apa- 
rat został poważnie uszkodzony, lot- 
nik lekko ranny. 

Zjazd agronomów. 

KOWNO, 3,VIII (tel. wł.). W po- 
czątkach września odbędzie się w 
Kownie wszechlitewski zjazd agrono- 
mów, na którym będą omawiane 
sprawy organizacyjne i związkowe. 

Schwytanie groźnych bandy- 
tów. 

KOWNO, 3.VIII (tel. wł.). Szawel- 

ska kryminalna policja zdołała na- 

reszcie przyłapać szajkę groźnych 

bandytów, która od dłuższego czasu 

terroryzowała cały okręg Szawelski. 
Przy rewizji odebrano bandytom moc 
aids rzeczy i broni. Bandyci 

pah się do napadów i rabun- 
w. ‹ 

Votum zaufania prezesowi 
Izby handlowej. 

KOWNO, 3.VIII (tel. wł.). Kłaj- 
pedzka izba handlowa wyraziła vo- 
tum zaufania swemu prezesowi P. 
Kraufowi. Kwestja zaufania w izbie 
handlowej była wywołana szerzącem 
się niezadowoleniem w kłajpedzkich 
kołach handlowych z powodu oznaj- 
mienia p. Kraufa, że okręg kłajpedzki 
przechodzi obecnie kryzys akono* 
miczny. 

    

NZ: 

L Rosji Sowieckiej 
Przymusowy ładunek komunie 

styczny. 

MOSKWA. 4.Vili. (tel. wł.). Przed 
odejściem statku „Cziczerin” z Alek- 
sandrji, władze angielskie zażądały, 

od kapitana tegoż statku przyjęcia 
34 komunistów wydalonych z Alek 

sandrji. Kapitan nie chciał się zgo* 
dzić na to, oświadczając, że owi 
komuniści nie są obywatelami 
sowieckimi. Zmuszony jednak do te- 
go przez władze angielskie przyjął 
wszystkich 34. Gdzie wylądują zlek- 
sandryjscy komuniści niewiadomo. 

Zaczęło się od burżujów — 
skończyło się na proletarjacie. 

MOSKWA. 4.Vill. (tel. wł.) Na 
początku rewolucji bolszewickiej w 
Rosji mówiono „burżujom”, że kto 
sam nie pracuje — ten nie je, dzi- 
siaj to samo bolszewicy stosują do 
na biedniejszych włościan. Z kurskiej 
gub. donoszą, że komisja aprowiza- 
cyjna postanowiła dawać pomoc tył- 
ko tym włościanom, którzy wykena- 
ją pewną pracę. A więc gospodarz, 

stoki ma konia musiał przywieść na 
szkcłę gliny. Wynędzniałe wdowy 
musiały nosić wapno, mdlejąc z gło 
du. Tyle wysiłku wymagają bolsze- 
wicy od pół żywych nędzarzy i to 
przy budowie szkoły do której ich 
dzieci pozbawione odzieży i obuwia 
uczęszczać nie mogą. 

L T TTT 

Teatr Polski | 
—- 

Dzlš poraz trzeci 

Wojna z żonami. 
farsa Henneguin'a, 

Pomiędzy aktem Il-m a IIl- Im 

KABARET 

„Zielona Kaczka“. ” 

| Początek o godz. 8 m. 15 w. 
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kabec wstąpienia ks. biskūpa 
Mafulewicza. 

Wczorejszy Pat przyniósł wiado- 
mość o ustąpieniu ze swego stano 
wiska ks. biskupa wileńskiego Jerze- 
go Matulewicza. (stąpienie to jest 
wynikiem pertraktacji, które minister 
Stanisław Grabski prowadził ze Sto- 
licą Apostolską. 

Jest to fakt poważny w dziejach 
naszego religijnego kraju. Diatego 
należy rozważyć możliwości wynika* 
jące z tego faktu. 

Zajmujemy bezstronne stanowisko 
względem wewnętrznych spraw ko- 
ścioła i uważamy, że zbyt wiele się 
temi sprawami pewien odłam prasy 
zajmuje. Nie będąc więc w myśl tej 
zasady ani przyjaciółmi, ani wrogami 
ustępującego ks. biskupa musimy 
przyznać że był on zmuszony dzia- 
łać w wyjątkowo dla niego trudnych 
warunkach. 

Z pochodzenia Litwin, biskup Ma- 
tulewicz w swej ideologji był prze- 
dewszystkiem katolikiem. Interes ko- 
ściołe, rozrost jego wpływów, wzrost 
jego moralnej potęgi były dla ustę- 
pującego biskupa zasadniczym i nej- 
wyższym nakazem, przed którym w 
cień odchodzą wszelkie inne  poli- 
tyczne i socjalne zagadnienia. 

Biskup Matulewicz doskonale oce- 
niał sytuację polityczną « naszego 
kraju doskonale widział, iż polityka 
Państwa Polskiego na neszych zie- 
miach prowadzi do coraz to większe: | 
go wzrostu antagonizmów, do pod: 
kopywania moralnych podstaw wpły- 
wów polskich na terenie dawnego 
W. Ks Litewskiego. 

To też uważał on, iż łączenie lo- 
sów Kościoła z losami możliwych — 
w jego przekonaniu — bankrutów 
jest sprzeczne z interesami katoli- 
cyzmu w naszym kraju. Biskup Ma- 
tulewicz podległe sobie duchowień- 
stwo starał się w miarę możności 
powstrzymywać od wszelkiego anga' 
żowania się do walki o ugruntowa- 
nie naszej państwowości na t. zw. 
kresach. Tej walce nie wróżył on, ze 
swego punktu widzenia, powodzenia. 
Nic więc dziwnego, że Rząd polski 
postarał się o usunięcie zbyt samo- 
dzielnego biskupa. 

Ustąpienie biskupa Matulewicza 
jest przeto korzystnem z punktu wi- 
dzenia interesów Państwa, lecz mo- 
żna je także uważać za stratę z pun- 
ktu widzenia interesów kościoła. 

Ale jeszcze z innego punktu wi- 
dzenia stanowi ono pewien fakt 
ujemny w życiu naszego kreju. Na» 
sze ziemie są obecnie terenem wal- 
ki trzech zawziętych nacjonalizmów: 
polskiego, litewskiego i białoruskiego. 
W tych wszystkich wrogich sobie 
obozach kler katolicki stanowi bojo- 
wą awangardę. Kler katolicki odgry- 
wa dziś u nas rolę czynnika potę- 
gującego wzrost nienawiści narodo- 
wościowej. Konfesyonał i kazalnica 
są potężnym orężem walki politycz- 
nej. Ustępujący zaś biskup wileński 
uważał iż zadaniem kościoła jest ła- 
godzenie antagonizmów, iż dążyć 
   

On. 
Wielkie chwile stwarzają wielkich 

ludzi. Przykładów czerpać możemy z 
historji dowolną ilość. Nic też dziw- 
nego, że i wojna światowa stworzy- 
la Ich kilku, w każdym prawie z wal- 
czących peństw. Jednskże żaden z 
nich nie może równać się z Piłsud- 
skim, Bo też wojsa światowa nie by- 
ła dla tamtych państw tem, czem by- 
ła dla Polski. Dla Francji, Anglji czy 
Rosji była tylko wielką wojną, dla 
Polski zmartwychwstaniem.  Tamte 
narody były państwami, prowadzące- 
mt mniej lub więcej krwawą wojnę 
z sąsiadami — Polska nie istniałe, 
choć Jej obywatele ponosili najcięż- 
sze ofiary na rzecz wojny. Polska 
była terenem, na którym rozgrywały 
się najzaciętsze walki, ale pod obcemi 
sztandsrami i dla obcych nam celów. 
Polska w chwili wybuchu wojny była 
de facto—choć bezimiennie—w trzech 
wrogich sobie oboząch i synowie Jej 
poszii przelewać krew we wrogich 
sobie mundurach, za nieswoje spra- 
wy... Historji Polski nie było, Polska 
nie istciała de facto, jak nie istniała 
de nomine na mapie Europy. Byli 
tylko mniej lub więcej lojalni obywa: 
tele Rosji, Prus i Austrji, lecz Pola- 
ków nie było. | oto staje się cudl 
Powstaje jeden człowiek, prowadzi za 
sobą garstkę dzieci, uzbrojonych w 
rzucone im z łaski, a historyczne już 
teraz Werndle i z tą nieliczną gar* 
stką wypowiada wojnę zaborcom rzu- 
ca rękawicę odwiecznemu wrogowill 
Miljonowe armie zbrojne w najnow= 
szą broń, zaopatrzone we wszystko, 
a wśród nich garstka dzieciuchów z 
muzealną bronią z 200 nabojami w 
zanadrzulli 

neležy do tego, by stosunki narodo- 
wcściowa w naszym kraju zostały w 
jsknajwiększym stopniu owiace du- 
chem Chrystusowej miłości. W tym 
też kierunku usiłował on oddziaływać 
na podległą sobie djecezję. 

Rozumiemy konieczność ustąpie- 

przewažaie ma bardżo mało wspól- 
nego z moralnemi ideałarni chrystja- 
nizmu. Przypomina on raczej naszych 
jezuitów z XVII i XVIII wieku. 

Byłoby prawdziwem nieszczęściem, 
gdyby przyszły arcybiskup wileński 
był właśnie wybrany z tego środo- 

UIDZENIE 
Słuchajcie. Oto czasem, czasem mi się Śni, 

że minął wiek, dwa wieki, trzy — o termin mniejsza — 
dość, że dawno wymarła już Polska dzisiejsza 

wiska. Biskup Matulewicz był może 
pod niektóremi względami osobą nie- 
pożądaną. Posiadał on jednak bardzo 
wiele taktu, i nie przedstawiał typu 
wojującego klerykała. Jego następca, 
jeżeli tylko będzie wzięty ze środo- 
wiska nacjonalistycznych fanatyków, 
przyczynić się może do jeszcze więk- 
szego rozpętania antagonizmów na- 
rodowościowych w naszym kraju. 
Byłby on w takim razie osobą je- 

nia biskupa Matulewicza. Ulważamy 
jednak, że w jego osobie ustępuje 
człowiek o niepospolitym umyśle, 
szlachetny kapłan oraz dobry oby- 
watel kraju. 

„” 

Z chwilą ustąpienia biskupa Ma- 
tulewicza aktualną staje się kwestja 
jego następcy. Kler Polski etnogra- 
ficznej składa się jak wiemy, nieste- 
ty, z aż nazbyt częstych przykładów | szcze bardziej szkodliwą z punktu 
w znacznej mierze z ograniczonych ; widzenia polskiego interesu państwo- 
fanatyków, związanych politycznie z ' wego, niż jego poprzednik. 
nacjonalistyczną prawicą. Kler ten Bor. 

* * 

  
  

i do bistorji przeszły walki naszych dni. 
Z tych wszystkich, co dziś pełni żaru, namiętności, 
tu i owdzie pod ziemią butwiejący gnat. 

Nic cię już nie zachwyca, nic cię już nie złości: 

mózg, serce, język, oczy — wszystko robak zjadł. 

Gdzieś szkielet odkopano. Obst to, czy też Hertz — 

obojętne. Ot, jakieś dawne, stare trupy. 

Rozsypane piszczele stróż zgarnie do kupy 

i na śmietnik wyrzuci precz z mogilnycb twierdz. 

Widzę, oto wertuje podręcznik bistorji 

pra prawnuk. Wbija w głowę długi szereg -dat. 

Dziewięćset osiemnasty... Rok wielki, rok glorji! 

Polsce krzywdy nagrodził odrodzony świat.   Francusko-hiszpańskie warunki pokoju. 
PARYŻ. 5.VIII. (Pat). „Matin” podzje ze wszelkiemi zastrzeżeniami | 

warunki pokoju francuskc-hiszpańskie. į 
.1) Abd el-Krim uznaje suwerenność religijną sułtana. 2) Francja i Hi-, 

szpanja uznają autonomję administracyjną teritorjum Riffu, które posiadsć 
będzie siły policyjne, dla których kadry dostarczane będą przez Francję. 
3) Rozszerzone strefy Ceuty i Mellili uznane zostaną za bezwarunkową 
własność Hiszpanii. 4) Państwo Riffenów oznaczone będzie na zachodzie 
przez linję przechodzącą o 20 mił na wschód od linji kolejowej Ouergha— 
Loukkos. 5) Wybrzeże między Atlantykiem a zachodnią granicą terytorjum 

Sejm naczelnikiem obrał... Imię... Ten a ten. 

Życiorys .. Dziwny człowiek. Mógł zostać lekarzem, 
adwokatem, rolnikiem .. Przecież i pod wrażem 

berłem człek interesy zwykł robić sans głne.. 
Nie chciał. — Niewola! Hańba!... Zapomniał o sobie. 

Jak Polska znikła z mapy, tak on z życia znikł. 
Bezimienny, bezdomny, w konspiracji grobie 

siał bunt, cboć mu nad głową wciąż się buśtał stryk, 

Wstała Polska. I nagle wraz z Polską się wzniósł. Riffu—Lcukkos zostanie przyłączone do strefy Tangeru lub podzielone 
między strefą Tangeru a strefą francuską. 

Ataki francuskie. 

PARYŻ. 5.VIII. (Pat). „Echo de 
zdziwiony silami obronnemi i šrodkami 
zrzec się planowanego ataku w kierunku na Ouzzan, 
przeszkodzić połączeniu się armji 
Loukkos. 

Z Madrytu donoszą, iż wojska 
lerją mocno ufortyfikowane pozycje 
do rychłego ataku. 

Kiedy Abd-ei-Krim ma odpowiedzie 

Zdziwiony Abd-el-Krim. 

Paris” donosi z Fezu, iż Abd-el-Krim 
obronnemi francuskiemi zamierza 

usiłując natomiast 
francuskiej i hiszpańskiej w pobliżu 

francuskie bombardują ciężką arty- 
Djebel-FAmergou, przygotowując się 

Francuzom i Hiszpanom. 
PARYŻ. 5.VIII. (Pat). „Le Journal* donosi z Madrytu, że termin przy” 

znany Abd-el-Krimowi na udzielenie odpowiedzi na propozycję francusko- 
hiszpańską jest 15 sierpnia. 

  

leży trzymać zdzla cd Ligi Narodów. 

  

angielskie. 

Armje zaborcze rozsypały się 

zginęły, 
A gerstka strzelecka? 
Z trudu Waszego i znoju Pol- 

„ska powstała by żyćlil 
Zdziałał to Jeden człowieklJaden 

On potrafił zagrzmieć na wschód i 
zachód na północ i południe „sursum 
corda*ll Potrafił sponiewierany i rzu- 
cony w bagno niepamięci sztandar 
amarantowy wznieść wysoko i na* 
przekór samym nawet Polakom za: 
dźwięczyć jak dzwon śpiżowy hym- 
nem „Jeszcze nie zginęła”. 

To był czyn, czyn wolnego czło: 
wieka, który tym protestem, tym 
buntem przeciwko wszystkiemu I 
wszystkim równoważył w historji sąd 
o niskiej płeszczącej się podłości, 
tchórzliwie łaszącej się zaborcom. J 

| tym jednym czynem Piłsudski wzniósł 
się na takie wyżyny, na jakich jeszcze 
żaden Polak nie był. Bo nie dlatego 
Piłsudski stoi wyżej od Kościuszki, 
że tamten nie wybawił Polski, a ten 
postawił ją na trwałym fundamencie 
państwowości, ale dlatego, że wolę 
swoją umiał skrystalizować tak, że jej 
nic, nawet los przeciwny — złamać 
nie potrafił. Obaj Litwini. Ale jednak 
Piłsudski twardszym był od Košciu- 
szki I ozwał się w nim prastary žmudz- 
ki upór Skirwoiły; „a ja taki pójdę 
na Stare Kowno”ll Zdało się, że ten 
człowiek naginał wypadki do swej 
woli, że wzrokiem swym czarował 
kule, które się go nie imały, że zmu- 
szał najtrudniejsze sytuacje życiowe, 
uwięzienia, prześladowania, pozycje 
strategiczne do współdziałania z Nim dla 
sprawy. Nam, którzyśmy służyli pod 
Nim od początku to nie dziwno, dla 
nas Piłsudski nie jest człowiekiem. 
Dla nas to Symboll On uosabia w 
sobie to wszystko, za czem tęskniła 
dusza polska, ta — według Prusa —   

Na wypadek negatywnej odpowiedzi hiszpanie mają podjąć ofensywę 
i wylądować w kilku punktach wybrzeża. 

  

„Niemcy należy trzymać zdala od Ligi 
Narodów, 

PARYŻ. 5.VIII. (Pat.) „Le Journal” pisze w sprawie bezpieczeństwa, 
aby w rokowaniach między Paryżem a Londynem poczynić tak daleko 
idące przygotowanie, by Aaglja nie potrzebowała się obawiać, że na zgro- 
riadzeniu Ligi Narodów podjęta zostanie znów sprawa 
i sprawa protokułu w sposób jej nieodpowiadający. 
kiemi Rzesza posługuje się w stosunku do Polski dowodzą, iż Niemcy na- 

bezpieczeństwa 
Metody jednak, ja- 

  

Belgijska nota w sprawie paktu. 
PARYŻ. 5.VIII. (Pat.) Petit Journal i I'Oeuvre stwierdzają, iż ostatnia 

nota belgijska w sprawie bazpieczeństwa zbliża się bardziej do tezy fran- 
cuskiej niż deklaracja przypisywana ostatnio Vanderweldemu przez pisma 

;popowstaniowa romantyczna dusza 
polska, coś nieokreślonego, co sobie 
wyśniła — to nierealna bajka o Pol: 
sce od morza do morza, to poezja 
Słowackich, Chopinów, Mickiewiczów 
płynąca gdzieś w błękicie wybujałych 
obłoków młodzieńczych dusz śniących 
bohaterskie walkil, W Piłsudskim 
każdy z nas widział uosobienie sie- 
bie samego, a raczej ucieleśnienie 
tego wszystkiego co w nas było po- 
rywem, entuzjazmem!! Piłsudski wie- 
dział, na co się porywa i jakie zzda- 
rie ma przed sobą i jakie trudności, 
a jsdnak się porwał, zresztą nie po- 
raz pierwszy. Ale tamte porywy, nie« 
udane, nie zniechęciły Go, nie przy* 
gnębiły i mimo wszelkich przeciwno- 
ści zrozumiał że z chwilą wybuchu 
wojny nadszedł czas ostatniej walki, 
ostatnich wysiłkówii! Genjalna Jego 
wola nie ugięła się pod żadnemi cio* 
sami, szła wbrew wszystkim i wszy* 
stkiemu zapatrzona w jeden cel: Wol- 

wolą potrafił Piłsudski zagarnąć tłu- 
my pod swą władzę. Umiejetnošė ta 
zagarniania tłumów właściwą jest 
wszystkim wielkim wodzom, ale w 
Piłsudskim jest jeszcze coś innego, 
jest coś specyficznego, coś niedają- 
cego się określić, co wyróżnia Go od 
Napoleona np., który mimo  bałwo* 
chwalczego kultu okazywanego mu 
przez żołnierzy, uważał ich w gruncie 
rzeczy za mięso dla armat. Piłsudski 
jest inny. Mimo stalowej woli, mimo 
wyreźnej świadomie wyrzżonej myśli, 
że gdy trzeba zginąć to trudno, jest 
w nim jakaś nuta rzewnej tkliwości, 
jest to coś nieuchwytnego, co czaru: 
je dusze żołnierskie i omotywa je 
bszgranicznem uwielbieniem dla „Ko- 
mendanta*, dla „Dziadka”!! Piłsudski 
urok ten rozlewa nietylko na żołnie: 
rzy. Pewien znany adwokat, starszy   

с i 

ność! Niepodległość!| Genjalaą swą | 

  Padł potem. At, obraził jakieś człowieczęta, 
Historja, oczywiście, imion nie pamięta: 

jakiś rzeźnik, redaktor, bandlarz świń czy kóz... 

Z nich wszystkich, pełnych wonczes żaru, namiętności, 

tu i owdzie pod ziemią butwiejący gnat... 

Już nic ich nie zacbwyca, juź nic icb nie złości: 
serca, mózgi, języki — pisma r obak zjadł. 

Benedykt Hertz. 

  

Wiadomości polityczne. 
„FAdverul* donosi, że | 

Rumunja a rumuński minister rol- 
Watykan. nictwa  Constantinescu 

jedzie do Rzymu, celem | 
nawiązania ponownych rokowań o | 
konkordat. i 

Rokowania między 
A rządom francuskim a | 
z skich, sowieckim w sprawie 

długów postępują na- 
przód i weszły w stadjum aktywne. 
Rosja sowiecka czyni pewne zastrze: 
żenia w sprawie długów — carskich, 
jednak ze względu na nieufność w 
stosunku do Sowietów niektórych 
rządów — musi dążyć do pewnych 
ustępstw, których wymagają od Mo- 
skwy państwa zachodnie, 

Teatr Letni 

Występy 

C. Celińskiej i T. Wołowskiego 
Dziś 

Cnotliwa Zuzanna 
operetka Gilberta 

Początek o godz. 8 m. 15 w.   
już człowiek, zakamieniały wróg Pił-: 
sudskiego, miał sposobność zejść się | 
z Nim osobiście i później mówił ml į 
„To nadzwyczaj niebezpieczny czło- / 
wiek, wywiera tak dziwnie pociągają: | 
cy urok na otaczających, że trudno 
mu się oprzeć”. I ten człowiek, gdy- 
by nie jeden raz, a częściej widywał | 
Piłsudskiego z pewnością stałby się! 
zagorzałym piłsudczykiem. | to jest 
naturalne, bo osobistość Pilsudskie- 
go — to że tak powiem, skrystalizo- 
wanie, skupienie wszystkich dodat- 
nich cech narodowych. To właśnie 
pociąga, upaja: każdy może się w nim 
przejrzeć jak w zwierciedie, ale zoba- 
czy tylko to, co w nim samym jest 
dążnością do ideału, do romantyzmu 
polskiego. 

Nazwano Piłsudskiego ostatnim 
romantykiem — to niezupełnie jest 

1   słusznel Piłsudski to największy ro- 
mantykil Romantyzm polski jest bo- 
wiem nieśmiertelny, a tylko okresa- 
mi zanika, A Piłsudski romantyzm 
ten uosabia, symbolizuje i dlatego 
jest nam tak drogill 

Miłość żołnierzy do Piłsudskiego 
jest bezgraniczna I inna niż wogóle 
podwładnych do ulubionego wodza, 
Ma w sobie pierwiastek bardzo głę- 
boko uczuciowy, połączony z pewną 
glorją i kultem. Żołnierz, który z naj- 
więcej lubianego dowódcy chętnie 
żertuje, w stosunku do Piłsudskiego 
nie pozwoli sobie na to nigdy. Pił- 
sudski jest dla nich nietykalny! Kult 
ten zauważyli przedawszystkiem wro- 
gowie Piłsudskiego i spostrzeżenie 
to jest trafne. Takl My pilsudezycy 
mamy dla niego niezmiernie dużo; 
kultu i wiemy dlaczego! Dla nas to 
nie człowiek, to symbol, to uosobie- 
nie najdroższego ideału: Polski, wska”     zanego nam przytem przez Niegol 

y w Piłsudskim uwielbiamy Wo- 

„znanego mu osobnika, 

1 państw pałtyckich 
Estonja. 

Zabójstwona granicy estońsko- 
sowieckiej. 

TALLIN, 4.VIII (tel. wl.). Na gra- 
nicy estońsko-sowieckiej, estoński 
strażnik pograniczny ciężko ranił nie- 

który chciał 
przejść granicę i na wezwanie żoł- 

| nisrza nie zatrzymał się. Na miejsce 
wypadku wyjechała komisja śledcza. 
Strażnika zaaresztowano. Zabity nie- 
jaki Pisarew był mieszkańcem pobli- 
skiej wsi. 

Niezwykły pomysł oszustów. 

TALLIN, 4.Viil (tel. wł.). Z Talli- 
nu donoszą, że utworzyło się tam 
„towarzystwo handlowe" składające 
się z oszustów, którzy dokonali sze- 
regu oszukańczych operacji biorąc 
od kupców towary na weksle, i na- 
tychmiast sprzedając za gotówkę, a 
weksli nie płacąc. W ten sposób 
udało się aferzystom ozerować więk 
szemi sumami pieniędzy, Obecnie 
policja wpadła na ich trop i posiada 
już nazwiska tych niezwykłych ak- 
cjonarjuszy. 

i ira E a K AN arm mmm ———— ——————————— 

dza, cenimy Polityka, kochamy 
„Dziadka*, słuchamy Komendanta, 
ale całą duszą i sercem obejmujemy 
„Jego”, jako coś, co jest większe i 
od wodza, i od polityke, i od ko- 
mendanta, | nawet od Dziadka. To 
jest to coś nienazwane, a co jest 
zbiorowym bukietem wszystkich szla- 
chetnych dążności i ideałów skoncen* 
trowanych w jednym człowieku. Pił- 
sudski w tem oświetleniu wydaje się 
istotą zbiorową, która ro:gałęzia się 
na nas wszystkich, każdemu zaszcze- 
piając iskrę swego genjuszu i naod- 
wrót, każda odrobina płomienia pol- 
skošci, patryotyzmu ludzkości, ideału, 
płonącego w naszych sercach, ogni: 
skuje się w sobie Piłsudskiego. 

Kiedyś za lat kilkaset ludzie będą 
zaprzeczać istnieniu Piłsudskiego cia- 
łem i krwią, jak zaprzeczają istnieniu 
Homera. Będzie on wyrazicielem te- 
go szlachetniejszego podmuchu, któ- 
ry powiał po społeczeństwie polskiem. 
Będą Go uważać, jako zbiorową Isto- 
tę, ucieleśnioną przez marzycieli ro- 
mantyków, którzy musieli zoaleźć ja- 
kiś typ, edzwierciadizjący ich potrze: 
bę duchową, Powiedzą: Piłsudskiego 
nie było — oni Gio sobie stworzyli, 
l będą mieli rację. Bo dla nas, któ: 
rzyśmy z Nim 6-go sięrpnia 1914 ro- 
ku przekroczyli granicę, jako wolni 
żołnierze Polski dla tych młodych 
zapalaych serc Piłsudski nie jest czło- 
wiekiem: Józefem Gintowtem Piłsud- 
sklm, to Chrobry, zbudzony w Tat- 
rach ze śpiącymi rycerzami, zerwał 
się w zaświaty, porwał za sobą duszę 
polską i wskazał jej drogę krwawą 
do wolności. 

Micbał Os, 
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Bezsilny gniew. 
W „Robotniku” (warszawskim) u- 

kazał się mrtykuł posia M. Niedział- 
kowskiego, związany z występami 
wileńskiego „Słowa” na temat refor- 
my rolnej. 

trafaie charakteryzującej położenie 
P eincogo się reformie ziemia- 
Nina, В 

„Wychodzi w Wilnie dziennik p. 
t. „Słowo”— zaczyna p. Niedziałkow- 
ski. — Redaguje go p. St. Mackie- 
wicz, człowiek młody, niewątpliwie 
zdolny, cierpiący, niestety, na nie- 
uleczalną widocznie manję wielkości. 

P. St. Mackiewicz umie wszystko, 
przewidział wszystko, on jaden rozu- 
mie wszystko. Damokrację traktuje 
z wysoka, pogardliwie. Do współczes- 

nej rzeczywistości polskiej żywi nie- 
nawiść i lekceważenie. W Polsce są 
same braki, wady, złe strony. Jesteš- 
my półbolszewikami, jeżeli nie cał- 
kiem bolszewikami. Grzęźniemy w 
błocie, staczemy się w przepaść, Re- 
tunek — to zaprowadzenia monarchii. 
Monarchja uratuje odrazu sytuację, 
naprawi, zjednoczy, uleczy. 

Teorje „Słowa” wyglądają mocno 
naiwnie, żeby nie użyć przykrzejszego 

wyrażenia. Dlatego też mało kto w 

kraju traktuje je poważnie. Aliści na 

szpaltach zacnego organu produkują 

Swoje zapasy wiedzy, kultury osobis- 

tej i patrjotyzmu wszelacy matadorzy 
kresowego ziemiaństwa, i z ich to ar- 
tykułów płyną na Polskę, Sejm, de- 
mokrację takie potoki obelg, plwo- 
cin, błotnistych zarzutów, że niekiedy 
trzeba nie tyle odpowiedzieć, ile... 
postawić kropką nad „i”. 

Wśród owych „niezadowolonych” 
miejsce naczelne zajmuje p. St. Wań- 

kowicz, „mąż stanu” skrajnej reakcji 
polskiej, wysoki protektor „Słowa”, 
grafoman nieubłagany, dla którego 
Sejm — to banda zbrodniarzy, p. Wł. 
Grabski — patron rabunku, Rzeczpo- 
spolita— siostra rodzona Sowietów. 

Co zacz jest wspomniany jego- 
mość? Przeszedł już do historji z 
dwuch powodów. 

Był taki poranek pamiętny w r. 
1904, kiedy dwudziestu kilku przed- 
stawicieli ziemiaństwa kresowego za- 
szczyciło swą obecnością odsłonięcie 
pomnika carycy Katarzyny II w Wil 
nie. Wśród dźwięków „podniosłych” 
hymnu „Boże caria chrani" składali 
potomkowie Targowicy hołd tej, któ 
ra „dokonała rozbiorów. Jednym z 
przywódców „czynu”, czynu bez prze- 
sady haniebnego, był p. St. Wańko- 
wicz. 

| nie zapomnieliśmy także o słyn- 
nem posiedzeniu Dumy państwowej, 
gdy mówca polski z koła kresowego 
takie oto złożył wyznanie wiary wśród 
ironicznych oklasków czarnej sotni, 
wśród oburzonego zdumienia socja- 
listów rosyjskich, kadetów, członków 
Koła Polskiego z Kongresówki: „nad 
ojczyzną naszą postawiliśmy krzyż; 
pozwólcie nem niekiedy pomodlić się 
u tego krzyża”. Mówcą był p. Stan. 
Wańkowicz, 

W Polsce ludzie mają krótką pa- 
mięć. Ale są i tacy, którzy pamięta- 
ją. | gdy SN: „mąż stanu” tego 
właśnie rodzaju urąga twardej i trud- 
nej pracy demokracji, co umiała wal- 
czyć i umierać, gdy kopie, lży, wy- 
zywa na prawo i na lewo, poczucie 
przyzwoitości wymaga, by mu wska- 
zać miejsce właściwe. Siedziełby pan, 
panie Wańkowicz, cichutko i bił się 
w piersi, żałując za grzechy bardzo i 
bardzo paskudne. Ładnieby Polska 
wyglądała, gdyby tacy panowie za- 
siedli u jej sterul 

P. Wańkowicz jest nie tylko jed- 
nostką; na imię mu — symbol, Re- 
prezentował pod pomnikiem Katarzy- 
ny, reprezentował na mównicy dum- 
skiej opinję pewnego skrajnego odła- 
mu ziemiaństwa, odłamu, który ist- 
nieje i dzisiaj, który wywiera duży 
wpływ na csłość polityki wielkiej 
własności ziemskiej, który finansuje 
dzieciństwa monarchistyczne, bojówki 
naszych domorosłych „faszystów ”, 
przez stosunki warszawskie podcina 
nogi uczciwym urzędnikom kreso- 
wym. Ten odłam musi być zdruzgo- 
tany. 

„Gazeta Warszawska ” napisała nie- 
dawno, że „ziemiaństwo samo likwi- 
duje swoją rolę polityczną*» W grun- 
cie rzeczy sprawa wygląda inaczej. 
Ziemiaństwo zlikwidowało tę rolę 
wtedy, gdy po upadku powstania 
1863 r. przeszło z rozwiniętemi sztan- 
darami i dęciem w surmy bojowe do 
obozu najbardziej tchórzliwej ugody. 
Katarzyna, mowa Wańkowicza w Du- 
mie, manifestacje wiernopoddańcze 
trójzaborowe w r. 1914—wszystko to 
były konsekwencje logiczne podsta- 
wowego faktu — zwątpienia w moż- 
ność odzyskania niepodległości. Oka- 
zało się, że ów „rozum polityczny* 
oznaczał zupełne niezrozumienie sy- 
tuacji europejskiej, naiwne, tchórz- 
liwe kroczenie po linji najmniejszego 
Pporu, 

Pozwalamy sobie przyto- ; 
Czyć niektóre ustępy z przcy tej, 

i Wtedy to ziemiaństwo w olbrzy- 
miej swej większości umarło dla je: 
dynie twórczej polityki budowania 
własnego państwa. Później przyszła 

gwojna, przyszedł rok 1918 koloszlne 
,zagednienia społeczne i gospodarcze, 
przyszły pierwsze, słabiutkie jeszcze, 
: postępy demokracji. 
{ Ziemiaństwo stanęło poza nową 
Polską. Nie odczuło jej i nie poko- 

„chało. W jego kołach powstało 

! 

haniebne, ohydne przekonanie, że 
dla „polskości na wschodzie lepiej, 
by powróciła tam prędko Rosja mo- 
narchiczna“. Stalo się klodą, cišnietą 

pod nogi idącego naprzód narodu. | 
Kłodę trzeba usunąć. 

| Pan, panie Wańkowicz, 

! опа! krzyż nad Polską. Dziś Polska 

'stawia krzyż nad pańską klasą spo- 
|łeczną. Taka jest logika historji. 

Mieczysław Niedziałkowski. 
  

  

W rocznicę wyjścia 

Znaczna część wczorajszej prasy 
warszawskiej dużo miejsca poświęca 
dziesiątej rocznicy wyjścia Rosjan z 
Warszawy. 

„Kurjer Poranny* zamieścił nawet 
szereg ilustracji, przedstawiających 
najcharakterystyczniejsze momenty 

|pamiętnego dnia 5 sierpnia r. 1915. 
„Dziesięć lat mija w dniu dzisiej- 

szym cd chwili, kledy poprzedzana 
krwawem widmem Preuskera, pemięt- 
nego kata i oprawcy Kalisza, armja 
niemiecka stanęła u wrót stolicy. 

Do miasta, jak zawsze, wtargnęli 
pierwsi konni strzelcy, posuwając się 
zwolna, krok za krokiem, rozglądając 
się bacznie wokoło, wypytując niektó- 
rych przechodniów o.. kozaków”. 

Kozaków już nie było. 
Wymykali się oni chyłkiem na Pra- 

gę przez most Kierbedzia, którego dwa 
środkowe przęsła, celem utrudnienia 
nieprzyjacielowi przeprawy na prawy 
brzeg Wisły | pościgu, zostały wysadzo: 
ne w powietrze. 

Artylerja 1 tabory rosyjskie prze- 
prawiły się już wcześniej. oczywiście 
na Pragę | sznury ich, nieraz mięsza- 
jąc się bezładnie, ciągnęły dzisiejszą 

drowską, ku szosie Grochowskiej, a 
częścią ku dworcowi Terespolskiemu. 

Przed tym sśmym dworcem pano- 

zami, bryczkami | dorożkami z waliz- 
kami I tobołami. Większość tych uchodź- 
ców była przymusowo ewakuowana, 
stanowiąc rzeszę urzędniczą lub jej 
rodziny. Byli | tacy niestety, którym 
się w głowie pomieścić nie mogło, że- 
by kolos rosyjski mógł runąć, żeby 
„nasi* nie powrócili za 2—3 miesiące... 
żeby mogla „wybuchnąć” Polska“ 

Przegląd prasy. 

ulicą Zygmuntowską, a ong! Aleksan- | 

wał ścisk I panika. Zjeżdżano tu wos ! 

  

Rosjan z Warszawa. 

„Kurjer Polski* również przypo- 
mina, z jakim trudem tłum warszaw- 
ski przychodził da zrozumienia prawdy. 

„Więc Moskale naprawdę odeszlil 
Owo „naprawdę” było wysiłkiem myśli, 
pragnącej objąć sens i znaczenie wie- 
kopomnego faktu, który niedawno je- 
szcze wydawał się czemś fantastycz- 
nem. Był to trud tak wielki po roku 
omamień, błędów I hypnozy, że miesz- 
kańcy Warszawy ułatwiali sobie zrozu- 
mienie owej rzeczywistości, uważejąc 
ją za chwilową, na tygodnie lub co 
najmniej na miesiące obliczoną”. 

„Powoli przychodziło do: nas zro- 
zumienie, że nazawsze, a obietnica au 
tonomji w świetle wydarzeń wojennych 
stawała się coraz bardziej śmieszną”. 

Pan Grzegorczyk w „Warszawian- 
ce” — pisząc o tejże rocznicy — 
stwierdza: 

„Przez dwa wiekl z górą szynel 
3 moskiewski był dla Warszawy synoni- 

i mem najniebezpieczniejszego  wrogė, 
| przez wiek przeszło oznaczał najcięż- 

szą niewolę, największe zaprzeczenie 
” niepodległości. To tłumaczy uczucie 
: ulg!, jakie ogarnęło Warszawę w pa 
! miętuy ranek sierpniowy przed 10-clu 
! laty, to w historycznem spojrzeniu 

wstecz tłumaczy także tło psychologi- 
į czno-uczuciowe, na jakiem w owych i latach oparła się orjentacja t. zw. akt- 
| tywistyczna. 

Nareszcie zrozumieli. Nie prze- 
jszkadza to jednak pismu p. Stroń- 
skiego pomawiać wszystkich w czam- 

„buł t. zw. aktywików o Sprzyjanie 
jnowamu najeźdźcy. 
| Jest to, oczywiście, fałsz. Ale bez 
fałszów „Warszawianka” istniećby nie 

i mogła. 

  

    

Zdaj 
Z całej Polski. 

Skutki ulewy w Małopolsce 
Zachodniej. 

Gwałtowna ulewa trwająca w 
dniach 2 i 3 słerpnia przez przeszło 
24 godzin spowodowała na linji ko- 
lejowej Sucha-Zywiec:Zwartoń znacz* 
ne uszkodzenie toru, a następnie 
wstrzymanie ruchu pociągów na obu 
tych linjach. (Pat.). 

Odroczenie procesu posła 
Łańcuckiego. 

Dn. 3 b. m. w warszawskim są: 
dzie okręgowym rmniała się rozpo* 
cząć sprawa prze.iwko posłowi Łań- 
cuckiemu, oskarżonemu o działel- 
ność antypaństwową. 

Pos, Łańcucki oskarżony jest z 
artykułu 129 i 539 z powodu prze- 
mówienia, wygłoszonego dnia 27-go 
kwietnia 1924 r. w Warszawie na pl. 
Starynkiewicza. 

Oskarżonego przewieziono wczo* 
raj do gmachu sądu z więzienia mo- 
kotowskiego pod wzmocnioną  €s- 
kortą. 

Przewodniczący sędzia Chyczew 
ski, oskarża prok. Borowski, broni 
adw. Duracz. Rozprawa toczyć się 
miała przy drzwiach zamkniętych. 

Przy załatwieniu _ formalności 
wstępnych okazało się, że w aktach 
brak dokumentu urzędowego z kaa- 
celarji sejmowej o wydaniu posła 
Łańcuckiego sądowi. Wobec tego 
proces odroczono. 

Skazanie komunistów w Łodzi 
Dnia 3 b. m. przed sądem okrę- 

zagranicy. 
„sądowa przeciwko Traczowi Józefo 
;wi, lckowi Fuksowi, Bronisławie Ro- 
;,koszewskiej i Janowi Warszawskie- 
mu o należenie do komunistycznej 
Fartji i kolportaż nielegalnej litera- 
tury. Wyrokiem sądu Tracz, Fuks 
oraz Andrzej Grzesiak zostali skaza 
ni ma 4 lata ciężkiego więzienia. Po- 
zostałych sąd uniewinnił. : 

Z zagranicy. 
Szkoła Międzynarodowego Biu 
ra Oświatowego związków za: 
wodowych w Amsterdamie. 

Dn. 3 sierpnia r. b. w Brunświku 
rozpoczęły się dwutygodniowe wy- 
kłady międzynarodowej szkoły waka- 
cyjnej, urządzonej przez między naro: 
dowe biuro oświatowe związków za- 
w Amsterdamie. > 

Uczestniczy 53 słuchaczy z Aa- 
glji, Niemiec, Poiski (poseł Zygmunt 
Piotrowski 1 reprezentant towarzy- 
stwa uniwersytetów robctniczych Tur), 
Czechosłowacji, Danii, Holandji, Łot 
wy, Stanów Zjedn. Ameryki Północ- 
nej, Szwecji i Ligi Narodów. 

Wykładać będą: prezes rady mi 
nistrów rządu szwedzkiego Sasndler 
(zagadnienia socjalizacji Szwecji), duń- 
ski minister finansów  Bramsnaos 
(ekonomiczne położenie i ruch ro- 
botniczy w Danji), przywódca wiel: 
kobrytyjskiej organizacji oświatowej 
Bowon, nastąpnie p.p. Falkenberg i 
dr. Croner (Niemcy) oraz poseł na 
Sejm Piotrowski i sekretarz Tur, któ- 
izy mówić będą o robotniczym ru- 
chu zawodowym i oświatowym w 
P.lsce.   gowym w Łodzi odbyła się rozprawa 

Zwi włacdldrobych eram 
w obronie swych członków. - 

Do Związku właścicieli drobnych 
nieruchomości napływają wciąż licz- 
ne skargi najrozmaitszej treści. Mię: 
dzy innemi kolonja Łosiówka żali 
się takiemi oto słowy: 

Siedzimy bez dachów, woda leje 
się nam na głowy. Zwracamy się do 
Magistratu o pozwolenie na pokry- 
cie dachów, Magistrat odpowiada, 
abyśmy się porozumieli z plenipo- 
tentem, by wydał nam nowe kontrak- 
ty; dopiero na ich podstawie Magi- 
strat wyda pozwolenie. Kontraktów 
nie możemy robić ze względu na 
wygórewane sumy dzierżawy, Pienią- 
dze wnosimy według ustawy Sejmo- 
wej z dn. 31 lipca 1924 roku do de- 
pozytu, przeto zwracamy się do Za- 
rządu Związku z prośbą o zareago 
wanie na powyższe, 

    Podobne skargi napływają i z in- 
nych przedmieść, 

  

Wobec tego Zarząd Związku na 
posiedzeniu z dnia 5 lipca powziął 

J następującą: uchwałę: 

„Wychodząc z założenia, że Ma- 
gistrat nie udziela zezwoleń na naj- 
niezbędniejszy remont, jak pokrycie 
dachów, żądając od właścicieli drob- 
nych nieruchomości zawierania umów 
z właścicielami gruntów; że podobne 
wymaganie skłądania nowych kon- 
traktów, jest nietylko niesłuszne i 
krzywdzące drobnych właścicieli, lecz 
sprzeciwia się ustawie Sejmowej z 
dnia 31 lipca 1924 roku, że żądanie 
przez Magistrat kontraktów jest wtrąe 
caniem się do spraw prywatnych 
właścicieli domów i właścicieli grun- 
tów; że nie wydawanie przez Magi- 
strat zezwoleń na remont w czasie 
głodu mieszkaniowego jest nie tylko 
niedopuszczalne lecz i karygodne — 
ostanowiono; zwrócić się do p. Der 
legata Rządu z prośbą o interwencję   

stawiał | 

łodpisów zażaleń, 

wydawania zezwoleń na remont do* 
mów, studzien i stawianie płotów*. 

Powyższa uchwała z załączeniem 
została przesłana 

do p.-Dalegata Rządu i należy spo” 
dziewać się, że odniesie pożądany 
skutek. 

  

  

  LTL. 

Już z górą dwa miesiące jak został 
przerwany ruch suiobusowy pomiędzy W.- 

Pohu'anke a centrum miasta. T-wa auto- 
busowe dotąd nie chcą go nanowo uru- 

chomić, p zbsawiając najwięcej zaludnioną 

dzielnicę niezbędnej komunikacji. 

W wyznaczonych przez władze terml- 

nach, w celu uruchomienia linji, zjawia się 
jeden wóz. zrobi kurs | na fem koniec. 

Wielki czas, ażeby władze unormowały 
tę kwestję w taki sposób, by wozy, przy* 
jeźdżające z W. Pohulanki do Pospieszki, 

odjeżdżały z powrotem pierwsze, omijając 
kolejkę. Te małe przywileje napewno wpły: 
ną na znaczne zwiększenie ruchu dutobu- 

sowego pomiędzy W. Pohulanką a cent- 
rum miasta. 

Dida 7 powod tle. 
Wskutek ulewy, która trwała przez 

dwa dni zostały uszkodzone przy ul. 
Zarzecze świeżo pozakładane chodni- 
ki; przy ul. Połockiej około d. Nr. 70 
na przestrzeni 2 m. została rozmyta 
jezdnie, pozatem uszkodzone jest 
świetne boisko sportowe 6 p. p. Leg. 

Na ul. Dobrej-Rady został zalany 
ściek kanalizacyjny. Na zbiegu ulic 

        

Piłsudskiego i Ponerskiej, zerwane 
są przewodniki elektryczne. 

Na ul. Zwierzynieckiej róg Miłej 
uszkodzona jest jezdaia na przestrze- 
pi 6 m. Na ul. Pióromost został 
podmyty słup, należący do elektro 
wni miejskiej. Na ul. św. Anny, na- 
przeciw d. Nr. 7, zostały nadłamane 
dwa drzewka. Na ul. Miłosiernej na- 

przeciwko d. Nr. 6, wskutek podmy- 

cia zapadła się jezdnia. Na ul. Łoto- 

czek w d. Nr. 1, piwnice zostały za” 

lane wodą. Na ul. Wielkiej przed d. 
Nr. 16, wskutek podmycia nastąpiło 
zapadnięcie się chodnika i woda 
również przedostała się do piwnic. 
Na ul. Benedyktyńskiej w d. Nr. 6 
to samo stalo się z suterenami. Na   šw. Ignacego przed d. Nr. 3 i 7, 

zapadły się podmyte wodą chodniki, 
zaś na ul. Dominikańskiej przed d. 

Nr. 8, 10, 12, 14 i 16 zapadła się 

jezdnia. Przy ul. Bonifraterskiej w d. 

„Nr. 2 woda zalała zamieszkałe sute- 
reny. Na ul. Poznańskiej przed d. 

„Nr. 2, 3 i 4, oraz Jagiellońskiej przed 
d. Nr. 3 i 5 zepsute zostały chodni- 
ki ponadto na Jagiellońskiej także 
ścieki tu ł lam świeżo urządzone. 
Na ul. św. Jacka przed d. Nr. 2, 
wiatr powalił lipę, która padając 
przerwała druty telefoniczne. Na ul. 
st. Szlachturnej przed d. Nr. 6, ulewa 
z wiatrem przewróciły parkan, wre- 
szcie przy zbiegu ulic Mała-Pohulan* 
ka, i Bufałowa'Góra woda naniosła 
wielką ilość piasku, 

To są szkody zarejestrowane nie 
równie więcej jest szkód, których na 
razie jeszcze nie zanotowano. (|). 

  

KRONIKA. 
  Dzis—Przemienienie Pańskie. ; stracie odbyło się posiedzenie komi 

zwartek | Jutro—Kejeta W., Donata B. M sji rozbudowy Wilna, na którem na- 

Wschód słońca— g. 4 m. 04 

zachód „ —g7m 16 

URZĘDOWA. 

— Władze administracyjne a 
budżety zw. komunalnych. Na 
tle uprawnień władz administracyj- 
nych co do zatwierdzenia budżetów 
poszczególnych związków komunal- 
nych w Polsce powstały liczne nie- 
porozumienia, a często i kolizje. Ce- 
lem usunięcia tych nieporozumień, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wydało zarządzenie, w którem szcze- 
gółowo normuje sprawę zatwierdza- 
nia budżetów poszczególnych związ- 
«ów komunalnych. 

Stosownie do wydanego rozpo- 
rządzenia, wojewodowie w  porozu- 
mieniu z dyrektorami lzby Skarbo- 
wej mają prawo zatwierdzać budżety 
powiatowych związków komunalnych. 

Natomiast budżety związków ko 
munalnych, liczących więcej, niż 100 
tysięcy mieszkańców, ma zatwierdzić 
minister spraw wewnętrznych w po” 

rozumieniu z ministrem skarbu. (X) 
— Uzyskiwanie obywatelstwa 

Polskiego. Jak dotąd nastręczało 
wiele kłopotów tym osobom wojsko* 

wym, które z tych czy innych powo" 
dów o zaświadczenia takie ubiegały 
się u cywilnych władz administracyj- 
nych. 

Jak się dowiadujemy,” obacnie 
sposób wydawania tego rodzaju Za“ 
świadczeń został znacznie uproszczo* 
ny. Osoby wojskowe bowiem mogą 
teraz otrzymywać zaświadczenia O 
posisdaniu obywatelstwa polskiego 
na podstawie Rocznika oficerskiego 
z roku 1923 i 1924 wprost od swo” 
jej bezpośredniej władzy | przelo- 
żonej. 

Co się tyczy oficerów 
to rzeczone zaświadczenia 
im będzie PKU. (x). 

— O wyroby ze srebra i złota. 
Wobec kiikakrotnego ujawniania, żE 

wyroby z złota i srebra, przywożone 

  

rezerwy, 
wydawać 

na obszar Rzeczypospolitej Polskiej j P. 
z zagranicy, a opatrzone cudzoziem* 
skiemi cechami probierczemi, nie 
odpowiadają wybitej na nich próbie, 
urząd probierczy ostrzega nabywców, 
aby przy kupnie przedewszystkiem 
zwracali baczną uwagę na wybite na 
tych wyrobach cechy państwowe pol 
skie, które dają gwarancję, že Wy“ 
rób był rzeczywiście wypróbowanym 
we właściwym urzędzie probierczym 
i próba jego faktycznie wykazuje 
ilość zawaitego w nim kruszcu Szla* 
chetnego. Wszelkich informacji u- 
dziela okręgowy urząd probierczy 
w Wilnie przy ul. Trockiej Ne 10 
gdzie również są do nabycia urzę- 
dowe tablice cech probierczych. (x) 

MIEJSKA. 

Zatwierdzenie protokółu 
Rady Miejskiej. W dniu wczeraj- 
szym magistrat m. Wilna przesłał do 
Delegatury Rządu ostatni protokół 
posiedzenia Rady Miejskiej z dn. 30 
lipca w celu zatwierdzenia. (i) 

  

  
w tej sprawie i o wydanie odnośne- poruszyła ustawa O 
go zarządzenia, co do niezwłocznego miast, W dniu 4ym b. m. w Magi. 

— Z posiedzenia komisji roz- 
budowy Wilna. Nareszcie i Wilno 

rozbudowie 

razie postanowiono przyjmować po* 
dania o udzielenie pożyczek na bu- 
dowę domów. Następne posiedzenie 
ma się odbyć w przyszłym tygodniu. 

— Posiedzenie komisji roz- 

jemczej. Dn. 14 b. m. w 63 Obwo- 
dzie inspektoratu pracy odbędzie się 

posiedzenie komisji rozjemczej do 

spraw rolnych na pow.  Wileńsko- 

Trocki. (I). 
— Tydzień przeciwgruźliczny. 

Koło Przyjaciół Wileńskiego Towa- 

rzystwa Przeciwgruźliczego organizu* 

je od dnia 30-go sierpnia do dnia 5 
września r. b. t. zw. „Tydzień Prze- 
ciwgruźliczny” w Wilnie i na terenie 
całego okręgu administracyjnego Wi- 
leńskiego. (x). 

— Przyjazd angielskiego pu- 
blicysty. Dzisiaj we czwartek b. 
m. pociągiem pośpiesznym z War: 
szawy przybędzie do Wilna na dwa 
dni wybitny publicysta i dziennikarz 
angielski Robert Mahray, który za: 
mieszka w hotelu St. Georges. 

— Album widoków grobów po: 
ległych. Ministerstwo Robót Publicz: 
nych postanowiło wydać album wi: 
doków grobów Polaków, którzy po* 
stradali życie w czasie walk o nie- 
podległość Ojczyzny w XVIII i XIX 
wiekach. 

Obecnie chodzi o odszukanie 
grobów poległych, lub straconych w 
czasie powstania Kościuszki w roku 
1794, W związku z. powyższem urząd 
Delegata Rządu zwrócił się do jego 
Ekscelencji Księdza Biskupa Djecezji 
Wileńskiej o polecenie Księżom Pro- 
boszczom, eby podali wiadomości o 
takich grobach, które mogą się znaj: 
dować na cmentarzach parafjalnych 
lub nawst w polu i aby  przejrzeli 
metryki pogrzebowe, które mogą dać 
wskazówki, gdzie tych grobów szu: 
kać nsleży i zby nadesłali nazwiska, 
szarże i miana poległych lub straco- 
nych powstańców i to w terminie 
jaknajkrótszym. (x). 

— (U hotelarzy. Konferencją 
rzedstawicieli zw. zaw. hotelarzy i 

właścicieli hoteli została odroczana 
do czasu, eż właściciele hoteli nara: 
dzą się nad sytuacją obacną. (I). 

— Mutobusy rosną jak grzyby 
po deszczu. W tych dniach ukażą 
się na ulicach Wilaa autobusy go: 
wej spółki pod firmą „Doroszauto”, 

SPRAWY SAMORZĄDOWE” 
— Posiedzenie sejmiku powia- 

towego Wileńsko-Trockiego. Dn. 
7 września odbędzie się następne 
posiedzenie sejmiku powiatu Wileń* 
sko-Trocklego na którem ma być 
roztrzosaną sprawa laboratorjum 
weterynaryjnego i wygłacenia zasił: 
ków tezrobótnym, znajdującym się 
na terenie powiatu, (|) 

WÓJSKOWA. 

— Sprawa podeń o odroczenie 

służby wojskowej. Pomimo, że 
nowa ustawa wojskowa obowiązuje 

od kilku miesięcy, osoby zelntereso= 

wane składają podania o odroczenie 

służby wojskowej w dalszym ciągu 

bezpośrednio władzom wojskowym;   a nawet Min. Spraw Wojsk, 
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Ponieważ w myśl przepisów wspo- 

mnianaj ustawy tego rodzaju sprawy 

załatwiają obecnie władze sdmini- 

stracyjne, wszelkie przeto podania 

w tych sprawach winny być składane 

nie w P.K.U., nie w Min. Spraw Woj- 

skowych, lub innych władz wojsko” 

wych, lecz do miejscowego starostwa, 

względnie w Wilnie do komisarza 

rządu. (x) 

SPRAWY PODATKOWE. 

— Podatek zasadniczy Od 

zwierząt domowych. Ministerstwo 

Rolnictwa i Dóbr Państwowych za- 

wiadomiło Delegaturę Rządu o znie- 

sieniu podatku zasadniczego na rok 

bieżący od zwierząt domowych. (x) 

— Podatek procentowy. Mi- 

nisterstwo Rolnictwe 1 Dóbr Peń- 

stwowych zawiadomiło urząd Delega- 

ta Rządu o zniesieniu podatku pro' 

centowego od bydła, podlegającego 

sprzedaży. (x) 

Z KOLEI. 

— zjazd Zawiadowców odcin 

ków drogowych Dyrekcji Wileń- 

skiej. Dn. 2 bm. odbył się w Wil- 

nie Zjazd Zawiadowców odcinków 
drogowych Dyrekcji Wileńskiej. 

Na Zjeździe, na który dosć licznie 

przybyli Zaw. Odc. Drogowych, mimo 

całego szeregu trudności, omówiono 

szereg spraw, dotyczących tej kate- 

gorji pracowników, a uchwalone 

rezolucje przekazano do zrealizowa- 

nia wybranemu Zarządowi Sekcji z 
przewodniczącym p. Romualdem Pa- 
szkiewiczem na czele. 

Nowemu Zrzeszeniu życzymy naj- 

lepszego rozwoju. 
— Sprawa przewozu skór. Wi- 

leńska Dyrekcja Kolei Państwowych 

została powiadomioną, iż wobec wy: 

gaśnięcia księgosuszu u bydła w 

Polsce odwołuje się okólnik w przed- 

miocie przewozu skór i kości z wo: 

jewództw kresowych, należy prze- 

strzegać jedynie okólniku Na9 z dn. 

10 stycznia 1921 roku, natomiast 

skóry królicze i skóry dzikich zwie- 
rząt mogą być przewożone bez 
przewidzianych  ckólnikiam Ne 
świadectw państwowych lekarzy we- 
terynarji. (x) 

Z POCZTY. 

— Linja telefoniczna Turmont 

— Wilno. Wileńska dyrekcja poczt 
i telegrafów przystąpiła do budowy 
linji telefonicznej na odcinku Wilno 
— Turmont. (x) 

Z POLICJI. 

— Otwarcie posterunku po- 
licji państwowej. W dniu wczo- 
rajszym w  Bujwidzach gminy By- 
strzyckiej, odbyło się uroczyste o- 
twarcie posterunku policji państ- 
wowej. 

W uroczystościach wzięli udział 
zastępca starosty powiatowego p. 
Łukaszewicz oraz przedstawiciele 
władz policyjnych. (x) 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

— Wydawanie biletów na bez- 
płatne obiady dla bezrobotnych. 
Dzisiaj o godzinia 4-aj po poł. w 
Państwowym Urzędzie Pośrednictwa 

       

  

   

  

Reklama 
to potęga. 

pod 

Reklama prowadzi 
do zwycięstwa. 
  

Niewyczerpane źródło 
adresów i informacji! 

Księga Handlowo - Przemysłowo - Informacyjna 

„WILNO” 
Informacje o handlu 

i przemyśle Ziemi Wileńskiej, opracowana przez 
b. Inspektora Skarbowego A. Skarżyńskiego. 

zawierająca szczegółowe 

Donabycia w księgarniach i w Redakcji 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 

„Vilno“, 

Cena 1 egzemplarza z przesyłką 7 zł. 

  

  

  

Pracy będą wydawane bilety na bez- 
płatne obiady dla bezrobotnych. (x). 

— Z posiedzenia komisji od- 
woławczej od orzeczeń zarządu 

cbwodowego biura funduszu bez- 

robocia. Onegdaj w lokalu Państ: 

wowego Urzędu Pośrednictwa Pracy 

(ul. Zawalna 2) odbyło się posiedze- 
nie komisji odwoławczej od orzeczeń 
zarządu obwodowego biura fundu- 
szu bezrobocia, na którem  rozpa' 
trzono 4 odwołania bezrobctnych ed 
orzeczeń zarządu w sprawie nie wy- 

płacenia im zasiłków. (x). 

OSOBISTE. 

— Powrót inspektora wetery- 
narji. P. Głuchowski — inspektor 
oddziału weterynarii przy wydziale 
rolnictwa i dóbr państwowych Dele- 
gatury Rządu powrócił w dniu wczo 
rajszym z 6 cio tygodniowego urlopu 
i objął tegoż dnia urzędowanie. (x) 

— Prorektor prof. Alfons Par- 
czewski wyjeżdza w piątek dnia 7 
bm. na kilka tygodni do Badenu pod 
Wiedniem. 

Z PRZYSP. REZERW 

— Zakończenie ćwiczań w 
Grupie Obozów Letnich Przyspo- 
sobienia wojskowego w Pohu- 
lance. W dniu 9.VIII br. odbędzie 
się uroczyste zakończenie pracy 
przysposobienia wojskowego  mlo- 
dzieży w obozie letnim w Pohulance. 

Po nabożeństwie, odprawionem 
przez J. E. ks. biskupa 
go oraz defiladzie, na program uro- 
czystości złożą się popisy gimnasty- 
czne oraz zawody Jekkoatletyczne 
elewów obozu. Zwycięzcom rozdane 
zostaną nagrody. Wieczorem ode- 
grana będzie przez zespół amatorski 

a komedja Bałuckiego „Grube 
ryby”.   RÓŻNE. 

— Loterja Fantowa Stowarzy- 
szenia Weteranów 1863 roku. Ko 
mitet wykonawczy Loterji Fantowej 
Stowarzyszenia Weteranów 1863 r. 

| zwrócił sią do Generalnej Dyrekcji 
Loierji Państwowej o odroczenie lo- 
sowania. Prośba ta została uwzględ- 
niona i ciągnienie odbędzie się nie- 
odwołalnie dn. 25 listopada 1925 r. 

Wobec tego losy rzeczonej lo- 
terji sprzedawane są w dalszym 
ciągu w instytucjach, które podjęły 

|się tego zadania, oraz przez ozoby 
upoważnione aż do 5 listopada br., 
|po tym zaś dniu już tylka w samej 
| Dyrekcji Loterji w Warszawie (Kru- 
| cza 24 m. 10). 

| „Z PROWINCJI. į 

  

  

— Sprawa wykazovw zwierząt 
domowych. Przy podawaniu wyka- 

'z6w o zwolnieniu od opłaty podatku 

zasadniczego od zwlėrząt domowych 
za r. ub., niektóre urzędy gminne 
podają wykazy te niedokładnie w 
większości wypadków stwierdzając 
śmierć zwierząt, dzięki czemu poro- 
biły w swych gminach całe epidemie, 
których wcale nie było. 

Postępowanie takie, wprowadza 
w błąd właściwe czynniki przez wy: 

' twarzanie niebywałej dotąd śmiertel- 
! ności zwierząt. 
| Władze odnośne powinneby się 
zainteresować tą sprawą i w razie 

wyższy 

duje się obecnie wraz z 

pomniki, 
z nadpisami. 
Zgłoszenia nadsyłać do 

ogrodzenia, 

z kuchnią i wygodami 

Bandurskie- | 

"wykrycia nadużyć, winnych surowo 

„ukarać. (x) 
|, — Czyżby represje przeciw: 
robotnicze. Posterunek P. P. w Ja: 

siewiczach zaaresztowzł Żyźniewskie- 

jgo Aleksandra, oskarżonego o agi 

|tseję za strejkiem rolnym w msjątku 

'Hołchło, gm. gródeckiej pow. wilej- 

| skim. 
Tyle komunikat policyjny. 

Teraz wartoby się dowiedzieć cze* 

"gos więcej o tym fakcie w celu 

stwierdzenie, czy to nie jsst czasem 

zwykła represja jakiegoś prowincjc- 

jnalnego kacyka policyjnego dokona- 

na w porozumieniu z obszarnikiem. 

Jedynie mogłoby być to wystąpienie 

„policji usprawiedliwionem gdyby nie 

| wchodziły tu w gra istotne interesy 

i pracowników rolnych, a zwykła bez- 

| podstawna. agitacja komunistyczna. (I!) 

|  — Zamordowanie posterunko- 
"wego. W nocy z 2 na 3b. m. o 
godz. O ne drodze między majątkiem 

Borkowszczyzna, a wsią Zerzecze, 

pow wilejskiego, około stacji Krzy- 

wicze został zabity jadący furmanką 

posterunkowy Piwnik Stanisław z po- 

sterunku P. P. w Krzywiczach, przez 

bandę złożoną z 7 — 8 uzbrojanych 

osobników. Wskutek czego policja 

zzrządziła niezwłoczny pościg, w któ- 

rym biorą udział: pluton szkolny, 

oddział konny i okoliczne posterunki 

pol. p. (1) 

  

  

z domu Chodźkównę, a zaj Mod V: 
sam pozbawił się życia. 

Samobójca mieszkał w Wilnie, 
prowadził interesy handlowe i trage- 
dję szowodowały, jak można przypu“ 
szczać, kłopoty majątkowe w związ- 
ku z hazardową grą w karty. (I). 

— Ucieczka aresztanta. Z poste- 
runku kolejowego w Mołodecznie zbiegł 
Krywicki Hipolit, pochodzący z Rosji, lat 
44, aresztowany za nielegalne przekrocze- 
nie granicy Sowieckiej. (1) 

— Samobójstwo posterunkowe- 
go. W dniu 3 b. m. pozbawił się życia 
posterunkowy 10 kompanii policji granicz= 
nej Bielenis Witold. (x) 

— Kradzież koni. Mieszkańcowi wsi 

Kalepole, gm. Prozorockiej, pow. Dziśnień- 
skiego, Wołosiewicza Jana skradziono ko- 
nia war'ości 260 zł. 

— Z pastwiska folwarku Celesze, gm. 
Drujskiej pow. Dziśnieńskiego, skradziono 
Kazimierzowi Zambrzyckiemu konia war- 

tości 250 zł. 
— Pożary. Wskutek zapalenia się sa- | 

dzy w kominie wybuchł pożar we wsi Orze- 

chowno gm. Głębockiej, pow. Dziśnień- 
skiego. Spłonęły zbudowania gospodarcze: 

Sufranionka Władysława, Lednika Maksyma, 
Jurgiel Elżbiety I Jurgie'a Stefana. Straty 
obliczone są na 1.250 zł. 

— W majątku Lubań, gm. Kurzeniec- 
kiej pow. Wilejskiego, spłonęłą stodoła mu= 
rowana, zawierająca 16.000 kigr. słomy, na 

szkodę Krakowa Ludwika, który straty swe 
oblicza na 6,000 zł. Przeprowadzone do- 
chodzenie ustaliło, że pożar powstał wsku- 
tek niedbalstwa domowników, jednak właś- 
ciciel majątku i jego rządca twierdzą, że 
zaszło tu podpalenie, którego dokonali 
okeliczni mieszkańce. Dalsze dochodzenie 
w toku. (l) ! 

— Przed kilku daldmi zapalił się torf 

w wyschniętych jeziorach Zado I Swietoje   WYPADKI i KRADZIEŻE. 
w Wilnie. 

— Zaginięły. Urszula  Żydowienis, 
(Archanielska 34) zameldowała policji, że 
jej sublokatorka Marja Tomaszunis, wyszła 

z domu dn. 31 lipca i dotychczas nie po- 
wróciła. 

ł — Józef Pletrusewicz, (Wielka Pohu- 

lanka 16) zameldował policji, że córka jego 

Antonina, lat 16, wyszła z domu dn. 2 b.m. 

I dotychczas nie powróciła. () 

| — Wrócił do pierwszej żony. Dn. 
3 b. m. Kazimiera Kowak (Sniegowś 5), ze- 

meldowała policji, że mąż jej Michał po- 

! pełnił w roku 1919 dwużeństwo. D. 3 b. m. 

| opuścił Wilno i udał się prawdopodobnie 

do Rosji Sowieckiej do pierwszej swej żo- 

ny, zabierzjąc ze sobą bielizny i garderoby 

na sumę 200 zł. * 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 3 

b. m. przy ui. Kijowskiej 1, zdarzył się niesz- 

częśliwy wypadek mianowicie wskutek wy- 

wrócenia się płotu drewnianego zosta! przy- 

nieciony | potłuczony mocno Strzelecki 

ejsach (Wielka-Stefańska 28). 
— wymuszenie. Nataija Jaškowska, 

(Pożarowa 19) zameldowała policji, że dn. 
4 b. m. o godz. 14 m. 30 Michał Dektirow, 

(Rozbrat 40) grożąc jej nożem wymusił od 

niej 215 zł. gotówką. Dektlrow został aresz- 

towany i odprowadzony do V kom. 
— Kradzieże. D. 4 b. m. o godz. 12 

zameldowano policji o kradzieży ze sklepu 

przy ul. Piłsudskiego 18, za pomocą zła- 

mania zamka różnych artykułów spożyw- 

czych na sumę 800 zł., na Szkodę Racheli 

Gorklan (Wiłkomierska 15 m. 1). 
— Nikodem Paszkiem, (Garbarska 16), 

zameldował policji, że przed 7 dniami z 

mieszkania  opieczętowanego  (Sierakow- | 

skiego 24), skradziono za pomocą wyjęcia 

  

2000 zł. Wstępne dochodzenie ustaliło, że ; 

wódkę skradł jego wspólnik Foblasz Lej- | 

bowlėz, 
= Restituł Mickiewicz (Warszawska 15) 

zameldował policji, że dn. 5 b. m. w go- 

dzinach popołudniowych skradzlono m 

w piwiarni (św.Jańska) podczas gry W bi- 

łard 70 zł. gotówką | dokumenty. 

Na prowincji. i 
— Zabójstwo | samobėjstwo.! 

W ubiegłą sobotę w majątku Horod- | 

no pow. Lidzkiego, dzierżawiący tam ; 

sady owocowe, znany w Wilnie Jan   

Syn powstańca 63 r. 
zredukowany urzędnik kolejowy, pozostający 
już rok bez pracy, prosi o pracę, gdyż znaj- 

żadnych środków do życia. 
odświeżać marmury, 

Może wyjechać na prowincję. 

Wileńskiego" pod K. 5. 

Poszukuję 2—3 pokoi 
w centrum miasta. 

Łaskawe oferty proszę nadsyłać do „Kurjera 
Wiieńskiego”. 

Grzymałowski zastrzelił żonę swoją, 

szyby 900 butelek wódki, ogólnej wartości | p 

położonych w granicy gm. Jaznieńskiej i 

Stefanpolskiej, pow. Dzisnienskiego. Praw- 
dopodobnie pożer powstał wskutek zapró- 
szenia ognia przez wieśniaków koszących 
trawę. Pożar objął przestrzeń około 4 klm. 
kw. (I) 

— Wskutek uderzenia piorunu wybuchł 
pożar w zaścianku Zbiorkowszczyzna, gm. 
Mickuńskiej, pow. Wileńsko-Trockiego. Spło- 
nął dom mieszkalny Wojniusza Józefa, 
który straty swe oblicza na 10.000 zł. 

— Wskutek uderzenia piorunu wybuchł 
pożar w Szemietowie, pow. Wileńsko-Troc- 
kiego. Spłonęla stodoła z sianem, słomą 1 
narzędziem! rolniczemi na szkodę Czecho» 
wicza, który straty swe oblicza na sumę 
4.860 z). 

  

  

  

  

"Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Chwilowa zmiana 

charakteru naszych widowisk teatralnych, 
„sądząc po frekwencji, wyszła Teatrowi Pol- 
iskilemu na dobre. Publiczność bawi się 
świetnie na „Wojnie z żonami”, jeszcze 
lepiej na kabarecie artystycznym pod naz- 
wą „Zielona Kaczka* pod reżyserją M. 
Godlewsziego | K. Wyrwicza, którzy jako 
reżyserzy I aktorzy dzielą powodzenie z Z. 
Jaroszewską, Z. Grabowską, J. fJasińską, 
zespołem baletowym i innymi licznymi wy- 
konawcami. Dziś w dalszym ciągu „Wojna 
z żonami” i kabaret, 

— Teatr Letni. Występy pp. Celin- 
skiej i Wołowskiego w „Cnotliwej Zuzan-“ 
nie” cleszą się wielkiem powodzeniem. 
Publiczność szczelnie zapełnia widownię 
Teatru Letniego, oklaskująć obok wystę- 
powców pp. Kosińską, Marjańskiego, Bru- 
sikiewicza, Witowskiego, Piwinskiego i in= 
ych. 

Dziś w dalszym ciągu „Cnotliwa Zu- 
zanna” — Gilberta. 

ZZA ZE w R AK 
ZZ 

Koiążki nadesłane do redakcji. 
— W oczach Zachodu. Josepn Con- 

rad. Pism zblorowych tom XII. Warszawa, 
Wende | $ ka, 1925. 

Z głęboką znajomością psychiki rosyj- 
skiej, rzucając genjalne błyski na skompii- 
kowaną duszę człowieka, będącego dia 
zachodu stałem dziwowiskiem, daje ). С. 
Korzeniowski historję rewoluejonistów ro- 
syjskich i ich dziwnie splatające się dzieje, 

    

| Hafty, malowanki. wycinanki... 

! Bardzo są ncszone obecnie wszelkie 
hafiy. Hafiuje slę suknie, kapelusze, pan- 

į tofle, torebki i wogóle wszystko co wpad 
tnie w ręce, a co potem można włożyć na 

; siebie. Oprócz haftów, modne są jeszcze 
' „malowanki” I „wycinanki“. 

i „Malowanki*—to zupełnie dowolne w 
treści I wykonaniu obrazki, ktkrymi się jak 

' haftem czdabia suknie I bieliznę. Specjal- 
nie anilinowe farby służą ku temu celowi. 
Jeśli ktoś ma trochę malarskich zdolności 
1 takiejże fantazji—nie będzie m!ał trudu w 
zrobieniu sobie na sukni widoków „z na- 
tury*, albo „portretów rodzinnych". Suknia 
taka ozdobiona wizerunkami całej dalszej I 
bliższej rodziny, wygląda jak przeńośna 
galerja obrazów | świadczy o silnie rozwi- 
niętem przywiązaniu rodzinnem, co bardzo 
dobrze działana bliższych i dalszych krew- 
nych. 

Należy, robiąc sobie taką suknię p4- 
miętać dobrze o tem, aby żednej z ciotek 
lub kuzynek nie pominąć, bo mogłyby 
wyjść z tego różne nieporozumienia, co 
zawsze jest przykre. 

„Wycinanki* na sukni są jeszcze łat- 
wiejsze do wykonania. Do tego celu służy 
kreton w duże kwiaty Kreton taki można 
nabyć w sklepie obić meblowych, 4 jeśli 
jest zalecona oszczędność, te zawsze znaj- 
dzie się w domu jakiś stary parawan, naj- 
częściej tym wiaśnie kretonem obciągnięty. 

Ostrymi nożyczkami wycina się kreto- 
nowe kwiaty | przyszywa się w różnych 
miejscach na sukni „od czasu do czėsu“, 
z niedbałym wdziękiem układając plamy 
kretonowych kwiatów. 

Brzegi trzeba cbdziergać kolorową nit- 
ką, harmonizującą z barwami kwiatów I 
I sukni, ślbo złotą, która wygląda najlepiej 
ł przytem bardzo „zamożnie*. 

    

  

  

Kącik humorystyczny. 
\ 

Zazdrosny. 

i — Dawne już jesteś żonaty? 
i — Od szešciu lat, 

— A czy bywasz czasem zazdrosny? 
— Nie tylko czasem, lecz stale 
— Jakto? 

! — Stale zazdroszczę... kawalerom. 

    

  

  

Giełda warszawska 

z d. 5—VIII 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 23,76 23,82 23,70 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 209,65 210,15 _ 209,15 
Londyn — 25,31 25,87 25,25 
Nowy York 5,18!/2 5,20 5,13 
Paryż 24,60 24,66 24,54 
Praga 15,441/2 15,48 15,41 
Wiedeń 73,281/2 73,47 73,15 
Włochy 19,00 19,05 18,95 
Szwajcarja 101,20 101,45 100,95 
Stockholm 140,90 141,25 140,50 

| Kopenhaga 107,05 107,30 106,80 
ii ang.  25,251/2 25,32 25,19 
Franki fr. 24,43 24,49 24,37 
5 proc. poż. konwers. 43,50 
8 proc. Pož. konwers. 72 
Poż. kolej. 85—80,—85 
Pożyczka zł. 71-—73,50 
Poż. dolar. _ 68,00 
41/80/0 listy z. T. Kred.Z.przedw.20—20,25—19. 
5% listy z. warsz. przedw. 20, 
4/a 0/0 warsz. przedwoj. 16,50—16,25 
6*/0 obligacje m. warsz. markowe r. 15—9 

    

Redaktor Józef Batorowicz. 
  

Or. B Glsejko 
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.   

  

  

  

ae о 150 % -я 
ć może swe zyski 
tylko ten 

  

Tylko 10 dni 

chorą żoną bez 
Może odnawiać 

bles“ pokój Ne 6. 

redakcji „Kurjera 

Zgubiono 

sję Przeglądową P. K. 

ważnia się. 

w Wilnie | lat 
po cenach bardzo przy- 
stępnych oryginalne an- 
gielskie materjały. Ulica 
Ostrobramska Hotel „No- 

  

książeczkę wojskową wy: 
stawioną przez III Komi- 

Wilno na imię Mirosła- 
wa Brudzińskiego unie- 

  

kto zapamięta i zastosuje w praktyce te cztery zasady. 

Tylko uluzenia W „kurjerze Wileńskim _ 
doprowadzą do powyższych rezultatów. 

Okazja! 
SBEEATRD ECA 

Poszukuje się i 

elenę_Krukowsk, ią 
ku 1034 przy ul Raduń. | grostojaa 
sklej Na 36 Ktoby wie- | dobrej ro 
dział o miejscu zamiesz- wyjść zamąż za odpo* 

   
      

    

       

    

Reklama jest 
dźwignią handlu. 

Reklama jest drogą 
do fortuny. 

pięt 
blondynka, je- 
Inteligentna, z 
dzlny pragnie 

Slostra miłosierdzia 
z sześcioletnią praktyką 
poszukuje posady w lecz. 
nicy, szpitalu lub pry- 
watnie u lekarza. Adres: 
Pobrzeźna Antokoiska 

  

kania, lub co się z nią iednić ł я № 9, m. 3. 

о НН Z ро- З.Ё„."‘Ы'е‘‚?‚“%і'.і:'.‘‚’‚ 
wiedomić pod adresem 1 ski : * 
Urząd poczt tel. Wilno 2, Karesenić ok Zgubiłeś 

L. Dąbrowsk!. 
  

mowe, Garbarska Ne 1, metry- 
Ku i domek dla .Blondynki". dowód „abisty, 3 kaj 

n okumenty. Szu 
dz ae akiai, Do sprzedania natychmiast ы pośre- 

i owocowym. Zgłoszenia piwiarnia died ы 
do Administracji „Kurje- | z całym urządzeniem. 
ra Wileńskiego".  3—1 Połocka 10. PT i 

  

Mydas12 > imiegia wssśłotaźsięła!i a$śx2!1 Bnterewisr. 

  

Brak, baz”, Żeligowskiego Ъ 

   


